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Anotace 

V předložené práci je zpracován vývoj Lidové hudby v Čechách a na Moravě, se 

zaměřením spíše na Moravu. Neřeší žádný problém, pouze se zamýšlí nad 

problematikou, kterou přinesla moderní doba. . Poukazuje na vývoj lidové hudby, písně 

a tance a  na lidi, kteří se jí věnovali nebo věnují. Najdete zde taky jednoduchý kalendář 

festivalů a slavností a taky popis vybraných festivalů autorem. V závěrečné části se 

autor zaměřuje na problematiku cestovního ruchu a vkládá malou myšlenku, která 

vznikla díky tomu, že žije v oblasti zvané Jihovýchodní Slovácko. 

Klíčová slova: folklor, lidová hudba, tanec, zpěv, zvyk, tradice, obyčeje, kroj, 

festival, slavnost, hudba, soubor 

 

Summary 

          In the present work is elaborated detailed evolution of folk music in Bohemia and 

Moravia, with a focus more on Moravia. It does not solve any problem, only examines 

the issue which brought the modern era. It revers to the development of folk music, 

song and dance and the people who gave it or by making. There are too simple calendar 

of festivals and celebrations and also the description of selected festivals autor. In the 

final part the autor focuses on the issues of tourism and the following little thouhgt that 

was because they live in an area called South Eastern Slovakia.  

             Keywords: folklore, folk music, dance, singing, custom, tradition, usage, folk 

costume, festival, file 
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Seznam použitých zkratek 
 
MFF – mezinárodní folklorní festival 
HF – hudební festival 
CM- cimbálová muzika 
JZD – jednotné zemědělské družstvo 
ČSM – Československý svaz mládeže 
KSČ – Komunistická strana československá 
NVČ – Národopisná výstava Českoslovanská 
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1   ÚVOD 
 

           V dnešní době všechny věci s označením lidové, nám připomínají z jaké 

doby pochází a jakou kulturní a historickou hodnotu nám nesou. Dnes je stále těžší a 

těžší zachovat památky po minulých kulturách a generacích, avšak stále jsou mezi námi 

lidé, pro které je lidová kultura tou největší vášní a láskou a díky kterým se na ni ještě 

nezapomnělo. Jelikož lidová hudba a s ní věci spjaté, jsou velice široké a obsáhlé téma, 

tak bych rád v této práci popsal hlavně vznik, vývoj a tradice.  

Pokusím se popsat tradiční styl života na vesnicích v minulých století ve srovnáním 

s dnešním žitím, lidovou tvorbu v městech a taky poukážu na drobné národnostní 

rozdíly mezi Čechy a Moravou. Narodil jsem se a vyrůstal v obci Nivnice, známé jako 

nejpravděpodobnější rodiště Jana Amose Komenského, která se nachází v oblasti 

Východního Slovácka, ležícího na okraji Dolňácka, těsně sousedícího s Horňáckem, 

Kopanicemi, Slovenskem a Valašskem. Tím bych chtěl podotknout, že mám k lidovým 

tradicím ještě stále docela blízko a některé formulace budou čerpány z vlastních 

zkušeností a zážitků. 

Výše uvedené oblasti patří mezi nejvýznamnější svými lidovými tradicemi a proto je 

zde lidová hudba velice pestrá a bohatá. Co se týče Čech, tak nejvýznamnější oblastí, 

kde má lidová hudba ještě své místo, je Chodsko.  

Největší úsilí o nezaniknutí lidových tradic, vynakládají folklórní soubory, které se 

můžou zabývat jak hudbou a tancem, tak i tradičními řemesly a pracemi.  Menším 

poddílem, pak přispívají i myslivecká sdružení, sbory dobrovolných hasičů aj., kteří se 

například zapojují do pořádání fašanků, masopustů, stavění májek nebo pořádají jiné 

akce, na kterých se lidové tradice a lidová hudba stále objevuje. To se týká hlavně 

vesnických souborů a sdružení, protože ve městech se takové sbory vyskytují velice 

zřídka. 
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2   VÝVOJ LIDOVÉ HUDBY NA NAŠEM ÚZEMÍ 
 

2.1   Z HISTORIE 
 

První písemné dokumenty textů, které můžeme považovat za první lidové písně, 

pochází už z 15. století našeho letopočtu. Dalo by se říct, že do té doby byla hudba 

doménou pouze církve. První písně vznikaly v klášteřích a chrámech, psali je mniši a 

tématikou se týkali výhradně církevními záležitostmi. V podstatě se jednalo o zpívané 

modlitby. Vznik lidové písně se připisuje venkovu. Označení „lidové“ se používá proto, 

protože u většiny lidových písniček je autor neznámý. Rozšiřování písní má několik 

známých způsobů. Prvním z nich je, že matka uspávala nebo předzpěvovala svým 

dětem a ty se tyto písně naučili  a tak je mohly šířit dál. Lidové písně se tímto způsobem 

dědily a i dnes dědí z generace na generaci. Dalším známým způsoben šířením je 

společným zpěvem venkovských lidí při práci na poli, v lese, ve stodole nebo třeba i 

doma za dlouhých zimních večerů. V textech lidových písní se odrážejí každodenní 

venkovské témata jako byla práce, počasí, láska i trápení. Jednoduše řečeno o  

přirozených lidských potřebách a tužbách. Každá písnička vystihuje autorovi základní 

rysy a povahu. Samozřejmě, že přebíráním textů a písní, se písně můžou textově či 

nářečím měnit, podle kraje nebo národa. Je logické, že si lidi texty upravovali podle 

sebe tak, aby se jim hodili a vystihovaly zase jejich způsob života a odlišnost od 

ostatních krajů. Na druhou stranu ne vždy to byla pravda. Je známo několik krajů, ve 

kterých je přebírání a uzpůsobení textů až tak netrápila.   „Lidová hudba je ryze 

spontánní projev lidské hudebnosti.“ (internet 1). 

Do lidové hudby nezahrnujeme jenom písně, ale patří sem i lidové zvyky a tance, 

které se bez hudby neobejdou a mají zde významné postavení. Na našem území pochází 

nejstarší texty z 16. století a jsou to například Radujme se, veselme se; Proč Kalino 

v struze stojíš; Když sem já ty koně pásal.  Píseň Radujme se, veselme se, se zachovala 

ve svém původním znění až do 20. století. 

  
 
 
 
 



 8

 
Když jsem já ty koně pásal, přišla na mě dřímota.  

 Dřímo, dřímo, dřímotička, koně vešli do žita.  
 Přišel na mě šelma sedlák, toho žita hospodář.  

 Co, ty šelmo, co tu děláš, že ty koně v žitě máš ?!  
 A já nejsem žádný šelma, já jsem hodné matky syn.  

 Kdyby mne to jinej řekl, já bych se mu postavil.  
 Sedm let jsem u vás sloužil a nic jste mi nedali.  

 Jen jedinou košiličku, a tu jste mi zas vzali.  
 Sedm let jsem u vás sloužil a nic jsem vám neukrad´.  

 Jen jedinou košiličku, a pro tu jsem z půdy spad´. 
(ukázka 1) 

 
 

2.2   OBDOBÍ 1755 - 1914 
 

„…A teď si vezměme krátké 20. století, které podle Hobsbawma začalo roku 1918 

a skončilo někde na počátku 90. let rozpadem Sovětského svazu. Sociologicky se jedná 

o jednu z mála skutečných revolucí celého holocénu. Končí neolit, éra zemědělců, 

dělnická třída se rozpadá, každý třetí člověk je vzdělanec – ba doktor. Pomalu nazrává 

čas změn. Viditelnými symboly této doby je internet, technoscéna a mobilní telefon“ 

(Cílek, 2002). 

 

Postupem času, kdy zpívání a tančení bylo součástí každodenního života, začali se 

tvořit záměrné skupinky lidí se společným cílem, a to předvádět svoji lidovou kulturu. 

Do roku asi 1755 byl zpěv součástí každodenního života. Lidé zpívali při práci, při 

oslavách začátcích a koncích všech ročních období, při návštěvě panovníka, na svatbách 

apod.  Na  Moravě  v roce 1755, při návštěvě císařovny Marie Terezie v sídle tehdejšího 

kancléře Kounice ve Slavkově u Brna, uspořádal hostitel selskou slavnost 

s předváděním hanáckých tanců. V roce 1784 tančili poddaní ze Strání před svým 

panstvem v Ostrohu tanec „pod šable“. O podobném vystupování před panstvem ve 

Strážnici se zmiňuje také František Bartoš, známý český pedagog, jazykovědec, sběratel 

a etnograf. Předvádění zvyků a krojů bylo součástí průvodů a slavností. V roce 1836 byl 

na počest návštěvy císaře Ferdinanda v Brně, uspořádán průvod krojovaných ze všech 

moravských panství a při této příležitosti byla pořízena i první barevná dokumentace 

moravských krojů.   Rozvoj využívání lidové hudby v kulturní aktivitě je patrný od 
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sedmdesátých let 19. století, kdy mladí advokáti, učitelé a kněží zde začali rozvíjet 

spolkový život a tuto oblast národně uvědomovat.  

„Nově zakládané spolky shodně s českými obrozeneckými snahami viděly jádro 

probouzejícího se národa ve vesnickém lidu uchovávajícím si svérázný jazyk i 

specifickou kulturu a způsob života“. „Dochází ke stále častějšímu předvádění lidových 

písní, tanců a zvyků při akcích různých spolků“. (Ondra 2005)     

Důležitou roli v historii lidové hudby hraje také sběratelská činnost, bez které by 

se většina písní nedochovala.  V roce 1820 vznikla nejstarší rukopisná sbírka písní a 

nápěvů a pochází ze Sadské. „Titul začíná, Staré světské písně pro paměť sepsané, 

abychom o předkách našich věděli, jak v bázni Boží veselí bývali, a poučuje nás dále, 

že přičiněním a nákladem Jana Němečka, cís. Král. Komisaře města Sadské a direktora 

společnosti muzikářské, sbírku tu sepsal Jan Tadeáš Plaček, v chudém domě obývající, 

a notoval učitel Václav Picek, a konečně že skvostný opis odeslán byl k císařskému 

dvoru do Vídně.“ (NVČ 1895)     

 Sbírka obsahuje 87 lidových písní a téměř všechny mají nápěv. Z Vídně pak přišel 

pokyn pro tehdejšího nejvyššího purkrabího hraběte Františka Antonína Kolovrat-

Libštejnského, aby se ujal sbírání lidových písní v Čechách. Ten nasbíral téměř 300 

textů českých, 50 německých textů a 50 tanců. I přes své nedostatky, jenž sbírka 

obsahovala, měla velký význam pro rozkvět lidové hudby u českého lidu.  Další, ale ne 

příliš významné sbírky, vydává v letech 1822-1827  F.L.Čelakovský, pod názvem 

Slovanské národní písně a v letech 1831-1832 jeho přítel  F.Vl. Kamarýt  pod názvem 

České národní duchovní písně. 

Ve čtyřicátých letech 19. století se do sběratelství pouští Karel Jaromír Erben. V letech 

1842-1845 vydává 3 svazky Písní národních v Čechách, které obsahují 524 lidových 

písní. O Erbenovi je známo, že se sběratelství lidových písní věnoval v podstatě celý 

život, za který nasbíral asi 2200 písní. Jeho dílo bylo pak rozšířeno a nazváno 

Prostonárodní české písně a říkadla z roku 1864. Do roku 1844 vydával jenom texty bez 

nápěvů, avšak za pomoci  F.P. Martinovského, nasbíral krásné klavírní průvody a v roce 

1862 zveřejnil 811 samostatných nápěvů bez průvodu. Erben se zasloužil o veliký 

pokrok a to nejen co se týče množstvím písní, pečlivé úpravy, textů a melodií, ale i o 

praktické účinnosti jeho sbírek. To pomohlo, ke zvýšení zájmu o sběratelství. „Zde 

slušela zajisté vděčná vzpomínka i přispívatelům Erbenovým; proto vyloženy ukázky 
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z jejich korespondence sbírání lidových písní se týkající. Mezi těmi přední místo zaujal 

Josef Roštlapil, farář v Dobrušce, jenž od samého počátku sběratelské činnosti 

Erbenovy byl jeho nejhorlivějším pomocníkem. Pro vydání pak nápěvů s průvodem 

klavírním nemohl býti nalezen lepší spolupracovník než Jan Pavel Martinovský, kněz 

řádu premonstrátského, k němuž Erben přilnul srdečným přátelstvím, vyznívajícím 

prostě a nelíčeně z těchto veršů, zapsaných na rubu fotografie z r.1868, společné to 

podobizny Erbenovy a Martinovského: ….“ (NVČ 1895) 

 

Já a Ty, 

My jsme sví,¨ 

Co já písní v lidu dobyl, 

Ty´s hudebně přiozdobil, 

                                                                My jsme sví! 

 

K dalším významným sběratelům, jenž nesmím opomenout, patří pan Kuba, který 

svou sbírku vytvořil na Šumavě a pan Kořízek, jehož sbírku vytvořil v Krkonoších. Oba 

pánové se shodli na dvou zajímavých úkazech. Nenašli ani jednu píseň v tónině moll a 

našli několik podobných verzí písniček. Buď se jednalo a podobný text a jinou melodii, 

nebo o naprosto totožnou melodii, ale úplně jiný text, ale také se jim podařilo naleznout 

i neznámé nápěvy ke známým melodiím. „Jestliže na příklad v Domažlicku zpívá se 

Červená růžičko, proč se nerozvíjíš? , trojí rozličnou notou, která s nápěvem obecně 

známým nemá nic společného,  jestliže melodie Osiřelo dítě, v okolí Nymburka nebo 

Žalo děvče, žalo trávu (ovšem s textem V Černovicích v hustém lese) v Říčanech a ve 

Vargově odchylují se od nápěvů Erbenových velmi podstatně, jestliže v hojných 

případech nová nota objevuje se nám jako přechod mezi dvěma již známými, a jestliže 

konečně podobné zjevy pozorujeme i na textech, pak zajisté smíme v tom spatřovati 

důkaz, že v lidové písni naší přes všechno kvantitativní ubývání nikterak není ještě té 

naprosté ztrnulosti a neplodnosti, která věští úplné zaniknutí a která, zejména pokud o 

Čechy běží , ještě nedávno skoro obecně byla předpokládána – namnoze i od těch, kteří 

mezi tím úspěšnou svou činností sběratelskou nejvíce přispěli k vyvrácení jejímu.“ 

(NVČ 1895)  Z toho vyplívá, že se jednalo o písně zcela nové nebo o jejich nové 

varianty.  
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Obr.č.1 Dudy (Internet 1) 

Lidová hudba se dál vyvíjela a rozšiřovala hlavně díky sběratelům, literatuře a 

v neposlední řadě také díky umělcům. Samozřejmě, že v té době nebyl klavír jediným 

doprovodným nástrojem, ale jedním z prvních doprovodných nástrojů vůbec, byly Dudy 

nebo-li Gajdy. (Obr.č.1) Proto se na venkově nejdřív lidové hudbě říkalo dudácká nebo 

gajdošská. Dudy, lépe řečeno jejich předchůdci, existovaly už někdy 4000 let př. n. l. 

v Egyptě. Do Evropy se dostali během 15. století a dokonce se v 17. století objevily na 

severu Evropy ve Skandinávských zemí. 
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Obr.č.2 Klarinet (Internet 2 ) 

 

K Dudám se pak přidává klarinet (Obr.č.2) a housle (Obr.č3), později cimbál a basa. To 

dalo základ prvnímu lidovému hudebnímu souboru. Postupem času se hudební tělesa 

rozšiřovaly o houslisty i klarinetisty. V 19. století se klavír rozšířil do vážné hudby a 

dominantním nástrojem lidové hudby se stal právě cimbál, po němž se pojmenoval i 

tento hudební styl, či-li cimbálovka. Cimbál se k nám dostal z Maďarska v průběhu 15. 

století a to díky kočovným Romským kmenům, jenž tento nástroj vymysleli. Je to 

dřevěný úderný nástroj, na který se hraje takzvanými paličkami, které svými údernými 

plochy, můžou připomínat lžíce. (Obr.č.4) 
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 Obr.č.3 Housle ( Internet 3) 

 

 

 

Obr.č.4 Cimbál ( Internet 4) 

 

 

 

Zajímavého hudebního a pěveckého rozvoje si všimnul František Bartoš a popsal 

několik zajímavých příkladů partitur lidového moravského tria, gajdoše nebo dudáka 

s hudcem a kontrášem. Hudec a kontráš jsou první a druhé housle. Dále popisuje jakési 

ozdobné okrášlení hlavního zpěvu, kdy vedle hlavního hlasu zpívá další zpěvák hlubším 

hlasem a potkávají se v určitých taktech. Na Moravě se tomu říkalo cifrování. Dnes to 

odborně nazýváme ozdobné figurace. Samotní hráči pak tyto zpěvy označují jako druhý 

a třetí hlas. Laicky řečeno, mezi melodickými postupy a souzvuky musely být 

v hlavních obrysech shody. 
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2.3 OBDOBÍ 1914 - 1945 

  
 

Tradiční lidová kultura české vesnice byla jako celek po skončení první světové 

války ve stádiu značných změn a zanikání. Hlavní příčinu tohoto vývoje je možno 

vidět především v rozvoji kapitalistických výrobních vztahů. Tento proces se 

urychloval v průmyslově vyspělých oblastech, pomalejší byl v agrárních krajích. Je 

pochopitelné, že se změnami v materiálním životě docházelo i k postupným změnám 

v celkovém životním stylu. Přežily se nejen jisté materiální styly, ale často zanikaly i 

umělecké projevy. 

Po první světové válce v době první republiky se renesance folkloru rozvíjela ve 

dvou formách. Byl to především rozmach městských slováckých kroužků a podobných 

sdružení, které sdružovaly převážně inteligenci vyšlou z venkova, jež se svým zájmem 

k venkovské kultuře zase obracela. Městské slovácké kroužky měly ponejvíce zájmový 

charakter. Významný zde byl moment zábavy po tradičním venkovském způsobu i 

moment udržování regionálního povědomí příslušníků těchto skupin. Silný byl i 

okamžik citový. Kroužek účastníkům připomínal rodný domov. 

Druhou formou byl vznik četných regionálních národopisných slavností, na nichž 

vesnické skupiny určitých oblastí předváděly své písně, hudbu, tance a zvykoslovné 

výjevy. Byl to Slovácký rok v Kyjově, který se konal v letech 1921, 1922 a 

v některých dalších letech, Slovácký den v Uherském Hradišti, Hanácký rok v Přerově 

1923, slezské slavnosti v Jablunkově 1924, Valašský rok v Rožnově 1925. (obr. 5) 

Tyto slavnosti měly jistě svůj význam pro posílení národního povědomí a významné 

bylo i přiblížení folklorního bohatství všem vrstvám národa. Některé současné recenze 

však ukazují, že nebylo všechno v pořádku ani na straně nositelů tradičního folkloru a 

zvláště za strany pořadatelů různých slavností.  

Vladimír Úlehla (1949) toto období charakterizoval slovy: „…Zavládly 

„slovácké“ slavnosti a roky, co by dříve Slováka1 nebylo napadlo. Kyjovský rok byl 

dobrý toho příkladem. Každá dědina nesla na trh své zvyky. A po programové části 

setkávali se účastníci pod znamením jakéhosi universálně slováckého veselí.“   

 

                                                 
1 Myšleno Moravského Slováka. 
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         Obr. č. 5 Sbírka Valašských hudebních nástrojů a písní (internet 5) 

 

V období mezi válkami nedošlo k renesanci folkloru. Spíše než udržení 

nejlepších uměleckých projevů v jejich přirozeném prostředí došlo k jejich přenesení 

do nového prostředí ve městě do studentských spolků a kroužků. Tento vývoj by bylo 

však velmi obtížné zastavit. Způsob života vesnického obyvatelstva se měnil. Změnily 

se ekonomické podmínky, změnila se společenská struktura vesnice. Tradiční lidová 

kultura jako celek se postupně historicky uzavírá. 

 V období protektorátu dochází k násilnému přerušení národopisných slavností a 

z počátku i k určitému ochabnutí zájmu o lidovou kulturu. Teprve po relativní 

stabilizaci protektorátního režimu dochází k opětnému zájmu o lidovou kulturu. 

K lidové kultuře se ze všeobecně známých a pochopitelných důvodů obracejí v této 

době i naši umělci. 

  

2.4 OBDOBÍ po 2. světové válce 
 

Po osvobození v roce 1945 se zájem o lidovou kulturu prohloubil a rozvinul do 

nepředvídaných rozměrů. Rozšiřují se hlediska zájmů o lidovou kulturu. Vedle 

vyhraněného zájmu vědeckého je to zájem osvětový, v němž jde především o 

zakládání národopisných souborů, národopisných slavností a o široké využití 

národopisného materiálu v celém komplexu vlastivědné práce. 

V roce 1946 se uskutečnil I. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve 

Strážnici. Uskutečnil se ještě pod názvem Československo ve zpěvu a tanci.  
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„V této době2 programy slavností nabíraly charakteru často až manifestačních 

estrád a přehlídek“ (Krist, 1997). Třetí ročník Celostátních národopisných slavností ve 

Strážnici v roce 1948 byl už příliš významnou kulturní akcí, a tak neunikl pozornosti 

komunistů. Postupně, ale tím důsledněji, začala KSČ3 ovlivňovat organizaci přímo i 

prostřednictvím nově zřizovaných institucí. 

Již v roce 1949 se objevil v programové skladbě „nový duch doby“. V pořadu 

„Armáda v písni, hudbě a tanci“ vystoupil Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého a 

předznamenal tak změny v programové skladbě pro další léta. Od roku 1950 dochází 

k procesu proměn bývalých zájmových národopisných organizací v soubory lidových 

písní a tanců. Proměňuje se i vztah jejich členů k folkloru a jeho využívání. Repertoár 

nově vzniklých souborů se sice většinou stále opíral o dosavadní repertoár kroužků, ale 

požadovaná „pokrokovost“ byla postupně doplňována průvodním slovem pořadů a 

texty nových písní. Na Strážnici v roce 1950 vystoupily poprvé národopisné soubory 

ČSM4 a v průběhu slavností dokonce proběhl i sjezd JZD5 a výstava zemědělské 

techniky. 

Od roku 1950 začaly slovácké, valašské a jiné kroužky a nově zakládané soubory 

lidových písní a tanců procházet obdobím bouřlivých diskuzí o možnostech 

choreografických úprav tanců, úprav krojů pro jevištní vystoupení i o ideovosti 

předváděných programů. Představa, že dobrý tanečník, který se v kroji umí postavit 

před muziku a zatančit se svojí partnerkou dobře kterýkoliv z naučených tanců, 

nepotřebuje nic upravovat pro jeviště, přežívala u většiny tehdejších kroužkařů ještě 

dlouho, než si přiznali, že zákony jevištního projevu platí pro každé vystoupení a tedy i 

pro předvádění lidových tanců. Kroužky se proměňovaly v soubory lidových písní a 

tanců tedy nejen změnou názvu, ale i přístupem ke zpracování národopisného 

materiálu. 
                                                 
2 „Kapitalismus rozbil ten starý kolektivní život. Lidové umění tak ztratilo svou půdu, svůj smysl bytí, své 
funkce. Marně by je někdo křísil k životu, pokud by trvaly takové společenské podmínky, v nichž žije 
člověk oddělen od člověka, sám pro sebe. Ale socialismus lidi osvobodí z osamocení. Lidé budou žít 
v nové kolektivitě. Budou spojeni jedním společným zájmem. Jejich soukromý život splyne s veřejným. 
Budou opět spjati desítkami společných obřadů, vytvoří si své nové kolektivní zvyky. Některé převezmou 
z minulosti. Dožínky, masopusty, taneční zábavy, pracovní zvyky. Některé vytvoří nové. První máje, 
mítinky, slavnosti Osvobození, schůze. Zde všude najde místo lidové umění. Zde se bude vyvíjet, měnit a 
obnovovat. Chápeme to už konečně?“ (Kundera, 1968). 
3 Komunistická strana Československa. 
4 Československý svaz mládeže. 
5 Jednotné zemědělské družstvo. 
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Na konci dvacátého a začátkem jednadvacátého století už se nijak zvlášť lidová 

hudba nemění, akorát na některých místech se vytrácí a někde zůstává nadále oblíbená 

a vznikají stále nové soubory jak taneční, hudební nebo pěvecké. 

 „I když se polemiky kolem odkazu folkloru, „starých“ a „nových“ obsahů, 

kolem poslání souborů a jejich zaměření, které se vedly v šedesátých letech, tlumivě 

promítly do souborového hnutí, začaly se na počátku sedmdesátých let objevovat nové 

soubory“ (Jančář, Pavlicová, 1990). 

 „Pro vysoce rozvinutou stylizaci – až po projevy inspirativního ohlasu při uměleckém 

ztvárňování námětu – je nezbytné zabezpečit umělecké a interpretační zázemí souboru, 

jehož veškerá činnost musí směřovat k těmto uměleckým cílům. … Ve většině vesnic a 

městeček nejsou – a jistě dlouho nebudou – podmínky pro takový vývoj zájmově 

umělecké činnosti v oboru lidových písní a tanců, ale ani jiných oborech amatérského 

uměleckého tvoření. Proto vždy bude existovat rozdílná interpretační úroveň těchto 

kolektivů: ti s lepšími podmínkami a profesionálními uměleckými vedoucími budou, 

nebo by měli být, příkladem pro ty ostatní. Avšak  z hlediska morálních principů 

umělecké tvorby, jež má kultivovat lidskou osobnost, je důležitý sám princip tvoření, 

proces snah o umělecké sebevyjádření. A v tom by si měly být všechny umělecké 

kolektivy rovny, neboť právě v tom je dosud nedoceněný význam amatérské umělecké 

činnosti nejenom v oboru lidových písní a tanců, ale i ve všech ostatních“ (Jančář, 

Pavlicová, 1990). 

 

Z moderní doby bych na  závěr  ještě rád vzpomenul jednoho z nejvýraznějších 

představitelů vycházejících z folklorního hnutí a tím je Jiří Pavlica se souborem 

Hradišťan. Z jeho práce i z práce jeho spolupracovníků vycházejí zcela nová díla, která 

jsou ještě jakoby nadstavbou stylizace autentického folkloru. Jsou folklorem pouze 

inspirována a mají svoji svébytnou uměleckou hodnotu. Dá se říct, že tato cesta 

stylizace neslouží folkloru, ale folklor vlastně slouží uměleckému dílu. Z dalších 

osobností a souborů, u kterých se zdá, že se pohybují po této linii, bychom mohli 

vzpomenout ještě třeba Zuzanu Lapčíkovou, Emila Viklického a Vycpálkův soubor 

lidových písní a tanců z Prahy, zpěváky Jožku Šmukaře a Jožku Černého. 
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3   LIDOVÁ HUDBA V REGIONECH A JEJÍ SPECIFIKA 
 

3.1 ROZDĚLENÍ LIDOVÉ KULTURY 
 

          V této kapitole bych pro ujasnění rozdělil lidovou kulturu na dvě hlavní 

části a dále pak na jistá specifika. Lidovou kulturu dělíme na kulturu 

nemateriální nebo-li nehmotnou a kulturu materiální nebo-li hmotnou. Do 

nemateriální kultury patří výše zmiňovaná hudba, píseň, tanec, ale i zvyky, 

obřady, lidová religiozita, do které spadají vědomosti a představy o člověku, 

přírodě a vesmíru, o nadpřirozených silách, magie, věštby, pranostiky, léčení a 

hygienu. Taky zahrnuje duchovní kulturu a kulturu sociální, tudíž problematiku 

rozdílných společenství, rodinných a příbuzenských vztahů, sociálních vazeb 

v komunitě nebo skupině. Tedy je to souhrn složek uspokojující duchovní 

potřeby člověka. „Nemateriální kultura se vyznačuje dlouhodobou setrvačností, 

vrstvením různých prvků, kontaminací a prolínáním, proměnami funkcí. 

Obsahuje také četná regionální a etnická specifika. Při jejím třídění vycházíme 

jak ze zaužívané klasifikace běžné v klasickém národopise, tak z akceptování 

nových jevů, kterými se zabývá soudobé bádání.“ (Blahůšek 2006) 

Kultura materiální nebo-li hmotná zahrnuje zaměstnání a forma obživy, sídla, 

domy a bydlení, lidový oděv, lidová strava, doprava, obchod a trh a výtvarná 

kultura. Do zaměstnání a obživy spadá zemědělství a chov dobytka, jenž 

zahrnuje např. polní hospodářství, tradiční zemědělství, pěstování plodin, 

zelinářství, vinařství, chmelařství, ovocnictví, chovatelství, včelařství, 

lesnictví, lov – rybolov, myslivost a pytláctví. K obydlení pak spadá kulturní 

krajina, vesnice, venkovské město, usedlost, stavební materiál, konstrukce a 

výzdoba domu a bydlení – interiér, nábytek, vytápění a hygiena. Do lidového 

oděvu patří lidový kroj, národní kroj, selský kroj a polokroj. Jelikož téma 

lidové kultury je velmi obsáhlé, vybral jsem si do této kapitoly z nehmotného 

materiálu tanec a z hmotného materiálu kroj, z důvodu toho, že tyto obě věci 

úzce souvisí právě z lidovou hudbou. 
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3.2 TANEC 
 

„ Při výzkumu tance a tanečnosti nelze pominout, že k většímu objasnění jejich 

situace v současnosti povedou spíše než hledisko etnografické kritéria kulturně-

historická, sociální a psychologická. Mnohé taneční projevy, které existovaly jako 

součást lokální tradice a dnes jsou za ni znovu považovány, byly do ní včleněny až pod 

vlivem formujícího se folklorního hnutí. Z tohoto důvodu nelze přihlížet oblast 

folkloristu, která na jedné straně mohla překrýt kulturní situaci lokality (např. přebírání 

tanců jiných lokalit nebo oblastí a jejich začleňování do místního repertoáru), na druhé 

straně ji všsak mohla propojit s tradičními prvky kultury, které by jinak pro další 

předávání byly již uzavřeny (např. organizovaná obnova starší taneční vrstvy lokality 

dostupná již jen ze sběratelských zápisů). Širší kulturně-historický přístup umožňuje 

včlenit do výzkumu i taneční projevy, které mají novodobý charakter (valčík, polka, 

tance 20. a 30. let 20. století, dobové taneční hry, některé taneční trendy druhé poloviny 

20. století apod.), ale které tvoří základ obecné tanečnosti posledních desetiletí. Teprve 

jejím zmapováním a sociálním a psychologickým přístupem k ní (a k jejím nositelům) 

lze pak v dané lokalitě určit význam role tanečních projevů vycházejících z tradice. 

(Blahůšek 2006)  

Ve sběratelské literatuře se objevují taneční písně velice zřídka, nicméně najdou 

se díla, která obsahují i taneční písně beze zpěvu. První z nich je Česká sbírka 

Rittersberkova, kde se nachází 50 hudebních skladeb, některé pochází z Německa, a 

druhá je pak u Erbena, kde je k naleznutí 30 různých tanců, z nichž nejeden má několik 

nápěvů. Jedním z prvních, kdo popsal tehdejší tance, byl František Bartoš ve své sbírce 

z roku 1889. Byly to například kvapík, rejdovák nebo polka.  

Staré lidové tance jsou opravdu originální a svérázné a mají zvláštní rytmus, jenž se 

naprosto liší od dnešního moderního. Odborníci, znalci a umělci se shodují na tom, že 

dnešní hudebníci, kteří se učí hrát podle dnešních zpěvníků a sbírek, by nedokázali staré 

tanečníky doprovázet. 

„Předkové naši uctívali přírodu zpěvem a úcta ta obrážela se v jejich příslovích, 

pořekadlech, povídkách, pověstech, kouzlech a čárách.“ (NVČ 1895) 

Zajímavostí je taky, že tehdejší tance nesloužili jen k zábavám a plesům, jak je to 

zvykem dnes, ale tvořili například část bohoslužby jako chorál a jiné obřady. Ke 

srovnání jsou známé zprávy o chrámových tancích egyptských a babylonských, o tanci 
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Davidově před archou úmluvy, o bohoslužebných tancích řeckých apod. U nás byly 

s tancem spojeny například svatojánské ohně, což byl obřadní tanec, který se v podobě 

točení se kolem ohně dochoval v některých krajích dodnes. Starší moravští historikové 

dochovali památky o scházení se Moravanů na Radhošti, kde vzdávali úctu Radhošťovi, 

vládci hromu a blesku, tančením s pochodněmi v ruce. Pochodně měli představovat 

svíce, kterým se měla očisťovat Panna Marie, s nimi se pak šel průvod jako náhrada za 

dotčené pohanské pochodně. Ten to den se nazýval Mariánský den, dnes známější pod 

názvem Hromnice.  

Na Východním Slovácku, konkrétně v obci Strání na Uherskobrodsku, se zachoval 

jeden z nejstarších tanců „pod šable“, kdy muži při fašanku přeskakují dřevěné šavle, na 

kterých jsou upevněny železné kroužky, nimiž cinkají o zem.  

Moderní doba přinesla do některých tanců i nezvyklé změny, lépe řečeno neobvyklé 

zvukové pomůcky, jakož jsou například plastové pet láhve. Osobně jsem se ptal na 

názor několika pamětníků a starších folkloristů a většina z nich měla spíše záporná 

mínění. Můj strýc Stanislav Popelka z obce Strání, jenž udržoval přes 40 let tradiční 

fašank s tancem pod šable, že je to znesvěcování lidového tančení. 

 

 

 

3.3 KROJE 
 

Každá oblast v České republice má svoje vlastní tradice a kroje, které si 

mohou být navzájem podobné, ale také i zcela odlišné. Každý kraj měl odlišné 

kroje, ale na víc každá obec měla kroje jinak vyšity a vyzdobeny. Vyšívání a 

zdobení vyznačovalo bohatost nebo chudobu obce či města. Vybral jsem si 8 

krojově nejzajímavějších a nejvýznamnějších folklorních oblastí. 

3.3.1 Chebsko 
 

            Od počátku 19. století bylo na Chebsku silně zastoupeno německé etnikum, což 

se podepsalo i na samotném kroji, který má jeho typické znaky. Krajové oděvy zde 

nejsou příliš odlišné a ustálili se do poměrně jednotného vzhledu, který najdeme 



 21

v Pošumaví a Krušnohoří. Ženském i mužském kroji  je silně převažující černá barva a 

jsou v něm součásti šité z brokátu a hedvábí. Ženy nosily sametové vypracované 

šněrovačky a přes hrudník nakoso šátek. Specifické pro ženský chebský kroj bylo 

zvláštní vázání šátku na hlavě v týle a do věnce nad čelem. (obr. 6)  Zvláštností na 

Chebsku je i používání stříbrných šperků , které byly výraznou součástí ženského kroje. 

Tyto kroje se nosily jak v oblasti Chebska tak v oblasti Krušnohoří. Na Karlovarsku, v 

okolí Žlutic a Teplé i na dalších místech západního pohraničí byl ženský kroj odlišný 

zlatými či stříbrnými čepci se stuhami v týle. 

 

Obr. č. 6 Chebský ženský kroj (internet 6) 

3.3.2 Chodsko 

Chodsko je jediná oblast Čech, kde se lidový oděv udržel do dnes. Pro Chodsko se 

stala typickou forma svátečního oděvu ze 60. a 70. let 19. století s malými  proměnami. 

Dnes je určena pouze k výjimečným příležitostem a soustředěna na blízké okolí Domažlic a 

Postřekova. Od 30. let 19. století se chodský kroj postupně vyvíjel do tří skupin: dolský, 

horský a méně známý staňkovský. Dolský, který se nosil v údolních vesnicích kolem 

Domažlic (Mrákov, Klíčov, Tlumačov, Stráž, Újezd, Draženov, Pocinovice a Lhota), byl 
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bohatší. Zvláštností u tohoto kroje je, že silueta kroje byla orientovaná nad pás. Kroj 

horních vesnic, který byl typický pro obce kolem Postřekova, měl jednodušší formu a byl 

orientovaný do pasu. Celkově si zachovával takový řekněme archaičtější ráz. Vedle těchto 

dvou typů zde existoval ještě třetí kroj a to staňkovský . Ten však napodoboval prvky 

městské módy ze sousedního Klatovska a Chotěšovska. Sváteční forma lidového kroje z 

druhé poloviny 19. století se zachovala u folklorních souborů, které předvádějí chodské 

lidové zvyky a folklor při tradičních slavnostech a festivalech. Na je stálá expozice, kde je 

možno vidět i napodobeninu typické chodské svatby.  

 

3.3.3 Plzeňsko 
 

Na Plzeňsku najdeme tradiční kroj asi ve 30 vesnicích. Okrajově: na severu Ledec a 

Záluží, na východě Dejšiná a odlehlé Ejpovice, jižně Plzenec a Outušice, na západě 

Vejprnice a Křimice. Kroj se hodně nosil i v samotné Plzni. Plzeňský kroj byl poměrně 

rázný a vyhraněný, nepodléhal v okrajových oblastech vlivům sousedních krojových oblastí, 

s čímž se můžeme setkat u většiny krojů ostatních. Jeho vlastní oblast nebyla až tak 

rozsáhlá, nevykazoval větších odchylek, a pokud se nějaké od vesnice k vesnici vyskytly, 

byly v podstatě nepatrné. Specifikum plzeňského ženského kroje je skryta především v 

neobyčejné šíři, což působilo velice svérázný dojem. Této neobvyklé šířky docilovaly 

plzeňské ženy větším počtem spodních sukní, jaký nebyl obvyklý nikde jinde.U jiných krojů 

bylo standardním počtem 5 až 6 spodních sukní, u plzeňského to byl teprve počátek. Na 

svátky si jich plzeňská žena dopřála 12 až 15,  někdy dokonce až 24. Za to výšivek bylo na 

plzeňském ženském kroji málo – jen čepeček a k němu náležející „křídla“, upravená z 

„kalunků“, pak úzké kalunky k fěrtochům. Pro zvláště slavnostní příležitosti nosily ženy 

ještě pleny a jen poměrně řídce se vyskytovaly též bílé vyšívané fěrtochy .  Ačkoliv výšivek 

nebylo mnoho, díky jejich kráse se řadí mezi nejnádhernějším lidovým výšivkám. Další 

okrasné výšivky jimiž byly zdobeny živůtky a bílé soukenné kabátky, jsou  poměrně 

jednoduché a méně výrazné, takže zůstávají daleko za krásnými  bílými výšivkami. Košilka 

mívala baňaté rukávy střední velikosti, které u lokte byly všity do tkaného pásku, který 

lemoval i výstřih u krku. Přes prsa se kladl hedvábný malý šátek a jeho konce se zastrkovaly 
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za šněrovačku . Nohy pokrývaly červené punčochy a typicky vykrojené střevíčky na 

špalíčkách , svázané na nártu zelenou pentlí. Ty se postupem času zaměnily za sametové 

stahované „bůtky“ s lakovým vykrajovaným okrajem. 

Mužský plzeňský kroj je rovněž rázný. Svrchní kusy se šily z dobrého a kvalitního modrého 

sukna, které bylo na krajích červeně lemované. Všechny části kroje mají zapínání z 

mosazných zlatě se lesknoucích knoflíků . Kalhoty byly světle jelenicové, nejčastěji 

nazdobeny prošívanými ornamenty. Boty se nosily vysoké, tvrdé až po kolena , v jiných 

případech měkké shrnovačky. Pokrývka hlavy pro svobodné a pro ženaté k méně 

slavnostním příležitostem byla čepice vydrovka. Dénko bylo obyčejně červené sametové a 

přes ně byla do hvězdičky našita šestkrát zlatá šňůrka , uprostřed zachycená zlatým 

střapečkem. K slavnostnímu kroji nosili muži černé kastorové klobouky s nízkou plochou a 

poněkud promáčknutou hlavou, kolem níž byla ovinuta černá pentle . Okraj byl širší, také 

rovný. Spodem byly všity po stranách černé hedvábné pentle , jimiž se klobouk uvazoval 

pod bradu. 

 

3.3.4 Doudlebsko 
 

Tento nejjižnější český region sousedí s oblastí blatskou na severu, na jihu pak 

s Rakouskem a Německem. Oblast dostala název podle původních obyvatelů kmene 

Doudlebů, který zde sídlil od rané české historie. 

Doudlebský kroj byl prostý a nepříliš bohatě zdobený, čímž vyjadřoval, že Doudlebsko 

nebyl bohatý kraj. Ženský kroj se skládal ze spodní košile, na kterou se dávala košile 

s rukávci a k tomu nejčastěji červená sukně s kapsářem a spoustou spodniček. Šněrovačka 

barevně ladila se sukní a zvýrazňovala úzký pás. Přes ramena se nosil hedvábný šátek.    

Mužský kroj se skládal ze žlutých jelenicových kalhot ke kolenům, kterým se říkalo 

„praštěnky“. K nim se nosily modré pletené punčochy a střevíce s přezkou. V horní části se 

nosil kabátek a v zimě kožich. Hlavu zdobil klobouk tzv. „podštok“ , který byl vyroben 

z prasečích chlupů. Chloubou tohoto kroje byl široký opasek opatřený vepředu pevným 
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terčem, zdobeným jemnou výšivkou. Opasek sloužil taky na schovávání peněz, když byl 

muž například na cestách. 

 

 

3.3.5 Táborsko 
 

Na Táborsku se kroji říká tzv. kozácký kroj. O vzniku tohoto názvu se vedou spory a 

dohady, ale většina historiků se domnívá, že tento název souvisí s výběžkem na mužské 

kazajce, který připomíná kozí ocásek. (obr. 7) 

Ženský kozácký kroj byl bohatý na květované výšivky. Fěrtochy z tenkého lněného 

plátna se někdy zdobily až osmi druhy květů. K tomuto kroji patřily bílé punčochy a černé 

lodičky. Svobodné děvčata nosily kroj více světlých barev a s rozevlátou pentlí ve vlasech. 

Vdané ženy měli kroj spíše klidnější. Mužský kroj byl jednodušší složený z bílé košile bez 

výšivek, na ní vesta s kovovými knoflíky a pod límeček se uvazoval šátek. Kazajka byla bez 

ozdob a kalhoty úzké a kožené. Punčochy byly modré nebo bílé a střevíce nízké, které 

později vystřídaly tvrdé holinky.  
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              Obr. č. 7  Kozácký mužský kroj z Táborska (internet 7) 

 

3.3.6 Haná 

Hanácký kroj patří mezi nejkrásnější, nejbohatší a nejhonosnější kroje v republice. 

Mužské kroje mívaly spoustu zvláštních doplňků . K nejzajímavějším patří kožené hanácké 

pásy zdobené vtloukáním jemných kovových plíšků, mnohdy kombinovaných s výšivkou 

uzounkými řemínky z různobarevné kůže. Hanácký kroj se rozlišuje barvou kalhot podle 

různých lokalit. Například Hanák u Kroměříže, Holešova a Prostějova má červené široké 

koženky, kterým Slováci  říkají „baně“ a jsou pod koleny zadrhnuté střapci. Lýtka jsou od 

kolen po kotníky oděna do plátěných „veliček “ asi o třetinou přesahujících boty. Ty jsou 

vysoké, lesklé a vpředu nahoře opatřené vlněnou růžičkou. Hanácká vesta je ze zelené látky, 

pestře vyšitá a ozdobena lesklými knoflíky. Kolem těla je kožený, pěkně vyšívaný pás, 

široký asi na dlaň. 
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Ze zvyků je zde zajímavé, že Hanáci nosili dlouhé vlasy a vyholené tváře. Vdané ženy 

nosily šátky na hlavách, které musely zcela skrýt vlasy. Neukazovaly je ani vlastnímu muži. 

 

3.3.7 Valašsko 

Valašské kroje můžeme dnes už vidět jen v muzeích, při národopisných slavnostech a 

u některých tanečních a hudebních souborů, jelikož až na výjimky zcela vymizely. Tradiční 

valašský kroj se skládá z bílé košile, „bruncleku“ nebo-li vesty, z modrých kalhot, z 

„župice“, což byl sváteční kabát, a kožených nízkých bot. (obr.8)  U žen  tvoří kroj rukávce 

z bavlněného nebo lněného plátna, „kordulka“ ze sukna nebo sametu, rubáč nebo-li spodní 

košile, „spodnica“, což je spodní sukně, na kterou se oblékal „fěrtoch“. Na nohy se 

navlékaly pletené bílé punčochy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Obr. č. 8 Valašský mužský kroj (internet 8) 
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3.3.8 Slovácko 
 

Slovácko je rozlehlý a nestejnorodý národopisný region se složitým historickým 

vývojem a dělí se na Horňácko a Dolňácko. Celkově se dá Slovácko rozdělit na 28 okrsků. 

Kroje tady patří mezi nejbohatší a nejzajímavější a uchovaly se nejdéle. Ještě dnes zde 

můžete potkat starší ženy, které nosí oblečení se zachovalou siluetou kroje. Jelikož má 

rodina z větší části pochází ze Strání, zaměřím se na kroj straňanský, ale jako rodák z obce 

Nivnice se pochlubím i naším krojem.  

Straňanský kroj býval za starých časů prostý a jednoduchý, tak jako v jiných 

chudobných vesnicích. Jak se ale zvyšoval rozkvět obce, tak se i kroj obměňoval podle 

vzorů bohatších měst.  Ženský kroj se skládá z bílé košile s rukávci, několik spodních 

suknic, fěrtochu a bohatě zdobené vesty. (obr. 9) Vlasy pokrývá neobvykle uvázaný šátek 

většinou červené barvy nebo jednoduchý bílý šátek. Na nohy se navlékaly černé punčochy a 

černé kožené boty. Mužský kroj tvořila bílá košile, bohatě vyšívaná vesta s pentlí, kalhoty 

jsou černé s modře vyšitými ornamenty a boty vysoké černé z kůže. Součástí mužského 

kroje je také bohatě zdobený klobouk. (obr. 10) 

Na Strání se kroj nosí při spoustu příležitostí ať to jsou svatby, fašanky, hody, 

velikonoce a další lidové zvyky. Nedávno jsem byl na takové typické velké straňanské 

svatbě a líbil se mi zvyk, který spočívá v tom, že skupina lidí převlečená do různých 

kostýmů, ale i krojů zastaví svatební průvod. Tento zvyk se nazývá „zatrhávání“. (obr. 11)  

Skupina měla nachystanou dokonce i scénku, při které odříkávali básničku, která se dějem 

týkala ženicha a nevěsty. (obr. 12) 

Nivnický kroj je stejně jako ostatní kroje na Slovácku velice podobný. Odlišuje se 

pouze v detailech vyšívání a zdobení. Patří do skupiny dolňáckých krojů.                                 

Poprvé jsem měl možnost obléct si kroj v 7 letech, kdy jsem se chystal k prvnímu svatému 

přijímaní. Tento zvyk je spojen s křesťanskými tradicemi. Když jsem byl starší a jezdil jsem 

za rodinou na Strání, tak jsem si začal všímat, že tam se kroje oblékají při více příložitostech 

než u nás v Nivnici. To mi přišlo líto a proto jsem kamarádovi z ročníku navrhnul, že 

bychom mohli v krojích chodit na Velikonoce jak se to dělalo dřív. Nivnický kroj jsem 

nesehnal a tak jsem si půjčil straňanský a kamarád šel v nivnickém. Myslel jsem, že se na 
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mě budou obyvatelé Nivnice zlobit, ale mělo to své kouzlo. Dokonce jsme potkali skupinku 

mladých chlapců v krojích s rodičema, kteří nám udělali společnou fotku, ale tu jsem nikdy 

neviděl což mě docela mrzí.  A proto přikládám fotku skupinky mladých „šlaháčů“ jak se 

jim u nás říká. Na fotce můžete také vidět mužský kroj.  (obr. 13)  Jako tečku za touto 

kapitolou jsem si dovolil umístit fotku z rodinného archivu, na které je má sestra v dětském 

kroji. (obr. 14)   
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Obr  č. 9  Ženský kroj – Strání, foto: Radim Bruštík  
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Obr. č. 10  Mužský kroj – Strání, foto: Radim Bruštík 
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Obr. č. 11  Zatrhávání svatebního průvodu, foto: Radim Bruštík 

 

Obr. č. 12 Zatrhávání svatebního průvodu, foto: Radim Bruštík 
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      Obr. č. 13  Chlapci v dětských krojích na Velikonoční pondělí v Nivnici (internet 9) 
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                            Obr. č. 14  Nivnický dětský kroj, foto: Jitka Pasiarová 

 

 

 

 

 



 34

4   SLAVNOSTI A FESTIVALY LIDOVÉ HUDBY V ČR 
 

           Nedokážu si představit sepsané všechny folklorní akce dohromady, které se konají 

za celý rok v České republice. Netroufám si ani odhadnout na kolik by to bylo stránek, a 

proto jsem se rozhodl vytvořit v této kapitole tabulku, (tabulka č. 1) ve které budou 

vypsány ty nejdůležitější festivaly a slavnosti. Z každého kraje zařadím alespoň jednu 

důležitou a zajímavou folklorní akci. Kalendář je na rok 2011, s výjimkou akcí, které se 

konají jednou za dva roky. 

Většina festivalů a slavností se konají na Jaro, v Létě a výjimečně na Podzim, například 

hody. To, ale neznamená že by v Zimě folklor utichal. Celý rok se něco děje, ať už to jsou 

tradice spojené s církevními svátky nebo jiné zvyky. Za zmínku určitě stojí Masopust, 

Vynášení smrti, Velikonoce, Pálení čarodějnic, Máje, Pouť, Oslavy ukončení sklizně – 

dožínky, dočesná, vinobraní, Posvícení, Advent, Barbory, Mikuláš, Lucky, Štědrý den a  

Tříkrálová koleda. 

 

             
Datum konání akce 

Název akce 
Město / kraj Druh akce 

1.-4. Září   
Karlovarský folklorní 
festival 
 

Karlovy Vary / 
Karlovarský 

Přehlídka špičkových  
folklorních souborů z České 
republiky a hostujících  
souborů z celého světa. 

Začátek Října 
MFF Tolštejnského 
panství 
 
 

Krásná Lípa / Ústecký 
Přehlídka krásného národního 
kulturního dědictví našich 
předků. 

Září 2012 
MFF Česká náves-
Dýšina 

Dýšina / Plzeňský 
Festival tradičních kultur 
jihozápadních Čech 

8.-12. Června   
MFF Plzeň 

Plzeň / Plezeňský 

Festival, kde se setkávají sbory i 
z exotických zemí jako např. 
Egypt, Mexiko, Ekvádor, 
Zimbabwe apod. 

3.-5. Června  FF 
Polabská Vonička 

Nymburk / Středočeský 

Dětský festival, představení 
lidové hudby, tance i písní,  
krojů a jazyka. Vystupují zde 
sbory z Polska, Slovenska,  
Litvy, Gruzie, Španělska,  
Ruska a Řecka. 
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9.-12. Června   
Mělnický Vrkoč 

 
Mělník / Středočeský 

 
Festivalu Mělnický vrkoč se 
účastní zejména folklorní 
soubory středních Čech a další 
vybraní účastníci. 

23.-26. Srpna  
Mezinárodní dudácký 
festival 

Strakonice / Jihočeský 
Ukázka tradiční jihočeské 
 lidové tvorby jak písně, tance 
kroje, ale tak i jídla a řemesel. 

23.-24. Července  
Selské slavnosti 
Holašovice 

          Holašovice u 
 Č.Budějovic / Jihočeský 

Základem této dvoudenní  
lidové slavnosti je pořádání 
„dobového lidového jarmarku“ s 
ukázkami tradičních i 
netradičních lidových řemesel 
 z celé České republiky a ze 
Slovenska. 

19.-20. Srpna   
MFF Setkání s 
folkórem 

Hradec Králové, 
Hrádek 

u Nechanic / 
Královehradecký 

První den se koná v Hradci Králové. 
 Po průvodu městem vystupují  
soubory v hlavním festivalovém 
programu v Jiráskových sadech a 
podruhé večer na pěší zóně města. 
 Další den se program uskutečňuje 
 na Hrádku u Nechanic. 

26.-28. Srpen  
Adámkovy folklorní 
slavnosti 

Hlinsko / Pardubický 

5 tuzemských a 2 zahraniční 
sbory prezentují nesoutěžní 
formou folklór svého kraje  
nebo země. 

27.-29. Května  
Horácko zpívá a tančí 

Světlá nad Sázavou / 
Vysočina 

Hlavním posláním festivalu je 
podpora a rozvoj folklorních 
tradic na Horácku a posilování 
žádoucí orientace dětí a  
mládeže na hodnotný umělecký 
projev, podporující národní 
uvědomění a motivující ke 
smysluplnému trávení volného 
času. 

16.-19. Června 
Jihlavské folklorní  
léto 

Jihlava / Vysočina 
Mezinárodní přehlídka 
folklorních souborů. 

10.-11. Září  
Prostějovské hanácké 
slavnosti 

Prostějov / Olomoucký 
Festival při příležitosti  
tradičních hodů 

13.-15. Května 
Zpěváček 

Velké Losiny u  
Šumperku / Olomoucký 

Celostátní soutěž dětských 
 sborů 

20.-21. Května 
HF setkání CM 
Valašského království 

Frenštát pod Radhoštěm/                                           
Moravskoslezský 

 

Regionální hudební festival 
s mezinárodní účastí lidových  
a cimbálových muzik valašské 
kultury Karpatského oblouku  
ze Slovenska, Polska, 
Těšínského Slezska a Valašska.
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15.-19. Srpna  
MFF Folklor bez 
hranic 

Ostrava / 
Moravskoslezský 

Folklorní festival trvající od 
pondělí do pátku. 

13.-19. Června  
MFF Kunovské léto 

Kunovice / Zlínský 

Dětský festival, který patří  
mezi nejvýznamnější dětské 
festivaly u nás a podle  
hodnocení pozorovatelů  
zvenčí je označen jako 
nejpůsobivější a nejotevřenější 
festival v naší republice. 

25.-29. Srpna  
MFF Liptálské 
slavnosti 

Liptál / Zlínský 
Tradice, zvyky, písně a tance z 
celé republiky, Evropy i světa. 

1.-3. Července 
MFF Rožnovské 
slavnosti 

Rožnov pod Radhoštěm / 
Zlínský 

Mezinárodní folklorní festival, 
zařazený mezi významné akce 
IOV a CIOFF. Účastní se ho 
dětské i dospělé soubory z  
České republiky i ze zahraničí. 

19.-21. Srpna  
Setkání muzikantů 
v Bílých Karpatech 

Valašské Klobouky / 
Zlínský 

Vystoupí zde více jak dvě 
desítky hudebních, vokálních a 
folklorních těles, dechové  
hudby, cimbálové muziky, 
pěvecké sbory, rockové a 
country kapely. 

27.-29. Května  
Jízda králů ve 
Vlčnově 

Vlčnov / Zlínský 
Jedna z nejvýznamnějších  
tradic na Slovácku. 

25.-26. Říjen 
 FF Hudecké dny 
J.Kobzíka 

Stará Břeclav / 
Jihomoravský 

Regionální přehlídka zaměřená 
na dospělé lidové muziky 
jednotlivých regionů Slovácka 
/Podluží, Hanácké Slovácko, 
Horňácko, Dolňácko,  
Kopanice, Zálesí/. 

23.-26. Června  
MFF Strážnice 

Strážnice / 
 Jihomoravský 

Festival patřící mezi vybrané 
celosvětové festivaly CIOFF. 

11.-12. Června Festival 
Pod křenovskó majó 

Křenovice /  
Jihomoravský 

Menší festival místního a 
regionálního charakteru. 

30. Dubna 
Den lidových řemesel 

Moravská Nová Ves / 
Jihomoravský 

Festival spojený se slavností 
vína, vystoupí zde spousta 
folklorních souborů, přehlídka 
lidových řemesel, ochutnávky 
vína a dobrého jídla, večerní 
program je obohacen rockovou 
muzikou. 

         (tabulka č.1) 
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4.1    STRUČNÝ POPIS VYBRANÝCH AKCÍ 
 

4.1.1 Mezinárodní folklorní festival Strážnice 

 

           Tento mezinárodní festival, se koná každoročně už od roku 1946. Je to festival 

s dětskou účastí, přehlídkou tradičních řemeslníků a lidových umělců,  prodejem širokého 

sortimentu výrobků a samozřejmě s vystoupením folklorních souborů. Strážnice je vůbec 

jedno z mála měst, kde jsou silně dodržovány lidové zvyky, ale ne že by obyvatele byli 

někým nucení, oni jsou prostě pyšní na svůj folklór a nezapomínají na minulost a na to co 

vybudovali jejich předkové.  

 

4.1.2 Jízda králů ve Vlčnově 

 

           Této folklorní akce se účastní desítky sborů z České Republiky i ze zahraničí. Tento 

tradiční a troufám si říct, největší vlčnovský svátek trvá 3 dny, který kromě pestrosti a 

krásy slováckých krojů, písní, tanců a řemesel nabízí hlavně jízdu králů v originálním 

provedení tohoto starobylého zvyku. Tyto slavnosti s  jízdou králů patří svojí krásou a 

pestrostí k nejvíce navštěvovaným folklorním slavnostem v České republice. Tento zvyk se 

dá z minulého století doložit z celé Moravy. V dnešní době je asi Vlčnov jedinou obcí, 

která tento zvyk udržuje každoročně. Jízdu králů najdeme taky v blízké obci Hluk a městě 

Kunovice, kde se tato akce koná jednou za 4 roky, ale z daleka se nedá srovnávat s Jízdou 

králů ve Vlčnově. Zvyk spočívá v tom, že dospívající chlapci na opentlených koních 

objíždějí vesnici a vyvolávají prastaré verše na oslavu svého krále i jako žádost na jeho 

obdarování. (obr. 15)   Králem je nedospělý chlapec, oblečený ve starodávném ženském  

kroji, držící v ústech růži, střežen dvěma pobočníky s tasenými šavlemi. (obr. 16)     

Z vyprávění pamětníků si pamatuji, že se dříve chlapci ze sousední vesnice snažili krále 

ukrást a potom vyžadovali výkupné. Výkupné většinou byl soudek piva nebo jiný alkohol. 
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Obr. č. 15  Chlapci v průvodu na koních - Jízda králů ve Vlčnově  (internet 10) 

 

Obr. č. 16  Král v ženském kroji s růží v ústech – Jízda králů ve Vlčnově   (internet 11) 
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Na tuto slavnost se chlapci, hlavně budoucí král, připravují v podstatě celý rok. 

Nejdůležitější je asi jízda na koni a zvyknout si na ženský kroj. Jízda králů je tak známý a 

vyhlášený zvyk po téměř celém světě, že loni si celou tuto slavnost přijela natočit i 

americká televize. 

 

4.1.3 Den lidových řemesel v Moravské Nové Vsi 
 

            Tuto slavnost jsem nemohl nechat v nepovšimnutí, protože jsem měl tu čest se jí 

zúčastnit, ale ne jen jako návštěvník, nýbrž účinkující se svou kapelou. Koná se vždy 

v nejbližším dnu k 1. Květnu. Jedná se v podstatě o tradiční lidový jarmark, doprovázen 

tancem a zpěvem. Na hlavní ulici městyse Moravská Nová Ves jsou rozmístěny stánky a 

makety dílen, kde řemeslníci ukazují tradiční řemesla, postupy výroby ručně dělaných 

pomůcek a nářadí, kovářských a stolařských prací, pečení pečiva a jiné různé starobylé 

zvyky. Slavnost začíná v 10 hodin ráno, kdy začnou čeští, slovenští a rakouští mistři 

kuchaři předvádět svoje speciality. Na náměstí, kde je postaveno velké pódium, začínají 

vystupovat sbory nejen z ČR, ale i ze Slovenska a Rakouska. Večer kolem půl osmé 

zakončuje slavnost rockový program, který jsme v roce 2009 zajišťovali s naší kapelou, po 

boku legendárních Buty. Po celý den zde funguje větší stan, kde můžou návštěvníci 

ochutnat ta nejlepší vína z Jížní Moravy. Kromě klasických červených a bílých vín, vinaři 

nabízí šumivá i růžová vína a celkově je v nabídce přes 400 vzorků. 
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5 ZÁVĚR 
 

O lidové hudbě je napsáno spoustu knih a je to velice obsáhlé a pestré téma, 

kterého se týkají i další věci.. Já jsem se pokusil toto téma shrnout do jedné práce, která 

sice neřeší žádnou problematiku, ale poukazuje na kulturu, která je podle mě to nejhezčí 

co nám na tomhle světě zbývá. Tanec, hudba, zpěv, přátelství a soudržnost. Musím se 

přiznat, že kdybych měl možnost psát ještě jednu práci na podobné téma kolem 

lidových tradic, tak bych to pojal trochu jinak. Má lehkomyslnost a ponechávání věcí na 

poslední chvíli mě dovedli do časové tísně, ve které jsem neměl dostatek času na 

rozepisování se o věcích, které by šly rozebrat více do hloubky. Zadání je pevně dané a 

nešlo změnit nebo spíše poupravit v době kdy jsem chtěl, protože už bylo pozdě. Proto 

se alespoň v závěru zmíním o problému, který se folkloru týká.  Cestovní ruch dohnal, 

na spoustu místech v naší republice, folklor do situace, kdy se z něj stává komerční 

záležitost. Jistě může každý říct, že to přináší peníze pro obce a celou zem, ale 

podívejme se na to z pohledu dětí, které jsou k folkloru vedeny. Dnes to funguje tak, že 

pokud někam dorazí nějaká návštěva, ať už z města či z ciziny, řekne vedení obce, že 

jim předvedou taneční nebo pěvecký soubor a všichni budou spokojeni. Dětem se dá 

sodovka a tatranka, rodiče a příbuzní jsou šťastní, že viděli svou ratolest v kroji, ale není 

to chyba? Co když to bude mít do budoucna na děti špatný vliv. Myslím si že ano, 

protože dřív nebo později si položí otázku „proč bych to musel dělat“? Tím nechci říct, 

aby se dětem za to platilo, ale možná by bylo dobré občas udělat nějakou besedu 

s pamětníkem, který by vyprávěl dětským souborům příběhy, které souvisí s vývojem 

folkloru, svoje zkušenosti, rady a zážitky, aby nezapomínali na tuto kulturu. 

Další špatný příklad je z Uherského Hradiště, kde jistý podnikatel pořádal 

slavnost vína a řekl, že každý kdo přijde v kroji, dostane od něj tisíc korun. To bylo lidí 

najednou oblečeno v krojích a to kolikrát špatně, protože ho nikdy před tím na sobě 

neměli. Možná je to někomu jedno a nepovažuje to za důležité, ale já k nim nepatřím a 

vážím si toho, co nám tady předkové zanechali a byla by škoda to zničit. Proto si vážím 

lidí jako je pan Vlastimil Ondra, díky kterému mám jistotu, že folklor poznají i moje 

děti… 
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