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ÚVOD 

 

Předkládané studie vznikly jako součást třetí řady videoencyklopedie Lidové tance z Čech, 

Moravy a Slezska, která je věnována tanečním medailonŧm obcí. V roce 2008 byly v rámci této 

řady výzkumného záměru zpracovány medailony obcí, které se vztahovaly k tanečním projevŧm 

jednotlivých podoblastí Slovácka. V roce 2009 byly takto zpracovány medailony obcí vztahující 

se k jednotlivým podoblastem Valańska. Pro rok 2010 bylo ve výzkumném záměru obhájeno téma 

zpracování tanečních medailonŧ obcí Hané, Lańska a Slezska. Výsledkem letońního projektu 

je předkládaná elektronická publikace, jejíņ nedílnou součástí jsou audiovizuální záznamy pořízené 

během výzkumu v jednotlivých vybraných lokalitách. Vńechna tato média jsou uloņena v archivu 

Národního ústavu lidové kultury ve Stráņnici pod přírŧstkovými a inventárními čísly uvedenými 

v jednotlivých kapitolách této práce. 
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JARMILA VRTALOVÁ 

CHARAKTERISTIKA REGIONU HANÁ 

 

Národopisná oblast Haná patří k významným a územně rozsáhlým etnografickým regionŧm 

na Moravě. Rozkládá se v níņinné krajině střední Moravy, obklopena niņńími pohořími (Jeseníky, 

Oderské vrchy, Chřiby a Drahanská vrchovina). Název oblasti je odvozen od malého vodního toku 

„Haná―, pramenícího na Drahanské vrchovině, který je jedním z přítokŧ řeky Moravy. Z hlediska 

národopisného ji oborníci člení na severní, střední a jiņní část. Dŧleņitými městskými centry jsou 

na severu Zábřeh na Moravě a Litovel, ve střední části Olomouc, Prostějov a Přerov, na jihu 

Kroměříņ s Vyńkovem. 

Haná sousedí s několika dalńími moravskými etnografickými regiony – na severu 

se Slezskem a Lańskem, na východě s Valańskem, na jihu s Brněnskem a na západní straně 

s Horáckem. Díky určité uzavřenosti, která je daná zeměpisnou polohou i rázem krajiny, se na Hané 

vyskytovaly specifické rysy lidové kultury projevující se v charakteristickém dialektu, lidovém 

oděvu, tanci i hudbě. Během kulturního vývoje téměř nedocházelo k přejímání prvkŧ typických 

pro sousední národopisné regiony. Bohatá hanácká kultura do nich vńak pronikala a ovlivnila 

podobu lidových písní, hudby a tancŧ na Brněnsku, Hanáckém Slovácku, částečně také na Horácku 

a Valańsku. Hanáci vytvořili první zformovanou etnografickou skupinu moravského obyvatelstva, 

vyznačující se silným lokálním patriotismem. 

Nejstarńí písemná zmínka o Hané pochází z roku 1552, kdy ji ve spisu s názvem „Historiae 

regni Bohemiae― popisuje olomoucký biskup Jan Skála z Doubravky.
1
 První zpráva o etnografické 

skupině Hanákŧ je uvedena v rukopisu díla „Gramatika česká― od Jana Blahoslava.
2
 Na mapě 

od Jana Amose Komenského,
3
 vydané v roce 1627, je zakresleno území označené jako „na Hané―, 

které ji vńak vymezuje pouze orientačně jako malý okrsek jiņně od Prostějova. Na přelomu 18. a 19. 

století je jiņ Haná určována mnohem ńířeji, tedy včetně Přerovska, Olomoucka a Litovelska, jak je 

patrno v dílech řady historikŧ (Aloise Maniaka, Karla Josefa Jurendeho nebo Bedy Dudika)
4
 

a topografŧ (Franze Josepha Schwoye, Jana Nepomuka Aloise Hanke z Hankenńtejna, 

Řehoře Tomáńe Volného).
5
 

V rámci ńirńího chápání Hané byly rozlińovány rŧzné skupiny hanáckého obyvatelstva. 

Mezi Vyńkovem, Prostějovem, Přerovem, Olomoucí a Kojetínem byli nazýváni obyvatelé přímo 

Hanáci. Speciální označení „Blaťáci― (či „Blatņáci― nebo „Blaťané―) měli lidé této skupiny ņijící 

                                                 
1
 Jan Skála z Doubravky, latinsky zvaný téņ Dubravius (1486 – 1553). 

2
 Jan Blahoslav (1523 – 1571). 

3
 Jan Amos Komenský (1592 – 1670). 

4
 Doklady jsou publikovány v díle: JEŘÁBEK, R.: Počátky národopisu na Moravě. Stráņnice, 1997, s. 137 – 143, s. 231 

– 233, s. 326 – 330. 
5
 Srov. v publikaci: JANČÁŘ, J. a kol.: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Stráņnice, 2000. 
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na řece Blatě, která protékala Prostějovem, a podle nářeční odchylky „Čuháci― mezi Prostějovem, 

Olomoucí a Tovačovem. Na levém břehu Bečvy od Přerova k Holeńovu aņ po Otrokovice 

se vyskytovala skupina „Ņábečáci― („Zábečváci―), kolem Tovačova „Moravjáci―, na Hulínsku 

a Kroměříņsku „Zámoravjáci― („Zámoravčíci―). 

S ohledem na barevnost a tvar muņských krojových nohavic se obyvatelstvo na Hané rovněņ 

dělilo na „ņluté― („Ņluťáky―) a „červené―, z nichņ se jeńtě mezi Tovačovem a Kroměříņí 

vyčleņovali „Baņáci―.
6
 

Přechodnou oblastí mezi Hanou a Horáckem je region tzv. Malé Hané kolem obcí Konice 

a Jevíčko. Okrsek byl na severu uzavřen německým jazykovým ostrovem Hřebečsko. Na Malé 

Hané převládal hanácký element v dialektu, krojem a sídelním typem se oblast jiņ blíņila Horácku. 

V regionu označovaném jako podhostýnské nebo bystřické Záhoří v okolí Bystřice pod Hostýnem 

a lipenské Záhoří v okolí Lipníka nad Bečvou ņila skupina hanáckého obyvatelstva nazývána 

Podhoráci, v jejichņ kultuře se mísily prvky hanácké se sousedními prvky národopisné oblasti 

Valańska. Dalńím pomezním regionem, který je mnohými badateli začleņován do Hané 

jako subregion, jinými definován jako svébytná národopisná oblast, je Brněnsko – předměstí 

a venkovské obce okolo Brna. Udrņuje se zde hanácký dialekt, patrný je vńak silný vliv sousedního 

Slovácka v taneční, hudební i oděvní kultuře. 

O etnografické oblasti Hané nebyla dosud vydána samostatná ucelená monografie. Dílčími 

tématy se vńak zabývala řada badatelŧ. Etnografickou diferenciaci zpracoval R. Jeřábek,
7
 hmotnou 

lidovou kulturu J. R. Bečák s kolektivem autorŧ,
8
 lidový tanec Z. Jelínková

9
 a L. Mátlová 

Uhrová,
10

 lidový oděv J. Klvaňa.
11

 Podrobný soupis literatury charakterizující národopisnou oblast 

Hané je součástí bibliografie k této studii.  

     

 

 

                                                 
6
 Srov. v publikacích: JANČÁŘ, J. a kol..: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Stráņnice, 2000.,  s. 16., 

JEŘÁBEK, R.: Etnografická diferenciace. Slovník české hudební kultury. Praha, 1997, s. 199 – 200., BROUČEK, S. – 

JEŘÁBEK, R.: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Sv.1 , Praha, 2007, s. 238 – 239. 
7
 JEŘÁBEK, R.: Etnografická diferenciace. Slovník české hudební kultury. Praha, 1997, s. 199 – 200. 

8
 BEČÁK, J. R. a kol.: Lidové umění na Hané. Lidová kultura hmotná. Velký Týnec u Olomouce, 1941. 

9
 Viz bibliografie – JELÍNKOVÁ, Z. 

10
 MÁTLOVÁ – UHROVÁ, L.: Lidové tance a taneční hry z Hané I. Ze ņivota lidu na Hané. Prostějov, 1979. 

MÁTLOVÁ – UHROVÁ, L.: Lidové tance a taneční hry z Hané II. Přerovsko. Prostějov, 1981. 
11

 KLVAŅA, J.: Kroj hanácký vŧbec a Tovačovský zvláńť. Národopisný sborník českoslovanský, 7, 1901, s. 14 – 34. 
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CHARAKTERISTIKA MĚSTA TOVAČOV 

 

Městečko Tovačov leņí ve střední části Hané na středním toku řeky Moravy. Obec 

se rozkládá asi 13 km západně od Přerova. Ņije zde 2577 obyvatel. Z administrativního hlediska 

patří pod okres Přerov a Olomoucký kraj. Pod správu města Tovačova spadá i místní část, bývalá 

samostatná vesnice Annín. 

První písemná zmínka o Tovačově byla dochována v listině z roku 1232. Díky strategické 

poloze v něm bylo vystavěno panské zámecké sídlo. Zámek dosáhl největńího rozkvětu v 15. století, 

kdy byl majitelem panství Ctibor Tovačovský z Cimburka. Tovačovské panství přeńlo v 16. století 

do drņení pánŧ z Pernńtějna, počátkem 17. století jej odkoupil rod Salmŧ, o sto let později páni 

z Petřvaldu. U Tovačova proběhla i jedna z posledních bitev prusko-rakouské války v roce 1866.
12

 

Posledním majitelem panství byl velkoprŧmyslník David Guttmann, který z městečka začal budovat 

prŧmyslné a obchodní centrum pro ńiroké okolí a zaslouņil se i o vybudování ņelezniční tratě. 

Po první světové válce byla rozdělena panská pŧda mezi místní rolníky. Dońlo tak k dalńímu 

rozmachu zemědělské činnosti. Během druhé světové války bylo město poničeno. Značné ztráty na 

ņivotech zasáhly nejvíce početnou ņidovskou komunitu.
13

 

Dominanta Tovačova – 96 metrŧ vysoká, ńtíhlá zámecká věņ - byla dokončena v roce 1492. 

Dodnes dotváří typický obraz města a její vstupní portál patří k významným renesančním 

památkám nańí země. Zámek je od roku 1994 v majetku města Tovačov. Náměstí, které bylo 

zaloņeno v roce 1475, je jedním z nejstarńích náměstí u nás. Z dalńích zachovaných historických 

památek lze jmenovat radnici s renesančním portálem a kańnu z roku 1694.         

Tovačov tvořil v minulosti jedno z přirozených a kulturně charakteristických středisek 

etnografického subregionu střední Hané. O jeho rozvoj se zaslouņila řada významných osobností 

kulturního dění. Pro etnografii mělo velký význam pŧsobení rodačky z Tovačova, sběratelky 

lidových písní, tancŧ, krojových součástek, výńivek a drobných keramických uņitkových předmětŧ 

Frantińky Xavery Běhálkové.
14

 Stála u zrodu místní národopisné skupiny, která prezentovala 

hanácké tance a pásma zaměřená na výroční a rodinné zvyky. Větńina jejích poznámek a zápisŧ 

sběrŧ se v Tovačově nedochovala. Z ručně psaných podkladŧ čerpala badatelka Ludmila Mátlová 

Uhrová při zpracování sbírky „Hanácké tance z Tovačovska―.
15

 Toto dílo je dodnes základním 

                                                 
12

 K bitvě dońlo dne 15. 7. 1866 u Tovačova a Dubu nad Moravou. V místech nejtěņńích bojŧ bylo postaveno několik 

pomníkŧ na památku více neņ pěti set padlých vojákŧ.  Pět pomníkŧ a dva kříņe se dochovaly dodnes. 
13

 Podrobnějńí historie obce je zpracována v publikaci: FIŃER, Z. – INDRÁK, A. – VELICKÝ, V.: Tovačov 675 let 

městem. Tovačov, 1996. Dalńí informace jsou dostupné na oficiálních internetových stránkách Tovačova: 

http://www.tovacov.cz/articles/cs/o_meste/historie. 
14

 Frantińka Terezie Emerencie Xavera Běhálková (1853 – 1907). 
15

 MÁTLOVÁ – UHROVÁ, L.: Hanácké tance z Tovačovska. Praha, 1954. 
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odborným východiskem pro činnost tanečních sloņek folklorních souborŧ na střední Hané. 

Z Tovačova pocházel rovněņ malíř, učitel zpěvu, hry na housle a autor choreografických úprav 

lidových tancŧ Petr Poláńek.
16

 

Muzejní spolek v Tovačově vznikl v roce 1937. Jeho členové cíleně budovali národopisnou 

sbírku. Součástí sbírky byly výńivky, komplety i součástky hanáckých krojŧ, lidový nábytek, 

artefakty z keramiky, předměty lidového řemesla a obrazy s lokální tematikou. Od poloviny 

20. století tvoří fond muzejního spolku základ expozice na tovačovském zámku. 

V dialektu, lidové písni i tanci se vyskytuje několik společných typicky hanáckých rysŧ – 

pomalost, táhlost, klidné tempo a dŧstojnost. Výrazným nářečním znakem je, velmi zjednoduńeně 

řečeno, pouņívání hlásky „o― namísto souhlásky „ou―, u některých výrazŧ i místo hlásky „u―, a dále 

hlásky „e― místo „y―, někdy také namísto „u―.
17

 Tyto dialektologické znaky se v mluvě starńí 

generace zachovávají dodnes.  

Hanácké písně, zaznamenané v Tovačově, jsou klidného tempa a vyznačují se specifickou 

melodikou. Větńina lidových tancŧ, které tvořily běņnou součást tanečního repertoáru této lokality 

do konce 19. století, byla kráčivého, pomalého charakteru, s dŧrazem na dŧstojnost, vzneńenost 

a váņnost v tanečním projevu.
18

 

Tovačovský kroj, zejména jeho ņenská varianta, odráņí v míře zdobnosti bohatost a úrodnost 

regionu. Kroj nebyl příliń zasaņen „módními vlnami― v prŧběhu 20. století, nedońlo 

tak k výraznému zkracování ņenských sukní nebo pouņívání současné společenské obuvi jako 

krojového doplņku.
19

 Současný muņský sváteční kroj se skládá z krátkých hnědoņlutých nohavic, 

zastrčených do vysokých černých bot, ńirokého zdobného opasku, bílé nabírané końile s bohatou 

černou florální výńivkou a vázačkou pod krkem, zelené, v přední i zadní části bohatě vyńívané, 

soukenné vesty s kovovými knoflíky, nízkého klobouku s ozdobou z řasené stuhy v jeho přední 

části a černě vyńívaného kapesníčku, zasunutého pod opaskem.  

Ņenský sváteční kroj tvoří dlouhá bílá přední zástěra („fěrtóńek―) se ņlutými výńivkami, 

oblékaná na ńkrobené, skládané bílé sukně, vdané ņeny mají sukně tmavńích barev. Dolní polovina 

oděvu tak vytváří rozńířenou siluetu postavy. Dále ke kroji patří bohaté rukávce s masivním 

„obrńlákem― (ńkrobeným, skládaným límcem, poloņeným okolo krku) a barevná kordulka, 

u vdaných ņen nahrazena tmavou jupkou. V pase je uvázaná směrem dopředu ńiroká stuha. 

                                                 
16

 Petr Poláńek (1903 – 1985), spoluautor zpěvníku hanáckých lidových písní: GEYER, L. – POLÁŃEK, P.: Hanácky 

pěsničke. Přerov [s. a.]. 
17

 Viz publikace: BARTOŃ, F.: Dialektologie  moravská. Brno, 1886., příp.: BARTOŃ, F.: Dialektologický slovník 

moravský. Praha, 1906., TRÁVNÍČEK, F.: Moravské nářečí. Praha, 1926. 
18

 Viz dílo: MÁTLOVÁ – UHROVÁ, L.: Hanácké tance z Tovačovska. Praha, 1954. a BAKEŃOVÁ, L. – 

BĚHÁLKOVÁ, F. X. – JANÁČEK, L. – ZEMAN, M.: Národní tance na Moravě. Praha, 1987, s. 16 – 21, 40 – 43. 
19

 Popis vývoje kroje z Tovačova do začátku 20. století je uveden ve studii: KLVAŅA, J.: Kroj hanácký vŧbec 

a Tovačovský zvláńť. Národopisný sborník českoslovanský, 7, 1901, s. 14 – 34. 
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Na hlavě nosí svobodné ņeny věneček z umělých květŧ a mańlí, vdané turecký ńátek s typickým 

úvazem. Na bílé punčochy (u vdaných ņen opět na černé) jsou obuty černé vyńívané nízké střevíce, 

k zavazování v přední části střevíce jsou pouņívány červené stuņky. 

V současnosti je hlavním organizátorem kulturního dění městský úřad, který spolupracuje 

s místními zájmovými spolky. K nejdŧleņitějńím patří obecně prospěńná společnost Okrańlovací 

spolek tovačovský (se zaměřením na zachování úrovně kulturně-společenských akcí ve městě, 

zejména Hanáckých slavností apod.), obecně prospěńná společnost Tovačovský zámek (navazující 

na sbírkotvornou a vzdělávací činnost zaniklého Muzejního spolku) a folklorní uskupení Hanácký 

soubor Hatě Tovačov. Soubor vznikl v roce 1996, od té doby je pořadatelem akcí folklorního 

charakteru, z nichņ lze jmenovat úspěńný hanácký bál nebo přehlídku dětských hanáckých souborŧ. 

Vedle dospělého folklorního souboru zde pŧsobí i dětský taneční krouņek Hanáček při základní 

ńkole v Tovačově. 

I přes pevně zakořeněné povědomí o etnografické přísluńnosti a znacích regionální kultury 

dochází v Tovačově k postupnému zániku lidových tradic. Obyvatelé městečka nacházejí 

své profesní uplatnění ve větńích městech, kde vyuņívají také nabídky volnočasových 

společenských aktivit. 
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ROZBOR PRAMENŮ A LITERATURY 

 

K národopisné oblasti Haná bylo zpracováno velké mnoņství pramenŧ, které byly 

publikovány v řadě odborných článkŧ, studií i monografií. Badatelský zájem o městečko Tovačov 

vyvrcholil jiņ koncem 19. století v souvislosti s obrozeneckými snahami a pŧsobením osobností 

kulturního hnutí, z nichņ nejvíce materiálu shromáņdila jiņ zmiņovaná F. X. Běhálková. V polovině 

20. století  proběhlo v Tovačově několik terénních výzkumŧ navazujících na práci F. X. Běhálkové. 

Výzkumy byly zaměřeny převáņně na lidový tanec, hudbu a oděv. Dále jiņ bádání nepokračovalo. 

Při výzkumu pro potřeby zpracování projektu Taneční medailony obcí – oddíl Haná, obec 

Tovačov - byly prostudovány materiály uloņené v archivu Etnologického ústavu Akademie věd ČR, 

pracovińtě Brno, v Zemském archivu v Opavě, pobočka Olomouc, ve Státním okresním archivu 

v Přerově, v archivu Muzea Prostějovska v Prostějově, v archivu Okresního vlastivědného muzea 

J. A. Komenského v Přerově, v archivu Národního ústavu lidové kultury ve Stráņnici a vpomocném 

archivu města Tovačova. V písemných dokumentech, fotografických fondech a fondech 

videozáznamŧ těchto institucí byly nalezeny historické doklady o vývoji sociálního uspořádání, 

zapsané paměti popisující spolkový a kulturní ņivot na Tovačovsku, nákresy lidového oděvu, 

fotografie společenských událostí a videozáznamy kulturních akcí z konce 20. století. 

Ve videoarchivu Národního ústavu lidové kultury jsou nyní dostupné pouze dva záznamy přehlídky 

dětských folklorních souborŧ v Tovačově z roku 1998. 

Stručné doplņující informace, včetně fotografií, slouņící k dokreslení národopisného obrazu 

jsou zachyceny v kronice města Tovačova. V současné době se na shromaņďování obrazových 

materiálŧ vztahujících se k tanečnímu, hudebnímu a zvykoslovnému folkloru podílí svou činností 

i Hanácký soubor Hatě Tovačov. 

Přehled historického vývoje a etnografické diferenciace Hané, do jejichņ kontextu je nutné 

městečko Tovačov zasazovat, je zahrnut v kompendiu Počátky národopisu na Moravě, 

které sestavil R. Jeřábek.
20

 Stejný autor se věnoval problematice etnografické rajonizace Hané 

v rámci Slovníku české hudební kultury pod heslem Etnografická diferenciace.
21

 Obdobný přehled 

je dostupný rovněņ a v 10. svazku Vlastivědy moravské s názvem Lidová kultura na Moravě 

od J. Jančáře a jeho autorského kolektivu.
22

 Ve 2. svazku národopisné encyklopedie Lidová 

                                                 
20

 JEŘÁBEK, R.: Počátky národopisu na Moravě. Antologie prací z let 1786 – 1884. Stráņnice, 1997. 
21

 JEŘÁBEK, R.: Etnografická diferenciace. Slovník české hudební kultury. Praha, 1997, s. 199 – 200. 
22

 JANČÁŘ, J. a kol.: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid. Sv. 10. Stráņnice, 2000, s. 15 – 17. 
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kultura jsou pod heslem Haná a Hanáci k dispozici dalńí zpracované historické a národopisné 

údaje.
23

 

Monografie městečka, nazvaná Tovačov 675 let městem,
24

 zpracovává přehledně historii 

obce od zaloņení aņ do roku 1996. Jsou zde popsány sociální, politické a zemědělské dobové 

poměry. Národopisné poznatky v této publikaci obsaņeny nejsou. 

Z terénních výzkumŧ na Tovačovsku lze odkazovat na kvalitně sestavené taneční sbírky. 

Této lokalitě je věnována i část publikace od autorŧ L. Bakešové, F. X. Běhálkové, L. Janáčka 

a M. Zemana Národní tance na Moravě.
25

 Rozborem sběratelské práce F. X. Běhálkové se zabývá 

kniha G. Voţdy s názvem Xavera. Materiály o ţivotě a díle Františky T. E. Běhálkové.
26

 Stěņejní 

sbírkou je publikace Hanácké tance z Tovačovska od L. Mátlové Uhrové, která rovněņ vychází 

z dochovaných poznámek F. X. Běhálkové. Kromě lidových tancŧ jsou v ní zachyceny i popisy 

krojŧ, písní, dialektu a charakteristika hanáckého lidu. Při studiu vývoje tanečnosti na Tovačovsku 

je moņné čerpat i z etnochoreologických prací Z. Jelínkové.
27

 

Cenné doklady o lidovém tanci, písni a hudbě jsou shromáņděny ve videoecyklopedii Lidové 

tance z Čech, Moravy a Slezska, díl Haná, který vydal v roce 1997 Národní ústav lidové kultury. 

Obrazový materiál poskytuje přehled o velkém počtu tancŧ z Tovačova a nejbliņńího okolí. 

Interprety tancŧ jsou členové hanáckých folklorních souborŧ, avńak nepocházejí přímo z Tovačova. 

Filmový záznam je doplněn skripty,
28

 zpracované Z. Jelínkovou, s podrobnými popisy tancŧ, 

písņovými incipity a notovými zápisy. Charakteristika oblasti Hané, včetně vývoje tanečnosti, 

je uvedena na začátku této broņury.   

Kompletní přehled pramenŧ a literatury je obsaņen v bibliografii, která je součástí 

této studie.  

 

 

                                                 
23

 BROUČEK, S. – JEŘÁBEK, R.: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Sv., Praha, 

2007, s. 238 – 239. 
24

 FIŃER, Z. – INDRÁK, A. – VELICKÝ, V.: Tovačov 675 let městem. Tovačov, 1996. 
25

 BAKEŃOVÁ, L. – BĚHÁLKOVÁ, F. X. – JANÁČEK, L. – ZEMAN, M.: Národní tance na Moravě. Praha, 1987, 

s. 16 – 21, 40 – 43. 
26

 VOŅDA, G. : Xavera. Materiály o ņivotě a díle Frantińky T. E. Běhálkové. Tovačov, Věrovany, 2003. 
27

 Viz bibliografie v závěru této studie. 
28

 JELÍNKOVÁ, Z.: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Haná, část 2. Popisy tancŧ ke stejnojmenné videokazetě. 

Stráņnice, 1997. 
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HISTORICKÝ VÝVOJ TANEČNOSTI 

 

Z historických pramenŧ vyplývá, ņe první ověřitelné doklady o tanci v Tovačově pocházejí 

z konce 15. století, kdy se za vlády Ctibora Tovačovského z Cimburka konaly v rámci výročních 

trhŧ pro lid z celého panství závody v běhu a tanci. Ikonografické doklady z 16. a 17. století jsou 

bohaté na vyobrazení obřadního hanáckého tance „cófavá―, který byl v rŧzných podobách znám 

i v Tovačově. 

Písemné záznamy tancŧ se vyskytují aņ od poloviny 19. století. V této době stoupá zájem 

o lidovou píseņ, tanec i hudbu. Popisy tancŧ, které zŧstaly zachovány ve sbírkách lokálních 

sběratelŧ tedy pocházejí právě z tohoto období. Jedná se o zápisy F. X. Běhálkové, L. Janáčka 

(z 19. století), L. Mátlové Uhrové a Z. Jelínkové (v návaznosti na předchozí výzkumy 

publikováno v polovině 20. století). 

K definování hanáckých tancŧ mŧņe velmi dobře poslouņit kapitola z publikace Hanácké 

tance z Tovačovska
29

 od výńe zmíněné L. Mátlové Uhrové, kde je uvedeno: „A tanec hanácký 

je věrným obrazem povahy lidu a kraje. Nikde není náhlých přechodů, rychlých obratů, 

ani poskoků. I kdyţ chce Hanák projeviti radost, nevyskočí, nezvedne nohy ani paţe, projevuje 

radost uvnitř, zamyšlený v sebe, pohyby jsou jemné, klidné. Odpor, vzdor a všechny překáţky, 

které se mu staví v cestu, projevuje zevně nanejvýš podupy, často velmi výraznými, aby jimi 

naznačil své sebevědomí. I v potlescích je jakési svérázné, do jisté míry odváţné gesto.“ 

Tento popis vystihuje typické taneční znaky, které byly patrné po celém hanáckém území. 

Charakteristickým tancem, v němņ jsou tyto aspekty obsaņeny, je „cófavá―. V Tovačově bývala 

tančena a doprovázena zpěvem hlavně na ostatkových zábavách v rámci zavádění pod právo, 

kde dívky platily do připraveného talířku poplatek za muziku. Nejvíce se uņívalo nápěvu „Rostó, 

rostó―. 

Tanečních příleņitostí bývalo v minulosti v Tovačově v prŧběhu roku velmi mnoho. 

V období masopustu se konaly okázalé svatby, v jeho posledních dnech – na ostatky – se pořádaly 

zábavy od neděle aņ do úterní pŧlnoci, kdy bývala pochovávána basa. Na jaře se stavěla máj. 

Při jejím kácení se seńly i chasy z okolních vesnic a nesly ji prŧvodem do hospody, kde probíhala 

taneční zábava. Oslava ukončení ņní – doņatá – byla rovněņ doprovázena tancem. Na podzim 

probíhaly hody v pevně určeném termínu v měsíci říjnu (tzv. císařské), některé vesnice 

na Tovačovsku mívaly jeńtě hodky (jejich termín nebyl jednotný). 

                                                 
29

 Citace: MÁTLOVÁ – UHROVÁ, L.: Hanácké tance z Tovačovska. Praha, 1954, s. 27. 
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L. Mátlová Uhrová popisuje prŧběh hodového tanečního pořádku takto:
30

 „Začínalo se tím, 

ţe se muzikanti zastavili před hospodou a zahráli marš. … V hospodě se postavila děvčata 

do jednoho kouta, chlapci do druhého, a stréčci a tetičky si posedali na ţidle nebo ke stolům… 

Jakmile muzikanti začali hrát, chlapci „kývli“ prstem na děvčata, aby šla k tanci. Některá 

se schovávala a chlapec si musel pro ni jít. Začínalo se zpravidla „sósedskó“ a tančilo se stále 

po kruhu, doprava i doleva. Chvílemi se páry drţely, chvílemi pouštěly ruce a nechaly je volně viset 

dolů nebo s nimi doprovázely taneční pohyby. Kaţdý se otáčel sám, dívali se přitom na sebe, 

zas přitancovali k sobě, chytli se a tančili dál. Byly to většinou valčíky nebo polky, třasáky, šotyšky 

a jiné. Kdyţ se objevil ve dveřích pudmistr (starosta) s paňmámó, nebo některá jiná význačná 

osoba, muzikanti zahráli intrádu a poté marš. Všichni se pochytali za ruce do kruhu a postupovali 

obyčejnými kroky napravo nebo nalevo. … Potom utvořili z kruhu řadu, drţeli se za ruce, chodili 

za sebou různými směry nebo se proplétali pod zdviţenými paţemi. … Při tancích se zpívalo. 

Jen staří váţně přihlíţeli a babky klevetily. Později večer … pochytali se v přestávkách mezi tancem 

zvlášť děvčata a zvlášť chlapci, procházeli se v kruhu a zpívali písně. Potom muzikanti zanotili 

intrádu a vyhlásili sólo tetičkám a stréčkům. Mladí se rozestoupili, aby jim udělali místo a stréčci 

a tetičky tančili „kévavó sósedskó“. Při kaţdém kroku se ukláněli zvolna se strany na stranu. Mladí 

jim k tomu zpívali a tleskali“. 

Hudební doprovod na tanečních zábavách tvořila tzv. „ńtrajchová― muzika ve sloņení první 

a druhé housle, kontrabas a klarinet. Postupem času se přidával i cimbál. Ve 20. století se i zde 

rozńířila dechová hudba. Na přelomu 20. a 21. století začala být upřednostņována hudba moderní. 

Z konce 19. století jsou v pramenech doloņeny, kromě obřadní „cófavé―, tance: huláņ 

(hulán), ńotyńka, maďara, troják, na konopě (ńvihák), janek, ńáteček, vápenická, stodolenka, tetka 

(ńkrk), roņek, sekerečka, pleskavá, holubička, zahradnická, řeznická, kanafaska a kalamajka. 

Tyto párové nebo trojicové tance se vyznačují pevnou vnitřní vazbou, lze je tedy označovat 

jako tance figurální. Jsou v nich obsaņeny kroky z kolových tancŧ (polky, valčíku, mazurky 

nebo obkročáku). V odborné literatuře je tato skupina tancŧ definována jako tance mladńího 

pŧvodu, tance starńího pŧvodu v Tovačově zaznamenány nejsou. Specifické jsou tance marń 

(muņský pochod napodobující vojenské „mańírování―) a tzv. hanácké cifrování (tanec zaloņený 

na individuálních muņských tanečních projevech poskočného rázu). Vyskytují se i taneční hry 

legátková a pastéřská (taneční útvary s vyuņitím rekvizit), které plní zábavnou funkci a uplatņují 

se převáņně v kontextu svatebního veselí. 

                                                 
30

 Citace: MÁTLOVÁ – UHROVÁ, L.: Hanácké tance z Tovačovska. Praha, 1954, s. 28 – 29. 
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Konkrétní popisy tancŧ jsou uvedeny v díle L. Bakešové, F. X. Běhálkové, M. Zemana, 

L. Janáčka Národní tance na Moravě.
31

 Z Tovačova jsou zde zaznamenány tance cófavá (konopě), 

trojky (tanec ve trojicích – dvě ņeny, jeden muņ, s vyuņitím tří ńátkŧ), troják (párový tanec, po třech 

párech ve dvou řadách), tetka (jiný název „ńkrk― – párový tanec v drņení za pas a postavením 

do dvou řad ńikmo proti sobě), roņek a sekerečka (tance v kruhu, často tančené při svatbách). 

Zápisy obsahují charakteristiky tancŧ s nákresy výchozího postavení tanečníkŧ, včetně notových 

záznamŧ a nápěvŧ. 

Ve 20. století dońlo obecně ve vńech národopisných regionech k úbytku tanečních 

příleņitostí i postupnému zániku mnoha lidových tancŧ. V souvislosti se změnami v hudebním 

doprovodu se do popředí dostávají polky, valčíky, mazurky a kvapíky. Zároveņ se na Tovačovsku 

u lokálních národopisných pracovníkŧ objevují snahy o zachování znalosti hanáckých tancŧ 

v povědomí místních lidí. Z těchto počinŧ je nutno jmenovat sestavení pásma hanácké besedy. 

Za její autorku je povaņována Anna Hýţďalová z Kojetína. Poprvé byla hanácká beseda 

prezentována na veřejnosti 10. srpna 1947 na „Hanácké póti― v Kojetíně. Díky velkému ohlasu byla 

opakována o rok později v rámci Hanáckých slavností na celostátní výstavě v Kroměříņi. Popis 

a návod k tanci byl autorkou upraven a ve spolupráci s G. Voţdou vydán tiskem.
32

 Tato publikace 

se stala základem pro pozdějńí práci nově vzniklých folklorních kolektivŧ. Tance vycházejí 

z hanácké taneční tradice a větńina z nich byla zapsána přímo na území Tovačova. 

Výzkumu hanáckých tancŧ se v polovině 20. století věnovala etnochoreoloņka Z. Jelínková. 

Ve svém díle Lidový tanec na Hané a v přilehlých oblastech
33

 ze zabývala vńemi druhy hanáckých 

tancŧ, vzájemnými vazbami mezi tanci v jednotlivých hanáckých subregionech a zasazovala 

je do historického kontextu. Její odborná práce byla zúročena v 90. letech 20. století při zpracování 

projektu videoencyklopedie Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska – díl Haná, ke kterému 

připravila i doprovodnou publikaci s detailními popisy tancŧ.
34

 Celkový počet dvaceti jedna 

lidových tancŧ, určených pŧvodem z Tovačova, odkazuje na bohatost tanečního repertoáru 

v minulosti. Jsou zde audiovizuální záznamy tancŧ: cófavá (v několika variantách), vápenická, kolo, 

marń, vojáček, na konopě (tanec známý i pod názvem „ńvihák―), janek (někde nazvaný „steklé 

janek―), ńotyńka, vranke, annovský, maleni, stodolenka, ńáteček, tovačov, kalamajka, tetka (tanec 

často označovaný jako „ńkrk―), koņóńek, pleskavá (jinak nazvaná „manská―), roņek, trojke 

                                                 
31

 Citace: MÁTLOVÁ – UHROVÁ, L.: Hanácké tance z Tovačovska. Praha, 1954, s. 28 – 29. 
32

 VOŅDA, G.: Hanácká beseda. Brno, 1948. 
33

 JELÍNKOVÁ, Z.: Lidový tanec na Hané a v přilehlých oblastech. Olomouc, 1991. 
34

 JELÍNKOVÁ, Z.: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Haná, část 2. Popisy tancŧ ke stejnojmenné videokazetě. 

Stráņnice, 1997. 
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(nebo také „koně―, či „podlizavá―) a zahradnická.
35

 V komentářích k tancŧm vńak chybí poznámky, 

z jaké doby tanec pochází, kdy byl zapsán a zda se v terénu stále vyskytuje. 

V současné době lze konstatovat, ņe tradiční lidové tance v Tovačově téměř vymizely, 

přeņívají pouze prostřednictvím pódiových nebo popularizačních vystoupení folklorních souborŧ. 

Stejně tak jsou na ústupu „zlidovělé― varianty polky nebo valčíku. Uplatņují se jejich rŧzné 

choreografické úpravy, které jsou vyučovány v rámci kurzŧ společenských tancŧ. Dochází 

k rostoucí oblibě současných moderních tancŧ, nejen u mladé, ale i u střední generace účastníkŧ 

tanečních zábav. Moderní tance pronikly v posledních desetiletích také do kulturních akcí 

folklorního rázu. Svědčí o tom například i přehled tanečního pořádku na hanáckém bálu v letońním 

roce. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Veńkeré popisy tancŧ jsou přehledně zpracovány ve výńe zmiņované videoencyklopedii, proto nejsou na tomto místě 

uváděny. 
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     STAV TANEČNOSTI V SOUČASNOSTI 

 

Při posuzování současného stavu tanečnosti v Tovačově je nutno přihlédnout k nedostatku 

tanečních příleņitostí. Lidové hanácké tance jsou zachovávány jen v podobě pódiových vystoupení 

folklorního souboru a dětského národopisného krouņku během přehlídkových pořadŧ na místních 

Hanáckých slavnostech, které se konají v polovině června. Jedinou příleņitostí, při níņ jsou 

tyto tance okrajově praktikovány v přirozeném prostředí je „hanácké bál―. Avńak i zde se jedná 

pouze o polku a valčík, lidové tance jsou předváděny prostřednictvím pásma hanácké besedy. 

Dříve byly v Tovačově díky činnosti členŧ folklorního souboru udrņovány zvyky vodění medvěda 

a také kácení máje. Obě akce v posledních letech zanikly a zatím nedońlo k jejich obnově. 

Svatováclavské hody, pořádané na konci září, jiņ pozbyly na svém pŧvodním významu. Vymizel 

z nich folklorní aspekt. Mají tedy charakter městských slavností s jarmarkem, hudebními 

vystoupeními vńech ņánrŧ, kulturním programem v prostorách zámku a s taneční zábavou, během 

které se tančí současné moderní tance. 

V rámci projektu Taneční medailony obcí na Hané byl z výńe uvedených dŧvodŧ 

audiovizuálně zaznamenán pouze „hanácké bál―. Národní ústav lidové kultury bude postupně 

získávat dostupné historické fotografie a dalńí videozáznamy událostí folklorního rázu z Tovačova. 

 

„Hanácké bál“ 

Popis akce: 

„Hanácké bál― proběhl v Tovačově dne 6. 2. 2010 v prostorách sportovní haly. Pořadatelem 

byl Hanácký soubor Hatě Tovačov. Hudební doprovod zajistila dechová hudba Věrovanka 

a hudební skupina ANIMO BAND. 

Hanácký soubor Hatě Tovačov vznikl koncem roku 1995, vystupuje od roku 1996. Navázal 

svou činností na práci zaniklého souboru Haná. Na zaloņení měly velký podíl Ivana Otáhalová 

a Zdeņka Ludvová, která je jeho vedoucí do současnosti. Spolu s ní nyní soubor vede 

Jana Hońková. Zpočátku se soubor skládal z taneční i hudební části, v posledních letech pŧsobí 

bez hudební sloņky. Aktuálně má osm mladých tanečních párŧ ve věku od 15 do 19 let, 

které prezentují hanácké tance z Tovačova a okolí. V jejich repertoáru jsou: hanácká beseda, 

řeznické tance a jednotlivé lidové tance z Tovačovska, při jejichņ nácvicích vycházejí 

ze zpracovaných sběrŧ F. X. Běhálkové. 

Dechová hudba Věrovanka patří k oblíbených hanáckým kapelám. Její kořeny sahají 

aņ do 40. let 20. století. Kapelníkem je Jiří Uhlíř a uměleckým vedoucím Tomáń Landsman. 
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Vedle úprav hanáckých lidových písní hraje kapela i skladby z ostatních částí Moravy, české písně 

a populární současnou hudbu. 

Multiņánrová hudební skupina ANIMO BAND z Nezamyslic u Prostějova pŧsobí více 

neņ dvacet let v oblasti kulturních akcí vńeho druhu. Skládá se ze čtyř členŧ, kteří hrají na klávesy, 

saxofon, klarinet a sami se doprovázejí zpěvem. Specializují se na současnou hudbu, dle poņadavkŧ 

účastníkŧ akcí. Skupinu řídí Jindřich Ńtěpánek. 

Před začátkem „hanáckého bálu― probíhal nácvik hanácké besedy souboru s dechovou 

hudbou. Prostor sálu byl vyzdoben tureckými ńátky a dekoracemi z přírodních materiálŧ. 

Kvŧli velkému prostoru a velmi ńpatné akustice sportovní haly byly v prŧběhu celého večera 

problémy s kvalitním nazvučením sálu. Počet návńtěvníkŧ přesáhl pět set (460 platících 

+ 70 organizátorŧ). V hanáckých krojích se zúčastnili jenom členové souboru a dechové hudby, 

ostatní hosté přińli ve společenském oděvu. Věková skladba účastníkŧ byla zajímavá – početnou 

skupinu tvořila mládeņ kolem osmnácti let a bohatě byla zastoupena i střední generace. Občerstvení 

bylo zajińtěno ve výčepu a jídelně v přilehlých prostorách sportovní haly. Nabídka nápojŧ byla 

bohatá, podávány byly i tradiční koláčky, zákusky a teplá jídla.  Výńe vstupného byla stanovena 

na 90 Kč + 10 Kč místenka. 

První návńtěvníci přicházeli od 19:30 hodin, kdy započal i prodej lístkŧ do tomboly. Vítání 

hostŧ tzv. „tradičním zpŧsobem―, tedy slivovicí a hanáckými koláčky, zajińťovali členové souboru. 

Během uvítání probíhala i scénka s maskou medvěda. 

     Na pódiu se střídaly dechová hudba Věrovanka a hudební skupina ANIMO BAND. Taneční 

parket se postupně zaplņoval. Tanečníci nepreferovali konkrétní styl hudby, o obojí doprovod byl 

přibliņně stejný zájem. Tančila se polka, valčík, tango, walz, jive nebo cha-cha. 

Ve 21 hodin začalo předtančení a oficiální zahájení bálu. Po nástupu krojovaných členŧ 

souboru Hatě byla tančena hanácká beseda (se stejným pořadem hanácké besedy se soubor zapojil 

v roce 2010 do soutěņe o rekord v počtu tanečníkŧ besedy ve Vyńkově). Po skončení besedy 

následovalo sólo pro obě vedoucí a tanečníky souboru. Programem provedla, s uplatněním místního 

dialektu, jedna z dvojic souboru. 

Zábava pokračovala volně při dechové hudbě a hudební skupině. Kolem 22. hodiny 

se představil svým druhým vystoupením soubor Hatě. Tentokrát se jednalo o pásmo společenských 

tancŧ ve večerních ńatech. O hodinu později byla zábava přeruńena dalńím krátkým vystoupením 

skupiny „Stepařky Severní Dakota― z nedalekého Dubu nad Moravou. Po něm proběhlo losování 

hlavních cen tomboly (ņivého selete a slivovice). O pŧlnoční zábavné překvapení se postaral 

opět soubor Hatě s humorným pásmem na téma pohádkového příběhu „Princezna ze mlejna―, 

ve kterém se mísily prvky jihočeských lidových tancŧ a současných moderních tancŧ. 
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Po tomto vystoupení se rozloučila i dechová hudba a bál pokračoval aņ do časných ranních hodin 

za hudebního doprovodu ANIMO BAND. Tančily se uņ pouze moderní tance. 

 

Popis tanců: 

- Pochod 

Pomalým dŧstojným pochodovým krokem přińli před zahájením hanácké besedy členové souboru 

Hatě, oblečeni ve svátečních krojích. Prońli v jednotlivých párech kolo po obvodu tanečního 

parketu a sestavili se do řady, postaveni zády k pódiu. 

- Hanácká beseda 

Hanáckou besedu doprovázela dechová hudba Věrovanka. Jednotlivé sloky byly zpívány 

zpěvačkami dané kapely. Beseda se skládala z krátké úvodní předehry (8 taktŧ) a deseti oddělených 

částí (valčík „Tovačov― tvořil části dvě), kompletní taneční série (kromě deváté) byly 

vņdy repetitovány:  

1. Salát: incipit „Počké, povim na tě, ņes bel na salátě―, při předehře postavení v kruzích, 

v párovém drņení, chlapci zády do kruhu v jeho vnitřní části, děvčata čelem. Následovalo 

unoņení pravé nohy chlapce a protějńí nohy dívky s mírným náklonem na danou stranu, 

poté otáčení párŧ po kruhu valčíkovým krokem, unoņování i valčíkové otáčení se opakovalo 

a bylo zakončeno polkou tančenou po kruhu. 

2. Tovačov: incipit „Tovačov, Tovačov, tovačovské zámek―, při předehře dvojice v postavení 

boky do kruhu ve spojení pomocí ńátečkŧ. Chlapci vykračovali levou nohou, pravou nohu 

postavili na ńpičku před levou a provedli otočku (tzv. sousedský krok), děvčata 

totéņ protějńíma nohama, během sousedských krokŧ pohupovaly dvojice ńátečky, 

poté se dívky s rukama v bok otáčely, chlapci nad jejich hlavami krouņili ńátečky, pomocí 

přísunŧ postupovali za točícími se dívkami a zastavili třemi podupy na místě. 

3. Sekerečka: incipit „Či je, či je, či je děvče, v té červené kacabajce―, při předehře postavení 

párŧ čelem k sobě, boky do středu kruhu, ruce spojené kříņem. Následovaly polkové kroky 

po kruhu s pokyvováním hlavy a podupy, na které navázaly páry opakovanými řezankovými 

poskoky, znovu polka. 

4. Oráčská: incipit „Kde ty jedeń, muj Jeničku―, během předehry postavení dvojic čelem 

k sobě, bokem do středu kruhu, spojení vnějńích rukou, vnitřní ruce v bok. Poté dva 

přísunné kroky do středu kruhu překříņením vnějńí nohy přes vnitřní, po přechycení drņení 

rukou se stejnými kroky dvojice vracela ze středu kruhu, celé se opakovalo, dońlo ke změně 

drņení – dívky s poloņenýma rukama na ramenou tanečníka a chlapci v pase tanečnice, 

v této pozici poskakovaly páry na pravé noze a levou volně houpaly dopředu a dozadu. 
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5. Tovačov: incipit i popis tance jsou shodné s bodem č. 2. 

6. Řeznická: incipit „Ve řeznici, řemeslnici, ve se dobře máte―, při předehře páry bokem 

do kruhu, ruce spojené kříņem. Pak kráčení volným krokem po kruhu vpřed a vzad 

se zvednutím dívky do výńky po posledním kroku, poté děvčata poloņila pravou ruku dlaní 

navrch na levou nataņenou ruku chlapcŧ, kteří do nich podle rytmu hudby tleskli, celý 

postup se dvakrát opakoval, poté následovala chŧze po kruhu a střídavé tleskání rukama 

o sebe s tanečními partnery. 

7. Šáteček: incipit „Červené ńátečku, kolem se toč―, během předehry dvojice opět v postavení 

bokem do středu kruhu, ruce spojené pomocí dvou ńátečkŧ. Poté postupovaly páry 

sousedským krokem po kruhu, ńátečky přitom mírně pohupovaly, po podupu se vńichni 

podtočili pod ńátečky do kruhu, následoval jeden přísun vpravo a jeden vlevo a zase vpravo, 

pak podtáčka ven z kruhu a přísunné kroky vlevo, vpravo, vlevo. 

8. Zahradnická: incipit „Ńél zahradník do zahrady s motekó―, při předehře postavení tanečníkŧ 

do řady ve spojení zkříņenýma rukama za zády. Následoval společný výkrok pravou nohou, 

přísun, krok nańikmo doprava, stejným zpŧsobem do leva, pak série polkových krokŧ párŧ 

v kole, opakoval se celý tanec po předehře zavrńený zvedačkou děvčat v sedu na spojených 

rukou chlapcŧ při točení v kruhu, poté se dvojice otáčely po kruhu osmi kroky 

a na ně navázaly úvodní výkroky a sada polkových krokŧ. 

9. Sedlácká: incipit „Jede sedlák na lóku―, u předehry postavení dvojic v kruhu čelem k sobě 

v drņení za obě ruce, chlapci zády do vnitřní strany kruhu. Páry kráčely ńesti kroky po kruhu 

směrem na pravo, následovala vzájemná dŧstojná úklona pomocí zanoņení pravé nohy 

za levou, pak kráčení doprava zakončené úklonou, dvojice se rozdělily, kaņdý s rukama 

zaloņenýma v bok provedl otočku přeloņením levé nohy přes pravou, poté tlesknutí s mírnou 

úklonou, otočka stejným zpŧsobem jako v předchozích taktech na levou stranu, znovu 

potlesk s mírnou úklonou, na závěr bylo opakováno úvodní kráčení v drņení za ruce 

se vzájemnou úklonou. 

10. Finále: incipit „Na té nańé Hané―, páry v drņení a postavení jako při pochodu (pomocí 

spojených loktŧ, s druhou rukou v bok), kráčení dvojic promenádním krokem středem sálu, 

poté změna drņení na uzavřené a tanec klusavými kroky po kruhu směrem vpravo, následně 

totéņ vlevo a série polkových krokŧ po kruhu. 

Beseda byla zakončena nástupem vńech tanečníkŧ do řady. 

 

- Polka 
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Polka byla vyuņita pro speciální sólo krojovaných tanečníkŧ. Tančilo se v kruhu, který tvořili 

samostatně postaveni členové souboru. Pohupovali se do rytmu ze strany na stranu s potleskem. 

Vnitř kruhu se tančila klasická polka („krok sun krok―) ve sviņném tempu. Pokud jde o ostatní 

tanečníky, mimo připravené sólo, tančili polku ve velmi rychlém aņ klátivém tempu, přísuny byly 

gradovány mírnými výskoky, někdy jeńtě s podtočením partnerky pod pravou rukou tanečníka. 

 

- Valčík 

Valčík se tančil klasickým zpŧsobem, není tedy nutný podrobný popis. 

 

- Společenské párové tance 

Ze společenských párových tancŧ byly nejčastějńí tango, jive a cha-cha. Jejich provedení záviselo 

na individuálních schopnostech kaņdého tanečníka. Někteří znali odpovídající kroky díky 

návńtěvám tanečních kurzŧ, jiní se přizpŧsobovali pouze stylu a rytmu hudby. 

 

- Moderní tance  

Moderní tance byly velmi vítaným zpestřením bálu. Tančilo se na české i zahraniční skladby. 

Převládalo hromadné postavení nad párovým drņením. Vyskytovaly se nejrŧznějńí taneční projevy 

v závislosti na hudebním tempu. Pomalé skladby byl tančeny v párovém drņení, pomalými přeńlapy 

z nohy na nohu a lehkým otáčením tanečníkŧ kolem vlastní osy. 

 

Seznam získaných doprovodných materiálů k akci: 

(materiály jsou součástí Seznamu příloh uloņených v archivu NÚLK) 

- plakát k hanáckému bálu 

- pozvánka na hanácký bál 

- notový a textový záznam hanácké besedy pro účely hanáckého bálu 

propagační materiály Hanáckého souboru Hatě Tovačov 
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Prameny: 

Písemné: 

Archiv města Tovačov, inventární záznam č. 379, č. 380, kar. 41 Národnostní poměry. Státní 

okresní archiv Přerov. 

Občanská beseda Tovačov, inventární záznam č. 934, kar. 364. Státní okresní archiv Přerov. 

Kroniky města Tovačova 1945 – 1995. Státní okresní archiv Přerov. 

Kroniky města Tovačova. Archiv města Tovačov. 

Dokumentace PT/B, Pozŧstalost X. Běhálkové, IV., č. 1.99. Muzeum Prostějovska v Prostějově. 

Korespondence, sign. B1 – Běhálková Xavera. Akademie věd ČR, Etnologický ústav, pracovińtě 

Brno. 
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Fond Tovačov, přírŧstkové č. 1125/64/1, 1452/65/1, 2153/68/1. Okresní vlastivědné muzeum 
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Audiovizuální: 

Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Haná. Díl 6. Stráņnice, 1997 (DVD). 

 

Fotografické: 

Fotografický fond, Národní ústav lidové kultury, Stráņnice, přírŧstková č. 83 810, 83 811, 83 812, 

83 806, 83 807, 83 808, 83 801, 83 802, 83 803, 83 804, 83 805, 83 798, 83 797, 83 795, 83 714, 

83 784, 83 783, 83 757, 83 756, 83 754, 83 753, 83 751, 83 746, 83 745, 83 743, 83 831, 83 832, 

83 833, 83 834, 83 801, 83 798, 83 797, 83 795, 83 794, 83 784, 83 783, 83 757, 83 756  

 

Elektronické: 

http://www.tovacov.cz/  

 

 

http://www.tovacov.cz/
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SOUPIS VIDEOZÁZNAMŮ Z VIDEOARCHIVU NÚLK 

 

Přírůstkové 

číslo 

Inventární 

číslo 

Popis záznamu Rok vzniku záznamu 

54/1996 V 951 Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska, 

Haná I. 

1996 

55/1996 V 952 Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska, 

Haná II. 

1996 

27/1998 V 1183 Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska, 

VI. díl, Haná – 2. část 

1998 

83/1998 V 1283 Haná a Protivanov - tance 1998 

203/1998 V 1403 Přehlídka DFS Tovačov 1998 

223/1998 V 1423 Přehlídka DFS Tovačov 1998 

315/1998 V 1515 Hanácké Vánoce – pořad České televize 1998 

89/2002 V 2495 Kolébka Hané – dokument o hmotné 

kultuře 

2002  

30/2003 V 2575 10. hanácké slavnosti Prostějov 2003 

51/2005 V 3093 Hanácká svatba v rámci MFF Stráņnice 

2005 

2005 

9/2008 V 3510 O písničkách a tancování  z Hané – 

pořad České televize 

2007 

19/2009 V 4205 Staré hanácké právo - Sazovice 2009 

79/2010 V 4267 Hanácké bál v Tovačově 2010 
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ROZBOR PŘILOŢENÉHO VIDEOZÁZNAMU 

 

Hanácké bál v Tovačově 

Tovačov, kulturní dům, 6. 2. 2010 

 

0:00:01  Začátek záznamu 

0:00:07  Tradiční vítání hostŧ slivovicí a koláčky 

0:00:32  Pochod krojovaných – soubor Hatě Tovačov 

0:01:17  Hanácká beseda - soubor Hatě Tovačov při DH Věrovanka 

0:12:48  Zahájení hanáckého bálu  

0:14:51  Sólo v kole pro vedoucí souboru Hatě Tovačov 

0:15:43  Moderní tance při skupině Animoband 

0:18:40  Vystoupení souboru Hatě Tovačov – pásmo společenských tancŧ 

0:27:52  Moderní tance při skupině Animoband 

0:29:49  Vystoupení stepařek „Dakota― z Dubu nad Moravou 

0:33:22  Polka při DH Věrovanka 

0:35:47 Pŧlnoční vystoupení souboru Hatě Tovačov – scénky z pohádek, jihočeské 

tance, moderní tance 

0:46:52 Konec záznamu 

 

 

Přírŧstkové číslo: 79/2010, inv. č.: V 4267 
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ – VÝVOJ STAVU TANEČNOSTI 

V TOVAČOVĚ 

 

Datum výzkumu: 6. 2. 2010 

Místo výzkumu: Tovačov 

Počet respondentů: 45 

Sloţení respondentů: ņeny – 29 osob, muņi 16 osob – vńichni s trvalým pobytem v Tovačově 

Věk respondentů: od 18 do 71 let 

Členové folklorního souboru (nebo bývalí členové): 10 osob 

 

Dotazník + vyhodnocené odpovědi: 

1. Jaké taneční příleţitosti, při kterých se tančí lidové tance, probíhají v Tovačově? 

Můţete uvést více odpovědí. 

Vyhodnocení odpovědí: 

- hanácké bál – 43x uvedeno 

- společenské plesy – 29x 

- vystoupení folklorního souboru – 17x 

- hodové zábavy – 16x 

- svatby – 13x 

- hanácké slavnosti – 6x 

- rodinné oslavy, oslavy narozenin – 3x 

- křtiny – 1x 

- ņádné – 1x 

2. Vzpomínáte si i na další taneční příleţitosti, které v Tovačově uţ dnes nejsou? 

Vyhodnocení odpovědí: 

- ostatky – 4x 

- kácení máje – 3x 

- Velikonoce – 1x 

- ne – 37x 

3. Víte kdo pořádá taneční zábavy? 

Vyhodnocení odpovědí: 

- ano – město, kulturní středisko – 31x 

- ano – spolky, zájmová sdruņení – 10x 

- ne – 4x 
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4. Přijíţdějí na tyto taneční zábavy i hosté z okolních obcí? 

Vyhodnocení odpovědí: 

a) ano – 15x 

b) ne – 9x 

c) nevím – 21x 

5. Chodí se na taneční zábavy v krojích? Pokud ano, na které konkrétní akce. 

Vyhodnocení odpovědí: 

- ano – na hanácké bál – 40x 

- ano – na vystoupení folklorních souborŧ – 24x 

- ne – 3x 

- nevím – 2x  

6. Víte, ţe v Tovačově pracuje hanácký folklorní soubor? 

- ano – 39x 

- ne – 6x 

6.1. Pokud ano, jakým způsobem ovlivňuje jeho činnost kulturní ţivot v Tovačově? 

11. zachovává hanácké tance a písně – 18x 

12. učí mládeņ znát kulturní kořeny – 9x 

13. pořádá kulturní akce – 6x 

14. nabízí mládeņi smysluplně vyuņít volný čas – 4x 

15. reprezentuje Tovačov a jeho zvyky po celé republice – 2x 

7. Znáte některé významné místní osobnosti folklorního hnutí – sběratele tanců, výrazné 

tanečníky, pamětníky apod.? 

- ano – 40x 

- ne – 5x 

7.1. Pokud ano, uveďte jejich jména. 

- Zdena Ludvová – 23x (vedoucí Hanáckého souboru Hatě Tovačov a dětského souboru 

Hanáček) 

- Ivana Otáhalová – 10x (spoluzakladatelka Hanáckého souboru Hatě Tovačov) 

- F. X. Běhálková – 9x (sběratelka, národopisná pracovnice) 

- Jana Hońková – 5x (druhá vedoucí Hanácké souboru Hatě Tovačov) 

- Hana Raabová – 2x (učitelka v hudební ńkole) 

- Zdenka Jelínková – 1x (sběratelka, etnochoreoloņka) 

- Leon Bouchal – 1x (starosta města v roce 2010) 
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8. Znáte hanácké lidové tance, které se dříve v Tovačově tančily? 

a) ano – 37x 

b) ne – 7x 

c) znám, ale nevzpomínám si na název – 1x 

8.1. Pokud ano, vyjmenujte je. 

a) cófavá – 12x 

b) ńáteček – 10x 

c) hanácká beseda – 9x 

d) polka – 9x 

e) ńotyńka – 5x 

f) valčík – 4x 

g) tovačov – 2x 

h) janek – 1x 

i) annovská -1x 

j) čí je děvče – 1x 

9. Jaké tance se tančí při tanečních příleţitostech v dnešní době? 

a) moderní, disko, plouņák – 27x 

b) společenské – tango, polka, valčík – 11x 

c) podle příleņitosti – moderní i lidové – 3x  

d) lidové – 2x 

e) nevím – 2x 

10. Umíte tančit nějaký lidový tanec? 

a) ne – 35x 

b) ano – 10x 

10.1. Pokud ano, jaký? 

a) lidové tance, které zpracovává Hanácký soubor Hatě Tovačov – řeznické tance, figurální 

tance, tance z hanácké besedy… - 7x 

b) polku, valčík – 3x 
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ZÁVĚR 

 

Městečko Tovačov, zpracovávané v rámci projektu Tanečních medailonŧ obcí, patří 

k národopisně zajímavým a kulturně bohatým lokalitám na střední Hané. Jeho historický 

a společenský rozvoj determinuje regionální význam tohoto města. 

Výzkum proměn stavu tanečnosti a vývoje lidových tancŧ od počátku 19. století 

po současnost byl zaloņen na materiálech archivní povahy a podkladech dostupných v odborné 

literatuře. Pro kompletní přehled o dané problematice bylo vyuņito i vzpomínek pamětníkŧ, 

zahrnující fragmenty kulturního ņivota z přelomu 20. a 21. století. Fotografie a zápisky, 

dokumentující společenské dění v Tovačově, byly uloņeny v archivu Národního ústavu lidové 

kultury. 

Význam shromáņděných písemných i obrazových materiálŧ a zpracovaných výsledkŧ 

terénního výzkumu spočívá v sumarizaci poznatkŧ o lidovém tanci, vztahující se ke konkrétnímu 

místu s velmi hodnotnou kulturní základnou, které vńak není jiņ nyní z dŧvodu rychlých sociálních 

změn  příliń vyuņíváno, a v němņ chybí přímá generační návaznost na folklorní kořeny. K tomuto 

stavu přispěla i dlouhodobá absence badatelského zájmu, která je oproti sousedním etnografickým 

regionŧm (např. Slovácku) zřejmá. Díky pŧsobení Hanáckého souboru Hatě Tovačov je mezi 

mládeņí udrņováno určité povědomí o národopisné přísluńnosti a specifických kulturních projevech 

na Hané. Zájem o lidovou kulturu u ńirńího spektra obyvatel klesá, čímņ dochází k ochuzení 

komplexního kulturního obrazu Tovačova. 

Jedinou taneční příleņitostí, při které se vyskytují lidové tance v přirozeném prostředí, 

je „hanácké bál―, kde se vedle předvedeného pásma hanácké besedy tančí i polka a valčík. Hodová 

zábava, připomínající tradici svatováclavských hodŧ, se díky druhu hudebního doprovodu značně 

transformovala a jsou zde preferovány moderní tance. Ostatní taneční příleņitosti zanikly. Lidové 

tance v Tovačově jsou, s ohledem na jejich regionální pŧvod, zachovávány v určitých 

dramaturgických úpravách formou jevińtních prezentací během vystoupení a přehlídek folklorních 

souborŧ, coņ brání jejich úplnému vymizení. V závěru je nutné poukázat na potenciální nebezpečí 

zániku tanečních příleņitostí a s nimi spojených fenoménŧ – lidových tancŧ, písní a hudby, 

které vyplývá z výsledkŧ provedených terénních výzkumŧ. 

Cílem dílčí části projektu Tanečních medailonŧ obcí (část Haná) bylo sestavení 

charakteristiky města Tovačova v kontextu jeho sociálních a kulturních změn, se zvláńtním zřetelem 

na vývojový proces tancŧ a stavu tanečnosti. Tato studie by tedy měla slouņit jako výchozí materiál 

dalńím badatelŧm v oblasti lidového tance a jako podklad pro realizaci podrobnějńí dokumentace.  
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SEZNAM PŘÍLOH ULOŢENÝCH V ARCHIVU NÚLK 

 

Obsah přílohy: 

- plakát k hanáckému bálu 

- pozvánka na hanácký bál 

- notový a textový záznam hanácké besedy pro účely hanáckého bálu 

- písemné materiály Hanáckého souboru Hatě Tovačov – podklady k hanáckým tancŧm 

- propagační materiály Hanáckého souboru Hatě Tovačov 

- plakát k „Tovačovskému fěrtóńku― – přehlídce folklorních souborŧ v Tovačově 

- fotokopie fotografií z akcí Hanáckého souboru Hatě Tovačov 

 

Uloţeno v listinném archivu NÚLK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

MAGDALENA MAŅÁKOVÁ 

 
CHARAKTERISTIKA REGIONU LAŠSKO 

 

Lańsko je národopisnou oblastí severovýchodní Moravy leņící mezi Valańskem, Kravařskem 

a těńínským Slezskem, dotýkající se ve svém severním okraji oblasti osídlené Vasrpoláky. 

Jde o území kulturně sousedící s Hanou a Záhořím; inspiruje se rovněņ vlivy přes hranici leņícího 

regionu Kysuce a goralské kultury z Jablunkovska a okolí Hrčavy. Jeho obyvatelstvo je nejčastěji 

vymezováno krajními městy Frenńtát pod Radhońtěm a Ostrava. 

Jde o historicky nedoloņený kmen Lachŧ, který se dostal do lidového podvědomí 

pravděpodobně aņ díky svému literárnímu rozńíření. První označení tohoto území jako Lańska 

lze najít v literatuře, v urbáři města Těńína, roku 1755 a je jím vymezeno obyvatelstvo níņinné 

oblasti Těńínska. Zda se ale jedná jenom o ojedinělou zprávu nebo zda toto označení pouņíval 

v běņném jazyce i lid, doloņit nelze. Historik Frantińek Dostál potvrzuje na přelomu 16. a 17. století 

pouze existenci regionu Haná a Valańsko jako dvou nejstarńích národopisných oblastí. „Stoletá 

produktivní práce a zkušenosti venkovského lidu vytvořily na Moravě původně dvě výrazné 

diferencované skupiny i s diferencující psychickou náplní. Hanácký lid se vcelku zkoncentroval 

v druhé pol. 16. stol., valašský v první pol. 17. stol., za třicetileté války. – Zbývající jiţ nikoliv 

tak výrazné skupiny moravských Slováků, Horáků, Podluţáků a Lachů vynořují se aţ později.“
36

 

Ladislav Hosák v článku K nejstarším dokladům názvů regionů a jejich obyvatelstva na Moravě 

a k jejich proměnám dodává: „O Laších, tím méně o Lašsku, jsem v pramenech před koncem 

18. století nenalezl nejmenší zprávy.―
37

 

Publicista a editor Karel Josef Jurende přisuzuje tuto oblast kolem soutoku Odry, Opavy 

a Ostravice slovanským Slezanŧm a aņ po Místek Valachŧm. Ani kartograf Joseph Bayer nezahrnul 

jejich název do své mapy Moravy a Slezska (1817 – 1819), i kdyņ jiné etnografické oblasti jsou 

zde jiņ zaznamenány. Aņ v roce 1839 zmínil Lachy ve své stati o tzv. moravských kmenech 

jako „slezské Slovany― Alois Maniak a umístil jejich sídla do malého okrsku na přechod Moravanŧ 

k Polákŧm. „Od Moravanů se lišili nářečím, výslovnosti, v kroji se prý blíţili Němcům 

z Kravařska.―
38

 Historik Pavel Josef Ńafařík ve stejném období vyslovuje jejich pojmenování 

bez dalńích zmínek a popisu.  

Z mladńích zpráv lze ovńem soudit, ņe vńeobecně rozńířeným pojmenování Lach nebylo. 

Pokud se v běņném jazyce objevovalo, pak jen jako hanlivé pejorativní označení obyvatel horských 

                                                 
36

 DOSTÁL, F.: K pŧvodu a vývoji pozdně feudální diferenciace venkovského lidu na Moravě do pol. 17. stol. Počátky 

Hanákŧ a Valachŧ. In: Stráţnice 1946 – 1964. Brno, 1966, s. 240. 
37

 HOSÁK, L.: K nejstarńím dokladŧm názvŧ regionŧ a jejich obyvatelstva na Moravě a k jejich proměnám. 

In: Stráţnice 1946 – 1964. Brno, 1966, s. 200. 
38

 JEŘÁBEK, R. – BAHENSKÝ, F – WO TSCH, J: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IV. Praha, 2004, s. 58. 
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oblastí kolem Visly, Olńe, Ostravice a Odry. Pravděpodobně s karpatskou kolonizací se začalo 

rozlińovat a rozvinulo se v pojmenování Górali (horalé) pro lidi z horských a Lańi pro lidi 

z níņinných oblastí.
39

 Sami sebe ovńem označují tito obyvatelé stále za Valachy, tedy obyvatelstvo 

přináleņející ke karpatských osídlovatelŧm. Také ze 30. let 19. století lze dohledat doklady, opírající 

se o toto rozdělení. Jedná se o popis hukvaldského panství z let 1834 aņ 1835, kde jeho autor dělí 

obyvatele této oblasti na dvě skupiny Valachy a Lachy. Valańi podle něj obývají horské 

a podhorské oblasti - obce ņivící se salańnickým chovem dobytka na rozdíl od obcí, které obývají 

Lańi.  

Podle etnografa Jaroslava Ńtiky se obce valańské výrazně lińily od lańských obcí hlavně 

jazykem a oděvem obyvatel, i kdyņ je to právě severovýchodní hranice Valańska, jeņ je značně 

nejednoznačná. Jiņní okraj Lańska i on úzce propojuje s Frenńtátskem, Ńtramberskem a územími 

bývalého hukvaldského panství – Frýdeckem a Těńínskem.
40

 Těchto rozdílŧ si vńímá také 

dialektolog a sběratel Frantińek Bartoń ve své knize Deset rozprav lidopisných z roku 1906: 

„Sousedé Valachů v severovýchodním cípě Moravy, vtěsnaní mezi obojím kníţectvím Slezským 

v okolí měst Frenštátu, Štramberka, Příboru, Moravské Ostravy a Místku jsou Laši. Kroj jejich, 

nyní uţ odloţený, podobal se valašskému, ale nářečí jejich od valašského značně se lidí a to hlavně 

přízvukem polským na poslední slabice, nedostatkem dlouhých samohlásek a změkčováním slabik: 

ne, de, te v ně, dě, tě...―
41

 

Na počátku 20. století se z podobného úhlu zabýval kmenem moravských Lachŧ 

také spisovatel Čeněk Ostravický (vlastním jménem Antonín Alois Hüttler): „Lach všeobecně 

nazývá řeč svou řečí moravskou a sebe zove prostě Moravcem a kdyţ uţ, tedy se prohlásí spíše 

Valachem neţ Lachem, za to však rád svého bliţního nazve Lachem, coţ pak vţdycky příhanou 

vyzní.―
42

 

Naposled se výrazné snahy o vymezení, ale také o vńeobecnějńí prosazení kmene Lachŧ 

objevují v období mezi světovými válkami a ihned po druhé světové válce. „Tato fikce se zrodila 

z několika komponentů souvisejících spolu jen velmi volně... Proti polskému úsilí prokázat, 

ţe Kníţectví těšínské ještě i po rozpadu rakousko-uherského mocnářství a po rozdělení bývalého 

kníţectví mezi následnické státy zůstává polským etnickým územím, a proti německé tendenci, 

tzv. šlonzáctví, těţící z nevyvinutého národního uvědomění všech etnických sloţek obyvatelstva, 
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ţivili čeští nacionalisté především ideu Lachů a Lašska.―
43

 Hlavně v pracích muzejníka a kulturního 

pracovníka Josefa Vochaly se objevuje jednoznačné vymezení této severní oblasti odlińné 

od jiņního Valańska a západně od vícenárodnostního Kravařska. Vochala je proto často označován 

jako sám autor tohoto „archaického― názvu vytvořeného snad podle vzoru „Čechy― a je povaņován 

za hlavního zastánce ideje samostatného lańského národa. Velmi výrazná popularizace národa 

Lachŧ se objevuje i v básnických pracích Ervína Goje (někdy psáno také Goy), spisovatele píńícího 

pod pseudonymem Óndra Łysohorský.  

Odborný vlastivědný zájem se soustředil k Lańsku uņ s přelomem 19. a 20. století 

a i odborná věda se jej pokouńela vymezit hlavně vŧči Valańsku na jihu a Kravařsku s německým 

osídlením na západě. Velkým problémem byla jeho specifikace vŧči oblasti obydlené 

tzv. Vasrpoláky. Jeńtě ve 30. letech 20. století lékař Antonín Přecechtěl píńe, ņe se Lańsko výrazně 

kulturně opozdilo za ostatní Moravou a to hlavně pod vlivem germanizace na straně jedné 

a polonizace na straně druhé. Etnograf Richard Jeřábek se ovńem domníval, ņe pokud by věda brala 

Lachy jako svébytnou etnografickou skupinu, bylo by nutné zaměřit se pouze na „český ņivel― 

obývající Frenńtátsko, Ńtrambersko, Kopřivnicko, Příborsko a Frýdecko-Místecko. Výjimku, 

která musí být do výčtu zahrnuta ovńem budou vņdy tvořit i čeńtí obyvatelé na Ostravsku, 

kteří zde ņili jeńtě před masivní těņbou uhlí, znamenající příchod jiných etnik na toto území. 

Za reálně vymezené území Lańska uznává současná etnografická věda území kolem měst 

Kopřivnice, Příbor, Frýdek-Místek, Ostrava, Frýdlant nad Ostravicí a částečně jako přechod 

k Valańsku i Ńtramberk a Frenńtát pod Radhońtěm. Do vńeobecného povědomí pronikl název 

Lańsko tentokrát uņ bez pejorativního nádechu výrazněji aņ pod vlivem uměleckých děl 

(např. Lašské tance Leońe Janáčka).  

Ani Lańsko, byť se jedná o takto nejednoznačně vymezený etnografický region a skupinu 

obyvatel není vnitřně jednotné a lze vyčlenit odlińnosti rŧzných sloņek lidové kultury. V oblasti 

lidového oděvu
44

 se Lańsko diferencuje i podle jednotlivých vesnic s nejvíce odlińnou jiņní částí 

blíņící se Valańsku; v dialektologii je Lańsko popisováno spíńe jen jako v 19. století uměle označené 

lańské nářečí. Podle etnochoreoloņky Zdenky Jelínkové
45

 lze nalézt velké rozdíly také v oblasti 

lidového tance a podle jednotlivých tanečních stylŧ dělí Lańsko na tři výrazné podoblasti: 

valańskolańské pomezí (od Frenńtátu pod Radhońtěm a Trojanovic ke Kunčicím, Tiché, Kozlovicím 

a Hukvaldŧm), horské Lańsko (okolí pohoří Beskydy) a níņinné Lańsko (pod prŧmyslovým městem 

Ostrava).  
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ROZBOR PRAMENŮ A LITERATURY 

 

I přes nejednoznačnost vymezení, tak jak jiņ vyplynula z předchozí kapitoly, přesto se v jeho 

historii objevuje velké mnoņství osobností a sběratelŧ prvkŧ tradiční lidové kultury, kteří se zapsali 

výrazně do historie regionu. Patří k nim např. Leoń Janáček, Vincenc Socha, Frantińek Lýsek, 

Cyril Hykel, Václav Stuchlý, Josef Vochala, Frantińek Bonuń, Hana Podeńvová, Zdena Kyselá, 

Věra Ńejvlová, Helena Salichová, Zdenka Jelínková a mnozí dalńí. V mnoha případech se jednalo 

o sběratele, kteří přímo z Lańska pocházeli, a proto dobře znali terén. Kaņdý se sběratelŧ se také 

zaměřoval na část regionu, a proto nebyla jejich pozornost rozdrobena po celém regionu. 

Leoš Janáček se narodil se 3. července 1854 v samotném středu Lańska v městečku 

Hukvaldy. Byl světově uznávaným hudebním skladatelem klasické hudby, oceņovaným předevńím 

pro nezvyklou melodiku vycházející často z lidové hudby moravských regionŧ, zejména Lańska. 

Vystudoval kláńterní ńkolu v Brně, kde se mu dostalo základního hudebního vzdělání a tamtéņ také 

absolvoval gymnázium. Poté odeńel do Prahy, kde studoval na varhanické ńkole. Po vzniku 

Československa pŧsobil jako profesor brněnské pobočky Praņské konzervatoře a v roce 1919 

zaloņil Konzervatoř Brno. Byl organizátorem společenského ņivota konce 19. století, jedním 

z nejvýznamnějńích spoluorganizátorŧ regionálních Národopisných výstavek a následně 

i Národopisné výstavy českoslovanské v Praze v roce 1895.  

Vedle jeho pověsti výrazného hudebního skladatele, byl také významným sběratelem lidové 

hudby a to nejen písní, ale i taneční hudby a popěvkŧ lidové mluvy. Jeho Lašské tance svým 

rozńířením a popularitou pomohly k rozńíření a zlidovění samotného pojmu Lańsko. Janáček je také 

autorem mnoha studií o lidových tancích, hudbě a písních. Jeho sběry lidových tancŧ 

s Martinem Zemanem, Lucií Bakeńovou a Xaverou Běhálkovou vyústily do tří svazkŧ Lidových 

tanců na Moravě (1891 – 1893). 

Na počátku své skladatelské dráhy byl výrazně inspirován moravskou lidovou písní 

a pouņíval tradičních nápěvŧ. Často sbíral od prostých lidí, aby zaznamenal neznámé nápěvy, 

které pak s Frantińkem Bartońem sestavoval do písņových sbírek. Lidové písně ale také Janáček 

zpracoval ve sbírkách s klavírním doprovodem – sbírky Královničky, Kytice z národních písní 

moravských, Ukvaldská lidová poezie v písních, Lidová nokturna, Písně detvanské aj. Podle vzoru 

Dvořákových Slovanských tanců sloņil obdobný komplet, inspirovaný lidovou hudbou rodného 

kraje Lašské tance, v nichņ zachovává pŧvodní lidové melodie.  

Leoń Janáček zemřel náhle 12. srpna 1928 v Ostravě na zápal plic.  

Dalńí velmi výraznou osobností byl sběratel lidových písní a tancŧ, učitel a hudebník 

Vincenc Socha, který se narodil 9. ledna 1903 ve Ńtramberku. Byl řídícím učitelem ńkoly ve Lhotce 

pod Ondřejníkem, kde proņil větńinu svého ņivota, ale pedagogicky pŧsobil i na ńkolách v Pstruņí, 
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Tiché, Myslíku a Měrkovicích. V roce 1936 zaloņil lhotecký soubor písní a tancŧ Pilky a vedl 

i ochotnický divadelní krouņek. Byl autorem i reņisérem národopisných pořadŧ a scén, 

např.: Valašská svatba, Doţínky, Kácení máje, Zrušení roboty, Pod májem, Doţatá, ale hlavně velmi 

plodným sběratelem lidových písní a tancŧ, kdy celkem  zapsal na 1200 písní a na 142 tancŧ 

a tanečních variant, jeņ jsou uloņeny v Etnologickém ústavu AV ČR v Brně.  

Ve své sběratelské činnosti navazoval na svého předchŧdce Leońe Janáčka. Sbíral podobně 

jako on v oblasti na hranicích dvou národopisných regionŧ Valańska a Lańska. Socha měl 

pravděpodobně v úmyslu doplnit a popsat tance, které do své umělecké tvorby a publikační činnosti 

Janáček zařadil. Ńel po jeho sběratelských stopách a dokonce se mu podařilo opravdu zachytit 

v terénu vńechny tance, které tam Janáček zapsal (Kozlovice 14 tancŧ, Velké Kunčice 3 a Petřvald 

u Příbora 9). Socha dokonce nalezl informátory, kteří Janáčkovi tance předváděli a zaznamenal 

dalńí údaje a varianty těchto tancŧ. Nejvýznamnějńí obcí této oblasti jsou Kozlovice, sídlo 

valańských fojtŧ a vojvodŧ, které se vņdy přiřazovaly spíńe do oblasti severního Valańska 

a které také reprezentovaly svou účastí s Valańskou Polankou na Národopisné výstavě 

českoslovanské v Praze 1895. Snad pod tímto vlivem nazval podobně také Leoń Janáček 

v 80. letech 19. století tance, které zapsal v Kozlovicích v hospodě u Harabińa od kunčických hudcŧ 

„valańskými―. Stejné označení pak nesly i Janáčkovy slavné Lašské tance. 

Vincenc Socha své sběry sám připravoval k publikování, ale podařilo se mu vydat vlastním 

nákladem pouze 1. díl obsahující na 30 tancŧ. Dalńí části jeho sběrŧ byly vydány aņ v roce 1975 

(50 tancŧ) a 1986 (62 tancŧ).  

První sbírkou se zaslouņil také o prvenství v regionální sbírce lidových tancŧ poválečného 

období. Socha do ní zahrnul na 30 tancŧ ze svých sběrŧ z okolí Hukvald, 15 tancŧ z Kozlovic 

(Cigan, Dezentyr, Dratenik, Dymak, Katanak, Kyjovy, Pilky, Pod dubem, Řeznik, Sviņak, Trnka, 

Volky, Ondrań, Poslechnitě vńeci nyni, Vedle lesika), 1 ze Lhotky pod Ondřejníkem (Tragač), 

14 z Měrkovic (Dvojak, Hulan, Kohut, Litery, Mazur, Mostek, Na jarmak, Poņehnany, Rejdak, 

Shnily, Ńotyńka, Ńotyńka tuplovana, Vrabec, Ņid). Podle svých slov v předmluvě ke knize v roce 

1947
46

 čerpal hlavně ze záznamŧ v kronikách a z výpovědí starých lidí, kteří vzpomínali na tance 

dávno zaniklé i ty dosud ņivé v lidové tradici. Podle tanečních druhŧ a rodŧ je vńechny 

Zdenka Jelínková
47

 zařazuje pod tance s pevnou vnitřní vazbou. Výjimku tvoří pouze taneční hra 

Kyjovy a obřadní tanec Shnily, který je svatební obdobou tance Starodávný, slouņící k zavádění 

nevěsty a ostatních ņen na svatbě do taneční zábavy.  
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Druhá Sochova sbírka
48

 obsahuje padesát tancŧ - z Kozlovic 21 tancŧ, z Měrkovic 5, 

z Čeladné 1, ze Lhotky 15, Václavovic 3, Pstruņí 1 a Kunčic pod Ondřejníkem 4. 

Stejně jako ta první sbírka, obsahuje i tato nejvíce tancŧ figurálních tančených v párech. Výjimkou 

jsou některé taneční hry, chlapské tance obratnosti a tanec Motovidlo a Ņabsky.  

Třetí sbírka lidových tancŧ z Lańska je sestavena z autorovy pozŧstalosti a byla uspořádána 

etnochoreoloņkou a sběratelkou Zdenkou Jelínkovou. Obsahuje na 61 tancŧ sebraných v letech 

1926 aņ 1964 v oblasti mezi Hukvaldy a Ondřejníkem (26 tancŧ z Kozlovic, 14 z Lhotky 

pod Ondřejníkem, 2 z Kunčic, 4 z Měrkovic, 4 z Pstruņí a 11 z Václavovic). Opět se jedná hlavně 

o tance figurální, ale zde jsou zapsány ve variantách z jednotlivých obcí nebo dokonce z téņe obce. 

Větńinou se ale jedná o tance dosud nepublikované. 

Vincenc Socha zemřel 2. června 1970 ve frýdecké nemocnici. Obec Lhotka vydala 

k 25. výročí úmrtí v roce 1995 sborník Vincenc Socha ţivot a dílo a poděkováním za jeho činnost 

je i pamětní deska na Obecním domě ve Lhotce. Na jeho památku se kaņdoročně na konci srpna 

konají ve Lhotce pod Ondřejníkem Sochovy národopisné slavnosti.  

Výraznou a neopomenutelnou postavou tohoto severovýchodního koutu moravské země 

je také sběratel, hudební pedagog a sbormistr František Lýsek. Narodil se 2. května 1904 

v Ostravě-Proskovicích, vystudoval učitelský ústav v Ostravě a univerzitu v Brně, pedagogicky 

pŧsobil na základních ńkolách a poté na konzervatoři. Byl sbormistrem a hudebním pedagogem, 

doktorem věd o umění. V letech 1952 aņ 1970 vedl Katedru hudební výchovy, ale pedagogicky 

pŧsobil také na Janáčkově akademii múzických umění a Brněnské konzervatoři. Jeho vědecká 

činnost se rozprostírala hlavně v oblasti pedagogiky a dětské hudebnosti „Svými experimenty 

dokázal, ţe kaţdé dítě se můţe naučit zpívat. Vyvracel tak vţité přesvědčení o nehudebnosti 

nebo nedostatku sluchu u některých jedinců.“ 
49

 

Soustavnému sběru lidových písní se věnoval jiņ od mládí a za léta 1930 aņ 1950 shromáņdil 

na 1400 lańských a slezských lidových písní. Nejvíce jich zapsal v obcích Proskovice (465 písní) 

a Krmelín (132). Jeho písně jsou doplněny poznámkami a pracemi teoretické povahy spjaté s prací 

v terénu. Celkem je archivováno 1413 písní v rukopise a 110 kramářských tiskŧ. Tance 

z jeho sbírek vyńly aņ ve sbírce Etnologického ústavu Akademie věd ČR Brno v roce 2004, 

kde je uspořádala etnomuzikoloņka Marta Toncrová. Lýskovy písně jsou zde rozděleny do pěti 

oddílŧ: balady a legendy, milostné, obřadní, rekrutské s vojenskými a ņertovné s pijáckými. Velké 

mnoņství písní je tanečního charakteru k točivému tanci zvaného Taněc nebo Starodávný (v první 

i druhé Lýskově sbírce je to vņdy kolem 60 % třídobých tanečních nápěvŧ, oproti 40 % 
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dvoudobých). Lýsek ke svým sběrŧm přiřazoval i dalńí dŧleņité etnografické údaje jako např. popis 

lańského kroje či mapu celé oblasti, jména zpěvákŧ a jejich charakteristiky. 

Frantińek Lýsek zemřel 16. ledna 1977 v Brně.  

 Kulturní pracovník a muzejník Josef Vochala
50

 se narodil 12. března 1892 ve Starém Městě 

u Frýdku. Vystudoval Zimní hospodářskou ńkolu v Místku a Táboře, pracoval jako novinář 

a vydavatel. Od 20. let se věnoval sběru lidového materiálu na Těńínsku a Lańsku, v letech 1949 

aņ 1957 dokonce pŧsobil jako muzejní pracovník Lańského muzea ve Frýdku. Ve svých pracích 

se snaņil o prosazení jednolitosti čeńství u kmene Slezanŧ-Ńlonzákŧ na základě jejich odlińnosti 

od etnik sousedních. V roce 1955 publikoval svou svéráznou práci Lachy, kde se pokusil vymezit 

hranice Lańska a prosadit své názory, které se v odborné veřejnosti setkaly s nezájmem či kritikou. 

On sám sebe povaņoval za znalce tzv. lańské otázky, ale jeho sběry a výzkumy byly značně 

nesystematické, a proto jeho význam spočívá více v organizační činnosti a popularizaci lidové 

kultury. „Patří k nejrozporuplnějším osobnostem folklorního, národopisného a národnostně-

politického hnutí Slezska první poloviny 20. století.―
51

 

Josef Vochala zemřel 26. dubna 1965 v Jablunkově. Jeho pozŧstalost je uloņena 

v Památníku Petra Bezruče v Opavě.  

K dalńím významným sběratelŧm na Lańsku je nutné doplnit např. sběratele a učitele 

Cyrila Hykla ze Ńtramberka (27. listopadu 1896 – 19. března 1976), autora stati Lidové tance 

ze Štramberka na Lašsku (1953) či článkŧ o tříkrálové hře nebo lidových písních a koledách.  

 Významnou kulturní pracovnicí a sběratelkou byla také Věra Šejvlová (roz. Peńková), 

která se narodila ve Frýdku-Místku 15. června 1919. Vystudovala gymnázium v Ostravě, 

kde pak také v letech 1949 aņ 1968 pŧsobila jako redaktorka lidových písní v Československém 

rozhlase. V roce 1947 zaloņila v Ostravici folklorní soubor, vedla soubor L. Ńevčíka v Ostravě 

i soubor Grunik v Ostravici. V 40. aņ 50. letech prováděla spolu s Frantińkem Bonuńem rozsáhlé 

sběry lidových písní, tancŧ a lidového oděvu v oblasti Lańska, které vyústily do zpěvníkŧ Písničky 

z údolí Ostravice a významné studie o muņském sólovém tanci Ondráńŧv skok. Vydala 

také metodickou broņuru Lašsko dětem a v roce 1991 s Věrou Ńimkovou připravila videoprojekt 

Lašské tance z povodí Ostravice. 

 Etnochoreoloņka Hana Podešvová (roz. Dymerová) se narodila 15. října 1927 v Pasece 

u Uničova, vystudovala národopis a estetiku na Karlově univerzitě v Praze a v 50. – 60. letech 

pracovala jako odborná pracovnice Slezského studijního ústavu ČSAV v Opavě. Ve své výzkumné 

činnosti se zaměřovala hlavně na území Slezska a Lańska a dá se říci, ņe se do jisté míry opírala 
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o místní sběratele V. Sochu, J. Vochalu a jiné. Pokouńela se sbírat i u pamětníkŧ, kteří si třeba sami 

jiņ tance ze zábav nevybavovali, ale pamatovali si je od svých rodičŧ. V roce 1958 prováděla 

Podeńvová významné výzkumy lidových tancŧ na Těńínsku a na Lańsku v Janovicích pod Lysou 

horou, kde zapsala na 50 tancŧ a jejich obměn. Ve své vědecké kariéře zpracovala typologii 

lidových tancŧ Slezska a dala tak základ prvnímu systematickému katalogu lidových tancŧ. 

Publikovala zásadní práce o polce a lidových tancích na Těńínsku či Opavsku ale i příspěvky 

o systematickém třídění figurálních tancŧ.
52

 Hana Podeńvová zemřela v Ostravě 22. srpna 1989. 

 K dalńím významným sběratelŧm lidových tancŧ v této lokalitě patřil František Bonuš. 

Narodil se 3. prosince 1919 v Českých Budějovicích a vystudoval hudební a tělesnou výchovu 

a posléze hudební vědu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Pracoval jako asistent 

na Pedagogické fakultě ale i přednáńel taneční a hudební folkloristiku na praņské Akademii 

múzických umění. V roce 1947 zaloņil v Praze soubor písní a tancŧ Josefa Vycpálka a vedl dětský 

soubor Jaro. Byl významným choreografem, reņisérem i odborným poradcem. Systematicky 

se věnoval sběratelské a vydavatelské činnosti v oblasti lidového, ale i historického a společenského 

tance. V této oblasti jsou významná jeho díla Zbojnické písně a tance (1951) či Lidová píseň 

a její tradice (1952).  

V 50. letech vydal F. Bonuń také dva díly Lidových tanců na Lašsku. První z nich obsahuje 

pouze 6 lidových tancŧ a úvod o ņivotě tance a celé lidové kultuře tohoto kraje. Sbírce bylo 

ovńem jiņ v době jejího vzniku vyčítáno, ņe se v ní Bonuń dopustil chyb v historickém vymezení 

regionu. Tance samotné pak pŧsobí jako by byly převzaty ze sbírky V. Sochy, ale ta není 

ani v jednom případě citována. Druhý díl vyńel o dva roky později, v roce 1953, a jejím velkým 

kladem je instruktivnost popisu a celého uspořádání sbírky, bohatá kresebná a fotografická 

dokumentace tancŧ, či notové partitury upravené pro lidovou hudbu ale i klavírní doprovod. 

Za záporný bod sbírky je opět povaņován vńeobecný úvod knihy, který opět jako předchozí sbírka 

nedostatečně vymezuje historii a rozpětí regionu. Sbírka obsahuje osm lidových tancŧ (z toho pět 

ze sbírky V. Sochy nebo předchozí sbírky F. Bonuńe). Zásadním problémem je neuvedení ekologie 

tance - nezasazení sbírky do obce a k danému tanečníkovi. Sbírka obsahuje pouze osm tancŧ: 

Čeladensky (na píseņ Ztratil ņebrak kabelu), Dratenik (Ja sem maly drateniček), Kalamajka 

(Kalamajka mik, mik, mik), Kohut (Pasla barany mezi horami), Pilky (Uņ ty pilky dořezaly), 

Poņehnany (Rubal bučka u potučka), Těńiņok (Pod Těńinskym mostkem) a Trnka (Ma mila 

ma trnku).  

Frantińek Bonuń zemřel 16. dubna 1999 v Praze.  
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Českou nejvýznamnějńí etnochoreoloņkou byla Zdenka Jelínková, která také svŧj vědecký 

záběr zaměřovala na oblast severovýchodní Moravy a Lańska. Narodila se 30. března 1920 

ve Velké nad Veličkou a vystudovala učitelský ústav se zaměřením na čeńtinu, němčinu a tělocvik. 

Po pedagogických pŧsobeních na několika základních ńkolách nastoupila v roce 1951 jako odborná 

pracovnice do Státního ústavu pro lidovou píseņ v Brně, kde pŧsobila aņ do roku 1980.  

Svou sběratelskou činnost zahájila ihned po absolvování učitelského ústavu a věnovala 

se mu po celý ņivot. Neomezovala se ale tak jako jiní sběratelé jen na oblast svého pŧvodu, 

ale sbírala po celém Slovácku, Valańsku, Slezsku, Lańsku, Hané, na hostýnském Záhoří 

či na valańsko-lańském pomezí, Brněnsku a mnoha dalńích. Významné jsou její monografie 

točivých tancŧ Ověnņok, Kúlaná či Sedlácká, chorovodŧ a kol či muņského Odzemku. Věnovala 

mezi jiným i ostatkovým tancŧm, figurálním tancŧ a tanečním hrám, ikonografickým dokladŧm 

či pŧvodu národopisných slavností. Byla významnou metodickou pracovnicí a poradkyní mnoha 

folklorních souboru, organizátorkou či autorkou mnoha scénických pořadŧ.  

Zdenka Jelínková zemřela 5. října 2005 v Brně. 
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HISTORICKÝ VÝVOJ TANEČNOSTI 

 

 Lidový tanec jako přirozený projev člověka ve vńech historických dobách procházel 

podobně jako vńechny jiné jevy určitým neovlivnitelným vývojem. A tak jako se proměņoval 

samotný tanec, vyvíjely se i příleņitosti a samotná místa k jeho provozování, hudební doprovod, 

oděv tanečníkŧ a s módními trendy také obliba či naopak nechuť k podobným zábavám 

či dle lidové tradice výročním či rodinných obyčejŧm. 

 Podle výzkumu a odborné literatury bylo dříve příleņitostí k zábavě u lidové muziky a tudíņ 

i k přirozenému ņivotu lidového tance mnohem více neņ dnes. Tančilo se bez vnějńího organizování 

či zasahování při bálech, zábavách, obecních slavnostech, při výročních obyčejích typu stavění 

máje, doņínky či pochovávání basy ale i při rodinných obyčejích – na svatbách, po pohřbech, 

na oslavách apod.  

Snad nejvýznamnějńí příleņitostí býval masopust zvaný krmań. O jeho slavení v roce 1914 

v Kopřivnici vypráví článek Emila Hanzelky
.53

 Ńlo o největńí událost roku a krmań se slavil po tři 

dny. I ten kdo postonával, byl v ty dny „zdráv jako křen―, vńichni museli být ustrojeni do svých 

nejlepńích ńatŧ a přicházeli do hospody na fojtství, která jediná měla místnost na tancování 

ve slavnostní náladě. Tanec doprovázely nejčastěji dudy a cimbál a tančily se „valčíky, polky, 

třasáky, šlapáky, kvapíky, mazurky, minety a tance krajové jako Pilky, Trnka, Dráteník, Ţid, 

Štramberák, Troják, Káča, Mašinový, Kovářský, Metlový, Šátečkový, Řeznický, Poţehnaný, 

Hubičkový, Svinský a kdo ví, jaké ještě. Při tanci se i zpívalo―
54 

Taneční zábava při krmańi bývala 

v neděli společná vńem, v pondělí patřila hospodářŧm a v úterý chase. Kdyņ fojtova hospoda 

zanikla, slavíval se v obecní hospodě a později jiņ za doprovodu dechové hudby Čapkovy kapely.  

Tančilo se ale nejen v hospodách. Často se jezdilo či chodilo na tzv. výletní místa leņící 

na okrajích obce, venku u sokolovny, na návsi nebo při doņínkách i ve stodole na mlatě. 

Vincenc Socha píńe, ņe téměř vńechny tance, které on zapsal se tančily při jakékoliv příleņitosti. 

Jen nalezené taneční hry se tančily hlavně při „ńkubačkách― (draní peří) či určité  svatební tance 

(např. tanec Veselovy) jen při této konkrétní obřadní události. 

Ani dříve netančili vńichni účastníci na tanečních zábavách vńechny tance. Pohybově 

zdatnějńí tanečníci zvládali lépe náročnějńí tance jako Pilky, Starodávný, Zvrtek, Kalamajky, 

Mazurky či v Krmelíně pověstnou Ruskou polku tančenou legendárním tanečníkem 

Emilem Máchou. Lze předpokládat, ņe moņná právě díky nim se tyto tance déle udrņely v paměti 

lidí. Tradiční tance se udrņovaly nestejnoměrně v jednotlivých vesnicích vņdy podle výrazných 

tanečníkŧ, kteří tam bydleli a tanec při zábavách tančili. Méně zdatní tanečníci rychleji přejímali 
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jednoduńńí módní tance jako polku, valčík a jiné. Ve své době byly velmi populární také tance typu 

Moravská a Česká beseda. Tančili vņdy vńichni přítomní na dané akci kromě staříčkŧ, 

kteří chodívali jiņ spíń jen jako dohled nad společenskou událostí a dětí, které měly zábavy 

zakázány a jen se tajně chodívaly dívat a pak někde v ústraní tance sami zkouńely.  

Tyto taneční příleņitosti bývaly organizovány mnoha spolky a organizacemi, 

které se do dneńních dnŧ nedochovaly nebo se jiņ v mnoha případech o akce tohoto typu nezajímají. 

Bývala to např. Dělnická tělocvičná jednota, Sbor dobrovolných hasičŧ, Tělocvičná jednota Sokol, 

vlastenecky zaměřené spolky a krouņky (např. významný čtenářský krouņek Vlastimil z Proskovic). 

Tanečníky nejčastěji doprovázely hudebníci z nejbliņńího okolí sloņení v kapelu, a proto 

bylo jejich sloņení pestré a často nevyhraněné. Podle Y. Voráčové lze nalézt u Frantińka Bonuńe 

zmínku o typu muziky, jakým údajně byla „dřevjana― – lidová muzika sloņená z malého cimbálu, 

prvních houslí, konter, flétny a basy. Hlavně na Jablunkovsku se často objevovaly i gajdy. 

Zajímavým jevem byl Lýskŧv poznatek o tom, ņe byly úzce propojeny náboņenské písně s tancem. 

„Staří muzikanti, hrající bez not, přebírali známé a oblíbené nápěvy náboţných písní a hráli 

pak jako doprovod k tancům. Jde o princip obvyklý v lidové muzikantské praxi nejen na Lašsku, 

ale i ve Slezsku a na Hané.―
55

 Změnila se tak funkce dané písně, muzikanti ji hráli bez zpěvu 

a s drobnými obměnami v melodii. 

Samotné lidové tance na Lańsku jsou jednoduché a pohybově prosté, kdy síla a temperament 

jsou vyjadřovány hlavně energickým krokem, podupy, přídupy a to i tam, kde nejsou předepsány 

a jsou vņdy doprovázeny zvláńtním vnitřním napětím tanečníkŧ. Sběratel Leoń Janáček 

si zde nejvíce váņil tance Starodávný (nazývaného téņ Zachodzeny či Valańský),
56

 který srovnává 

s horņáckou Starosvětskou. On sám jej vedle několika zmínek v textech také poprvé popsal 

po stránce pohybové – „jednotlivé dvojice za sebou po kruhu (muţ uvnitř, ţena vně) „na způsob 

polonézy―.―
57

 Jedná se o tanec třídobý s úvodní pomalejńí fází polonézového typu a na ni navazující 

rychlejńím vířením.  

Frantińek Lýsek nezaznamenával prvoplánově pohybovou sloņku, ale dělal si cenné 

poznámky o lidové taneční hudbě. „V níţinné části Lašska jde o třídobý párový točivý tanec 

polonézového charakteru, spojovaný s celou řadou písní a příznačný výskytem charakteristické 

sestupné rytmické formule stejně jako je tomu u písní k tanci starodávný. Název „Taněc“  najdeme 

v literatuře častěji ve spojení se sousední slezskou oblastí, s Opavskem, zatímco na Lašsku 

se setkáváme více s tancem starodávný. Z ukázek uvedených v taneční encyklopedii Lidové tance 

z Čech, Moravy a Slezska jednoznačně plyne, ţe „Taňce“ ze zápisů F. Lýska jsou totoţné s lašskými 
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Starodávnými.―
58

 Dalńími tanci tohoto typu jsou z Lańska známé Taněc, Hladky, Shnily, 

Vyvodzany, Zavodzany, Zavaďak či svatební tanec Mesiań. 

Rychlým tancem dvoudobým je tanec Zvrtek. Podle Jelínkové jde o dynamický točivý 

tanec předčardáńového typu sloņený z muņského předzpěvu a víření s tanečnicí se dvěma „zvrty― 

v kaņdém taktu.  

Párovým točivým tancem z Lańska je také Čardáš, který buď tančily ņeny při zábavě 

v hospodě v kruhu jako Babsky nebo se otáčely smíńené páry v těsném drņení za zády.  

Tance s pevnou vnitřní vazbou neboli tance figurální jsou mladńího pŧvodu a tančí se vņdy 

pouze na jeden nápěv či píseņ, kdy se taneční figury střídají v pevném ustáleném pořadí (tzv. pevná 

vnitřní vazba). Podle Jelínkové jsou tyto tance rozńířeny na Moravu z oblasti Čech a jsou zde 

od dob Národního obrození zastoupeny nejčastěji. Jedná se např. o tance Kovář, Pilky, Poņehnaný, 

Čeladenský a mnohé dalńí. Jenom ze sběrŧ Vincence Sochy, Cyrila Hykla a Věry Ńejvlové lze počet 

těchto tancŧ odhadnout aņ na 120 i více. Frantińek Lýsek zaznamenal i mnoho instrumentálních 

nápěvŧ a variant figurálních tancŧ jako Dráteník, Hulán, Klupek, Koval, Koņuch, Manņestr, Pilky, 

Ruská polka, Řeznický, Ńkolák, Troják (Trojan), Zahradník, Ņabský apod. 

Individuálním muņským tancem skočného rázu je Ondrašuv skok (Hajduch) - tančený 

na písně 2/4 taktu podobně jako u tance Zvrtek ovńem ostřejńí rytmiky. Tančil se hlavně v horské 

části Lańska (podle Věry Ńejvlové
59

 v beskydských dolinách na Jablunkovsku, Morávce, Ostravici 

a Čeladné) a to aņ do období 1. světové války. Mohl být tančen sólově, dvěma tanečníky čelem 

proti sobě, kdy tančili shodné figury nebo ve čtveřici čelem dovnitř nebo v kruhu. „Kolektivní forma 

je vázána na vedoucího předtanečníka, který určuje výběr figur a jemuţ se ostatní přizpůsobují.―
60

 

Rekvizitou mohl být podobně jako na Valańsku i obuńek, ale tančilo se i bez něj. Ondrańuv skok 

se tančí na píseņ známou v mnoha variantách po celém Lańsku, která textově vypráví o lidovém 

hrdinovi, zbojníku Ondráńovi
61

, který byl za svŧj ņivotní postoj náleņitě potrestán. Díky pŧvodnímu 

typu lehké a pruņné obuvi – krpcŧm, byl tanec skočný ale dostatečně pevně zakotvený; později díky 

vysokým koņeným pevným botám se stal více úsečným a tvrdńím. Kaņdá sloka tance začínala 

pomalou částí, na kterou navazovala část rychlá zvaná „trio―, ve které se tempo i figury celkově 

zrychlovaly.  

Významná a velmi zajímavá práce Hany Podeńvové rozděluje slezské (opavské a těńínské) 

a lańské tance (tance z tzv. „moravského Lańska―) netradičně podle jejich názvů a textů. Autorka 
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čerpala předevńím z rukopisných materiálŧ Zdenky Jelínkové, příspěvkŧ publikovaných v časopise 

Radostná země a rukopisných sběrŧ Věry Ńejvlové.  

A) největńí počet názvŧ tancŧ (aņ 40 % pouņitého materiálu) označuje tance podle začátku 

textu jejich taneční písně. Největńí skupinu z nich tvoří tance jako Skok či Starodávný (Taněc aj.). 

I kdyņ se větńinou jedná o tance figurální, lze vypozorovat pozŧstatky točivých či muņských 

sólových tancŧ, kterým předcházel předzpěv. Z Lańska to jsou např. tance A jak teņ přidě patek, 

Aj volaři, Beskyde, Cos ma mila, Čemu si se něoņenil, Dyņ sem byla na krmańu, Esi mě ty chceń, 

Hop Kačo, Kole nańich oken, Měl sem ja galanku, Nań pan majster, Okolo mlyna, Pomykaj śe, 

Ńmadřička z Ostravice, Ńla do hajku, Vedle lesika, Ztratil sem jo, aj. 

B) název podle význačného slova v textu tvoří druhou nejpočetnějńí skupinu (22%) a rovněņ 

se jedná hlavně o tance s pevnou vnitřní vazbou, tzv. figurální. Lze sem zařadit tance: Desentir, 

Drmle, Husar, Konopinky, Kozačenka, Kravarenka, Krmelin, Martinek, Minařka, Ondrań, 

Papučany (Papučovy), Volky, Přyborak, Sekyrečka, Ńtramberak, Tkadlec, Vdovec, Vrabec aj. 

C) název odvozený z některé sloņky tance (prostor, drņení, účast, tempo, směr pohybu 

apod.). Podeńvová sem zařadila tanec Něvěsta (Nevěsta), který se velmi podobný svatebnímu 

obřadnímu tanci Bjoły z Těńínska. Tyto oba tance pŧvodně tančily jen vdané ņeny s nevěstou, 

ale postupně tanec ztratil svou funkci a začaly se jej zúčastņovat i dívky, neprovdané ņeny 

nebo dokonce i muņi. Z Lańska sem patří také tance Dvojan – Trojan (Dvojak – Trojak), Chytany, 

Z kuta do kuta, Klupek, Motovidlo, Polka na celé kolo, Ruská polka drņená, Skok, Ńupany, Třasak, 

Ťmok, Shnily aj. 

D) název tance odvozen od osoby, zvířete, věci nebo činnosti, které se v tanci předvádí. 

Ve zkoumaném materiálu jich bylo nalezeno aņ 15%. Největńí podíl zde mají tance napodobující 

práci řemeslníka – Řeznik, Koval, Ńvec či předvádějící činnost – Ńkrabany, Chytáni myńí v kruhu. 

Ze zvířat je to Kočyčka, Kohut, Ņabsky aj.  

E) názvy odvozené od místa pŧvodu (ať uņ skutečného nebo domnělého). Podeńvová 

sem zařazuje např. tanec ze sbírky Lidové tance ze Štramberska na Lašsku C. Hykela Přyborak 

nebo tance Bystřicky, Čeladensky, Koņuch podolsky, Rusky tanec, Valasky, Vsaťanka aj. 

F) názvy odvozené podle nářadí jsou větńinou u tanečních her, kde má nářadí podstatný 

význam nebo je vŧbec principem celé hry. Jsou to tance Kyjovy, Měchovy, Stolkovy, Legatkovy, 

Ńatečkovy, Vařechovy aj. 

G) tance bez názvu – „Nepočítáme-li ty, u nichţ byl název pravděpodobně zapomenut, 

je to hlavně opavský Taněc, tj. točivý tanec s předzpěvem, který název nepotřeboval.―
62

 

H) názvy tancŧ odvozené od osoby, která tanec tančila ve skutečnosti nebo jen domněle 

(Ondrań, Saroč – Ńaroń). Právě pro Lańsko typický tanec Ondrańuv skok je pojmenován podle 
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postavy zbojníka Ondráńe, i kdyņ on není pro tanec vŧbec určující, protoņe tanec vychází 

z pastýřského zpŧsobu ņivota na horských pastvinách. 

I) název označující starobylost tanec – např. lańský Starodávný zapsaný L. Janáčkem. 

Nezařazenými tanci jsou ty, kde dnes nelze vysvětlit pŧvod jejich názvu. Mohou 

sem být zařazeny lańské tance: Bulger, Čtverak, Katanak, Kozulinek, Koņuch, Zbujan, Polka 

na ńest, Opice, Ńtorc, Tragač, Zinglovski, Ńubrij aj. 

 

Podobně jako mnohé tyto tance byly odrazem salańnického pastýřského zpŧsobu ņivota 

na Valańsku a Lańsku i vánoční pastýřské koledy a pastýřské hry. Velmi známou je například 

tříkrálová lidová hra ze Ńtramberska popsaná Cyrilem Hyklem na přelomu 40. a 50. let 20. století. 

Typově se jedná se nejen o koledu, ale o vánoční lidovou hru, při níņ je zpěv doprovázen pohyby 

a kroky podobných i u jiných lidových her. Pŧvodně se tato hra nazývala Pastyře, 

protoņe Tři králové podle pŧvodní lidové tradice nechodívali. Teprve později se zlidověním písně 

My tři králové, byla asi hra přejmenována. Hra byla provozována paralelně vedle koledy na svátek 

svatého Ńtěpána a chodívali s ní chlapci od Nového roku do neděle po  svátku Tří králŧ nebo dřív 

i do Hromnic. Cyril Hykel ji zaznamenal ve třech variantách – v jedné jako Pastyře a ve dvou 

jako Tře krali. Pŧvodně ji provozovali, podobně jako tomu bylo u podobných her i v jiných 

regionech, pouze dospělí muņi, aņ později se tento zvyk přenesl na nedospělé chlapce, kteří nakonec 

zvyk uchovali. Zvykem bývalo, ņe chodívali nejen po vlastní obci, ale také do sousedních vesnic, 

ale vņdy koledovali jen u svých známých a příbuzných.  

Významným výročním obyčejem dnes jiņ neexistujícím v kontinuální tradici, 

ale před několika lety opět obnoveným je Jízda kole obila. Jedná se s největńí pravděpodobností 

o zvyk spadající do období svatoduńních svátkŧ podobně jako Jízda králŧ na Hané či na Slovácku. 

Podle historických zpráv se konávala na druhý hod Velikonoční nebo později na svatoduńní svátky 

objíņďka hranic pozemkŧ, které se zúčastņoval kněz, rektor a představenstvo obce spolu 

s rolnickými syny a čeledíny, kteří dostávali ńlehnutí tenkým lískovým prutem, aby si zapamatovali, 

kudy hranice pozemkŧ vedou. Nejstarńí ucelená zpráva o Jízdě pochází z pera Frantińka Pinkavy 

z Bruńperka, který jej popsal jiņ v roce 1869 a otiskl v knize Bruńperk a jeho okolí.
63

 

V den slavení svátku se vņdy shromáņdili rolníci se svými syny a čeledíny v počtu 80 aņ 140 

muņŧ na slavnostně vyzdobených koních na zámeckém dvoře ve Staré Vsi a prŧvod se odebral 

do místního kostela, kde první dva jezdci obdrņeli kostelní zvonky, jimiņ celou dobu prŧvodu 

zvonili. Kaņdý jedenáctý pár byl ozdoben praporky v národních barvách, za pár dvanáctý se zařadili 

dva jezdci s korouhvemi na znamení ukřiņovaného Krista a za kříņem kněz, rektor a představenstvo 

obce. Před započetím jízdy se zpívaly litanie ke Vńem Svatým a pak se prŧvod vydal na dvou aņ tří 
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hodinovou cestu podél vńech hranic obce. Slavnostní jízda končila opět před kostelem, 

kde shromáņděným lidem farář udělil poņehnání a slavnost tím ukončil. Po obchŧzce, která bývá 

také nazývána jako „sýpka― se přesunuli její účastníci k občerstvení. Samotný obyčej má ale rys 

ryze náboņenský a měl být prosbou věřících za dobrou úrodu a ochranou před nehodami, 

které by mohly pozemky, lidi a zvířata jakkoliv pońkodit.  

O honění krále ve Lhotce u Ostravy, které bylo uspořádáno jako závody v jízdě na koni 

a v ńikovnosti či obratnosti se zmiņuje Vladimír Scheufler.
64

 Tyto slavnosti byly krátkodobě 

obnoveny ve 30. letech 20. století, pak znovu upadly v zapomnění a dnes se znovu provozují 

v rekonstruované podobě. Obyčej se konával na svatoduńní svátky na památku chycení ńvédského 

krále ve slepém rameni Odry u Lhotky a měli se jej účastnit hlavně 21leté dívky a chlapci, 

kteří si tak mezi sebou volili organizátory zábavy na celý příńtí rok.  
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STAV TANEČNOSTI V SOUČASNOSTI 

 

 V rámci dokumentace regionu Lańsko při realizaci III. řady projektu Lidové tance z Čech, 

Moravy a Slezska – Taneční medailony obcí byla vybrána obec Stará Ves nad Ondřejnicí. 

Pro shromáņdění informací byl sestaven dotazník Hodnocení historické tanečnosti a zachycení 

současného stavu tanečnosti v regionu Lašsko (viz příloha) a k vyplnění byly vyzvány výrazné 

osobnosti této lokality – Elińka Krejčíčková (zakladatelka souboru Ondřejnica a prezidentka 

festivalu Poodří Frantińka Lýska, nar.1936), Yvona Voráčová (vedoucí souboru Ondřejnica, 

nar. 1964), Marie Matějová (hudební pedagoņka a dlouholetá členka souboru Ondřejnica, nar. 1959) 

a Markéta Palowská (pracovnice Slezského muzea v Ostravě, nar. 1969). Dotazník je sestaven 

z 23 otázek zaměřujících se na dřívějńí i současné taneční příleņitosti, jejich změny v prŧběhu doby, 

v místu konání, organizaci, tanečním repertoáru či hudebním doprovodu, ale i na specifika regionu 

Lańsko, jeho výrazné osobnosti, literaturu, periodika či dokumentátory. 

 Z výsledkŧ výzkumu jasně vyplynulo, ņe během poslední doby dońlo k výrazné přeměně 

přirozených tanečních příleņitostí. Mnohé příleņitosti jako např. doņínky zanikly se zdruņstevněním 

soukromých polností nebo se zánikem spolkŧ, které akce pořádaly. Mnohé akce naopak existují 

dodnes, ale jejich charakter se výrazně změnil. Zatímco dříve byly tyto akce určeny ńiroké 

veřejnosti, která je také hojně navńtěvovala, dnes jsou jiņ spíńe událostmi pro současné a bývalé 

členy folklorního souboru a nemnoho milovníkŧ zvenčí tohoto okruhu.  

V posledních letech se ale také podařilo obnovit mnohé jiņ zaniklé akce, jako jsou stavění 

máje či zapalování svatojánských ohņŧ. Jejich organizátory se pak stávají spíńe malá společenství 

občanŧ v obci (ulice, městské části, spolky). Zcela novými událostmi pak jsou folklorní festivaly 

jako Poodří Frantińka Lýska. Tento festival byl zaloņen v roce 2004 k jeho 100. výročí narození. 

Na zmiņovaném festivalu účinkují vedle folklorních souborŧ i dětské pěvecké sbory z celé 

republiky, ale i domácí Lańský soubor písní a tancŧ Ondřejnica se svou cimbálovou muzikou. 

Na programy v Proskovicích navazují i akce konané ve Staré Vsi nad Ondřejnicí jako Jizda kole 

obila, Zámecké léto nebo Starovesná podzimní slavnost. Hlavními pořadateli jsou obce Stará Ves, 

Jistebník a městský obvod Ostrava–Proskovice. Jeho organizaci zajińťuje festivalová rada 

a realizační týmy v jednotlivých obcích. Kaņdoročně jsou v rámci festivalu připravovány i semináře 

pro pedagogy hudebních výchovy, sbormistry či zájemce o činnost v pěveckých sborech 

a folklorních souborech. 

Velké změny proběhly také v organizování zachovaných akcí typu lańský bál či obecní 

slavnost. Zde se nejvýznamněji objevují obecní úřady, společenské a sportovní organizace 

(tělocvičná jednota Sokol, Sbor dobrovolných hasičŧ) apod. Těmi nejčastějńími jsou ale sami 

folklorní soubory jednotlivých obcí. Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí se jedná o Lańský soubor písní 
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a tancŧ Ondřejnica. Ten vznikl jiņ v roce 1977 a ve své činnosti si stále klade za cíl oņivovat 

a zachovávat tradiční písně a tance předchozích generací. Soubor dnes pracuje v několika věkových 

skupinách. Děti a mládeņ navńtěvují Malou Ondřejnici, kde pracují ve třech věkových skupinách; 

soubor doprovází cimbálová muzika ZUŃ v Bruńperku. Dospělý soubor pracuje ve dvou skupinách 

současných a „seniorských― členŧ. Během své činnosti se soubor podílel na projektu Národního 

ústavu lidové kultury Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska nebo na vydání zpěvníku Hraje 

a zpívá Ondřejnica. Soubor doprovází Cimbálová muzika Ondřejnica s primáńem Kamilem 

Ńperlínem. Vedoucí taneční skupiny je Yvona Voráčová, pěveckým pedagogem Marie Matějová. 

Zakladatelkou souboru je Elińka Krejčíčková. 

 Díky změně prostředí se změnila i místa konání tanečních příleņitostí. Během festivalu 

se samozřejmě tančí na připravených podiích, ale přirozené taneční akce se dodnes konají 

v hospodských sálech či kulturních domech. Akce pod ńirým nebem jako jiņ zmiņované tradiční 

výlety se dnes jiņ nekonají. Na uskutečņovaných akcích tančí tradiční lidové tance větńinou pouze 

členové souborŧ za doprovodu cimbálové muziky nebo harmoniky s houslemi. Při soukromých 

rodinných akcích tančí v takto uzavřeném kolektivu lidové tance kdokoliv a často i na doprovod 

moderní kapely či pouze klávesových nástrojŧ.  

 Pro archiv Národního ústavu lidové kultury byla provedena v roce 2010 dokumentace dvou 

kulturních akcí, kde se spontánně lidové tance dodnes tančí. Jednalo se o 14. ročník Lańského bálu 

konaného dne 30. ledna v Sokolovně v Ostravě-Proskovicích a Folklorní večer na zámku 

při Staroveském kulturním létu 18. června na nádvoří zámku ve Staré Vsi. Z dŧvodŧ povodní 

se neuskutečnila plánovaná dokumentace Jízdy kole obila, ale záznam z předchozího ročníku 

byl zakoupen do archivu NÚLK. Obě uskutečněné akce proběhly pod organizačním vedením 

souboru Ondřejnica, který se na nich podílel i svým vystoupením. 

 

Lašský bál  

Při letońním ročníku Lańského bálu účinkovala starńí a mladńí skupina souboru Ondřejnica 

se svou cimbálovou muzikou, cimbálová muzika Soláņ z Roņnova pod Radhońtěm a cimbálová 

muzika Fojt při ZUŃ Krmelín.  

Akce se zúčastnilo velké mnoņství divákŧ, kteří přicházeli po 19. hodině do sálu Sokolovny 

v Ostravě-Proskovicích. Hned při vstupu byli vítání dvojicí děvčat v krojích, které jim předaly 

pamětní ozdobené perníčky s názvem akce. Zároveņ se vstupenkou bylo moņné zakoupit i lístky 

do tomboly, kde se nacházely kromě dnes tradičních dárkových předmětŧ a např. kosmetiky 

i tradiční koláče, ņivý kapr nebo ņivý králík.  

Ve 20. hodin přivítala hosty vedoucí souboru Yvona Voráčová, představila jednotlivé 

účinkující, poděkovala sponzorŧm a popřála vńem dobrou zábavu. Slavnostního předtančení 
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se ujaly obě skupiny souboru Ondřejnica a zatančily Taněc, Pilky, Dymak a Čeladensky. 

V předchozím roce 2009 proběhlo předtančení tanci Katanak, Zahradnik a Slezsky. Na píseņ 

Zabludila kravarečka v lese proběhlo zavádění divákŧ do tance. 

O hodinu později, ve 21.30 hod., předvedli taneční páry z Ondřejnice tance, které se toho 

večera měly vyučovat. Jednalo se o tance s pevnou vnitřní vazbou (figurální) Řeznik a Dratenik. 

Zájem o výuku ze strany divákŧ byl velmi velký a také moderování Yvony Voráčové bylo 

instruktivní a velmi trefné. Tance určené k výuce se v jednotlivých letech střídají a např. v roce 

2009 byly vyučovány figurální tance Zahradnik a Koval. 

Volná taneční zábava vyplņující jednotlivé vstupy souboru byla záleņitostí jednotlivých 

muzik, které se střídaly ve hraní a návńtěvníci tančili na karičky, polky, valčíky, tance z Korytné 

apod. Nechyběla ani veselá taneční hra Měl Adam sedm synŧ, spočívající v mazurce s plněním 

ņertovných úkolŧ. V roce 2009 se uskutečnila taneční hra Hodinář.  O pŧlnoci proběhla ņertovná 

vystoupení obou skupin souborŧ a po nich následovala taneční zábava aņ do ranních hodin.  

 

Jízdy kole obila 

V sobotu 22. května se měla uskutečnit v rámci 11. ročníku Staroveských obecních slavností 

a 7. ročníku festivalu Poodří Frantińka Lýska Jízda kole obila. Bohuņel se díky předchozím akce 

neuskutečnila, a proto byl do archivu zakoupen jeden z minulých ročníkŧ tohoto výročního obyčeje.  

Díky duchovnímu zaměření Jízdy se akce za válek a nejrŧznějńích změn politického reņimu 

nekonala a byla obnovena aņ místními občany v roce 1969 u příleņitosti 700 let od zaloņení obce 

Stará Ves. K dalńí obnově pak dońlo aņ v roce 1999 při udělení obecního znaku a praporu a v roce 

následujícím se stala Jízda kaņdoroční součástí Staroveských obecních slavností.  

V současnosti jiņ při akci vystupují děti ze základní ńkoly, folklorní soubory domácí 

i zahraniční, pěvecké sbory, herci či ńermíři. Celá Jízda je zahajována fanfárami muzikantŧ 

ze Zámecké kapely z věņe zámku a výzvou písaře, aby se občané pěńí i koņmo shromáņdili 

před zámkem k uvítání vrchnosti. Ze zámku vychází zámecký pán z rodu Podstatských s chotí. 

Je uvítán kasací místního rektora a dětí ze ńkoly, písařem, farářem a fojtem. Ten pak seznamuje 

majitele panství se vńím, co se ve vsi během roku událo. Panstvo v dobových krojích pak nasedá 

do kočárŧ, ostatní v prŧvodu na vyńņořených koních v čele s fojtem - současným starostou obce 

pak projíņdějí obcí a celý program opakují téņ na horním konci obce a v přilehlé Końatce, která patří 

do Staré Vsi. Součástí Jízdy je i vyplácení selských synkŧ, kteří bývají na pomezních kamenech 

po starodávném zpŧsobu pruty ńleháni, aby si zapamatovali hranice stávajících pozemkŧ.  

 

Folklorní večer na zámku  
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Folklorní večer na zámku se konal při Staroveském kulturním létu dne 18. června na nádvoří 

zámku ve Staré Vsi. Kromě domácího souboru Ondřejnica a jeho mládeņnické, současné i seniorské 

skupiny zvané Pozdní sběr vystoupil i soubor Vizovjánek a host festivalu z velikonočních ostrovŧ.  

 V 18. hod. byl po úvodním slovu autorky a moderátorky Yvony Voráčové zahájen Folklorní 

večer, který uvedlo vystoupení Malé Ondřejnice Na svatého Jana z rána a po hudebním vstupu 

muziky Ondřejnica se ujal účinkování folklorní soubor Vizovjánek z Vizovic, který předvedl 

Luņické z Luņné, pověst o zbojnících, tanec Uherská, pověst o sv. Blaņeji a Točené z Valańských 

Klobouk. Následovalo pásmo souboru Ondřejnica U muziky, kde se představily nejrŧznějńí lańské 

tance včetně muņského lańského skoku. Diváckým zpestřením bylo vystoupení souboru Tautanga 

z Velikonočních ostrovŧ, z Rapa Nui. Po skončení oficiálních vystoupení následovala beseda 

u cimbálu, kde zahrála cimbálová muzika Vizovjánek polky, karičky a valčíky a cimbálová muzika 

Fojt s polkami, valčíky a slovenskými čardáńi.  
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Elektronické: 

www.staraves.cz 

www.casopispoodri.cz 

http://www.ondrejnica.cz 

www.lasska-brana.cz 

 

Popis fotografií z výzkumu (archiv NÚLK): 

 

Lašský bál, 30. 1. 2010 

007 Úpravy hlavy dívek ze souboru Ondřejnica před zahájením bálu 

008 Tradiční lidové pečivo – jedna z cen v tombole 

009 Tradiční lidové pečivo – jedna z cen v tombole 

010 Ņivý králík - jedna z cen v tombole 

011 Dívky ze souboru Ondřejnica vítající u vchodu návńtěvníky malým perníkovým srdíčkem 

012 Dívka ze souboru Ondřejnica 

013 Dívky ze souboru Ondřejnica vítající u vchodu návńtěvníky malým perníkovým srdíčkem 

014 Chlapci ze souboru Ondřejnica 

015 Cimbálová muzika Soláņ z Roņnova pod Radhońtěm 

027 Chlapec ze souboru Ondřejnica 

028 Členové souboru Ondřejnica na balkoně proskovické Sokolovny 

031 Chlapec a dívka ze souboru Ondřejnica 

035 Yvona Voráčová – vedoucí souboru Ondřejnica a jedna z hlavních organizátorŧ Lańského 

bálu 

http://www.staraves.cz/
http://www.casopispoodri.cz/
http://www.ondrejnica.cz/
http://www.lasska-brana.cz/
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038 Tanečníci starńí skupiny souboru Ondřejnica při předtančení na začátku bálu. 

040 Yvona Voráčová – vedoucí souboru Ondřejnica a jedna z hlavních organizátorŧ Lańského 

bálu 

041 Soubor Ondřejnica při předtančení 

042 Dívky ze souboru Ondřejnica při předtančení 

045 Předtančení souboru Ondřejnica na Lańském bále 

046 Předtančení souboru Ondřejnica na Lańském bále 

047 Předtančení souboru Ondřejnica na Lańském bále 

056 Řemeslnické tance při předtančení souboru Ondřejnica 

058 Členové starńí skupiny souboru Ondřejnica při předtančení 

059 Předtančení souboru Ondřejnica 

060  Předtančení souboru Ondřejnica 

061 Taneční pár z mladńí skupiny Ondřejnice při předtančení 

063 Volná taneční zábava členŧ souboru i divákŧ 

065 Volná taneční zábava členŧ souboru i divákŧ 

066 Volná taneční zábava členŧ souboru i divákŧ 

070 Dívky ze souboru Ondřejnica i z divákŧ při tančení východoslovenských kariček 

072 Členové dětského folklorního souboru z Valańska při volné taneční zábavě 

074 Členové dětského folklorního souboru z Valańska při volné taneční zábavě 

079 Dívka ze souboru Ondřejnica při prodávání tomboly návńtěvníkŧm bálu 

080 Dívka ze souboru Ondřejnica při prodávání tomboly návńtěvníkŧm bálu 

083 Dívka ze souboru Ondřejnica při prodávání tomboly návńtěvníkŧm bálu 

084 Volná taneční zábava 

089 Vedoucí souboru Ondřejnica Yvona Voráčová a kameraman NÚLK Honza Ńtangl 

091 Dívka ze souboru Ondřejnica při prodávání tomboly návńtěvníkŧm bálu 

094 Výuka zfiguralizovaných tancŧ – Řeznik, Dratenik 

095 Výuka zfiguralizovaných tancŧ – Řeznik, Dratenik 

098 Výuka zfiguralizovaných tancŧ – Řeznik, Dratenik 

101 Výuka zfiguralizovaných tancŧ – Řeznik, Dratenik 

102 Výuka zfiguralizovaných tancŧ – Řeznik, Dratenik 

106 Paní Elińka Krejčíčková, zakladatelka souboru Ondřejnica 

107 Paní Elińka Krejčíčková, zakladatelka souboru Ondřejnica 

110 Volná taneční zábava 

115 Volná taneční zábava 

119 Volná taneční zábava 
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120 Volná taneční zábava 

122 Cimbálová muzika Fojt z Bruńperka ve vtipném oblečení za broučky. Prim Tomáń Bill 

123 Volná taneční zábava. Tančí vedoucí souboru Ondřejnica Yvona Voráčová 

124 Taneční hrátky – Ńotyńka s výměnou partnerŧ 

126 Taneční hrátky – Ńotyńka s výměnou partnerŧ 

127 Taneční hrátky – Měl Adam sedm synŧ (plnění úkolu chytnout tanečního partnera za ucho) 

129 Taneční hrátky – Měl Adam sedm synŧ (plnění úkolu chytnout tanečního partnera za ucho) 

133 Taneční hrátky – Měl Adam sedm synŧ (plnění úkolu vzít taneční partnerku na záda) 

134 Taneční hrátky – Měl Adam sedm synŧ (plnění úkolu s chycením tanečního partnera jako 

trakař) 

138 Taneční hrátky – Měl Adam sedm synŧ (plnění úkolu s chycením tanečního partnera jako 

trakař) 

140 Taneční hrátky – Měl Adam sedm synŧ (plnění úkolu s vyhrnutím partnerových nohavic 

u kalhot) 

141 Taneční hrátky – Měl Adam sedm synŧ (plnění úkolu s poskakováním tanečního páru 

ve dřepu) 

180 Perníkové srdíčko, které dostávali u vstupu vńichni návńtěvníci bálu jako upomínkový 

předmět 

 

Staroveské kulturní léto. Folklorní večer na zámku, 18. 6. 2010 

P1230751 Cimbálová muzika Ondřejnica (prim Kamil Ńperlín) a vedoucí souboru Ondřejnica 

Yvona Voráčová, která celý večer připravila a moderovala 

P1230753 Informační panel s názvem festivalu 

P1230759 Děvčata ze souboru Ondřejnica na ochoze zámku ve Staré Vsi 

P1230760 Děvčata z nejstarńí skupiny souboru Malá Ondřejnica při vystoupení. V pozadí 

cimbálová muzika Ondřejnica 

P1230762 Děvčata z nejstarńí skupiny souboru Malá Ondřejnica při vystoupení. V pozadí 

cimbálová muzika Ondřejnica 

P1230768 Taneční vystoupení nejstarńí skupiny souboru Malá Ondřejnica. V pozadí cimbálová 

muzika Ondřejnica s primáńem Kamilem Ńperlínem 

P1230771 Nejstarńí skupina souboru Malá Ondřejnica při vystoupení 

P1230774 Autorka a moderátorka Yvona Voráčová s jednou ze členek souboru Ondřejnica 

P1230778 Cimbálová muzika Vizovský Juráńek z Vizovic 

P1230783 Cimbálová muzika Vizovský Juráńek z Vizovic pod arkádami zámku ve Staré Vsi 
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P1230791 Tance z Luņné v podání souboru Vizovjánek z Vizovic. Soubor doprovází cimbálová 

muzika Vizovský Juráńek 

P1230799 Děvčata ze souboru Vizovjánek z Vizovic v pásmu o zbojnících 

P1230802 Chlapci ze souboru Vizovjánek z Vizovic v pásmu o zbojnících 

P1230807 Tanec Uherská v podání souboru Vizovjánek z Vizovic 

P1230808 Tanec Uherská v podání souboru Vizovjánek z Vizovic 

P1230812 Tanec Uherská v podání souboru Vizovjánek z Vizovic 

P1230819 Mladńí skupina souboru Vizovjánek z Vizovic v pásmu o sv. Blaņejovi 

P1230823 Mladńí skupina souboru Vizovjánek z Vizovic v pásmu o sv. Blaņejovi 

P1230845 Tanečníci ze souboru Tautanga z ostrova Rapa Nui z Velikonočních ostrovŧ 

P1230849 Tanečníci ze souboru Tautanga z ostrova Rapa Nui z Velikonočních ostrovŧ 

P1230852 Tanečníci ze souboru Tautanga z ostrova Rapa Nui z Velikonočních ostrovŧ 

P1230853 Tanečníci ze souboru Tautanga z ostrova Rapa Nui z Velikonočních ostrovŧ 

P1230854 Tanečníci ze souboru Tautanga z ostrova Rapa Nui z Velikonočních ostrovŧ 

P1230855 Soubor Tautanga z Velikonočních ostrovŧ (pohled na celé nádvoří zámku shora) 

P1230864  Soubor Tautanga z Velikonočních ostrovŧ (pohled na celé nádvoří zámku shora) 

P1230867  Soubor Tautanga z Velikonočních ostrovŧ (pohled na celé nádvoří zámku shora) 

P1230868 Informační plakát 

P1230872 Tanečnice ze souboru Tautanga z Velikonočních ostrovŧ 
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SOUPIS VIDEOZÁZNAMŮ Z VIDEOARCHIVU NÚLK 

 

Přírůstkové 

číslo 

Inventární 

číslo 

Popis záznamu Rok 

vzniku 

38/1996 V 931 MFF Stráņnice: Co jsme zdědili a vypěstovali - 1. část 1995 

39/1996 V 932  MFF Stráņnice: Co jsme zdědili a vypěstovali - 2. část 1995 

41/1996 V 936 Lid. tance z Čech, Moravy a Slezska - IX. Lańsko 1996 

44/1996 V 940 Lańsko - pracovní záznamy 1995 

6/1997  V 993 Dokumenty k lidovým tancŧm - Lańsko, Z. Čechy 1995 

15/1998 V  1171 Ondřejnica neurčeno 

60/1998 V 1260 Ńtramberk na Lańsku 1952 

64/1998 V 1264 Trojanovice - tance 1958 

66/1998 V 1266 Lańsko - tance neurčeno 

82/1998 V 1282 Lańsko - tance 1952 

102/1998 V 1302 Tance ze Ńtramberka 1952 

126/1998 V 1326 Lańsko - Ńtramberk a Petřvald 1957 

281/1998 V 1481 Prameny 1995 - Ostrava, Lańsko 1995 

37/1999 V 1649 MFF Stráņnice - Kdyņ regiment mańíroval … 1999 

106/2003 V 2742 MFF Stráņnice - Z hor a dolin 2003 

113/2003 V 2749 Tance: Vsetín, Stará Ves n. Ondřejnicí 2003 

133/2003 V 2769 Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - IX. Lańsko 1996 

102/2004 V 3007 MFF Stráņnice - Hukvaldské studánky - Leoń Janáček 

a lidová píseņ 

2004 

21/2005 V 3063 Jízda kolem kosení v Lukavci 2004 

44/2005 V 3086 MFF Stráņnice - Láska manņelská aneb Na jeho hrobě 

poskočím sobě 

2005 

7/2006  V 3161 Lańský a slezský skok 2005 

81/2006 V 3237 MFF Stráņnice - …z dávných věkŧ aņ i dnes… 

Putování nezarostlými chodníčky hor, údolí a břehŧ 

nańeho Lańska 

2006 

8/2008  V  3509 O písničkách a tancování z Lańska 1995 

92/2010 V 4280 XIV. Lańský bál – Proskovice 2010 

94/2010 V 4282 Staroveské kulturní léto – Stará Ves nad Ondřejnicí 2010 
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Videozáznamy darované folklorním souborem Valańský vojvoda z Kozlovic 

- Okresní soutěņ folklorních souborŧ, Třinec 2. 4. 1988. Soubor Valańský vojvoda zde získal 

2. místo. 

- Přehlídka folklorních souborŧ Prameny 1995, Ostrava. Účinkují soubory Moravsko-slezský 

soubor Ńevčík, Ńmykņa, Hlubina, Ostravička, Slezský soubor Heleny Salichové, Ostravica, 

Grunik a Valańský vojvoda (pásmo Svatba a Zvrtky). 

- 25. výročí zaloņení souboru Valańský vojvoda z Kozlovic, pořad Leoń Janáček a Kozlovice, 

28. 10. 1995. 

- Folklorní koncert na Praņském jaru 1997, III. Ó, radost má (scénář a reņie Jan Rokyta a 

Miloń Vrńecký). Účinkují soubory Gaudeamus Praha, Karmazín Pardubice, Mladina Plzeņ, 

Olza Český Těńín, Ostravica Frýdek-Místek a Valańský vojvoda Kozlovice. 

- Vystoupení souboru Valańský vojvoda (datování neurčeno). 

- 30. výročí zaloņení souboru Valańský vojvoda z Kozlovic, 2001. 

- Pochovávání basy 2001. 
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ROZBOR PŘILOŢENÝCH VIDEOZÁZNAMŮ 

 

XIV. Lašský bál 

Proskovice, 30. 1. 2010 

 

Účinkují:   folk. soubor ONDŘEJNICA ze Staré Vsi nad Ondřejnicí – starńí a mladńí skupina 

        cimbálová muzika ONŘEJNICA ze Staré Vsi nad Ondřejnicí  

      cimbálová muzika SOLÁŅ z Roņnova pod Radhońtěm 

      cimbálová muzika FOJT při ZUŃ Krmelín 

 

0:00:01 Příchod divákŧ a účinkujících do sálu Sokolovny v Proskovicích, ceny v tombole, 

vítání příchozích návńtěvníkŧ ozdobenými perníčky, představení účinkujících (hovoří 

vedoucí souboru Yvona Voráčová), poděkování sponzorŧm, přání dobré zábavy. 

0:02:20 cimbálová muzika Ondřejnica – soubor Ondřejnica (starńí i mladńí skupina) – 

předtančení  –     Poď  děvuško do kolečka, Zabludila kravarečka v lese 

zavádění divákŧ do tance 

0:08:03 cimbálová muzika Soláņ – Zasadil sem čerešenku v humně – karičky  

0:10:40 cimbálová muzika Ondřejnica – tančí soubor Ondřejnica ml. – Řeznik – tanec 

s pevnou vnitřní vazbou (figurální) 

0:13:20 cimbálová muzika Ondřejnica – tančí soubor Ondřejnica ml. – Dratenik – tanec 

s pevnou vnitřní vazbou (figurální) 

0:14:28 Výuka tance Řeznik  

0:18:23 Výuka tance Dratenik 

0:20:03 cimbálová muzika Soláņ - volná taneční zábava – Breclavská kasárňa – polka 

0:21:37 cimbálová muzika Fojt - volná taneční zábava – Kač, kač, kač, kačena – tance 

z Korytné 

0:23:27 cimbálová muzika Ondřejnica – výuka tance a zábava při taneční hře Měl Adam 

sedm synů (mazurka s plněním ņertovných úkolŧ) 

0:34:37 cimbálová muzika Ondřejnica – volná taneční zábava – Včera sem byl u muziky – 

valčík 

0:35:40 soubor Ondřejnica st. – pŧlnoční ņertovné vystoupení (V Příboře na dvoře) 

0:40:36 soubor Ondřejnica ml. – pŧlnoční ņertovné vystoupení (slovenské karičky) 

0:46:35 závěr záznamu 

 

Přírŧstkové číslo: 92/2010, inv. č.: V 4280  
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Staroveské kulturní léto. Folklorní večer na zámku 

Stará Ves nad Ondřejnicí, 18. 6. 2010 

 

0:00:01         FS Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí – pásmo „Na svatého Jana zrána― 

0:08:00         CM Ondřejnica – Kdybys mě ty moje milá chtěla 

0:11:18         FS Vizovjánek z Vizovic – luņické z Luņné (Stála u bučka) 

0:14:55         FS Vizovjánek z Vizovic – pověsti o zbojnících (Na hody vymetajte pod schody) 

0:22:08         FS Vizovjánek z Vizovic – uherská (Kdyţ sem išel od mej milej) 

0:26:50         FS Vizovjánek z Vizovic – pověst o sv. Blaņeji (Aj, tam na dolince) 

0:35:05         FS Vizovjánek z Vizovic – točené z Valańských Klobouk (Lučina, lučina zelená) 

0:38:28         FS Ondřejnica - pásmo „U muziky―   

– Kolem našich oken 

– Učte se děvčátka, učte se rejdovať 

– Dy ja přijdu do hospody mezi kamarady 

– Co ste tu mladenci přišli dělať 

– To pivečko něni moje - lańský skok 

– K temu sem sa mladá vdavala – ņenská ņertovná píseņ 

– Co stě mladěnci, co stě dělali – dívčí ņertovná píseņ  

– Co se stalo z neděle na rano – lańský skok 

– Uţ je slunečno nad zapadem 

– Přijdu do hospody 

– Ve Staré Vsi na kopečku 

0:58:35 soubor Tautanga z Velikonočních ostrovŧ, Rapa Nui 

1:08:25 beseda u cimbálu - cimbálová muzika Vizovjánek 

– Pod horou černé psíča breše – polka 

                       – Oči, oči, černé oči + Ani já, ani ty – karičky 

                        – Měla sem já rukávce – polka 

                                    – Okolo Súče – valčík 

1:22:03 beseda u cimbálu – cimbálová muzika Fojt 

- Nedaleko od Trenčína – polka 

- Hledám galánečku – valčík 

- Gdě si bola, Anička moja – čardáń 

- A vychodi slunečko – čardáń 

Přírŧstkové číslo: 94/2010, inv. č.: V 4282  
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DOTAZNÍKOVÁ AKCE  

 

Hodnocení historické tanečnosti a zachycení současného stavu tanečnosti 

v regionu Lašsko 
 

 

Respondent:  Yvona Voráčová, nar. 1964 

učitelka na ZŃ, současná umělecká vedoucí souboru Ondřejnica 

 
1. Při jakých příleţitostech se dříve tančily lidové tance? 

Rodinné akce (pohřby, svatby), bály, obecní slavnosti („Májky―, Doņínky..) 

 

2. Existují tyto příleţitosti dodnes, popř. z jakého důvodu a kdy zanikly? 

Jmenované příleņitosti existují dodnes, avńak jejich charakter se zcela změnil.  

Lidová hudba a tanec se na nich vyskytují velmi ojediněle. 

 

3. Objevují se dnes nové taneční příleţitosti? 

Ano – oslavy výročí souborŧ (vystoupení spojené s taneční zábavou), besedy  

u cimbálu, tzv. „Pobaby― (pořádá soubor „Grunik―), počítají-li se semináře výuky lidových 

tancŧ (pořádá FOSO) - účastní se větńinou členové souborŧ. 

 

4. Dochází k obnově jiţ zaniklých příleţitostí? 

Ano – např. ve Staré Vsi obnoven zvyk „Jizda kole obila―. 

 

5. Kde se dřív tančívalo? 

Sama jsem zaņila besedy u cimbálu v místních obecních hostincích se sálem (ve Staré Vsi „ 

U babek―.) Z doslechu vím, ņe existovaly výletní místa, větńinou u hřińtě nebo u hostince, 

kde pravidelně v létě vyhrávala místní dechovka k poslechu i tanci. 

       

6. Změnilo se toto místo (rodinné x společenské akce)? 

„Openair místa― uņ nefungují, vńe se přeneslo do „kulturních stánkŧ― či hostincŧ. 

 

7. Nastaly také jiné změny úzce se pojící na změnu prostředí (oděv, obuv, společenské chování, 

rekvizity, změny v samotných tancích…)? 

Samozřejmě. Vńe jde s dobou. Babku v kroji u nás na dědině nepotkáte. 

 

8. Kdo lidové tance tančil?  

Mé zkuńenosti – členové souborŧ. Z doslechu – kromě dětí a staříčkŧ asi vńichni. 

 

9. Všechny věkové a společenské kategorie tančily všechny tance? 

Odpověď v otázce č. 8. 

 

10. Kdo tančí dnes? Pouze členové folklorního souboru? 

Větńinou ano, na folklórních bálech i nefolkloristé. 
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11. Tančily se dříve běţně tance, které dnes jiţ běţně v terénu nevyskytují (lidé si je spontánně 

netančí a lze je najít maximálně v repertoáru souboru)? 

Z doslechu vím, ņe ano (do poloviny 20. století) – Taněc, Pilky, Kalamajky, Mazurky, 

v Krmelíně pověstná Ruská polka (Emil Mácha-tanečník). 

 

12. Vrací se tance zpět do přirozeného prostředí např. skrze taneční kurzy pro veřejnost, 

společenské akce, výuku tanců na akcích, díky členům souborů…? 

Myslím si, ņe si je veřejnost zatančí jen jednou v roce a to na folklórním bále. 

 

13. Kdo dříve organizoval akce, kde se tančily lidové tance? 

Nejrŧznějńí vesnické spolky. 

 

14. Kdo organizuje akce, na kterých se tančí lidové tance dnes (rodinné x společenské akce)? 

Jen folklórní soubory. 

 

15. Za jakého hudebního doprovodu se dříve tančívalo? 

Nezaņila jsem. Asi to bývala převáņně dechovka, či hudební těleso, které bylo vytvořeno 

s muzikantŧ ņijících ve vesnici a v jejím blízkém okolí. Takņe sloņení bylo asi velmi pestré 

a nevyhraněné. 

Frantińek Bonuń uvádí, ņe nejvyspělejńím typem lidové muziky byla tzv. „dřevjana― 

cimbálovka, skládající se z jednoho malého cimbálu, jedněch prvních houslí, pak zde byl 

kontráń, flétnista a basista. Dokonce se někde hrávalo i na gajdy (zejména na Jablunkovsku). 

 

16. Změnil se dnes tento hudební doprovod? (tančí se lid. tance např. i při dechovce, 

klávesách, moderních kapelách…) 

Záleņí na taneční příleņitosti – nejedná-li se o ryze folklórní akci, mŧņeme slyńet i klávesy 

a moderní kapely, jak hrají lidové písničky. Jedná-li s o akci folklórní, tak to větńinou bývá 

cimbálovka, někdy i jen harmonika s houslemi. 

 

17. Čím je region a jeho tanečnost oproti jiným oblastem specifická? 

To je na dlouhé vyprávění – stručně: Mimořádná bohatost forem hudebních, písņových 

i tanečních. Zpŧsobeno zeměpisnou polohou i historickým vývojem. Lańsko leņí na rozhraní 

dvou sfér se zcela odlińným hudebním myńlením: západní a východní. Ze západu proniká 

vliv instrumentální hudby 17. - 19. století. Rytmus je jasně členěný a nápěvy se pohybují 

ve vņitých tóninách hlavně durových, ale i mollových. 

Pro východní sféru jsou charakteristické písně bez doprovodu, typ vokální. Často uvolněný 

rytmus, táhlé, vycházející z mluveného slova (L. Janáček: „Nápěvek mluvy jest věrným 

chvilkovým hudebním líčením člověka, jest jeho duńe a vńí jeho bytostí fotografií 

okamņiku.―). Melodie jsou mnohdy v archaických tóninách s bohatými modulacemi. 

V tanečních písních se nápěvy pohybují v triolách a kvintolách a jsou podloņeny 

nesouměrnými rytmy v doprovodu. 

Z charakteru hudby vychází i pohyb tanečníkŧ a samotný tanec. Tance zaujmou svou 

jednoduchostí a pohybovou prostotou. Tleskání, vykřikování a přehnané juchání na Lańsko 

nepatří. Síla a temperament se vyjadřuje energickým krokem, podupy, přídupy i tam, 

kde nejsou předepsány. Výrazným znakem je úsporné gesto – výraz nepředstíraného 
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proņitku a zvýńené vnitřní napětí tanečníkŧ. Tanečníci budí dojem toporného těla, 

které se pohybuje jen pomocí nohou. Je to vńak jen zdánlivé – tělo „je ņivé― a tvoří 

s tančícími končetinami výtvarný celek, jenņ je výslednicí vnitřního napětí celého těla, 

které se plně poddalo hudbě a její náladě. 

Hudební a taneční signály Lańska – Starodavny, Pilky, Kalamajky, Poņehnany. Dymak. 

Takņe takto stručně. 

 

18. Dá se mluvit o výrazné osobnosti, která tanečnost v tomto regionu ovlivnila? Řekněte 

prosím něco o ní? 

Beru to od těch, které mne― zasáhly― : Elińka Krejčíčková (zakladatelka a dlouholetá 

vedoucí souboru Ondřejnica), Zdena Kyselá (pohybový pedagog, zakladatelka a vedoucí 

souboru Hlubina), Věra Ńimková (soubor Ostravica), Věra Ńejvlová (soubor Grunik).  

Tanečník z Krmelína p. Mácha a p. Petrovský. Sběratelé Vincent Socha, Fr. Bonuń, 

Fr. Lýsek, Helena Salichová, V. Podeńvová, Joņa Vochala a v neposlední řadě Leoń Janáček! 

 

19. Čerpáte z literatury informace o lidovém tanci, zvycích, obřadech…v minulosti? Odkud? 

Lańsko-Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska, Jelínková, Z. a kolektiv, 1996 

Lidové tance na Lańsku, Socha, V., 1948 

Stařenčina loktuńe, Salichová, H., 1975 

Veselé chvíle v ņivotě lidu českého. Závrt., Č., 2006 

Moravské národní písně, Suńil., Fr., 1998 (první vydání 1941) 

Lachy, Vochala, J., 1955 

Lidové tance na Lańsku, Bonuń., Fr., 1981 

Lidové tradice, Prokeńová, M., 2005 

Staré zvyky, obřady a obyčeje na ostravsku, Skalníková, O., 1989 

Nańe děti, Bartoń, Fr., 1949 

 

20. Objevují se zmínky o lidovém tanci v některých monografiích regionu? Kde? 

O Heleně Salichové (Ze starých časŧ), o Leońi Janáčkovi, …určitě i dalńí…teď nevím. 

 

21. Zmiňuje se o tanečních příleţitostech v minulosti některé periodikum? 

Časopis FOSO „ Kacabajka― a internetové stránky FOSO 

 

22. Otiskují dnešní periodika zprávu o tanečních příleţitostech (festivaly, bály, stavění máje, 

oslavy…)?  

Kacabajka, časopis Folklór, časopis Poodří, Krmelínský zpravodaj, Staroveský zpravodaj 

 

23. Můţete jmenovat výrazného fotografa či kameramana, který zachycoval tyto taneční 

příleţitosti v minulosti i dnes? Dá se dodnes z jeho materiálů čerpat? 

Pavel Řezníček (tragicky zahynul před několika lety při fotografování na Hukvaldech) 

Vladimír Černońek (dvorní fotograf souboru Ondřejnica, ale i mnoha dalńích folklórních 

akcí a osobností). 

Zbyněk Pop – natočil mnoņství folkl. pořadŧ a vystoupení 

p. Ńrámková – akademická malířka proslavená mnoņstvím kreseb z folkl. akcí 

Ano, čerpat se dá. 
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Respondent:  Markéta Palowská, nar. 1969  

pracovnice Slezského muzea v Ostravě 

 
 

1. Při jakých příleţitostech se dříve tančily lidové tance?  

Zábavy, slavnosti, slavnostní příleņitosti (svatba, po pohřbu apod.)… 

 

2. Existují tyto příleţitosti dodnes, popř. z jakého důvodu a kdy zanikly?  

Ano, existují. 

 

3. Objevují se dnes nové taneční příleţitosti?  

Ano. 

 

4. Dochází k obnově jiţ zaniklých příleţitostí?  

Ano. 

 

5. Kde se dřív tančívalo?  

Sál hostince, náves, stodola… 

 

6. Změnilo se toto místo (rodinné x společenské akce)?  

Ano i ne. 

 

7. Nastaly také jiné změny úzce se pojící na změnu prostředí (oděv, obuv, společenské chování, 

rekvizity, změny v samotných tancích…)?  

Ano i ne, v krojích vystupují větńinou jen členové folklorních souborŧ na jevińtích, 

nebo tanečníci při slavnostních příleņitostech. 

 

8. Kdo lidové tance tančil?  

Vesnická, chasa, omladina, ale i dalńí členové vesnické pospolitosti. 

 

9. Všechny věkové a společenské kategorie tančily všechny tance?  

Některé ano, jiné ne, podle věku charakteru, příleņitostí… 

 

10. Kdo tančí dnes? Pouze členové folklorního souboru?  

Ne, také nejrŧznějńích spolkŧ a organizací, větńinou pořadatelé rŧzných akcí, jiná taneční 

seskupení, neņ folklorní. 

 

11. Tančily se dříve běţně tance, které dnes jiţ běţně v terénu nevyskytují (lidé si je spontánně 

netančí a lze je najít maximálně v repertoáru souboru)?  

Ano. 

 

12. Vrací se tance zpět do přirozeného prostředí např. skrze taneční kurzy pro veřejnost, 

společenské akce, výuku tanců na akcích, díky členům souborů…?  
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Ano. 

 

13. Kdo dříve organizoval akce, kde se tančily lidové tance?  

Chasa, omladina. 

 

14. Kdo organizuje akce, na kterých se tančí lidové tance dnes (rodinné x společenské akce)? 

Společenské, kulturní a sportovní organizace (SDH, TJ, Sokol …), obecní úřady, folklorní 

soubory… 

 

15. Za jakého hudebního doprovodu se dříve tančívalo?  

Místní kapela či kapela z blízkého okolí, dechová hudba nebo smyčcová, cimbálová… 

 

16. Změnil se dnes tento hudební doprovod? (tančí se lid. tance např. i při dechovce, 

klávesách, moderních kapelách…)  

Nezměnil, ano. 

 

17. Čím je region a jeho tanečnost oproti jiným oblastem specifická?  

--- 

 

18. Dá se mluvit o výrazné osobnosti, která tanečnost v tomto regionu ovlivnila? Řekněte 

prosím něco o ní?  

Salichová, Podeńvová, Králová, Lýsek, Janáček, …  

 

19. Čerpáte z literatury informace o lidovém tanci, zvycích, obřadech…v minulosti? Odkud?  

Hlavně z odborné literatury. 

 

20. Objevují se zmínky o lidovém tanci v některých monografiích regionu? Kde? 

Ano. 

 

21. Zmiňuje se o tanečních příleţitostech v minulosti některé periodikum? 

--- 

22. Otiskují dnešní periodika zprávu o tanečních příleţitostech (festivaly, bály, stavění máje, 

oslavy…)?  

Ano. 

 

23. Můţete jmenovat výrazného fotografa či kameramana, který zachycoval tyto taneční 

příleţitosti v minulosti i dnes? Dá se dodnes z jeho materiálů čerpat? 
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Respondent:  Marie Matějová, nar. 1959 

  zpěvačka, hudební pedagoņka, dlouholetá členka souboru Ondřejnica 

 

 

1. Při jakých příleţitostech se dříve tančily lidové tance? 

Bály, doņínky, rodinné oslavy, stavění máje, pochovávání basy. 

 

2. Existují tyto příleţitosti dodnes, popř. z jakého důvodu a kdy zanikly?  

Jen na folklorních bálech, besedách u cimbálu, doņínky v obcích zanikly se zdruņstevněním 

soukromých polí, konaly se pak v rámci velkých druņstev - u nás JZD Odra Krmelín, 

Petřvaldě Moravan, ve Staré Bělé Agro. V rámci oslav TJ Sokol, ńkolní akademie, Sbory 

dobrovolných hasičŧ - na svých oslavách. V kronice Ondřejnice jsou zápisy i foto. 

 

3. Objevují se dnes nové taneční příleţitosti?  

V Proskovicích, Bělé, Krmelíně, Bruńperku, Fryč, Rych., Staříči, Petř., Mońnově, Sedlnici, 

Příboře, Kopřivnici, Ńtramberku - jedině při oslavách zvou národopisné soubory 

k vystoupením (Ondřejnicu, Ostravicu, Hučánek, Kotky z Frýdlantu - cimbálovku atd.). 

Pokud nedojde k nácviku pár tancŧ, tak tančí jen souboráci, ostatní neumí. Tance jsou 

na tom stejně ńpatně jako písně. 

 

4. Dochází k obnově jiţ zaniklých příleţitostí?  

Stavění máje, svatojánské ohně - malá společenství lidí (ulice, část obce, spolky - větńinou 

hasiči). Kladem jsou malé festivaly, u nás Festival Poodří Fr. Lýska, který má snahu lid. 

umění vtiskávat do povědomí obyvatel regionu (uņ bude 8. ročník). 

        

5. Kde se dřív tančívalo?  

Při doņínkách na mlatě, na výletních místech - u hospod, výletińtě na okraji dědiny 

pod lipami, u sokolovny a v sokolovně, v hospodě. 

 

6. Změnilo se toto místo (rodinné x společenské akce)?  

Stará výletińtě zanikla, ani u sokolovny to nejde - nemá se kdo starat o lavičky, stoly, 

parket…, zŧstaly hospodské sály, ale ne vńude, jsou vesnice bez jevińť, sálŧ - protoņe je 

podnikatelé proměnili v disko - prostor s automaty. 

 

7. Nastaly také jiné změny úzce se pojící na změnu prostředí (oděv, obuv, společenské 

chování, rekvizity, změny v samotných tancích…)?  

Nevím. 

       

8. Kdo lidové tance tančil?  

Podle vyprávění hlavně na venkově, pohybově nadaní jedinci náročnějńí tance - Pilky, 

Starodávný, Zvrtek, ostatní hlavně polky, valčíky.  

 

9. Všechny věkové a společenské kategorie tančily všechny tance?  

Kaņdá věková kategorie měla „své― tance (podle náročnosti). Obyvatelstvo Lańska - to byli 

hlavně rolníci a dělníci zaměstnaní ve Vítkovických ņelezárnách, na ńachtách Hlubina, 

Jeremenko, Ńalomouna, v dopravě - ņelezniční trať Ostravy na Přerov, u lesních správ 

Nejsilnějńí společenská skupina - dělnictvo, pomíchaná Slováky, Poláky. A tato skupina 
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tančila lid. tance. 

 

10. Kdo tančí dnes? Pouze členové folklorního souboru?  

Dnes tančí lid. tance jen členové souboru, odchovanci souboru…. 

 

11. Tančily se dříve běţně tance, které dnes jiţ běţně v terénu nevyskytují (lidé si je spontánně 

netančí a lze je najít maximálně v repertoáru souboru)?  

Nevím 

 

12. Vrací se tance zpět do přirozeného prostředí např. skrze taneční kurzy pro veřejnost, 

společenské akce, výuku tanců na akcích, díky členům souborů…?  

Návrat tancŧ do přirozeného prostředí je podle mne nemoņný. Jen stěņí propagací souborŧ 

se tance veřejnosti představí, někdy se účastníci folklorních akcí něco naučí, ale to je vńe. 

Dále vliv souboru nesahá. 

 

13. Kdo dříve organizoval akce, kde se tančily lidové tance?  

Předevńím spolky - TJ Sokol, Dělnická tělocvičná jednota, Sbor dobrovolných hasičŧ, 

čtenářské krouņky (vlastenecky zaměřené), v Proskovicích čtenářský krouņek Vlastimil. 

Jenņe se tančily spíńe Moravská a Česká beseda, lańské tance jen v některých dědinách - 

kde byl někdo, kdo tradici udrņoval. 

 

Otázky 14. - 23. nebyly zodpovězeny 

 

Respondent:  Elińka Krejčíčková, nar. 1936 

zakladatelka souboru Ondřejnica 

 

 
Posílám několik poznámek k dotazníku o tanečnosti v regionu Lańsko. Lańský soubor písní 

a tancŧ Ondřejnica pŧsobí v regionu Moravské Lańsko, jehoņ území se dá vklínit mezi řeky 

Ostravici a Odru s vyústěním v Moravské Ostravě. Jiņní hranice sahá k Příboru, Kopřivnici 

a Ńtramberku nebo aņ k Frenńtátu? Názory se rŧzní, stejně jako přesah na severovýchodní straně – 

za Ostravicí (např. Sedlińtě ). Soubor jsem zaloņila v roce 1977 na ZŃ ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 

v oblasti níņinného Lańska, kterou dr. Jaromír Gelnar označoval jako „jihozápad Ostravy―.  

První soubor jsem zaloņila ve své rodné Staré Bělé na základní ńkole v roce 1956, 

jeho pokračovatelem byl soubor Bělan, kde jsem začala uplatņovat své poznatky o písních a tancích 

nańeho regionu. V té době jsem se setkávala se sběratelem Vincencem Sochou ze Lhotky 

pod Ondřejníkem, několik pozvaných stařenek a stařečkŧ u nás doma zpovídal dr. Frantińek Bonuń 

(1964), jeho záznamy z této doby zdědila jeho dcera Ņivana Vejsarová. Tancovali jsme také Ruskou 

polku, kterou jeden náń taneční pár naučil Emil Mácha z Krmelína (filmový záznam 
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z jeho vystoupení v roce 1952 ve Stráņnici). Do repertoáru Bělanu patřil jako základ Starodavny, 

u nás obecně známý jako Taněc. 

Myslím si, ņe právě u tohoto tance lze pozorovat změny, které nastaly v jeho výrazové 

podobě. Soudím tak podle písní, při kterých se tančil v nańem okolí. Srovnávat lze zápisy 

Leońe Janáčka od Jana Myńky z Petřvaldu na Moravě s písněmi a tanečním projevem, který jsem 

osobně poznala u svého dědečka (Jan Matýsek, nar. 1888 ve Staré Bělé) a dalńích pamětníkŧ – jeho 

vrstevníkŧ. K těm, kdo se zajímal, jak se u nás tancovalo, patřil také Miroslav Petrovský z Krmelína 

(ročník 1921) – odkaz na projekt Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska, část IX. Lańsko. Zúčastnil 

se také výuky starých tancŧ, kterou v roce 1956 zorganizovala v Krmelíně místní osvětová beseda 

(program v příloze). Sběratelskou činností v Krmelíně v padesátých letech se zabývali 

Věra Ńejvlová, Zdena Zápalová-Kyselá a Frantińek Bonuń (záznamy v muzeu města Ostravy). 

Publikace  Frantińka Bonuńe Lidové tance na Lańsku se stala mou první metodickou 

příručkou v přístupu k výuce tancŧ v souborech Bělan a Ondřejnica, ņádný soubor jsem zblízka 

dříve nepoznala, prońlapávala jsem si vlastní cestu za poznáním a tanečním projevem. V oblasti 

písņové jsem se opírala o zápisy Suńilovy (z Bělé a Příbora) a zejména o sběratelskou činnost 

dr. Frantińka Lýska (nar.1904 v Proskovicích) – jeho zápisy v ostravském muzeu, opisování písní 

v Etnologickém ústavu v Brně, spolupráce s jeho dcerou doc. Květuńí Lepilovou, kniņní vydání 

Písní z Lańska (Etnologický ústav AV ČR Brno) v roce 2004 při stém výročí Lýskova narození 

a prvním ročníku Festivalu Poodří Frantińka Lýska.   

Vrátím se jeńtě k Leońi Janáčkovi. Na své folklorní ņivotní cestě jsem se zabývala 

myńlenkou poznání písní a tancŧ, které ovlivnily Leońe Janáčka pro vznik jeho Lašských tanců. 

Zjistila jsem (časopisy Radostná země, vědecká knihovna v Ostravě), ņe navńtěvoval cimbalistu 

Mikesku v sousední Końatce, zapisoval u Jana  Myńky v Petřvaldě, ovlivņovala ho, 

jak je vńeobecně známo, lańská mluva, tanečnost Ņofky Havlové z Hukvald..Toto poznání mě 

přivedlo k tomu, abych  v roce 1988 v Ondřejnici přivedla na svět program Moje Lašsko, úspěńně 

uvedený na národní přehlídce a několikrát reprízovaný při dalńích příleņitostech. Oceņováno bylo 

zejména jevińtní ztvárnění nápěvkŧ lańské mluvy.  

Abych jeńtě uvedla, kde a jak se dříve tancovalo, musím připomenout sdělení pamětnice 

Aloisie Foltové ze Staré Bělé, ņe její taneční ńkola byla vymetena stodola po skončení podzimních 

polních prací, potom vńechny venkovské zábavy, často to byly „slačky― při svatbách. V padesátých 

letech minulého století jsem měla moņnost zúčastņovat se bálŧ, které ve Staré Bělé pořádali 

hasiči,včelaři, zahrádkáři. Tehdy se jeńtě spontánně tancoval Taněc, Koval, Ńotyńka a k ránu 

rozverně Měl Adam sedum synu. Několik pamětníkŧ dokázalo strhnout do tance i mladńí  

tanečníky. V současnosti se o to snaņí i soubor Ondřejnica na svých lańských bálech v Proskovicích, 

organizují je také dalńí soubory na Lańsku.  
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Několik poznatkŧ k hudebním doprovodŧm – muzikám. Podle Ludvíka Lýska (nar. 1859, 

otec Frantińka Lýska) z Krmelína hrávala u nich muzika ve sloņení: housle I. a II., flétny, klarinet, 

basa, cimbál. Později byla vystřídána muzikou „ńtrajchovou― ve spojení dechových nástrojŧ 

se strunnými houslemi a basou. Taková byla i v Końatce, hrával v ní  muzikant a sběratel 

prof. Václav Stuchlý (nar. 1914 v Końatce), v Krmelíně byl kapelníkem Dominík Čána. Od něho 

jsem získala několik partitur k tancŧm z Krmelína, nejvíce jich bylo zaznamenáno beze slov 

pro Taněc. V časopise Radostná země jsem nańla partituru taņca Chodil sem mnoho let 

pro dechovou sedmičku, záznam Cyrila Hykla od muzikantŧ ze Staré Vsi. Současná cimbálová 

muzika Ondřejnica a nyní uņ i mladá CM Fojt, které doprovázejí soubor Ondřejnica, mají sloņení 

:housle I. a II., kontry (viola), klarinet, někdy flétna, basa, cimbál. 

Něco jeńtě k oblečení, obutí, krojŧm u nás na Lańsku. Hledala jsem, téměř nic jsem nenańla. 

Mám jen fotografii ńkolních dětí z roku 1905 s oblečením civilnějńího charakteru, sukně dlouhé, 

kacabajka s rŧzným zdobením, chlapci kalhoty dlouhé, końile a kabátky. Při tomto hledání jsem 

měla obětavou pomocnici – Jiřinu Královou z Českého Těńína. Spolu jsme nańly zajímavou zástěru 

od svatebního oblečení asi z roku 1870 u stařenky Máchové v Nové Bělé. Na základě tohoto nálezu 

a vyprávění paní Králová rekonstruovala svatební kroj pro soubor Bělan. Později sledovala krojové 

vybavení souboru Ondřejnica včetně nákupu materiálu, návrhŧ aņ po samotné uńití v krejčovské 

dílně v Bruńperku. Takoví obětaví lidé se snad uņ ani nerodí. Posuzovala se mnou i některé popisy 

krojŧ ze Staré Bělé a Krmelína, ale i pro ni bylo sloņité se jimi řídit.  

Jestliņe si dovolím usoudit, kdy a k jakým změnám v minulosti ve sledovaných záleņitostech 

docházelo, patrně to byl u nás na Ostravsku přelom 19.a 20.století ve spojení s rozvojem hutnictví 

a prací v ostravských ńachtách. Drsnějńí práce – ráznějńí taneční projev, změny ve stylu obutí, 

oblečení. Také typické lańské nářečí bylo ovlivņováno cizími polańtěnými prvky.  

Co říci závěrem? Mám radost,ņe se nám podařilo zachránit alespoņ část z toho, jak se u nás 

kdysi tancovalo a zpívalo, to bohatství, které nám předkové zanechali. A je dobře, ņe je mŧņeme 

při současných technických moņnostech prostřednictvím folklorních souborŧ předat i budoucím 

generacím. 
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ZÁVĚR 

 

 Etnografická oblast Lańska je z hlediska svého vymezení dle dostupných pramenŧ do jisté 

míry nejednoznačná, ale z pohledu odborného se jedná o pestrou směsici prvkŧ lidové kultury, 

kde se promíchaly prvky z Valańska, Slezska, ale i Kysuc a z goralské kultury z Jablunkovska, 

které vykrystalizovaly v dneńní Lańsko jako ve velmi výraznou národopisnou oblast, 

která je právoplatnou součástí dokumentace projektu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska.  

 V roce 2010 proběhla dokumentace lańské obce Stará Ves nad Ondřejnicí, která byla 

vytipována jako místo bohaté na společenský a kulturní ņivot, kde dosud tradiční lidové tance 

a lidové tradice vńeobecně nejsou úplně zapomenuty. K jejich udrņování zde slouņí i Lańský 

folklorní soubor písní a tancŧ Ondřejnica s vedoucími Elińkou Krejčíčkovou a Yvonou Voráčovou, 

ale i např. festival Poodří Frantińka Lýska. Soubor kaņdoročně pořádá Lańský bál, kde předvádí 

lidové tance, tak je zapsali místní sběratelé, ale snaņí se také vyučovat tyto tance ńirokou veřejnost. 

Pozornost poutá archaický výroční obyčej Jízda kole obila, provozovaný za účelem poņehnání 

polím, ale i zapamatování si hranic pozemkŧ obce. Dalńí výraznou akcí je také Staroveské kulturní 

léto, kde po folklorním vystoupení domácích i zahraničních souborŧ probíhá tradiční beseda 

u cimbálu, kde se lidové tance tančí naprosto přirozeně. V letońním roce se bohuņel z dŧvodu 

nepřízně počasí neuskutečnila Jízda kole obila, ale její popis a záznam z předchozích ročníkŧ 

je součástí dokumentace. Z hlediska větńí pestrosti materiálu, byl osloven i folklorní soubor 

Valańský vojvoda z Kozlovic, od kterého bylo získáno sedm videozáznamŧ z let 1988 aņ 2001. 

Za rok 2010 byl ńtábem Rudolfa Chudoby z Brna zdokumentován Lańský bál (30. 1.) i 

Staroveské kulturní léto (18. 6.). Součástí dokumentace je také 88 fotografií z obou akcí a listinné 

přílohy. K zjińtění potřebných podkladŧ bylo pouņito dotazníku s 23 otázkami, na který odpověděly 

Yvona Voráčová, Marie Matějová a Markéta Palowská. Paní Elińka Krejčíčková vyjádřila 

své odpovědi na otázky formou souvislého textu. Vyhodnocení jejich odpovědí je součástí kapitol 

o historické i současné podobě tanečnosti na Lańsku.  

Tato studie přináńí do projektu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska charakteristiku 

regionu Lańsko, přehled nejdŧleņitějńích sběratelŧ lidových písní a tancŧ této oblasti, zhodnocení 

jejich sběrŧ a vydané literatury k tanečním příleņitostem a rovněņ i stať o historickém a současném 

stavu lidové tanečnosti v obci Stará Ves nad Ondřejnicí i na Lańsku celkově. 
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SEZNAM PŘÍLOH ULOŢENÝCH V ARCHIVU NÚLK 

 

Obsah přílohy: 

- Program XIII. Lańského bálu v Proskovicích (31. 1. 2009) 

- PF Lańského souboru písní a tancŧ Ondřejnica 2010 

- Pozvánka na XIV. Lańský bál v Proskovicích (30. 1. 2010) 

- Program XIV. Lańského bálu v Proskovicích (30. 1. 2010) 

- Program 11. ročníku Staroveské obecní slavnosti 2010 a 7. ročník festivalu Poodří Frantińka 

Lýska 2010 (21. – 22. 5. 2010) 

- Vstupenka na 7. ročník festivalu Poodří Frantińka Lýska 2010 – Stará Ves nad Ondřejnicí 

(19. 6. 2010) 

- Sborník 7. ročníku festivalu Poodří Frantińka Lýska 

 

Uloţeno v listinném archivu NÚLK. 
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JITKA MATUSZKOVÁ 

CHARAKTERISTIKA REGIONU SLEZSKO 

 

 Slezsko, tedy jeho česká část, je multietnická oblast, která se táhne podle nańí státní 

hranice s Polskem od Jablunkovského prŧsmyku v severozápadním výběņku Karpat na česko 

– slovenském pomezí přes Podbeskydskou pahorkatinu, Ostravskou pánev, Opavskou níņinu, 

Nízký a Hrubý Jeseník aņ po severozápadní výběņek Rychlebských hor. Dělí se na západní 

část zvanou Opavsko a východní Těńínsko, přičemņ hranicí je řeka Odra.  

 Vymezit Slezsko jako oblast lidové kultury není snadné, protoņe v minulosti měnilo 

své hranice v závislosti na přísluńnosti k rŧzným státŧm. Aņ po první světové válce bylo 

rozděleno mezi nově vzniklé Československo (Opavsko a Hlučínsko) a Polsko (pruské 

Horní Slezsko), posléze bylo mezi ně na základě mezinárodních dohod rozdělena východní 

část Slezska, tedy Těńínsko, kdy území na pravém břehu řeky Olzy, nepřesně česky 

pojmenovanou Olńe, připadlo Polsku a území na levém břehu českému státu 

a pro tuto jihozápadní část někdejńího Těńínského kníņectví se vņilo označení Zaolzie. Čeńtí 

etnografové od té doby hovoří o tzv. českém Slezsku, zatímco polsky mluvící badatelé, 

ať z Polska nebo ze Zaolzia, pojímají Těńínsko jako jednu kulturní oblast.
65

 

Poprvé se o etnografickou rajonizaci Slezska pokusila Zdena Vachová, 

která vycházela z výsledkŧ terénních výzkumŧ jednotlivých badatelŧ, dále z historického, 

administrativního, etnického a jazykového vývoje oblasti, pro niņ se od 90. let 19. století vņily 

termíny Opavsko, případně opavské Slezsko pro západní část a Těńínsko či těńínské Slezsko 

pro východní část Slezska. Badatelka dospěla k závěru, ņe na vývoj a diferenciaci lidové 

kultury měly větńí vliv geografické, hospodářské, sociální a historické podmínky 

(např. německá, valańská a pasekářská kolonizace), neņ etnická přísluńnost a navrhla místo 

sporných názvŧ Těńínsko či Opavsko označení sudetská a karpatská oblast slezské lidové 

kultury.
66

 

Výsledky dosavadního bádání o etnografické rajonizaci Slezska několikrát shrnul 

Richard Jeřábek,
67

 který rovněņ zastává názor, ņe Slezsko je toponymum geografické, 

                                                 
65

 LIGĘZA, J.: Śląska kultura ludowa. Polski Śląsk. Seria II. Katowice-Wrocław 1948, s. 5 – 6. Srov. 

Také KADŁUBIEC, K. D.: Uwarunkowania cieszyńskiej kultury ludowej. Czeski Cieszyn 1987, s. 5. Srov. 

Téņ VÁLKA, M.: České Slezsko z historické a národopisné perspektivy. In: Lidová kultura Slezska. Sborník 

referátŧ ze semináře „Lidová kultura Slezska a její interetnické vztahy‖, konaného 20. října 1993 v Brně. Brno, 

AV ČR 1994, s. 9 – 16. 
66

 VACHOVÁ, Z.: K vývoji slezských oblastí lidové kultury. Český lid, 1969, roč. 56, č. 1, s. 9, 11 – 12. 
67

 JEŘÁBEK, R.: České, moravské a slezské národopisné oblasti. Opus musicum 1990, roč. 22, č. 2, s. 58 – 62. 

Srov. Od téhoņ autora: Národopisné oblasti. In: Ročenka Lidé a země, 1990, 90, Praha, s. 92 – 102; 

dále: Etnografická deferenciace. In: Slovník české hudební kultury. Praha 1997, s. 193 – 201. Viz 
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případně historické, a jeho označení za etnografickou oblast je nepřesné, neboť teritorium 

Slezska „netvoří kompaktní etnický a kulturní celek“, nýbrņ několik národopisných oblastí, 

okrskŧ a přechodných zón obtíņně vymezitelných a pojmenovatelných.
68

 Protoņe se vńak 

v národopisné literatuře uņívá pojem Slezsko ve významu etnografického regionu, přidrņuje 

se jej i Jeřábek a dělí celý region na tři podoblasti: těńínské, hlučínské a opavské Slezsko, 

přičemņ k těńínskému Slezsku počítá Jablunkovsko s přechodnou oblastí goralskou, Třinecko, 

Těńínsko a Karvinsko.
69

 Pojítkem těchto etnografických podoblastí byla administrativní 

přísluńnost k Těńínskému kníņectví, existujícímu jiņ od konce 13. století.
70

 Pro zajímavost 

dodáváme, ņe nedávné archeologické výzkumy prokázaly, ņe oblast dneńního Těńínska 

je nejstarńím osídleným územím v Polsku a ņe Homo erectus sem údajně přińel z okolí Brna 

jiņ před 800 000 lety.
71

 

Dokumentací oblasti se zabývají: Slezské zemské muzeum v Opavě (zaloņeno 1814), 

Ostravské muzeum v Ostravě (1872), Muzeum v Bruntále (1898), Muzeum Beskyd Frýdek-

Místek (1924), Muzeum Těńínska v Českém Těńíně (1948) a Muzeum Hlučínska v Hlučíně 

(2005). 

 Protoņe videodokumentace NÚLK obsahuje záznamy tancŧ z horské oblasti 

těńínského Slezska, byla pro dokumentaci tanečních medailonŧ obcí byla zvolena níņinná část 

těńínského Slezska, obec Horní Suchá, která dle výńe uvedeného členění náleņí ke Karvinsku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
téņ JEŘÁBEK, R.: Je Těšínsko národopisný region? Národopisná revue 1997, roč. 7, č. 1, s. 5 – 10. 

A dále JEŘÁBEK, R.: Slezsko těšínské a opavské. In:  Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy 

a Slezska. Věcná část O-Ņ. Praha 2007, s. 916 – 918. 
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CHARAKTERISTIKA OBCE HORNÍ SUCHÁ 

 

 Horní Suchá, polsky Sucha Górna, v minulosti součástí Těńínského kníņectví, 

nyní administrativně okres Karviná, kraj Moravskoslezský. K 1. červenci 1975 obec pozbyla 

samostatnost a byla přičleněna k Havířovu jako jeho ńestá část. Referendum na počátku roku 

1990 rozhodlo o návratu ke správní samostatnosti. 

Obec leņí severovýchodně od Havířova na břehu říčky Suńanky. Je součástí Ostravské 

pánve a Podbeskydské pahorkatiny. „Geografické vymezení obce Horní Suchá 

je 49°48„severní šířky a 18°28„východní délky, leţí v nadmořské výšce 270 – 280 m.n.m. 

Katastrální území se vyznačuje malou členitostí reliéfu, je charakterizováno rovinami 

aţ plochými pahorkatinami s nejvyšším vrcholem Kurkovec 283 m.n.m.“
72

 Katastr obce 

má rozlohu 980 ha a ke dni 1. 1. 2010 zde ņilo 4536 obyvatel. V roce 2001 se 23,2% obyvatel 

obce hlásilo k polské národnosti.
73

 

  První písemná zmínka o obci pochází z roku 1305, kdy obec platí desátky 

vratislavskému arcibiskupovi Jindřichu I. jako Sucha Superior. Pravděpodobně byla zaloņena 

polskými benediktýny pozvanými těńínským kníņetem Mieszkem I. Plątonogim. Od roku 

1471 byla majetkem těńínským Piastŧ, avńak jiņ od roku 1536 se v drņení jiņní části obce 

vystřídala řada majitelŧ, aņ v roce 1825 ji Antoni Starzyński prodal hraběti Larisch-

Mönnichovi. Severní část obce koupil roku 1805 hrabě Jan de Mathe Larisch-Mönnich, 

tehdejńí rakouský ministr financí, a od této doby lze datovat rozvoj prŧmyslové výroby 

(cukrovar, cihelna, keramické závody). Podstatně se na industrializaci zemědělské obce 

s rozvinutým tkalcovstvím a plátenictvím podílely zásoby černého uhlí. Hrabě Larisch-

Mönnich v roce 1911 zaloņil v obci těņební jámu Frantińek (po roce 1948 Gottwald), 

která vyvolala příliv obyvatelstva a tím podnítila novou bytovou výstavbu. Těņba v dole 

Frantińek byla ukončena v roce 1999. Stále je vńak činný dŧl Suchá-Stonava, otevřený v roce 

1957 jako dŧl Dukla (později 9. května, po roce 1990 závod 3 Dolu Darkov) a příchod nových 

zaměstnancŧ inicioval výstavbu sídlińtě v centru Horní Suché.
74

 

   Obec byla přifařena do Prostřední Suché, samostatnou farností je od roku 1867. 

Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie z roku 1835 byla v roce 1864 přestavěna na kostel 
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sv. Josefa.
75

 Pŧsobí zde dvě základní ńkoly, jedna s vyučovacím jazykem českým, druhá 

s vyučovacím jazykem polským. 

 Kulturní ņivot obce ovlivņují společenské a kulturní organizace. Nejstarńí bylo 

Katolické sdruņení rolnicko osvětové, zaloņené v roce 1883 a věnovalo se ochotnickému 

divadlu, pořádalo čtenářské večery a poznávací turistické výlety. V roce 1903 byl zaloņen 

Spolek lidové ńkoly a Dobrovolní hasiči, roku 1904 Lidový čtenářský spolek, v roce 1906 

Vzdělávací sdruņení Braterstwo a konečně v roce 1911 se ustavil Sokol a Matice ńkolská. 

Spolky sídlily v místních hospodách a od roku 1907 v nově postaveném Dělnickém domě. 

Po první světové válce pořádaly plesy, zahradní slavnosti, jiné taneční zábavy, organizovaly 

společný zpěv, divadelní představení a poznávací výlety. Po únoru 1948 byla vńechny spolky 

násilně rozpuńtěny. 

 9. 11. 1947 bylo zaloņeno místní kolo Polski Związek Kulturalno-Oświatowy 

(dále jen MK PZKO), které bylo po dlouhá léta jedinou kulturní organizací sdruņující polské 

obyvatelstvo. Prvním předsedou se stal v letech 1947 – 1967 Jan Baron (1901 – 1993). 

Dnes PZKO zańtiťuje činnost muņského, ņenského a smíńeného pěveckého sboru (Melodia, 

Gama, Robinsonki), hudebního, divadelního a literárního souboru, klubu ņen, klubu mladých 

a sportovní krouņky. Kaņdý z těchto útvarŧ si vede vlastní kroniku. K 1. 1. 2005 mělo místní 

kolo PZKO 580 členŧ. Taneční soubor pracuje pod hlavičkou PZKO od 19. 7. 1953, v roce 

1986 přijal jméno Suszanie. V repertoáru má společenské tance, lidové tance z Těńínska, 

polské tance, lidové tance slovenské a české.  

 Od roku 1950 pŧsobí dechová hudba známá dnes pod jménem Hasičanka. Kulturní akce 

spojené s tancem pořádá obecní úřad a MK PZKO. 
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ROZBOR PRAMENŮ A LITERATURY 

 

 Výsledky dosavadního bádání o lidovém tanci na Těńínsku podrobně shrnula 

Zdenka Jelínková v monografii věnované této oblasti.
76

 Protoņe se vńak zaobírala 

jen výzkumy česky píńících badatelŧ, byť ojediněle v poznámkách zmiņuje i svou vrstevnici, 

polskou etnochoreoloņku Janinu Marcinkowou, pokládáme za nutné stručně poreferovat 

také o polské produkci. Nejprve vńak uveďme, ņe Zdenka Jelínková v citované práci vymezila 

na Těńínsku pět okrskŧ lidového tance: 1) horskou část Jablunkovska s gorolskou kulturou, 

2) níņinnou část Jablunkovska s osobitou jackovskou kulturou, 3) vlastní Těńínsko 

s Třineckem, 4) Orlovsko s Fryńtátskem (Karvinsko), 5) Bohumínsko s okolím Slezské 

Ostravy. Svým charakterem se k Těńínsku přiklánějí i některé obce Frýdecka. Okrsky 

se od sebe lińí jednak tanečním stylem, jednak párovým točivým tancem, kdy dvoudobý 

ověnņok přísluńí gorolské části Jablunkovska, zatímco trojdobý taněc, zvaný také starodavny, 

povulny nebo tělenci vńem ostatním okrskŧm. Taneční styl gorolské oblasti se vyznačuje 

mírně podřepovanými pohyby a zvláńtním zvrtaným krokem, kdeņto v níņinných okrscích 

je taneční pohyb hladký a do jiņní části Karvinska proniká ze sousedního Lańska houpavý 

styl. Osobitý styl mají i některé rody tancŧ, např. točivé, některé figurální nebo muņské skoky. 

O polské produkci několikrát pojednala výńe jmenovaná Janina Marcinkowa,
77

 

která neopomněla podat výčet českých badatelŧ a ocenit výzkumy a choreografické popisy 

jednotlivých tancŧ od Hany Podeńvové-Dymerové a od Zdenky Jelínkové. Polské a české 

pojetí se lińí předevńím systematikou tancŧ. Zatímco u nás se tance dělí do tanečních rodŧ 

na základě stejného hudebního a choreografického principu, polská badatelka je člení podle 

počtu tanečníkŧ a jejich zpŧsobu pohybu v prostoru do tří skupin: 1) tance jednotlivých párŧ 

(vířivé, kolové a tance bez párového víření), 2) tance trojicové a 3) hromadné (kráčivé, 

v kruhu a napodobivé).
78

 Vedle Janiny Marcinkowé je třeba zmínit muzikologa Jana Tacinu, 

jehoņ sbírky sice neobsahují choreograficky přesné popisy, zato vńak velké mnoņství písní 

k lidovým tancŧm a kontextuální poznatky vztahující se k tanečnosti na přelomu 

19. a 20. století. 

 Soupis teoretických prací i tanečních sbírek je uveden v bibliografické příloze. Slezské 

tance se vńak dočkaly také filmového zpracování v X. dílu první řady projektu Lidové tance 

                                                 
76

 Těšínsko. 4. díl (Ed: Jaroslav Ńtika.) Český Těńín – Roņnov pod Radhońtěm 2002, s. 83 – 120. 
77

 MARCINKOWA, J.: Folklor taneczny Beskidu Śląskiego. Warszawa 1969; Kozoka bych tańcowała. 

In: Płyniesz Olzo I. Ostrava 1970, s. 137 – 155; Pieśni, tańce i obrzędy Górnego Śląska. Warszawa 1973; Tańce 

Beskidu i Pogórza Cieszyńskiego. Warszawa 1996. 
78

 MARCINKOWA, J.: Kozoka bych tańcowała, o. c., s. 148 – 151. 



77 

z Čech, Moravy a Slezska (Stráņnice, Ústav lidové kultury 1997), publikovaného formou 

videokazety a doprovodné publikace s popisy zaznamenaných tancŧ. DVD dokumentace 

k muņskému tanci slezský skok je uloņena v Národním ústavu lidové kultury ve Stráņnici 

a studie k ní je zveřejněna na webových stránkách NÚLK (http://www.nulk.cz/files/Skok-

text.pdf, staņeno 2005). 

 Výsledky terénních výzkŧmu tancŧ jsou uloņeny na brněnském pracovińti 

Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v námi sledované lokalitě vńak výzkum nebyl 

prováděn. 
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HISTORICKÝ VÝVOJ TANEČNOSTI 

 

 Výroční i rodinné příleņitosti spojené s tancem popisují česky i polsky píńící badatelé. 

Přelomové akce hospodářského i osobního ņivota byly v minulosti spojeny s tancem: hlučné 

ostatkové zábavy s vyskakováním na velké brambory, doņínky a hodové zábavy (kermań, 

odpust); z rodinného cyklu svatba s obřadním třídobým zavádkovým tancem místně zvaným 

vyvodzany, zachodzony, powulny, spojeným s vybíráním peněz nebo se zvláńtním obřadním 

tancem po čepení nevěsty zvaným bjoły, rovněņ trojdobým, při němņ tančí nevěsta postupně 

se vńemi vdanými ņenami.
79

 Taneční zábavy organizoval hospodský a na hladký prŧběh 

dohlíņeli činovníci pověření obecním úřadem, po první světové válce začaly zábavy pořádat 

rŧzné společenské organizace a zájmové spolky. 

 Kromě zmíněné vrstvy nejstarńích tancŧ točivých a kráčivých se na Těńínsku těńily 

velké oblibě kolové tance typu linder a mazurka a dále velký počet tancŧ figurálních 

a zfiguralizovaných (trojicové a čtverylkového typu), při nichņ se uplatņoval krok obkročáku, 

řezankové poskoky, krok přeměnný, poskočný, mazurkový a rŧzné přídupy, zátočky, otočky, 

obíhání, podbíhání a dalńí. Pro lidový tanec na Těńínsku byla příznačná „mimořádná 

mnohotvárnost a bohatství forem.‖
80

 

 Hudební doprovod obstarávala goralska dvojka - gajdy a housle. Gajdy se velikostí 

a laděním podobají gajdám ze sousedního Żywiecka, rozdíl je v tom, ņe na Těńínsku 

se vzduch nahání duchočkem, zatímco na Żywiecku nafukováním ústy. Ostatní nástroje 

se k této základní dvojici připojily aņ ve 20. století. V podhorské části jiņního Těńínska jsou 

zmínky o souhře houslí, basy a cimbálu ve 40. letech 19. století.
81

 Na tanečních zábavách 

hrávaly také dechové hudby s proměnlivým nástrojovým sloņením: Es klarinet, B klarinet, 

trubka, křídlovka, trombon, tuba, buben. Jan Tacina píńe, ņe v novějńí době, kterou vńak blíņe 

neurčuje, společně s dechovými nástroji hrály i nástroje smyčcové, obvykle první a druhé 

housle a kontrabas.
82
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STAV TANEČNOSTI V SOUČASNOSTI 

 

 Akce, při nichņ se tančí lidové tance, organizuje jiņ od roku 1947 místní PZKO 

v Dělnickém domě propojeném od roku 1968 se sousedním Domem PZKO. Mezi tyto akce 

patří bál, wykopki, świnobicie a od roku 2006 tzv. Fedrování s folklorem. Nositeli lidových 

tancŧ jsou členové souboru Suszanie. Soubor vznikl jako taneční v roce 1953 a zaměřil 

se tehdy na společenský a moderní tanec. Vedoucími souboru byli postupně: Jerzy Taraba, 

Alojzy Godula, Józef Gałuszka, Alojzy Adamec, Janina Tomiczek-Nowak. V letech 1968 – 

2004 soubor vedla Janina Rzymanová.
83

 Právě tato váņená osobnost cílevědomě přeměnila 

taneční skupinu ve folklorní soubor, který roku 1986 přijal název Suszanie. Taneční doprovod 

obstarávala v letech 1981 – 2000 hudba s kapelníkem Leonardem Buławou, pak soubor tři 

roky spolupracoval s kapelou Kamraci z Bludovic a nyní má vlastní hudbu ve sloņení první 

a druhé housle, akordeon, basa a klarinet. Členy souboru jsou místní mladí lidé jak polské, 

tak české národnosti. Soubor Suszanie pořádá kromě tanečních příleņitostí také akci zv. Mała 

czarna – setkání bývalých i současných členŧ souboru, jehoņ součástí je pokaņdé krátká 

připomínka starého repertoáru. Pojmenování této akce má navodit pohodu kávového 

dýchánku. 

 Janina Rzyman, roz. Zyder, narozena v roce 1948, pŧsobila v místním tanečním souboru 

od roku 1963. Taneční zkuńenosti získala jako asistentka Janiny Ferfecké v těńínském souboru 

Olza a dále při večerním studiu na Lidové konzervatoři v Ostravě v letech 1965 – 1969. 

Lidové tance, z nichņ sestavovala choreografie pro soubor Suszanie, čerpala ze sběrŧ Janiny 

Marcinkowé, Anny Wacławikowé, Jana Taciny, Zdenky Jelínkové a v kurzech pořádaných 

taneční sekcí PZKO. Těńínské tance charakterizuje jako tance plné úcty a dŧstojnosti 

a neuznává jejich příliń bravurní a technicky dokonalou prezentaci. Připravila programy Rok 

na vsi, Svatba v Suché, Ńlapání zelí, U muziky aj. Soubor pod jejím vedením získal popularitu 

na Zaolziu a v Polsku, kde pravidelně vystupuje v rámci Týdne beskydské kultury, 

také vńak v jiných zemích. V roce 1996 získali Suszanie první místo na Festivalu polonijních 

souborŧ v Řeńově. Janina Rzyman za svou práci získala řadu ocenění od obce Horní Suchá, 

od PZKO, i od polského státu.
84

 V září 2004 předala vedení souboru manņelŧm Barbarze 

a Janovi Mračnovým, nadále vńak se souborem spolupracuje.  

 S folklorem zdejńí oblasti se seznamují také děti v polské mateřské ńkolce. 

Společenské akce spojené s tancem, obecní ples a vítání léta, organizuje místní obecní 
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úřad a také se podílí na pořádání muzikantského plesu, na němņ hrají sami sobě a bez nároku 

na honorář muzikanti rŧzných hudebních ņánrŧ. Tančí se současné moderní, módní 

a na plesech i standardní tance. Podobně je tomu i na dalńích tanečních zábavách pořádaných 

hasiči, krojovanými horníky, myslivci, sportovci apod. Klub hornických dŧchodcŧ 

kaņdoročně slaví svátek patronky horníkŧ sv. Barbory (4. 12.) a na oslavách pravidelně 

vystupují buď tanečníci nebo zpěváci ze souboru Suszanie. Horničtí dŧchodci také pořádají 

oslavu dne matek, smaņení vaječiny, vítání léta, vinobraní a oslavu hornické patrony 

sv. Barbory.  

 

Bal PZKO 

Koná se v sále Dělnického domu na ul. Centrum čp. 231 v Horní Suché, v čase 19:00 

– cca 04:00 hod. K tanci hraje moderní rytmická skupina. Plesu se obvykle účastní 

kolem 120 – 140 osob. Sál je součástí objektu Dělnického domu s restaurací, Dělnický dŧm 

je přímo spojen s objektem PZKO. Sál je klasický s parketem, místa k sezení jsou u stolŧ 

kolem delńích stran parketu. Je k dispozici malá scéna, na které hraje hudba a balkon u ńatny 

(v délce kratńí strany parketu) s přístupem po vnitřním schodińti. Sál je sluńně osvětlený – 

stropní svítidla, svítidla na bočních stěnách, při plesech se pouņívají i barevná světla. 

Na plesovou sezonu je sál vyzdobený látkovými barevnými pásy zavěńenými na tyčích 

u stropu a visícími kytkami.
85

 

Po oficiálním zahájení předsedou MK PZKO následuje polonéza, při níņ dva páry 

ze souboru Suszanie vedou kolonu, do níņ se postupně zapojují dalńí účastníci plesu. 

Po polonéze se tančí valčík. Taneční sady jsou prokládány několika předtančeními souboru 

Suszanie. Obvykle mezi 22:00 – 23:00 hod., místo jedné taneční sady, se za doprovodu 

akordeonu tančí nejznámějńí figurální a zfiguralizované těńínské tance, které nejprve 

předvedou 1 – 2 páry ze souboru Suszanie, případně kroky a figury z pódia napovídá vedoucí 

souboru. O pŧlnoci tombola a pak volná zábava aņ do konce plesu. 

Charakteristické pro plesy PZKO jsou kotiliony, květiny a domácí kuchyně. Přípravy 

na ples proto začínají jiņ několik týdnŧ předem. Od zaloņení PZKO jsou nezbytné 

dvojjazyčné pozvánky, jejichņ grafická úprava byla vņdy malým uměleckým dílem. 

Roznáńení pozvánek členŧm PZKO je čestná povinnost, která se v určených rodinách dědí. 

Členové PZKO za pozvánku přispívají naturáliemi (máslo, mouka, cukr, vajíčka) 

nebo peněņní částkou. Z takto vybraných poņivatin a peněz připravují kuchařky dorty, 
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zákusky a jídlo na bál a muņi zase obstarávají květiny.
86

 Někdy od října také ņeny 

na setkáních svých klubŧ nebo doma vyrábějí na své náklady kotiliony. Přípustné jsou 

vńechny techniky a materiály – stuņky, perličky, korálky, bavlnky apod. a tvary dle vlastní 

fantazie nebo ústředního tématu plesu: srdíčka, rozety, papírové, háčkované klobouky aj. 

Prŧměrně lze vyrobit deset kotilionŧ denně. Tradice kotilionŧ pronikla na Těńínsko 

pravděpodobně z císařského dvora ve Vídni. V těńínském prostředí se vńak tanečníci nehledají 

podle stejných kotilionŧ, jak tomu bylo ve Vídni, nýbrņ kotiliony jsou oceněním tanečníkŧ 

a svědčí o jejich oblíbenosti u ņen. Tanečníci zase ņenám dávají květinu. Po plese v místních 

novinách vycházelo poděkování ņenám – tvŧrkyním kotilionŧ i kuchařkám.
87

 V Horní Suché 

je zapotřebí asi 400 kotilionŧ, háčkuje je Ilona Kuczerová, jiné vyrábí Małgorzata Kubiatová, 

Anna Rzymanová, Danuta Tomiczková, Władysława Kośmiderová a Janina Rzymanová. 

Podle folkloristy prof. Daniela Kadłubce: „V našem regionu dámy kupují pánům kotiliony, 

pánové se revanšují květinami. Je to povznesení té zábavy na nevšední úroveň, 

takţe i ty předměty nabývají nevšední charakter.“ 
88

 Podle pamětníkŧ uņ není takových 

předtanečníkŧ polonézy ani takových pěkných kotilionŧ jako před válkou. 

 

POPIS BALU PZKO 23. 1. 2010 

V ceně vstupenky 300,- Kč je večeře, káva a zákusek, na stole jsou zaloņeny 

minerálky, pro kaņdého zákusek a stráņnické brambŧrky a arańídy. Ņeny z Klubu kobiet 

připravují v kuchyni Domu PZKO jídlo: smaņené vepřové řízky a kuřata, bramborový 

a zeleninový salát, polévku z červené řepy - barszczyk, kávu a čaj. Prodávají kotiliony 

a karafiáty po 10,- Kč, kávu za 12,- Kč, čaj za 5,- Kč, balíček s pěti domácími zákusky za 50,- 

Kč. V jizbě Domu PZKO je zřízen bar, kam chodí skupinky popít pálenku nebo warzonku 

či miodulu domácí produkce. 

19:00 zahájení plesu – rytmická skupina Rytmus – hrají Malou noční hudbu. 

První taneční sada – valčík, dvě taneční melodie – nikdo netančí. 

20:00 intráda, předseda MK PZKO Bronisław Zyder (bratr Janiny Rzyman) zahájí ples. 

Polonez – zahajují dva páry ze souboru Suszanie, postupně se přidávají téměř vńichni 

přítomní. 

20:11 Druhá taneční sada sloņená ze tří kouskŧ – walz, tango, polka (tu tancuje nejméně 

párŧ). 
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Muņi roznáńejí ņenám karafiát – známým, příbuzným, těm co sedí s nimi u stolu, ņena 

pak kaņdému muņi, který jí dal kytičku, koupí kotilion a připíchne na klopu – někteří muņi 

pak vypadají jak sovětńtí generálové.  

Skupiny u stolŧ nebo známých postupně chodí na večeři v ceně vstupenky - do świtelice 

PZKO nebo na półkę do jednoho ze dvou barŧ 

20:23 Suszanie, předtančení:  pásmo Pánové a dámy -  tango a quickstep 

20:28 Třetí taneční sada – diskotékové tance 

21:00 Předtančení souboru Suszanie – Na divokém západě, čtverylky 

Následuje taneční sada o velké počtu kouskŧ 

22:00 Muzikanti mají přestávku, kterou organizátoři vyuņijí k prodeji losŧ do tomboly 

22:18 Taneční sada – nejméně ńest tanečních kouskŧ – country, rock, diskotékové tance apod. 

22:50 Věneček figurálních a zfiguralizovaných lidových tancŧ ze Slezska v doprovodu 

akordeonu. Barbara Mračnová z jevińtě vyzývá vńechny přítomné k tanci s tím, ņe tance jsou 

jednoduché a ona bude radit, co mají dělat. Kaņdý tanec začíná předehrou, tanečníci stojí 

v kruhu a drņí se za ruce: 

- Piekła placki – neboli koziorajki – trojicový tanec 2/4 rytmu, zde tančí vńichni 

po kruņnici, tanec je tvořený třemi částmi: 1) poskočný krok vpravo po kruhu, podupy 

a poskoky zpět na místo, 2) řezankové poskoky, 3) zátočky za lokty. 

- Trojak – Zasiali górole owies – trojicový tanec 3/4, zde se tančí v kruhu, v první části 

střídavé úkroky vpravo a vlevo s přednoņováním ńikmo, vypérovaný krok, úklona, 

v druhé části zátočka v závěsu za lokty. 

- Kowoł – Stara, nikdy tyś mi niedało –  2/4 , napodobování dmýchání, polka v párech 

po kruhu. 

- Niechcem cie – páry proti sobě, muņi zády do kruhu, 2/4, v první části od sebe 

odstupují a zahánějí se rukou, pak se rukou přivolávají a přibliņují k sobě, v druhé 

části střídavé houpání spojenýma pravýma a levýma rukama, na závěr otočka. 

- Słonina – 2/4, páry čelem proti sobě, drņí se za ruce v upaņení, cvaly vlevo a vpravo, 

zátočky za pravé a levé lokty, řezanka. 

- Dziobołek – Jeśli ty mnie chcesz – páry se drņí za pravé ruce, ņena zády, muņ čelem 

po směru pohybu, krokem postupují proti směru hodinových ručiček a kmitají rukama, 

pak poskok s potleskem. 

- Groźik – Przyśli chlopcy z wojenki – polka, 3 podupy, 3 potlesky, hrození, otočka – 

vńe se opakuje. 
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Fedrování s folklorem – je přehlídka souborŧ nejen ze Slezska, na níņ se prezentují hornické 

tradice. Poprvé se uskutečnilo v září 2006. Vzorem byl Gorolský bál v Mostech u Jablunkova, 

jehoņ níņinnou obdobou má Fedrování s folklorem být. Účastní se soubory i z jiných regionŧ 

České republiky, také z Polska a ze Slovenska. 

 

Wykopki  

Obdoba doņínek, zaměřená na sklizeņ brambor, se pořádá uņ třicet let. V jejím prŧběhu 

se vņdy podávají bramborová jídla – bramboráky, plněné bramborové knedlíky se zelím, 

pečené brambory zvané pieczoki aj. 

PRŦBĚH DNE 10. 10. 2010 

Letos kvŧli opravě Domu PZKO se konají jen v sousedním Dělnickém domě, 

oproti předchozím letŧm proto byla omezena kuchyně, nebyly pečené brambory, pieczoki, 

jen bramboráky a bramborové knedlíky se slaninou a zelím, které uvařil kuchař z hospody. 

Klub kobiet připravil jen koláče (placki s jablečnou a tvarohovou náplní) a krupiczniok 

a rozléval kořalku, výjimečně ve stísněném prostoru v pravém rohu pod jevińtěm, v levém byl 

umístěn stŧl s tombolou. Vstupenky se vybíraly u dveří, vstupné dobrovolné, obvykle 50,- Kč. 

15:05 Uvítání prezesem PZKO – Bronisław Zyder a verńovaný úvod moderátorkou. 

15:12 Suszanie – taneční pásmo Rekruci w Suchej, v programu od roku 2006, premiéra 

pro nové členy souboru, v němņ jsou Poláci i Čeńi. 

Děvčata tancovala kołomajki – běhový krok shora nańlapovaný, pérování v kolenou. 

Párový tanec Ołomuńc je piękne miasto – zfiguralizovaný kolový tanec, v němņ se střídá 

polka, obkročák a zátočky za lokty. 

Śląski czardasz  – párový suny pata ńpička, s řezankovými poskoky. 

Holan – figurální, tančí jen dívky v kruhu. 

Mazurka goleszowska – kolový tanec, poskočný krok, rejdování, zátočky za lokty. 

Świniok – zfiguralizovaná polka. 

15:32 Děti ze ńkolky pásmo Na pasiónku – lidové písně, říkanky, taneční hry. 

15:50 1. stupeņ ZŃ – zábavy dneńní mládeņe formou přehlídky talentŧ (tenis, hokej, zpěv, 

taneční formace). 

16:18 Po vystoupeních tradičně děti vyzvou k tanci rodiče a prarodiče – věneček slezských 

tancŧ, tančí se nejen v párech, ale i v trojicích (matka a dvě děti): 

Piekła placki – figurální, řezankové poskoky, zátočky za lokty. 

Niechcem cie znać – viz zmínka u bálu PZKO. 

Trojak – Zasiali górole  - viz zmínka u bálu PZKO. 
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A na závěr figurální tanec, obecně oblíbený v 70. letech 20. století – kačenky, zde zvaný  

kaczuńki. 

16:30 Premiéra nového pásma souboru Suszanie – Ze stodoły do młyna, choreografie Barbara 

Mračnová – taneční hra młyneczek a křiņáky. 

Kolem 19. hodiny vyhláńení tomboly a konec akce. 
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SOUPIS VIDEOZÁZNAMŮ Z ARCHIVU NÚLK 

 

Přírůstkové 

číslo 

Inventární 

číslo 

Popis záznamu Rok vzniku záznamu 

14/1994 V 680 Slezsko X. díl, 1. část 1994 

15/1994 V 681 Slezsko X. díl, 2. část 1994 

12/1995 V 774 Oslavy 100. výročí Národopisné 

výstavy Českoslovanské, Lańsko 

a Slezsko – V černém lese ptaček 

zpiva 

1995 

4/1998 V 1160 Lidové tance z Čech, Moravy 

a Slezska, Slezsko (dokumenty) 

1998 

29/1998 V 1185 Lidové tance z Čech, Moravy 

a Slezska, Slezsko 

1996 

77/1998 V 1277 Svinov – figurální tance neurčeno 

78/1998 V 1278 Starosvětská, Ověnņok neurčeno 

88/1998 V 1288 Lańsko – Hlubina, Slezan 1969 

89/1998 V 1289 Lańsko – Slezan, Ņebrok 1969 

102/1998 V 1302 Tance ze Ńtramberka 1952 

130/1998 V 1330 Slezsko 1969 

131/1998 V 1331 Lańsko – Hlubina a Slezan 1969 

147/1998 V 1347 Tance – Hlubina a Slezan 1969 

153/1998 V 1353 Prameny 3 – Ostrava, 1. část 1992 

154/1998 V 1354 Prameny 3 – Ostrava, 2. část 1992 

157/1998 V 1357 Prameny 7 – Prostějov, 2. část 1992 

191/1998 V 1391 Přehlídka dětských folklorních 

souborŧ – Těńínské Slezsko 

1993 

196/1998 V 1396 Přehlídka Dolní Beneńov 1993 

200/1998 V 1400 Přehlídka Frýdek-Místek 1993 

244/1998 V 1444 Přehlídka Frýdek-Místek 1993 

287/1998 V 1487 Ostravička Frýdek-Místek – Vonička 

domova 

1992 

333/1998 V 1533 Slezsko 1997 



92 

1/1999 V 1613 MFF Frýdek-Místek 1995 1995 

2/1999 V 1614 MFF Frýdek-Místek 1997 1997 

3/1999 V 1615 MFF Frýdek-Místek 1998 1998 

123/1999 V 1916 Prameny Ostrava 1998 1998 

6/2000 V 1974 MFF Frýdek-Místek 2000, koncert 

muzik 

2000 

110/2001 V 2097 Přehlídka Ostrava – Lańsko 1997 1997 

169/2001 V 2160 MFF Frýdek-Místek 2000 2000 

88/2003 V 2633 Gorolski bal – Mosty u Jablunkova 2003 

127/2003 V 2763 Lidové tance z Čech, Moravy a 

Slezska, Lańský skok – Dolní Lomná 

– Mosty u Jablunkova 

2003 

22/2005 V 3064 Taneční soubor „Oldrzychowiče― 

z Oldřichovic 

neurčeno 

20/2006 V 3176 MFF Frýdek-Místek 1995 1995 

115/2006 V 3271 Slezan – Krojovaná přehlídka 2005 

190/2007 V 3480 Gorolski bal – Mosty u Jablunkova 2007 

86/2010 V 4274 Bal PZKO – Horní Suchá 2010 

120/2010 V 4308 Wykopki – Horní Suchá 2010 

 

Audiovizuální záznamy získané při terénním výzkumu v Horní Suché v roce 2010: 

116/2010 V 4304 Fedrování s folklorem 2006 2006 

117/2010 V 4305 Fedrování s folklorem 2007 2007 

118/2010 V 4306 Fedrování s folklorem 2008 2008 

119/2010 V 4307 Fedrování s folklorem 2009 2009 
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ROZBOR PŘILOŢENÝCH VIDEOZÁZNAMŮ 

 

Bal PZKO 

Horní Suchá 23. 1. 2010 

 

00:00:00 – 00:00:55  titulky, zahájení plesu předsedou místního kola PZKO 

00:00:56 – 00:01:57 příprava jídla, ceníky, vzájemné „čenstování― 

00:01:58 - 00:05:38 úvodní polonéze 

00:05:39 – 00:07:49 tango 

00:07:50 – 00:08:26 muņi roznáńejí ņenám karafiáty 

00:08:27 – 00:08:47 přípitky 

00:08:48 – 00:13:11 předtančení souboru Suszanie s názvem Pánové a dámy, tango 

a quickstep 

00:13:12 – 00:14:19 kupování kotilionŧ a karafiátŧ a jejich předávání 

00:14:19 – 00:14:22  Janina Rzyman 

00:14:23 – 00:15:21 předávání květin a kotilionŧ 

00:15:24 – 00:18:00   diskotékový tanec 

00:18:01 – 00:19:14 kotiliony a květiny, diskotékový tanec 

00:19:15 – 00:19:20 přestávka 

00:19:21 – 00:28:02 předtančení souboru Suszanie – Na divokém západě, čtverylky 

00:28:03 – 00:43:02 věneček figurálních a zfiguralizovaných lidových tancŧ ze Slezska 

00:28:48 – 00:30:26 koziorajki 

00:30:27 – 00:32:25 trojak 

00:32:26 – 00:34:13 kovol 

00:34:14 – 00:36:27 Niechcem cie 

00:34:28 – 00:38:39 slanina 

00:38:40 – 00:40:45 dziobołek 

00:40:46 – 00:43:00 groźik 

 

konec záznamu 

 

Přírŧstkové číslo: 86/2010, inv. č.: V 4274 
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Wykopki 

Horní Suchá 10. 10. 2010 

 

00:00:00 – 00:00:51  titulky, zahájení akce předsedou místního kola PZKO Bronisławem 

Zyderem, záběry na obec a příchod účinkujících 

00:00:52 – 00:01:55 moderátorka Grażyna – verńované uvítání, vybírání dobrovolného 

vstupného, záběry do sálu, na účastníky akce a na tombolu 

00:01:56 - 00:18:41 soubor Suszanie, pásmo Rekruti v Suché (Rekruci w Suchej) 

00:01:56 – 00:02:40 bubnuje Marian Pilch, org. vedoucí souboru Suszanie 

a místopředseda MK PZKO 

00:02:41 – 00:04:44 pořadové cvičení 

00:04:45 – 00:07:00 kolomajky (kołomajki) 

00:07:01 – 00:09:00 Ołomuńc je piękne miasto, figurální tanec 

00:09:01 – 00:11:26 slezský čardáń (czardasz śląski) 

00:11:27 – 00:13:29  holáņ (holan) 

00:13:30 – 00:15:37 goleńovská mazurka (mazurka goleszowska) 

00:15:38 – 00:17:43  ńviņok (świniok)  

00:17:44 – 00:18:21 závěrečný zpěv chlapcŧ a odchod ze scény 

00:18:22 – 00:18:41 děkovačka souboru 

00:18:42 – 00:27:00 Na pasiónku – pásmo dětí z polské mateřské ńkoly 

00:27:01 – 00:39:22 Přehlídka talentŧ – parafráze televizní ńou – ņáci 1. stupně základní 

ńkoly 

00:39:20 – 00:39:22 Janina Rzyman  

00:39:23 – 00:42:11 lidové tance, tančí rodiče a děti 

00:39:23 – 00:40:30 Piekła placki – neboli koziorajki 

00:40:31 – 00:41:28 Niechcem cie znać 

00:41:29 – 00:42:11 trojak 

00:42:12 – 00:54:46 Suszanie, pásmo Ze stodoły do młyna 

00:47:06 – 00:49:10 tanec młyneczek 

 00:50:34– 00:52:00 čtverylka 

 00:54:47 konec záznamu 

 

Přírŧstkové číslo: 120/2010, inv. č.: V 4308 
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PŘEPIS ROZHOVORŮ S PAMĚTNÍKY 

 

Janina Rzyman – dlouholetá vedoucí souboru Suszanie. Dělala choreografie, popisy 

tancŧ čerpala od Jana Taciny, Janiny Marcinkowé, Zdeny Jelínkové a z časopisu Radostná 

země. Dědeček se narodil v Suché, od něho se naučila ńotyńky, strańáka; druhá babička 

pocházela z polských Marklovic a s dědečkem ze Suché se dohadovala na podobě 

jednotlivých tancŧ i rŧzných zvyklostí.  

Pamatuje, ņe v těńínském kroji chodila její starka. Děvčata ze souboru tancují 

v autentických těńínských krojích nasbíraných po starkách, stříbrné ńperky mají poskrovnu, 

třeba jen dva řetízky na lajbiku, pasy nemají – lidé zde byli chudí a neměli peníze na honosné 

ńperky. Jedna ņena si teď pořídila stříbrný pás v Cieszynie – přińel na 25 000,- Kč. 

Na bálech se vyhlańoval Král plesu – byl jím nositel největńího počtu kotilionŧ - a také 

Miss balu; vņdy před pŧlnocí, kdyņ měli muzikanti volno na večeři, hrál někdo na akordeon 

nebo na piano a tancovaly se těńínské tance. Dřív bývalo na zábavě tolik lidí, ņe se vńichni 

najednou neveńli na parkety, proto střídavě tancovala levá a pravá strana sálu. Na zániku 

lidových tancŧ se podepsal vznik ńachet, na zábavách hrávaly hornické kapely a lidový 

repertoár se vytratil. 

Podle babičky paní Rzyman bývaly v minulosti festyny, doņínky (ty jeńtě za státního 

statku), odpusty na sv. Josefa, bály, slavil se svátek sv. Barbory. Tyto akce, z nichņ některé 

byly spojeny s tancem, pořádali hasiči, katolický spolek a hornické bratrstvo. Velikonoční 

zábavu pamatuje jako malé dítě v neděli, pak zanikla. Obdobu festynŧ formou vítání léta 

pořádá obecní úřad a obě dvě ńkoly – česká a polská a někdy zahrádkáři. 

Na vńechny akce chodí obyvatelé české i polské národnosti, vņdyť domorodci mluvili 

stejným nářečím, děti ńly společně do ńkoly, teprve před ní se rozeńly do české a polské, 

po vyučování si zase hrály společně a měly společnou řeč. 

Obdobné informace poskytly ņeny z Klubu kobiet, připravující občerstvení.  
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ZÁVĚR 

 

Tanečnost na Těńínsku v současnosti formují folklorní soubory a PZKO, 

byť regionální folklor je dětem vńtěpován jiņ v mateřských ńkolkách. Repertoár souborŧ 

udrņuje v povědomí i tance v terénu zaniklé, zejména tance točivé a kráčivé, mnoņství 

mazurek, linderŧ a tancŧ čtverylkového typu. Členy souborŧ jsou Čeńi, Slováci a Poláci 

a bez ohledu na národnost se lidé účastní akcí pořádaných PZKO, v jejichņ prŧběhu je vņdy 

zařazen věneček snadných slezských tancŧ, které mohou tančit vńichni přítomní. Potřeba 

identifikovat se prostřednictvím kultury s územím, kde člověk ņije, kde je doma, převaņuje 

nad etnickými rozdíly a řevnivostí, mnohdy snad záměrně podporovanou. Folklor ze Slezska 

se prezentuje na dvou festivalech – na Slezských dnech v Dolní Lomné pořádaných Maticí 

slezskou a na Gorolskim święcie v Jablunkově, organizovaném PZKO. Příleņitostně 

se lze setkat s třetí existencí folkloru, např. při svatbě členŧ souborŧ, na níņ hraje kapela 

lidových nástrojŧ, přítomní volně interpretují tance, které si v souboru osvojili.  
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SEZNAM PŘÍLOH ULOŢENÝCH V ARCHIVU NÚLK 

 

Obsah přílohy: 

- kotilion z Balu PZKO v Horní Suché (23. 1. 2010) 

- stravenka 

 

Uloţeno ve sbírkovém a listinném archivu NÚLK. 
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SUMMARY 

 

The electronic publication ―Dancing medallions of municipalities in Haná region, Lańsko 

region and Silesia‖ pays attention to the investigation into the development of the dance 

tradition state in the ethnographical area of Haná region, Lańsko region and Silesia whose 

brief characteristic is mentioned here. In the Haná region is portrayed the town Tovačov, 

in the Lańsko region the municipality Stará Ves nad Ondřenicí, in Silesia the municipality 

Horní Suchá. Each area is described in the context of its historical and social development 

with the reference to available sources and literature. Historical development of danciness 

is confronted with the results of recent research in the situation in danciness including the 

detailed description of recorded dances. A thematic bibliography has been compiled 

as to each community. Audio-visual records with written analyses depicting the contemporary 

opportunities to dance in the above areas are enclosed to the publication.
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