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ÚVOD

Lidové zvyky jsou založené na křesťanské nebo pohanské tradici a často se liší region od
regionu, kraj od kraje, stát od státu. Tradice mají v Čechách, na Moravě i na Slovensku
hluboké kořeny a jejich udržování není samozřejmostí, a proto tento projekt směřuje
k jejich zmapování, podpoře, oživení a uchování.
Studie baráčnické tradice obsahuje šetření na území Jihočeského kraje, a to především
v regionu spolupráce. Fenomén BARÁČNICTVÍ představuje v dotčeném území stále živou
kulturní hodnotu a tato práce je optimální příležitostí k jeho prezentaci. Regionem spolupráce
je míněno území partnerských místních akčních skupin (mapy jsou k nahlédnutí na webových
stránkách uvedených na str. 139). Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech ‒
místní akční skupina (dále jen MAS) je pověřeno realizovat zviditelnění oblasti baráčnictví
s hlavními cíli pokračovat v rozvíjení přátelství a posilovat mezilidské vztahy s přidanou
hodnotou vzájemného přenosu nových informací, zkušeností a dovedností s perspektivou
udržitelného rozvoje. V současné době ve všech MAS regionu spolupráce vyvíjí činnost
mnoho souborů, spolků a neziskových organizací, které se snaží kulturní a společenské
tradice na venkově aktivně rozvíjet. Často se však potýkají nejen s problémy materiálními, ale
i generačními, neboť mladí lidé mají o tradicích celkem malou povědomost. Značný kulturní
potenciál spojený s tradicemi tak bývá na území spolupracujících MAS málo využívaný.
Projekt by měl proto rozvinout zájem především mladé generace o historii území, o jeho
kulturní dědictví, pomoci poznávat kořeny regionální kultury, podpořit kulturní
spolkovou činnost v malých obcích, zapojit do života obcí co nejvíce obyvatel
prostřednictvím společného tvoření i účastí na venkovských slavnostech, a to napříč
generacemi.
České baráčnictvo vzniklo na sklonku 19. století. Vznik baráčnických spolků vyplynul ze
situace, kdy se začala vytrácet tradiční atmosféra venkova a vlivem modernizací doby některé
aktivity z běžného života venkovanů pomalu mizely. Z obavy, aby se tyto zvyklosti nadobro
z paměti českých lidí nevytratily, pořádali tyto spolky průvody a akce, při kterých mohla
veřejnost zhlédnout historické rekonstrukce českých obyčejů a slavností. Poslání baráčníků
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spočívá tedy od počátku především v udržování staročeských tradic a zvyků. Důvodem,
proč předložená studie vznikla, je především fakt, že charakter jihočeské baráčnické
tradice v kontextu času a místa postrádá jakoukoliv souhrnnou publikaci, která by z vnějšího
pohledu zprostředkovala její působení na ose historické, současné a budoucích vizí.
Studie je rozčleněna na část mapující fenomén baráčnictví na úrovni historické, sleduje tedy
důvody jeho zrodu až po dopad jeho působnosti na současnost v souvislosti s medializací.
Dále studie obsahuje kapitoly popisující obecné charakteristiky baráčníků, jejich základní
znaky a primární strukturu. Vše je dokládáno kolekcemi historických dokumentů,
pocházejících z dostupných pramenů (z listin, obecních kronik, audiovizuálních zdrojů)
zejména baráčnických spolků, muzeí a soukromých archivů. Je třeba také zmínit, že tato
práce zahrnuje kromě záznamu orální historie též fotodokumentaci baráčnických tradic –
krojů, praporů, záznamů z kronik o historických událostech, ukázek psaných pamětí.
Významná je kapitola zaměřená na místní kroje, která obsahuje jejich podrobný popis. Důraz
je kladen taktéž na původní kroje ‒ konkrétně na krojové dílny a nadšence, kteří se snaží
originály tradičních oděvů uchovávat. Kromě toho je součástí studie videodokumentace
živých tradic – tance, průvody, záznamy baráčnicích akcí. V neposlední řadě další složkou
tohoto textu jsou výsledky průzkumu veřejného mínění na téma „baráčnické tradice“.
Byl rovněž vytvořen evidovaný e-archiv s materiálem1, který doplňuje a rozšiřuje
jednotlivé kapitoly a je jejich součástí, nicméně kvůli nárůstu obsahu studie o další stovky
stran nemohl být do ní tento materiál zařazen všechen.
Je nutné poznamenat, že uchovávání významných artefaktů není v současnosti
samozřejmostí. To potvrdili i lidé v navštívené krojové dílně, kteří vnímali tuto skutečnost
jako alarmující. Vždyť s každým pamětníkem odchází nezadržitelně v zapomnění
vzpomínky, postupy, objekty a dokonce celá témata. I konzervátoři a restaurátoři mají
zřídka možnost zachovat cennosti, jež se skrývají v osobním vlastnictví majitelů. Nadto někdy
i pro samotné odborníky je mnohdy velmi obtížné rozlišovat okrajové formy oblastních krojů.
A stále se potýkáme s rizikem, že například pro tradice nezanícená mladá generace z důvodů
neznalosti nedocení bohatství minulosti, a to je pak ohroženo zánikem. Řada exponátů již
bohužel není k dispozici a zápisy, fotografie a skici rovněž neexistují, proto snahou této knihy
o baráčnických tradicích je aspoň zčásti zprostředkovat a uchránit výseč z naší historie,
například v dochovaných reprodukcích nebo slovech pamětníků.

1

Tato práce včetně příloh je k nalezení na: www.masrozkvet.cz
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Cíle studie baráčnické tradice v rámci realizace projektu „Zvyky a tradice na obou
stranách hranice“ jsou zaměřeny na zvýšení soudržnosti obyvatel, na zachování tradic
a posílení mezilidských vztahů. Účelem je také současně podněcovat kulturní aktivity,
povzbudit regionální identitu a posílit rozvoj venkova, neboť občanskou společnost
folklór, uchovávání tradičních slavností, lidových zvyků formuje a stmeluje. Studie má
zároveň seznámit partnery regionu spolupráce s regionálními zvyky, tradicemi a s možnostmi
jejich využití při rozvoji venkovského cestovního ruchu, který představuje významný
segment venkovské ekonomiky.
Smyslem lidského konání by měl být trvalý přínos. S touto motivací, s tímto postojem jsem
přistupovala ke zkoumání baráčnických tradic, které by bez úsilí každým dnem odcházely
v zapomnění. Dochované materiály se rozpadají, zvyky a tradice se novou generací
pozměňují a některé zanikají. Hlavním společným cílem tohoto projektu spolupráce je
ochrana společného kulturního bohatství, uchovávání národních kulturních hodnot.
Zároveň je naším přáním podnítit zájem veřejnosti o naše nehmotné dědictví
a nabídnout lokality a způsoby, kde a jak pátrat v našem regionu samostatně dál.
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HISTORIE BARÁČNÍKŮ
Vznik a raný vývoj

Ve druhé polovině 19. století, v době národního obrození českého národa, vzniká řada
vlasteneckých, společenských a tělovýchovných spolků. Jedním z nich je spolek „Svobodná
obec baráčníků“, který vzniká roku 1874 v Kolíně. Jeho zakladatelé se rozhodli udržovat
staročeské tradice a zvyky našeho národa. Myšlenky, které toto společenství vyznávalo,
byly natolik životaschopné, že postupně oslovovaly stále více lidí, kteří je přijímali za své
a zakládali obdobné spolky v Praze a po celých Čechách.
V 70. letech 19. století v Kolíně, kde se utvořila tzv. stolní společnost, rozpracovali její
členové myšlenku navázat na nejlepší tradice českého národa, které se naštěstí nepodařilo
vymýtit ani v období útisku a ponížení v habsburském područí. Tato společnost drobného
českého lidu, řemeslníků a zemědělců, se scházela v malém hostinci „U Šlejtrů“, později
zvaném „Baráček“. K tomuto přízvisku přispěla ještě i jiná skutečnost. Stolní společnost od
prvopočátku bojovala za čistotu českého jazyka. Jednalo se o to, že právě v chudých
dřevěných domcích, často pokrytých slámou a šindelem, se udržela česká řeč a národní
vědomí v době, kdy se města poněmčovala a kdy byl český národ považován za zanikající.
Z těchto malých, chudých domků, baráčků, vyšli osvícenští buditelé, národní obrozenci.
A proto si členové výše uvedené společnosti v Kolíně začali říkat BARÁČNÍCI. V duchu
obětavé a nezištné práce těchto mužů a žen, kteří trpělivě vnášeli národní uvědomění do
širokých lidových mas, byla 7. 11. 1873 ustavena v Kolíně první baráčnická skupina.
V následujícím roce 1874 obdržela úřední povolení ke spolkové činnosti.
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Pamětní list vydaný u příležitosti 140. výročí založení Sdružené obce baráčníků Kolín
(Zdroj: OB Radomyšl)

Vlastenecký spolek dosáhl v krátké době značné obliby v lidových vrstvách jako protiklad
k různým měšťanským besedám a dámským kroužkům své doby, které vystavovaly na odiv
svou peněžní dobročinnost. Baráčnické společnosti se začaly brzy šířit po celých Čechách
a na přelomu století dokonce přicházejí zprávy o založení baráčnických obcí ve Vídni
i v USA. Další hlavní náplní, kromě uvědomování si češství a lásky k mateřskému jazyku, se
stalo oživování starých tradic, zvyků a zvyklostí ‒ které modernizací doby mizely
z běžného života ‒, popularizace lidových pracovních i slavnostních krojů, písní a tanců,
pořádání různých zábavných a lidumilných akcí.
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Letní slavnost v Netolicích z roku 1933
(Zdroj: Archiv Muzea JUDr. O. Kudrny v Netolicích)

Baráčnická slavnost v Pištíně z roku 1976
(Zdroj: OB Pištín)
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Z kroniky obce Včelná

Na památku občanského zřízení z doby pobělohorské, kdy čeští rychtáři a konšelé hájili
zájmy svého lidu proti vrchnosti, si baráčníci ponechali názvy svých činovníků2: rychtář,
místorychtář, pantatínek, panímaminka, syndik, berní, slídil účtů, vzdělavatel, šafář,
švandymistr, dráb, ponocný.

2

Činnost v jednotlivých obcích řídí konšelé v čele s rychtářem (předsedou). Kromě rychtáře, který je vedoucím
představitelem obce, a místorychtáře (jeho zástupce) se o písemnou agendu stará syndik (jednatel), o peníze
berní (pokladník) a o majetek šafář (hospodář). Dalšími funkcionáři jsou pantatínek (zkušený soused, který má
dohled nad jednotou, svorností a pořádkem v obci), panímaminka (tetička, která se stará o kroje), slídilové účtu
(revizoři hospodaření obce), kontribuční (vybírá příspěvky), švandymistr (zajišťuje zábavu, kulturní akce
a veselí), matrikář (vede knihu evidence členů), kronikář (píše kroniku obce), vzdělavatel (svými přednáškami ze
všech oblastí života a historie obohacuje a vzdělává členskou základnu). Podle potřeby a možností obce se volí
další činovníci. (Zdroj: Václav Šůs – 70 let baráčníků v Radomyšli) Jsou to například archivář (správa
dokumentů), gratulantka (chodí svým členům gratulovat k narozeninám jmeninám a výročím), praporečník (nosí
prapor), dráb (dohlíží na pořádek v obci) a ponocný (zapaluje svíce a troubením na ponocenský roh zahajuje
slavnostní zasedání, kulturní a společenské akce). (Zdroj: Metodické pokyny Veleobce sdružených obcí
baráčníků)
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Zajíček Václav (fotografie pochází z roku 1968 – funkce dráb)
(Zdroj: OB Pištín)
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Z kroniky obce Včelná

Členové baráčnické obce se oslovují „sousede“ a „tetičko“ a dodržují spolkové regule, které
kladou důraz na vzájemnou úctu, lásku a sousedskou družnost a pospolitost, stejně jako
na kázeň. Scházejí se na své rychtě k jednání a pod spolkovými prapory se účastní svých
akcí. Při těchto příležitostech oblékají staré české kroje nebo kroj spolkový. Pod spolkovým
krojem se rozumí tzv. „česká Mařenka“, která je krojem stylizovaným podle scénického
kostýmu Smetanovy Prodané nevěsty. Dalším krojem je tzv. svéráz ‒ vyšívané halenky
a košile.
Prvního velkého ocenění na veřejnosti se pak Baráčníkům dostává na slavné národopisné
Všeslovanské výstavě v Praze roku 1895, na které vystavěli model své pražské rychty, ve
které předváděli staročeské zvyky.
Národopisná výstava v Praze z roku 1895 se stala stěžejním podnětem pro sjednocení všech
místních baráčnických spolků v Praze a okolí, a tak bylo vytvořeno všebaráčnické ústředí
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s názvem „Veleobec Baráčníků pro země koruny české“3. K tomu došlo 15. 8. 1896 pod
vedením rychtáře Petra Vavřince Gutha ze Smíchova, který se stal prvním rychtářem
Veleobce. Za něho byly vytvořeny organizační mezičlánky, tzv. župy. Následně od roku 1897
začal vycházet vlastní časopis „Český baráčník“, jehož název byl několikrát měněn a dnes se
jmenuje „Zpravodaj Veleobce sdružených obcí baráčníků v Praze“.

Zpravodaj Veleobce sdružených obcí baráčníků v Praze

3

„Baráčnická obec“ sdružuje členy spolku. Dalším článkem je župa, která sdružuje na územním principu více
baráčnických obcí. Ústředím baráčníků je „Veleobec sdružených obcí baráčníků“ se sídlem v Praze.
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Dokladem aktivních snah baráčníků od samého počátku jejich existence jsou významné
počiny, jako například stavba menšinové školy v Pláni Věžovaté v Pošumaví, renovace
dnešního sídla Veleobce, vlastní rychty se dvěma společenskými sály a salonkem v Praze na
Malé Straně, peněžitá podpora pro národní účely v letech 1948-49 ve výši 2 891 411 korun
a dar republice 300 000 korun na obnovu Staroměstské radnice v roce 1948.
(Upraveno z příspěvku Jaroslava Korbela, vzdělavatele VDSOB Škvrňov - Příbram)
Během historického vývoje se při slavnostních zasedáních používaly baráčnické symboly4
postavené na předsednickém stole. Jedná se o rychtářské právo, přísežné právo
s pamětními stuhami, dva svícny s hořícími svíčkami a chaloupka. Mezi symboly
počítáme i baráčnický znak, jehož kovovou zmenšeninu nosí baráčníci jako odznak na
klopě, když nejsou oblečeni ve svérázu. Nejcennějším symbolem je obecní prapor, který je
většinou i uměleckým dílem.

Odznak na baráčnický opasek

Kulturní dům U Králů na náměstí v Ledenicích

4

Regule (stanovy) řídí práci baráčníků. Jsou v nich vymezena práva a povinnosti členů a konšelů. Rychtářské
právo (znak rychtářské moci). Rychtář trojím poklepem zahajuje a končí zasedání a skládá se na rychtářské
právo slib. Dřevěné svícny zdobí slavnostní předsednický stůl a jsou rozsvěcovány na znamení, že slavnostní
schůze byla zahájena. Přísežné právo stojí na stole vedle svícnů při slavnostních zasedáních a uvazují se na něj
darované stuhy. Domeček (chaloupka, baráček) je dalším ze symbolů baráčníků. Je připomínkou restaurace
„Baráčku“, kde spolek vznikl.
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Ze sbírky Blatského muzea v Soběslavi, pobočky Husitského muzea v Táboře

Ze sbírky Blatského muzea v Soběslavi, pobočky Husitského muzea v Táboře

19. května 1902 byla ustavena I. župa „Polabská“ se sídlem v Brandýse nad Labem, dnes
nesoucí název „Pavla Stránského ze Zapské Stránky“. Její regule byly schváleny
Zemským úřadem v Praze dne 12. června 1902. V říjnu téhož roku byla založena II. župa
„Karlova“ na pravém břehu Vltavy, která dnes nese jméno českého krále „Jiřího z Poděbrad“.
V následujícím roce byla ustavena III. župa „Přemyslova“ na levém břehu Vltavy, která od
roku 1925 nese jméno „Mistra Jana Husi“. Následovala v roce 1904 IV. župa „Petra Gutha“
se sídlem na Kladně a v roce 1905 V. župa „Václava Budovce z Budova“ se sídlem v Mladé
Boleslavi.
15

Vzrůstající členská základna i počet jednotlivých obcí sdružených ve Veleobci vyvolaly
v dalších letech potřebu založení nového orgánu, který by tvořil mezičlánek mezi
jednotlivými obcemi a ústředím a který by současně umožňoval větší spolupráci obcí
v regionech, kde Baráčníci působili. V této souvislosti je zajímavé, že při bližším studiu
vzniku obcí můžeme vypozorovat určitá časová období, ve kterých se významněji baráčnická
komunita rozšiřovala.
První období spadá do let 1889 – 1899, tedy do doby konání Jubilejní zemské výstavy
v Praze roku 1891, Všeslovanské národopisné výstavy v Praze r. 1895 a založení Veleobce
českého Baráčnictva v království Českém roku 1896.
Druhé období lze klást do let 1904 - 1912. resp. 1914. Právě toto období ovlivnilo utváření
prvních baráčnických žup, které usilovaly o rozšíření své působnosti v jednotlivých oblastech.
Bohužel příchod I. světové války tento vývoj přerušil a mnohé obce ukončily svoji činnost,
kterou se ne vždy podařilo po skončení válečných útrap obnovit.
Nejvýznamnější zakladatelské období spadá do let 1924-1935. Je zajímavé, že v této době
zmítané politickými zápasy i těžkou hospodářskou krizí vzniklo nejvíce nových obcí a byly
formovány i nové župy. Také tento vývoj byl přerušen událostmi, které předznamenaly zánik
svobodného československého státu a příchod II. světové války.5
Poslední významné zakladatelské období spadá do let 1945-1948, kdy po prodělaných
válečných útrapách napomáhala ke vzniku nových obcí a žup radost z nově nabyté svobody.
Je nezbytné ještě vzpomenout velmi neblahé období let 1948-1951. Politické události roku
1948 postihly i činnost českého Baráčnictva. V mnohých obcích i župách byly vytvářeny tzv.
akční výbory. Mnozí činovníci byli nuceni odejít ze svých funkcí a nebylo výjimečné
i vylučování členů z baráčnických řad. Na činnost veřejných organizací a spolků začala
5

Byl konec roku 1938, krátce po podepsání Mnichovské dohody, která oklestila historické území Čech, a tisíce

Čechů ze zabraných území mířily do vnitrozemí. Byly náhle ohroženy všechny hodnoty, na kterých byl postaven
samostatný československý stát. Z našich historických zkušeností je však známo, že každé ohrožení našeho
národa způsobilo jeho semknutí. Proto se také v prosinci roku 1938 na radnici v Radomyšli schází občané na
ustavujícím valném zasedání nové obce baráčníků. Je zvoleno první konšelstvo, jehož hlavním úkolem je zajistit
úřední registraci a schválení nově vzniklého spolku baráčníků v Radomyšli.
(Zdroj: Strakonický deník 2. 6. 2014)
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dohlížet Národní fronta, která mnohé obce do té doby samostatné nebo začleněné do jiné
baráčnické ústředny donutila ke vstupu do režimem tolerované Veleobce nebo ke sloučení
s obcí Baráčníků, již ve Veleobci začleněnou.

Z kroniky obce Včelná
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Dopis z Veleobce baráčníků z roku 1948
(Zdroj: OB Vodňany)

18

Dopis z Veleobce baráčníků z roku 1948
(Zdroj: OB Vodňany)
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Od padesátých let začalo docházet k postupnému poklesu členské základny i k zániku
některých obcí a toto ubývání bohužel pokračuje až do dnešních dnů.
Vraťme se ovšem ještě ke dnům 6. - 7. června 1907. Tehdy se totiž konal I. sjezd ve Veleobci
sdruženého Baráčnictva v Českých Budějovicích, v rámci kterého bylo rozhodnuto
o

vydávání

prvního

ústředního

baráčnického

časopisu

"Český

Baráčník".

Do

administrativní knihy tohoto časopisu, kterou vedl Petr Guth, je možné nahlédnout ve
Státním okresním archivu v Příbrami, kde je uložena v depozitáři spolu s dalšími
baráčnickými materiály.
Baráčnictvo se mimo jiné inspirovalo u Sokolů, od nichž převzalo funkci vzdělavatele, s níž
se ale setkáme i u jiných organizací (sbory dobrovolných hasičů atd.). Řada spolků disponuje
funkcí obdobnou, ať již bývá nazývána např. kulturním referentem či kantorem, se kterým se
setkáváme v příbramském prostředí v Cechu příbramských horníků a hutníků.
V baráčnických obcích se funkce vzdělavatele objevuje od počátku třicátých let, a jejím
velkým propagátorem byla IX. župa „Kubatova“ se sídlem v Českých Budějovicích.
(Upraveno z příspěvku Jaroslava Korbela, vzdělavatele VDSOB „Škvrňov“ Příbram)

Baráčnická slavnost z roku 1976
(Zdroj: OB Pištín)
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Z kroniky obce Včelná

Z kroniky obce Včelná
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Z kroniky obce Včelná

Z kroniky obce Včelná
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Z kroniky obce Včelná

Pro dokreslení historického obrazu Baráčníků ještě uveďme krátký výňatek z kroniky:
„1931 – 1981: 50ti leté výročí založení obce 'Baráčníků' v Boršově nad Vltavou oslavili
o týden později dne 6. září. Sdružení patří do Obce baráčníků Jana Žižky z Trocnova. Oslavy
zúčastnili se v hojném počtu občané místní i z širšího okolí a průvod naplnil celou náves.
Za krásného slunného odpoledne vyšel průvod z parku u dvora boršovského mlýna
a v malebném, pestrém střídání skupin z jednotlivých sdružení a obcí, šla hudba, skupiny
sousedů a tetiček s praporečníky a na vyzdobeném voze taženým koňmi v parádním postoji
vezl soused ČERKL skupinu doprovázející ženicha a nevěstu. Na širokém prostranství návsi
byl domek ženicha, kde ve vikýři předveden výstup, kdy ženich se připravoval na cestu
k nevěstě. V kopii starodávných obyčejů a zvyků dojel k chyši improvisované ze slámy, kde
se o nevěstu ucházel a s pomocí dohazovače ‒ kecala ji pro sebe získal. Svatební a další veselí
pak pokračovalo v místním hostinci U Brejžků.“
(Z kroniky obce Včelná)
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Baráčníci již od počátku vyznávali myšlenku udržování staročeských zvyků a tradic
našich předků6. Charakteristické pro ně je, že pečují o původní kroje.

6

Zvyky a tradice ze vzpomínek bělčického kluka - kus života jižních Čech na předělu 18. a 19. století.

„Strýčku Frantíku, víš, že strýček Jeník píše knížku o Bělčicích? Co bych to čeť? Já to znám lepší než von!
Kdyby toho rači nechal! Boreť, aby všický lidi veděli, jak sme tu tenkrát bídně žili!“
BĚLČICKÉ VÁNOCE
Chodilo se za tmy na roráty, a to už bývají vánoce přede dveřmi. Považte, v kostele si směl každý kluk sám
svítit, ovšem aby viděl do zpěvníku na písničku!
Naráz tu byl svatý Mikuláš. Do punčochy za oknem, pravda, mnoho toho nenadělil, nějaké jablíčko, suchou
švestku a několik ořechů.
Každý večer se dere peří a cizí ženy, zjednané na výpomoc, dovedou vyprávěti něco nového a zajímavého.
V polovině měsíce přicházívaly někdy „lucky“, ty však v mysli klukově zanechávaly vzpomínky jen neurčité
a neveselé. Nic nenadělovaly, naopak jen výpraskem nešetřily, peří lítalo, strach kluka svíral, ani se dobře
nemohl představit, jak tyto ženy byly vystrojeny. Potom za několik dní slavily se doderky, jen tak pro jméno
dodrala se poslední špetka peří, pak už se přinášely buchta, káva a nesmělo se zapomenout pro cizí ženy na
takovou slaďoučkou kořaličku. Ale tehdy bylo už k vánocům jenom na skok.
A měl se náš kluk na co těšit, třebas nemusil obraznou mysl namáhat přemýšlením, jakých se mu dostane dárků.
Takových starostí nemívali kluci na sklonku minulého století. V celém městečku nikdo nic nedostával.
Doma s bratrem pustili se do práce. Nejprve stromeček. Každá maličkost je dobrá, jablko bez řapíku opatří se
dřívkem a zavěsí se také. Nějaké ty ozdoby si už vystříhali sami, k tomu několik cukrlátek a svíčiček a stromek
je hotov.
A nyní je ještě dosti času na „Betlem“. Jakýpak asi bude letošní Betlem, dá-li se snadno vystřihovat a rychle
podlepovat, bude-li hodně pestrý? Jéjej, obtisky se tu krčí a k tomu barvičky – zlomky to barevných tužek,
nasbíraných kdesi na rumišti za budějovickou továrnou. Zrak klukovi přechází z takového bohatství! Aby se
jesličky v mechu za oknem nezvrhávaly, přidá k nim klacíky, jež rychle přiřezává tolikrát osvědčená Bukovská
kudla čtyřkrejcarová. Za lep satčí obyčejný kvásek z mouky a vody…
ZÁBAVY A RADOSTI KLUKOVY
Nebylo slýcháno, že by měl některý kluk nějakou kupovanou hračku! A přece měl na venkově vždy o zábavu
postaráno. Bez hraček si bělčický kluk dovede vyhrát více nežli městský! Dovede si jich nadělat! Jak udrží kudlu
v ruce, už něco robí. Ulomí si na jaře větvičku kaštanu a pokouší se o první píšťalku. Stejně tak si udělá vozíček
pro sednici. Od sester dostane dvě prázdné špulky, odřízne kolečka, upižlá si dvě nápravky, spojí delším
dřívkem, jež je i ojí, a vůz je hotov. Když pak uměl už zápolit s kudlou dokonale, pouštěl se i do jinýh hraček.
Velmi vděčný byl mlýnek, to už byl živý stroj a přec tak jednoduchý! Do pěkného hřídelíku napíchány dlouhé
dřevěné lopatičky, pak dva kůlce a hajdy do Brodců. Tam, kde ve stružce upalovala bystře voda, postavil se
mlýn… Velkolepá zábava se našla ve stodole, ovšem jen přede žněmi, když už byla úplně prázdná, nanejvýš
nějaká otýpka slámy válela se na dně perny. Přivázal se utahovák k trámům na patře, navléklo se na něj prkénko
a měli kluci dokonalou houpačku, lítali až k hambalkům.
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Zápisy z kroniky OB Pištín z roku 1937
Jinak zábavy klukovy se střídaly pravidelně s počasím a se svátky podle katolického kalendáře, takže se už
napřed mohl těšiti. Jak by nevěděl, co to je masopust! Vždyť to budou chodit po rynku maškary, žid, medvěd
z hrachovin, bába s nůší, až se mu z těch přestrojených figur hlava točila. Někdy se však stalo, že se objevili
skuteční medvědáři. Z tancujících a mručících medvědů měl kluk spíše strach nežli potěšení, třebas byli
připoutaní na řetěze. Ale dudáci vzbudili smích na tváři všech lidí, velkých i malých. Služka Stáza hned se
začala podle taktu vrtět, kdežto kluka nejvíce zajímaly samotné dudy, kozlík. A ke všemu dovedl ten muzikant
zároveň hrát na puklice nebo na buben! Měl je připevněny na zádech a nohou je pak rozezvučel. Teprve za
hodnou chvíli kluk vypozoroval, že od nohy vede provaz k činelům a k bubnu.
V masopustní pondělí matka pekla koblihy, šišky, listy a oříšky. Ludvíkovi udělala pro radost docela panáka
s rukama a nohama! Po úterku přijde Škaredá středa. V ten den mohou přijíti do školy ušmudlaní a umrnění…
S počínajícím jarem přišly nové zábavy: kluci hráli o fazole a hlavně špačka, žáby se spokojily pěti kamínky,
jimiž si dovedly vyhrát po celé dny. Na jedno jaro obzvlášťě si živě vzpomínal. Josef se stal administrátorem
fary v Záboří a Máry mu tam hospodařila po několik měsíců. A ti kluci jsou tam docela jiní, tak milí a hodní,
ochotně kluka zasvěcují do svých zábořských her. (Zdroj: Bartoš, Jan: Bělčický kluk)
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Zápisy z kroniky OB Pištín z roku 1946
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Zápis z kroniky OB Netolice z roku 1953
(Zdroj: Archiv Muzea JUDr. O. Kudrny v Netolicích)
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Zápisy z kroniky OB Pištín z roku 1958 (1. strana)
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Zápisy z kroniky OB Pištín z roku 1958 (2. strana)

Regule sdružených obcí baráčníků
(Zdroj: OB Pištín)
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Povinnosti členů obce
(Zdroj: OB Pištín)

Žádost o přijetí do obce baráčníků
(Zdroj: OB Radomyšl)
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Orální historie

Lokální historická specifika, tradice očima pamětníků, osobní výpovědi – to vše tvoří
nedílnou součást jistého historického reliéfu s autentickými konturami líčené každodennosti.
V obecné rovině je možné považovat orální historii za starší než psanou. Tato metoda je
jedinečná, zahrnuje řadu způsobů a postupů, kterými se dobíráme nových údajů a poznatků na
základě ústního sdělení osob, jež byly aktéry nebo svědky zkoumaných událostí a pochodů.

Iva Čechová - obraz baráčnické minulosti popsaný vlastními slovy
Individuální sdělení a osobní prožitky vzdělavatelky Ivy Čechové.
Iva Čechová je vzdělavatelkou Obce baráčníků Vodňany a zároveň vzdělavatelkou Veleobce.
Pamatuje události zrodu jednotlivých obcí a je pamětníkem příběhů z 2. světové války.
Uchovává v paměti již nedostupné kroje a zvyklosti, které se snaží předávat dál budoucím
generacím. Zaměřila se na popis událostí, které formovaly vývoj baráčnictví a prozradila i to,
že její rodina figuruje ve známém románu Ilony Borské – Doktorka z domu trubačů. Po tetě,
MUDr. Vlastě Kálalové-Di Lotti, vlastní dochovaný kroj. Odkazuje na časopis Český
baráčník, ve kterém lze dohledat množství cenných informací o historii i o aktuálních
činnostech baráčnických spolků. Dále hodnotí ideje, zamýšlí se nad smyslem baráčnictví pro
budoucí svět a zavzpomínala také na své mládí…
Jaké je Vaše poslání v OB?
Já pracuji jako vzdělavatelka a paňmaminka OB Vodňany a přes 20 let i vzdělavatelka
Veleobce. Náplní mé práce je starat se o takový „duševní růst“ členské základny.
Vzpomněla byste něco zásadního, pozoruhodného z historie baráčnictva a dala by se
tato historie shrnout do pár vět? Jako pamětník máte jistě bohaté vzpomínky…
Není možné shrnout historii baráčnictva, trvajícího téměř 140 let, do několika vět. Pokud však
chcete základní údaje, určitě Vám rád odpoví redaktor časopisu Baráčník, soused Pavel
Klíma. O založení OB Vodňany máte materiály i od souseda Jaroslava Šikla, rychtáře Obce,
nyní také rychtáře X. župy spisovatele Josefa Holečka, se sídlem ve Vodňanech.
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Asi víte, že Baráčníci jsou pouze v Čechách. Na Moravě či Slovensku nikdy neexistovali.
Nikdy nebyli spolkem politickým, proto nebyli přijati do Národní fronty 7, i když chodí na
brigády, starají se o zeleň, sbírají odpadové suroviny, léčivé byliny, pracují v kultuře, starají
se o nemocné, pomáhají při povodních a podobně…
Vznikali spontánně hlavně tam, kde bylo české obyvatelstvo za Rakouska-Uherska nejvíce
utlačováno, nejčastěji v pohraničí. Třeba přímo v Českých Budějovicích se tou dobou
hovořilo napůl česky, napůl německy. Jestlipak víte, že se obyvatelům Českých Budějovic
říkalo posměšně MORČATA? Však víte, jsou to strakatá zvířátka – ani králíci, ani křečci – od
každého trochu. I když sám název zdůrazňuje, že jsou Budějovice ČESKÉ, nebyly ani české,
ani německé. Od každého trochu.
Jak byste zhodnotila krojové tradice?
Víte, baráčníci mají ve svém držení hodně krásných lidových krojů. Nejvíce originálů mají
určitě v OB Radomyšl, je to asi nejaktivnější OB X. župy. To, co jsme viděli na naší exkurzi,
je líbivé pro oči a úžasné tím, jak stroje dokážou nahradit citlivé lidské ruce. Ale když
srovnáte vyšívané zástěry (co přinesla ukázat paní z Jarošova), je strojová výšivka jen slabý
odvar… a když si vzpomenete, že na výšivkách pracovaly ženy pouze v zimních měsících ‒
jinak dřely na poli, neměly dobré osvětlení, zvláštní školení, byly vedeny sice nějakou
předlohou, ale chtěly mít něco trochu jiného a krásného a osobitého a dokázaly vytvořit něco
tak úžasného – tak se musíme hluboko sklánět před jejich trpělivostí, nápaditostí
a originalitou. A vzpomínáte si, co ta paní řekla? Že hodně výšivek zachraňuje na skládkách,
ve sběrných surovinách…?
Lidé se museli přestat oblékat do krojů, protože moderní způsob života by jim v nich
nedovolil pracovat. Pro práci měli dříve také jiné kroje – pracovní. Podobně i Baráčníci mají
pro svá setkání tzv. SVÉRÁZ, kde je vyšívaná pouze halenka či košile. Také oblékají sváteční
spolkový kroj – MAŘENKU. Požadavek na takový základní univerzální kroj vznikl, když
Bedřich Smetana dokončil Prodanou nevěstu. Bylo třeba obléci postavy do typických
lidových obleků. Kterou oblast ale zvolit, když jsou kroje tak rozličné a typické nejen pro
jednotlivé oblasti, ale i vesnice nebo časová údobí? Za základ byl vzatý Středočeský kraj,
oproštěný od pracných výšivek. Sukně, většinou červená, bílá košilka a zástěra s bílými
7

Poznámka autora: Národní fronta Čechů a Slováků bylo sdružení politických stran (později byly do něj přijaty

i další organizace), které bylo založeno za účelem převzetí řízení státu po 2. světové válce. V podstatě se jednalo
o nejdéle fungující politickou koalici na území Československa. (Zdroj: Kaplan 2012)
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výšivkami a na hlavě holubička. Tak vypadá i baráčnický spolkový kroj. Řídíme si to buď
svépomocí, nebo prostřednictvím grantů. Několik takových úborů dostalo OB v Pištíně
a Radomyšli, nyní má získat asi 10 krojů OB Vodňany.
A původní originální kroje?
Pokud má někdo v držení originál některého kroje, úzkostlivě ho opatruje a běžně ani nenosí,
aby se náhodou nepoškodil. Oblékáme ho jen na ty největší slavnosti nebo na přehlídky. Však
také jen vyžehlení kroje trvá nejméně 2 - 3 hodiny, v některých nelze ani sednout, aby se
plisované sklady nepoškodily. Ze stejného důvodu nemůžete obléci svetr nebo kabát v zimě.
Moje maminka kroje milovala. Společně se sestrou vyšila nejenom ženský KYJOVSKÝ kroj,
ale také oblečení na dvě veliké figury, téměř metrové – šohaje a děvčicu v těchto krojích, do
těch nejmenších podrobností. Při cestě na Slovensko si koupila originál svatebního
TRENČÍNSKÉHO kroje, v 50. letech od stařičké paní z Dívčic BLATSKÝ kroj po tatínkově
sestře, MUDr. Vlastě Kálalové-Di Lotti, mám CHODSKÝ. Bohužel v něm vítala v květnu
1945 v Bernarticích u Tábora naše osvoboditele a nacisti na ní rozstříleli některé součásti.
Stejně tak zničili ČIČMANSKÝ kroj, který měla na sobě její 16 letá dcerka Lydie. Z toho
chovám jako relikvii pouze zástěrku… Osud rodiny možná znáte z knihy Ilony Borské –
Doktorka z domu trubačů. Hrdinkou je má teta.
Velmi oblíbená kniha rodičů mého muže, silný a poutavý příběh nezlomné ženy v kroji
za 2. světové války…
Byla zrovna v Praze a šla po Václavském náměstí, když se kolem valily kolony okupantů.
Teta byla velká vlastenka a jejím osobním protestem bylo, že vešla do umělecké prodejny
lidových krojů ‒ koupila si CHODSKÝ proto, že Chodové střežili české hranice ‒ převlékla
se do něho a civilní šaty si nechala zabalit. Na přednášku do Fakultní nemocnice v Praze šla
v kroji. Víte, co je tragédií osudu? Měla kroj na sobě, když fašisti přijížděli a oblékla ho, když
je Rusové hnali před sebou. Ten kroj byl u toho, když jí před očima zastřelili manžela, syna,
dceru, sestřenici a učitele… a jí těžce poranili.
Promiňte, že jsem se tak rozpovídala, ale zmínila jste se o vyprávění pamětníků. Já vím, že
kroj za nic nemůže, ale vidíte, čeho všeho může být kroj svědkem. Já jsem se nepřinutila za
celou dobu, abych doplnila poškozené součásti oblečení. Sama to nedokážu, i když také
vyšívám. Penízky a ozdůbky na šněrovačce zkorodovaly díky krvi a času.
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Popsala byste, čím se liší lokální kroje?
Zůstanu u jihočeských, BLATSKÝCH. Zapracovaná zrcátka, to jsou hladiny rybníků, ten můj
z Dívčic má po obvodu zástěry vystřihané otvory ve tvaru hřbetních kapřích šupin a středy
otvorů jsou vyplněny paličkovanými motivy – každý je jiný (je jich… tuším 32). Kousek dál,
na Hluboké, používají ke zdobení přímo rybí šupiny, které se různě máčí, čistí a vyvazují, pak
se vystřihují a teprve pak vyšívají podle vzoru (tetička Dominová na Hluboké nad Vltavou).
Barevné výšivky a zlaté čepce nebo vláčková krajka, to jsou symboly bohatství sedláků. Stačí
porovnat s poměrně chudými kraji KOZÁCKÝMI. Strakonice jsou o kus dál a mají kroje
PLZEŇSKÉ nebo PRÁCHEŇSKÉ. Víte, paní redaktorko, kroje a jejich odlišnosti a význam,
to by byla tlustá kniha a každý, kdo se do ní začte, ten jejich kouzlu propadne a chce o nich
vědět pořád víc a víc.
Kroje se udržují hlavně v lidových souborech, ale není možné, aby měly soubory originály.
Jsou to většinou repliky. Jejich nositelky je mají jako dekoraci pro svá vystoupení.
U originálů v držení soukromých vlastníků je to záležitost hlavně srdeční.
Co vše symbolizuje prapor?
Velkou chloubou pro OB jsou prapory. Naše vodňanská vlajka je krásná, ručně vyšívaná.
Těsně po válce, kdy byl naprostý nedostatek všeho, darovala nám látku na prapor naše bývalá
tetička, žijící v USA. Byla nejen dárkyní, ale i kmotrou při svěcení praporu. Stejně jako naši
předchůdci chováme k praporu velkou úctu. Upíná se za skládací žerď, která je zakončena
stříbrnou hlavicí. Na rozetě je gravírovací technikou umělecky znázorněné národní obrození,
vznikající v prostých českých chaloupkách. Pod hlavici se upevňují pamětní stuhy, darované
při slavnostních příležitostech, většinou významných jubileích.
V době 2. světové války byla některá spolková činnost zakázaná a funkcionáři byli pod
neustálým dohledem okupačních úřadů. Tehdy prapor OB tajně ukrýval na půdě svého domu
rychtář HRAŠE, a tak se podařilo prapor zachránit až do mírových dnů. O 35 let později by
ale prapor podlehl jiné zkáze. Vandalové se vloupali na naši rychtu a založili tam požár. Přišli
jsme o většinu svého majetku (o většinu spolkové knihovny, nábytek, kroje služebníků drába
a ponocného, kostýmy na mikulášké pochůzky, kroniky, matriku, zápisy ze sezení, divadelní
hry, korbele a další nádobí). Velké štěstí bylo, že právě tehdy jsem vzala prapor, silně
provlhlý, domů, abych ho přesušila. Tak se stalo, že zůstal neporušený.
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Můžete, prosím, zavzpomínat na nějaké zajímavosti z Vašeho mládí a činnosti OB?
V době největšího rozmachu měla naše OB téměř 400 členů. Pořádala pouťové a posvícenské
zábavy, staročeské bály, estrády, průvody, zájezdy po Čechách a Moravě. Uskutečňovala
ochotnická divadelní představení, zajišťovala program u pomníků padlých, uváděla v život
staré zvyky: stavění májů, dožínky, staročeské svatby, konopické při ukončení sklizně lnu
a konopí, které v jiných částech naší země vůbec neznají. Jaro se vítalo vynášením Smrtky,
svátek Letnic zvykem „Stínání kohouta“ a všechny akce byly hodně divácky navštívené.
Baráčníci měli i vlastní pěvecký a taneční kroužek, kolem 70 lidí. Jezdili do Prahy na
celorepublikové soutěže, 2x získali Stříbrné pásmo. Tetičky, které vlastnily originály krojů,
absolvovaly přehlídky národních krojů. Spolupracovali jsme se střední rybářskou školou, se
zemědělským učilištěm. Mládež vypomáhala v divadelních hrách, kde byl veliký kompars –
třeba FURIANTI nebo MARYŠA. To už vlastně končím o mém mládí a působení v Lidovém
divadle. Vydrželo mi to téměř 45 let. Ještě teď děláme pořady pro starší generaci: Černou
hodinku, Vzpomínání nad divadelní kronikou, pořady pro Domov důchodců či Loucký mlýn
(rovněž pro seniory).
Proč některé OB mají přídomek VITORAZ?
Ano. Některé OB mají ve svém názvu VITORAZ. Znamená to, že finančně přispívaly na
stavbu České menšinové školy v Pláni Věžovaté (Vitorazsko bylo nejsilněji poněmčené).
Jaká je další současná spolupráce a činnost OB?
Spolupracujeme s kulturním domem, s městským muzeem a galerií, učíme děti malovat
velikonoční kraslice, každý rok jich děláme 200 – 300 kusů, které rozdáme do publika.
Nescházíme na výlovech rybníků a naše pestré kroje úplně září v těch plískanicích.
Rozdáváme divákům doma pečené koláče i „rybniční vodku“, z Prahy přijíždí čím dál tím
více autobusů, aby viděli lidi, jak se po staročesku „pasuje na rybáře“. Je to dost krutý obyčej,
ale odměnou je nejméně 3 kg velký šupináč, takže zájemců je dost.
Ve výčtu činností bych mohla ještě dlouho pokračovat. Zanedbatelné nejsou ani mezilidské
vztahy. My máme přímo v regulích (stanovách) předepsáno, jak si máme pomáhat a pracovat
pro dobro celku. Já osobně jsem pracovala v různých společenských organizacích (kromě
KSČ a hasičů), všude, ale tolik lidí s otevřeným srdcem jsem nikde jinde nepoznala. I když
toto je spíše vizitkou jednotlivců než spolku.
Paní redaktorko, omlouvám se, pokud jste čekala, že Vám dodám jiné informace, i za to, že
jsem možná neříkala vše potřebné. A jak se říká – z jedné vody načisto. Že máme i svou
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vlastní hymnu, přijímáme nové členy s přísahou, máme mezi sebou zvláštní oslovování,
platíme pokuty, pokud použijeme slovo, které není české. A mnohé další zvláštnosti…
Děkuji za Vaše poutavé vyprávění a prosím o ještě jeden (poslední) komentář ohledně
budoucnosti. Jaký hlavní význam spatřujete ve Vašem působení a v postavení
baráčníků?
Baráčníci především propagují vše české… (vidíte, platila bych pokutu za slovo „propagace“,
protože lze nahradit výrazem českým)… kroje, tance, písně, literaturu, hudbu, výrobky,
staročeskou upřímnost a bodrost, snahu pomáhat jeden druhému bez nároku na odměnu, váží
si starších lidí, vzdělání, neuráží se vzájemně, nehádají se pro malicherné věci, ostatně
obstarejte si text baráčnické hymny a regule. Tam to všechno najdete. Jsme sice početně malý
národ, ale vážíme si bývalého světového významu, nechceme splynout s okolními národy,
které jsou větší, chceme zachovat odkaz předků, na který můžeme být právem hrdi.
Jméno narátora: Iva Čechová
Jméno dotazujícího: Eva Bartošová
Místo: Uherský Ostroh, krojová dílna
Datum: 14. 5. 2014

Prezentace krojů Krojové družiny z Jarošova nad Nežárkou v krojové dílně
Lidových tradic a řemesel, o.p.s. Uherský Ostroh
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Ve vzpomínkách Baráčníků
Vybudování všebaráčnické rychty v roce 1934
V následujícím článku od samotné paní vzdělavatelky máme možnost podrobně a z pohledu
samotných Baráčníků seznámit se s úskalími, která doprovázela budování všebaráčnické
rychty:
„Byl to velmi rušný rok. Kdy se počítalo a opět počítalo. Existovalo 'Stavební družstvo při
Veleobci' (berní soused Jan Pajer), 'Pracovní sbor pro vybudování Všebaráčnické rychty'
(berní soused Josef Kopejtko), 'Kruh přátel pro vybudování rychty'. Bylo vydáno 'Provolání'
k české veřejnosti, z něhož bylo patrno, že byla započata velká akce, která vyústí ve
vybudování samostatné budovy přestavbou bývalého 'renthausu' na Malé Straně.
V Provolání byla vyjádřená naděje, že nejširší veřejnost se vyzývá, aby svými případnými
dary vyjádřila lásku k vlasteneckému spolku jako jeho příznivci a podporovatelé jeho
činnosti. V Provolání bylo uvedeno, že za zakladatele Všebaráčnické rychty bude považován
ten jednotlivec, nebo kolektiv, který složí finanční částku ve výši 1000 Kč jako minimální
podporu. Bylo také přislíbeno, že jména zakladatelů budou uveřejněna na čelním místě
velkého sálu na kovové desce. Tato výzva byla především směrována baráčnickým obcím
a župám s úmyslem, aby nebylo jediné obce, která by na přestavbu "stánku" nepřispěla. Tuto
výzvu podepsali rychtář Veleobce soused Antonín Soukup, syndik Eman Tůma a berní Josef
Kopejtko. Stavební družstvo evidovalo drobné peněžité dary a vyhlášenou daň. Sbor pro
vybudování Všebaráčnické rychty zaevidoval velké příspěvky pana Dr. Ing Viktory, který
podpořil baráčnické úsilí dvakrát po 50.000 Kč, dále p. F. Ringhoffera, podnikatele na
Smíchově, který daroval 20.000 Kč, a postupně se přihlašovali další příznivci,
Královodvorská cementárna věnovala 300q cementu. V tu dobu bylo 40.000 Kč baráčnického
členstva. V červenci 1934 Sbor pro vybudování Všebaráčnické rychty sdělil, že 'bouráním
staré stavby' se již začalo a současně se již staví nové zdivo. Nová rychta by měla být hotova
za 3 měsíce. Soukromník J. Průcha ze Satalic věnoval 1.500 cihel, Československá národní
demokracie, ústřední výkonný orgán věnoval 20.000 Kč. Sbor pro vybudování Všebaráčnické
rychty oznámil v srpnu 1934 částku 309.525 Kč, na darech bylo sebráno 260.000 Kč. V říjnu
1934 bylo oznámeno, že náklad na novou stavbu bude činit přes 520.000 Kč a s poplatky ze
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smlouvy náklad stoupne na 560.000 Kč. 'Výstavba Všebaráčnické rychty se dokončuje, takže
rychta bude asi 3. listopadu t.r. odevzdána slavnostním způsobem svému účelu', tak psal Čsl.
baráčník, věstník organizovaného baráčnictva republiky československé v říjnu 1934.
Onen velmi slavný den, respektive slavný večer, se konal o týden později, a to 10. listopadu
1934. V sobotu 10. t.m. večer otevírali jsme svou novou, čistou, vyzdobenou rychtu
Baráčnictvu a celé české veřejnosti. Teď jsme teprve doma pod dobrou střechou. Pořád se
nám nechtělo připomínat pěkné anglické přísloví: 'Můj dům - můj hrad' k tomu našemu
'renthausu', který se pomalu podobal hradu v rozvalinách. Nelíbil se nám pražským
a venkovští sousedé odjížděli z něho vždy roztrpčeni u vědomí, že za něco takového někdy
mohli zaplatit tak nekřesťanské peníze. Dnes by opovrhované "barabizny" nepoznali. Zmizela
vlastně a na jejím místě stojí moderní dvoupatrový dům s pěknými hostinskými místnostmi,
zvětšenou dvoranou s novým divadelním jevištěm, vzdušnými, světlými, nově vypravenými
byty. Všecko září novotou: nové podlahy destičkové, nové malby na stěnách a stropech, nové
dveře a okna a ve hlavní dvoraně dvě desky se jmény těch, kdož přispěchali s prvními
tisícikorunovými hřivnami, aby pomohli uskutečnit velké dílo … Škoda jen, že se musel počet
návštěvníků z řad baráčnických omezit na 1-2 členná poselství z jednotlivých obcí, škoda že
ten velký svátek nemohli s námi oslaviti všichni sousedé a tetičky. I tak byly obě velké
místnosti přeplněny našimi i cizími (sponzory).
Slavnost zahájil pražský pěvecký sbor 'Smetana' Pallovou skladbou 'Má krásná vlasti',
kterou řídil prof. Spilka. Skvělý výkon tohoto pěveckého sdružení rázem uvedl všechny
přítomné do slavnostní nálady. Nadšený potlesk byl toho přesvědčivým důkazem.
U předsednického stolu zasedli pak vedle představenstva Veleobce někteří významní hosté
a rychtář Veleobce Antonín Soukup, tehdy právě čerstvý šedesátník, se ujal slova. Přivítal
všechny přítomné a zvláště pak hosty, jakými byli např. městský rada Kroha jako zástupce dr.
Baxy,

primátora

hl.

m.

Prahy,

poslance

Ježka,

místopředsedu

Jihočeského

Národohospodářského sboru. Krátce vyzdvihl vznik a působnost baráčnictva ‒ pomoc
Ústřední Matice Školské, přátelské styky s Národní Jednotou Pošumavskou ‒, ve vystavění
České školy vlastním nákladem baráčnictva ve výši 30.000 rak. korun v Pláni Věžovaté na
Pošumaví u Kaplic, otevřenou v roce 1906. To byla činnost předválečná, která ovšem
neusnula po památném 28. 10. 1918, kdy baráčníci pomáhali budovat pevné základy našeho
státu, vytvářejíce svou ochranu Novým Hradům, Českému Krumlovu, Dolnímu Dvořišti,
Vyššímu Brodu a na severu Čech pak bylo pod ochranou Mostecko, zejména Židovice,
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Duchcov, Stadice-Trmice, Varnsdorf atd. Konečně nyní docílilo baráčnictvo vlastní solidní
střechu nad hlavou, vlastní rychtu, aby se v ní mohli scházet ke svým poradám a staročeským
besedám. Zejména ocenil velkého příznivce Dr. Ing. Viktoru, který se dobrovolně postavil do
čela akce vybudování vlastní rychty, podnikl sbírku po různých průmyslových podnicích,
větších podnikatelích i jednotlivcích a jeho zásluhou sbírka vynesla 250.000 Kč. Poté
vystoupili delegáti přítomných organizací, aby pronesli své projevy. Souhrnně možno uzavřít
tím, že slavnostní akce otevření nové, přestavěné Všebaráčnické rychty se konala pod
morálním patronátem pražské městské rady. V závěru zapěl pěvecký sbor 'Smetana' Vilko
Novákovu 'Vzplanula zora' a slavnost byla ukončena národní hymnou. Nastala pak srdečná
a přátelská zábava s uměleckým programem. Slavnost otevření nové rychty se přímo skvěle
zdařila“.
(Iva Čechová, vzdělavatelka OB Vodňany, Jihočeský baráčník, 5/2014)

Peníze na stavbu školy ve Věžovaté Pláni sbírali baráčníci

Bývalá škola ve Věžovaté Pláni
(Zdroj: Českokrumlovský deník 3. 4. 2013)

39

I soudobý tisk nenechává zásadní počiny Baráčníků bez povšimnutí, jak dokladuje tento
novinový článek:
„Bývalá škola ve Věžovaté Pláni je krásný dům připomínající malý zámeček. Stojí na okraji
obce, na pozemku, který pro její stavbu před více než sto lety věnoval jeden z místních
hospodářů Jan Smudek.
Jeho pravnuk Josef Čížek v téhle škole ještě navštěvoval první třídu, což bylo na začátku
sedmdesátých let. I když faktem je, že do ní chodil už dokonce dřív.
'Chodíval jsem tam už rok před první třídou. Školka tu nebyla, doma jsem byl sám, tak jsem si
vzal ten starý červený slabikář a šel jsem si sednout do školy. Učitelka mě posadila dozadu
a nechala mě tam. Když jsem pak nastupoval do první třídy, říkala mi, že bych mohl jít už
rovnou do třetí, podle toho, kolik toho umím. Já na to rád vzpomínám,' řekl včera Josef Čížek
s úsměvem. Jeho starší sourozenci, bratr a sestra stihli vychodit v secesní vile celých pět tříd
prvního stupně.
Škola ve Věžovaté Pláni fungovala jako malotřídka, tedy jako sloučené vyučování několika
tříd prvního stupně najednou. 'Když jsem tu chodil do školy já, vyučovaly se v jedné třídě
hned čtyři třídy,' zavzpomínal včera Josef Mach, současný starosta obce. 'V mém ročníku
jsme byli jen dva kluci, ale o dva roky mladší ročník už měl čtrnáct dětí. Dole jsme měli
tělocvičnu, nahoře se vyučovalo,' dodává Josef Mach. Na ta léta také vzpomíná moc rád s tím,
že například ráno před vyučováním vybraní žáci napásli panu učiteli Antonínu Daňkovi ovce
a pak se šlo na chvíli studovat.
I když vzpomínky pamětníků zní idylicky, samotný vznik školy doprovázelo napětí. Na
začátku minulého století, tedy v době Rakouska-Uherska, žilo totiž ve Věžovaté Pláni
osmdesát procent Němců. O několik set metrů po svahu níže v Dolní Pláni to bylo naopak,
tady žilo více Čechů. A přece jen sem tam došlo i k nějakým národnostním rozmíškám.
Traduje se, že sem musel tehdy přijet dokonce i biskup Jirsík z Českých Budějovic, aby
uklidnil situaci.
'Když praděda věnoval na stavbu školy pozemek, nikdo o tom nevěděl. Němci si nejdřív
mysleli, že si Smudek staví vilu. Až když se dozvěděli, že to bude česká škola, tak mu
vymlátili okna v chalupě,' doplnil Josef Čížek. Do té doby totiž vše fungovalo jinak. Při
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každé faře fungovaly takzvané triviální školy, kde se učilo čtení, psaní a počítání, na zdejší
škole se až do roku 1874 vyučovalo dvojjazyčně. Pak byla čeština z výuky vyloučena. A tak
se zdejší Češi rozhodli postavit si svoji školu. Velkou pomocí se jim stala Obec
baráčnická, která v celých Čechách na tuto stavbu vybírala peníze podobným
způsobem, jako se vybíralo na stavbu Národního divadla. Dodnes se to dá považovat za
jeden z nevýraznějších činů baráčníků v jejich historii. Ale to se některým Němcům nelíbilo.
Škola vyrostla za jeden rok a vysvěcena byla v roce 1906. Po záběru pohraničí v roce
1939 sice nechali místní učitelku stáhnout český prapor, ale pak školu musela opustit jako
ostatní Češi Věžovatou Pláň.
Podle starosty Josefa Macha obec uvažovala o odkoupení školy po Sametové revoluci, ale
problémem byly peníze. Jen postavit lešení kvůli nutným opravám by tehdy stálo devadesát
tisíc. A to býval i celý rozpočet obce. Dnes dům funguje jako soukromý penzion.“
(Českokrumlovský deník 3. 4. 2013)
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ŽUPY JIHOČESKÉHO KRAJE
VI. župa Boleslava Jabloňského se sídlem v Soběslavi
Tato župa sdružuje Obce baráčníků:
Soběslav, Tábor, Jindřichův Hradec, Veselí nad Lužnicí a Kardašova Řečice.

VIII. župa Tomáše ze Štítného se sídlem v Českých Velenicích
Tato župa sdružuje Obce baráčníků:
Suchdol nad Lužnicí, Třeboň, Lomnice nad Lužnicí, Halámky a České Velenice.

IX. župa Kubatova se sídlem v Českých Budějovicích
Tato župa sdružuje Obce baráčníků:
Boršov nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Český Krumlov, Kamenný Újezd, Ledenice,
Nemanice, Suché Vrbné, Týn nad Vltavou, Věžovatá Pláň a Velešín.

X. župa spisovatele Josefa Holečka se sídlem ve Vodňanech
Tato župa sdružuje Obce baráčníků:
Malenice nad Volyňkou, Písek, Pištín Prachatice, Radomyšl a Vodňany.

Obce baráčníků s ukončenou působností
Všechny Obce baráčníků ve městech, městysech či vesnicích jihočeského kraje pracují
aktivně, přičemž se každá liší svým jedinečným způsobem uchopení tradic. Jinými slovy ráz
je shodný, avšak metody prezentování jsou odlišné. Někteří baráčníci jsou více otevření
svému okolnímu světu a jejich aktivity pronikají za hranice regionu, kdežto jiní směřují své
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činnosti spíše ke komornímu společenství místních občanů. Některé obce z důvodu
zeslábnutí členské základny byly „dány do klidu“. Za příklad mohou posloužit následující
oznámení, dostatečně vypovídající o situaci v některých obcích.

Obec baráčníků Vitoraz ve Včelné u Českých Budějovic přestala působit před
více než deseti lety
„Obec baráčníků Vitoraz Včelná byla takzvaně dána do klidu před už více než deseti
lety. Majetek obce byl předán nadřízené IX. župě Kubatově, jejímž rychtářem byl tehdá
soused František Čerkl z Boršova nad Vltavou. Kronika, prapor a jiné 'pozůstalosti' po Obci
baráčníků jsou uloženy v kanceláři kronikáře v budově OÚ Včelná. Tam je i uložen
protokol o ukončení činnosti a předání majetku. Posledním rychtářem včelenských baráčníků
byl soused Václav Stolička“.
(Zdroj: Bývalý starosta pan Rožboud, jeden z posledních členů baráčníků ‒ ústní
sdělení.)
„Jak bylo zjištěno ze zápisu schůzí baráčníků, ta poslední se konala 4. 12. 2001 za účasti 4
sousedů a 4 tetiček. Zhodnotili, že finanční výsledek zábavy k jejich 65. výročí byl - 776, 90
Kč, k tomu je ještě třeba zaplatit 556 Kč Ochrannému svazu autorskému, takže mezi sebou
vybrali na pokrytí těchto ztrát a rozhodli se pozastavit činnost.“
(Zdroj: Obecní úřad Včelná)

Obec baráčníků ve Zlivi přestala působit před dvěma lety
„Baráčníci ve Zlivi v současné době nepůsobí a objekt města ‒ 'Baráčnickou rychtu'
nevyužívají. Obec dána do klidu přibližně před dvěma lety. Klíče předala paní Mudrová
Alena.“
(Zdroj: MěÚ Zliv)
Dodejme, že ve Zlivi nyní působí Pištínští baráčníci, kteří se představili např. minulý rok
generaci nejmladší, a to žákům místní základní školy.
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Obec baráčníků Vitoraz v Netolicích nepůsobí již více jak 10 let
Sbor dobrovolných hasičů v Netolicích opatroval po několik let dokumenty, kroniku a prapor
Obce baráčníků v Netolicích. Před dvěma lety tyto cennosti předali místnímu Muzeu JUDr.
O. Kudrny v Netolicích. Dle informací místních hasičů spolek baráčníků zanikl zřejmě před
10 až 15 lety. Poslední zmínka je z pamětí paní Mazáčové z roku 2004, která popisuje
vzpomínky na konečné jednání baráčníků.

Poslední fotografie z kroniky Obce baráčníků Netolice
(Zdroj: Archiv Muzea JUDr. O. Kudrny v Netolicích)
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VYBRANÉ CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
Baráčnická hymna
Velmi důležitý a charakteristický rys Baráčníků představuje jejich hymna. Jedná se o starou
baráčnickou a vlasteneckou píseň, která byla přijata za spolkovou hymnu a je zpívána
zpravidla na všech výročních seděních (schůzích) a volebních seděních na župách, veleobci
nebo obcích. Původní tvar písně má více slok, používány jsou však jen první dvě.
Zde předkládáme jejich originální slova:

1. sloka
Baráčník být to je má slast,
milovat vždy svou rodnou vlast. Já rád vždy dám, co mého jest,
bych zachoval svých předků čest.
Ty Čechy mé, vlast předrahá,
je baráčníků otčina.
2. sloka
Úkol náš jest čestným vždy být, vždy darovat, kde nutno jest,
by rád vždy Čech tu v Čechách žil,
by blahobyt vždy u nás byl.
Ty Čechy mé, vlast předrahá,
je baráčníků otčina,
nuž spojme se v železný kruh,
při dobrých srdcích stojí Bůh.
(Zdroj: Táborský deník, 3. 6. 2014)

Jihočeské lidové písně a tance vyznávané baráčníky
Baráčníci zachovávají lidové tradice českého národa také skrze lidové tance a písně.
Významným folkloristou a sběratelem lidových písní byl Karel Weis. Jeho populárním
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a nejvýznamnějším dílem je souborné vydání lidových písní Český jih a Šumava v lidové
písni, monumentální patnáctisvazkové dílo, které je výsledkem jeho mravenčí sběratelské
práce. Vycházelo postupně od 20. let 20. století. Karel Weis v neuvěřitelném úsilí o zachování
hudebního odkazu jihočeského a západočeského folklóru podnikal cesty po vesnicích
a samotách, které trvaly téměř dvě desetiletí. V pamětní síni Husitského muzea Karla Weise
ve Veselí nad Lužnicí se nachází jeho osobní archiv.
O specificích písní na jihu Čech se lze v literatuře dočíst například toto:
„Jihočeské písně mají oproti ostatním regionům měkký tónorod, v tomto se odlišují od
všech ostatních krajů v naší zemi. Kromě toho se v nich objevuje i atypická rytmizace, někdy
též pro lidovou píseň nezvyklé harmonické přechody z durových tónin do mollových
a naopak. A vysledovat lze samozřejmě i další místní odlišnosti.“
(Zdroj: HORÁK, Jiří. Naše lidová píseň. Praha: J. R. Vilímek, 1946)
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Vznik a původ tance „ČESKÁ BESEDA“ (1. Strana)
(Zdroj: Zpravodaj veleobce baráčníků v Praze, roč. 82, červen, 1979)
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Vznik a původ tance „ČESKÁ BESEDA“ (2. Strana)
(Zdroj: Zpravodaj veleobce baráčníků v Praze, roč. 82, červen, 1979)
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Prapory
Nejcennějším symbolem a pokladem každé baráčnické obce je obecní prapor, který má
velkou historickou, symbolickou i materiální hodnotu. Některé prapory mají žerď zakončenou
ozdobně řezanou hlavicí, jiné jsou kovové či gravírované. Prapor je poměrně těžký, protože
není vyroben z běžné látky. Materiál je někdy vyšívaný na přední i zadní straně kovovými
dracouny. Výšivky jsou podloženy kalikem a krejčovským plátnem, aby nabyly dojmu
plasticity. Na okrajích bývá ozdobné třepení.

Křest praporu baráčníků OB Netolice na náměstí z roku 1949
(Zdroj: Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích)
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Prapor baráčníků OB Netolice
(Zdroj: Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích)

Prapor baráčníků OB Netolice (2. strana)
(Zdroj: Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích)
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Prapor Obce baráčníků z Pištína
(Zdroj: OB Pištín)

Prapor – Věrni zůstaneme (kronika)
(Zdroj: OB Pištín)
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Fotografie z oslav 75. výročí založení Obce baráčníků v Radomyšli s přehlídkou mnoha praporů
i z ostatních Obcí jihočeských baráčníků
(Zdroj: OB Radomyšl)

Oslavy 85. výročí založení baráčníků v Soběslavi
(Zdroj: OB Soběslav)
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Poklonění a položení květin u pomníku 1. a 2. světové války 13. 9. 2008 při oslavách výročí
60 let X. župy spisovatele Josefa Holečka, sdružených obcí Baráčníků se sídlem ve Vodňanech
(Zdroj: X. župa spisovatele Josefa Holečka, sdružených obcí Baráčníků se sídlem ve Vodňanech)

Praporečníci
(Zdroj: X. župa spisovatele Josefa Holečka, sdružených obcí Baráčníků se sídlem ve Vodňanech)
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Kroje
Kroje se těší ze strany baráčníků mimořádnému zájmu, a nejedná se samozřejmě pouze
o baráčníky, kteří propadly jejich kouzlu.
Slovník spisovné češtiny vykládá pojem kroj zjednodušeně jako „oděv charakteristický pro
určitý kraj a dobu“. Důvod, proč se lidé zajímají o kroj, je v každé době jiný. Převážně je
tento zájem patrně motivován tím, že oděv patří k hlavním článkům kultury. Jeho
prostřednictvím se dozvídáme mnoho o životě, názorech i umění. Z odborného hlediska se
mluví o lidovém oděvu jako o tradičním oblečení převážně venkovských obyvatel českých
zemí. Díky řadě umělců byly jejich oděvy zachyceny v kresbách i v literárních dílech.
Kroj spojujeme hned se dvěma přívlastky ‒ národní a lidový. V historických podmínkách
českých zemí se města přizpůsobovala evropské módě a do značné míry se pojem lidový
a národní více propojovaly. Zevrubnější zprávy o krojích venkovanů se obecně vztahují
k polovině 18. století, kdy mocné a vzdělané kruhy obracejí svou pozornost více k lidem,
k jejich kultuře (v našem případě krojům). Zčásti kvůli potřebě lidem s úspěchem vládnout se
konají různé soupisy, shromažďuje se sbírka písní, kroje se dostávají do úředních spisů a díky
těmto zdrojům lze při rekonstrukcích krojů do jisté míry z čeho čerpat. A konečně, mnoho
současníků ‒ jak si ještě ukážeme v této knize ‒ ještě umí o krojích podat živé a poutavé
svědectví.
Důležitá událost, která měla význam v historickém kontextu zkoumání krojů, se stala v roce
1791, kdy se do Prahy na českou korunovaci císaře Leopolda II. sjíždějí pozvané krojové
družiny. A z tohoto zájmu vycházejí i první kolekce malířských studií krojů venkovských
lidí. V prvním desetiletí 19. století pak nastává korunovace císaře Ferdinanda V., který se stal
v roce 1836 českým králem. K oslavám patřila velká sešlost venkovanů ve svatebních
a svátečních krojích z celého českého království. Ve sbírce Národopisného muzea v Praze
jsou dodnes uloženy kvašové obrázky venkovských účastníků této korunovace. Jsou to
nejcennější obrázky oblečení českého lidu své doby. V této souvislosti nelze nevzpomenout
krátkou scénku z povídky B. Němcové „Dlouhá noc“, kdy budoucí královna vybírá
jednotlivé vzorky šatů z truhly, zkouší a kombinuje je. Zcela podobně to děláme při strojení
my dnes. Život a vývoj kroje měl ale trochu jiný rytmus než proměnlivá móda.
Značný podíl na vymezení stylu místního kroje měli jeho profesionální tvůrci,
řemeslníci, tkalci, švadleny, vyšívačky i obuvníci.
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Proměnlivost lidového oblečení se mnohdy ubírala složitými cestami. Ke svérázným motivům
tak například patří vrstvení šatů. Starší kusy se neodloží, ale zůstávají vespod
a překrývají se novějšími. Na Plzeňsku se kupříkladu jeden čas nosilo na sobě až 16 sukní.
A také se kusy vrstvily i z důvodů praktických.
Ve vývoji krojů je možné postupem času vysledovat tendenci, která směřuje k plnosti tvarů.
Rukávy a sukně se postupně rozšiřují a získávají na tvarové výraznosti. Výtvarná nestřídmost
provází po léta i výzdobu. Jsou ovšem kroje nebo jejich díly, které po celou dobu vývoje
neopouštěly styl elegance a prostoty. Lze také říci, že jednak lidé uzpůsobovali kroje podle
svých preferencí, ale zrovna tak jejich odívání ovlivňovalo lidské chování, především pohyb ‒
a nejen v tanci. Ženy v širokých sukních musely nést ruce složené vpředu. Boty zase určovaly
styl chůze. Jinak se drží tělo v upnuté šněrovačce a jinak v poddajném živůtku.
Důležitá byla pokrývka hlavy, která byla obvykle výraznou korunou oblečení. Ženy měly
úbor hlavy složitější ‒ vázané plachty, pleny, čepce a čepení. Všechny tyto detaily
propůjčovaly kroji lokální svébytnost.
V oboru lidového kroje je od 20. let 20. století významnou osobností Drahomíra Stránská8.
Díky jejímu studiu lidového oděvu v ní získáváme první vědeckou kapacitu, opírající se
o široké materiálové zázemí pražského národopisného muzea. Jako představitelka
Národopisného muzea v Praze organizuje velké sběrné akce v terénu. Organizuje také velké
výstavy, kde je kroj komponentem životních celků.
(Upraveno z textu Veleobce sdružených obcí baráčníků tetičky Trojanové)

Hledání správné podoby kroje
Pokud se zaměříme na blatský kroj, tak ten byl v podstatě již záhy zdokumentován a znám.
Byly k dispozici jeho popisy a pro svou krásu výšivek byl obdivován již roku 1895 na
Národopisné výstavě v Praze. Těžší to bylo s krojem doudlebským. Pro muzejníky a sběratele
nebyl vedle třpytivých blatských krojů tak zajímavý, aby si zasloužil odborné studium. K jeho
zachování přispěli především místní pamětníci, písmáci a kantoři. Navíc je dodnes mnohými
etnografy řazen ke krojům německým. S tímto názorem nikdy nesouhlasili zejména
národopisci okolo M. Špengrové. Zdůrazňovali jeho typicky české prvky, upozorňovali na

8

Stránská D.: Lidové kroje v Československu. Výpravná publikace - 1. díl, zabývající se kroji v Čechách.
Historie a popis krojů z různých regiónů, materiály, ze kterých byly zhotovovány kroje a doplňky. Základní
střihy mnoha krojů na 88 vyobrazeních v textu, příklady krojů na 100 černobílých a barevných obrázcích.
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krásu výšivek a použitých materiálů. Rozlišovali jeho varianty typické pro německé vesnice.
Pro některé národopisce doudlebský kroj stále vyvolává nejednu otázku.
Zdokumentovat starou fázi doudlebského lidového oděvu byl problém. Jednotlivé součásti se
velmi vzácně zachovaly z 19. století, přičemž díly nepatřily k sobě, a také dokumentace téměř
chyběla. Většina informací pocházela ze vzpomínek nebo těžko dostupných archívů, takže
snahy postihnout jeho podobu zůstávaly ve fázi dohadů. Přesto odborníky lákal a nedal jim
dlouho spát.
(Zdroj: www.muzeumcb.cz)

(Zdroj: www.muzeumcb.cz)
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Svéráz - Baráčnický spolkový kroj ženský
Samostatnou pozornost si zaslouží spolkové kroje, nošené baráčníky při zvláštních
příležitostech. U žen je nezbytnou součástí tohoto kroje bílá halenka, rozhalenkový límec,
rukáv krátký (asi k lokti), vyšitá v národních barvách (červená, modrá), v národním vzoru
na límci, manžetách a prsou. Sukně tmavá hladká (černá, tmavomodrá). Halenka se může
nosit do sukně i přes sukni, pokud je vypasovaná. Střevíce lze doporučit pokud možno tmavší
barvy, punčochy standardní.

Svéráz - Baráčnický spolkový kroj mužský
Tato varianta sestává z bílé košile, vyšívané v národních barvách (červená a modrá),
v národním vzoru - na límci, manžetách a na prsou. Místo kravaty červená stužka. Tmavé
kalhoty bez šlí, kožený pás s přezkou, na hlavu baráčnická čapka9 s perem. V žádném případě
nelze vzor doplňovat vlastními nápady. Spolkový kroj je uniforma, podléhající určitým
směrnicím, které se musí dodržovat.

Baráčnický spolkový mužský kroj
(Zdroj: Veleobec sdružených obcí baráčníků)

9

Halenky, košile, pas i čapku je možné koupit na Veleobci.
(Zdroj: Veleobec sdružených obcí baráčníků Praha)
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Baráčnický spolkový kroj - Česká Mařenka
U této baráčnické klasiky je čepec jednoduchý, malý, bílý, kulatý, měkký, zdobený kolem
čela kraječkou nebo tzv. "štykováním" (to bylo strojové vyšívání v pruzích, jaké se užívalo
například na volánky k dětským zavinovačkám). Vzadu bílá holubička, na tuho naškrobená,
lemovaná kraječkou nebo celá ušitá ze štykování. Košilka bíle vyšívaná nebo s kraječkou,
neširoký krajzlík s naškrobenými, baňatými rukávy, v nadloktí zdrhnutými, aby rukávy
tvořily asi 6 cm široké okruží. Krejzlík zdrhnutý až ke krku. Šněrovačka černá, sametová,
zdobená vyšíváním a zlatými portami, vpředu zašněrovaná červenou šňůrkou nebo úzkou
stužkou. Žádné splývání stuh vepředu po zástěře. Sukně široká, dlouhá asi do půl lýtek,
brokátová, různých barev, ale spíše tlumenějších nežli křiklavých, ani světlých pastelových.
Spodničky aspoň dvě, dosti naškrobené, eventuelně ještě "honzík". Zástěra bílá, pěkně
nařasená a rozložená až na boky, zdobená kraječkou okolo tří stran. Délka zástěry nejlépe
jako sukně nebo nepatrně kratší. Punčochy červené, silnější. Střevíce střízlivého staršího
typu, černé, na nízkém širším podpatku s plnou patou.
Původ názvu česká Mařenka vznikl vlastně na jevišti vídeňské opery, kde byla hrána
Smetanova "Prodaná nevěsta". Opera měla ohromný úspěch a Mařenka si získala sympatie
celého publika. A jako projev lásky k české řeči rozšířilo se šití "krojů" Mařenka. Tento kroj
je vytvořený v českém národním duchu, takže se pravým krojům podobá. „Protože na tento
kroj je i materiál dostupný, rozhodly panimaminky přijmouti tento kroj za kroj spolkový“.
(Upraveno z textu Veleobec sdružených obcí baráčníků)

Baráčnický spolkový ženský kroj Česká Mařenka
(Zdroj: Veleobec sdružených obcí baráčníků)
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Kroje blatské
Tyto tradiční oděvy se nosily v krajině mezi Českými Budějovicemi, Táborskem,
Jindřichovým Hradcem a Vodňanskem. Oblast výskytu tohoto kroje je poměrně rozsáhlá10,
a proto se v rámci jednotného rázu vyvinuly v různých krajích mnohé rozdíly, především ve
vzorech vyšívání.
Kroj blatský ženský
Celkový ráz blatského kroje je pestrý, bohatý, třpytivý a působí dosti nákladným dojmem.
Nejsnáze pozná se podle toho, že na zástěře, košilce a čepečku i plenách na hlavu je bohaté
vyšívání s tylovými nebo pavučinkovými výplněmi, lemovanými pestrobarevnými korálky
a lesklými ozdůbkami. Nosily se ovšem také zástěry bílé, vyšívané dírkově, nebo zástěry bílé
a červené, vyšívané barevným hedvábím či bavlnou, tzv. spořivým stehem, bez výplní
a korálků. Nebo zástěry tzv. "zlaté", zdobené tylem a penízky. Nejmladší jsou fěrtochy
z pestrobarevných šátků a barevné atlasové zástěrky, zdobené rybími šupinami. Čepečky
byly plátěné, malé, kulaté, měkké s vláčkovou krajkou, přiloženou těsně k čelu, takže vlasy
nebyly ani vidět, se zavazováním dozadu. Na dýnku čepce byl vyšit květ ve stejném stylu,
jako na zástěře. Nad krajkou vázala se čelenka bohatě zdobená korálky, plíšky i zrcadélky,
takže byla velmi třpytivá a honosná. Dívky nosily jen čelenku, případně černou sametku
přes čelo. Ženy nosily přes čepec veliké, bohatě vyšívané pleny ve stylu vyšívání na
zástěrkách, až 2 m do čtverce. Blatská plena byla nejhonosnější součástí oblečení. Plena se
váže přes měkký trojdílný čepec, před jehož krajkovým lemem vyčníval zdobený vyšívaný
pásek. Ženy je svazovaly na temeni hlavy, vyšívané cípy splývaly po obou stranách. Hlavní
roh, který splýval po zádech, byl bohatě vyšit, asi půl metru do čtverce. Novomanželky (čili
mladoženky) nosily přibližně rok po svatbě malou plenu, kterou dostaly o svatbě, tzv.
zavíječku. Kromě toho nosily se na hlavě také jen černé šátky, uvázané na babku. V rozích
mívaly květ. Další rázovitou součástí blatského kroje je sukně, široká, polokrátká, v pase
skládaná v drobné záhyby, ze sukna nebo drsnější látky (hedvábí ani brokát nebyl používán),
barvy modré, fialové, zelené i červenavé, ale ne výrazně červené. V jedné třetině zdobena
byla širokou květovanou stuhou zvanou "barborka" a zlatým nebo stříbrným prýmkem.
10

Detailně zdokumentované etnografické hranice (severní blatská, jižní kozácká) ne sebe bezprostředně

navazujících oblastí mají své základy v rozdílnostech lidového oděvu. Tuto tezi zastávají hlavně badatelé z
přelomu 19. a 20. století (E. Fryšová,F. Lego, V. Petrů, M. Prunerová). Viz: Sborník z konference konané 20.
a 21. Října 2010 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Genius loci jihozápadu VII. Regionální
specifika v celonárodním kontextu. České Budějovice, 2012
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Někdy místo stuhy byl našit na sukni pruh tzv. ornátové látky. Šněrovačky vyskytovaly se
v několika druzích: květované z damašku, soukenné vyšívané, i z jednobarevného hedvábí,
krátké, podobné bolerkům, nebo dlouhé, zdobené dole velkými zuby, lemovanými černou
kraječkou. Nosily se navrch na sukni. Zapínaly se vpředu a vzadu. Košilky byly zdobeny
vláčkovou krajkou a bohatě vyšívány na prsou, na ramenech a na límci, případně na širším
pásku, do něhož byly všity rukávy jako do manžety. Košilky bývaly bohatě vyšívané, někdy
též korálky. Rukávy byly vyduté, někdy však také docela krátké a uzoučké. Našly se i košilky
bez vyšívání, jen s krajkou jako košilky kozácké, někdy zdobené dírkovým vyšíváním.
Krajzlík někdy byl, a někdy ne. Kolem krku se většinou nosily granáty, mezi nimi
i dukáty. Vzadu se svazovaly pentlí, která splývala hluboko dolů. Punčochy červené,
střevíce zdobené mašličkami a knoflíky. Kabátky mladší byly špenzrovitého typu, zelené,
kaštanové, šedé, modré, rukávy v ramenou nabírané, zdobené pentlí i barevným vyšíváním.
Mívaly dosti hluboký výstřih. Kolem krku býval "výkladek" nad vyšívanou náprsenkou.

Blatské kroje

Kroj blatský ženský

(Zdroj: www.moje-bjd.cz)

(Zdroj: Veleobec sdružených obcí baráčníků)
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Pohlednice ze soukromé sbírky, kroj blatský (60. léta 19. století)

Kroj blatský (fotografie ze sbírky paní Šotkové, která se věnovala krojům, hlavně jejich popisům a střihům)
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Baráčnice z Pištína v blatských krojích
(Zdroj: OB Pištín)

Kroj blatský mužský
Mužský kroj byl elegantní, ve svrchních kusech laděn do tmavě zelené či tmavě modré.
Kalhoty bývaly ze žluté jelení kůže, na nohou vysoké boty. Na hlavách muži nosili
vysokou kožešinovou čepici. Muži nosili spodky z plátna či kůže, poměrně krátké a volné,
s úzkým a hlubokým poklopcem, někdy i zdobené štepováním. Košile vyšívané ve stylu
zástěr, na ramenou, na prsou a dole u rukávů, na límci. U krku a rukávů byl typicky vyšívaný
a krajkou lemovaný krejzl, ale také se našly košile s límcem hladkým, přeloženým a s právě
takovými manžetami. Vesty obyčejné ze zeleného nebo modrého sukna, trochu vyšívané, se
stojatým límcem a jednou řadou knoflíků. Všední vesty byly ze šerky. Kabát ze silného
plátna, s výšivkou z pestrého hedvábí, s rozstřiženými šosy a stojacím límcem. Dlouhé šosáky
(župany) z olivově zeleného sukna, se stojacím límcem, krátkým životem a úzkými rukávy.
Límec a dolejší část rukávu byly vyšívány, šosy měly tři záhyby a u nich v pase výšivku.
Zapínání obyčejně jen u krku na mosaznou sponku.
Hoši nosili také krátké soukenné kazajky. K práci nosili kazajky ze šerky. Šátky na krk byly
tmavé nebo barevné. Čepice lemované kožešinou, případně zdobené pentlí. K županům
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vysoké kožešinové čepice s třemi mašličkami po straně, tzv. "mezník". Typické byly také
plstěné širáky. Punčochy modré a černé, střevíce s přezkou nebo holinky.

Kroj blatský mužský
(Zdroj: Veleobec sdružených obcí baráčníků)

Mužský blatský kroj
(Zdroj: http://baracnicidolnibousov.webgarden.name/menu/galerie-kroju)
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Blatské kroje

(Zdroj: www.moje-bjd.cz)
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Blatské kroje
(Zdroj: http://baracnicidolnibousov.webgarden.name/menu/galerie-kroju)

Nevěsta a ženich z Blat
(Zdroj: http://baracnicidolnibousov.webgarden.name/menu/galerie-kroju)

Blatské kroje 1870 – 1901
(Zdroj: http://baracnicidolnibousov.webgarden.name/menu/galerie-kroju)
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Poznámky k rozhraní národopisných oblastí v kontextu vymezení krojů
V Jindřichově Hradci vznikla Obec baráčníků v roce 1928, ale protože navázala na činnost tak
zvané „stolní společnosti“, po které převzala název „Kunifer“ a v podstatě také náplň své
činnosti, můžeme její historii sledovat již od roku 1882. Na připravované výstavě patřily
k nejzajímavějším exponátům baráčnické kroje. Jindřichohradecko leží na rozhraní dvou
národopisných oblastí jižních Čech, a to Blatské a Českomoravské vysočiny, tedy
„Horácka“. Jindřichův Hradec patří do oblasti Blatské, tudíž charakter krojů a ostatních
předmětů odpovídal danému území.
(Zdroj: NOVUM - MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA - Duben 2006)

O významu blatských krojů se lze často dočíst i v současných periodikách
„V roce 1940, kdy si Soběslav připomněla 550 let od povýšení na město, se sjeli rodáci
a baráčníci předvedli blatskou svatbu. Průvod ukázal české kroje, ale byl pojat také jako
národní manifestace s tím, že vážná doba dovede národ stmelit.“
(Zdroj: Táborský deník, 3. 6. 2014)
„Jednatřicetiletý sběratel krojů nejen že staré folklórní oblečení schraňuje, ale umí je také
renovovat a šít. Jeho sbírka dnes čítá na 70 kompletních krojů z různých krajových oblastí.
Jeho nejoblíbenějšími jsou samozřejmě zdejší jihočeské – doudlebský a blatský kroj.“
(Zdroj: Českobudějovický deník, 12. 3. 2014)

Kroj doudlebský
Doudlebsko je nejjižnější český etnografický region, který na severu sousedí s Blatskem, na
jihu jej ohraničuje Šumava a Novohradsko, které měly až do roku 1945 převážně německé
obyvatelstvo. Nachází se na území mezi Vltavou a Malší, kde se v minulosti sbíhaly
Vitorazská a Linecká stezka, a v pahorkatinné oblasti v okolí Ločenic, Todně a Strážkovic.
Na východě sahá do povodí Stropnice až za Borovany a Trhové Sviny, na jih za Pořešín
a Besednici a na západě až do okolí Kleti, kde významnými oblastmi jsou takzvané
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Záhorácko a Závodácko - tedy okolí Zlaté Koruny a okolí Křemže. Doudlebsko zasahuje na
území okresů Český Krumlov a České Budějovice.
(Zdroj: LUTTERER, Ivan; ŠRÁMEK, Rudolf: Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku. Havlíčkův Brod: 1997)

Doudlebové
Pokud jde o původ slova „doudlebský“, váže se k němu řada výkladů. Název obce
„Doudleby“pochází od slovanského kmene Doudlebů či Dudlebů, který měl přijít na území
Čech někdy v pátém až šestém století našeho letopočtu společně s ostatními slovanskými
kmeny. Kmen Doudlebů je stejně záhadný jako jeho samotný název. První písemné zmínky
o Doudlebech (ve tvaru „Dúlába“) pocházejí z pera arabského historika a cestovatele Al Másudího (956). Stejnojmenná lidská společenstva žila také v Korutanech, Panonii a na
ukrajinské Volyni. Lid, který vystřídal ustupující Kelty na germánsko-slovanském pomezí,
má dodnes nejasné kořeny. Jedna z teorií praví, že se jedná o složený tvar ze slovanského
„duda“ – píšťala a „liabas“ – tenký, tedy člověk tenký, hubený jako píšťala. Druhá verze
nabízí složeninu západogermánského „Deudo“ – lid, kmen, území a „laifts“ – zbytek,
pozůstalost, což by znamenalo zděděné území. I když většina vědců zastává názor
o slovanském původu názvu Doudlebů, považují někteří za přijatelnější původ jména
z germánských jazyků.
(Zdroj: PhDr. Jan Šimánek, kronikář)

Kroj doudlebský ženský ‒ nová fáze
Tato fáze krojového utváření se od té rané podstatně liší. Doložitelné je, že na vývoj tohoto
kroje měla velký vliv řada panských sídel, hlavně rožmberských. Venkovské ženy se snažily
své oblečení přizpůsobit oblékání panstva. Právě tak styky se sousedním Bavorskem
a Rakouskem zanechaly na charakteru oděvů lidí své stopy. Poněvadž ženy nikdy nechodily
prostovlasé ‒ považovaly to za neslušné ‒ uvazují si po novu černý šátek; při uvazování
zůstává jeden jeho cíp vzadu, druhý vyšívaný se přehodí přes pravé rameno dopředu. Košilka
je bílá, z jemného plátna, s rukávy k lokti nabranými do dvojitě vyšívaného pruhu, na
ramenou a zapínání jsou též vyšívané pruhy, u krku hustě nabíraná vláčková krajka.
Šněrovačka je z černého atlasu nebo kvítkového sametu. Přes ramena je přehozen hedvábný
šátek, třásně kratší, šátky jsou různobarevné, ale vyžaduje se zachovat odstín šerky. Vpředu
se cípy zastrkují za šněrovačku. Šerka (sukně) jednobarevná, červená, polorůžová, zelená,
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jablečná, fialová, se nosila při pohřbech a půstu. Dlouhá do půl lýtek, v pase několikrát
nabraná, dole opatřena dvěma pruhy černé sametky, asi 2 cm široké. Fěrtoch (zástěra) se
nosil hedvábný pruhovaný, ale nejčastěji květovaný, ale musí ladit s celým krojem. Dole jej
lemuje bavlněná černá krajka. Pas je kryt stuhou a za ní je zastrčen bílý šáteček. Punčochy se
nosí bílé "pupkaté", střevíce černé, ale byly oblíbené i sametové pantofle.

Kroj doudlebský – nová fáze
(Zdroj: Veleobec sdružených obcí baráčníků)

Doudlebský kroj slavnostní nové fáze, poněkud tmavších barev, se lišil od původních vzorů černým šátkem
a materiálem dováženým z Bavorska. Nosil se v nejjižnější části naší republiky v okolí Doudleb směrem
k hranicím s Rakouskem.
(Zdroj: Soubor národních krojů OB Radomyšl – pohlednice)
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Ženský kroj (ilustrační foto)
(Zdroj: http://doudleban.byl.cz)

Šátek na hlavu je černé barvy. Velikost 1x1 metr. Hedvábný, s tiskovými, nebo pestře
vyšitými květy. Zavazuje se vzadu – jeden cíp zůstane po pravé straně vpředu a druhý
uprostřed zad. Při chladném počasí se nosila plena o velikosti 1,5x1,5 m, různých barev. Je
pestře zdobena květy, většinou s tiskem a zámožnější nosili vyšívané. Plena přeložena v půli
se uvazuje na hlavu jako obyčejný šátek, ale cípy se neváží pod bradu, ale na hlavě. Tento styl
nosily nejvíce staré babičky. Děvčata nosí plenu jen jednoduše přehozenou přes záda kolem
krku. Šátek na krk je červené barvy, pestře vyšitý a zdobený dracounkem (zlaté a stříbrné
nitky a ozdůbky). Nosí se za krkem, cípy se na prsou zasouvají pod šněrovačku. Košile jsou
ručně vyšívané, rukávy krátké nad lokte. Nahoře jsou hodně bohaté, dole sebrané do
manžetek a tyto zdobí kraječky. Za dřívějších dob se nosily až 4 spodničky pod šerkou. Byly
krásně zdobené, zubaté a vyšívané, dle zámožnosti děvčete. Šněrovačka je pestře vyšívaná ‒
i jednobarevná, sametová. Na ní jsou dole našity "honzíky", což jsou malé vycpané polštářky,
které přilehnou na boky. Pomáhají lépe udržet na těle šerku a za druhé zvýrazňují ženě šířku
boků. Šerka je sukně z režného plátna (šerkoviny), barvy červené, zelené, modré atd. Ušita je
ze sedmi polí (dílů) a v pase je nabraná. Ve výši 20 cm od okraje je buď černá krajka, nebo
stužka. Zástěra je hedvábná, pestře pruhovaná, v pase úzce nabraná, vzadu zavázaná na široké
mašle. Šáteček (kapesníček) je malý, bílý, krásně vyšívaný, zastrkuje se za pas, složený na
jednu čtvrtinu pod zástěru. Punčochy mají barvu bílou, jsou pletené z hrubé bavlny různých
vzorků. Jsou dlouhé pod kolena. Střevíce ‒ jedná se o č erné lodičky s mašličkou, průměrným
podpatkem.
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Kroj doudlebský mužský ‒ stará fáze
Košile je plátěná, s přeloženým bíle vyšitým límečkem s řasnými rukávy do manžet,
"náramky" na ramenou byly vyšívány. Spodky byly krátké, černé, kožené, někdy i světlé
soukenné, pro léto i plátěné, s padacím mostem, zdobené vyšíváním. Opasek z pozdější doby
hodně široký, vyšívaný pavím brkem. Na této části oděvu si dávali muži hodně záležet,
zdobili je cínovými nýtky. Kabát byl většinou ušit z modrého sukna, s rozstřiženými šosy
a přeloženým límcem. Šosáky kratší, černé, s nízko nasazenými šosy, vzadu skládané,
z nejmladší doby bez límce, jednořadové, lemované paspulkou a červenou šňůrkou. Čepice
byla lemovaná kožešinou a vepředu zdobená trojhranným štítkem nebo se nosily měkké černé
plstěné klobouky s poněkud zdviženou střechou. Punčochy byly vlněné bílé, k nim černé
střevíce starého typu nebo holínky.

Kroj doudlebský mužský. Na obrázku je vyobrazen kočí.
(Zdroj: Veleobec sdružených obcí baráčníků)
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Mužský kroj (ilustrační foto)
(Zdroj: http://doudleban.byl.cz)

Košile je zhotovena z jemného plátna, podobně jako košile ženská. Rukávy jsou dlouhé
a u ramen bohatě nabrané. Límeček je malý, krásně vyšitý. Košile je vyšita také na prsou
a u manžet rukávů. Vesta je zhotovena z černého, červeného, hnědého nebo pestrého sametu.
Někdy obsahuje i ručně vyšívané květy. To vše záviselo na zámožnosti majitele.
Vesta se zapíná až ke krku na skleněné, nebo kovové zdobené knoflíčky, kterých je 18 až 19.
Okolo krku nosili hoši dříve šátek, nyní červenou mašličku ze sametu.
(Zdroj: PhDr. Jan Šimánek)
Kroj doudlebský ženský ‒ stará fáze
Tento kroj neoplýval bohatými výšivkami a drahými látkami, přesto lahodí oku skladbou
látek a celkovou linií. Na hlavě se nosil červený šátek, slušivý nejen barvou, ale také úpravou.
Dva cípy jsou stočeny kolem hlavy, třetí je volně vzadu dolů. Košile je se šunkovými rukávy,
na ramenou široké, v zápěstí úzké, zdobená u krku a zápěstí vláčkovou krajkou. Místo
šněrovačky se nosil lajblík z brokátu. Pod lajblík se vkládal punt s obrázkem sv. Jana. Sukně
spodní ‒ spodničky ‒ byly bílé, nejméně dvě. Barevná spodnička se nosila přes bílé k muzice,
aby je kryla, protože žena, když si sedá, šerku zvedne. Šerka, vrchní sukně, je utkaná z vlny
a lnu. K této staré fázi se nosila šerka "šramačka", příčně pruhovaná, barvy jemně sladěny.
S barvou šerky ladila i barva fěrtochu, říká se mu "předák", má svislé pruhy a je o několik
centimetrů kratší než šerka. Šíře fěrtochu sahá od prodloužené paže ke druhé. V pase se
vázala "pantle", vzadu uvázaná, s konci splývajícími. U pasu bílý kapesníček s vyšitým
monogramem. Punčochy červené a černé střevíce. Nesmí chybět ani hřebíčkový náhrdelník.
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V zimě nosily ženy místo rukávců jupku nebo špenzr, někdy i kožíšek. Přes šátek pak ještě
vlněnou plenu "tuplovku".
(Zdroj: www.muzeumcb.cz)

Dívka ve staré fázi doudlebského kroje tak, jak byla prezentována na Národopisném dni v Besedě za účasti
etnografky a členky Jihočeského národopisného sdružení PhDr. Drahomíry Stránské. Konalo se tu velké defilé
národních krojů a především ukázka staré fáze doudlebského kroje, výsledku mnohaletého hledání jeho správné
podoby.
(Zdroj: www.muzeumcb.cz)
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Národní umělec prof. Karel Plicka fotografuje Ivanku Wolkovou v doudlebském pracovním kroji starší fáze
doudlebského kroje.
(Zdroj: www.muzeumcb.cz)

Doudlebské kroje reflektuje i regionální tisk, kde se můžeme například dočíst toto:

(Zdroj: Českobudějovický deník 27. 11. 2013)

„Úsilné – Znovu obnovili spolek, který zanikl v 70. letech minulého století. Vrátili se do něj
původní členové, ale přišli i mladí nadšenci. Zajímavou historii má folklórní soubor Lučina
z Úsilného. V současnosti vystupuje po celých jižních Čechách a stále se zaměřuje na staré
doudlebské tance, ke kterým neodmyslitelně patří také tradiční kroj.
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Ve skříni na obecním úřadě zůstaly kroje a hlavně díky nim se v roce 2010 zrodil nápad na
obnovení spolku. 'Potkal jsem starostu a ten se mě ptal, co uděláme s těmi kroji, a jestli se
toho zase nechci ujmout, když už jsem v důchodu. Já ho nebral moc vážně, ale najednou
v srpnu přišel s tím, že by chtěl, aby Lučina vystoupila v září na pouti,' doplňuje Jan Novotný.
Všichni oblékají tradiční doudlebské kroje. 'Z devadesáti procent jsou to originály, které
zůstaly v té almaře na obci. Já jsem si tam po letech znovu našel přesně ty samé kousky, které
jsem nosil tenkrát,' vysvětluje Jan Novotný. Chybějící části oděvů si už Lučina nechává nově
šít. Vše ale musí být přesně podle originálů.“
(Zdroj: Českobudějovický deník 27. 11. 2013)

Doudlebský mužský kroj (fotografie ze soukromé sbírky dvou nadšenců, muž oblečen v originálu kroje z 1.
poloviny 20. století z rodinného vlastnictví)

„V doudlebských krojích vystupuje Folklórní soubor RADOST z Kamenného Újezda
u Českých Budějovic. Nutno říci, že některé součásti těchto krojů jsou ještě originály. Ostatní
části jsou věrnými kopiemi starých doudlebských krojů.
(Zdroj: Českobudějovický deník 25. 6. 2014)
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(Zdroj: Českobudějovický deník 25. 6. 2014)

Kroj hlubocký
Jedná se o kroje nošené na území Hluboké nad Vltavou a jejího okolí.
Kroj hlubocký ‒ ženský
Čepec je ušit podle střihu, který se nosí na Doudlebsku, vzadu je upevněna vínová baborka,
zlatem vytkávaná. Přes tento čepec by se měla nosit bílá plena "na ouška" vázaná.
Košilka je bílá s dlouhými šunkovými rukávy, vytaženými nad loket a tím se utvoří na
ramenou stříška. U krku je košilka sepnuta spinetkem, podobným jako na Chodsku.
Šněrovačka je šípového tvaru. Podle jejího dochovaného originálu z muzea v Netolicích je
vytvořena rekonstrukce. Je zelená, bohatě zdobená. Za šněrovačkou je z téže látky punt.
Šerka je zdobená čtyřmi černými sametkami. Zvláštností jsou spodničky, každá je jiná
a všechny v řadě za sebou vystupují zpoza šerky. Zástěra je zelená s proužkem a fialovými
vetkávanými kvítky. Červené punčochy jsou nad kotníky modře vyšity, střevíce černé. Přes
ruku se nosí doudlebská plena a v ruce uzlík neboli filec ze šátku. Bílý šáteček se připíná do
pasu. Když šla žena do kostela, nesla v něm modlitební knížku.
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Kroj horácký
Kroj horácký ‒ ženský
F. J. Svoboda, znalec horáckých krojů, zmiňuje, že do poloviny 19. století nebyl zvláštní
národní horácký kroj. Tvrdí, že se tu nosil selský kroj podléhající módě. Až po roce 1848 se
začal hledat a skládat kroj regionální.
Hlavním rysem horáckých krojů11 jsou domácí látky, hlavně lněné. Ženská košilka se šila
z domácího plátna. Rukávy se všívaly do pásku. U krku byl nabíraný krejzlík, který zakrýval
výstřih. Krejzlík a později "tacle" na rukávcích byly bíle vyšívány dírkováním; někde
i červeně, na Poličsku byly lemovány krajkou. Sukně na všední den plátěné, režné nebo
modré "barevnice". Svátečnější kanafasky byly tkané krásným vzorem. Na červené půdě byly
vetkány barevné pasečky. V horách byly oblíbeny tzv. "kolovanky", byly to lněné sukně
s příčnými pruhy. Pro svátek to byly mezulánky, šerky i soukenné sukně. Děvčata nosila bílé
kamituchové, též bíle vyšívané sukně. Pod sukně se nosilo 4-5 spodniček. Zástěry k práci
byly plátěné, většinou modré, někdy tištěné, ale ty určené pro neděli a lepší příležitost byly
bílé, vyšívané. Bílé zástěry byly bohatě vyšívány, asice barevně. V posledním období kroje se
nosily i tylové zástěry. Na Horácku byla i rozmanitá úprava hlavy. Na rozhraní 18. a 19.
století se nosily tvrdé, vyšší brokátové čepce, jiné byly tuhé, do kulata naškrobené, bíle
vyšívané, lemované krajkou. Okrouhlické čepce byly měkké, z brokátu či damašku, lemované
černou krajkou. Zámožné ženy nosily čepce "očepky", zlaté nebo zlatem zdobené. Později ale
převažovaly šátky. Do ruky patřil bílý šátek. Punčochy červené nebo modré a černé střevíce.
Rekonstrukci obnoveného kroje z okolí Telče a Dačic, tak, jak se nosil v polovině 19. století.
realizovala v roce 1914 paní učitelka Marie Krejčů. Sukně byla modrá, z hladké látky.
Košilka, zástěra a "půlka" přes rameno jsou bílé, jemně vyšívané, rovněž tak šáteček do ruky.
Lajblík černý vlněný, barevně vyšitý, špička vzadu ozdobená rýžkem. Nejrázovitějším
doplňkem kroje je dačický čepec, zajímavý tvarem a ovázáním bílou "půlkou" červeno-černě
vyšitou. Na krku se nosily v několika řadách červené korále a ve výstřihu lajblíku kytička
kvítků.
(Upraveno z materiálů Veleobce sdružených obcí baráčníků)

11

Horácko je rozsáhlá etnografická oblast na rozhraní Čech a Moravy. V jižních Čechách se jedná o „jižní

Horácko“, tedy oblast Dačicka. (Zdroj: Mátlová, Jiřina: Horácký kroj z Telečska, Dačicka a Třešťska.
Praha - Jihlava: 1983.)
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Pro vdanou ženu (je s čepcem) vznikl kroj obnovením horáckého po druhé světové válce.
V roce 1946 v tomto kroji vítaly dačické ženy prezidenta dr. Eduarda Beneše. Pro
horácký kroj je typická bílá výšivka, která vychází na plenách a zástěrkách vždy
z jednoho rohu – ve tvaru srdíčka, květináče apod. ‒ a dál se rozvětvuje. Límečku se říkalo
KRÁDLÍK, na čepci je uvázána tzv. půlka, to znamená šátek ve tvaru trojúhelníku, který je
vyšit barevnou výšivkou. Původní horácký ženský kroj se nosil na Dačicku do konce
minulého století, ale podle dobových fotografií se objevuje ještě v nedaleké obci Chlumec
kolem roku 1920.
(Upraveno z poskytnutých materiálů Městského muzea Dačice)

Výšivky – sváteční ženský horácký kroj
(Zdroj: Městské muzeum Dačice)

Kroj horácký – mužský
Nejkrásnějším kusem pánského oblečení byly dlouhé kožichy z vyčiněné beraní kůže
s bělavým hladkým povrchem a černými huňatými límci. Na zádech mají barevnou vlněnou
výšivku.

Kozácký kroj
Zvláštní název „kozácký“ nese táborský kroj celkem z neznámého důvodu. Snad údajně
proto, že výběžek na mužské kazajce připomínal kozí ocásek, tvrdé konce holubičky pod
ženskou plenou zase kozí růžky. Možná proto, že název „kozí“ se na Táborsku vyskytuje dost
často (Kozí Hrádek, Kozský - čili Kozí potok apod.). Táborští národopisní pracovníci manželé
Pukovi se domnívali, že to vyplývá pravděpodobně z toho, že Táborsko bylo chudým krajem,
kde se pěstovalo více koz než krav. Název „kozáci“ byl patrně název ironický.
(Upraveno z materiálů Veleobce sdružených obcí baráčníků)
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Kozácké kroje 1870 – 1901
(Zdroj: http://baracnicidolnibousov.webgarden.name/menu/galerie-kroju)

Kroj kozácký ženský
Košilka má na prsou sámečky, krátké široké rukávy "balónky", u krku i u rukávů krejzlíček,
lemován vláčkovou krajkou, výjimečně bez krajky, ale vyšívaný prolamováním. Šněrovačka
tuhá, s kosticemi, nevyšívaná, z květovaného brokátu, nebo jednobarevná, ze sukna, černé,
tmavomodré nebo tmavozelené barvy, zdobená barevnou výšivkou z vlny nebo bavlny,
portami, krepinkami a penízky (flitrem). Vzadu je vysoká a úzká, s naznačeným šněrováním,
vpředu nízká, s ozdobným přepínacím zubem (šoršíkem), do něhož se zapínaly šátky, jež se
kladly přes prsa. Šněrovačka se zapínala vpředu a nosila se pod sukni. Šátky se kladly přes
ramena, na prsou se lehce zkřížily, přepnuly šoršíkem a zasunuly pod sukni, takže jejich
konce už nevykukovaly. Byly pestré, hedvábné nebo vlněné, přeložené na cíp (do
trojúhelníku), nebo bílé batistové či tylové, tzv. kosičky, protože to byly jen půlky šátků,
stříhané do trojúhelníku, takže z jednoho čtverečního metru tylu byly kosičky dvě.
Sukně sahaly asi do půl lýtek, byly široké, podložené spodničkami a honzíky. Šerky
pruhované, tibety květované, hedvábí měňavé i jednobarevný brokát s vetkanými květy.
Barvy spíš tlumenější. Dívky nosily i bílé sukně, bohatě vyšívané, jako zástěry (zástěra měla
obvykle zubatý okraj, kdežto sukně měla lem rovný, nevyšívaný). K bílým sukním náležely
zástěry, bílé nebo barevné, z brokátu či hedvábí, 120-250 cm široké, stejně dlouhé jako
sukně. Někdy z barevného brokátu s vetkanými květy, většinou bílé, bohatě zdobené
pracnými mřížovými, bílými výšivkami v rovných nebo vlnitých pruzích zvaných silrnice,
pod níž prosvítá temná sukně. Čepce ‒ malé, tvrdé, kulaté čepečky z bílého plátna nebo
jednobarevného hedvábí různých barev, lemované bílou vláčkovou kraječkou a bohatě
zdobené zlatým dracounem, i pestrým hedvábím (řetízkovým stehem), penízky a někdy
i granátovými korálky. Přes čelo černá sametka. Holubička bílá, nepříliš veliká (pás 80-90
cm dlouhý a 10 až 16 cm široký), s bílým mřížkovým vyšíváním, do tuha naškrobená. Korále
zlaté, stříbrné a různobarevné, tzv. "foukané perle", křehké, podobné materiálem vánočním
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ozdobám na stromeček, nebo české granáty. Bylo jich vždy několik šňůr a svazovaly se vzadu
pentlí, jejíž konce volně splývaly po zádech, asi do půl sukně. Punčochy bílé, střevíce černé,
lemované ozdobou z černé stužky a bílých knoflíčků. Nebo i pantofle. Starší ženy
převazovaly přes čepec bíle vyšívaný šátek (plenu) o rozměrech 1x1 m, který přeložily na
cíp, vyšívaným rohem navrch, a pod bradou svázaly. Nad čelem naškrobenou látku nalomily,
aby neležela do kulata, nýbrž tvořila stříšku X (kapličku). Vzadu se pod plenou tvrdě rýsovala
naškrobená křídla holubičky. Aby je tíha pleny nelámala, vyztužovala se papírem, drátem
i kůží. Kabátky (špenzry) byly z černého, tmavozeleného i tmavomodrého sukna, později
i z hedvábí a atlasu, zřídka ze sametu nebo brokátu. V pozdější době se širokými rukávy
a s límcem, zdobené portami, prýmky, nabíráním (žabkami), sametem, knoflíčky. Vzadu
ozdobně skládaný šůsek. Na panství želečském na Táborsku se nosily zástěry, holubičky
a pleny bez prolamování, vyšívané kvítečky z karmazínového a žlutého hedvábí, někdy
i zlatou nití, doplněné penízky. Ostatní součástky byly stejné jako u kroje táborského. Pro
všední den nosily se kanafasové zástěry, na hlavě bělavé nebo světlejší květované šátky
uvázané pod bradou. Košilky s krátkými užšími rukávy, šerkové ‒ polovlněné i prací sukně.
(Upraveno z materiálů Veleobce sdružených obcí baráčníků)

Kroj kozácký
(Zdroj: Veleobec sdružených obcí baráčníků)

Kroj kozácký mužský
Je obecný a poměrně málo doložený. Obvyklé jsou modré a zelené svrchní kusy, koženky,
košile a běžné čepice s klobouky. Je rekonstruován z porůznu sebraných dílců. Košile ‒ na
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prsou sámečky, široké rukávy s rovnými manžetami, rovný přeložený límec. Manžety, límec
a lega na prsou zdobeny jemným a drobným plným vyšíváním a dírkovanou obrubou. Také se
snad nosily košile zcela bez vyšívání. Na krku šátek červený hedvábný. Vesta ze
vzorovaného brokátu nevyšívaná, nebo z jednobarevného sukna, s řadou knoflíků vpředu,
s límcem stojatým, kulatým, nebo i bez límce. Košile poměrně krátká. Na parádu připínaly se
k ní na levou stranu prsou svazky pestrobarevných stuh. Spodky ‒ žluté, úzké, koženky se
širokým poklopcem, u nohavic úzké řemínky na konci rozšířené a ozdobně vysekávané tzv.
"dutky". Punčochy ‒ bílé nebo modré. Střevíce ‒ černé s přezkou, nebo holinky. Kazajka ‒
těsná, krátká, vzadu střižená do asi 5 cm výběžku, jednořadová, s přehnutým límcem, rukávy
u ramenou široké a zdvižené, u ruky úzké. Na hlavě ‒ čepice lemované kožešinou, se
soukenným dýnkem v různých barvách kromě červené, případně po levé straně zdobené
pestrou stuhou, která splývala k rameni. Případně černé cylindrové klobouky. Kroj se nosil
v okolí Písku, který byl sídlem starobylého prácheňského kraje (do roku 1848).
(Upraveno z materiálů Veleobce sdružených obcí baráčníků)
Kozácký kroj Jihočeského folklorního souboru Kovářovan patří mezi nejpůvabnější české
kroje právě díky pracnosti a pečlivosti výšivek, které zdobí jinak prosté oblečení. Ženský
a dívčí kroj zdobila především vzdušná, ručně vyšívaná krajka v podobě jemného
mřížkování, která vynikala na tmavším podkladu sukní. Košilka byla rovného střihu, kolem
krku a rukávů zdobená jemnou vláčkovou krajkou. Šněrovačky, zhotovené z tmavších
odstínů, zdobily barevné výšivky doplňované malými kovovými "penízky". Dívky a ženy
nosívaly na hlavách malý, silně naškrobený čepeček s bílou "holubičkou" a černou sametkou
přes čelo. Vdané ženy pak ještě přes čepeček uvazovaly bílý jemný šátek s vyšívaným
zadním cípem. "Holubička" překrytá šátkem mohla vytvářet dojem kozích růžků a od této
podobnosti mohl být odvozen název "Kozačka". K oblečení žen patřil též "špenzr", kabátek
do pasu s dlouhými rukávy v ramenou, bohatě nabranými, a hlubším výstřihem olemovaným
sametem. Dívky i ženy nosily přes ramena jemný tylový šátek s bílou výšivkou tzv.
"kosičku", jejíž cípy zastrkovaly vpředu za šněrovačku či špenzr.
Mužské oblečení bylo oproti ženskému o mnoho prostší. Skládalo se z těsných žlutých
kožených kalhot "praštěnek", které byly pod koleny svázány řemínky "dutkami", na konci
rozšířenými a ozdobně vysekávanými. Košile mívala několik záložek na prsou a pod límeček
se uvazoval černý hedvábný šátek. Krátké vesty tmavých barev mívaly vzadu odstávající, do
špičky přistřižený šos, který trčel jako kozí ocásek a je možné, že zavdal příčinu k názvu
"Kozák". Ozdobou hlavy býval černý klobouk se širokou krempou, později nízké čapky
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"vydrovky". Punčochy mívali muži bílé nebo modré, nízké střevíce vystřídaly později
vysoké holínky.
(Zdroj: Jihočeský folklorní soubor Kovářovan)

Kroj kozácký
(Zdroj: Jihočeský folklorní soubor Kovářovan)

Zajímavou informaci k tématu kozáckého kroje nalezla autorka v textu jedné bakalářské
práce:
„Sdružená obec baráčníků v Táboře využívá jako svou základnu pro vystoupení prostory,
které se nacházejí nad místní matrikou. Překvapila mě informace, že kroje zde uložené jsou
zděděné a původní. Tento údaj překvapivě nesouhlasí s odbornou literaturou, ve které je
uvedeno, že se zachovalo velmi poskrovnu kozáckých krojů, jež jsou uloženy v Muzeu
v Soběslavi a v Českých Budějovicích. Mužský kroj se prý nedochoval vůbec.“
(Zdroj: informace z roku 2008, část bakalářské práce – Zuzana Nováková, FF MU
Brno)
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Kroj prácheňský
Prácheňský kraj pokrýval velkou část jižních Čech. Jeho hlavními středisky byla města
Písek, Strakonice, Vodňany a Milevsko.
Prácheňský kroj měl velmi vážný a klidný vzhled, vynikal bílým vyšíváním, rostlinným
ornamentem, s květy vyplněnými šitými jemnými pavučinkami. K svátečnímu kroji nosily
ženy bíle vyšívané sukně, které sahaly do půl lýtek, byly široké a v pase nabrané v husté řasy.
K bílé sukni patřila hedvábná zástěra sahající až k okraji sukně. K barevným sukním byly
nošeny bílé zástěry. Kolem krku měly ženy vyšívané okruží. Na ramena si kladly na koso
složený hedvábný šátek s cípy zastrčenými za šněrovačku. Muži nosili kožené kalhoty,
obouvali vlněné punčochy a vysoké boty. Sváteční košile měly dlouhé a široké rukávy,
límeček a manžety vyšité černou bavlnkou. Pod límeček se vázal hedvábný šátek. Kazajka
byla krátká jen do pasu, vpředu měla dvě řady lesklých knoflíčků. Na hlavě nosili klobouk či
vydrovku nebo kulatou čepici s beránkem.
(Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, sekce – objevte tradice ČR)

Kroj prácheňský ženský
K svátečním příležitostem nosily ženy bíle vyšívané sukně plátěné nebo širtinkové. Dolní
okraj sukně zdobí hluboké zuby, jejichž kroužky jsou s dírkami. V každém zubu je květ, jehož
střed je vyplněn pavučinkou. Nad vyzoubkovaným okrajem je vlnovka, v níž se pojí v ladném
uspořádání květy, dírky, puntíky. K bílé sukni patřila hedvábná dykytová zástěra, hnědá,
fialová červená, někdy měňavá, sahající až k okraji sukně. Zástěra se upevňovala vázankou,
někdy protkávanou květovanou stuhou. Nosily se také sukně barevné (polovlněná domácí
látka), tibetová, barvy světle nebo temně modré, karmínově červené, temně šedé, fialové nebo
zelené. Níže než v polovině délky byla našita hedvábná květovaná stuha, asi 10 cm široká.
Sukně bývaly i z měňavého hedvábí, nezdobené stuhou. K barevným sukním se nosily bílé
zástěry, na dva lokte široké, sahající k okraji sukně. Ty byly ze tří stran vyzoubkované, nad
dolním okrajem vyšit ornament jako na bílé sukni. Pod sukni ženy oblékaly více spodniček.
Košile tenčice byla ze širtinku nebo z plátna, u krku bíle vyšívaný vejložek ‒ okruží. Vzor
vyšitý na vejložku zdobil i okraje širokých rukávů, jež byly nad loktem zdrhovány tkanicí,
čímž zdrhnutí tvořilo širší pruh. Když nebyly vejložky u krku a okraje rukávů vyšívané, byly
zdobeny širší paličkovanou krajkou. Starší šněrovačky byly safiánové ‒ později byly šity
z pestrého barevného brokátu. Vzadu je šněrovačka vysoká, vpředu hluboce vykrojená.
Průramky a výstřih byly lemovány tzv. zahrádkou. Byla to ozdoba z úzké stužky. Šněrovačka
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byla šněrována vpředu a pod šněrováním zasunut tzv. "punt" nebo "zouvák". Byl to
trojúhelník z tuhého papíru, potažený toutéž látkou jako šněrovačka. Na ramena byl kladen
hedvábný šátek na koso složený a vpředu se jeho cípy zastrčily za šněrovačku. Vlasy
rozdělovala pěšinka a sčesávaly se hluboce k uším. Přes čelo se kladla úzká černá sametka,
zdobená korálky zvaná "trýbek". Na hlavu ženy vázaly šátek tzv. na babku. Byl hedvábný,
s třásněmi, červený, zelený nebo modrý. Nosily se i zlaté a stříbrné čepce, vyšívané, mnohdy
i přizdobené granáty. Na předním okraji byl čepec zdoben skládaným rýžkem z úzké kraječky
nebo tylu, v němž byla naskládaná barevná stužka. Tomuto rýžku se říkalo "prefunda". Vzadu
na čepci je upravena vázanka z hedvábné stuhy, jejíž konce splývaly dolů. Okraje stuhy byly
přizdobeny buď zlatým, nebo stříbrným třepením. Na krku se nosívala šňůra granátů. K bílé
sukni se nosily červené punčochy, zdobené žlutě vyšívanými klínky, k sukni barevné
punčochy bílé. Střevíce ‒ černé, kožené, mírně vykrojené ‒ měly nízké podpatky, kolem
okraje rýžek ze stužky, k tomu bílé filce.
Svobodné dívky nosily místo čepce na čele vyšitou černou sametku, tzv. "trýbek",
vzadu na něj vázaly stuhy na kličky a konce volně visely do pasu. Mašle byly květované jako
u čepce. (Mašle jsou jako u krojů blatských).

Kroj prácheňský (fotografie ze sbírky paní Šotkové, která se věnovala krojům, hlavně jejich popisům a střihům)
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Kroj prácheňský mužský
Muži nosili kožené kalhoty, jimž říkali "brslenky". Obouvali vlněné punčochy, vysoké
boty ‒ holinky. Košile měli dvě: pro neděli (tenčici) z bavlněného plátna, s dlouhými
a širokými rukávy k zápěstí, límečkem u krku a manžetami vyšitými černou bavlnkou,
u ramen nabraným rukávem. Pod límeček se vázal hedvábný šátek, barevný, květovaný,
s třepením, vpředu na uzel, jehož oba konce visely na prsa. Nikdy nenosili u krku stuhy.
Všední košile byla bez ozdob; z pačokovaného, lněného plátna, u krku byl červený
kosmonoský šátek. Na košili oblékána soukenná vesta barvy hnědé, modré, tmavě zelené,
s dvěma řadami zlatých nebo stříbrných lesklých knoflíků. Na vestu hoši oblékali krátkou
kazajku, do pasu sahající, s úzkými rukávy, u pěstí zapnutou. Kazajka byla vpředu a u krku
lemována červenou "paspulkou", aby byla výraznější. Vpředu měla dvě řady lesklých
knoflíčků. Ke svatbě dostal hoch dlouhý kabát s dvěma šosy, které se při chůzi rozevíraly.
Nebo až třílímcový plášť, u krku zavazovaný na tkaničku. Kabát i plášť sahaly do půl lýtek.
Hlavu pokrývali kloboukem, nebo vydrovkou, či kulatou čepicí s beránkem. Muži nosili
vysoké klobouky na způsob cylindru. Stuhy na kloboukách (fábory) se nosily jen při
svatbách. Kapesníky byly kosmonoské ‒ červené. Starší muži nosili v zimě krátké kožichy
z vydělané ovčí kůže s okraji zdobenými černým beránkem. Švy zdobila barevná nit ‒ někteří
měli na zádech vyšitý květ, obvykle tulipán. Ke kožichu nosili beranici. Kroj se užíval v okolí
Písku, který byl sídlem starobylého prácheňského kraje.
(Upraveno z materiálů Veleobce sdružených obcí baráčníků)

Prácheňské kroje
(ze zdrojů MAS Jihočeského kraje)
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Krása a půvab výšivek z rybích šupin

Na obrázku je paní Dominová

„Jižní Čechy jsou krajem rybníků a právě v nich chované ryby, konkrétně jejich šupiny, se
staly materiálem používaným při zdobení součástí oděvů. Dodnes je používá Ludmila
Dominová z Hluboké nad Vltavou, která v minulém roce obdržela od ministra kultury
titul Nositel tradic lidových řemesel v oboru výšivka z rybích šupin.
Počátky techniky vyšívání rybími šupinami spadají do období před 150 lety. Její tvůrci tehdy
našli inspiraci na předmětech ze zámku, jako jsou oděvy, či dokonce obrazy. Z Třeboňska se
tato neobvyklá výšivka šířila dál a zprvu se uplatňovala především na lidových krojích, ale
později i na dámském oblečení inspirovaném městskou módou. Šněrovačky a zástěry ke
krojům tak vystřídaly výšivky na zástěrách, sukních, živůtcích, na doplňcích – kabelkách,
botách, ale i na polštářích a obrázcích. Také muži se pyšnili výšivkou z rybích šupin. Oblíbili
si totiž kabely vyzdobené rybářskými motivy.
Ludmila Dominová měla zalíbení v ručních pracích již od útlého dětství a postupem let
zvládla nemálo předtkalcovských technik, a to od jednoduchých až k těm nejsložitějším.
K nim patří krosienka, frivolitky, síťování, háčkování, pletení, výšivka a paličkovaná krajka.
'Když něco dělám, tak naplno. Někdy se musím doučit neznámou techniku, jako například
při výrobě repliky čepce kroje z Netolic. Tehdy mně chyběla krajka, a tak jsem se ji musela
naučit a udělat sama,' říká L. Dominová, která své po letech nasbírané zkušenosti předává
jako lektorka dál. Zprvu se věnovala zejména paličkování a původní vzory získávala
z pozůstalostí. Výšivkou z rybích šupin se začala zabývat v sedmdesátých letech minulého
století, když poprvé spatřila krojovou zástěru zdobenou právě touto neobvyklou technikou.
'Informace o ní jsem hledala mezi pamětníky a v odborné literatuře. Radou mi pomohla
i Jiřina Zikmundová, která vyšívá kroje a šupinami zdobí šněrovačky. Po čase se mi výšivku
rybími šupinami podařilo zdokumentovat, a tak jsem mohla začít. Jenomže příprava
potřebného materiálu nebyla tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Vzala jsem si kbelík šupin
z kapra a zkoušela, jak to udělat, aby byla rybí šupina čistá a daly se z ní vystřihovat potřebné
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motivy, které se dál používají k vlastnímu vyšívání,' popisuje své začátky v této technice
nositelka titulu.
Šupiny z kapra procházejí složitými procesy. Po sedm dnů se perou ve vodě, která se
každodenně vyměňuje, až je materiál zcela bez nečistot. Poté nastoupí kartáček a mýdlová
voda. Dříve se šupiny tužily pomocí pasty na obuv, nyní se používá bramborový škrob.
Vyprané šupiny se rozloží na bílé plátno, pak se vyžehlí nebo vylisují a následuje vystřihování
požadovaných tvarů. Ty vycházejí především z přírody, a tak se ze šupin stávají lístečky, celé
květiny nebo jen jejich části, nechybí ani srdíčka nebo kolečka.
Původně se používaly šupiny z kapra a candáta, později k nim přibyly šupiny štiky a okouna,
které se oproti těm kapřím upravují daleko jednodušeji. Jen se vyperou v mýdlové vodě
a hned se s nimi dá pracovat.
'Výšivka rybí šupinou vynikne nejlépe na tmavém podkladu, na sametu. Já ho používám na
jehelníčky, na dámské kabelky, peněženky a nejnověji i na textilní kraslice. Obrázky vyšívám
kromě sametu také na jiné textilie a při tom je kombinuji například s prošíváním několika
vrstev látky. To jsou tzv. kvilty. Většinou si vybírám květinové náměty, ale před vánočními
svátky na čas změním sortiment a vyšívám betlémy,' přibližuje svou práci L. Dominová.
Výčet však může pokračovat například opravami krojových součástí. Na ně se šupiny
vystřižené do žádaných tvarů přišívají pomocí několika drobných průsvitných korálků, které
zajistí jejich stabilitu. Korálky se s rybími šupinami kombinují také na dámských kabelkách,
ale na ty se lépe hodí korálky zlaté, protože jsou zdobnější.
Ludmila Dominová je členkou Národopisného sdružení při Jihočeském muzeu
v Českých Budějovicích, a nejenže jako lektorka předává své vědomosti dál a seznamuje
s technikou výšivky rybí šupinou na mnoha místech naší republiky, ale spolupracuje také
se spolkem v rakouském Linci. Začala pro ně vytvářet vyšívané kraslice, jejichž základem je
vajíčko z polystyrénu. Při této práci se uplatní její fantazie a představivost. Výšivka se sice
předkreslí křídovou tužkou, ale jen v hrubém obrysu. Zkušené oko již dopředu vidí, jak bude
výsledné dílo vypadat. L. Dominová nedávno získala novou pomocnici – ruční práce si totiž
zamilovala také její devítiletá vnučka Kateřina. Své dovednosti pak obě společně předváděly
například v pražském Národopisném muzeu v rámci výstavy Homo Faber.“
(Zdroj: Místní kultura - Magazín pro kulturní život v místech a regionech)
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Lidové kožichy
Kožich hrál v rodinných obyčejích českého i slovenského lidu nemalou roli. V prvé řadě
byl v dřívějších dobách oděvem nevěsty. O tom, že kožich byl prastarou součástí svatebního
ceremoniálu, svědčí i obyčej po příchodu z kostela posadit nevěstu v domě ženichově na
kožich, což mělo mladé ženě zabezpečit blahobyt a plodnost.
Rozdíly mezi sedlákem, chalupníkem a podruhem byly i v oděvních částech příslušejících ke
kožichu. U zámožných mlynářek a selek to byly zlaté a stříbrné čepce, šňůry českých granátů
s dukáty či tolary, dále součástky z drahého hedvábí, bohatě vyšívané kožíšky lemované
liščinou. U mužů brkem vyšívaný pás, do jehož dutiny si ukládali měšec s penězi, a vydrovka
– beranice z drahé kožešiny. Sedlákům se podle pestrého květu na zádech začalo říkat
„tulipáni“.

(Zdroj: Zpravodaj Veleobce sdružených obcí baráčníků v Praze, únor 1988)
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(Zdroj: Zpravodaj Veleobce sdružených obcí baráčníků v Praze, únor 1988)
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Výstavy krojů a okázalé kroje na oslavách
Kroje mají pro baráčníky stěžejní význam, a proto využívají každou slavnostní příležitost pro
jejich prezentaci. Pořádají výstavy, veřejnosti nabízejí možnost návštěvy svých soukromých
dílen, umožňují zhlédnout fundus krojů uskladněných na svých rychtách a zřizují si svá
vlastní privátní minimuzea.

Ze zahájení výstavy krojů k 85. výročí založení Sdružené obce baráčníků Vitoraz v Týně nad Vltavou
(Zdroj: Temelínky – 3 – 2014)

Oslavy 75. výročí založení baráčníků v Radomyšli se neobešly bez dlouhého průvodu s přehlídkou krojů
(Zdroj: OB Radomyšl)
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Na oslavy 85. výročí založení Obce v Soběslavi se sjelo kolem 290 baráčníků z celé České republiky
(Zdroj: JIHOČESKÝ BARÁČNÍK 5/2014)

K prohlídce krojů zvou turisty (nabídka informačních letáků místního Infocentra) například
Baráčníci v Týně nad Vltavou. Své „Minimuzeum“ krojů vybudovali ve své rychtě a nabádají
k její návštěvě.

Původní kroje a úsilí o jejich zachování
Pořídit si v dnešní době kroj je nákladná a složitá záležitost. Cena kompletního kroje se
pohybuje v řádech desítek tisíců korun. Nesnadné je rovněž shánění tradičních materiálů,
které na trhu postupně mizí. Není jednoduché je nahradit tak citlivě, aby si zachovaly tradiční
půvab. Navzdory všem uvedeným překážkám baráčníci neustále usilují o zachování
původních krojů. Najdeme mezi nimi entuziasty, kteří shromažďují historické
fotografie, skici a originály krojů i jejich střihy. Na základě osvěty pak předávají
poznatky dál. Pořádají mimo jiné výstavy a dávají o sobě vědět i jinak ‒ na přednáškách
či mediálně podchycených akcích.
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Ukázky z různých akcí, na nichž Baráčníci předvádějí nejen své kroje, nalezne čtenář
v dalších částech této publikace, na tomto místě uvádíme jen několik ukázek zpráv
z baráčnických akcí:
„V Kulturním domě Uhříněves začala přehlídka krojů, která byla předem označována za
významnou. Průběh přehlídky krojů z Čech však překonal všechna očekávání. Po více jak
hodinu jsme ani nehlesli. Provázela nás poutavá přednáška paní PhDr. Langhammerové
k jednotlivým krojům. Bylo představeno celkem 35 původních krojů. Po přehlídce se paní
doktorka netajila nadšením nad množstvím nádherných krojů, které baráčníci přivezli na tuto
přehlídku. Také učinila nabídku přednášek o krojích v sídlech našich žup či obcí bez žup.“
(Uhříněveský zpravodaj X/2009)

Snaha o zachování původní podoby u soudobých krojů
„Prostor před zámečkem Vysoký Hrádek se rozsvítil bílými blůzkami a červenými
sukničkami mladých týnských tanečníků. Spolkové kroje byly ozdobeny krásnými výšivkami.
A bylo vidět, že i pro děti jsou chvíle v krojích chvílemi svátečními. Zajímalo mě, jak náročné
je takové kroje vyrobit. 'Dá se říci, že pro mě již není problém lidový kroj vytvořit. Dělám
to již dvanáct let, a za tu dobu se podařilo vytvořit tým nadšenců schopných dělat
výšivku či něco ušít. Problém jsou peníze, protože materiál na kroje je velmi drahý
a některé speciální se těžko shánějí. I proto je potřeba volit kompromis, tak aby se kroj
co nejvíce přiblížil historickému originálu, tak jak se dříve nosíval,' říká výrobce lidových
krojů David Blažek12, který již řadu let s týnskými baráčníky spolupracuje.“
(Temelínky 3/2014)

Krojová dílna
Výrobu krojů a jejich součástí tradičním způsobem zajišťuje krojová dílna Lidových tradic
a řemesel v Uherském Ostrohu, kde ušijí a upraví jakýkoliv kroj.

12

Bc. David Blažek je jihočeský znalec a sběratel staročeských lidových krojů, člen Národopisného sdružení při
Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Představil svou sbírku krojů a svou práci vylíčil v reportáži
uvedené v pořadu ČT 1 Toulavá kamera dne 29. 6. 2014. Dokument je k nahlédnutí v elektronické příloze této
studie.
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Interiér krojové dílny Lidových tradic a řemesel v Uherském Ostrohu

V Uherském Ostrohu se věnují klasické výrobě krojů a jejich součástí jako jedni z mála.
Spolupracují současně s institucemi, které se zabývají lidovou kulturou z odborného hlediska.
Ušité kroje proto odpovídají lidovým zvyklostem v originálních vzorech výšivek, zdobení
a střihu. Další významnou činností, kterou praktikují, je ruční tkaní. Tímto způsobem si
vyrábějí vlastní tradiční metráž. Závažný problém vnímají na úrovni limitované možnosti
výběru doplňků a materiálu. V současné době dodavatelé stále častěji omezují či dokonce
ukončují výrobou látek, např. aktuálně nenabízejí široký výběr šířky stuh a vzorů. Kromě toho
se v dílně potýkají s problémem variabilní kvality materiálů určených k zhotovení krojů.
Zájem o kroje i v současné době popisuje i tento článek:
„Zvýšený zájem o nošení krojů je cítit také v některých částech Čech. 'Zdá se mi, že
současný trend je vracet se k tradicím', míní Eva Tunklová z místní akční skupiny Česká
Kanada. Tato skupina zajistila obnovu několika krojů v regionu Jindřichova Hradce. Návrat
k tradicím… To slyšíme od krojovaných velmi často. Mluví o tom, jak už mají dost stále
globalizovanějšího světa, a tak se v něm snaží alespoň na určitý čas spojit s místem, kde se
narodili, a s tradicemi. 'Lidé mají pocit, že jim něco schází, a tak v sobě objevují vztah
k domovu, ke všemu, co vždycky v člověku bylo, jen tady byly posledních 60 let snahy, to
z nás vytrhnout.' Říká etnografka Blanka Petráková.“
(Zdroj: příloha Mladá fronta DNES 14. 8. 2014)
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Kroje z celého světa
Na doplnění představy o krojích z mikroregionů, kvůli uvědomění si zasazení regionálních
témat do širšího kontextu v rovině antropologických rozvah o obecně společných lidských
rysech a kořenech starých tradic, by neměla pro komparaci chybět i ukázka krojů z jiných
koutů světa. Jedinečnost každého národa projevená v krojích po celém světě dokresluje
vnímání regionality, konkrétně lidí obývajících danou oblast.

(Zdroj: http://krajealide/svetkolem/278.cz)

Kupříkladu národní kroje z Mexika jsou představovány tradičně při svátečních příležitostech
– koňských hrách. Kroj doplňuje typické sombrero. V Indii zas tradiční oděv sárí vypovídá
o původu nositelky a region se pozná podle způsobu zavinutí a také podle zdobení. Skotsko
reprezentují muži v sukních, v tzv. kiltu (tkaná vlněná skládaná sukně). Typický kostkovaný
vzor tartan je rozdílný podle regionu a klanu. Japonsko je proslavené kimony. Zajímavostí je
jeho kompletní váha, která může dosahovat až 20 kg. Egyptu zase vévodí typické vzdušné
galabije. V Holandsku je tradiční kroj charakteristický bílým čepečkem a šaty se zástěrou.
Dominují výrazné dřeváky. Především obyvatelé měst Marken a Volendam se každou neděli
rádi oblékají do tradičních krojů.
(Zdroj (přeloženo z): Local customs [online]. [cit. 10. 09. 2014]. Dostupné z WWW:
http://human23-anssambe/excursion2%90.com)
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Muzea
Muzea mnohdy disponují význačnými historickými materiály, týkajícími se tématu
baráčnictví. Jedná se hlavně o ta regionální, spíše s menšími sbírkami. Celkově je však nutné
konstatovat, že artefaktů je jen poskrovnu.

(Zdroj: Archiv Muzea JUDr. O. Kudrny v Netolicích)
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Rychtářské právo
(Zdroj: Archiv Muzea JUDr. O. Kudrny v Netolicích)

Jihočeské muzeum České Budějovice
V muzeu je bohatá sbírka krojových součástí a několik krojových celků. Svým
významem dominuje kolekce blatských krojových, bohatě vyšívaných plen a zástěr, ženských
kabátků (špenzrů), šněrovaček, košil, spodniček, punčoch, čepců, šátků, vínků, stuh,
svatebních ozdob, mužských kabátů a vest a dalších drobných doplňků. Součást sbírky tvoří
soubor jihočeských šerek (vlněných sukní), dále několik zástěr a šněrovaček, zdobených
výšivkou z rybích šupin, či kolekce dětských křtících čepiček. Vše doplňuje početná sbírka
výšivek, krajek, bytového textilu a vzorníků textilu. Lidová móda je zastoupena větším
počtem vzácných mužských krojových opasků s vyšívanými pavími brky, souborem cígrů
(slaměných kabel potažených kůží) či šperky a vlasovými doplňky.
(Zdroj: www.muzeumcb.cz)

Blatské muzeum v Soběslavi
Blatské kroje i předměty denní potřeby je možné si prohlédnout spolu s expozicí „Z pokladů
muzea“ a „Pamětní síň Karla Weise“ v pobočce tohoto muzea na náměstí ve Veselí nad
Lužnicí, ve Weisově domě. V muzeu je stálá expozice Národopis Blat a Kozácka. Ze sbírky
Blatského muzea v Soběslavi, pobočky Husitského muzea v Táboře, pocházejí níže uvedené
fotografie a záznamové karty.
(Ze zdrojů Blatského muzea v Soběslavi)
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Ze sbírky Blatského muzea v Soběslavi, pobočky Husitského muzea v Táboře

Karta k obrazu „Skupina čtyř soběslavských občanů v blatských krojích“ ze sbírky Blatského muzea v
Soběslavi, pobočky Husitského muzea v Táboře
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Ze sbírky Blatského muzea v Soběslavi, pobočky Husitského muzea v Táboře, fotografie z alba k 550. výročí od
povýšení Soběslavi na město

Muzeum středního Pootaví Strakonice
Muzeum nabízí ke zhlédnutí hlavně prácheňské zlaté čepce z dracounu či kroj místního
dudáka. A dále novější oděvy, které vznikaly v době svérázu ve 20. století. Vyhlídkou
a

přáním

do

budoucna

zůstává

rekonstrukce

(Zdroj: Muzeum středního Pootaví Strakonice)
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původního

prácheňského

kroje.

SOUČASNOST
Aktivita jednotlivých OB

O činnostech současných baráčníků vypovídají jednak následující statě, jednak bohatý
doprovodný obrazový materiál.

20 tisíc českých baráčníků
„Roku 1990 bylo ministerstvem vnitra ČR opětovně potvrzeno dle zákona č. 83/1990 Sb.
o sdružování občanů, že národopisný spolek Veleobce sdružených obcí Baráčníků se sídlem
v Praze 1 - Malé Straně i nadále existuje a je v České republice povolen jako centrální spolek
svého druhu. Touto registrací byla zajištěna návaznost tradice oblíbeného dobročinně
vlasteneckého spolkaření v České republice, v jejích městech, vesnicích a místech, a to
v dnešní podobě plnohodnotné zájmové organizace. Dnes čítá české baráčnictvo cca 20 tisíc
členů a jeho činnost je městskými i obecními úřady kladena za vzor pro svou nezištnost
a dobrovolnou aktivitu.“
(Zdroj: http://www.ckrumlov.cz)
„Dnešní činnost baráčnických obcí je stále všestranná: od národopisných slavností,
přehlídek českých národních krojů, staročeských zvyků a tradic, krojovaných plesů, přes
soubory lidových písní a tanců, pořádání výstav, až k provozování vlastní rekreační
zotavovny v Černovicích u Tábora. Uvedené aktivity rozvíjejí všechny baráčnické obce i župy
po celých Čechách.
Tak žilo a žije české Baráčnictvo plných 138 let od svého vzniku pod heslem „Ni zisk, ni
slávu“ a pouze svou poctivou prací pro vlast a národ vybudovalo úroveň, na které dnes je“.
(Zdroj: vzdělavatel Veleobce Pavel Klíma)
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Tak žilo a žije české baráčnictvo od svého vzniku pod heslem „Ni zisk, ni slávu“
Fotografie pochází z oslav 75. výročí založení Obce baráčníků v Radomyšli
(Zdroj: OB Radomyšl)
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Aktuální stav členské základny baráčnictva:
Veleobec má 22 žup a 6 OB bez žup.
Župy spravují celkem 147 OB a 28 OB je v klidu
Celkem: 6797 baráčníků
(Údaje jsou převzaty ze ZPRAVODAJE JIHOČESKÝ BARÁČNÍK červenec 2014)
Exponovanými regiony celé studie jsou oblasti níže uvedených spolupracujících místních
akčních skupin Jihočeského kraje, a to v pověření Občanského sdružení Rozkvět zahrady
jižních Čech – místní akční skupiny. V tomto Chelčicko-Lhenickém mikroregionu se
nachází OB Pištín, dalšími spolupracujícími formacemi jsou MAS Blanský les - Netolicko,
o.p.s. (OB Boršov nad Vltavou a OB Kamenný Újezd), MAS Česká Kanada o.p.s. (OB
Jindřichův Hradec), MAS Vodňanská ryba (OB Vodňany) a v neposlední řadě zmiňme
spolupráci (např. při prezentaci jihočeských krojů na Slovensku) s regionem slovenské MAS
Vršatec.

Poloha MAS Vršatec na mapě Slovenské republiky
(Zdroj: http://masvrsatec.sk)
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Obec baráčníků Pištín
OB Pištín patří mezi nejaktivnější uskupení. Hlavní náplní Obce baráčníků v Pištíně je
uvědomování si češství a láska k mateřskému jazyku, udržování zvyků a tradic, uchovávání
lidových pracovních i slavnostních krojů, písní a tanců, pořádání různých zábavných
a humanitárních akcí. Nejpopulárnějšími počiny se staly krojované plesy s ''Českou
besedou". Každý rok je pištínskými baráčníky pořádán Staročeský bál, dále výroční
zasedání a každým pátým rokem slavnost Obce baráčníků v Pištíně. Pištínští baráčníci
navštěvují také ostatní obce v Jihočeském kraji a svou příkladnou aktivitou přesáhují i hranice
svého místního působiště. Píší pravidelně zprávy do Pištínského zpravodaje a seznamují
občany se všemi aktivitami konanými místními baráčníky. Úzce spolupracují s Obecním
úřadem Pištín, s hasiči a Českým svazem žen Pištín.

Organizační struktura obce
Obec baráčníků Pištín patří do X. župy Josefa Holečka ve Vodňanech a byla založena v roce
1936. Rychty v této X. župě mají pouze tyto obce baráčníků: Prachatice, Pištín a Písek.
Členskou základnu v X. župě tvoří celkem 219 baráčníků. Počet baráčníků v OB Pištín za
poslední 3 roky klesl o 2 členy. Stav z konce roku 2013 je tak 41 baráčníků.

(Zdroj: OB Pištín)
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Ze současných aktivit obce
„Pištín se opět zúčastnil soutěže o Vesnici roku 2013. Tetičky, sousedé a mladá chasa přivítali
komisi v kroji chlebem a solí. Českou besedu jsme tančili na Folklorním festivalu v Lomnici
nad Lužnicí, na slavnosti Jakuba Kubaty ve Zbudově a na Základní umělecké škole ve Zlivi.
Zde jsme besedovali se žáky školy o významu spolku baráčníci. Českou besedu jsme tančili
ještě na veletrhu Šumavy v sousedním rakouském Ulrichsbergu, na dožínkách v Boršově nad
Vltavou a na jarmarku svatého Jiljí ve Lhenicích. Zúčastnili jsme se také dožínek
v Radomyšli. Do Vodňan na župu jsme jeli na jedno valné, tři župní a jedno slavnostní
zasedání. Výroční valná zasedání jsme navštívili ve Vodňanech, Písku, Prachaticích,
Malenicích, Radomyšli, Týně nad Vltavou a Hluboké nad Vltavou.“
(Zdroj: Výroční zpráva 2013)
Nová rychta
V květu 2013 byla baráčníkům po přestavbě místního hostince přidělena nová rychta.
Slavnostní otevření s přestřižením pásky se konalo 18. května 2013 za přítomnosti předsedy
senátu pana Štěcha, senátora Ing. Jirsy, starosty obce Pištín pana Havla, starostů okolních
obcí, za přítomnosti hostů z odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského
kraje a zástupců z Místní akční skupiny (MAS) Rozkvět zahrady jižních Čech s baráčnicemi,
spolu s účastníky z místních složek, baráčníky deváté a desáté župy a s místními obyvateli.

Slavnostní otevření nové rychty baráčníků v Pištíně dne 18. 5. 2013.
Za přítomnosti předsedy senátu pana Štěcha
(Zdroj: OB Pištín)
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Slavnostní otevření nové rychty baráčníků v Pištíně dne 18. 5. 2013. Za přítomnosti hostů Bc. Jitky Šálené
z odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje a Ing. Krejčíčkové z Místní akční
skupiny (MAS) Rozkvět zahrady jižních Čech
(Zdroj: OB Pištín)

Pan režisér Troška a baráčníci z Pištína ve filmu
„24. 5. 2013 se v Pištíně natáčel druhý díl komedie Zdeňka Trošky Babořesky. Baráčnice
v krojích přivítaly chlebem a solí13 herce a celý filmový štáb. Tetička rychtářka upekla velký
koláč, na kterém si všichni pochutnali. Ještě ten den přijal režisér Troška pozvání na naši
novou rychtu, kde s námi besedoval o natáčení svých komedií.“
(Zdroj: OB Pištín)

13

Jedním z výrazných starých obyčejů, který se stále udržuje, je vítání hostů chlebem a solí. Nazývá se
„Staročeská pocta“. Poctu podávají většinou dvě tetičky v krojích u vchodu na slavnostní akci. Tetičky nabízí
malé tenké krajíčky chleba s kůrkou, uložené v ošatce na bílém ubrousku. Hosté se vítají slovy: „Přijměte prosím
staročeskou poctu“.
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X. župa spisovatele Josefa Holečka, sdružených obcí Baráčníků se sídlem ve
Vodňanech, oslavila své výročí za přítomnosti hejtmana Jihočeského kraje Dr.
Jana Zahradníka

Slavnostní průvod městem s prapory dne 13. 9. 2008 při oslavách výročí 60 let X. župy spisovatele Josefa
Holečka, sdružených obcí Baráčníků se sídlem ve Vodňanech
(Zdroj: X. župa spisovatele Josefa Holečka, sdružených obcí Baráčníků se sídlem ve Vodňanech)

„13. 9. 2008 mohli občané města spatřit v ulicích pestrobarevný průvod. Tvořili ho členové
Baráčnických obcí X. župy Holečkovy a jejich hosté. Důvodem bylo slavnostní zasedání
u příležitosti 60. výročí trvání župy, která má sídlo ve Vodňanech.
Samotná OB Vodňany má nevelkou členskou základnu, a proto příprava spočívala jen na
pár lidech. Oslav se zúčastnili nejenom místní a spřátelené OB, ale také zástupce Veleobce
z Prahy, krajský hejtman Dr. Jan Zahradník, starostové a zástupci Jihočeských Žup.“
(Zdroj: dokument DVD – 60. Výročí X. župy spisovatele Josefa Holečka, sdružených
obcí Baráčníků se sídlem ve Vodňanech)

Obec baráčníků Vitoraz Vodňany
Obec baráčníků Vodňany působí v okolí Vodňan v domovech pro seniory. Besedami
o lidových tradicích, bohatým hudebním a kulturním programem tak její členové zpříjemňují
chvíle seniorům a lidem s postižením.
„Dne 14. dubna 2014 nás navštívili zástupci Obce baráčníků z Vodňan. Pod vedením
rychtáře pana Jaroslava Šikla nám tetičky a sousedé (v krojích české Mařenky) ve svém
vystoupení připomněli tradici Velikonoc v koledách a písních. Je pravdou, že díky autorce
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paní Čechové jsme se od srdce zasmáli vtipným scénkám a vtipům pana rychtáře. Ten
neopomněl vyšlehat všechny přítomné seniorky, nevynechal ani paní ředitelku. K dobré
náladě nám zazpíval i pan Šulec. I přes pokročilý věk členové baráčníků s láskou
rozdávají radost druhým a udržují tradice a vlastenectví. Tímto mohou být inspirací
naším seniorům.“
(Zdroj: www.cspvodnany.cz)
„V rámci projektu 'Společná setkání v Domově pro seniory - CSP Vodňany' proběhla dne 15.
července 2014 akce s názvem 'Vítání léta'. Vysoký počet seniorů doplnila návštěva hostů
z domova pro seniory Loucký mlýn a 10 tetiček a sousedů z baráčnické obce Vodňany.
Nejen k dobré náladě, ale i zpěvu a tanci nám přišli zahrát vodňanští harmonikáři. K dobré
pohodě přispěly tetičky baráčnice humornou scénkou a vtipy. V pozdních odpoledních
hodinách jsme si všichni pospolu a od srdce zazpívali i známou píseň Sokolíci. Budiž létu
chvála!“
(Zdroj: www.cspvodnany.cz)

(Zdroj: www.cspvodnany.cz)

OB Vodňany vydává Zpravodaj Žup a Obcí Jihočeského kraje
OB Vodňany vydává pro baráčníky Jihočeského kraje a pro všechny jejich příznivce
informační zpravodaj s názvem JIHOČESKÝ BARÁČNÍK ‒ zpravodaj Žup a OB
Jihočeského kraje. V tomto zpravodaji je možné dočíst se o konaných akcích, o organizační
struktuře a spolupráci mezi baráčníky a o plánovaných činnostech.
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Obec baráčníků Vodňany se v tomto roce zúčastnila na hraničním přechodu v Německu, Nové Údolí –
Haidmühle oslavy 25 let pádu železné opony
(Zdroj: OB Vodňany)

Obec baráčníků Kunifer z Jindřichova Hradce je známá především veřejnými
akcemi – masopustními oslavami, vítáním jara a oslavami Dne matek
„Členové Obce baráčnické Kunifer z Jindřichova Hradce jsou veřejnosti známí
především z oslav masopustu a vynášení smrtky. V sobotu dopoledne se sešli na valném
volebním zasedání. Výčet jejich akcí, jak se přítomní mohli přesvědčit z příspěvku
švandymistrové Dáni Šprinclové, je velký. Vedle již zmíněného masopustu se jedná například
o opomíjený Den matek. 'Na ten se my, baráčníci, tradičně scházíme. Při této slavnostní
příležitosti jsme do naší obce přijali i dva nové členy, které jsme ihned zapojili do nácviku
'besedy', zmínila Dáňa Šprinclová. Nechyběla ani účast na oslavách 140. výročí českého
baráčnictva v Kolíně, kde měli jindřichohradečtí baráčníci i jednu kolonu při tančení české
besedy.“
(Zdroj: Jindřichohradecký deník, 25. 11. 2013)
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Obec baráčníků „Kunifer“ je vlastenecko-dobročinným, nepolitickým sdružením, zaměřeným na udržování
starých tradic a zvyků
(Zdroj: Infocentrum Jindřichův Hradec)

Pro Obec baráčníků „Kunifer“ z Jindřichova Hradce jsou (dle slov paní Šprinclové) „pýchou blatské kroje“
(Zdroj: Infocentrum Jindřichův Hradec)
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Obec baráčníků Kamenný Újezd oslavila 80. výročí a překvapila 30 let starým
filmovým dokumentem
14. července 2012 Obec baráčníků z Kamenného Újezdu oslavila 80. výročí svého založení.
„Rychtář Stanislav Rožboud přivítal více jak stovku tetiček a sousedů, hostů a přátel
baráčníků. Na svém sezení se nejdříve sešli baráčníci ve velkém sále, kde byli uvítáni
chlebem a solí, ale také na ně čekalo překvapení ve formě puštění filmu 30 let starého, kde se
řada přítomných poznala a zavzpomínala. Poté v průvodu krojovaných v čele s prapory všech
obcí (18) a doprovodu kapely, s koňmi a řadou fotografů došli nejprve k památníku obětem
první a druhé světové války. Pak v parku hrála celé odpoledne dechovka a na pódium
vystoupili tanečníci jak baráčníci, tak dětský soubor s českou besedou.“
(Zdroj: internetové noviny - www.prachatice.cz)

Z oslav 80. Výročí Obce baráčnické Kamenný Újezd (14. 7. 2012)
(Zdroj: internetové noviny - www.prachatice.cz)

Z oslav 75 let Obce baráčnické Kamenný Újezd (14. 7. 2007)
(Zdroj: X. župa spisovatele Josefa Holečka, sdružených obcí Baráčníků se sídlem ve Vodňanech)
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Svěcení kaple ve Včelné roce 2000 v čele s baráčníky z Kamenného Újezdu
(Zdroj: Kronika Včelná)

Obec baráčníků Jana Žižky z Trocnova, Boršov nad Vltavou, jsou známí díky
staročeským dožínkám
„Vlastenecko-dobročinná Obec baráčníků ‘Jana Žižky z Trocnova’ v Boršově nad
Vltavou byla založena 12. září 1931. Baráčnická obec konala svou první slavnost 31. května
1936 u příležitosti pětiletého trvání. Slavnosti se zúčastnili také Čechoameričané z baráčnické
obce v Chicagu, kteří přiletěli na návštěvu Veleobce do Prahy. 9. srpna 1954 byla pořádána
slavnost rozvinutí praporu. Prapor byl zhotoven v Praze na křesťanské akademii nákladem
38 000 Kč v tehdejší měně. Významným dnem bylo 15. Září 1981, kdy byla uspořádána
slavnost k výročí půl století trvání naší obce, spojená s konopickou svatbou.
16. června 2001 se v Městském kulturním domě Slávie v Českých Budějovicích konala
slavnost IX. Župy Kubatovy a s průvodem po Náměstí Přemysla Otakara II. a četnou
109

účastí významných osobností a zástupce města České Budějovice, primátora Miroslava
Tettera. Za velké účasti veřejnosti se v rámci svátku Božího těla konala dne 2. Června 2002
slavnost rozvinutí nového obecního praporu a jeho posvěcení. 2. dubna 2011 se konalo valné
volební sedění spojené s oslavou výročí 80. let od založení. Kromě těchto velkých
i společných akcí, jako jsou velké tradiční slavnosti staročeských dožínek14, naše obec
uspořádala mnoho hodnotných zájezdů s cílem poznat svou vlast, ale i zájezdů do ciziny.“
(Zdroj: OB Boršov nad Vltavou)

Dožínky Boršov nad Vlatvou
(Zdroj: OB Vodňany)

14

Jednou z nejstarších lidových tradic jsou staročeské dožínky ‒ oslava úrody, která byla spojena s mnoha
rituály a lidovou veselicí.
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Dožínky Boršov nad Vlatvou
(Zdroj: OB Vodňany)

Aktivní lidové soubory
Jedním z mnoha aktivních lidových souborů jižních Čech je Folklórní soubor RADOST
z Kamenného Újezdu u Českých Budějovic, který byl založen Obcí baráčníku v roce 1986 a
hned na jejich slavnosti zatančil staročeský tanec „Česká beseda“.
„Postupem času přibývalo nejen repertoáru, ale i tanečnic a tanečníků. Soubor prošel během
svého účinkování na folklórní scéně cestou vzestupu, ale i krize a za tu dlouhou dobu se zde
vystřídalo několik desítek členů. To 'zdravé jádro' ale vždy zůstalo a pokračovalo dále nejen
v taneční práci, ale i v udržování dávných lidových tradic a zvyků, aby dokázalo, že lidová
hudba a folklór dokáží člověka plnohodnotně nasytit a potěšit. Do souboru se podařilo
přilákat mladou krev. V současné době má Radost osm tanečních párů. V roce 2006 vznikla
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ještě ženská pěvecká část souboru, která je dnes neodmyslitelnou součástí. V neposlední řadě
má soubor Radost také svojí dětskou složku s vlastní dětskou muzikou.
Radost velmi úzce spolupracuje s Venkovskou dudáckou muzikou Bedrník, která je na všech
vystoupeních doprovází. Tuto muziku můžete slyšet a vidět nejen v doprovodu tanečního
souboru, ale také samostatně. Hraje ve složení dudy, housle, B klarinet, viola, kontrabas
a vozembouch. Jak tanečníci, tak muzikanti vystupují v doudlebských krojích. Nutno říci,
že některé součásti těchto krojů jsou ještě originály. Ostatní části jsou věrnými kopiemi
starých doudlebských krojů. I tímto se soubor snaží přiblížit k národopisné oblasti
Doudlebsko, do které bezesporu patří. Vždyť samotné centrum této oblasti – Doudleby, leží
jen několik málo kilometrů od Kamenného Újezda.“
(Zdroj: www.fsradost.cz)

Jak tanečníci, tak muzikanti Folklórního souboru RADOST z Kamenného Újezdu u Českých Budějovic
vystupují v doudlebských krojích
(Zdroj: www.fsradost.cz)
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Mladá generace baráčníků
Baráčnictví nabádá k mravnému životnímu stylu, k němuž je třeba permanentně vést
a vychovávat. Důležité v tomto smyslu je pozitivní působení na mladou generaci, a sice
prostřednictvím kladných vzorů. V obcích je situace se získáváním mladých a s vštěpováním
poselství lidových tradic a zvyků nastupující generaci rozmanitá. Někde se potýkají
s nedostatkem mladší členské základy ‒ zčásti může být na vině nedostatečná medializace,
určitá zdrženlivost a uzavřenost některých baráčnických obcí ‒ v jiných baráčnických
spolcích se naopak díky určité otevřenosti místních baráčníků (a zdá se, že i díky
energickému, osobnímu působení výrazných baráčnických osobností) daří udržovat kontinuitu
v předávání poselství tradic dalšímu pokolení.
Objektivně vzato situace baráčníků, bytostně srůstajících s českou vesnicí a pevně
zakořeněných v neměnných starých zvycích a způsobech života, není při kultivování
mládežnického dorostu vůbec jednoduchá. V srdci samé podstaty baráčnictví kraluje čistota
mravních přesvědčení, smysl pro řád, pro vlast, občinu a rodinnou soudržnost. Tyto pojmy
nepředstavují bohužel často pro moderní svět atraktivní témata. O to cennější je, že v mnoha
obcích se součinnost s mladými, jak dokládají další články a fotografie, evidentně daří.

Z oslav 75. výročí OB Radomyšl
(Zdroj: X. župa spisovatele Josefa Holečka, sdružených obcí Baráčníků se sídlem ve Vodňanech)
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V Radomyšli baráčnická tradice oslovuje mladé členy
„Současná činnost Obce baráčníků v Radomyšli pokračuje v udržování staročeských tradic.
Její členové se zúčastňují všech kulturních a společenských akcí v Radomyšli a řady akcí
v širokém okolí. OB čítá 55 členů, z toho 9 nových členů vstoupilo v roce 2011. Většina
těchto nových členů jsou mladí lidé. Z toho se dá usoudit, že baráčnické tradice mohou
oslovit i dnešní mládež. Podmínkou ovšem je aktivní a rozumný přístup činovníků k mladým
lidem. Zdá se, že současné konšelstvo v čele s rychtářem sousedem Josefem Jůzkem takový
přístup má. 'Vyzýváme proto všechny milovníky staročeských tradic, lidi, kteří se zajímají
o kulturu a společenský život v našem starobylém městečku Radomyšl, přijďte mezi nás. Jsme
přesvědčeni, že naše aktivita nezapadne ani ve sjednocené Evropě, ba právě naopak,' vzkazují
místní baráčníci.
Dodržování tradic jednotlivých regionů a jejich vzájemné poznávání přispěje
k respektování a úctě mezi lidmi naší krásné Evropy.“
(Zdroj: www.radomysl.net)

Řady baráčníků v Jindřichově Hradci citelně slábnou
„'Vzhledem k tomu, že nás každoročně ubývá, již nyní máme lidi, kteří zastávají dvě a někdy
i tři funkce. Průměrný věk našich členů se pohybuje kolem 67 let,' zmínil Josef Šprincl.
Přesto se baráčníci nenudí a výčet jejich akcí, jak se přítomní mohli přesvědčit z příspěvku
valného volebního zasedání švandymistrové Dáni Šprinclové, je velký.“
(Zdroj: Jindřichohradecký deník, 25. 11. 2013)

Zájem mladší generace o baráčnické tradice v Kardašově Řečici je mizivý
„Členů Obce baráčnické Vitoraz na kopaninách starobylého města Kardašova Řečice je málo,
ale přesto jsou aktivní. Jak uvedl rychtář Zdeněk Třešňák: 'řečických baráčníků je jen
jedenáct a zájem mladší generace je mizivý.' 'Účastníme se akcí, které pořádá město.
Jezdíme i na výroční akce dalších baráčnických obcí,' doplnil.“
(Zdroj: Jindřichohradecký deník, 25. 11. 2013)
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Sdružená obec Baráčníků Vitoraz z Týna nad Vltavou má děti, které chtějí tančit
„Nejen Česká beseda, ale i dalších lidové tance, v podání mladých tanečníků roztančily
prostranství před zámečkem Vysoký Hrádek. Stalo se tak během vernisáže výstavy fotografií
ukazujících život Sdružené obce Baráčníků Vitoraz z Týna nad Vltavou od roku 1927 do
současnosti. 'Líbí se mi, že společný tanec učí děti spolupráci, ale i to, jak se mají chovat
a vystupovat na veřejnosti. Ve spolku se také hodně dozvíme i o historii a tradicích
Vltavotýnska,' říká týnská gymnazistka Petra Šulcová.
Dlouhá léta vedla dětský taneční soubor tetička Jarmila Bergerová, která však před dvěma
lety umřela. 'Nastalo dilema pokračovat nebo nepokračovat. Děti tančit chtěly, ale neměl
je kdo vést. Nakonec jsme se domluvily s Lidkou Tůmovou a při Základní škole Malá
Strana vznikl před rokem kroužek dětí Česká beseda,' říká Jaroslava Svobodová.“
(Zdroj: Temelínky, 3 - 2014)

(Zdroj: Temelínky, 3 - 2014)

Folklórní soubory mají i své dětské sbory
Folklórní soubor RADOST z Kamenného Újezdu má svojí dětskou složku s vlastní
dětskou muzikou.

(Zdroj: www.fsradost.cz)
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V Radomyšli jdou baráčníci svým dětem příkladem
„Baráčníkem je Josef Jůzek (66) deset let. 'Přidali jsme se k nim s manželkou. Baví mě totiž
tancovat a rád využívám čas smysluplně,' vysvětlil současný rychtář Sdružené obce
baráčnické Radomyšl. Jeho manželka Zdeňka (59) však prozradila, jak to tehdy všechno bylo.
'K baráčníkům nás přivedla bývalá rychtářka. A nejen nás, byla nás větší skupina.' Dnes se
v tom našli. 'Mezi baráčníky se nám zkrátka zalíbilo,' podotkla. A nejen jim. Spolu s nimi
jsou baráčníky i jejich dva vnuci David a Daniel Maškovi. 'Tancuji s nimi asi rok, vzal mě
k nim děda a moc se mi to líbí,' konstatoval mladší David. Stejně tak je na tom i starší Daniel.
'Jsem u nich dva roky. Přidal jsem se k nim nejen proto, že tam mám dědu a babičku, ale
i proto, že se mi líbí staročeské tance. Nikdy jsem neuvažoval nad tím, že bych je vyměnil za
něco moderního,' konstatoval. Jejich rodiče Vladimír a Dagmar Maškovi je v tom podporují.
'Ačkoliv s manželkou u baráčníků nejsme, máme k nim blízko,' podotkl Vladimír Mašek.
Dokládal to fakt, že na oslavy sedmdesáti pěti let založení Sdružené obce baráčnické
v Radomyšli vyrazil v kroji. 'Vypadli tanečníci, tak s manželkou zaskakujeme. Snad se nám to
povede, učili jsme se to jen dva týdny,' pokrčil s úsměvem rameny. Barevné kroje pro
dospělé si baráčníci koupili, dětem je ušila Zdeňka Jůzková. 'Jeden mi trval tak šest hodin,'
zmínila se.“
(Zdroj: Strakonický deník 2. 6. 2014)

(Zdroj: Strakonický deník 2. 6. 2014)
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S problémem nedostatku mladých v řadách baráčníků se potýkali již ve 30. létech 20. století
(Z kroniky obce Včelná)

„Názor může být různý, ale já jsem přesvědčena, že každý člen nebo tanečník zanechá ve
své rodině stopu této staročeské tradice, kterou většinou přebírají děti či vnuci. Nehledě
na století. I dnes je vidět, že ke staročeským tradicím a zvykům mají větší pochopení
děti, které v takovéto rodině vyrůstaly. A o to právě jde, předávat potomkům informace
z historie a tím i lásku k naší zemi a k našim předkům“.
(Z dopisů Zdeňky Jůzkové ‒ panímaminky OB Radomyšl)
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Baráčnické mládí ze 40. let
(Z kroniky obce Včelná)

(Z kroniky obce Včelná)
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Jedna z nejstarších fotografií (1903), a sice z kroniky baráčníků v Netolicích
(Zdroj: Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích)
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Medializace
O tom, že i v dnešní uspěchané moderní době se lidé pozvolna navracejí ke svým kořenům,
referuje například tento článek. Díky tomu, že se o baráčnické činnosti dozvídá stále více
občanů prostřednictvím médií, je možné české tradice uchovat pro další generace.
„BARÁČNÍKY PODPORUJÍ RADNÍ MĚSTA, NA SEZENÍ NECHYBÍ STAROSTA ‒
také baráčník
…Činnost podporuje dlouhá léta i senátor Tomáš Jirsa…“
(Zdroj: JIHOČESKÝ BARÁČNÍK 2/2014)

Poslanec Jan Zahradník předal baráčníkům z Radomyšli slavnostní stuhu

(Zdroj: Strakonický deník, 2. 6. 2014)

„75. výročí už za oslavu jistě stojí. 31. 5. 2014 oslavila Obec baráčnická v Radomyšli na
Strakonicku své významné jubileum. Díky pozvání představitelů obce se této akce mohl
s jihočeskou hrdostí zúčastnit i poslanec Jan Zahradník. Ten předal baráčníkům slavnostní
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stuhu. Baráčníkům z Radomyšle a všem, kteří udržují tradice našich předků, děkujeme
a přejeme jim mnoho elánu do dalších let.“
(Zdroj: http://www.janzahradnik.cz)

První klapka filmu Babovřesky II s panem režisérem Troškou dne 24. 5. 2013
(Zdroj: OB Pištín)

Slavnostní otevření nové rychty baráčníků v Pištíně
dne 18. 5. 2013 za přítomnosti senátorů a starosty pana Havla
(Zdroj: OB Pištín)
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Představitelé Obce baráčnické v Boršově nad Vltavou předali hejtmanovi Janu Zahradníkovi dožínkový věnec.
Symbol, vyjadřující slavnostní ukončení žní, 3. 9. 2007
(Zdroj: http://www.kraj-jihocesky.cz)

„Dožínky v Boršově nad Vltavou ani na agrosalonu Země živitelka jsem letos kvůli horečce nestihl. O to raději
jsem se s rychtářem Obce baráčníků v Boršově nad Vltavou sešel dodatečně“.
(Zdroj: www.jirizimola.cz)

Podpora dobročinných činností ze strany velkých subjektů
„Rozhodli jsme se uspořádat výstavu fotografií mapujících historii Obce baráčnické Vitoraz
Týn nad Vltavou zde na zámečku Vysoký Hrádek jako veliké poděkování ČEZ Jaderné
elektrárně Temelín za dlouholetou podporu našeho spolku. Bez této pomoci bychom se
nemohli věnovat mladé generaci a v regionu udržovat tradici, která v Týně sahá až do roku
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1927, kdy Sdružená obec Baráčníků Vitoraz vznikla,“ uvedla při vernisáži výstavy
historických i novodobých fotografií rychtářka Jaroslava Fialová.
(Zdroj: Temelínky, 3 - 2014)

Lidové tradice jsou významným tématem i na školách

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara oslavila výročí 120 let od svého založení výstavou dětských prací.
Škola je známá mimo jiné folklórním souborem Bárováček, který má dlouhou tradici dlouhou již více než půl
století.
(Fotografie byla pořízena na výstavě v Turistickém informačním centru na náměstí Přemysla Otakara II.
v Českých Budějovicích.)

Lidová kultura je oblíbeným motivem i na spotřebních předmětech
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Prezentace jihočeských krojů na Slovensku
V červnu roku 2014 se sešli členové partnerských MAS projektu "Zvyky a tradice na obou
stranách hranice" na území MAS Vršatec, která na společné prezentaci představila svou
činnost a aktivity v regionu. Při oslavách v Ľuborčianské dolině zástupci jihočeských MAS
seznámili slovenské partnery s působením a činnostmi v jihočeských regionech a zároveň
naživo předvedli kroje z jižních Čech.

Při oslavách v Ľuborčianské dolině čeští partneři představili své MAS a předvedli jihočeské kroje.

Súčanské kroje
Obecné múzeum
„Myšlienka zriadiť obecné múzeum sa zrodila už dávnejšie. Ženy z Dolnej Súče vyzbierali
veľa starožitných a tradičných predmetov, nábytku, náradia a hlavne súčanské kroje“.
(Zdroj: MAS Vršatec: Sprievodca regiónom, Martin 2013)
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„Náhradné miesto nebolo a predmety sa uskladnili v povalových priestoroch nad bývalým
MNV, kroje boli umiestnené v školskej bytovke, neskôr v pivnici materskej školy. I toto boli
prostory nevyhovujúce a stiesnené.
Vďaka Agnese Šedivej - staršej, Ľudmile Pastorákovej, Jánovi Miklasovi, Cypriánovi
Vaskovi, Vladimírovi Vavrovi a Cypriánovi Plevovi, ale aj aranžérkám Júlii Sedláčkovej,
Anne Hamajovej, našim rodáčkach žijúcim v Trenčíne, sa predmety znova zhromaždili
a inštalovali v terajších priestoroch. Reštaurátorom drevených predmetov bol Pavol Michálik
a stolári obecného úradu, ktorým tiež patrí vďaka.
Dňa 27. 6. 2008 pri príležitosti 800. výročia I. písomnej zmienky o obci si obec pripomenula
10. výročie zriadenia múzea v našej obci. Počas 10 rokov, čo múzeum existuje, ho navštívilo
veľa zaujímavých hostí, mnohí etnografi a múzejníci, pracovníci kultúrnych inštitúcií,
študenti, ale aj naši rodáci. V priebehu školského roka ho každoročne navštevujú žiaci
z miestnej základnej školy v rámci vyučovania. Všetci, ktorí navštívili naše múzeum sa o tejto
zbierke vyjadrovali s veľkým uznaním a obdivom.
Obecné múzeum v terajšej obnovenej podobe sa skladá z 3 časti. V jednej miestnosti sú
vystavené predmety a súčanské kroje, v druhej náradia našich predkov, ktoré používali
v každodennom živote. V tretej miestnosti sú tradície a história, ale aj súčasnosť
dychových hudieb. Všetky tri miestnosti sú úzko späté tak, ako práca a zábava v živote
človeka.“
(Zdroj: http://old.dolnasuca.sk)

Obecné múzeum Dolná Súča
(Zdroj: http://old.dolnasuca.sk)
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Súčanský kroj (Svadobný kroj)
(Zdroj: http://old.dolnasuca.sk)

Kroj pre najmenších so sviatočným ženským krojom
(Zdroj: http://old.dolnasuca.sk)
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Školský kroj
(Zdroj: http://old.dolnasuca.sk)

Návrh na zápis baráčnické tradice do Seznamu nemateriálních
statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje
Možnost zkoumání baráčnické tradice a v návaznosti na něj sepsání této studie představovaly
optimální příležitost pro efektivní prezentaci baráčnictví a současně pro přípravu na zápis do
Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje (dále jen Seznam).
Nemateriálním statkem tradiční lidové kultury se přitom rozumí zkušenosti, znázornění,
vyjádření, znalosti, dovednosti, nástroje, předměty, artefakty a kulturní prostory s nimi
související, které společenství, skupiny a v některých případech též jednotlivci považují za
součást svého nemateriálního kulturního dědictví. Nemateriální kulturní dědictví, předávané
z pokolení na pokolení, je společenstvími neustále přetvářeno v závislosti na jejich prostředí,
na jejich interakci s přírodou a na jejich historii, je znakem jejich identity a kontinuity,
podporuje proto úctu ke kulturní rozmanitosti a lidské tvořivosti.
Návrh na zápis baráčnické tradice do Seznamu byl podán 28. 2. 2014.
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Založení Seznamu schválila Rada Jihočeského kraje a pověřila Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích – Regionální odborné pracoviště pro tradiční lidovou kulturu jeho
administrací.
Seznam je zřízen v souladu s usnesením vlády České republiky o Koncepci účinnější péče
o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015 a jeho hlavním účelem je
ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na
území Jihočeského kraje.
V návrhu na zápis baráčnické tradice byly zhodnoceny objektivní faktory ohrožující statek
a bylo poukázáno na nedostatečnou informovanost obyvatel regionu o této tradici, stejně jako
na mizivou osvětu žáků škol i dospělých. Dále se v návrhu upozorňuje na negativní dopad
užívání moderních technologií jakožto většinového stylu života, který vytěsňuje komunitní
setkávání a osobní kontakty ve společnosti. Jako ohrožující je vnímána migrace obyvatel
z venkova do měst – kvůli ztrátě vazeb na tradice předků ‒ a migrace obyvatel z města na
venkov, kde pro změnu chybějí znalosti místních tradic.
Návrh popsal ve své koncepci fenomén baráčnictví a význam jeho zachování pro současné
pokolení i další generace. Baráčnictví je motivováno cílem naplnit svůj étos ‒ předávání
hodnot utvářených po dobu více než 150 let. Dominuje tedy jako nositel formativních funkcí,
a to předně v oblastech komunitní a sociální, které jsou dnes zcela zákonitě velmi aktuální.
Specifická autentičnost baráčnictví zosobňuje bohatý studijní potenciál a hloubku vybízející
pro historická, etnografická a kulturně antropologická bádání. Nabízí též z hlediska
praktického a pragmatického produktivní partnerství regionů, měst, obcí, neziskových
organizací, podnikatelů a místního obyvatelstva. Akcentuje přínosnost živých tradic pro
dnešního člověka a z ní vyplývající úctu k rozmanité kultuře, ke sdílení obecného blaha.
Z hlediska sociologické kategorie kvality života se jedná o nepřehlédnutelné oživení možností
podchytit soubor takových aktivit, které kvalitu života měřitelně trvale zvyšují.
X. župa spisovatele Josefa Holečka se sídlem ve Vodňanech, pod vedením župního rychtáře
Jaroslava Šikla, udělila souhlas s prezentací a používáním podobizen, obrazových snímků,
zvukových záznamů a dále s možným zveřejněním takovýchto textových nebo
audiovizuálních materiálů. Bylo rovněž stvrzeno prohlášení o vlastnictví licence.
Příloha návrhu obsahovala:
Několik fotografií z masopustního průvodu ve Vodňanech, ze slavností 75 let Obce baráčníků
v Kamenném Újezdu, z taneční besedy, z výročního sedění v Malenicích a z výlovu rybníka
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Dřemliny, dále fotografie z oslav výročí 60 let X. župy spisovatele Josefa Holečka,
sdružených obcí Baráčníků se sídlem ve Vodňananech, fotografie praporečníků a snímky ze
slavnosti u pomníku I. a II. Světové války.
Dále audio-video záznamy ze slavnosti 60 let X. župy spisovatele Josefa Holečka, sdružených
obcí Baráčníků se sídlem ve Vodňanech, záznam ze staročeské konopické z roku 2001.
Kromě fotografií, CD a DVD také dokumenty, jako Pamětní list, dopis (Veleobec baráčníků
z roku 1948), Regule a Zprávy o činnosti Obce baráčnické Pištín a několik zápisů z kroniky
1936-1957.
Fotografie Praporů (Obec baráčníků Vitoraz), baráčnic z Pištína v blatských krojích,
baráčnických slavností z roku 1976, ale i záznamy z nedávné současnosti, a to fotografie
z akcí a jejich významných hostů (předseda senátu pan Štěch, senátor Ing. Jirsa a režisér
Troška).
Návrh na zápis obsahoval popis fenoménu baráčnictví, základní charakteristiky hnutí a jeho
význam pro rozvoj společenského života. Uvádí se, že základní činností baráčnických spolků
v minulosti bylo udržovat staročeské lidové zvyky a tradice. Stěžejním úkolem spolku ‒ jak
zdůrazňujeme v návrhu ‒ bylo zachování lidových krojů, české řeči a pomáhání si navzájem.
Baráčnictví je nadále živý statek tradiční lidové kultury, permanentně a aktivně rozvíjený
všemi rychtami po celém Jihočeském kraji. Na veřejnosti se prezentuje organizováním
rozličných kulturně-společenských akcí, na kterých předvádí mnohé staročeské zvyky, mimo
jiných lidové tance a lidové písně.
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OBLÍBENOST BARÁČNICKÉ TRADICE –
PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
V únoru 2014 byl spuštěn dotazník, který mapoval stav veřejného mínění týkajícího se
oblíbenosti baráčnicích tradic. Online dotazník na internetu nebo dotazník v tištěné verzi
vyplnilo celkem 145 respondentů. Dotazovaní odpovídali na otázky vztahující se k frekvenci
kontaktů s baráčníky, k vědomostem o baráčnické tradici, měli možnost vlastních návrhů
a tipů na rozšíření osvěty, projevit názor na toto společenství a vyjádřit se k hodnotám
ztělesňovaných baráčníky.
Z průzkumu bylo vyřazeno cca 5 % respondentů z důvodů neseriózního přístupu.

Dotazník v plném znění s vyhodnocenými odpověďmi a diskuzí:
Dobrý den,
věnujte prosím pár (opravdu to budou jen 2 minuty) minut svého času vyplnění následujícího
dotazníku.
1. Znáte Vy osobně nějakého baráčníka?
Ne
Ano (prosím, uveďte počet)
Výsledek 61 % ANO / 39 % NE.
Dokonce více než 8% dotázaných znalo minimálně 100 a více baráčníků, z čehož lze
usuzovat, že se jednalo o baráčníky samotné, nebo o osoby, které se pravidelně účastní
baráčnicích oslav a prezentací či s baráčníky úzce spolupracují.
Upřesněme, že 22 % dotazovaných znalo 20-100 baráčníků. Opět lze usuzovat na významné
zastoupení baráčníků a jistě podstatnou část mohli tvořit účastníci baráčnických akcí.
68 % dotazovaných zná ve svém okolí 1-20 baráčníků.
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2. Jsou pro Vás aktivity baráčníků přitažlivé?
Čím ano? (Nutno vyplnit.)
Co by se dalo zlepšit? (Nutno vyplnit.)
Čím jsou pro veřejnost lákavé:
Baráčnických aktivit se se zájmem účastní řada nadšených obdivovatelů. Někteří tyto aktivity
provozují ‒ jak uvádějí ‒ z důvodu zpestření volného času, z pocitu nudy a osobního
nenaplnění. Řada dotázaných ze zvědavosti nebo se zájmem a očekáváním dochází na oslavy
a nejrůznější veřejná setkání baráčníků. Vnímají takové tradice jako ojedinělou atrakci svého
druhu, jako originální fenomén. Velmi přitažlivé jsou pro účastníky průzkumu kroje a tanec
Česká beseda.
Hodnotu vnímají v autentičnosti lidové zábavy a v srdečnosti a vzájemné náklonnosti
baráčníků mezi sebou. Mají libé pocity ve společnosti tak laskavých lidí, kteří jsou podle
vyjádření jistého respondenta „takovou oázou v tom uspěchaném a nevraživém světě“.
Dotazovaným se tedy líbí tradice krojů, tance, sounáležitost a pospolitost komunit (žup
a rychet mezi sebou navzájem).
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Pozitivum vnímají dále v posílení komunikace mezi lidmi. Baráčnické aktivity lákají zejména
tím, že jsou pro většinu veřejnosti neznámé, ne-li tajuplné. Oživují tradice, které upadají
v zapomnění. Respondenti oceňují pospolitost mezi lidmi v sousedství a z ní vyplývající
vnímání bezpečí, radosti ze života a pocitů uspokojení.
Co by se dalo dle dotazovaných zlepšit:
90% by uvítalo z oblasti této tradice více informací (z čeho pramení, co představují např.
výšivky na blatském kroji…) Myslí si, že by se měla vedle propagace baráčnických zvyků
posílit také osvěta a nábor nových mladých tváří kvůli zajištění pokračovatelů.
Řada lidí ‒ a nejen účastníků průzkumu ‒ si na základě povrchní zkušenosti pod aktivitami
zachovávání tradic nic nepředstaví, jsou jim cizí a leckdy jsou nepochopeny.
Často se opakoval návrh na zapojení do osvětové kampaně, na seznámení veřejnosti
s baráčníky, respektive na napojení baráčníků na moderní informační média. Což je
zkušenost, kterou jsem při kontaktování žup a rychet také sama zaznamenala. Jen přibližně
čtvrtina baráčníků komunikuje přes internet a své prezentace ukládá na weby. Tradice
pamětníků potřebuje podporu mladých, aby se jejich hlas dostal do nejsledovanějších
komunikačních kanálů naší doby.
Někteří baráčnické akce pouze registrují ‒ ale neúčastní s e jich.
Zazněl několikanásobný apel na zachování starých českých tradic. Ale zároveň i návrhy na
nutnost masovějšího zapojení mladých lidí způsobem, který by podporoval zatraktivnění
baráčnických snah. Byla zaznamenána polemika o vhodném způsobu přiblížení historie při
souběžném neulpívání na archaických stereotypech. A tím by se mohlo docílit přitažlivosti
pro širší veřejnost. Padly konkrétní návrhy pro cílené aktivity zaměřené na mladší generaci.
Byl navržen plán zapojení místní samosprávy, zaktivizování obecních a městských úřadů,
námět docházet do škol a školek (takto to probíhá např. v Týně nad Vltavou již nyní), více
vyprávět o lidových tradicích, pořádat výstavy…
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3. V čem je baráčnická tradice podstatná pro současnou dobu?

Rozvíjí vztahy mezi lidmi: 28,57 %
Uspokojuje umělecké touhy: 00,00 %
Alternativní strávení volného času: 10,71 %
Je podstatná pouze pro baráčníky samotné: 3,57 %
Mravní a zkušenostní předávání z generace na generaci: 25,00 %
Jiné (prosím, uveďte): 32,14 %
Mezi nejčastějšími odpověďmi na otázku, v čem je baráčnická tradice podstatná pro
současnou dobu, byl jednoznačně „patriotismus“, oddanost domovské zemi, která má své
specifické projevy, na které můžeme být právem hrdí. Pro dotazované nebyly všechny výše
zmíněné faktory stejně podstatné, bohužel např. uspokojení jen umělecké touhy získalo 0%
(ale objevovalo se v rámci možnosti „JINÉ“), naopak dominují odpovědi týkající se předávání
zkušeností z generace na generaci. Díky veřejné osvětě by pravděpodobně mohlo být časem
ukázáno, že mezi baráčníky lze naplnit i svůj umělecký potenciál. Vyskytl se znovu podnět,
aby se baráčníci více medializovali, aby se neuzavírali jenom sami pro sebe, aby se nebáli
133

více působit na veřejný prostor. Měli by ukazovat kroje v jejich původní čistotě a měli by se
vyvarovat jejich neodborných replik. Podle dotázaných by se měli snažit více zaujmout
mládež a spolupracovat se vzdělávacími institucemi, s kulturními sdruženími a úřady. Měli by
si vzít příklad ze zahraničí, kde se za své kroje a tradice nestydí. Bylo by vhodné baráčnickou
tradici prezentovat cizincům jako podstatný prvek v cestovním ruchu. Naše krásná lidová
kultura je přece významným lákadlem.
Baráčnická tradice je důležitá pro poznání vztahu k místu, ve kterém člověk vyrůstá.
Důležitost udržování tradice, která podporuje soudržnost mezi lidmi, opět preferovala většina
respondentů.
4. Kde byste hledali bližší informace o baráčnících?
Na internetových stránkách by hledala většina dotázaných a 10% by pátralo přímo v působišti
jednotlivých žup a konkrétních obcí. 8% by dohledání informací vnímalo jako komplikované
a spletité, protože by je sháněli jen u baráčníků samotných ‒ ve starých kronikách a spolku
baráčnických obcí. Většina lidí nemá ani konkrétní povědomost o působišti baráčníků v jejich
okolí.
5. Baráčníky byste přirovnal k jaké komunitě, společenství lidí?
37% dotazovaných nemělo zájem přirovnávat baráčníky k jakékoliv komunitě či jim
přisuzovat vlastní představu organizace lidí, a to z důvodu nezájmu a neznalosti tohoto
spolku.
Někteří považují baráčníky za společenství či občanské sdružení.
Respondenti mající zájem o staré české tradice, kroje, lidové písně, nestydící se za své kroje
a svůj svéráz vnímali baráčníky jako seskupení lidí, kteří pečují o lidové tradice, řídí se
pevnými regulemi a jsou činní ve spolcích, které spolu komunikují a věnují svůj čas dalšímu
šíření zvyků a vlastních tradic.
22% respondentů vnímá baráčníky jako společenskou komunitu, které má svá vlastní
pravidla, která komunikuje s baráčníky z celé České republiky, a význam spatřuje právě v této
minoritní vyhraněnosti. Mladší generace považuje baráčníky za pamětníky a spíše za generaci
svých babiček a dědečků. Přes 10% dává tomuto společenství význam rodinný. 12%
ochranitelský a nápomocný… obdobně jako spolku hasičů, Sokolu ‒ či baráčníkům přisuzuje
charakter volnočasového, přátelského sdružení, folklóristické, lidové a veselé společnosti
skromných lidí dodržujících tradice (lidového svérázu). Jiní baráčníky považují za
národopisný soubor a obětavé společenství lidí držící při sobě, za aktivní patrioty.
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6. Jak mohou baráčníci ovlivnit naši společnost?
Ovlivnění významného charakteru vnímá 24% dotazovaných, a to prostřednictvím návratu
starých tradic a zvyků do současného veřejného života, pomocí šíření všeho českého. Tato
skupina vnímá nebezpečný trend dnešní doby, a tím jsou spěch, povrchnost, konzumní způsob
života, nadto i nezájem o minulost a lhostejnost k původu našich předků. Není čas na
současné, natož prostor k zabývání se minulostí. Proto dotazovaní vkládají do baráčníků
naději. Respondenti vyjádřili svá očekávání, že by baráčníci měli svým vlastním, osobitým
a zároveň přiměřeným způsobem prezentovat pomíjivou a křehkou minulost.
Za významné považují dotazovaní z této skupiny vhodné nastínění hlavního poslání, tedy
nejpodstatnějšího úkolu baráčníků ‒ v podobě dodržování regulí a péče o jejich zachování.
Dále smysl spatřují v tom, aby se držely v patřičné úctě baráčnické symboly ‒ prapor,
rychtářské a přísežné právo, chaloupka, vlastní znak a aby baráčníci dovedli veřejnosti
osvětlit své cíle a navedli ji tak ctnostným a duchovně naplněným životním směrem.
Za pozitivní přínos by někteří považovali vytvoření občanské společnosti, která by
připomínala tradici a vlastenecké zakotvení. Baráčníci mohou ovlivnit společnost
upozorněním na tradiční hodnoty naší kultury a na společenský přínos sounáležitosti lidí
sdílejících životní priority, kteří pospolitost ovlivňují tím, že dodržují staročeské tradice
a zvyky, např. poctu chlebem a solí.
Baráčníci mohou ovlivňovat okolí svými smysluplnými nabídkami, jak trávit volný čas, jak se
bavit a jak prožít hodnotný život.
V sociální a „emoční“ spolupráci vidí 18 % dotazovaných hlavní těžiště poslání baráčníků.
Dále ve vytváření pevného jádra venkova. Cenné jsou zkušenosti předávané z generace na
generaci a národní hrdost, poctivost, slušnost. Ochota pomáhat potřebným jako klíčová
charakteristika baráčníků je zmiňována u většiny respondentů.
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7. Pro zachování tohoto životního stylu považujete za důležité:

Nechat aktivitu na baráčnících samotných: 17,86 %
Povýšit důležitost této tradice zviditelněním: 50,00 %
Spolupráci s orgány, které tuto komunitu podpoří: 46,43 %
Jiné atributy (uveďte, prosím jaké): 25,00 %
Povýšit důležitost této tradice jejím zviditelněním, spolupracovat s orgány, které tuto
komunitu podpoří a zpřístupňovat jejich činnost zakládáním vlastních webových stránek byly
jednoznačně nejčetnější odpovědi týkající se návrhů na zachování a podporu tohoto životního
stylu.
Podrobnější návrhy na širší uchopení mediálních příležitostí za účelem zvýšení přitažlivosti
pro mladou generaci se týkaly větší popularizace v tisku, v oblastním rozhlasu, televizi,
možností pořádání výstav a vyšší účasti na městských a obecních slavnostech.
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ZÁVĚR
Cílem studie, která byla realizována v rámci projektu, bylo zmapování fenoménu baráčnictví
v regionu spolupráce. Studie byla rovněž optimální příležitostí pro účinnou prezentaci
přípravných snah o zápis baráčnické tradice do Seznamu nemateriálních statků tradiční
lidové kultury Jihočeského kraje, který byl podán v únoru 2014.
Přestože mnoho baráčnických obcí funguje po celém Jihočeském kraji, jejich publikační
činnost je nepatrná (Na druhou stranu tento přístup odráží baráčnické heslo „ni sláva, ni
zisk“). Část spolků sice vydává vlastním nákladem zpravodaje, výroční sborníky či publikace,
avšak ty nejsou snadno dostupné. Studie bohužel nemohla zahrnout vyvážené zmapování
všech jihočeských baráčnických obcí, a to z důvodu nesnadného přístupu ke kontaktům na
baráčníky či pro ztíženou zpětnou vazbu a slabou odezvu ze strany baráčníků na mé
opakované pokusy o získání historických materiálů. Řada baráčníků tvoří spíše uzavřené
komunity. Dosavadním nejpřístupnějším pramenem pro dohledání obecných informací
o baráčnících pro veřejnost jsou internetové zdroje. I to však platí pouze pro baráčníky
s moderními a otevřenějšími postoji, kteří chápou, že je třeba národu aktivně prospívat třeba
právě i cíleným sebepředstavováním. Mnoho jihočeských baráčnických obcí si již zakládá
webové stránky, aby informovaly veřejnost. Řada baráčnických obcí však zůstává veřejnosti
skryta, a to jak virtuálně na internetu, tak i v realitě. Během mého bádání místní obyvatelé
většinou sami nevěděli, kde se tamní rychta nachází, a některé rychty ani nebyly transparentně
označeny. Shromážděný materiál představený v této studii tedy odráží tu skutečnost, že určité
obce baráčníků byly nejaktivnější ‒ ty poskytly své záznamy o činnosti. Samozřejmě jsem
byla také limitována geografickým vymezením této studie, výzkum byl tedy prováděn pouze
v lokalitách na území spolupráce vytčených MAS. Tam, kde to bylo logické a vhodné pro
zachycení celkového obrazu situace, kvůli kontextu, provázanosti a vysledování vývoje
určitých jevů spojených s baráčnictvím a také proto, aby se aspoň částečně naplnil vědecký
přístup posuzovat skutečnosti komparativně, zabývala jsem se baráčnickým fenoménem i na
územích mimo region spolupráce.
Podstatnou část studie představují národní kroje, které prezentuje kromě baráčníků také
řada souborů, družin a společenství. Objevují se s baráčníky na společných akcích, ctí
tradice, avšak od baráčníků se distancují a vydělují.
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Ve většině OB se baráčnictvo potýká s problémem úbytku členů. Nárůst členské základny
v některých obcích jednoznačně úzce koreluje s aktivitou těchto obcí a jejich kvalitou
prezentace. Noví mladí baráčníci se většinou rekrutují na základě toho, že následují své
rodinné příslušníky a přátele. A zdá se, že počty nových mladých tváří narůstají tím víc, čím
je pro ně styl prezentace atraktivnější, čím je osvěta propracovanější a velkolepější. Nicméně
snadno evidovatelným trendem je, že mládeže mezi baráčníky nepřibývá, a to vede ke
„stárnutí“ spolků, přičemž některé jsou i dočasně dány do klidu. Ze znalosti této současné
situace vyplývají návrhy na spoluúčast baráčníků na velkých akcích pořádaných silnými,
garantovanými společnostmi s dobrým renomé. V této souvislosti bude na kulturní akce,
publikace a na zajištění materiálních požadavků baráčníků, jako je šití krojů, potřeba finanční
podpora, kterou by baráčníci mohli v budoucnosti získávat např. prostřednictvím MAS.
Za přínos této práce může být považována skutečnost, že byl shromážděn fond historických
i současných dokumentů, multimediálních záznamů a jednotlivostí, které určují vlasteneckodobročinný charakter baráčníků. Mou snahou zároveň bylo tuto komunitu přiblížit široké
veřejnosti, tedy zatraktivnit ji a pomoci ji prosadit v mediálním prostoru, a na základě výstupů
(vedle veškerých dat, informací, fotografií atd. též výsledků vyplývajících též z provedeného
výzkumu veřejného mínění) navrhnout osvěžující, příznivý a motivující způsob rozvoje
dalších progresivních interakcí veřejnosti s baráčníky.
Záměrem práce bylo vylíčit fungování vlastenecko-dobročinných obcí baráčnických jakožto
jednotek velkého celku, a v neposlední řadě také to, jak jsou pro kompaktnost
a sounáležitost skupin i celé naší společnosti důležité. Již samotný historický boj za čistotu
českého jazyka (opět pro dnešní dny zřejmě nutně zralý k aktualizaci), množství
charitativních činností, organizování společenských aktivit ‒ a vůbec celkové působení
baráčníků vycházející z jejich ideového jádra ‒ nemůžeme vn ímat jinak nežli jako
společensky velmi ozdravující.
Studie, jak už jsem zmínila, přinesla informace o stavu vědomostí i o postojích veřejnosti
vztahujících se k baráčnické tradici. Domnívám se, že toto statistické šetření ‒ jak vnímají
občané jejich působnost a jaké mají návrhy na jejich zviditelnění ‒ přineslo klíčová data, která
mohou pomoci vytvářet novou architekturu koncepcí a vizí spojenou s budoucí existencí
baráčníků. Toto společenství akcentuje zájem o vlastní kulturu a oddanost domovské zemi
–

vlastenectví,

tak

nejčastěji

vnímají

účastníci

průzkumu

baráčníky.

Mezi

nejfrekventovanějšími odpověďmi na otázku v dotazníku: „V čem je baráčnická tradice
podstatná pro současnou dobu?“ ‒ byl jednoznačně „patriotismus“, věrnost domovské zemi,
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která má své specifické projevy, na něž můžeme být právem hrdí. Tyto závěry potvrzuje
i anketa webových stránek s výraznou návštěvností ‒ www.vlast.cz, kde probíhalo výzkumné
šetření „Jste hrdí na svou vlast?“ Více než 79 % dotazovaných odpovědělo ANO. Návštěvnost
tohoto webu je přitom kolem 5000 osob týdně. Touha Čechů připomínat si a uznávat státní
symboly, výročí a svátky je tedy jednoznačná a v našem národě silně zakořeněná.
Poněkud samovolně se nabízí otázka, zda baráčnictví může být předmětem etnografického
zájmu. Než čtenář rozvine předivo úvah na toto téma, ráda bych jej odkázala na článek
v časopise Umění a řemesla 1-2 (1991, str. 5), pojednávající o předmětu a zájmu současné
etnografie. Autorka Dr. Mirjam Moravcocá, DrSc. z Ústavu pro etnografii a folkloristiku
ČSAV v Praze zde mimo jiné píše: „Předmětem etnografického zájmu může tedy být
kterákoli společenská skupina od mikrosociety po národ. Může jím být česká společnost
právě tak jako národnostní menšina, skupina sociální, profesní či generační, společnost
etnicky a sociálně homogenní i heterogenní, v lokálním vymezení pak region stejně jako
vesnice, město nebo užší část.“
Ve stejném čísle uvedeného časopisu nalezne čtenář další podnětné myšlenky o tom, zda
národopis přežije rok 2000 či jaké je vymezení pojmu folkloristika a etnologie. Tyto širší
souvislosti však již skutečně přesahují zaměření této publikace.
Na úplný závěr je třeba dodat, že během výzkumné práce jsem nashromáždila tak velké
množství faktografického materiálu, že by vydal jistě na 500 stran textu, a to bez započítání
fotografií. Některá další detailní zjištění proto nalezne čtenář v elektronické verzi, jež včetně
této práce a jejích příloh je k dispozici na stránkách:
www.masrozkvet.cz
www.vodnanskaryba.eu
www.mas-netolice.cz
www.strakonicko.net
www.masck.cz
www.masvrsatec.sk
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