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1. Úvod 

 

 

V dnešním světě je cestovní ruch velice důležitou a podstatnou atraktivitou. Cestování, 

kdy lidé cestují za zábavou, či poznáním do různých zemí světa, či ve své rodné zemi.  

Mým zaměřením je folklor, jako asi každý člověk dodržujeme určité tradice, které jsou 

s námi a každoročním obdobím nějak spjaty. Může se to týkat svátků jako Velikonoce, či 

Vánoce, ale také lidového folkloru, který je na Kyjovsku, oblastí kterou jsem si vybrala, 

velice vyhlášen.  

Kyjovsko je samo o sobě velice přitahovanou atraktivitou, se svými jak více 11 000 

obyvateli je vyhlášeným místem za kulturou a lidovými zvyklostmi. Nejvyhlášenější je 

v Kyjově Slovácký rok., který má své počátky v roce 1921. 

Já se zaměřím se svou prací na vysvětlení zvyků, které se dodržují a jelikož pocházím 

z Bohuslavic u Kyjova, které spadají pod Kyjov, tak se zaměřím i na folklor lidový.  
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1.1 Cíl práce 

 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je přiblížit se folkloru na Kyjovsku. Tradicím, 

které jsou zde pořád dodržovány a samozřejmě také lidový folklor, který je v této oblasti 

velmi vyhledávanou turistickou atrakcí. Jelikož studuji cestovní ruch tak na začátku práce 

probereme cestovní ruch a nadále se budeme zabývat tradicemi, zvyklostmi a folklorem. Tedy 

jak bylo zmíněno folkloru v Kyjově.  

 

 

1.2 Metodika zpracování  

 

 Materiál pro psaní mé bakalářské práce jsem získávala z různých dostupných 

materiálů, hlavně tedy z odborné literatury, ale také z internetových zdrojů.  

Svou práci jsem rozdělila na dvě části. Tou první je část teoretická, která se zabývá 

vysvětlením cestovního ruchu. Jeho rozdělení, druhy cestovního ruchu. A také se v této 

teoretické části folklorem, co do něj všechno spadá a které tradice se dodržují do dnes. Jako 

například různé svátky, Velikonoce nebo Vánoce, jak se tyto svátky prožívají, proč vůbec 

existují a s tím spjaté různé tradice. Samozřejmě se v této části zaměříme na Kyjov, na jeho 

historii, informace, ale hlavně na jeho folklorní oblast, kdy je zde důležitou a podstatnou částí 

Slovácký rok 

V druhé tedy praktické části jsem dělala šetření, kdy jsem se zeptala 100 respondentů na 

otázky týkající se mého tématu bakalářské práce, zpracovala jsem odpovědi do grafické 

podoby a na konec udělala SWOT analýzu.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

2. Postavení cestovního ruchu v ekonomice a jeho význam 

 

2.1 Cestovní ruch 

 

Cestovní ruch je velice důležitý faktor v dnešní společnosti. „Cestovní ruch je 

významný společensko-ekonomický fenomén jak z pohledu jednotlivce, tak i společnosti. 

Každoročně představuje největší pohyb lidské populace za rekreací, poznáváním a naplněním 

vlastních snů z příjemné dovolené. Je součástí spotřeby a způsobu života obyvatel zejména 

ekonomicky vyspělých zemí. Ve světovém měřítku patří vedle obchodu s ropou a 

automobilovým průmyslem ke třem největším exportním odvětvím“ uvádí Hesková ( 2006, 

str. 9 ). 

 

 Definice cestovního ruchu podle UNWTO(Světová organizace cestovního ruchu) říká, 

že „Cestovní ruch je činnost osob cestujících do míst a pobývajících v místech mimo své 

obvyklé prostředí po dobu kratší než jeden ucelený rok, za účelem trávení volného času a 

služebních cest.“ (www.czechtourism.cz)  

 

Rozdělení cestovního ruchu uvádí Hesková (2006,str.21) následovně: 

1. Rekreační cestovní ruch 

· Je to typ cestovního ruchu, pro který je velice typická aktivita i pasivita. Je to 

vlastně nějaká obnova jak fyzické stránky člověka, tak psychické. Může se 

týkat například procházení se v přírodě, či trávení svého volného času na 

chatách nebo chalupách. Do rekreačního cestovního ruchu patří i tematický 

cestovní ruch, jehož součástí je cestování za určitou formou zalíbení či zábavy. 

Patří sem různé památky či zábavní lákadla pro děti a nejmenší.   

 

 

 

http://www.czechtourism.cz/
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2. Sportovní cestovní ruch 

· Tento typ cestovního ruchu je spojen s nějakou fyzickou aktivitou, jako 

například turistikou, která má více rozdělení a to pěší, horskou, vodní nebo 

také cykloturistiku i mototuristiku, které jsou spjaté s kempováním 

 a karavaningem. Samozřejmě je tento typ cestovního ruchu nejvíce spojený 

s tím jaké je roční období. V teplejších měsících trávím člověk čas plaváním, 

turistikou, různými sporty jako tenis, golf apod. V chladnějších měsících se 

využívá sněhu k lyžování nebo ledu k bruslení.  

3. Dobrodružný cestovní ruch 

· Už podle názvu jde poznat, že tento cestovní ruch je spojen se sportovním 

cestovním ruchem, neboť je to hledání a pátrání po něčem, co neznáme, 

samozřejmě se tu objevuje i určité riziko. Řadí se sem i adrenalinové sporty 

jako Basejump apod. 

4. Myslivecký a rybářský cestovní ruch 

· Myslivecký cestovní ruch už z názvu je pochopitelné, že je to sportovní či 

rekreační cestovní ruch zaměřený na lov po zvěři. 

· Rybářky cestovní ruch je zase spojen s chytáním ryb, či potápěním. 

· U obou platí, že je známo kdy se může lovit popřípadě chytat, jaké zvířata 

apod. Všechno se musí dodržovat, všechno podléhá kontrole a tedy při 

nedodržení i různým poplatkům. 

5. Kulturní cestovní ruch  

· Sám název vypovídá, čeho se tento druh cestovního ruchu bude týkat. 

Poznávání našich i cizích památek, jako jsou různé kulturní pamětihodnosti, 

muzea, galerie, výstavy apod. Samozřejmě se kultura týká i různých festivalů, 

jak hudebních, filmových či divadelních. Také všech společenských akcí  

i náboženských. Nejnovější a nejmodernější formou kulturního cestovního 

ruchu je studium v zahraničí. Tento cestovní ruch se většinou kombinuje 

s jinými, ať rekreační, lázeňský, zdravotní aj. 

6. Náboženský (poutní) cestovní ruch 

· Náboženský cestovní ruch je spojen s kulturním cestovním ruchem, projevuje 

se cestováním za touto danou tématikou.  

7. Lázeňský cestovní ruch 
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· Lázeňský cestovní ruch se týká zdraví tak i prevence. Všechno, co je podstatné 

pro lázeňský cestovní ruch záleží na místě, kde jsou umístěny. Týkající se 

klimatu, léčivých vod, plynů či léčivého bahna. Samozřejmě jsou tyto přírodní 

léčiva spojována i s medikamenty. V každém lázeňském městě se prohlubuje 

kulturní život, neboť psychika jde se zdravím ruku v ruce. 

8. Zdravotní cestovní ruch 

· Dnešní doba je velice uspěchaná a proto, někteří se chtějí pozastavit  

a preventivně ovlivňovat své zdraví. Díky tomu se vyvinuli různé péče o těla 

tak i o vzhled člověka. Jedná se o fitness centra nebo různé wellness služby.  

9. Obchodní cestovní ruch 

· Tento cestovní ruch zahrnuje i kongresový cestovní ruch, o kterém se zmiňuji 

jako následovném. Jedná se o různé služební cesty, kde se navazují kontakty 

pro další spolupráci.  

10. Kongresový cestovní ruch 

· Už z názvu vyplývá, že tento cestovní ruch je spjat s místem, kde se odehrávají 

různé kongresové sešlosti, jako výstavy, veletrhy, semináře, sympozia aj. Jde  

o účastníky, kteří se účastní těchto kongresových akcí.  

11. Stimulační cestovní ruch 

· Jak už sám název prozrazuje, jde o stimulování zaměstnanců k větší motivaci 

 a tím samozřejmě pro vyšší a lepší pracovní výkon. Stimulační cestovní ruch 

zahrnuje většinou pracovníky, kteří se zúčastňují různých odměn, jako jsou 

například prémie, či různé rekreační pobyty. 

 

2.2 Vymezení základních pojmů v cestovním ruchu 

 

Samozřejmě jsou vydefinovány i další klíčové pojmy týkající se cestovního ruchu. Jsou 

rozděleny do dvou měřítek a to domácí cestovní ruch a mezinárodní cestovní ruch. Podle 

Indrové a kol.(2007) je rozdělení následující 

 

 

 



11 

 

1. Stálý obyvatel-rezident 

· Mezinárodní cestovní ruch-Stálý obyvatel je osoba, která je ve vztahu k dané 

zemi a žije v zemi minimálně jeden rok, než přijede do jiné země, ve které 

tráví dobu kratší než jeden rok. 

· Domácí cestovní ruch-Stálý obyvatel je osoba, která je ve vztahu k danému 

místu a žije zde minimálně šest po sobě jdoucích měsíců, než odjede na jiné 

místo, kde stráví dobu kratší než je šest měsíců. 

2. Návštěvník-visitor 

· Mezinárodní cestovní ruch-Návštěvník je osoba, která cestuje do jiné země, 

než ve které má své trvalé bydliště na dobu, která musí být kratší než jeden 

rok, ale zároveň musí být cíl cesty jiný, než vykonávání výdělečné činnosti. 

· Domácí cestovní ruch-Návštěvník je osoba, která má trvalé bydliště v dané 

zemi a která vycestuje mimo své trvalé bydliště do jiné země na dobu, která 

nepřesahuje šest měsíců a rovněž platí, že hlavní cíl či její účel nesmí být 

vykonávání výdělečné činnosti v této zemi, do které přijel. 

3. Turista-tourist 

· Mezinárodní cestovní ruch-Turista je osoba, která cestuje do jiné země, než ve 

které má trvalé bydliště a to na dobu, která musí obsahovat, nejméně jedno 

přenocování, ale nesmí přesáhnout dobu delší než jeden rok. I nadále pořád 

platí, že v této navštívené zemi nesmí být účelem cesty vykonávání výdělečné 

činnosti. 

· Domácí cestovní ruch-Turista je osoba, která má trvalé bydliště v zemi, kterou 

neopustí, ale přemístí se do jiného životního prostředí, kde musí strávit 

minimálně jednu noc, ale ne delší dobu, jak šest měsíců. Samozřejmě nesmí 

cesta být s cílem vykonávání výdělečné činnosti. 

4. Výletník-excoursionist, samety visitor-jednodenní návštěvník 

· Mezinárodní cestovní ruch-Výletník je osoba, která cestuje do jiné země, než 

ve které má trvalé bydliště na dobu, která nesmí přesáhnout 24 hodin, ovšem 
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podmínkou je, že zde nesmí přenocovat. Cílem cesty nesmí být výdělečná 

činnost. 

· Domácí cestovní ruch-Výletník je osoba, která cestuje do jiného místa, než ve 

kterém má trvalé bydliště na dobu, která nesmí přesáhnut více než 24 hodin, 

nesmí zde přenocovat a také nesmí být účelem cesty vykonávání výdělečné 

činnosti. 

 

2.3 Typy cestovního ruchu 

 

Typy cestovního ruchu nám přibližují, jaká je podstata cestovního ruchu a to ze dvou 

hledisek. Jaká je potřeba účastníků cestovního ruchu a jejich cíle. Podle Heskové(2006, str. 

27) je rozdělení následující. 

1. Geografické hledisko- dělí se na více podkategorií  

· Domácí cestovní ruch-Již z názvu vyplývá, že je to cestování a pobyt 

domácího obyvatelstva v zemi, které žijí, tedy ve vlastní zemi. V rozvojových 

zemích je základem rozvoje cestovního ruchu zahraniční cestovní ruch, kdež to 

v hospodářsky vyspělých státech se stal domácí cestovní ruch základem pro 

rozvoj zahraničního cestovního ruchu. 

· Zahraniční cestovní ruch-Tento cestovní ruch je spjat s cestováním mimo 

domácí zemi, tedy s cestováním do zahraničí. Je rozdělen na dva další a to je 

pasivní cestovní ruch a aktivní cestovní ruch. Pasivní cestovní ruch se týká 

cestování lidí do určité země s tím, že jejich výdaje se projeví v zemi, ve které 

žijí v pasivech. Naopak aktivní cestovní ruch znamená, že přichází návštěvníci 

do cílové země a jejich výdaje se projeví v navštíveném státě v aktivech. 

· Mezinárodní cestovní ruch- Je souhrn aktivního i pasivního zahraničního 

cestovního ruchu všech zemí na světě a zároveň souhrn domácího  

i zahraničního cestovního ruchu všech zemí na světě. „Podle odhadů Světové 

organizace cestovního ruchu se domácí cestovní ruch na cestovním ruchu světa 

podílí přibližně 80% a zahraniční cestovní ruch asi 20%.“ (M. Pásková, J. 

Zelenka, 2002)  

· Vnitřní cestovní ruch-shrnuje dohromady cestovní ruch domácí a cestovní ruch 

zahraniční, ale pouze aktivní.(Plzeňsko, Valašsko,…) 
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· Národní cestovní ruch-zahrnuje také domácí cestovní ruch, ale zahraniční 

cestovní ruch pasivní.(Cestovní ruch Evropy, Severní a Jižní Ameriky, Afriky, 

Východní Asie a Tichomoří) 

· Regionální cestovní ruch-Tímto cestovním ruchem rozumíme cestovní ruch 

regionů a států jako cestovních sílů. (Střední a východní Evropa) 

2. Podle počtu účastníků 

· Individuální cestovní ruch (individual tourism)-Již z názvu vyplývá, že se tento 

cestovní ruch bude týkat jednotlivce či malé skupiny lidí. Samostatné 

organizování pobytu, samostatné cestování. Patří sem například dovolená na 

chatě.  

· Skupinový cestovní ruch (group tourism)-Je cestování v organizovaných 

větších skupinách. Jsou zde například různé slevy při přepravě osob, při 

návštěvě různých pamětihodností a různých atrakcí, také samozřejmě při 

ubytování aj. Může být organizovaný i neorganizovaný. 

· Masový a ekologický cestovní ruch (mass tourism, ecologival eourism)-Když 

se mluví o těchto dvou cestovních ruších, mluví se o přesném opaku jednoho 

ke druhému.  

Základní charakteristiky masového a ekologického cestovního ruchu (J. 

Krippendorf, 1975)  

Cestovní ruch  

Masový    Ekologický 

-hromadný        -individuální, rodinný, s přáteli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-málo času 

-rychlé dopravní prostředky 

-pevný program řízení zvenku 

-importovaný životní styl 

-pamětihodnosti 

-pohodlný a pasivní 

-malá nebo žádná duchovní příprava 

-žádné cizí jazyky 

-pocit převahy 

-nákupy 

-suvenýry 

-pohlednice 

-zvědavost 

-hlučnost 

-hodně času 

-přiměřeně pomalé dopravní prostředky 

-spontánní rozhodnutí řízené zevnitř 

-způsob života typický pro danou zemi 

-zážitky 

-namáhavý a aktivní 

-studium předcházející návštěvě země 

-učení se cizím jazykům 

-radost z poznávání 

-dárečky 

-vzpomínky, poznámky, nové poznatky 

-fotografování, kreslení, malování 

-takt 

-ticho 
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Samozřejmě do ekologického cestovního ruchu nepatří jen lidé, kteří chrání 

přírodu, jsou to lidé, kteří mají různé zájmy o přírodu a kulturu. Patří sem  

i lidé, kteří jedou na výlet do přírodní rezervace.  

3. Podle způsobu organizace 

· Individuální cestovní ruch-Převládá nad organizovaném cestování. 

Individuálního cestování využívá až 80% všech účastníků cestovního ruchu. 

· Organizované cestování-Týká se cestovních kanceláří i charitativní organizace. 

Jde zde o zájezdy, které mají pevné body v programu. Rozhodování či volnost 

účastníků je zde velmi omezena.  

· Klubový cestovní ruch-Pobývá se v klubových zařízeních, jsou to velmi 

atraktivní až exkluzivní místa, jak u moře, tak i na horách. Je zde velmi 

obsáhlé stravování, součástí bývají animační služby a spousta dalších 

doplňkových služeb. 

4. Věk účastníků 

· Cestovní ruch dětí (children´s tourism)-Je cestovní dětí do 15 let, bez rodičů, 

ale s jejich souhlasem, jako například dětské tábory. 

· Mládežnický cestovní ruch-Je cestování lidí od 15 do 25 let. Většinou jsou 

nabízeny různé slevy, či výměnné pobyty v zahraničí. 

· Rodinný cestovní ruch-Cestování rodin většinou ve věku 25-44let. 

· Seniorský cestovní ruch-Většinou se jedná o poznávací zájezdy, lázeňské  

a zdravotní pobyty, návštěvy rodiny a přátel. 

5. Délka účasti 

· Výletní cestovní ruch-Účastník jede mimo trvalé bydliště, na méně než 

24hodin a nesmí zde přenocovat. 

· Krátkodobý cestovní ruch-Nesmí být delší než tři přenocování. Většinou je 

víkendový. Je za účelem odpočinku, poznávání, zábavy, či různého vyžití. 

· Dlouhodobý cestovní ruch-Přesahuje tři nepřenocování. 

6. Převažující místo pobytu 

· Městský cestovní ruch-Je pro něj důležité, že cílem je zážitek z návštěvy 

města, ať už tam spí či nikoliv. Může být pracovní, obchodní, kulturní, aj. 

· Příměstský cestovní ruch-Bývá krátký jen jednu až dvě noci. Bývá často 

dostupný maximálně hodinu od města hromadnou dopravou.  
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· Venkovský cestovní ruch-Většinou se jedná o pobyt spojený s navrácením 

k přírodě v různých ubytovacích zařízeních. S tímto typem cestovního ruchu je 

spojena i agroturistika, která je spojena s uspokojováním potřeb účastníků 

v zemědělském prostředí. Je to spjato s netradičními zážitky. (Výroba másla, 

sýrů, sběr ovoce, aj.) 

· Ekoagroturistika- Je to jeden ze způsobů agroturistiky. Tento způsob 

cestovního ruchu probíhá na ekologických farmách, kde nejsou žádné 

chemikálie. Na výrobcích používají značku bio. 

· Horský a vysokohorský cestovní ruch-Již podle názvu je jasné, že tento 

cestovní ruch je spojen s pobytem v horském či vysokohorském prostředí. 

Místo ubytování je v hůře dostupném terénu. 

· Přímořský cestovní ruch-Je u přímořských letovisek, kdy se lidé během dne 

věnují aktivitám, jako je plavání, opalování, sportům a večer společenské 

zábavě. 

7. Roční období 

· Sezonní, mimosezonní a celoroční cestovní ruch 

· Sezóna je ovlivněna přírodními, klimatickými a sociálními změnami, dalo by 

se říct, že u nás je letní sezóna od června do září a zimní od prosince do února, 

přibližně. Všechno ostatní je mimosezóna, kdy se moc nedá vyjet na zimní ani 

na letní sporty a prostředí. Celoroční se rozvíjí neomezeně a celý rok.  

8. Využití dopravních prostředků 

· Motorizovaný cestovní ruch-Cestování pomocí motorového dopravního 

prostředku, nejčastěji automobilu nebo motocyklu.  

· Karavaning-Ovlivnil motorizovaný cestovní ruch v minulém století. Bývá 

častou formou rodinných dovolených, zajišťuje zároveň přepravu, tak  

i ubytování. 

· Železniční cestovní ruch-Většinou se jedná o organizovaný cestovní ruch, kde 

se cestuje různými vlaky, jako lůžkový, lehátkový aj. Bývají zde restaurační 

vozy a jiné doplňkové služby. 

· Letecký cestovní ruch-Bývá často organizovaná cestovní kanceláří. Je zde 

celkový balík služeb, které letecké společnosti nabízejí. Jde o nejrychlejší 

cestování.  
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· Lodní cestovní ruch-Jak na mořských lodích, tak i na říčních, či jachtách. Jsou 

výletní, vícedenní i na pobyt na celou dovolenou s komplexními službami.  

9. Dynamika 

· Pobytový cestovní ruch-Pobývá se více dnů na jednom místě. Samozřejmě zde 

můžou být výlety do okolí. 

· Putovní cestovní ruch- Je cestování účastníků po určité trase za předem daným 

cílem. – historie města, poznávání přírody, společnosti, proto bývá označován 

jako poznávací cestovní ruch. 

10.  Sociologické hledisko  

· Návštěvy rodiny a přátel-Při upevňování vztahů či za společenskými 

událostmi, jako narozeniny promoce, aj. 

· Sociální cestovní ruch-Část nebo celkovou částku nákladů hradí stát, nadace, 

zaměstnavatel apod. Může se jednat o hendikepované o lidi s nízkými příjmy 

aj. Pokud účastníci uhradí celou částku, jedná se o komerční cestovní ruch. 

· Etnický cestovní ruch-Je spjat s cestováním, jako návštěva do původní vlasti 

návštěvníků.(Kde žili rodiče, prarodiče apod.) Nebo také seznámení se 

zajímavou národností a poznávání jejích zvyků a způsobu života. 

 

2.4 Cestovní ruch v ekonomice 

 

 Pro účastníky cestovního ruchu bývají vytyčené dva hlavní cíle a to v létě cestování za 

mořem a v zimě za sněhem na hory. Samozřejmě máme poznávací turismus, který je zaměřen 

na historické, umělecké, kulturní památky.  

 

 Český statistický úřad vydal publikaci dne 10. listopadu 2006, tato publikace měla 

název „Satelitní účet cestovního ruchu České republiky 2003-2005“. Je zde zveřejněna časová 

osa, která se týká těchto tří let, o vyjádření ekonomického významu cestovního ruchu. 

 

 Cestovní ruch se v roce 2005 podílel na tvorbě hrubé přidané hodnoty české 

ekonomiky. I když HDP v tomto období klesalo, výdaje účastníků cestovního ruchu nadále 

rostly a to v takovém množství, že v roce 2005 byla spotřeba vnitřního cestovního ruchu na 

území České republiky v celkové výši 217 mld. Kč. Když tuto částku srovnáme s rokem 
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2003, zjistíme, že se zvýšilo o 10%. Je rozdělena do dvou skupin. První část s 56% je tvořena 

příjmy z cestovního ruchu cizinců a 44% příjmy z cestovního ruchu domácích návštěvníků.  

 

Graf 1:Podíl cestovního ruchu na HDP 

 

Podíl produktu, který byl vytvořen v cestovním ruchu, od roku 2004 klesá.  

 

 ČSÚ rozděluje tři základní cestovní ruchy. A to je příjezdový cestovní ruch, domácí 

cestovní ruch a výjezdový cestovní ruch. 

Příjezdový cestovní ruch 

 V roce 2005 navštívilo Českou republiku více než 23 mil. návštěvníků z cizích zemí. 

Tento počet návštěvníků se rozděluje na 40%, kteří navštívili Českou republiku pouze na 

jeden den, 39% turistů, tedy alespoň jedna noc strávená na území České republiky a 22% 

tranzitujících zákazníků, tedy návštěvníků, kteří se zde zastaví i když cestují do jiné země, 

patří sem i letecké transfery. Příjmy z příjezdového cestovního ruchu v roce 2005 byly přes 

121 mld. Zajisté je pro zahraniční návštěvníky nejvíce lákající Praha. 

 

Domácí cestovní ruch 

 Lidé, kteří cestovali po České republice, mimo své prostředí, ve kterém bydlí, 

procestovali 105 mil. cest. Výše spotřeby domácího cestovního ruchu dosáhla 95 mld. Kč.  

Převažovaly zde jednodenní zájezdy a to celých 72 mil. Kč. Na turisty připadlo 33 mil. Kč. 

Významné postavení má pobyt na chatách, chalupách či u příbuzných. 
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Výjezdový cestovní ruch 

 V roce 2005 rezidenti, lidé, kteří bydlí na území České republiky, uskutečnili 10,8 mil. 

cest do zahraničí. Nejnavštěvovanějšími zeměmi bylo Chorvatsko, Slovensko, Itálie, 

Rakousko, Německo a Řecko. Mimo Evropu to byl Egypt a Tunisko. Spotřeba výjezdového 

cestovního ruchu byla 65 mld. Kč. Důležitá položka je služební cesta. (http://www.czso.cz)   

 

 

Graf 2: Nejvyhledávanější destinace (údaje jsou v milionech) 

Pořadí Země Region Příjezdy 

2009 

Příjezdy 

2008 

Příjezdy  

2007 

1.  Francie Evropa 74.2 79.2 80.9 

2.  Spojené státy Sev. 

Amerika 

54.9 57.9 56.0 

3.  Španělsko Evropa 52.2 57.2 58.7 

4.  Čína Asie 50.9 53.0 54.7 

5.  Itálie  Evropa 43.2 42.7 43.7 

6.  Spojené království Evropa 28.0 30.1 30.9 

7.  Turecko Evropa 25.5 25.0 22.2 

8.  Německo Evropa 24.2 24.9 24.4 

9.  Malajsie Asie 23.6 22.1 21.0 

10.  Mexiko Sev. 

Amerika 

21.5 22.6 21.4 

      36.   Česká republika Evropa ?? 6.6 6.7 

 

 

 

 

 

 

http://www.czso.cz/
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Graf 3 : Příjem z mezinárodního turismu (údaje jsou v miliardách) 

 

Pořadí Země Region Příjem  

2009 

Příjem 

2008 

Příjem  

2007 

1.  Spojené státy Sev. Amerika 94.2 110.1 97.1 

2.  Španělsko Evropa 53.2 61.6 57.6 

3.  Francie Evropa 48.7 55.6 54.3 

4.  Itálie Evropa 40.2 45.7 42.7 

5.  Čína Asie 39.7 40.8 37.2 

6.  Německo Evropa 34.7 40.0 36.0 

7.  Spojené království Evropa 30.1 36.0 38.6 

8.  Austrálie Oceánie 25.6 24.8 22.3 

9.  Turecko Evropa 21.3 22 18.5 

10.  Rakousko Evropa ?? 21.8 18.9 

      32.  Česká republika Evropa ?? 7.7 6.6 

 

(www.czso.cz) 

 

 Cestovní ruch bývá nazýván jako odvětví, které má velmi výrazný ekonomický 

význam a multiplikační efekt, jelikož je spojen s dalšími hospodářskými odvětvími. 

V Evropské unii je to základní obor terciálního sektoru, podílí se na tvorbě HDP pro 

Evropskou Unii více než 5 %. V cestovním ruchu působí kolem 1,8 milionu firem, které 

zaměstnávají asi 5,2 % z celkového počtu pracovních sil (což je přibližně 9,7 milionu 

pracovních míst). Pokud cestovní ruch dáme dohromady i s dalšími odvětvími, které 

s cestovním ruchem souvisí, odhadovaný podíl cestovního ruchu na tvorbě HDP je ještě vyšší. 

Tím pádem se dostaneme k číslům, že cestovní ruch nepřímo vytváří více než 10 % HDP 

Evropské unie a zaměstnává přibližně 12 % pracovních sil. (http://ec.europa.eu)  

 

 

http://www.czso.cz/
http://ec.europa.eu/
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 Graf 4 : S tímto je spjat podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti, který je 

stabilní.  

 

Tím to jsme analyzovali hlavní význam cestovního ruchu v ekonomice Evropské unie. Ke 

zpracování byly použity ukazatele, které využívá Světová rada cestování a cestovního ruchu, 

tedy zkráceně WTTC. Cestovní ruch je pokládán za velmi dynamické odvětví v ekonomice 

Evropské unie. Zásadní je jeho význam na HDP, ale i celková zaměstnanost v tomto sektoru. 

Jak už bylo zmíněno cestovní ruch má veliký multiplikační efekt a zásadní význam 

v ekonomice, přitom se ještě podílí na spotřebitelských výdajích, výdajích podniků i vlády. 

Zajisté je spjata s hospodářským, společenským i kulturním rozvojem v zemi a zvyšuje 

kvalitu života lidí. Ale jako všechno ostatní, nemůže mít cestovní ruch v ekonomice jenom 

klady, ale musí mít i zápory. Jeden z nejdůležitějších je, že podléhá vnějším vlivům, takže 

politickým situacím, nepříznivému ekonomickému vývoji, finanční krizi, nárůstu cen energií 

aj. Tím se odrazí na HDP i zaměstnanosti, ale ne v dobrém směru. WTTC dospělo k tomu, že 

cestovní ruch je čím dál více uznáván a má velmi výrazný ekonomický růst s potencionálem 

do budoucna. (Vošta, 2012) 

 

2.5 SWOT analýza 

 SWOT analýza je metodou, která je velmi přehledná a díky ní získáme silné a slabé 

stránky podniku, to znamená interní záležitosti podniku, vůči příležitostem a hrozbám, které 

zapadají do prostřední externího.  
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 Vnitřní prostředí- zde se určují silné i slabé stránky firmy. Dají se poměrně jednoduše 

změnit. Posuzují se stránky podniku vůči konkurenci. Pokud jsem lepší, máme silnější 

stránku, pokud naopak, tak slabá stránka.  

 Vnější prostředí-mimo kontrolu podniku. Cílem je určit příležitosti, které povedou 

k rozvoji firmy a najít různá rizika, která by se mohla objevit a předejít jim. 

(www.ipodnikatel.cz) 

3. Folklor na Jižní Moravě 

3.1 Folkor 

3.1.1 Obecný význam folkloru  

Společenská struktura, která se opírá o lidovou kulturu, tedy se jedná o zájmovou 

činnost s názvem folklorismus. Tato tradiční lidová kultura vyrůstala především z vesnického 

prostředí. Když používáme lidové tradice, nejde nám o to, že se vracíme do minulosti, neboť 

si už pod lidovou tradicí nepředstavíme pouze nahé kolena, národní kroje, národní tance, ale 

představíme si trvalé hodnoty národní kultury, které se dodržují do dnes. Pokud pochopíme, 

že etapa dnešního folklóru není pouze o vymírání, ale že je to pouze úsek časového vývoje, 

tak definujeme současný folklor jako „živé dědictví“. 

Folklór je specifický pro duchovní oblast, uměleckou tvořivost lidu svázanou s tradičním 

způsobem života, se sociálními institucemi a celým komplexem různých sociálních vztahů 

v kolektivu.  

Využívání folkloru a dalších různých projevů lidové kultury začalo nabývat systematické 

povahy a celé toto hnutí se začalo stávat aktuálním kulturním činitelem poválečných let. 

Nejintenzivněji se začal folklór šířit na jihovýchodní Moravě, což byly různé národopisné 

slavnosti, které pokračovaly v tradici z doby předválečné. Zde v této době se začalo 

intenzivněji pracovat na celostátních folklórních tradicích ve Strážnici. (Frolec, 1977) 

3.1.2. Tři Králové 

 Tři Králové mají svátek dne 6. Ledna. Tato biblická trojice při svých koledách píše na 

domy své iniciály K+M+B a rok, kdy zde byli. Přinášejí do domů klid a zdraví. 

 V kostelích se tento den provádějí mše, kterou se otvírá další nový rok. Světí se 

v kostelech velmi důležité a podstatné atributy a to vodu, křídu, svatý olej a zlaté předměty. 
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Vodu a křídu, nebo někdy též kadidlo si lidé nosí domů a používají ji k celoročnímu žehnání 

svých domů a obydlí. Zlaté předměty sloužily jako vysvětlení darů pro Ježíška, které mu 

položili k nohám jako symbol světské moci. (Langhammerová, 2004) 

3.1.3 Masopust 

Masopust by se dal nazvat spíše antipůst, je to období veselosti, zábavy, tance, 

bezstarostnosti, ale hlavně je to období požitků, hodokvasů, pojídá se velmi tučné jídlo, 

koblihy, které jsou dělané na oleji apod. Je to čas mezi Vánocemi a Velikonocemi.  

Masopust nemá své dané datum. Bývá v lednu nebo únoru. Vánoce jsou dané dle 

oběhu Slunce, kdež to Velikonoce jsou dané církví. A jak Velikonoce, tak i masopust mají 

pokaždé jiné datum. Od tohoto dne se drží půst, který trvá až do Velikonoc. 

Je třeba podotknout, že masopust není tradicí, která je užívána jen u nás na jižní 

Moravě, ale že dosahuje měřítka po celé Evropě i světě. Ať už je to například karneval 

v Benátkách nebo v Rio de Janeiru.  

U nás je tento svátek prožíván jako obchůzka lidí, kteří jsou oblečení do masek a chodí od 

domu k domu. Základ masek bývá daný, který by měl zůstat stálý a nezměněn. Jsou to masky: 

· Medvěd- Patří k nejstarším maskám a její historie je velmi dlouhá. Maska je sice 

složitá, ale neměla by chybět u žádného masopustu.  

· Brůna(klibna)- Kůň, který se podobal koze, žirafě či velbloudu. Na hlavě měl rohy. 

Měl by budit hrůzu, s touto maskou chodí žid, který ji vodí na oprátce. 

· Žid- Žid má na hlavě cylindr, má dlouhé vousy, přes rameno ranec, nebo klidně může 

mít i hrb. Nosí dlouhý kabát. Tato osoba vytváří chaos. 

· Bába- Chodívá s židem a na zádech má nůši, v které má dítě. Buď bývá vycpaná bába, 

nebo dítě. Objevují se obě varianty. 

· Nevěsta- Muž převlečený za nevěstu. 

· Ženich-Žena převlečená za ženicha. 

· Smrt- Strašidelná maska s kosou. 
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· A samozřejmě spousta dalších. Čarodějnice, čerti, vodníci, obludy, příšery, aj. 

(http://druidova.mysteria.cz) (http://www.vira.cz)  

 

Obrázek 1: Ostatky, Bohuslavice u Kyjova 

Zdroj: Libor Šebesta, Masopust v Bohuslavicích u Kyjova 

 

3.1.4 Velikonoce 

Tyto svátky jsou jistě nejvýznamnějšími na poli křesťanském. Ve 20. století se ovšem 

tato tradice trochu zmírnila, ale do dnes se Velikonoce dodržují jako jedny z mála tradic. 

Velikonoce mají cyklus přibližně sedmi týdnů, šest týdnů je čas postu a sedmý jsou 

velikonoční hody. Velikonoce ještě spadají do času, kdy je jarní rovnodennost.  

Jak už bylo řečeno, Velikonoce i masopust mají pohyblivé datum, které je dáno podle 

Měsíce. Velikonoční neděle, která se nazývá Hod boží, se slaví první neděli po prvním jarním 

úplňku.  

http://druidova.mysteria.cz/
http://www.vira.cz/
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Všechno začíná Popeleční středou, tento den je hned po masopustním úterý. Vše je 

ukončeno podle zvyků přesně o půlnoci, kdy končí masopust a začíná post. Ráno v Popeleční 

středu lidé chodí do kostela k přijetí popelce, křížku vyznačeného popelem na čelu, který udílí 

kněz se slovy: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš!“ Tento popel je pozůstatkem 

ratolestí, které byly spáleny minulý rok v Květnou neděli. Popeleční středa je 46 dnů před 

Božím hodem velikonočním. (Langhammerová, 2004) 

Tři dny před Božím hodem začíná tzv. velikonoční triduum, tedy třídění. Začíná se 

Zeleným čtvrtkem, při kterém se připomínají dvě hlavní události a to za prvé, Ježíšova 

večeře na rozloučenou, kdy se apoštolům myjí nohy, ustanovuje tajemství eucharistie a také je 

zrazen od Jidáše. Za druhé se jedná o Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě a jeho zajetí. 

Tímto dnem přestanou, dalo by se říct, že zvony umlknou, neboť „odlétají do Říma“. Při 

svolávání na bohoslužby se používaly jiné nástroje jako řehtačky, mlýnky, klapačky, aj. Vše 

co vydávalo hluk. Na Zelený čtvrtek se jí jen zelená strava, jako špenát, nebo zelí. Jí se to 

kvůli tomu, aby byl člověk zdravy po celý rok. 

Dalším dnem je Velký pátek, tímto dnem se připomíná smrt Ježíše Krista na kříži, 

kdy byl odsouzen, ukřižován a pohřben. Tento den je velice zajímavým dnem, neboť středem 

církevní liturgie a jejích vrcholným momentem není eucharistie, ale kříž. Podle bible se 

v momentě, kdy zemřel Ježíš, roztrhla opona v jeruzalémském chrámě a otevřela se cesta 

k největšímu pokladu, tedy k Bohu. Podle lidové tradice se otvírá cesta k pokladům v zemi. 

Tento den se drží přísný půst, neboť se drží smutek. Zvony mlčí, výzdoba kostelů je slabá.  

Bílá sobota, tento den Ježíš leží v hrobě, den ticha. Křesťané rozjímají nad utrpením 

Ježíše. Po západu slunce začíná slavnost Kristova vzkříšení. Zvony se vrací z Říma, kam 

odletěly na Zelený čtvrtek. Bílá je barvou čistoty, která připomíná smytí hříchů. Na Bílou 

sobotu se uklízí a vše se připravuje na nedělí, tedy na Boží hod velikonoční. Pečou se 

mazance, velikonoční beránci, pletou se pomlázky a zdobí vajíčka. Tím to dnem končí 

dlouhotrvající půst, který se drží od masopustu.  

Neděle „Hod Boží velikonoční“ je podle židovského kalendáře prvním dnem v týdnu, 

tento den vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Proto se tento den začalo scházet k „lámání chleba“, 

tedy ke mši svaté.  
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Velikonoční podělí je nejvýznamnější den velikonočního cyklu. Chlapci chodí 

s pomlázkami za dívkami, šlehají je a dostávají výslužku, malovaná vajíčka, stuhy i dárečky 

či alkohol. (http://velikonoce.vira.cz , http://web.quick.cz )  

3.1.5 Máje 

Stavění máje a pálení čarodějnic spadá na jeden den. Pálení čarodějnic nám dává 

otázku, proč spadá právě na první máj. Kvůli této otázce se musíme přesunout do starověku. 

Ne ovšem ke kultuře Řecka nebo Říma, ale musíme zabrousit ke kultuře starých Keltů. 

V keltském kalendáři byl rok rozdělen jednoduše, který byl spaj se Sluncem. Vyzvihovali 

nejenom rovnodennost či slunovrat, ale také různá mezidobí. První květen je jedním z těchto 

mezníků. Střed mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem.  

Čarodějnice ze slovanských a germánských mýtů mají obrazný význam pro zlo, které 

se jasněným ohněm spálí. Oheň patří do nejdůležitějších živlů, jak dokáže ničit a škodit, tak 

dokáže dávat teplo a světlo. Očišťuje od zlých sil. Duchovní a společenský význam 

prvomájové noci do dnes zůstává zahalen tajemstvím s podtextem milostné touhy a příslibu 

teplého jara. Pálení čarodějnic se dodržuje dodnes. Pálí se čarodějnice vyrobené z látky, 

upaluje se na hranici apod. 

Stavění máje je tradicí, která se drží do dnešní doby. Máj má pozitivní význam, je 

symbolem života, zeleně, růstu, barevnosti. Pod májem se zpívá, tancuje. (Langhammerová, 

2004) 

http://velikonoce.vira.cz/
http://web.quick.cz/
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Obrázek 2: Stavění Máje Bohuslavice u Kyjova 

Zdroj: Ondřej Celý, Stavění máje, Bohuslavice u Kyjova  

3.1.6 Vánoce 

 Vánoce a s nimi spjaté vánoční svátky se staly nejvýznamnějšími dny roku. S těmito 

svátky je spjatý Advent, tedy svátek, který my prožíváme hlavně díky adventnímu věnci, na 

kterém jsou čtyři svíce, za každou neděli než přijdou Vánoce. Přiblížení se ke spáse, světlu. 

 Vánoce mají více symbolů, ovšem jedním z těch hlavních je betlém. Betlémy obvykle 

obsahovaly tzv. jesličkové scény, to znamenalo jeskyni nebo nějaký jiný přístřešek chléva se 

svatou rodinou. Svatá rodina byla Panna Marie, sv. Josef a Ježíšek, který ležel v jesličkách. 

Vzadu byl vůl a osel. Nad jesličkami visela hvězda kometa a připevněn zde byl také anděl 

Gloria, který v rukou držel citát Gloria in excelsis Deo-Sláva na býsostech Bohu. Postavy, co 

zde byly dále, byly ti, kteří přinesli nějaký dar. 

Vánoční stromeček je dalším podstatným symbolem Vánoc. Přišel sem z Německa, 

kde má dlouhou tradici. V Čechách je první záznam z roku 1812 z Prahy. Pro stromeček je 
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důležité, aby měl světlo, svíčky, je to symbol křesťanských Vánoc, jako narození Krista. Jinak 

se stromeček zdobí ozdobami, řetězy a také cukroví, perníčky, čokoláda. 

Štědrý den má datum 24. prosince, s tím to dnem je spojena sousta náležitostí, tradic  

a zvyků. Oslava narození Spasitele. Domy byly uklizeny, vyzdobeny, bylo napečeno  

a panovala výborná nálada. Nikdo se nemračí a s nikým se nehádá. Na Štědrý den se drží 

půst. S příchodem první hvězdy přijde slavnostní večeře, kterou jak již známe do dnes, 

obsahuje rybí polévku a nejlépe kapra s bramborovým salátem. Posléze na stolech nechybělo 

ovoce, cukroví, punč, lihoviny, aj. Bramborový sálat má původ již v počátku této tradice, kdy 

se na vesnicích dávalo na stůl vše, co se urodilo na polích. Součástí stolu bylo nejen ovoce 

čerstvé, tak hlavně sušené. Po večeři se většinou podávala vánočka, která zůstává na našich 

stolech do dnešní doby.  

Samozřejmě k celému dni patří také hudba. Poslouchají se koledy. Nejznámější 

hudbou je mše Jana Jakuba Ryby s názvem Hej mistře!. (Langhammerová, 2008) 

 

3.2 Kyjov 

3.2.1 Historie 

Historie v Kyjově je započata kolem roku 1126. K tomuto roku jsou vázány nejstarší 

doložené důkazy, ale samozřejmě je počátek Kyjova starší, což dokazují nalezené předměty 

z velkomoravské doby, ale také pohřebiště.  

Mezi lety 1126 až 1539 město Kyjov patřilo klášteru Hradisko, který se nacházel  

u Olomouce. Dostal ho darem a jako jeden z hlavních důvodů byla Kyjov jako vinařská 

oblast. Víno se nepoužívalo jen jako konzumační nápoj, ale i jako lék. 

Během 14. Století se Kyjov dostal do finančních potíží a byl tedy poprvé zastaven. Za 

další dvě století se zde vystřídala spousta pánů, v 15. století zde do konce žilo i několik 

generací nižší šlechty. Začátkem 16. století je Kyjov střediskem kraje a v roce 1515 udělil 

Vladislav II. Jagellonský Kyjovu právo pečetit červeným voskem a je tedy od této chvíle 

Kyjov nazýván oficiálně městem. 
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18. srpen 1548 dostal Kyjov listinu, na které byl královský slib, že Kyjov nebude už 

nikdy zastaven a nemůže být ani prodán. Což byla pro Kyjov velká výhoda. Celé město se 

opravilo, postavily se tři městské brány a renesanční radnice.  

Po souhlasu, který udělila Marie Terezie, byli do Kyjova uvedeni piaristé, kteří 

založili nižší latinské gymnázium. Vyučovaly se základy latiny, aritmetiky a dalších věd. 

V letech 1774-1775 bylo gymnázium zrušeno a vyučovalo se zde německy. Obnovení 

gymnázia přišlo až v 19. století. Následovatelem je Klvaňovo gymnázium. 

Většina měst na Moravě měla obecní zastupitelstvo. První a významnou činnosti 

tohoto zastupitelstva v Kyjově bylo vybudování českého školství. Od roku 1897 se vyučovalo 

na české obecné chlapecké a dívčí. Otevření dalších škol následovalo a to v roce 1898 dívčí 

městská škola, 1900 živnostenská škola pokračovací, 1905 pokračovací škola kupecká, 1907 

zimní škola hospodářská a v roce 1909 měšťanská škola chlapecká. 

Před druhou světovou válkou byla postavena nemocnice. V roce 1921 byl uskutečněn 

první ročník slavností Slovácký rok. 

I když už Kyjov není okresním městem od roku 1960 i nadále zůstává díky své poloze 

kulturní i hospodářské centrum Kyjovska. (www.mestokyjov.cz) ( Židlický, 2011) 

3.2.2 Obecné informace 

Kyjovsko je součástí Jihomoravského kraje, nachází se jihovýchodně od krajského 

města Brna. Na západě sousedí Kyjovsko s Velkopavlovickem, na jihu s Hodonínskem, 

západně s okolím Veselí nad Moravou, severozápadně s Uherskohradišťskem. Kyjovsko patří 

pod oblast Slovácka. 

Kyjovsko patří k vyhlášeným vinařstvím, které se řadí pod Slováckou vinařskou 

podoblast. Kyjovsko patří k velmi poklidné pahorkaté krajině, na které jsou pole, sady 

 a vinohrady. Je zde zalesněné podhůří Chřibů, ale také písčitá Moravská Sahara, která je 

pokryta borovým lesem. To vše spadá pod název Kyjovsko. 

Pro Kyjovsko je také typická cykloturistika i turistika pěší. Každým rokem se 

cyklostezky na Kyjovsku vytvářejí a prodlužují.  

Podnebí na Kyjovsku je teplejší, patří totiž k nejteplejší oblasti České republiky. 

Průměrná roční teplota je 8-9 °C a roční srážky činní 500-600m m. 

http://www.mestokyjov.cz/
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Vodstvo má v Kyjově taky svou přítomnost, protéká jím Kyjovka, která své přítoky 

vede do řeky Dyje, která nadále končí až v černém moři. (Město Kyjov, 2008)  

 

3.2.3 Folklor v Kyjově 

Ve velmi silně osídleném Kyjově tradice žijí do dnes. Jsou součástí života lidí, kteří 

zde žijí i těch kteří žijí ve vesnicích poblíž Kyjova. Lidové tradice, zvyky, obřady, všechen 

folklor patří k životu lidí. Ať už si přiblížíme adventní či vánoční čas. Tradice jsou zde 

dodržovány, takže se zde potkáte s průvody sv. Mikuláše, anděly, čerty. Samozřejmě zvyky 

 a tradice zde většina dodržuje i ve štědrovečerní den a nejde opominout trojici Králů, se 

kterou se zde zajisté také setkáte. (Synek, 2003) 

Ale všechny tyto tradiční atraktivity už byly zmíněny. Teď se zaměříme na folklor 

v Kyjově a tedy kroje a Martinské hody a s tím spjatý hlavně vyhlášený Slovácký rok. 

3.3.3 Kroje  

Kyjovský kroj nese svůj název podle města Kyjova. Ve městě se však kroj nenosil, ale 

nosil se spíše na vesnicích. Do Kyjova se dostával od lidí z vesnice, jako například děti, které 

kroj nosily do školních lavic. 

Lidový kroj se nosil hlavně, aby ochránil lidi před počasím, až později se mu dostalo 

funkce sociální, symbolické a obřadní. Zajisté se kroj časem měnil a nezůstával u původní 

podoby. Měnily se ornamenty, barevné výšivky i materiály z kterých se kroje šily, měnily 

svou podobu. Avšak rozdíly mezi krojem pro svobodnou ženu, nebo ženu vdanou nebyly 

nějak veliké, stejně tak jako u kroje mužského. Kroje nerozdělovali lidi do skupin podle toho, 

jak byli bohatí, jediné na čem šlo poznat, kdo má více majetku, bylo více dílů kroje.  

Ženský kroj je poskládán z kordulky, což je název pro vestu, rukávců, z několika 

spodniček, vrchní sukně a zástěry. Jako obuv se nosí vysoké vápenaté boty, na hlavě čepec  

a na něm šátek a to buď červený Tureček, nebo bílá šatka.  

Mužský kroj má méně částí oblečení a to jen kordulku, košili a kalhoty. Na nohách 

nosí holínky a na hlavě klobouk.  

Kyjov je rozdělen na dvě části a to na jižní a severní a díky tomu jsou tu dva typy 

krojů, které se od sebe liší.  
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Pro mužský kroj severní části Kyjova jsou typické jelenicově žluté kalhoty, které 

končí pod koleny. Později byly nahrazeny kalhoty, které jsou vyrobeny z tmavomodrého nebo 

černého sukna. Jelikož žluté už nejsou tak typické, využívají se jenom při určitých 

příležitostech, významných příležitostech. Kolem pasu se uvazuje u mužského kroje 

několikrát obtočený úzký řemen, které jsou pobity mosaznými cvočky, vzadu ozdobeny 

mosaznými kroužky a vepředu je omotaný malý turecký šátek. Košile má široké rukávy, které 

jsou nabírány do manžet a jsou staženy většinou černou stužkou. Na košili je oblečená 

kordulka, která je vyrobena z tmavého sukna a barevně vyšitá vlnou. Na krku se má nosit 

černý šátek, který je stejně jako kordulka vyšitý barevnou vlnou. Přes kordulku je uvázána 

mašle a to tak, že pokud je mládenec svobodný, tak se uvazuje do trojúhelníku s koncem, 

který dosahuje až k holínkám., kdež to ženatí muži mají jen pásek přes prsa. Jak už bylo 

řečeno, na hlavě se nosí klobouk, který svobodní mládenci nosí zdobený různými ozdobami  

a párem bílých kohoutích per, které sahají až do půlky zad. Ženatí nenosí pera a výzdoba na 

klobouku je též skromnější. Při chladnějším počasí se nosí dlouhé hnědé kožichy. 

Muži, kteří patří k části Kyjova jižní, nosí tmavomodré soukenné nohavice, košile, 

které jsou velmi široké a bohatě vyšívané. Výšivka zdobí i košili na prsou. Kordulky jsou 

červené, nejčastěji vyrobené z brokátu a připomínají jak svým tvarem, tak i zdobením 

kordulky ženské.  

Ženský kroj je pro obě části Kyjova skoro totožný. Rozdíly jsou akorát v detailech. 

Nejvýraznějším rysem je obdélníkový límec, který je bohatě zdobený, tento je typicky pro 

jižní část Kyjova, na severu naprosto chybí.  (Město Kyjov, 2008)  
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Obrázek 3Slovácký rok v Kyjově  

Zdroj: Internet, autor město Kyjov 

 

3.3.4 Slovácký rok 

Historie Slováckého roku sahá až k roku 1921, kdy byl tento festival konán prvně. 

Díky tomu patří k nejstarším národopisným slavnostem u nás. I když byla jeho tradice 

v období druhé světové války přerušena i nadále se v poválečných letech obnovila. Od roku 

1971 se koná pravidelně každé čtyři roky. 

První Slovácký rok se tedy konal v roce 1921, kdy ho uspořádal kyjovský Sokol u 

příležitosti 50. Výročí svého vzniku. Hlavním důvodem bylo, aby se zachovala slovácká 

lidová kultura, která se brala, jako jedinečný odkaz předků. Událost měla v roce 1921 tak 

velký úspěch, že se konala hned další rok na to. Díky tomu dal Slovácký rok podnět k dalším 

lidovým zábavám a slavnostem i na Valašsku, Slezsku i na Hané. Lidé chodili do kroužků, 

kde se starali o své kroje, aby byly čisté, zajímali se o zvyky, písně, hudbu a tance. 
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V pořadí třetí Slovácký rok se konal v roce 1927 s heslem, aby se sbratřili Češi  

a Slováci. Díky tomu zde bylo 233 účastníků ze Slovenska z 21 různých slovenských obcí.  

Čtvrtý Slovácký rok se konal na počest obnovených pohraničních schůzek Čechů  

a Slováků v Luhačovicích, kde se poprvé uskutečnily soutěže v lidovém zpěvu a tanci o ceny. 

Další slavnosti se konaly v roku 1956, tedy pátý ročník a hned o rok později se konal 

ročník šestý. Dále se konal 1961, 1971, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007 

 a 2011. Už se dodržuje jeho tradice jednou za čtyři roky.  

 

Obrázek 4 : Slovácký rok 

Zdroj: Internet  

Celým festivalem je provázena krása, pestrost, bohatost lidových krojů, které jsou 

spojeny s různými vystoupeními, zvyklosti a obyčeji. Samozřejmě jednou z nejvýznamnějších 

a nejvyhledávanějších atraktivit je přehlídka lidových krojů a také velice podstatnou částí 

programu je Jízda králů.  

Celý festival je jak na hlavních podiích, tak je od rána až do noci proložen 

doprovodnými akcemi, ať vystoupení cimbálových muzik, dechových hudeb, nebo 

příležitostného muzicírování, kde si každý návštěvník najde to své.  
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Slovácký rok přitahuje i zahraniční návštěvníky pro své neopakovatelné kouzlo. 

Ovšem kvůli své náročnosti je pořádán jednou za čtyři roky. Svým rozsahem je považován za 

jeden z největších folklorních festivalů, že to nejsou jen slova, dokazuje účast přibližně čtyř 

tisíc účinkujících a kolem 35 tisíc diváků. Pro všechny své atributy získal tento festival 

v Kyjově stálou záštitu Ministerstva kultury i Ministerstva zahraničních věcí ČR. Je velmi 

podstatnou součástkou aktivit Folklorního sdružení ČR i v zahraničí.  (http://www.dum-

kultury-kyjov.cz)  

Jízda králů byla poprvé zaznamenána asi v roce 1896, fotografie byla špatně označena 

za svatbu ve Skoronicích, ale podle matriky se zde žádná svatba nekonala. Začátkem 20. 

století byla tato tradice čím dál méně uskutečňována, svědčí o tom fakt, že poslední fotografie 

je z roku 1911 a do roku 1943 se jízda králů nekonala. V roce 1943 podle vyprávění 

 a vzpomínek obnovil tuto tradici Vojtěch Holcman, věhlas získala na Slováckém roce.  

Průběh jízdy král. Spočívá v tom, že jízdu absolvují chlapci ve věku o d 17 do 30 let, 

ale zajisté jsou zde i výjimky. Není stanovený počet jízd, ani věk. V dokumentech je 

zaznamenáno, že ty nejvytrvalejší doprovázeli krále i dvanáctkrát. Královská družina jede 

v párech v přibližném počtu 20-30 jezdců a jsou tvořeny z praporečníka, vyvolávače, 

výběrčího, krále s pobočníky, děkovníci a doprovod. (Frolec, 1990)  

 

3.3.5 Martinské hody 

 Martinské hody v Kyjově se konají každý rok kolem 11. listopadu, jelikož tento den 

patří jménu Martin, podle kterého jsou hody v Kyjově pojmenované. Trvají celý víkend, tudíž 

tradiční Martinské hody s věncem a káčerem započnou v pátek a povede jej chasa Slováckého 

souboru Kyjov. Kolem 20:00 hodiny tato sláva začne v Domě kultury v Kyjově na 

Rozmarýnkovej besedě u cimbálu. Hraje zde cimbálová muzika Jury Petrů, která je 

nejznámější a nejvyhledávanější z cimbálových muzik na Kyjovsku. O ní pár slov později. 

 V sobotu začíná průvod v 14:00 hodin u Zámečku, od kterého se jde k radnici pro 

povolení hodů. Pokud hody dostanou povolení, jde se pro stárky a vše končí opět u radnice, 

kde je od 20:00 hodová zábava s dechovkou Žadovjáci a cimbálka Jury Petrů. 

http://www.dum-kultury-kyjov.cz/
http://www.dum-kultury-kyjov.cz/
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 V neděli se jde od 14:00 také hodový průvod, kdy se jde z Nětčic od Jančů pro stárky 

a káčera a následně před radnici. Kde proběhne mlácení káčera a od 17:00 hodová zábava 

v Domě kultury. (www.folklornisdruzeni.cz) 

 Oba dva dny zde hraje cimbálová muzika Jury Petrů. Vznikla už v roce 1947, kdy 

hrávala v Slováckém krúžku v Kyjově-Nětčicích. Název cimbálové muziky je odvozen od 

jména svého zakladatele a to primáše Jury Petrů (* 21. 1. 1922 -✝6. 12. 1984). Za celou 

dobu, kdy tato cimbálová muzika hraje, se zde vystřídala spousta významných osobností, jako 

např. Kliment Navrátil, Miroslav Píra, Jaroslav Jakubíček, Karel Bimka nebo Jožka Munk. 

Hrávala zde spousta osob, která si později založila svoji vlastní cimbálovou muziku. Dnes 

hrají v cimbálové muzice Jury Petrů oba dva jeho synové, takže si zachovala rodinný 

charakter. (Město Kyjov, 2008) 

Obrázek 5: Cimbálová muzika Jury Petrů 

 

Zdroj: Internet, www.slovacky.denik.cz 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4.  Zhodnocení výsledku daného šetření 

4.1 Cíl výzkumu 

 

 Cílem šetření bylo zjistit informace, které se týkají hodových zábav v okolí Kyjova. 

Jelikož hodové zábavy jsou velmi častě dodržovanou tradicí, zaměřila jsem se tehdy na ně. 

Díky tomuto šetření jsem mohla vytvořit následně SWOT analýzu. 

Metodika zpracování 

 Zvolila jsem metodu dotazníku na internetu. Tato metoda je velmi praktická, hlavně se 

velmi rychle dostane k lidem, ke kterým by se člověk za normálních okolností ani nedostal. 

Má to své výhody.  

 Dotazník je tvořen ze 14 otázek, na které odpovědělo celkem 100 lidí. Dotazník je 

uveden v příloze A. 
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4.2 Výsledky výzkumu a grafické zobrazení 

Je zobrazena otázka, její grafické zobrazení a krátký komentář k dané otázce. 

1.)  Graf(dotazník) 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Z celkového počtu 100 respondentů bylo 66 žen a 34 mužů. Samozřejmě to 

neznamená, že by se těchto kulturních akcí zúčastňovaly více ženy, ale ženy byly shovívavější 

k vyplnění dotazníku. 

 

 

 

  

34% 

66% 

Pohlaví 

Muž 

Žena 
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2.) Graf(dotazník) 2 : Kolik je Vám let? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Zde vidíme, že nejpočetnější skupinkou, která chodí na hodové zábavy, jsou lidé do 25 let, 

kteří zaujímají 52% všech dotázaných. Samozřejmě nesmíme opomínat starší věkovou 

kategorii, která určitě vyplňování dotazníku nevěnovala takovou pozornost. Druhou 

skupinkou jsou lidé do 18-ti let a to celých 36%. Lidem, kterým je 26-35 let odpovědělo 10  

a starším 36-45 i 46 a více patří pouze 1%, tedy 2% dohromady.  

 

 

 

 

 

3.) Graf(dotazník) 3 Dosažené vzdělání? 
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 Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Nejčastější odpovědí na vzdělanost a to více jak polovina, tedy 59% jsou lidé, kteří 

mají středoškolské vzdělání. Druhou nejčastější odpovědí bylo vzdělání vysokoškolské a to 

31% a třetí, tedy nejmenší bylo 10% a to buď lidé se základním vzděláním, nebo lidé, kteří 

jsou vyučeni.  

 

 

 

 

 

 

 

4.) Graf(dotazník) 4 :  Jaké je Vaše zaměstnání? 
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Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 Z grafu vyplývá, že nejobsáhlejší skupinkou, která vyplňovala tento dotazník, jsou 

studenti a to více jak tři čtvrtiny, celých 77%.  Druhou skupinkou s 10% jsou zaměstnanci 

soukromého sektoru a třetí s 5% zaměstnanci veřejného sektoru. 3% se týká důchodců. 2% 

jsou podnikatelé a také 2% jsou nezaměstnaní. A pouze 1% se týká žen v domácnosti. 

 

 

 

5.) Graf(dotazník) 5: Kolik folklorních hodových zábav jste letos navštívil/a? 
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Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 Tento graf ukazuje, že v okolí Kyjova jsou opravdu lidé, kteří jsou zaměřeni na 

folklor. I když celá jedna pětina dotazovaných respondentů na žádné hodové akci nebyla, 

celých 29% lidí navštívilo akce dvě a celá pětina lidí, tedy 20% navštívila hodové zábavy 3. 

Potom jsou tu samozřejmě lidé, kteří tyto zábavy absolvují jen třeba ve své rodné vesnici, 

těchto respondentů bylo 13, ale skoro stejně, tedy 12 dotazovaných navštívilo akce 4. Zde jde 

vidět, že tato oblast folklorem opravdu žije a jsou tyto akce hojně navštěvovány. 3% tázaných 

navštívili hodovou zábavu 5krát a 3% dotazovaných 6 a vícekrát.  

 

 

 

6.) Graf(dotazník) 6 : Jak jste se o této folklorní hodové akce dozvěděl/a? 
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 Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Zde vidíme, že informace o hodových zábavách, tedy informace, kdy se akce uskuteční apod., 

se předává hlavně mezi lidmi, mezi kamarády a rodinou, dělá to celých 41%. Druhou 

početnou skupinou se 30% je naše vlastní zkušenost spojená s tím, že chodíváme na tyto akce 

pravidelně. Víme, kdy přibližně budou a líbí se nám, proto na ně chodíme znovu. Třetí 

nejpočetnější odpovědi od respondentů, kteří měli 23%, bylo, že se o akci dozvěděli 

z internetu. Zajisté, v dnešní době by člověk těch procent čekal i více. 5% lidí odpovědělo, že 

se o zábavě dozvědělo jinak, 1% řeklo z internetu a nikdo se o hodové zábavě nedozvěděl 

s cestovní kanceláře.  

 

 

 

 

 

7.) Graf(dotazník) 7 : Den účasti? 
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 Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 Většina folklorních hodových akcí probíhá kolem čtyř dní. Samozřejmě záleží na tom, 

v které vesnici či městě. Každá obec si to organizuje po svém. Zde vidíme, že stejně 

nejobsáhlejší a nejnavštěvovanější je zábava v sobotu, kterou navštěvuje 46%, ze stovky 

odpovídajících je to 75lidí. V neděli navštěvuje hodovou zábavu 24% lidí a to je 36 lidí. 

Samozřejmě páteční zábava je navštěvována též hojně a to jen o jedno procento méně, 

tedy 23% a to je 36 odpovídajících. Posledním dnem zůstává pondělí, na kterém se 

samozřejmě podepsalo, že lidé studují a pracují, takže je tento den navštěvován nejméně. 

Navštěvuje ho 7% dotazovaných a to je 11 lidí.  

 

 

 

8.) Graf(dotazník) 8: Jak daleko jsem schopen/schopná jet kvůli hodové zábavě? 

22% 

47% 

24% 

7% 

Účast 

Pátek 

Sobota 

Neděle 

Pondělí 



43 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 Z grafu můžeme vyčíst, že dotazovaní respondenti jsou ochotni za lidovým folklorem 

jet i větší trasu. Samozřejmě se jedná o Kyjov, kde jsou vesnice vzdáleny od něj opravdu 

kousek, takže 45% lidí, kteří jsou ochotni jet maximálně 10km je vcelku pochopitelné, 

jelikož dál jet ani nemusí. Ovšem 38% je schopno jet na dálku až 25km, což už není tak 

blízko. 13% dotazovaných až 50km, a 4% i více než 50km. 

 

 

 

 

 

 

9.) Graf(dotazník) 9 : Kvůli čemu se zúčastňuji této tradiční zábavy?  
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Zdroj: Vlastní zpracování  

 

  Tato otázka byla ze všech nejvyrovnanější, přišly mi odpovědi, že si nejde 

jednoznačně vybrat, jelikož jsou tyto čtyři aspekty velice úzce spojeny. Folkor je zde 

velice podstatný, ale jezdíme na tyto akce s přáteli a za zábavou.  

 

 

 

 

 

 

 

10.) Graf(dotazník) 10: Co mi zde nejvíce líbí? 

28% 

26% 

21% 

25% 

Důvod účasti 

Folklor 

Přátelé 

Zábava  

Tradice 



45 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 Na tuto otázku mohli respondenti vybrat více možností. Nejvíce byla vybrána 

atmosféra, která je svou jedinečností opravdu upřednostňována, vybralo ji celkem 53 

účastníků. Na druhém místě se umístily kroje, které vybralo 49respondentů, to vypovídá 

 o skutečnosti, že lidé opravu jezdí za folklorem a je zde velmi žádanou součástí života, stejně 

jako tradice, která se umístila na třetím místě, a vybralo ji 48lidí. Dalším čtvrtým bodem byla 

vybrána večerní tradice se 47 hlasy. Následně byl vybrán tanec, který vybralo 34 lidí a hned 

za ním cimbálová nebo dechová muzika s 29 hlasy a dalším bodem byl průvod, který vybralo 

26 lidí a se stejným počtem vybrali i bod, pod kterým se skrývá všechno bez rozdílu. 

  

 

11.) Graf(dotazník) 11:  Co se mi nelíbí? 
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 Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 Nedílnou součástí jsou jak pozitivní záležitosti, tak i negativní. Zde ovšem 

převládá hlavně to, co nemůžeme ovlivnit a to je počasí se 43%. Jelikož většinou hody 

kolem Kyjova bývají na podzim, tak se setkáváme s deštěm i sněhem. Druhou 

vybranou volbou byla cena vstupného s 26%. Je pochopitelné, že pokud hody trvají tři 

dny a máme každý večer platit vstupné, ve kterém není započítána žádná konzumace 

jídla ani pití, tak se to hodně prodraží. Nepočítaje, že většina respondentů navštěvuje 

hodů více. Pod 15% bylo vybráno něco jiného, k tomu mi respondenti napsali důvody 

jako teplota v hale, kde bývá většinou až moc velké teplo, nebo že jim opravdu nic 

nevadí. 10% lidí se shodlo na hudbě. Ano cimbálová a dechová muzika není vhodná 

pro všechny, ale jde vidět, že i když jim hudba nevyhovuje, neodradí je to od 

návštěvy. A dohromady 6 respondentům vadí zábava a průvod.  

 

12.) Graf(dotazník) 12: Kolik jsem schopen/a utratit za jednu hodovou zábavu 
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Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 I když většina respondentů, kteří odpovídali, byli studenti a tím pádem převládá částka 

do 200Kč se 40%, i tak jde posoudit, že za hodové zábavy lidé nešetří. Na druhém místě 

je až 400Kč s 29%, na třetím až 600Kč se 17%, dále až 1000Kč se 7% za hodovou 

zábavu. Na pátém místě až 800Kč se 4% a někteří odpovídali, že i více jak 1000Kč a to 

3%. Lidé za událost, která se jim líbí, tak nešetří, pokud ty možnosti mají. 

   

 

 

 

 

 

13.) Graf(dotazník) 13:  Kolik stojí vstupné za hodovou zábavu? 
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 Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 Zde se projevilo, proč lidé utratí za jeden večer nejvíce do 200Kč, neboť pokud 

hody trvají 3dny a každý den zaplatíme 60-120Kč za vstupné tak se tato víkendová 

folkorní akce velmi prodraží. Převládá tedy cena 60-120Kč 61%, na druhém místě se 

14% 0-60Kč. Dále 120-180Kč s 23% a 190-více Kč s 2%.  
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14.) Graf(dotazník) 14: Jak jezdíte na hodovou zábavu? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Poslední dotazovaná otázka byla na dopravu. Jelikož hodová zábava není jen o 

samotné účasti, ale také většinou za ní někam jedeme. Zde tedy vyhrála odpověď, že 

spousta lidí jezdí jako spolujezdec a to 46%. Na druhém místě pochopitelně taxi 

služba a to 21%. Nadále funguje autobusová doprava se 16% a vlaková doprava 

s 11%. Tato doprava bude zajisté spojena i s taxi službou, protože většinou když končí 

hodová zábava, tak žádná jiná veřejná doprava už nejezdí. A nejméně byla vybraná 

odpověď, že jezdíme na zábavu jako řidič a to s 7%. 
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4.3 Vyhodnocení výzkumu 

 

Ze šetření vyplynulo, že lidé mají folkorní akce velice rádi a jsou za nimi schopni jet 

větší dálku. Tato tradice se pořád udržuje a lidi baví. Jsou za ni schopni utratit nemalé peníze, 

díky které se tyto akce můžou nadále udržovat. Ovšem, jak už bylo řečeno, není to vůbec 

levná záležitost. S dopravou, vstupným, jídlem, pitím a dopravou zpátky se to velmi prodraží. 

Proto jsem ráda, že i když je většina lidí, kteří odpovídali studenty, tak jsou schopni si peníze 

sehnat, našetřit, či vydělat. 

Samozřejmě nejvýhodnější jsou hody, které se konají v místě Vašeho bydliště, na což 

poukázaly odpovědi lidí, kteří se zúčastňují pouze jedněch hodů. A jelikož se tento výzkum 

týkal Kyjova, bude se jednat hlavně o Martinské hody v Kyjově. Ke kterému vedou dobré 

vlakové spoje a to trasa z Brna do Uherského Hradiště a zpět, přes Kyjov. I autobusová 

doprava sem vede z různých směrů a dá se zde ubytovat, což ve vesnicích okolo Kyjova je už 

složitější záležitostí.  

Nejdůležitějším a podstatným výsledkem je, že lidé mají velmi rádi folklorní hodovou 

zábavu, s tím spojené kroje a tradice, takže je zřejmé, že tyto tradice jen tak nevymizí a budou 

se nadále udržovat a předávat mladším a mladším tradicím.  
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4.4 SWOT analýza 

 

Hody v Kyjově a okolí 

Strengths - silné stránky 

· Dlouholetá tradice 

· Velká účast 

· Velmi pozitivní postoj lidí k folkloru 

· Kvalitní víno, které zde nesmí chybět 

· Velmi široký výběr dobré hudby  

· Kroje 

· Výkonná dopravní dostupnost 

· Určitě nevymizí v nejbližších letech 

· Lidové tance a jejich učení se mladších generací  

· Příjemné prostředí 

Weaknesses - slabé stránky 

· Cena 

· Počasí 

· Ubytování na vesnicích 

· Doprava veřejných služeb 

Opportunities – příležitosti 

· Zvýšení dotací 

· Lepší propagace 

· Zlepšit veřejnou dopravu 
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· Zlepšení ubytování 

 Threats – hrozby 

· Počasí 

· Hodové zábavy se překrývají-konkurence 

· Peníze, čím víc, tím lepší kvalita 
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5. DOPORUČENÍ 

 

Bakalářská práce je zaměřena na folklor, tradice a zvyky, které se u nás nadále dodržují. 

Čímž vznikl dotazník, na který respondenti odpovídali a následně SWOT analýza. 

Dle mého názoru probíhají tyto kulturní akce s dlouhodobou tradicí a s radostí všech 

obyvatel. Sama jsem návštěvníkem a pravidelným účastníkem těchto akcí, ale samozřejmě 

největší a nejmíň ovlivnitelnou hrozbou je počasí. Člověk ho sám ovlivnit nemůže, ale záleží 

na něm celý průběh této akce. Jinak tyto událostem hodně převládají silné stránky, proto se 

tyto tradice úspěšně dodržují a obnovují.  

Samozřejmě jsou zde záležitosti, které ovlivnit jdou a které nejdou. Parkovací místa pro 

ty, kteří jezdí autem, nebo různá doprava, ať už autobusová nebo vlaková by se napravit měla. 

Díky tomu spousta lidí využívá taxi službu a jen proto, už to většinu lidí odrazuje, neboť taxi 

služba není moc levná záležitost. Nadále také ubytování, sic v Kyjově je výborné, najdou se 

zde určité nedostatky, jak už bylo zmíněno na vesnicích, takové ubytování není, takže se opět 

musí dostat do Kyjova a jsme zpátky u dopravy. Ale i když jsou zde nějaké zápory, pozitiva 

převládají. 

 Myslím si, že tyto tradice budou i nadále pokračovat. Je to krásný zvyk, ke kterému 

nás táhnou rodiče i kamarádi a my zase budeme toto převádět na své další potomky. 
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6.  ZÁVĚR 

 

Bakalářská práce je napsaná na téma folkloru, který se týká oblasti Kyjovska. Vybrala 

jsem si tuto práci, jelikož žiji v Bohuslavicích u Kyjova, v části Kyjova, která pod něj spadá, 

ale je vzdálená přibližně 5km.  

V první teoretické části jsem se zaměřila na cestovní ruch. Jelikož cestovní ruch studuji, 

zaměřila jsem se na jeho různá rozdělení, následné vysvětlení SWOT analýzy, neboť jsem ji 

použila ve své praktické části. A jelikož studuji ekonomiku cestovního ruchu, nešla 

opomenout spojitost mezi těmato dvěma odvětvími, kterou jsem také rozebrala v první 

teoretické části. 

Ve druhé teoretické části jsem se zaměřila na obecně na folklor a tradice. Bydlím na 

vesnici, kde se nadále tyto zvyky udržují, a chtěla bych, aby tomu bylo i nadále. Jsou zde 

popsané ty nejdůležitější svátky a zvyky celého roku. Nejvýraznější jsou asi Vánoce a 

Velikonoce. Vánoce většina z nás dodržuje po celé České republice, ale dodržení svátků 

Velikonočních už probíhá jinak. Ovšem u nás se tato tradice dodržuje a jsem za to velmi ráda. 

Proto jsem v další části chtěla přiblížit Kyjov, na jeho historii a s tím spjatý folkor, jelikož je 

zde vyhlášen Slovácký rok, tak jsem se snažila přiblížit to, co je s tím spjaté, jako kroje nebo 

Martinské hody. Jelikož u nás byly hody na nějaký čas zanedbávány a my jsme je začali 

znovu obnovovat, mám k těmto zvyklostem velmi blízko. 

V praktické části jsem se zaměřila na folkor, který se týká hodů, ať už v Kyjově Martinských 

hodů, či jiných, které probíhají ve všech okolních městech a vesnicích. Zajímala mě jejich 

účast, proč tam lidé chodí, za čím, co berou jako pozitiva a co naopak jako negativa. Sama to 

budu brát jako ponaučení pro další hodové zábavy, které se budou konat, a které budeme 

pořádat. Zde jsem vytvořila i SWOT analýzu, která mě více méně jen utvrdila v tom, co bylo 

patrné a jisté. Jsem sama velmi ráda jaký to na mě zanechalo dojem, jak lidé tyto zvyklosti 

mají rádi a ještě radši je dodržují a zúčastňují se jich. I když jak bylo řečeno, nepatři to zrovna 

mezi nejlevnější záležitosti, a proto jsem ráda, že i přesto lidé chtějí a dodržují tyto tradice, 

které je velmi baví.  
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