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Jihočeské folklorní sdružení je dobrovolnou zájmově-společenskou organizací 

sdružující dětské i dospělé folklorní soubory a přátele folkloru s posláním přispívat 

k ochraně, tvůrčímu rozvíjení a popularizaci folkloru a lidové kultury, zejména 

jižních Čech.

JFoS bylo založeno v roce 2001. Sdružuje cca 800 aktivních zpěváků, tanečníků 

a muzikantů ve 27 členských dětských a dospělých folklorních souborech. Repre-

zentuje folklorní aktivity ze všech národopisných oblastí Jihočeského kraje.

Die Südböhmische Folklorevereinigung ist eine freiwillige und freizeit-gesell-

schaftliche  Organisation, die Kinder- und Erwachsenenfolkloregruppen und 

Freunde der Folklore vereinigt. Sie leistet einen Beitrag zum Schutz, zur kreati-

ven Entwicklung und Präsentation der Folklore und der Volkskultur, insbesondere 

Südböhmens. Die JFoS wurde 2001 gegründet. Sie vereinigt  rund 800 aktive 

Sänger, Tänzer und Musiker in 27 Kinder- und Erwachsenenfolkloregruppen. Die 

Folklorevereinigung repräsentiert Folkloreaktivitäten aus allen ethnographischen 

Regionen Südböhmens. 

Milan Škoch

předseda Jihočeského folklorního sdružení

Obmann der Südböhmischen Folklorevereinigung

Jihočeské folklorní sdružení
Südböhmische Folklorevereinigung
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Jihočeská Blata se prostírají v okruhu měst a obcí od Soběslavi k Bechyni, Týnu nad 

Vltavou, Hluboké nad Vltavou, po České Budějovice, Třeboň až Jindřichův Hradec. 

Blata jsou charakteristická lidovou architekturou, tzv. selským barokem. Základním 

vzorem výšivek svátečních blatských (blaťáckých) krojů byla „blatská růže“ s poupaty 

a lístky zhotovená plným úsporným stehem. Nechyběly pavučinkové výšivky (pavouč-

ci) V zásadě se na Blatech zachovaly kroje zdobené bílou výšivkou, barevnými bavln-

kami a hedvábím, šmelcem (korálky), penízky, tylem a rybími šupinami (Třeboňsko). 

Dětský oděv byl jednodušší, většinou zhotovený ze zbytků, často bez výšivek. Děvčát-

ka nosila na hlavě šátek uvázaný na babku nebo pod vlasy spletené do copů. Vínek 

nosila starší děvčata „na vdávání“. Čepce vdaných žen zdobila vyšívaná čelenka se 

zrcátky a korálky. Přes čepec patřila bohatě vyšívaná plena.

Marcela Božovská

LITERATURA: 

Čeněk Zíbrt – Sborník ČESKÝ LID, 1899; Anna Skálová – Sborník ČESKÝ LID, 1949; Blažena 

Šotková – Šijeme kroje, popis, vyobrazení a střihy
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Das südböhmische Gebiet Blata erstreckt sich im Umkreis der Städte und Ortschaf-

ten von Soběslav bis Bechyně, Týn nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou bis nach 

České Budějovice sowie Třeboň und Jindřichův Hradec. Das Gebiet Blata zeich-

net sich auch durch die Volksarchitektur aus, der sogenannte „Bauernbarock“. 

Das Grundmuster der Stickerei festlicher Blato-Trachten (Blatácké) war eine 

„Blatská-Rose“ mit Knospen und Blütenblättern, die mit einem vollständigen Stich 

hergestellt wurden. Die Spinnennetzstickerei war ebenfalls vorhanden (Spinnen). 

Im Prinzip sind in Blata Gebiet Kostüme mit weißer Stickerei, farbiger Baumwolle 

und Seide, Hummeln (Perlen), Münzen, Tüll und Fischschuppen (Třeboňsko) erhal-

ten geblieben. Die Kindertracht ist einfacher, meistens aus Stoffresten gefertigt 

ohne Stickerei. Die Mädchen trugen ein Kopftuch gebunden auf „Großmutterart“ 

oder unter den Haaren geflochten. Das Kränzchen trugen die älteren Mädchen, 

die „heiraten“ wollten. Die Hauben der verheirateten Frauen waren mit einem 

gestickten Stirnband mit Spiegeln und Perlen verziert.

Marcela Božovská

LITERATURA: 

Čeněk Zíbrt – Sborník ČESKÝ LID, 1899; Anna Skálová – Sborník ČESKÝ LID, 1949; Blažena 

Šotková – Šijeme kroje, popis, vyobrazení a střihy
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Tak, jako každý kraj, i Doudlebané si uchovali své kroje, které svým rázem, jedno-

duchostí prozrazují, že Doudlebsko je chudší kraj. 

V počátku 19. století má tento kroj ještě  hodně znaků místní rukodělné výroby 

s tkanou sukní, zástěrou, starým střihem košilky s dlouhým rukávem a svérázně váza-

ným červeným šátkem na hlavu. V druhé fázi vývoje kroj přijal hedvábné materiály. 

Černý šátek na hlavu s úvazem vyšitého cípu přes rameno dopředu. Zástěra fěrtoch 

z hedvábné květované a pruhaté látky. Šátek přes ramena hedvábný, vyšíva-

ný. Jen šerka zůstala domácí rukodělné kvality nejčastěji v červené barevnosti.

Mužský kroj je laděný v tmavém tónu – černé koženky do bot, sametová kvítková 

vesta, široký opasek vyšívaný pavím brkem, černý tvrďáček. K tomu bílá vyšívaná 

košile s naškrobenými rukávy. Kroj, hlavně ženský, se zde nosil až do druhé světo-

vé války. V řadě rodin se uchovává do dnes 

Mirka Dušáková

LITERATURA:

Jiřina Langhammerová – České lidové kroje, Praha 1994
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Wie jedes ethnographische Gebiet behalten auch die Doudlebaner ihre Trachten, 

die durch ihre Einfachheit zeigen, dass Doudleby eine ärmere Region ist. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gibt es noch viele Zeichen lokaler Handwerks-

produktion mit einem gewebten Rock, Schürze, einem alten Hemdschnitt mit lan-

gen Ärmeln und eigenartig gebundenem roten Kopftuch. In der zweiten Phase 

der Trachtenentwicklung wurde Seide angewendet. Ein schwarzes Kopftuch mit 

bestickter Kopftuchspitze wurde nach vorne über die Schulter gebunden. Die 

Schürzen, genannt „Fěrťoch“, wurden aus Seidenblüten und gestreiften Stoffen 

gefertigt. Das Kopftuch aus Seide bestickt wurde über den Schultern getragen.

Nur der Rock „šerka“ wurde in hausgemachter Handarbeitsqualität gefertigt, 

meist in roter Farbe. 

Die Männertracht ist in dunklem Ton abgestimmt - schwarze Lederstulpen in den 

Schuhen, Samtweste mit Blumendruck. Der mit einem Pfau gestickte breite Gürtel 

ist ebenfalls aus dunklem Leder gefertigt. Ein schwarzer Hut, dazu ein weises be-

sticktes Hemd mit breiten gestärkten Ärmeln. 

Die Tracht, besonders die weibliche, wurde hier bis zum Zweiten Weltkrieg getra-

gen. In zahlreichen Familien ist sie bis heute erhalten geblieben. 

Mirka Dušáková

LITERATURA:

Jiřina Langhammerová – České lidové kroje, Praha 1994
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Kozácko patří k nejsevernější části jihočeského kraje, zahrnuje území Táborska a 

Milevska a má ve svém krojovém stylu nejblíže k sousedícímu kraji středočeskému. 

V lidovém kroji je to zvlášť patrné a to zejména ve stylu výšivky. Na konci první 

poloviny 19. století selskou módu na Táborsku plně ovládla unikátní bílá výšivka. 

Její pracnost a originalita spočívala v takzvaném „prolamování“, které se objevo-

valo na jednotlivých částech dívčího i ženského oblečení. Bylo prováděno ažuro-

vou technikou z vytahovaných a obšívaných nitek, kdy hotová práce posléze 

působila dojmem vzdušné krajky. Prolamováním ženy a dívky na Kozácku zdobily 

sváteční zástěry se šňůrkami, bílé dívčí sukně, šátečky do ruky i mašle (holubičky) 

na čepcích. Děti mohly mít kroj jednoduššího střihu s ohledem na věk i materiál, 

z něhož bylo oblečení ušito. 

manželé Milan a Pavla Škochovi

LITERATURA: 

Blažena Šotková – Naše lidové kroje, jejich vzory, střihy a zpracování

Kozácko
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Kozácko gehört zum nördlichsten Teil der südböhmischen Region und umfasst 

das Gebiet von Tábor und Milevsko. Sein Trachtstil ähnelt am meisten dem Stil 

der Tracht der benachbarten mittelböhmischen Region. Besonders gut zu sehen 

ist es an der Art der Stickerei. Am Ende der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

dominierte die einzigartige weiße Stickerei die traditionelle Tracht in dem Gebiet 

um Tábor. Ihre mühselige Arbeit und Originalität bestand aus dem sogenannten 

„durchbrechen“, welches auf den einzelnen Teilen der Mädchen- und Frauen-

tracht zu sehen ist. Es wurde mit der Technik der Ajour-Stickerei ausgeführt, mit 

gezogenen und umgenähten Fäden, damit die fertige Arbeit schließlich wirkt wie 

Luftspitze. Diese Technik benutzten die Frauen und Mädchen an der Festschürze 

mit Schnürchen, am weißen Mädchenrock, an dem Tüchlein in der Hand und an 

der Schleife (Tauben) an der Haube. Die Kinder konnten einen einfacheren Schnitt 

haben in Bezug auf das Alter und das Material, aus welchem die Tracht genäht 

war.  

Ehepaar Milan und Pavla Škoch

LITERATURA: 

Blažena Šotková – Naše lidové kroje, jejich vzory, střihy a zpracování



KRAJ VYSOČINA
NÁRODOPISNÁ OBLAST

Dětský folklorní soubor Bystřinka ze Žďáru nad Sázavou pracuje od roku 1991 

v oblasti severního Horácka, z níž čerpá i materiály ve svých tanečních pásmech 

a písních.

Oblast Horácka patří mezi velmi zajímavé regiony České republiky, kde se spojují 

zemské oblasti Čech a Moravy, ale zároveň se zde po dlouhé generace udržo-

vala rázovitá lidová kultura, reflektující chudší hospodářství pahorkatiny s řadou 

typických řemesel a dlouhým udržováním pozůstatků lidového kroje. Ovšem kroje, 

který na rozdíl od bohatých oblastí Čech i Moravy zachovával často primární 

hodnoty střihů, ručně hotovených materiálů a specifické úpravy. Do této oblasti 

patří i enklávy původního německého obyvatelstva, zejména na Jihlavsku, které 

z trochu jiného důvodu, národnostních ostrovů, udržovaly archaický šat, v mno-

hém velmi těsně srovnatelný s oděním selských obyvatel českých vesnic v okolí.

Zdeněk Koukola

Foto: archiv souboru 

Literatura: Míla Brtník – Jaký kroj, tak se stroj

Předmluva: Jiřina Langhammerová

Horácko
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Die Kinderfolkloregruppe Bystřinka aus Žďár nad Sázavou arbeitet seit 1991 im 

Gebiet des nördlichen Horácko, aus dem es auch Materialien für ihr Tanz und 

Liederrepertoire bezieht. Das Gebiet Horácko gehört zu den interessanten Regi-

onen der Tschechischen Republik, es verbindet die Landgebiete Böhmens und 

Mährens, aber gleichzeitig wird hier seit vielen Generationen eine unverwechsel-

bare Volkskultur gepflegt, die die arme Wirtschaft der Hügellandschaft mit einer 

Reihe typischer Handwerke und einer langen Pflege der Überreste von Trach-

ten widerspiegelt. Aber Trachten, die im Gegensatz zu den reichen Gebieten 

Böhmens und Mährens häufig die primären Werte der Schnitte, handgefertigter 

Materialien und spezifischen Anpassungen bewahren. Dieses Gebiet umfasst auch 

Enklaven der ursprünglichen deutschen Bevölkerung, insbesondere in der Region 

Jihlava, die aus einem etwas anderen Grund, den Nationalinseln, eine archaische 

Kleidung bewahrte, die in vielerlei Hinsicht sehr eng mit der Kleidung der Bauern 

der tschechischen Dörfer in der Region vergleichbar ist. 

Zdeněk Koukola

Foto: archiv souboru 

Literatura: Míla Brtník – Jaký kroj, tak se stroj

Předmluva: Jiřina Langhammerová

Horácko
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DOLNÍ RAKOUSKO

Volkstanzgruppe Waidhofen 
an der Thaya
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Tančíme pro zábavu – tradice & moderna. Jsme mladý, veselý a motivovaný sou-

bor, baví nás lidová hudba a především lidový tanec. Vedle tradičních lidových 

tanců tvoříme ze starého a známého i tanec nový a moderní.    

Jsme mladá, živá a motivovaná skupina, která má ráda lidovou hudbu a zejména 

lidový tanec. Kromě tradičních tanců vytváříme také něco nového a moderního.

Od našeho znovuobnovení v roce 2017 v okrese Waidhofen/Th. v oblasti ven-

kovské mládeže se hodně událo: 

Lidový soubor rozšířilo kromě mnoha tanečnic a tanečníků i těleso taneční hudby. 

Během představení nás provázejí štýrská harmonika, křídlovky, klarinet, tenorový 

roh a pozouny.

Další důležitý počin posledních let byl nákup nových krojů.  Dívky nosí na míru šitý 

waldviertelský zimní kroj v barvě sytě červené a hoši mají kožené kalhoty taktéž 

šité na míru a vestičku, která barevně koresponduje s dívčím krojem. Tradičním 

střihem a sytou barvou jsme zůstali opět věrni našemu motu: Tradice&moderna. 

Volkskultur Niederösterreich



Landjugend Volkstanzgruppe Bezirk 
Waidhofen/Thaya
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Spaß am Tanzen - Tradition & Moderne 

Wir sind eine junge, spritzige und motivierte Gruppe, die Spaß an der Volks-

musik und vor allem am Volkstanzen hat. Neben traditionellen Volkstänzen kreie-

ren wir aus Altbewährtem auch Neues und Modernes. Seit unserer Neugründung 

2017 als Sprengel des Landjugend Bezirks Waidhofen/Th. hat sich einiges getan: 

Die Volkstanzgruppe hat neben zahlreichen neuen Tänzerinnen und Tänzern auch 

eine eigene Tanzmusik bekommen. Steirische Harmonika, Flügelhörner, Klarinette, 

Tenorhorn und Posaunen begleiten uns bei den Auftritten. 

Ein weiterer Schwerpunkt der letzten Jahre war die Anschaffung einer neuen 

Tracht. Die Mädls tragen maßgeschneiderte Waldviertler Winterdirndl in einem 

kräftigen Rot und die Burschen wurden ebenfalls mit maßgeschneiderten Leder-

hosen und zu den Dirndln passenden Gilets ausgestattet. Mit dem traditionellen 

Schnittmuster und der kräftigen Farbe sind wir auch wieder unserem Motto „Tra-

dition und Moderne“ treu geblieben.  

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


