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Jihočeské folklorní sdružení je dobrovolnou zájmově-společenskou organiza-
cí sdružující dětské i dospělé folklorní soubory a přátele folkloru s posláním 
přispívat k ochraně, tvůrčímu rozvíjení a popularizaci folkloru a lidové kultu-
ry, zejména jižních Čech.
JFoS bylo založeno v roce 2001. Sdružuje cca 800 aktivních zpěváků, taneční-
ků a muzikantů ve 27 členských dětských a dospělých folklorních souborech. 
Reprezentuje folklorní aktivity ze všech národopisných oblastí Jihočeského 
kraje.

Die Südböhmische Folklorevereinigung ist eine freiwillige Freizeit-gesell-
schaftliche Organisation, die Kinder- und Erwachsenenfolkloregruppen und 
Freunde der Folklore vereinigt. Sie leistet einen Beitrag zum Schutz, zur 
kreativen Entwicklung und Popularisierung der Folklore und Volkskultur, 
insbesondere Südböhmens. Die JFoS wurde 2001 gegründet. Sie vereinigt  
rund 800 aktive Sänger, Tänzer und Musiker in 27 Kinder- und Erwachsenen-
folkloregruppen. Die Folklore Vereinigung repräsentiert  Folkloreaktivitäten 
aus allen ethnographischen Regionen Südböhmens. 

Milan Škoch

předseda Jihočeského folklorního sdružení

Obmann der Südböhmischen Folklorevereinigung
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JIHOČESKÝ KRAJ

NÁRODOPISNÁ OBLAST  Blata

Město  Sezimovo  Ústí

DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR DUBÍNEK

Působí při místní základní škole a je podporován Městským úřadem v Sezi-
mově Ústí. Byl založen v září 2013. Soubor zpracovává lidové písně, tance a 
zvyky Jižních Čech, zejména své národopisné oblasti Kozácka a Blat a veřej-
nosti tak nabízí pohled na tradice a zvyky tohoto regionu. Cílem souboru je 
uchování lidové kultury zdejší národopisné oblasti.

Dubínek: Užití lidového kroje v praxi

Soubor vystupuje ve stylizovaných krojích, které byly zhotoveny na základě 
studia etnografických materiálů. Dívčí kroj pro menší děvčata je jednoduché-
ho střihu. Bílou košili a spodničku překrývají šaty v tmavých barvách, přes 
sukni si děvčata zavazují bílou zástěrku. Větší děvčata si přes bílou košili 
oblékají vyšívaný lajblík. Bílou spodničku překrývá nabíraná sukně zdobená 
stuhou. Nejkrásnější součástí kroje je bílá zástěrka (fěrtoch) vyšívaná pře-
vážně růžovými bavlnkami v různých odstínech. Kolem vlasů spletených do 
copů si děvčata uvazují vínek z černé sametky, zdobený flitry a korálky. Na 
nohou mají červené punčochy, obuté jsou do černých střevíčků. Chlapecký 
kroj je tvořen bavlněnou košilí. Přes ni se obléká zelená vesta zdobená zlatými 
knoflíky. Kolem krku se nosí červený šátek se vzorem, hlavu zdobí čapka. Na 
nohou mají chlapci modré podkolenky, které částečně překrývají světle hnědé 
kalhoty. Nedílnou součástí jsou tmavé boty. 

Andrea Lacinová
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Stadt  Sezimovo  Ústí

KINDERFOLKLOREGRUPPE DUBÍNEK

Die Gruppe wurde im September 2013 gegründet, wirkt an der örtlichen 
Grundschule und wird vom Gemeindeamt in Sezimovo Ústí unterstützt. Das 
Ensemble bearbeitet Volkslieder, Tänze und Bräuche Südböhmens, insbeson-
dere das ethnographische Gebiet  Kozácko und Blata, und bietet damit der 
Öffentlichkeit einen Einblick in die Traditionen und Bräuche dieser ethnogra-
phischen Region.

Dubínek: Verwendung der Volkstracht in der Praxis 

Die Gruppe tritt in stilisierter Tracht auf, die auf der Grundlage des Studiums 
der ethnographischen Unterlagen hergestellt worden ist. Die Tracht für kleine-
re Mädchen hat einen einfachen Schnitt. Das weiße Hemd und der Unterrock 
ist von einem dunkelfarbigen Kleid überlappt, über dem Rock binden sich die 
Mädchen eine weiße Schürze um. Die größeren Mädchen tragen über dem 
weißen Hemd ein besticktes Laibchen. Den weißen Unterrock überlappt ein 
Rüschenrock, der mit einem Band geschmückt ist. Der schönste Teil der Tracht 
ist eine weiße Schürze (fěrtoch), die meist mit rosafarbenen Baumwollfaden 
in verschiedenen Schattierungen bestickt ist. Um das geflochtene Haar binden 
die Mädchen ein Kränzchen aus schwarzem Samtband, welches mit Pailletten 
und Perlen verziert sind. Dazu tragen sie  rote Strümpfe und schwarze Schuhe. 
Die Tracht der Jungen besteht aus einem Baumwollhemd, darüber tragen sie 
eine grüne Weste mit goldenen Knöpfen. Um den Hals tragen sie einen gemus-
terten  roten Schal, der Kopf ist mit einer Mütze geschmückt. Dazu tragen die 
Burschen blaue Kniestrümpfe, die oft teilweise von einer  hellbraunen Hose 
überlappt sind. Dunkle Schuhe sind ein wesentlicher Bestandteil der Tracht. 

Andrea Lacinová
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JIHOČESKÝ KRAJ

NÁRODOPISNÁ OBLAST  KOZÁCKO

Obec  Kovářov

NÁRODOPISNÝ SOUBOR KOVÁřOVÁNEK

Působí na místní základní škole pod záštitou společnosti Kovářovskétradice.
cz. Od doby svého založení v roce 1994 se věnuje tradičním zvykům, obchůz-
kám, vystoupením pro veřejnost, rozvoji lidového zpěvu a dalším činnostem 
s cílem rozvíjet a uchovat tradiční lidovou kulturu, zejména své národopisné 
oblasti Kozácka (Táborsko - Milevsko). 

Kovářovánek: Užití lidového kroje v praxi

Soubor vystupuje ve stylizovaných krojích, jež byly zhotoveny na základě stu-
dia odborných materiálů. Menší děti mají kroje jednoduššího střihu s ohledem 
na věk, děvčata většinou košilku, šněrovačku s kanafasovou sukní a zástěrou 
nebo živůtek spojený se sukní, takzvanou kanduši a zástěru. Chlapci se ustro-
jují do kalhot, košile, případně i vestičky. Větší děvčata oblékají stylizovaný 
kroj dle jeho starší podoby s květovanou zástěrou, spodní růžovou sukní, která 
zvýrazňuje krajky na vrchní bílé sukni. Nechybí vyšívaná šněrovačka a na 
hlavě malý čepeček s mašlí (holubičkou).   

manželé Milan a Pavla Škochovi
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Gemeinde  Kovářov

ETHNOGRAPHISCHE GRUPPE KOVÁřOVÁNEK

Die Folkloregruppe wirkt an der Hauptschule unter der Schirmherrschaft der 
Gesellschaft  Kovářovskétradice.cz. Seit der Gründung im Jahr 1994 befasst 
sie sich mit traditionellen Bräuchen, Rundgängen, öffentlichen Auftritten, 
mit dem Volksgesang und anderen Aktivitäten, mit dem Ziel, die traditionelle 
Volkskultur zu entwickeln und zu erhalten, insbesondere in ihrem  ethnogra-
phische Gebiet Kozácko (Táborsko - Milevsko).

Kovářovánek: Verwendung der Volkstracht in der Praxis 

Die Gruppe tritt in stilisierter Tracht auf, die auf der Grundlage des Studiums 
der ethnographischen Unterlagen hergestellt worden ist. Die Tracht der klei-
neren Kinder hat auf Grund ihres Alters einen einfachen Schnitt. Die Mädchen 
tragen meistens ein Hemdchen, ein Schnürleibchen mit einem Rock aus „Kana-
fas“ und eine mit dem Rock verbundene Schürze, die so genannte „kanduša“.  
Die Burschen kleiden sich in einer Hose mit Hemd, möglicherweise auch mit 
Weste. Die größeren Mädchen tragen eine stilisierte Tracht  nach älterer Fas-
son mit blumiger Schürze, einem rosa Unterrock, der die Spitze am oberen 
weißen Rock hervorhebt. Nicht fehlen darf ein besticktes Schnürleibchen und 
auf dem Kopf eine kleine Mütze mit einer Bandschleife (Täubchen). 

Ehepaar Milan und Pavla Škoch
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JIHOČESKÝ KRAJ

NÁRODOPISNÁ OBLAST  PRÁCHEŇSKO

Město  Strakonice

DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR pRÁCHEŇÁČEK

Soubor působí jako samostatný spolek ve Strakonicích. Vznikl v roce 1981 
a od té doby jím prošly stovky dětí školního i předškolního věku. Od svého 
založení se soubor pravidelně zúčastňuje přehlídek dětských folklorních sou-
borů, významných folklorních festivalů v Čechách i v zahraničí a významně 
přispívá ke kulturnímu životu města i regionu. V současné době pracuje Prá-
cheňáček pod vedením zakladatelky Sylvy Svobodové a bývalého člena Jaro-
slava Bašty ve dvou věkových skupinách. Ve svých vystoupeních a pásmech 
zpracovává folklor národopisné oblasti Prácheňsko. 

Prácheňáček: Užití lidového kroje v praxi

Prácheňáček tvoří dvě skupiny dětí. Kroj starších dětí vychází z dospělého 
kroje. Dívky nosí bílou halenku se šněrovačkou a vlněnou sukni s bílou zástě-
rou, na nohy obouvají černé kožené střevíce. Kroj starších chlapců se skládá 
z bílé košile se širokými nabíranými rukávy, přes kterou oblékají modrou ves-
tu. Krátké žluté kalhoty jsou u kolenou zakončeny červenou mašlí. Chlapci 
jsou obuti do vysokých černých kožených bot. Chlapecký kroj zdobí červená 
mašlička u krku.
Malá děvčata mají místo sukně a šněrovačky bavlněný červený kaftánek. Malí 
chlapci nosí kalhoty s kšandou, nemají vesty ani vysoké boty.

 
Hana Kozubíková, Kateřina Holá
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Stadt  Strakonice

KINDERFOLKLOREGRUPPE pRÁCHEŇÁČEK

Das Ensemble wirkt als eigenständiger Verein in Strakonice. Es wurde 1981 
gegründet und seitdem haben hunderte Schul- und Vorschulkinder mitgewirkt. 
Seit seiner Gründung hat das Ensemble regelmäßig an Aufführungen von 
Kinderfolkloregruppen, wichtigen Folklorefestivals in der Tschechischen 
Republik und im Ausland teilgenommen und trägt wesentlich zum kulturellen 
Leben der Stadt und der Region bei.
Derzeit arbeitet Prácheňáček unter der Leitung der Gründerin Sylva Svobodo-
vá und eines ehemaligen Mitglieds  Jaroslav Bašta in zwei Altersgruppen.
In ihren Auftritten wird  die Folklore des ethnographischen Gebiets von Prá-
cheňsko verarbeitet.

Prácheňáček: Verwendung der Volkstracht in der Praxis 

Prácheňáček bildet zwei Kindergruppen. Die Tracht der älteren Kinder geht 
von der Tracht der Erwachsenen aus. Die Mädchen tragen eine weiße Bluse 
mit einem Schnurleibchen,  einen Wollrock mit weißer Schürze und schwar-
ze Lederschuhe auf den Füßen. Die Tracht der älteren Burschen besteht aus 
einem weißen Hemd mit breiten Bauschärmeln, über welches sie  eine blaue 
Weste anziehen. Eine kurze gelbe Hose endet beim Knie mit einer roten Mas-
che. An den Füßen tragen sie hohe schwarze Schuhe. Die Tracht der Burschen 
wird mit einer roten Masche um den Hals geschmückt.  
Kleine Mädchen haben statt eines Rocks und einem Schnürleibchen einen 
baumwollroten Kaftan. Kleine Burschen tragen Hosen mit Hosenträgern, sie 
haben keine Weste und keine hohen Schuhe. 

 
Hana Kozubíková, Kateřina Holá
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KRAJ VYSOČINA

NÁRODOPISNÁ OBLAST  hOrÁCKO

Město  Jihlava

DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR ŠÍPEK

Byl založen roku 1992 jako dětská složka souboru Pramínek Jihlava. Stejně 
jako jeho mateřský soubor zpracovává pro jeviště tradice, zvyky, písně a tance 
Horácka. Ve svých vystoupeních se snaží i v městském prostředí ukázat krásy 
lidové kultury Horácka. Zvláště se zaměřuje na pajerskou oblast – Jihlavsko, 
ale zpracovává i tradice ostatních oblastí Horácka. Jeho snahou je ukázat divá-
kům krásy dnes již zapomínané lidové kultury.

Šípek: Užití lidového kroje v praxi

Pro oblékání dětí v souboru používáme jednoduchou stylizaci pracovního 
kroje. Pro dívky bílou halenku s jednoduchou krajkou u krku a na koncích 
krátkých rukávků. Dvě plátěné spodničky, úzkou a širokou. Sukni kanafasku 
v základní barvě červené či modré v tlumených barvách. Přes ni jednobarev-
nou zástěru (modrá, šedá, hnědá). Děvčata jsou prostovlasá, učesaná do jed-
noho copu, nebo mají na hlavách šátky, většinou bílé. Chlapci nosí bílé košile 
s dlouhými, mírně nabíranými rukávy do manžet. Kalhoty mají z hrubého rež-
ného plátna do gumy v pase nebo na jednu kšandu v délce ke kotníkům, nebo 
diftýnové, světle hnědé, s „mostem“ v délce pod kolena. Děti většinou tančí 
bosé. Pokud potřebujeme udělat oblečení slavnostnější, uvážou si dívky do 
copu a na konce rukávů a chlapci do dírek v košili pod krkem červené stuhy.   

Miloslav Brtník 
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Stadt  Jihlava

KINDERFOLKLOREGRUPPE ŠÍPEK

Die Kindergruppe wurde im Jahr 1992 als Bestandteil der Folkloregruppe 
Pramínek Jihlava gegründet. Ebenso wie das Mutterensemble verarbeitet sie 
auf der Bühne Traditionen, Bräuche, Lieder und Tänze vom ethnographischen 
Gebiet Horácko. Die Gruppe versucht in ihren Auftritten die Schönheit der 
Horácko-Volkskultur auch im städtischen Umfeld zu zeigen. Sie konzentriert 
sich insbesondere auf die Region Pajers - Jihlava, verarbeitet aber auch die 
Traditionen anderer Regionen vom ethnographischen Gebiet Horácko. Das 
Ziel der Gruppe ist dem Publikum die Schönheiten der bereits vergessenen 
Volkskultur zu zeigen.

Šípek: Verwendung der Volkstracht in der Praxis 

Zum Ankleiden von Kindern in der Gruppe verwenden wir eine einfache Sti-
lisierung der Arbeitstracht. Für die Mädchen eine weiße Bluse mit einfacher 
Spitze um den Hals und an den Enden der Kurzärmeln. Zwei Unterröcke aus 
Leinen, einer eng und einer breit. Der Rock genannt „kanafáska“, in der Haupt-
farbe rot, oder blau in gedämpfter Tonfarbe. Darüber tragen sie eine einfarbige 
Schürze (blau, grau, braun). Die Mädchen tanzen ohne Kopfbedeckung.  Die 
Haare sind in einen Zopf geflochten, oder sie tragen Kopftücher, die meistens 
weiß sind. Die Burschen tragen ein weißes Hemd mit langen Ärmeln, die 
leicht in Manschetten aufgenommen sind. Die knöchellange Hose besteht aus 
grober Rupfenleine, in der Taille mit Gummi endend oder mit einem Hosent-
räger. Möglich ist auch eine knielange Hose mit einer hellbraunen Brücke aus 
Dyftyn. Die Kinder tanzen meistens barfuß. Soll die Kleidung festlicher sein, 
tragen die Kinder ein rotes Band - die Mädchen im Zopf und am Ende der 
Ärmel und die Burschen im Knopfloch unter dem Hals.

Miloslav Brtník 
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DOLNÍ RAKOUSKO

Sváteční  kroj  z oblasti  Wachau            

„Spenser“ šaty z oblasti Wachau mohou být ušity z různých druhů látek, barev 
a vzorů. Sváteční kroj z oblasti Wachau patří mezi nejznámější formy šatů 
zlatých čepců  Dolního Rakouska. Tyto šaty jsou oblíbeny i mimo území své-
ho původu, jsou považovány za reprezentační a jsou nošeny spolu se zlatým 
čepcem. 

Na velkém límci jsou duté sklady, eventuálně jsou na něm našité volánky. Šíře 
a velikost límce je závislá na postavě nositelky – velikosti šatů. Do výstřihu 
je zastrčen hedvábný šátek nebo bílá halenková vsadka. Zástěra k tomu může 
být nošena buď tón v tónu, nebo v kontrastní barvě.  

Zobrazený model má límec až do předního středu šatů a je připevněn skrytými 
háčky. Na kresleném obrázku je ten samý kroj s překrývající látkou přes prsa, 
šálovým límcem a dvojitou řadou knoflíků.  Obě formy jsou možné. Spenser 
(horní díl) a sukně jsou ušity odděleně.  

Volkskultur Niederösterreich
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Festtracht  aus  der  Wachau

Das Spenserkleid aus der Wachau kann aus vielen Stoffarten, in verschiede-
nen Farben und Mustern genäht werden. Die Wachauer Festtracht ist wohl die 
bekannteste Form der Goldhaubenkleider Niederösterreichs. Sie wird auch 
außerhalb ihres angestammten Verbreitungsgebietes als Repräsentationskleid 
mit der Goldhaube gerne getragen.

Der große Kragen wird mit Hohlfalten und eventuell auch mit Rüschen besetzt. 
Die Breite und Größe des Kragens muss je nach Größe und Figur der Trägerin 
breiter oder schmäler gestaltet werden. Im Ausschnitt steckt ein Seidentuch 
oder ein weißer Bluseneinsatz. Die Schürze kann Ton in Ton oder in einer 
Kontrastfarbe dazu getragen werden.
Das abgebildete Modell hat einen bis zur vorderen Mitte reichenden Kragen 
und wird mit verdeckten Häkchen geschlossen. 

Die Zeichnung zeigt die gleiche Tracht mit einem übereinander greifenden 
Brustteil, Schalkragen und doppelter Knopfreihe. Beide Formen sind mög-
lich. Spenser und Rock werden getrennt gearbeitet.

Volkskultur Niederösterreich
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Dům regionů a dětských folklorních tradic v Kovářově
Haus der Regionen und Kinderfolkloretraditionen in Kovářov

www.jfos.cz

realizuje Jihočeské folklorní sdružení (JFoS) v rámci přeshraničního projektu
Die Realisierung erfolgt durch die Südböhmische Folklore Vereinigung (JFoS) im Rahmen des Projektes
Lidová kultura | Volkskultur AT – CZ


