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AUTORSKÝ ABSTRAKT 
 
 

Hlavním předmětem bakalářské práce na téma Podještědský a podkrkonošský 

folklor je zpracování tradičních zvyků, písní, řemesel, svátků a tanců. Zároveň se zaměřuje 

na životní osudy lidí žijících právě v této oblasti. Na Liberecku a v jeho okolí se dnes 

nachází jen velmi málo sběratelů, a proto práce bude částečně zaměřena i na životy dvou 

nejvýznamnějších. Jsou to prof. Pavel Krejčí a PhDr. Josef Václav Scheybal, kteří ve 

svých knihách a zápiscích zanechali dalším generacím neuvěřitelné množství informací. 

Všechny folklorní soubory působící v této oblasti čerpají právě z jejich sbírek. Mým cílem 

je také doporučit literaturu a notové materiály pedagogům, kteří by chtěli své studenty 

s písněmi z tohoto regionu seznámit. 

V teoretické části pracuji s knihami o Podještědí a Podkrkonoší, a to zejména 

se sbírkami již zmiňovaného regionálního sběratele prof. Pavla Krejčího. Dále především 

s vlastními znalostmi a zkušenostmi, protože se aktivně účastním jako členka Folklorního 

souboru Jizera všech festivalů, vystoupení a ostatních akcí, na kterých přicházím 

s folklorem neustále do styku. Mám skutečnou výhodu, že mohu osobně spolupracovat 

ve FS Jizera s Daliborem Tužem, vnukem prof. Pavla Krejčího, protože je to člověk 

s láskou k folkloru v krvi a s obrovským přehledem. 

 V praktické části provedu rozhovory s Daliborem Tužem, vedoucím souboru Jizera, 

choreografkou Ing. Helenou Janouškovou a tanečníkem Ing. Michalem Kovářem, které 

budu provádět osobně formou diskuse. Jejich rady, příběhy a zkušenosti budou nápomocny 

nejen mně, ale i dalším pedagogům, kteří by si chtěli založit taneční či hudební těleso. 

 Nedílnou součástí práce budou notové ukázky a obrázky zobrazující nástroje, kroje, 

soubory a portréty či fotografie důležitých osobností souvisejících s podještědským 

a podkrkonošským regionem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 
 
 
 The main subject of bachelor‘s work on topic Folklore of Ještěd and Krkonoše 

region is the summary of traditional songs, customs, crafts, holidays, dances and life 

destinies of people living in this region. There are not many folklore collectors around 

Liberec and the work will be therefore focusing on lives of two most important collectors –

prof. Pavel Krejčí and PhDr. Josef Václav Scheybal in whose books and notes enormous 

riches survive for generations to come. All folklore groups of this region draw information 

out of their collections. My aim also is to recommend literature and scores to teachers who 

would like to present folklore of this region to their students. 

 In the theoretical part I work with books about Ještěd and Krokonoše region – 

mainly with the collections of already mentioned prof. Pavel Krejčí. Furthermore I work 

with my own experience for as a member of Folklore group Jizera I participate on 

numerous festivals and various folklore events where I daily get closer to folklore. I have 

a real advantage that I cooperate with the principal of folklore group Jizera, Dalibor Tuž, 

who is the grandson of prof. Pavel Krejčí himself. He has love for folklore in his veins and 

he has enormous grasp of the topic. 

 In practical part I will lead interviews with the principal of Folklore group Jizera, 

Dalibor Tuž, choreographer Ing. Helena Janoušková and one of the dancers Ing. Michal 

Kovář. The interviews will be led personally in a form of discussion. Their advices, stories 

and experience will not only be helpful to me but also other pedagogues with a desire to 

start similar musical ensemble. The inseparable content of this work will be score samples, 

pictures of musical instruments, folklore costumes and groups and portraits or photographs 

of important personas linked to the region of Ještěd and Krkonoše. 
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ÚVOD 
 

 

 Folklor nás doprovází po celý náš život. Mohl by se nazvat „vědou o lidu“, je 

základem naší kultury. Zahrnuje slovesné, dramatické, taneční a hudební projevy lidí, 

popisuje tradiční zvyky a řemesla. Termín „folklor“ pochází z angličtiny. Je to složenina 

dvou slov: folk (lid) a lore (nauka). Folklor tvoříme my sami, lidé. Jeho základní 

charakteristikou je však anonymita autorů, kolektivita a ústní projev. Folklor zkoumá 

tzv. folkloristika, která se zabývá vývojem obsahové a formální stránky folkloru 

v souvislosti s vývojem společnosti. Hudební folkloristika se pak zaměřuje na tanec, písně 

a instrumentální hudbu. S terminologií souvisí ještě pojem „etnomuzikologie“. Dodnes 

není ale zcela vymezen. Některé zdroje uvádí, že předmětem etnomuzikologie je totéž, co 

předmětem hudební folkloristiky. Jiné pak, že hudební folkloristika je jen její součástí 

a zabývá se hudbou vlastního národa, zatímco etnomuzikologie zkoumá hudební kultury 

celého světa. 

Je přínosné, že ještě v této komerční době plné spěchu se někdo dokáže našemu 

folkloru naplno a s láskou věnovat, a to i mezi mladými lidmi a dětmi. Stále můžeme vidět 

zájem lidí o lidové tradice, písně a tance. Tento zájem ovšem vychází z výchovy, a to jak 

v rodině, tak ve vzdělávacích institucích. Pokud nám nikdo neukáže cestu k naší historii 

a k našim tradicím, těžko ji budeme hledat sami. Ve folkloru například můžeme naleznout 

odreagování od všedního života plného stresu a práce. Můžeme dělat něco tvůrčího ve 

skupině s lidmi, kteří jsou nám blízcí, a s hudbou a tanci, které k nám patří více, než si 

možná myslíme. 

Problémem také je, že ani z médií se dnes člověk s folklorem neseznámí. Pořady 

o lidové hudbě jsou v televizi nebo v rádiu vysílány v nevhodných časech, pokud vůbec. 

Kdyby se lidová hudba do vysílání zapojila, tak jako to funguje například na Slovensku, 

lidé by ji brali jako něco naprosto přirozeného. 

Od útlého věku by se tak dítě mělo formou zábavy vzdělávat v rámci lidové hudby, 

lidových říkadel a základních tanců alespoň ve vzdělávacích institucích. Hudební výchova 

je ale často chápána jako odpočinkový vedlejší předmět, na kterém děti mnohdy poznávají 

lépe americké tradicionály než naši vlastní lidovou hudbu. Pedagogové se musí držet 

osnov a předepsaných učebnic, které ale často obsahují jen velmi malé procento našich 

lidových písní. Jediný způsob, jak se dítě může s lidovou písní lépe seznámit, jsou základní 

umělecké školy nebo pěvecké sbory na základních školách. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 PODJEŠTĚDSKÝ A PODKRKONOŠSKÝ FOLKLOR 

 

 

Jako ke každému folkloru, tak i k folkloru tohoto regionu patří určité zvyky, určitá 

řemesla související s krajem, reliéfem a tradicemi, patří sem specifické pokrmy, určití lidé, 

kteří zpívají své písně a tančí své tance. Každá oblast Čech i Moravy má svou vlastní 

charakteristiku. V naší republice se nachází celkem 25 folklorních oblastí. Sever Čech 

obecně patří k regionům, kde se bohužel folklor provozuje dnes jen zřídka. Na „vině“ je 

hlavně jeho pohraniční poloha, kde se neustále střídalo obyvatelstvo (zabrání Sudet apod.). 

Proto bylo utváření lidových zvyků složité. Rozhodně se ale jedná o velmi zajímavou 

oblast, která si zaslouží zájem a pozornost veřejnosti. 

Pro území České republiky je podstatné dělení na písně instrumentálního 

a vokálního typu. Toto dělení poprvé formuloval hudební historik a folklorista 

PhDr. Robert Smetana. Instrumentální typ písně znamená, že píseň je silně ovlivněna 

prvky nástrojové hudby, která se rozšířila v období klasicismu. Mezi tyto prvky patří 

výrazná periodicita, používání převážně durových tónin, melodie složená z rozložených 

akordů nebo ze stupnicových postupů, pravidelné dvoudobé nebo třídobé metrum. Texty 

převažují nad melodiemi, jedna melodie může být známa až pod třemi různými texty. 

Takový typ písně nalezneme na celém území Čech a na západní Moravě. Oproti tomu 

vokální typ písně se používá na východní Moravě. Je charakterizován nepřítomností 

metrického pozadí, což umožňuje parlandový způsob zpěvu. Pravidlem je také používání 

mollových tónin, často i církevních a folklorních modů. V této oblasti převažují melodie 

nad texty. Znamená to, že jeden text může mít i více melodických variant. 

V regionu Podještědí a Podkrkonoší dnes působí několik významnějších folklorních 

souborů, které udržují tradice a předvádí folklor v rámci svých vystoupení. Jedná se 

o soubory jak dětské, tak i dospělé. Lidé se také mohou zúčastnit folklorních festivalů 

a dožínkových slavností, které se v kraji pravidelně konají. Mezi nejznámější festivaly 

můžeme zařadit například Mezinárodní folklorní festival Slavnosti pod Zvičinou pořádaný 

každoročně v Lázních Bělohrad (Královéhradecký kraj, okres Jičín). 

K ruce by mohla pedagogům, kteří by chtěli dětem přiblížit folklor tohoto regionu, 

posloužit například kniha „Severní Čechy v lidové písni“ (Jan Oliva, Josef Pazderka, Felix 

Koblenc), která obsahuje nepřeberné množství písní právě z Podještědí a Pojizeří, nebo 
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sbírka Josefa Emanuela Jankovce „Podkrkonošské písně“ s písněmi z Podkrkonoší, které 

jsou dokonce doplněny akordickými značkami. Existují i sbírky, ve kterých přímo 

nalezneme úpravy pro sólový hlas a klavír. To je například sbírka Josefa Bartoše 

„Z rodného kraje“. Obsahuje lidové písně a koledy z Novopacka. Další notové materiály 

Josefa Bartoše nalezneme také ve sbírce „Vánoční koledy z Krkonoš“ pro sóla, dětský sbor 

a varhany. 

 

1.1.1 REGION 

 

 

Podještědí se rozléhá v oblasti od Javorníku, přes Mnichovo Hradiště až k Jinolicím, 

zahrnuje oblasti, jako je Turnov, Český Dub, Letařovice či Hrubá Skála. Řeka Jizera ho 

rozděluje na dvě části, přibližně stejně velké. Spadá do něj i oblast, kterou nazýváme 

Pojizeří. 

 Oblast Podkrkonoší (oblast bližší Pavlu Krejčímu) leží od Chlumů až k Jičínu 

a Hořicím. Patří sem oblast Ostroměře, rodiště Pavla Krejčího, či vesnička Žeretice, kde se 

narodila paní Františka Kalvodová, pamětnice, kterou často Pavel Krejčí navštěvoval. 

 Podještědí a Pojizeří pokrývá dnešní Liberecký a na malé části také Středočeský 

kraj, z větších měst do něj patří Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov a Český Dub. 

Podkrkonoší se rozkládá na území Královéhradeckého kraje a zahrnuje města, jako je Jičín, 

Hořice, Lázně Bělohrad a Stará Paka. Obě oblasti jsou si hudbou, tanci i zvyky velmi 

blízké, liší se jen v nepatrných rozdílech. Celá oblast Podještědí a Podkrkonoší je poměrně 

hodně rozsáhlá. 

 

1.1.2 CHARAKTERISTIKA LIDOVÉ HUDBY V OBLASTECH 

 

 

Lidové písně nejsou písněmi z oblasti sídel feudálů, jako byl například Valdštejn 

a Hrubá Skála, ale z oblasti polí, lesů a luk, kde pracovali obyčejní lidé. Lidé si při práci 

zpívali, aby jim rychleji a příjemněji ubíhala. Ale nezpívalo se jenom při práci, písně byly 

samozřejmě slyšet i z hospod, kde se lidé scházeli a bavili se. Například v Liberci se 

nejvíce zpívalo v hostinci „U města Norimberku“, kde se scházeli sadaři z Turnovska 
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a jeho okolí nebo například obuvníci, dřevodělníci a další tovaryši. Tito lidé přinášeli do 

Pojizeří dělnické písně. 

 Písně se v Podještědí dělí dle obsahu textu na výpravné, pracovní, dělnické 

a lyrické. K písním lyrickým patří i písně svatební, vojenské, satirické, rozmarné a pijácké. 

Podkrkonoší, podobně jako i Podještědí, je charakterizováno především písněmi 

pracovními a písněmi o přírodě. „Podještědí – to je romantická krajina, kde se 

nahromadilo tolik přírodních krás, že člověk nevychází z údivu.“
1
 Svou nadmořskou 

výškou, reliéfem a skalními pískovcovitými útvary se tato oblast odlišuje od jiných krajů 

naší země. V Českém ráji se pracovalo ve skalních lomech nebo pískovnách, proto 

námětem mnoha písní je též samotná skála. Například „jít do skály“ znamenalo „jít 

pracovat“. Se skalami souvisí i voda a vítr, protože ty tvořily jejich útvary. Proto se 

v textech vyskytují často jako námět. To ukazuje tento text:  

 

 

Věj, větříčku, mírně 

po tom pustém lomě! 

Nevzbuď mou milenku, 

snad se jí zdá o mně! 

 
 Skála také vzdorovala přírodním živlům, a tak byla spojena s pevností a sílou. Tak 

jako je pevná skála, může být pevný i vztah mezi dvěma lidmi. O tom svědčí následující 

text: 

 

Pročež, moje srdce, 

tu máš lásky klíče. 

Buď skála, co skála, 

neproměň se! 

 

 

 Je zvláštností, že ačkoliv leží Podještědí a Pojizeří velmi blízko Německu, 

vyskytuje se v písních málo slov přejatých z němčiny. Tato slova se vyskytují po celé naší 

republice, a jsou to většinou slova vojenská, neboť se používala v rakouské armádě před 

rokem 1914. V písních najdeme i jiné germanismy, pravidlem bývá, že čím starší je píseň, 

tím více germanismů obsahuje. 

                                                
1 OLIVA, J., PAZDERKA, J., KOBLENC, F. Severní Čechy v lidové písni. Ústí nad Labem: Severočeské 

nakladatelství, 1980. s. 14 
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 Dle rytmiky se písně dělí na písně ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu. Častěji 

se vyskytují písně, ve kterých počítáme na tři. Zajímavostí je, že polkový rytmus najdeme 

jen velmi zřídka, nejčastěji se setkáme s valčíky a pochody. 

Mezi písně výpravné patří velmi známé písně „Bude vojna, bude“, „Žalo děvče, 

žalo trávu“ nebo „Když má milá husy pásla“ pocházející z Frýdštejna. K písním 

s pracovním námětem jsou zařazeny písně „Sbohem buď, truhláři“ z Liberce nebo píseň 

„Já jsem tkadlec od Nymburka“ z Košťálova. K písním dělnickým patří píseň „Až já půjdu 

na trávu“ a píseň „Do kostela nechceš chodit“. Poslední kategorií jsou písně lyrické, kam 

lze zařadit například velmi známou píseň „Toč se, toč, můj kolovrátku“, která je 

z Javorníka u Českého Dubu. 

 

1.1.3 LIDOVÁ MUZIKA 

 

 

Je třeba rozlišit složení kapely dnes a v dobách minulých. Tak jako se vyvíjel 

a vyvíjí například symfonický orchestr, mění se i podoba lidové kapely. Lidová hudba 

v Pojizeří využívala k doprovodu zpěvu nástroje mnohostrunné, a to harfy a citery. 

Háčkové harfy byly nazývány podle dolaďovacích háčků, kterých bylo na harfě celkem 

patnáct. Nejčastěji byla harfa laděna do B dur (celkem třicet čtyři nebo třicet šest strun od 

kontra B až po g, respektive b z tříčárkované oktávy). Někdy byla harfa označována také 

jako tzv. nechanická podle obce Nechanice ležící nedaleko Hořic, kde se harfy nejvíce 

vyráběly a odkud pocházelo mnoho harfenic a harfeníků. Harfa hrála podobně jako dnes 

hraje například klavír, levou rukou hrál harfeník basy a pravou melodii či doprovod ke 

zpěvu. Ve folkloristickém stylu hraní na harfu se téměř nepoužívalo arpeggio, akordy tedy 

zaznívaly současně. Základním intervalem obou rukou byla oktáva, v pravé ruce pak 

zaznívaly čtyřzvuky. Harfeníci hráli zpaměti, aby se mohli lépe soustředit na zpěváka 

a doprovázet ho. Často bychom mohli vidět harfeníka a zpěváka v jedné osobě. Z písní pro 

zpěv a harfu můžeme zmínit píseň „Harfenice ubohá“ se zajímavým textem: 
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Blaze nastokrát, blaze na světě 

komu v mladosti štěstí rozkvete. 

Ale smutno je, koho v chudobě 

dobré nebe opustí. 

Je to osud bídný, nikde úsměv vlídný 

nikde jiskra lásky s mojí chudobou 

Jen ta hvězda bledá v tiché noci hledá 

harfenici ubohou. 

 

Lidé říkají, že jsem nehodná, 

když tak po světě chodím samotná. 

Kdyby věděli, kdyby věděli,  

co mě vede do světa. 

Pro chudou matičku, pro slepou sestřičku 

vydělávat chleba musím ale přec. 

A co mimo chleba ještě je potřeba, 

ó, jak je to těžká věc. 

 

A ti lidé zlí kdyby věděli, 

co mám přes týden a co v neděli. 

Nouzi k snídani, bídu k večeři 

ach, to žádný nevěří. 

Až pak jednou bídně zemřu kdes poklidně 

V šachtu hoděj´tělo jež tak trpělo. 

Kříž tam nemůž´státi, nemá tam kdo lkáti 

pro harfenici ubohou. 

 

 

Folklorní soubor Jizera z Liberce využívá nechanickou harfu i dnes. Ve složení 

s harfou většinou hrají ještě tenorové housle a první housle nebo klarinet. Samozřejmostí je 

doprovod zpěváka/zpěvačky. 

Citera je, stejně jako harfa, drnkací strunný nástroj. Ovšem struny na citeře, které 

byly kovové a tím se také lišila lidová citera od koncertní, byly laděny chromaticky, 

nejčastěji jich bylo dvacet pět, od jednočárkovaného do tříčárkovaného c. Spojení 

drnkacích a smyčcových nástrojů je hlavním znakem právě Pojizeří, ovšem nebyla to 

podmínka způsobu hry v této oblasti. Harfy a citery však v 19. století z folkloru takřka 

vymizely. 

 Do kategorie smyčcových nástrojů jsou zařazovány housle, violy, tenorové housle 

(lidově nazývány jako tenorovky) a kontrabasy. Výroba houslí má v tomto kraji velkou 

tradici. Podkrkonošská houslařská škola v Pasekách nad Jizerou byla založena 

Věnceslavem Metelkou již v polovině 19. století. Mezi další výrobce houslí a viol patřili 

například František Vlk ze Šumburka nebo Václav Schovánek z Pasek nad Jizerou. Housle 
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a violy byly vyráběny s cílem přiblížit co nejvíce jejich zvuk lidskému hlasu, a tedy se do 

folkloru svým měkkým zvukem nesmírně hodily. Violy pak byly mnohem větší a byla jim 

přidávána i pátá struna. To mělo za cíl přiblížit violu právě tenorovým houslím. Viola totiž 

v menších souborech zastávala jak altovou, tak tenorovou polohu. Výroba tenorových 

houslí pak byla později obnovena, jejich zvuk byl hlubší než u violy. Jejich struny byly 

laděny o kvintu níže než struny viol (tzn. d, g, C, F). Hraje se na ně vsedě s nohou přes 

nohu. Výrobou tenorových houslí se zabýval Benjamin Patočka z Pasek nebo Josef Finke 

z Hejnic. Jeden z jeho nástrojů je uložen v Severočeském muzeu v Liberci. Tenorové 

housle je starší nástroj než housle, v 19. století nebyl vynalezen, ale pouze obnoven 

(podobně jako harfa a citera). Kontrabas byl nástroj, který nebyl třeba, pokud se hrálo na 

harfu, protože harfa měla velký rozsah, a tudíž zastávala i basovou polohu. V Pojizeří se 

vyskytovalo kontrabasů velmi málo – byly to drahé nástroje, navíc velmi náročné na 

výrobu. V 19. století však dochází k jejich postupnému rozšiřování. Dnes už si kapelu bez 

kontrabasu téměř nedokážeme představit. 

 Hlavním výrobním centrem dřevěných dechových nástrojů, mezi které řadíme 

flétny, pikoly, klarinety a hoboje, byla obec Choteč na Novopacku. Odtud se nástroje 

vyvážely jak do českých měst a obcí, tak i za hranice. Mezi výrobce těchto nástrojů patřili 

Václav Mach a jeho syn Antonín Mach. K doprovodu lidových písní a tanců se používal 

pouze jeden klarinet a jedna flétna a pak už jen nástroje smyčcové, aby nebyla muzika 

příliš vyumělkovaná. To znamená, že nikdy nehrály dva klarinety najednou, pokud byla 

zastoupena i flétna. Dechové nástroje nesměly hrát silněji než housle s violou. Dnes už se 

ve složení flétna + dva klarinety hraje běžně. 

 Při pasení dobytka byly často k zaslechnutí přirozené rohy, které se později 

rozšířily na lesní rohy. Ty dodávaly kapele hlavně barvu. 

 Mezi další lidové nástroje patří i harmoniky a flašinety. Ty jsou nejmladší ze všech 

lidových nástrojů. Byly jimi doplňovány různé slavnosti, například svatby a jarmarky.  

Dnes je základem kapely kontrabas, který udává metrum a tempo, ve 

dvoučtvrťovém taktu hraje vždy první polovinu první doby a k té většinou ještě první 

polovinu druhé doby. Ve tříčtvrtečním taktu hraje vždy na první dobu a dále pak podle 

typu písně. Proti němu hraje nejčastěji viola tzv. kontry, ve dvoučtvrťovém taktu to 

znamená druhou polovinu první a druhé doby, ve tříčtvrťovém taktu druhou a třetí dobu. 

Společně s violou pak ještě hrají někdy druhé housle, které ale častěji hrají v terciích nebo 

sextách s prvními houslemi. První housle se střídají v melodii s klarinety, prvním a druhým. 
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Barvu kapely dokresluje flétna a lesní roh (eventuelně trubka), flétna hraje nejčastěji 

vyhrávky a ozdoby a lesní roh navozuje atmosféru a prostředí. Písně jsou též doplňovány 

různými typy bicích nástrojů, jako je například triangl, tamburína, velký buben, rolničky, 

bubínek nebo vozembouch. Pěvecká linka může být doplněna druhým hlasem (nejčastěji 

v terciích nebo sextách). Výjimkou ale není ani jednohlas.  

 Součástí kapely může být i cimbál, tento strunný nástroj je ale typický spíše pro 

moravské kraje a Slovensko (tzv. „cimbálovky“). Pokud je v kapele obsažen, bývá 

nejčastěji doplněn houslemi, violou, klarinetem a kontrabasem. 

 Podobně jako cimbál, tak i dudy (vzduchový hudební nástroj s jednoduchým 

plátkem a dvěma píšťalami, měchem a pytlem) se používají zejména na Moravě 

a v západních a jižních Čechách. Na našem území jsou doloženy již od 13. století. 

 

1.1.4 TRADIČNÍ ZVYKY A ŘEMESLA 

 

 

Zvyky a řemesla jsou základem venkovského života. Jsou podmíněny místem 

a dobou. Lidové mluvě, kterou mluvili lidé na venkově, ani většinou lidé z města nemuseli 

rozumět. Právě o této mluvě, říkadlech, pohádkách, pověstech a příslovích pojednává 

„Národopisný sborník okresu hořického“ pocházející z roku 1895 a další jeho podobné 

spisy převážně z let 1892 – 1895. Podobně je tomu i dnes, lidé z vesnic mají svá „nářečí“, 

kterým mnohdy lidé z měst nerozumí. Velmi často používají jiné koncovky u slov, mají ale 

i úplně jiné výrazy.  

 Zvyk je charakterizován tím, že je to něco nadčasového. Zabývají se jím všechny 

generace, od dětí až po starce, navzájem si v něm všichni rozumí.  

 V dřívější době chodil každý člověk do kostela a do hospody. Byla to dvě 

nejčastější místa, kde se scházelo nejvíce lidí. V kostele se lidé soustředili na bohoslužbu, 

chovali se pozorně a zbožně se modlili, kdežto v hospodě na vše zapomínali, tančili 

a bavili se. Nebylo neobvyklé, že mnoho lidí chodilo o posvíceneckém pondělí z kostela 

přímo do hospody, kde trávili i celou noc. V lidové společnosti to bylo naprosto běžné.  

V hospodě také docházelo k oslavám, zejména svatebním, ale také schůzkám po 

pohřbech. Zejména po pohřbu smrti mladého člověka docházelo k poměrně bujarým 

oslavám. Mládenci a družičky neslavili, že někdo zemřel, ale že se dostal do nebe, a tak 
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zapomněli na bolest, kterou smrt přináší. Do hospody chodili již v dobré náladě. Setkání 

probíhala vesele, tančilo se a zpívalo. 

I na svatebních hostinách se v hospodě tancovalo a zpívalo. Zvykem bylo, že tanec 

s nevěstou zaváděl družba a prováděl se obřadní tanec s názvem „kotek“. Družba vedl 

dlouhou řadu lidí včetně nevěsty a všichni museli opakovat cokoliv, co vymyslel . Poté, co 

se všichni dostali na svá původní místa, začalo proplétání a notovala se velmi známá píseň 

„Už je to uděláno, už je to hotovo“. Postupně se celý tanec zrychloval a družba vyskakoval 

na lavici či na pec, pak otevřeným oknem ven a dveřmi zase zpátky do světnice a celá řada 

ostatních lidí za ním. Tanec se zastavil, až když se nevěsta usadila na připravenou židli, 

aby se vydýchala. Kotek byl tanec, který pro nevěstu znamenal, že se má rozloučit 

s bujarým mládím a usadit se v novém manželském životě. Družba pro nevěstu šel opět 

o půlnoci. Dalším zvykem bylo snímání vínku z nevěstiny hlavy, při kterém starší ženy 

většinou plakaly a vzpomínaly. Náladu pak oživily žerty a vtipy o začínajícím manželství. 

Tyto vtipy ani tance se většinou nezapisovaly. Nevěsta s sebou mívala až patery šaty, aby 

se mohla převlékat, protože protančila celou noc. Muzikanti hráli bez přestávek a nevěstu 

si při tanci střídali snad všichni chlapci.  

Dalším dnes již velmi neobvyklým zvykem je nošení novorozeněte právě do 

hospody. Lidé věřili, že pokud ho tam někdo nedlouho po narození donese, bude z dítěte 

výborný tanečník. Vyplývá to z toho, že do hospody se chodilo s kmotrem po křtinách, aby 

se zábavně zakončily. 

Hospoda tedy byla místem, kde se oslavoval příchod člověka na svět i jeho odchod 

z něho. 

 K dalším zvykům patří nepochybně muzika. Lidé neříkali, že jdou do hospody, ale 

že jdou na muziku. Znamenalo to nejen hudbu, ale celkově jejich setkání a společnou 

zábavu. Hrála tam kapela bez kapelníka a bez not ve složení housle, viola, kontrabas, 

klarinety, flétny a lesní rohy, kdy flétna a lesní rohy mohly chybět. Všimněme si, že stejné 

složení kapely můžeme dnes vidět u folklórních souborů. Tito lidé, nazývaní jako 

muzikanti, měli muziku v krvi, a proto bylo jejich představení založeno především na 

improvizaci. Muziku si obvykle objednával hostinský. Pokud se jednalo o svatební setkání, 

velel muzice družba. Muzikanti ale většinou věděli sami, kdy a kam mají přijít, protože 

zábavy ve vsi byly ustálené.  

Pořad muziky obvykle určoval ten nejsmělejší chasník, který si dal zahrát, co chtěl, 

a provedl nějakou ženu či děvče. Tu pak přivedl k dalšímu chasníkovi a tím uspořádal 
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několik tanečních párů. Většinou přestal, když bylo v kole 15 dvojic. Každý z dalších 

mládenců či mužů pak přihodil kapele nějaký groš a mohl si dát zahrát také něco na přání. 

Již zde je vidět, že muzikanti nebyli příliš bohatí. Chasník, který parket roztančil, pak 

dostal několik piv zcela zdarma, což možná z části způsobovalo, že se nikdy nestalo, aby 

nikdo netančil. Celou kapelu pak řídil zpěvák (nejčastěji se jednalo právě o toho mládence, 

který zavedl kolo) a zpěv a hudba se podřizovaly tanci. Tento mládenec, který býval 

i nejlepším zpěvákem, si mohl poručit cokoliv a muzikanti to museli zahrát. „Nyní si 

snadno představíme, jak špatné bylo postavení muzikantů. Stalo se sice, že si občas 

vymohli zlepšení, ale i tehdy to za mnoho nestálo.“
2
 

 Tématem pro písně byla často láska, kdy dva lidé zpívali zcela pro sebe. V tanci 

pak bývali středem pozornosti, drželi se za ruce a zpívali. Písně pojednávaly o touze, jak 

chlapce k dívce, tak i dívky ke chlapci. Důkazem toho je například píseň „Holka moje 

milá“ s textem: 

 

 

 

Holka moje milá, 

holka roztomilá, 

jak se mně po tobě stejská, 

ať jsem v kostele 

nebo v hospodě, 

pořád se mně stejská, 

má panenko hezká, 

po tobě. 

 

 

Další zvyklostí byly masopustní hry, kde se lidé často převlékali, aby byly 

zvýrazněny jejich přednosti, u dívek to byla například sličnost, nebo aby byli k nepoznání. 

Tomuto přestrojení se říkalo „maškara“. Lidé se převlékali podle tématu hry, v různých 

posvíceneckých pochodech používali často masky kozlů a čertů, v májových hrách 

oblíbenou masku medvěda, na řemeslnických jarmarcích ševce. Na jarmarcích děvečky 

a čeledíni dostávali nadělení od panímámy, nejčastěji něco na sebe. Jarmark také sloužil 

jako seznamovací zábava, protože se tam scházelo mnohem více lidí z nejrůznějších míst, 

a tak mohlo lépe docházet k novým známostem. Někteří pamětníci dokonce tvrdili, že tam 

docházelo k více známostem než v hospodě o muzice. 

                                                
2 KREJČÍ, P. Lidové zvyky a zábavy na venkově. Hořice, 1948. 
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Mezi nejčastější řemesla v Pojizeří patřila práce s kamenem. Na Liberecku byl 

hojně rozšířen textilní průmysl, takže zde pracovalo mnoho obuvníků a krejčovských 

tovaryšů. V okolí Turnova měli převahu buď sadaři, nebo lidé zaměstnaní právě v lomech 

a pískovnách. Kvůli pracovním podmínkám se ale mnoho lidí stěhovalo za prací do 

Rakouska či do Německa. Právě do těchto zemí odcházel i velký počet hudebníků, hlavně 

kvůli finanční situaci. 

 

1.1.5 TRADIČNÍ TANCE 

 

 

K nejčastějším tancům Podkrkonoší, Pojizeří a Podještědí patřily tance jako bouda, 

dřevák, dvoukročák, natřasák, jednonožka, moták, tkadlec, válenka, krajcpolka, valčík, 

mazurka, šlapák, šotyš a zpáteční. Podkrkonošská oblast má zcela specifické tance. Nápěv 

písní se nemusel lišit od nápěvů v jiných českých krajích, ale tanec byl velmi často pro tuto 

oblast jedinečný. Mezi hlavní charakteristické znaky, jak uvádí Pavel Krejčí a jeho sbírka 

„Podkrkonošské tance“, patří tyto: 

 

 

 Časté přerušování a častá změna pohybu – tanec znázorňuje děj nebo nějaké sdělení, 

proto nemůže volně plynout. Po dvou taktech je pohyb přerušen například v tanci 

šotyš, který do tohoto kraje přinesli Švédové, po čtyřech taktech pak v tanci bouda 

a jednonožka, po pěti taktech v motáku, po šesti taktech v kukavé, po osmi taktech 

v dřeváku, po deseti taktech v ševcích. Tato přerušení jsou specifická pro 

Podkrkonoší. 

 Oživování tanců náznakem pracovních pohybů, propojení s domácím životem, 

náznaky řemesel 

 Bohaté obměňování základních tanečních kroků, aby tanec nebyl stereotypní 

 

Časté rytmické změny a přerušování jsou použity například v natřasáku „Ztratila jsem 

kajdu“. Natřasák se tančí v zavřeném kolovém držení. 
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Hlavním dělením typů tanců je dělní na tzv. kolové a skladebné tance. Kolové tance 

obsahují jediný taneční krok, například poklony, jednoduché kroky, pohupy apod. Tance 

skladebné jsou již složitější, obsahují krokové variace a obměny. Kolové tance se skládají 

z následujících kroků: chůze, krok poskočný (dvoukročák), krok přísunný, krok cvalový, 

krok přeměnný, valčík na polku (valčopolka), na dlouhý krok, třasák, krok obkročákový, 

skočná, sousedská, valčík, mazurkový krok, šlapák, točený krok. Oproti tomu tance 

skladebné jsou často právě směsky těchto prvků. 

V některých obcích regionu se dochovaly tance pocházející již z 90. let 19. století. 

Patří k nim převážně tzv. směsky, které jsou charakteristické tím, že se u nich směšuje 

několik typů tanců, temp nebo kroků najednou, a proto nebývají rytmicky ani skladebně 

pravidelné. Jednoduše je lze popsat takto: 

 

Směsky jsou tance: 

 

a) skladebné, 

b) tančené v kolovém držení v celém prostoru kruhu, 

c) se střídáním tempa nebo charakteru nebo druhu tanečních kroků uvnitř 

kterékoliv části tance, 

d) bez pravidelné rytmické stavby při střídání druhu tanečních kroků a druhu 

taktů, 
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e) bez souměrnosti při sledování jednotlivých dílů a jejich vzájemných vztahů 

(proporcí).
3
 

 

U směsky nemusí být splněny všechny výše uvedené podmínky. Dobrým příkladem 

směsky je tzv. směska s furiantovým rytmem v dohře v písni „Holubička“. Celý popis 

tance je převzat z knihy Pavla Krejčího „Pojizerské a podještědské písně a tance“. 

 

 

 

 

 

A. Tančí dvojice čelem proti sobě, chlapec a dívka se drží za ruce, chlapec 

je levým bokem do středu kruhu. Tančí se po obvodu kruhu s velkými 

vzdálenostmi mezi tanečními dvojicemi. 

B. Sousedská v obměnách, obkročák. 

C. I .  č á s t  t a n c e : sousedská, dívka se podtáčí po rukama chlapce, 

 

1. – 16. takt: chlapec vpřed, v lichých taktech po obratu vpravo vpříč, v sudých taktech 

vlevo vpříč, dívka se otočí třemi kroky sousedské v každém taktu o 360°, 

v lichých taktech vlevo pod levou rukou, v sudých taktech vpravo pod pravou 

rukou, 

                                                
3 KREJČÍ, P. Pojizerské a podještědské písně a tance. Liberec: Severočeské krajské nakladatelství, 1963. 

s.17 
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1. takt:  

a) chlapec – krok levou vpřed za obratu vpravo vpříč, tj. ven z kruhu, a se zvednutím 

pravé paže vnějším obloukem, levá ruka chlapce pustí pravou ruku dívky, 

dívka – po obratu vlevo o 180° pod levou paží zvednutou vnějším obloukem (spolu 

s chlapcem) stoj výkročný pravou přes levou, pravá ruka přidržuje sukni, 

b) chlapec – krátký krok pravou vedle levé a obrat vlevo čelem k dívce,  

dívka – krátký krok levou a otočení vlevo o 45° 

c) chlapec – přísunný krok levou do stoje spojného, na konci této doby uchopí levá 

ruka chlapce pravou ruku dívky, 

dívka – přísunný krok pravou do stoje spojného a otočení vlevo o 45°, dívka podá 

chlapci pravou ruku, 

 

2. takt: paže zdvižené v prvním taktu se volně pohybují dolů, 

a) chlapec – dlouhý krok pravou vpřed, tj. dovnitř kruhu, tento krok je dvou stopový, 

zvednutí levé paž vnějším obloukem, pravá ruka chlapce pustí levou ruku dívky, 

b) chlapec – krátký krok levou vedle pravé a obrat vpravo čelem k dívce, 

c) chlapec – přísunný krok pravou do stoje spojného, na konci této doby uchopí pravá 

ruka chlapce levou ruku dívky. 

dívka – tančí v 2. taktu sousedskou vpravo podobně jako v 1. taktu, avšak 

opačnýma nohama 

Všechny liché takty: jako 1. takt, všechny sudé takty: jako 2. takt 

 

I I .  č á s t  t a n c e : změna držení, chlapec předpažení poníž, dívka ruce v bok 

17. – 20. takt: chlapec – v každém taktu jeden dlouhý krok, v lichých taktech pravou, 

v sudých levou vpřed po obvodu kruhu, druhá noha se opře vzadu 

o špičku a zůstane v této poloze v druhé a třetí době taktu; dívka – 

v každém taktu tři kroky sousedské s otočením vpravo o 90° - v lichých 

taktech, s otočením vlevo o 90° - v sudých taktech; obtočení je míněno 

jako odvrácení od chlapce o čtvrt kola vpravo nebo vlevo, 

chlapec v prvním taktu tleskne, dívka se po každém tlesknutí ukloní 

vpravo nebo vlevo (směrem od chlapce), 
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21. – 24. takt: tyto čtyři takty jsou rozděleny furiantovým rytmem na šest dvoudobých 

celků, kterým odpovídá šest kroků s přidupováním druhou nohou – tančí 

je chlapec – a šest poskočných obkročáků dívky 

dívka tančí obkročáky s otáčením vpravo, při každém kroku o 180°, 

celkem třikrát kolem, chlapec vykročí nejprve pravou a na druhou čtvrť 

posune levou s dupnutím, pravá paž ohnutá v lokti udělá polovinu malého 

čelního kruhu dovnitř, na třetí čtvrť 21. taktu a první čtvrť 22. taktu 

dokončí tento čelní kruh a pak následuje kruh levou paží a nakonec opět 

pravou paží, 

25. – 28. takt: jako 17: - 20. takt 

29. – 30- takt: jako 21. – 22. takt 

31. takt: a) b) chlapec – krok levou a přísun pravou s dupnutím, přitom dokončí 

kruh levou paží, dívka poskočný obkročák na levé noze, 

31. takt: c) a 32. takt: a) chlapec – krok pravou a pak levou vpřed bez dupání, 

dívka – krok pravou a pak levou vzad bez otáčení, 

32. takt: b) c) chlapec – přísun pravé nohy s dupnutím a potleskem a na poslední 

dobu výdrž, dívka – totéž jako chlapec bez potlesku. 

D. První číst tance představuje „létání“, druhá část „plašení“ holubičky. Holubička 

byl svatební tanec, který se tancoval ve druhé polovině 19. století již jen 

v Českém ráji, a to pouze při svatebních veselicích v hospodě. 

 

Sběr: Pavel Krejčí, září 1949 a červen 1950 

Zpívala a tančila: M. Jenčková, 67 let. 

Tanec znala také Františka Kalvodová z Ostroměře, narozená v roce 1859. 

 

 

 Podle toho zápisu jasně vidíme, že nácvik tanců není vůbec nic jednoduchého a že 

pokud tanečník neovládne všechny tance kolové, nemůže přejít k nácviku tanců 

skladebných. 

 

U tanců nemůžeme říci, kdy je datován jejich vznik. Obecně platí, že šotyš je 

předchůdcem moderní polky a valčíku. Starší tance poznáme podle toho, že nápěv i rytmus 

souvisí s nějakým zvykem, který do dané oblasti patří. Některé svatební tance se vyvinuly 

z masopustních tanců. Patří mezi ně například tanec „kotek“, na který poukazuje hra 
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„Tragedie Masopusta“ od Mikuláše Dačického z Heslova. Tanec patrně pochází z konce 

16. století. Dnes už má ale jinou podobu i jiné metrum. Mezi další svatební tance patří 

„kolíbka“, který se tančil při vybírání na kolíbku. Jeho tempo není tak zběsilé jako  

u původního kotka. Masopustní a svatební tance k sobě mají velmi blízko. V průvodu totiž 

šel medvěd, který měl po svém boku dívku, která ale medvěda jako ženicha odmítala. 

Možná z toho vznikl svatební zvyk, že se jeden z chlapců převlékl za dívku a hlásil se 

k ženichovi. Ten bral ovšem celou situaci jako žert. 

Tance byly doprovázeny hudbou a často i zpěvem. Ten většinou nebyl podmínkou, 

ale napomáhal srozumitelnosti obsahu. „U několika tanců by měla pohyb doprovázet nejen 

hudba, ale i zpěv. Nejen proto, že u nich zpěv pomáhá srozumitelnosti obsahu tance, ale 

i proto, že přivede mnohem přirozeněji k výrazným pohybům hoření polovinu těla, zejména 

ruce a hlavu.“
4
 

V pásmu by měly být tance řazeny podle určitého pravidla: řemeslnické tance 

bývaly za sebou a za nimi bouda, která k nim má z ostatních tanců nejblíže. Tance mívaly 

sólové výstupy, které v pozadí doprovázel celý soubor. Některé tance se mohly provádět 

i samostatně, například již zmiňovaná bouda. 

 K nejznámějším tancům bychom dnes mohli zařadit také například i tanec s názvem 

jednonožka - píseň „Sekyra, motyka“ nebo dvoukročák „Podívej, podívej, jak se kroutím“. 

 

 

 

 Pavel Krejčí ve svých sbírkách detailně popisuje postavení tanečníků, všechny 

kroky a taneční prvky v tanci obsažené. Z těchto popisů se dnes velmi čerpá. 

 

                                                
4 KREJČÍ, P. Podkrkonošské tance. Praha: Nakladatel Antonín Plechatý, 1946. s. 2 



 

 23 

1.1.6 LIDOVÝ KROJ 

 

 

Kroj pro ženy měl více podob, podle toho, zda zrovna žena pracovala či šla na 

muziku nebo se vdávala. Proto má kroj dvě základní dělení, a to sice sváteční podobu 

a pracovní podobu.  

Základem pracovního kroje je kanduše (sukně s živůtkem bez rukávů) a jednoduchá 

barevná zástěra (lidový název „fěrtoch“). Na hlavu si dívky nedávaly nic. Vdané ženy 

nosily bílý šátek (lidový název „tříroh“), který mohl být bíle vyšívaný. Na nohách se nosily 

červené punčochy a nízké střevíce. Pokud bylo teplo, chodily ženy do práce bez punčoch. 

Sváteční kroj se používal do kostela, k tanci u muziky a na svatbách. Je složen ze 

šněrovačky, sukně a bílé ozdobně vyšívané zástěry. Sukně bývaly jednobarevné nebo 

květované. Kroj v Podještědí má v dolní části sukně ještě barevný pruh (v jiné barvě než je 

barva sukně). Ke svátečnímu kroji se nosily bíle punčochy a nízké střevíce. 

Některé části jsou pro obě podoby kroje totožné (spodnička, košile, jupka). Košile 

má široké nadhrnuté rukávy. Od ostatních českých krojů se liší tím, že jí chybí kanýry 

u rukávů. Rukávy jsou zakončeny jen širší manžetkou. Jupka (neboli špenzr) je kabátek 

s dlouhými rukávy, který se nosil, pokud bylo chladněji. 

Údržba kroje nebyla úplně jednoduchá, spodnička, košile a všechny zástěry se 

musely naškrobit a celý vypraný kroj se musel pečlivě vyžehlit. Na vzhled se kladl důraz, 

muži si podle toho, jak byl kroj upraven a udržován, vybírali nevěsty. Ukázalo se na tom, 

jak je dívka šikovná. 

Zajímavostí lidového ženského kroje je tzv. vínek, který nosily jen svobodné dívky. 

Vyšívaly si ho samy, byl to symbol jejich panenství. Vínek byl také dalším kritériem, 

podle kterého si muži nevěstu vybírali. Opět se na tom prokázala dívčina zručnost a také 

bohatství. Vdané ženy nosily bílý čepec bez pentlí. Při svatebních obřadech se provádělo 

již výše zmiňované čepení, kdy vdané ženy nevěstě vínek snímaly a nasazovaly jí čepec. 

Svatba pro nevěstu nebyla jen veselým aktem. Znamenala pro ni totiž odloučení od rodičů. 

Čepení se proto doprovázelo melancholicky laděnými písněmi, známá je například píseň 

„Vale tobě, marný světě, vale tobě dávám“. 
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Vale tobě, marný světě, vale tobě dávám. 

Do ráje rozkoše světa chodívat přestávám. 

Jen jsem vešla do zahrady, ta byla štěpovaná. 

V té zahradě potkala jsem Boha Otce „Nůlu“ 

Že mám na hlavě stavěnou manželskou korunu. 

Ach, můj ze všech z nejmilejších 

já už jsem tvoje žena. 

Už se musím rozloučiti 

s mejma rozmilejma. 

Mí rozmilí rodiče já vám pěkně děkuju 

a za vaše vychování ruce vaše celuju. 

Že jste vy se o mě věrně starali 

teď, když vás mám podporovat, 

tak jste mě provdali. 

Můj rozmilý ženichu pro Boha tebe žádám 

bys´mě nikdy neopouštěl a ruku nade mnou držel 

až do našeho skonání by jsme k sobě věrni zůstali.  

 

. 

Oproti moravskému nebo jihočeskému kroji je podještědský (i podkrkonošský) kroj 

jednoduchý a poměrně chudý. Neoplývá přílišným zdobením, krajkami ani korálky. 

 

Pánský kroj měl podobu jen jednu, různé mohly být pouze barvy kabátů, vestiček, 

kalhot a typy vázanek. Kabáty byly ze zeleného nebo modrého manšestru. Vesty byly šité 

ze sametu nebo soukenné, a to hnědé a béžové. Všední kalhoty byly černé kožené, sváteční 

ze sukna. Ty mohly být černé nebo béžové. Více rozšířené byly světlejší barvy. Vázanky 

byly barevné a vzorované, v podstatě nahrazovaly dnešní pánské kravaty. 

Základem je bílá košile s dlouhými volnými rukávy zdobená vyšíváním. Ve 

sváteční dny muži také nosili modré punčochy, jinak bylo zvyklostí nosit bílé. Používaly se 

černé vysoké holiny nebo nízké polobotky (pokud měly vyniknout punčochy). K nezbytné 

výbavě každého muže také patřil černý vysoký klobouk nebo hučka. 

 

1.1.7 LIDOVÁ ARCHITEKTURA 

 

 

K dalším zajímavostem kraje patří rozhodně lidová architektura. Mnoho staveb 

bylo zachováno jen díky chalupářům z měst, kteří byli omámeni krásou a atmosférou 

zdejších budov. Při rekonstrukcích museli vycházet z charakteristických regionálních 

znaků, které se v oblasti při výstavbách domů používaly. Domy se členily vertikálně. To 

znamenalo, že skladové komory se nenacházely jen ve spodním patře domu ale i v horním, 
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a označovaly se jako tzv. sýpky. Dnes jsou domy přestavovány tak, že celé horní patro 

většinou slouží k obývání. Sýpky začaly z domů mizet přibližně od poloviny 20. století. 

Jednou z charakteristických staveb severních Čech je roubený dům o dvou 

podlažích. Součástí domu je podstávka, která nese roubené patro a obepíná dům ze dvou až 

čtyř stran. Chlévní část domu je zděná, patro dřevěné s dlouhou předsazenou pavlačí 

vedenou podél nádvorní stěny a bohatě zdobenou lomenicí. Podstávky se do oblasti 

rozšířily zřejmě ze Saska a Lužice. Zmínky o nich jsou dochovány již z přelomu 

15. a 16. století. 

Dalším specifickým znakem je například výstavba krčkových domů. Jedná se 

o stavby, jejichž stěny jsou složeny z krátkých celých nebo půlených špalků (tzv. krčky - 

odtud název stavby). Polínka byla kladena těsně vedle sebe a spojovala se pilinovápennou 

maltou. Celou konstrukci domu upevňovala trámová kostra. Tyto domy z 19. století 

můžeme i dnes najít na horním toku řeky Jizery, v Podkrkonoší nebo okolí Náchodu. 

S vydáním zákazu stavět domy ze dřeva souvisí bílení stěn. Dřevěné domy 

představovaly časté riziko požáru. Lidé proto své domy natírali, aby na první pohled 

nepůsobily jako dřevěné. O tomto jevu nejlépe pojednává následující citace: „Na 

dřevěných i zděných stavbách vidíme často bílé orámování okenních otvorů. Zdá se, že tyto 

pásy se původně dělaly z důvodu ochrany domu před proniknutím zlých sil a teprve později 

se chápaly i jako způsob konzervace více exponovaných konstrukčních prvků. Časem se 

bílily celé stěny dřevěných domů, případně se dávaly „do kožichu“, aby se podobaly 

zděným stavbám, neboť od druhé poloviny 18. století se stále důrazněji obnovovaly zákazy 

stavět domy ze dřeva. Dřevěné komíny a stěnové krbečky ke svícení často způsobovaly 

požáry vesnic i dřevěných městeček.“
5
 

Interiér domů byl závislý na vývoji topeniště. Od 16. do 18. století žili lidé 

v tzv. dýmných jizbách (světnicích), které disponovaly velmi jednoduchým zařízením. 

Podél stěn se nacházely lavice, které sloužily k práci, sezení a často i ke spánku. Pod ně se 

ukládaly menší stoličky. Naproti peci stál stůl, který ale mohl v bídnějších obydlích 

i chybět. Drobné předměty se věšely na trámy pod stropem, nádobí zůstávalo na ohništi 

nebo na peci. Postel se nacházela v obydlí jen jedna a ta sloužila manželům. Ti ale spali 

spíše v komoře nebo na půdě než přímo v dýmné jizbě. Kdo se na noc nevešel na lavici 

nebo na pec, mohl spát buď na půdě, nebo v chlévě. V jizbě také bývala kolébka. Skříně, 

                                                
5 VOJTÍŠEK, B., VAŘEKA, J. Lidová architektura v severních Čechách. Česká Lípa: Okresní vlastivědné 

muzeum. Česká Lípa: Svaz ochránců památek, 1999. s. 8 
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židle a podobný nábytek se objevily až v 17. století.  Podlaha byla v podstatě hliněná zem. 

V jizbě probíhal celodenní všední život lidí – pracovalo se zde, jedlo, spalo a přebýval zde 

v chladných měsících i dobytek a drůbež. I proto zde v tomto období nenajdeme žádnou 

výzdobu. Ta se objevuje až později s příchodem revoluční změny v přestavbě jizby. Ústí 

pece se otočilo směrem do síně, a proto nedochází k zabarvování jizby černým kouřem. 

Z dýmné jizby se stává jizba světlá. Jizba se zdobí keramikou, výšivkami, obrázky 

a dalšími dekorativními předměty. Začaly se zřizovat podlahy a bílit stěny. Podle výzdoby 

a podle kusů nábytku se rozpoznávalo bohatství. Od 19. století docházelo k ovlivňování 

uspořádání interiéru městem a na venkov pronikaly i nové kusy nábytku, jako byly 

například zásuvkové komody. Nacházely se zde také nezbytné pracovní pomůcky jako 

stavy, pracovní stoly apod. Při významných svátcích nebo událostech se jizba mohla 

přestavět – například o Vánocích se v jizbě stavěly jesle. 

V kraji lze nalézt mnoho architektonických památek, které jsou přístupné veřejnosti. 

Mezi nejvýznamnější patří třeba Kamenářský dům v Turnově. Jednalo se o roubený dům 

na obvodech kombinovaný s kamenem postavený již na počátku 18. století. V roce 1973 

však došlo díky špatnému stavu domu k jeho demolici a teprve v září 2010 byla otevřena 

replika, jejíž výstavbu prosadilo Muzeum Českého ráje v Turnově. Dnes se v domě 

nachází muzeum a expozice kreseb Josefa Václava Scheybala. Další architektonickou 

památkou je Kopicův statek nacházející se poblíž vesnice Kacanovy, na jehož přestavbě se 

podílel právě samotný Josef Václav Scheybal. Kopicův statek je roubená usedlost 

z 18. století představující typickou lidovou architekturu pojizerského typu. U statku se 

nachází také vzácná socha sv. Jiří a skalní galerie Vojtěcha Kopice, který vytesal v rokli 

pod statkem do skály několik reliéfů, na kterých můžeme vidět významné české historické 

osobnosti, jako je například Jiří z Poděbrad nebo Svatý Vojtěch. Zajímavou stavbou je také 

nepochybně Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova nebo památková obec Kryštofovo 

údolí se zástavbou lidového charakteru. 
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1.1.8 NÁŘEČÍ 

 

 

Obecně lze říci, že v textech tanců převládá nad nářečím obecná čeština. Je to dáno 

tím, že k jejich zápisu docházelo poměrně pozdě. Slovesa přejatá z němčiny v infinitivu 

nikdy neobsahovala měkkou koncovku –ť, naproti tomu slovesa česká si ji zachovala 

(prosiť, tančiť…). 

Na tomto seznamu je uvedeno několik nejčastěji používaných slov a jejich 

vysvětlivek v pojizerských a podještědských písních: 

 

  

Brauníček – kůň hnědák Nek – ne 

Dykyta – bavlnka na vyšívání Ořeší – lískové keře 

Harest – vězení Pečáky – opečené brambory 

Jégrhauz – myslivna Piglovat – žehlit 

Kasematy – vězní pro politické vězně Prášek – mlynářský učeň 

Kopulace – oddavky Slouha – obecní pasák dobytka 

Kupik – velká starodávná kamna Šenkovat – nalévat pivo, víno 

Liberk – Liberec Šiknout se k sobě – hodit se k sobě 

Machndorf – Machnín Špejchar – místo pro uložení obilí 

Maštel – stáj pro koně Šporhér – kamna 

Moldava – Vltava Tuš – hudba, kterou se vyhlašovalo sólo 

Najsa – Nisa Všivák – hanlivé označení chlapce z cizí 

vesnice 

Natáhnout brka – odejít ze světa Zdvíhat někoho – připíjet někomu 

 

  

Podkrkonošské nářečí zachycuje již zmiňovaný „Národopisný sborník okresu 

Hořického“. Nářečí v této oblasti je zajímavé přidáváním samohlásky „e“ k příčestí minulému 

(řekl = řekel, nesl = nesel…) a ke slabikotvorným souhláskám „r“ a „l“ (Krkonoše = 

Kerkonoše, brzy = berzy…). Tím vlastně tyto souhlásky ztrácí svou slabikotvornost. Občas 

také můžeme narazit na používání tvrdého „ľ“ užívaného v polštině.  
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Pro celý region je příznačné přidávání souhlásky „v“ na začátek slov začínajících 

samohláskou (oves = voves, ošidil = vošidil…) a používání jiných koncovek u podstatných 

jmen mužského rodu v 6. pádu (dědovi = dědoj, muzikantovi = muzikantoj…). Také dlouhé 

„ú“ na začátku slova se mění na dvojhlásku „ou“ (údolí = oudolí, úterý = outerý…). 

Zde si můžeme prohlédnout několik slov používaných v Podkrkonoší: 

 

 

Dandář – pekař Pletka – mýlka 

Hajtra – starý kůň Semelka – mlynář 

Hátrovat – toulat se Smaženice – druh pečiva 

Kamenec – nádoba, z níž pije dobytek Sysel – spořivý člověk 

Klepanec – srp Šejdovec – starý ohraný taneční kus 

Kocala – píseň pro čepení nevěsty Štrych – podvod 

Makotřas – zbabělec Zákampí – za kamny 

Paděra – ničema Zemohryz – lakomec 

Pařiti – popíjeti Zobec – velký nos 

 

 

 

1.1.9 Prof. PAVEL KREJČÍ 

 

 

„Poztrácené a těžko postižitelné kaménky nikoho nepotěší, jejich cena je pomíjivá, 

jestliže neprojdou lidskou rukou, nebudou-li sloužit lidem k potěšení.“
6
 

Pavel Krejčí 

 

Pavel Krejčí, nejvýznamnější regionální sběratel, malíř a muzikant, se narodil 

2. června roku 1917 v obci Ostroměř na Jičínsku. Vyrůstal v rodině učitele, svého otce, 

u něhož poznal hluboký zájem o historii a u něhož se mu dostalo základního hudebního 

vzdělání. Viděl v něm velký vzor, především když pilně pracoval na sepisování kroniky obce 

Ostroměře. Pavlova maminka ho vedla k lásce ke zpěvu a hudbě. Byla to velmi skromná žena, 

která svého syna velice podporovala a snažila se mu pomáhat. Sama totiž pocházela z rodiny 

                                                
6 TUŽ, D. Links, rechts, krejčí, švec. Liberec: FS Jizera, 2007. s. 1 
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hudebního skladatele a estetika Otakara Zicha, takže pochopení a lásku k umění rozhodně 

měla. 

 Pavel Krejčí se ale zpočátku nevěnoval pouze hudbě, studoval v Praze na vysoké škole 

kreslení (u profesora Cyrila Boudy) a deskriptivní geometrii. V té době se ale učil i hře na 

violoncello u profesora Pravoslava Sádla. V dobách studií zamířil do jižní Evropy, kde poznal 

Jugoslávii, která se stala inspirací pro řadu jeho obrazů. Školu by zdárně dokončil, kdyby 

v roce 1939 nedošlo tři dny před termínem jeho závěrečné státní zkoušky k uzavření 

vysokých škol. Mohl tedy svá studia řádně dokončit až po šesti letech, tedy v roce 1945. 

Dokonce mu při nástupu Adolfa Hitlera k moci hrozilo zatčení, a tak se raději vrátil zpět 

k rodičům do milované rodné Ostroměře. Zde se teprve začíná projevovat jeho zájem 

o folklor, když je nenaplněný svou prací účetního na pile, a tak ve folkloru a sběratelství 

nalézá odreagování. V září roku 1945 se Pavel Krejčí stává profesorem kreslení na gymnáziu 

ve Vrchlabí a o dva roky později již v Liberci, ke kterému navíc získává velmi vřelý vztah. Ve 

svých žácích se snažil probouzet veřejnou činnost a obětavou práci, a proto s nimi jezdil do 

Krkonoš, do Českého ráje i do ostatních krajů Podještědí a Podkrkonoší, kde společně 

navštěvovali různá vystoupení souborů lidových tanců a písní. Neopomenul při těchto cestách 

též navštěvovat pamětníky, od kterých zapisoval písně, tance, ale i jejich vzpomínky. Jeho 

nejvěrnější pamětnicí byla paní Františka Kalvodová (narozena roku 1859), která ho jako 

první naučila staré lidové tance. Jeho první zápis pochází z roku 1940, kdy se skupinou 

mladých lidí právě tyto tance nacvičil. Spolupracoval ale i s Josefem Emanuelem Jankovcem, 

zkušeným sběratelem lidových písní v Podkrkonoší a na Zemplínsku. Josefa Emanuela 

Jankovce, tehdy osmdesátiletého pána, nadchl svým zájmem o folklor a sběratelství, a tak mu 

pan Jankovec své zkušenosti předal a doufal, že v nich bude nadále pokračovat. Jistě by ho 

Pavel Krejčí nezklamal.  

 Po skončení války se Pavel Krejčí oženil s dcerou hořického tiskaře Marií Erbertovou, 

která mu porodila tři dcerky – Markétu, Michaelu a Štěpánku. 

 Pavel Krejčí pečlivě zapisoval nejen písně, ale i tance. Všechny melodie okamžitě 

přehrával na houslích a posléze je upravoval pro lidové nástroje. Své melodie dával 

k dispozici národopisným souborům. Sám si v roce 1945 v Hořicích v Podkrkonoší jeden 

národopisný soubor založil, a dokonce se s ním zúčastnil Světového festivalu mládeže v Praze 

roku 1947. Nesl jméno Zichův národopisný soubor. Snažil se tímto způsobem pracovat i se 

svými studenty, a tak později založil další dva soubory, a to právě na gymnáziích ve Vrchlabí 

a v Liberci. S nimi také jezdil na různé soutěže, festivaly, či slavnosti například do Železného 
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Brodu nebo do Strážnice. Připravil několik pásem podkrkonošských a podještědských písní 

s lidovou muzikou a průvodním slovem. Podobná pásma můžeme vidět v podání folklórních 

souborů i dnes. 

 Jeho sbírka „Podkrkonošské tance“ vyšla v roce 1956 a o sedm let později, v roce 

1963, vyšla také sbírka „Pojizerské a podještědské písně a tance“. V roce 1980 dokonce 

vydalo Severočeské nakladatelství v Ústí nad Labem sbírku „Severní Čechy v lidové písni“, 

jež obsahuje také devatenáct zápisů Pavla Krejčího. 

 Pavel Krejčí chtěl napsat vědeckou studii o složení lidových kapel, ale tuto práci 

bohužel nedokončil, neboť 13. června roku 1967 v padesáti letech náhle umírá. I když velká 

část jeho práce už nemohla být dokončena, zajisté po sobě zanechal velký dar pro další 

generace. Všechny podještědské a podkrkonošské soubory, které známe dnes, čerpají právě ze 

sbírek Pavla Krejčího. Vedoucím folklórního souboru Jizera z Liberce je jeho vnuk a též 

velký milovník folkloru Dalibor Tuž. 

 

1.1.10 PhDr. JOSEF VÁCLAV SCHEYBAL 

 

 

Josef Václav Scheybal se narodil 31. prosince 1928 v Kristiánově u Frýdlantu, který se 

nachází téměř na hranici se sousedním Německem. Přišel na svět za napínavých okolností, 

když porodní bába uvízla i s povozem v závějích a s porodem musel pomoci jeho otec 

a číšnice z hospody. Kristiánov byla tehdy vesnice osídlená převážně německým 

obyvatelstvem. Josef Václav Scheybal byl synem Čecha Josefa Scheybala, vojáka pracujícího 

na státní hranici, a Němky Anny Riemerové, dcery Wilhelma Riemera, nájemce hospody 

s názvem „Zum Erlbachthal“, která se nacházela právě v obci Kristiánov. Tamní obyvatelstvo 

ovšem sňatku Němky s Čechem zpočátku příliš nepřálo, a to se projevilo i poklesem 

návštěvnosti hospody. Josef Scheybal byl ale člověk národnostně tolerantní, naučil se ihned 

německy a postaral se spolu s Wilhelmem Riemerem o to, aby se lidé v hospodě scházeli dál. 

Navíc tam přivedl také inteligenci z Liberce, Frýdlantska a Žitavska.  

Malý Josef nejprve chodil na německou školu v Kristiánově. Jeho otec se ale po dvou 

letech rozhodl zapsat ho na menšinovou školu do Frýdlantu. Tím Josef ztratil většinu 

kamarádů, protože to byl introvertní typ, který ani v nové škole přátele nehledal. Místo toho, 

aby s ostatními kluky hrál kopanou, sedával v přírodě a raději maloval. Jeho nadání si po 
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krátké době všiml i jeho otec (sám byl sběratel a starožitník) a rozhodl se ho v jeho zájmech 

podporovat.  

V roce 1938 se rodina Scheybalových na naléhání jednoho přítele z politických kruhů 

přestěhovala do Turnova. Bydleli zde v malém podkrovním bytě. Ze začátku rodina nový 

domov příliš dobře nenesla – navíc došlo v roce 1939 k zatčení Josefova otce, který musel 

strávit několik měsíců v drážďanském vězení. Po jeho propuštění začal otec se synem 

navštěvovat Český ráj a velmi si ho zamilovali. Seznámili se navíc s písmáky, včelaři, učiteli, 

malíři a sběrateli, kteří jim pomohli se v oblasti lépe zorientovat a najít v ní ten opravdový 

domov. Po skončení války se rodina z podkrovního bytu přestěhovala do obce Sychrov.  

Po studiích na turnovském gymnáziu se Josef rozhodl na podnět svého otce a dvou 

českých malířů, Adolfa Kašpara a Jana Prouska, jít studovat dějiny umění a etnografii na 

Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Studia v roce 1952 zdárně ukončil svou 

prací na téma „Lidový dům ve středním Pojizeří a v Podještědí“. Od té doby se naplno 

věnoval dokumentační kreslířské činnosti. Ve svých dílech se zabýval především mapováním 

lidové architektury severních Čech. Z jeho publikací bychom měli zmínit například knihu 

„Památky Jablonecka“ nebo „Východní Čechy v kresbách Adolfa Kašpara“. V roce 1969 se 

oženil s Janou Cermanovou, která mu v jeho práci pomáhala a sama se na nich i významně 

podílela. I ona sama se totiž věnovala studiu historie, muzeologie a etnografie. V roce 1970 

získala doktorát v oboru etnografie-folkloristika a česká historie na Filosofické fakultě 

Univerzity Karlovy.  

Josef Václav Scheybal přispěl zejména svými kresbami, které dnes můžeme vidět 

například v Severočeském Muzeu v Liberci, kde také působil, nebo v Muzeu Českého ráje 

v Turnově, kam byly některé jeho publikace odkázány po jeho smrti. Josef Václav Scheybal 

zemřel 28. září 2001 v Jablonci nad Nisou. V roce 2009 mu byla krajským hejtmanem 

in memoriam udělena cena za propagaci Libereckého kraje. Bohužel nedlouho po něm, 

13. ledna 2008, zemřela náhle i jeho manželka Jana. 

 

 

 

 

 

 



 

 32 

1.2 FOLKLORNÍ SOUBORY 

 

1.2.1 PODJEŠTĚDSKÝ SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ 

 

 

Podještědský soubor písní a tanců (PSPT) byl založen 11. ledna 1975 při Parku 

kultury a oddechu v Liberci. V jeho čele se objevil člen baletu Divadla Františka Xavera 

Šaldy Eduard Gabaj, který se podílel převážně na choreografiích. Později mu s vedením 

a choreografiemi pro soubor pomáhala jeho manželka Eva Gabajová, taktéž členka baletu 

Divadla F. X. Šaldy. Živou muziku soubor přibral již v roce 1976, kapelníkem se stal 

Jindřich Jehlička. V roce 1984 se manželé Gabajovi rozhodli působení v souboru ukončit 

a vedení se ujali Milena a Josef Knajblovi, kteří byli dlouholetými členy PSPT. V jeho 

vedení se ale příliš dlouho neohřáli, protože se s několika dalšími členy rozhodli založit 

nový folklorní soubor, dodnes známý jako Jizera. Do vedení PSPT se tedy vrátil opět 

Eduard Gabaj, který ale 12. února 1988 v šedesáti dvou letech umírá. V čele PSPT ho 

vystřídal Jiří Černý, s muzikou pomáhal Jaroslav Koutský. Dnes je fungování PSPT spíše 

symbolické. 

 

1.2.2 FOLKLORNÍ SOUBOR JIZERA 

 

 

Folklorní soubor Jizera oficiálně vznikl 1. června roku 1986. Zakladateli byli 

Milena a Josef Knajblovi, kteří předtím krátkou dobu působili jako vedoucí 

Podještědského souboru písní a tanců. Z něj také přešla většina hudebníků a i několik 

tanečníků. 

 Jizera čítá v současnosti 35 členů, z toho 15 muzikantů a 20 tanečníků. Tanečníci 

zkouší pravidelně jednou týdně, muzika individuálně dle dohody jednotlivých členů. 

Soubor je složen z lidí ve věku od čtrnácti let. 

V kapele jsou dvoje první housle, dvoje druhé housle, dvě violy, tři klarinety, jeden 

lesní roh, nechanická háčková harfa, dvě příčné flétny a dva kontrabasy. Nástroje, které 

jsou obsazeny více hráči, se střídají, pouze smyčcové nástroje (vyjma kontrabasu) hrají 

všechny. Uměleckým vedoucím kapely a zároveň vedoucím celého souboru je violista 

Dalibor Tuž, vnuk sběratele Pavla Krejčího a výtečný muzikant. Pro kapelu píše úpravy. 
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Taneční část řídí choreografka a tanečnice Helena Janoušková. V Jizeře je celkem 

10 tanečnic a 10 tanečníků. 

Jizera spolupracuje také s dětským souborem Jizerka a Malá Jizerka. Vedoucím 

obou těchto dětských souborů jsou Helena Janoušková a Daniela Fimbingerová. I dětský 

folklorní soubor se účastní mnoha festivalů a soutěží. Děti z Jizerky často po dovršení 

věkové hranice přestupují do Jizery. 

Tvorba souboru je velmi rozmanitá, obsahuje několik pásem od jara až do zimy, 

například velikonoční pásmo „Pomlázka se čepejří, panímáma nevěří“ nebo vánoční 

pásmo „Štědrej večer nastal aneb veselé obrázky vánoční“. Prvním programovým blokem 

je pásmo s názvem „Na Šejdovci“, které vzniklo hned roku 1986. Posledním vydařeným 

pásmem je „Lidová svatba v hospodě“, kde může divák vidět, jak taková svatba probíhala 

a jaké se při ní provozovaly zvyky. Pásma jsou nejčastěji předváděna v choreografiích 

manželů Knajblových, manželů Dědečkových a Heleny Janouškové. Soubor může 

nabídnout předtančení na plesech, mikulášské besídky, velikonoční a vánoční programy 

nebo pouze hudební a taneční vystoupení. V roce 2011 natočila Jizera hudební doprovod 

pro divadelní hru Český Honza a spolu s přípravnými odděleními se zúčastnila natáčení 

dokumentu pro Českou televizi ve skanzenu v Zubrnici. 

Jizera též vystupovala mnohokrát v zahraničí, poslední zahraniční výjezd se konal 

v srpnu roku 2010. Soubor odcestoval do Francie do městečka Cugand na mezinárodní 

festival, kde prezentoval folklor svého kraje. V předchozích letech soubor zavítal například 

do Norska, Itálie, Sardinie nebo Německa. Nejzajímavějším výjezdem je nepochybně 

návštěva Jižní Korey. 

Při představeních jsou členové souboru oblečeni v dobových krojích, které byly 

navrženy podle původních předloh. Hrají a tancují s nadšením a absolutním nasazením, 

které je pro provádění folkloru nezbytné. 

 

1.2.3 FOLKLORNÍ SOUBOR NISANKA 

 

 

Folklórní soubor Nisanka vznikl v roce 1964 v Jablonci nad Nisou. Zpracovává 

folklor Podještědí, Pojizeří a Podkrkonoší, a tak čerpá především ze sbírek Pavla Krejčího. 

Vystupuje v dobových krojích. V současnosti má Nisanka 24 členů, kteří pracují pod 

vedením Jany Hamplové. Nabízí koncerty s programem až šedesáti minut, různá 
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předtančení, ale i semináře s nácvikem tradičních lidových tanců. Soubor se zúčastňuje 

folklórních festivalů, tradičních trhů a poutí. Choreografkou je Jana Hanajová. Nisanka má 

své přípravné dětské oddělení s názvem Malá Nisanka. V tomto dětském souboru tančí pod 

vedením Jany Hanajové a Aleny Francové přibližně sedmdesát dětí. Nejmladším členům 

jsou pouhé tři roky. Od roku 2007 se může Nisanka pyšnit patronátem nad rozhlednou 

Nisanka v Nové Vsi nad Nisou. Soubor pravidelně navštěvuje Chorvatsko, kde má ve 

městě Rakalj v souboru Mate Balota své přátele. 

 

1.2.4 FOLKLORNÍ SOUBOR ŠAFRÁN 

 

 

FS Šafrán patří k dalším souborům působícím v Jablonci nad Nisou. Byl založen 

v roce 1995 Jaroslavou a Alešem Václavíkovými, kteří stojí v jeho čele dodnes. 

V současné době navštěvuje soubor celkem 28 členů, z toho 9 muzikantů a 19 tanečníků. 

O choreografie se stará Jaroslava Václavíková společně s Vlastimilem Steckrem, vedoucím 

kapely je a zároveň primášem je Jaroslav Hajský. Soubor má i své přípravné oddělení 

s názvem Šafránek, který vznikl v roce 1997 a je složen z dětí ve věku od tří do patnácti let.  

V jeho vedení stojí Jaroslava Václavíková a Šárka Tomášková, s hudebním doprovodem 

pomáhá Vlastimil Stecker nebo dětský soubor doprovází i dospělá kapela Šafránu. Oba 

soubory vystupují v lidových krojích. V podání FS Šafrán mohou lidé zhlédnout pásma 

s názvy „V těch Jizerskejch horách“, „My jsme chasníci“ nebo „Travička zelená“. Soubor 

natočil u příležitosti pátého výročí CD s písněmi z Podještědí. Může se pochlubit účastí na 

mezinárodních festivalech a to nejen v Čechách, ale také na Mallorce, v Německu, Polsku, 

Francii, Belgii, Mexiku, Itálii nebo Řecku. 

 

1.2.5 FOLKLORNÍ SOUBOR DYKYTA 

 

 

FS Dykyta z Krásné Lípy je soubor tvořen z lidí mladého a středního věku. Působí 

pod vedením Jana Prokopa Škody, organizačního vedoucího, a Jany Škodové, jež je 

uměleckou vedoucí. Vedoucím kapely je Karel Lukeš. Soubor si zvolil svůj název podle 

staročeského slova „dykyta“ používaného hlavně v Podještědí, pod nímž si představíme 

bavlnku na vyšívání. Dykyta nabízí různé vánoční a velikonoční programy, masopusty 
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nebo jarmarky. Soubor vystupuje v dobových krojích a za cíl má, podobně jako všechny 

ostatní soubory, ukázat divákovi naše zvyky, tradice a řemesla. 

 

1.2.6 FOLKLORNÍ SOUBOR HORAČKY 

 

 

FS Horačky byl založen v roce 1970 Mášou a Jaromírem Stejskalovými. První 

oficiální vystoupení se konalo v prosečské sokolovně 31. května 1970. Působí hlavně 

v regionu Český Dub, Hodkovice nad Mohelkou, Sychrov. Jako všechny podještědské 

soubory i FS Horačky vyhledává písně a tance ve sbírkách Pavla Krejčího a vystupuje 

v dobových krojích. Za cíl si dává právě udržení folklorních tradic, krojů a zvyků a jejich 

předávání dalším generacím. Nyní soubor působí pod vedením Jaroslavy Kvapilové, 

uměleckou vedoucí je Marcela Famfulová a její zástupkyní Marta Jírová. Soubor čítá 

celkem šestnáct aktivních zpěvaček, jednoho zpěváka a šest muzikantů, jednu 

překladatelku, dva techniky a jednu čestnou členku. Tou je právě paní Máša Stejskalová, 

jeho zakladatelka. Soubor se účastní mnoha festivalů. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

2.1 ROZHOVORY 

 

2.1.1 ROZHOVOR S DALIBOREM TUŽEM 

 

 

Jak jste se dostal k folkloru? 

Přes svou babičku Marii Krejčovou (manželka Pavla Krejčího), která výrazně pomáhala 

svými znalostmi při vzniku folklorního souboru Jizera. 

 

Jak byste charakterizoval Vašeho dědečka Pavla Krejčího? 

Buditel. Naprosto všestranná osobnost. Dědeček byl také velmi pracovitý a systematický.  

 

Za jakých okolností jste do Jizery nastupoval a jak dlouho jste jejím členem? 

Do Jizery přešla z jiného souboru (Podještědský soubor písní a tanců) celá naše muzika. Je 

to od roku 2002. 

 

Vy sám v Jizeře zastupujete violu. Jak jste se k tomuto nástroji dostal? 

Samozřejmě nejprve přes housle. Poté napomohlo setkání s mým budoucím profesorem na 

konzervatoři, Karlem Špelinou. Setkávání s ním neznamenalo jen vybudování vztahu 

k tomuto krásnému hudebnímu nástroji. 

 

Hrajete aktivně ještě někde jinde kromě Jizery? 

V současné době hraji na housle v liberecké verzi legendární Balady pro banditu. 

 

Změnilo se s Vaším příchodem složení muziky? 

Samozřejmě, jelikož přišla celá nová muzika. Jizera fungovala do té doby bez muziky. 
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Živíte se hudbou, ale Jizera není činnost výdělečná. Jaký k tomu tedy máte vztah a jaké 

jsou Vaše priority? 

K národopisu mám vřelý vztah a vyhledávám ho i mimo Jizeru. Nikdy jsem nerozlišoval 

přístup mezi činnostmi, které přinášejí výdělek, a svými koníčky. Snažím se dělat obě tyto 

činnosti naplno. 

 

Jak probíhají zkoušky a soustředění? 

Většinou zkouší nejprve muzika a tanečníci odděleně. Pak se vše dává „do kupy“. 

Samozřejmostí je ovšem, že tanečníci pracují na demo nahrávku nového tance, takže 

muzika má většinou svůj díl již dříve připravený. 

 

Mezi tanečnicemi máte i svou manželku. Seznámili jste se v Jizeře, nebo jste ji přivedl do 

souboru Vy? 

Poznali jsme se mimo soubor. Projevila zájem o tancování v Jizeře a ten ji dodnes 

neopustil. 

 

V některých souborech bývá častým problémem konkurence mezi jednotlivými členy. Jak 

je tomu v Jizeře? 

V dnešní době je tak málo zájemců o pravidelné koníčky (natož pak o folklor), že 

konkurence ani není možná. Popravdě řečeno bych si přál situaci, kdy by člověk mohl 

vybírat, protože považuji zdravou konkurenci za něco, co může být přínosné a motivující 

k vlastnímu osobnímu růstu. 

 

Na koncertech Jizery můžeme vidět často i dětský folklorní soubor Jizerka. Probíhá 

nějaká spolupráce mezi Vámi a Jizerkou? 

I když je Jizerka samostatné občanské sdružení, bereme je jako svou nedílnou součást. Na 

většině vystoupení „velké“ Jizery se podílí i Jizerka. Mám rád model, kdy se vystoupení 

dětského souboru dramaturgicky spojí s „dospěláky“ v jeden celek. 
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2.1.2 ROZHOVOR S Ing. HELENOU JANOUŠKOVOU 

 

 

Co Vás vedlo k folkloru? Jak jste se dostala k práci choreografky? 

Do folklorního souboru mě přivedla maminka, která ho vedla, a tak bylo logické, že tam 

chodili i mí dva bratři. Bylo mi pět let. Později jsem mamince pomáhala s vedením 

mladších dětí. Bavil mě proces tvoření, který nás v mých pubertálních letech spojoval. 

Maminka mi nechávala stále více prostoru ke tvoření, a tak se ze mne stala choreografka 

dětského folklorního souboru Jizerka. Za choreografku dospělého souboru Jizera se 

nepovažuji, prostě to někdy bylo třeba. 

 

Jak dlouho se naplno folkloru věnujete? 

Prvních deset let to byl jen kroužek, který mě bavil. V dalších letech to byla má záliba, 

které jsem věnovala stále více času. V roce 2007 jsem začala studovat ve Škole folklorních 

tradic, kde jsem absolvovala čtyři semestry. Myslím, že od té doby se dá říct, že se věnuji 

folkloru „naplno“. 

 

Co Vám folklor dal do života? Kolik času jste mu obětovala? 

Nejdřív asi možnost ukázat, co umím; radost z tance, ze zpěvu (ráda jsem zpívala nahlas, 

a to se ve sboru nehodilo); partu, kde jsem se cítila dobře; tanec v páru; společné chvíle 

s maminkou; později možnost něco tvořit, odreagovat se od práce programátorky. 

Kolik času nevím, ale určitě jsem ho neobětovala. 

 

Jak dlouho jste členkou FS Jizera? 

Od roku 1995 s přestávkou na dvě těhotenství. 

 

Dokázala byste FS Jizera vyměnit za nějaký jiný folklorní soubor? 

Jizera je můj čtvrtý folklorní soubor. Umím si představit, že bych chodila do jiného 

souboru, pokud by tam byla parta lidí, se kterými by mi bylo dobře. 

 

Jak se Vám spolupracuje s Daliborem Tužem? 

S Daliborem Tužem se mi pracuje dobře, pokud má na Jizeru čas. Má nápady a nadšení pro 

věc. Bohužel má plno jiných povinností a není lehké ho zastihnout.  
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Kromě Jizery vedete také dětský folklorní soubor Jizerka. Co je pro Vás zajímavější? 

Práce s dětmi nebo práce s dospělými? 

Tak to vím přesně. Lépe se mi pracuje s dětmi. Po dvou hodinách s dětmi odcházím nabitá 

energií. Po dvou hodinách s dospělými jsem „vyždímaná“. Dospělí přijdou na zkoušku 

unavení a musím je přimět k akci. Děti musím krotit, ale jejich nadšení je povzbuzující 

(nadšení kluků je tedy skryté, ale já o něm vím). Dospělí „žvaní“ víc než děti, děti se víc 

smějí. No a také, když na děti „houknu“, tak je chvíli klid. Když „houknu“ na dospělé, aby 

byl klid, mám strach, že příště už nepřijdou.  

 

Jak probíhá nácvik v Jizerce? 

Já si něco vymyslím, pak to děti učím, pak zjistím, že to asi nepůjde, a vymyslím něco 

jiného, až dojdeme k nějakému cíli. Často choreografie měním i po premiéře, protože to 

nefunguje tak, jak jsem chtěla. U dětí je navíc problém s tím, že z pásma „vyrostou“. Umí 

ho dobře, ale už není pro jejich věk. Pak ho někdy předělávám, jindy ho nechám pro Malou 

Jizerku. 

 

Je něco, co byste na FS Jizera chtěla změnit? 

Přála bych si o něco více nadšení. Myslím, že v tom jsou ještě rezervy. Nemusí být hned 

„blázni“ jako já, jenom trošku. 

 

Na co kladete v Jizeře největší důraz? 

Chtěla bych, aby se lidem v Jizeře líbilo, ale také chci, aby prezentace souboru trochu 

vypadala. Myslím, že důležitější než spousta těžkých kroků je předat divákům radost 

a nadšení, které určitě naši předci měli, když nechali práce a dali se do tance. Tohle zní 

hrozně, ale opravdu si to myslím. Chtěla bych divákům ukázat folklor, který by je nenudil, 

ba dokonce bavil. 

 

Mnoho lidí dnes nemá zájem o folklor. V čem vidíte příčinu tohoto problému? 

To je ale opravdu těžká otázka. Vztah k folkloru tady na severu není ideální, ale bývalo to 

horší. Když jsem jako dítě přiznala svůj „koníček“, slyšela jsem „A to jako 

dechovka?“ a teď „A to jako v krojích?“ To je pokrok. Organizátoři dožínek, poutí, trhů 

a různých letních akcí zvou folklorní soubory k vystoupení. I folklorních festivalů je stále 

více (ale peněz na ně málo). Možná to bude paradoxní, ale myslím, že je to vliv zahraničí, 

kde je folklor zčásti turistickým artiklem a zčásti stále živý. 
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Co pro Vás znamená Pavel Krejčí? 

Sběratele prof. Pavla Krejčího jsem objevila až v Jizeře. Pro dospělý soubor jsou jeho 

sbírky z oblasti Podještědí a Podkrkonoší největším zdrojem. Neobsahuje však příliš 

dětských písniček, a tak oblast pro dětská pásma je širší (střední a severovýchodní Čechy). 

Rekonstruovali jsme několik tanců, které popsal a upravili je pro scénu. Také při tvorbě 

polosvátečních krojů jsme u něj hledali odpověď na otázku, jak by měl správně vypadat. 

 

 

2.1.3 ROZHOVOU S Ing. MICHALEM KOVÁŘEM 

 

 

Jak jste se dostal k folkloru? 

V Liberci chvíli bydlel kamarád z Moravy, který mě přivedl do souboru Jizera. On sám šel 

na zkoušku celkem asi třikrát a nakonec se odstěhoval. Já už jsem tam ale zůstal. 

 

Kolik času obětujete přípravě – zkouškám? 

Teď už jenom dvě hodiny týdně, pokud není vystoupení. Na víc zatím není čas, ani domácí 

přípravu si nedělám. 

 

Co byste změnil ve FS Jizera – co Vám vadí? Myslíte si, že soubor funguje po všech 

stránkách tak, jak má? 

Samozřejmě nefunguje stoprocentně ideálně. Hlavně vzhledem k tomu, že je to dobrovolná 

záležitost, která není honorována, a navíc tomu věnujeme vlastní volný čas i prostředky. 

Ale jinak jsem spokojen, je to maximum, co se dá od takového souboru čekat. Vztahy 

nejsou vždy ideální. V poslední (už delší) době došlo k takovému rozdělení na kapelu 

a tanečníky, kdy v podstatě vystupují jako dvě nezávislé jednotky. Ale je to asi dáno 

i rozdílným věkem a zálibami. Chybí mi i nějaký posun dál, určitá vize. Děláme pořád 

dokola stejné tance s mírnými výjimkami. 

 

V kolika letech jste začal? 

Už to je několik let, nepamatuji si to přesně, zhruba ve dvaceti sedmi. Teď je mi 37 let. 

 

Máte nějaké hudební či taneční vzdělání? 

Naprosto žádné. 
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Nalézáte ve folkloru odreagování? 

Odreagování ano, myšlenky na něco jiného. A hlavně změnu z běžného stereotypu. 

 

Co jiného Vám folklor dává? 

Viz předchozí otázka. Jinak také poznávání nových věcí, míst a zážitků, které bych 

normálně neměl šanci zažít. Důležitá je pro mě také možnost fyzického pohybu. 

 

Jaká panuje v souboru atmosféra? Vycházíte spolu všichni dobře, nebo je zde 

konkurence? 

Konkurence bych tomu neřekl, spíš je to o určitých osobních sympatiích. Jak už jsem psal, 

problém je trochu rozdělení tanečníků a kapely. I u tanečníku to bylo rozděleno na mladší 

a starší členy, teď už se to naštěstí trošku smazává. 

 

Přemýšlel jste někdy, že byste soubor opustil? Pokud ano, z jakého důvodu? 

Ze začátku jsem o tom hodně přemýšlel. Důvodem bylo, že se v té době dělalo hodně 

nových tanců a vedení souboru bylo docela náročné. Hlavně co se týče tanečních 

schopností. A nikdo neměl čas se věnovat novým členům. Vzhledem k tomu, že jsem 

nikdy předtím netancoval a taneční jsem spíše protrpěl, moc jsem si nezatancoval a většinu 

zkoušky jsem proseděl v rohu „na zadku“. Teď už takový problém nemám, a tak jsem 

v poslední době o ukončení neuvažoval. 

 

Ovlivnilo Vaše působení v Jizeře nějak zásadně Váš život? 

To nevím. Ale že bych se kvůli souboru třeba rozvedl nebo si tam naopak našel 

partnerku/manželku, to ne. 

 

Bylo pro Vás obtížné naučit se všechny tance? 

Ze začátku to bylo velmi těžké. Když už teď mám nějaké základy, tak to není tak náročné. 

 

Co máte nejraději – společná soustředění, pocit z dobře odvedené práce či zkoušky 

atd.….? 

Nedokážu to rozdělit. Jak kdy, jak co - někdy zkoušky, jindy vystoupení, pak soustředění. 

Záleží na momentální náladě a rozpoložení. Vystoupení ale samozřejmě bývají důvod, 

proč to děláme. 
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Jak vaše působení v souboru snáší rodina? Podporuje Vás, nebo jí naopak vadí, že 

věnujete spoustu času zkouškám, a tudíž máte méně času na ni? 

Rodina mě zatím podporuje, i když by samozřejmě byla raději, kdybych se věnoval jenom 

jim. Ale zatím mě nijak neomezuje. 

 

Dnešní mládež k folkloru příliš neinklinuje. V čem vidíte původ tohoto problému? 

Spousta jiných možností a příležitostí. Určitě v tom hrají roli i tradice. Jiný přístup mají na 

Moravě a jiný tady u nás, kde folklor takovou tradici nemá. 
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3 ZÁVĚR 

 
 
 Naše lidová hudba je plná krásných nápěvů a zajímavých textů. Byla inspirací pro 

tvorbu mnoha významných skladatelů. Je škoda, že jen velmi málo lidí se lidové písni 

a jejímu zpracování v Čechách dnes věnuje. Pokud se člověk vydá na folklorní festival 

pořádaný na Moravě, setká se tam s obrovským množstvím tamních souborů složených 

převážně z lidí mladého věku. V Čechách se bohužel tento zájem často nebere jako něco 

naprosto přirozeného. 

I tato oblast má svůj svébytný folklor, se kterým by se mohly děti seznámit 

v hodinách hudební výchovy i v mimoškolních činnostech. Lidové písně by měly tvořit 

podstatnou část náplně hodiny. Tímto způsobem lze vést děti k tomu, aby by si více vážily 

svého kulturního bohatství. 

Lidová píseň by také měla být základem repertoáru každého dětského sboru. 

Existuje mnoho krásných úprav, které si zaslouží, aby si je sbormistři do repertoáru 

zařadili. Doporučila bych například úpravy Milana Uherka, Miroslava Raichla, Jaroslava 

Krčka nebo Leoše Janáčka.  

 V rozhovorech, které jsem prováděla se svými kolegy z FS Jizera, se nachází 

mnoho postřehů. Nejvíce mě samotnou asi překvapil názor, že práce s dětmi je psychicky 

i fyzicky méně náročná než práce s dospělými, jak uvedla Helena Janoušková.  
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PŘÍLOHY 
 
 

 
Podještědí a Pojizeří 

 

 

 

 

 
Podkrkonoší 

 



 

 2 

 

                  Sběratel Pavel  Krejčí                                    Pamětnice Františka Kalvodová 

 

 

                                                
                    

                                         Pavel Krejčí zapisuje u Františky Kalvodové 
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                                                     Manželé Scheybalovi 

 

 

         
 

   Folklorní vystoupení, Pavel Krejčí vpravo u tenorových houslí 
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Obec Ostroměř, rodiště Pavla Krejčího 

 

 
Folklorní soubor Jizera – tanečníci 
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Folklorní soubor Jizera – muzika 

 

 

 

 
      Nechanická háčková harfa                                              Tenorové housle 
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Folklorní soubor Nisanka 

 

 
Folklorní soubor Šafrán 
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Folklorní soubor Dykyta 

 

 
Folklorní soubor Horačky 
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Kamenářský dům v Turnově 

 

 

 
Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova 

 



 

 9 

                                              
Kopicův statek v Kacanovech u Turnova 

 

 
Jan Žižka z Trocnova – reliéf ve skále u Turnova 
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Pracovní dámský kroj a pánský kroj                   Sváteční dámský kroj a pánský kroj 

 

 

 

     
Polosváteční dámský kroj s jupkou a pánský kroj 



  

Příloha č. 2        
 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 
 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce  

Evidenční list 
 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do zveřejněné 

závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou 

nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.   

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny závěrečné práce, 

jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím 

odstavci tohoto prohlášení. 

 

Poř. č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 
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