
 
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

 
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

 

Pracoviště oboru Orální historie – soudobé dějiny 

 

 

Bc. Žaneta Batková 

 

 

„Pukl, hyjta ha muzika“ aneb osobní vzpomínky členů 

chodských folklorních souborů nejen na národopisný 

festival Chodské slavnosti 

 

 

 

Diplomová práce 

 

 

Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lenka Krátká 

 

Praha 2015 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a řádně citovala 

všechny použité prameny a literaturu. Práce nebyla využita k získání jiného 

titulu.  

 

 

V Praze dne 5.5.2015                                                      Bc. Žaneta Batková 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala vedoucí mé práce paní Mgr. et Mgr. Lence Krátké za 

cenné rady, připomínky a trpělivost. Velké díky za pomoc a podporu patří 

také mým prarodičům a přátelům. 

 

 

 

 



OBSAH 

ABSTRAKT..................................................................................................................... 6 

1. ÚVOD........................................................................................................................... 8 

2. TEORETICKÁ ČÁST............................................................................................... 10 

2.1. CHODSKO A CHODOVÉ ......................................................................................... 10 

     2.1.1. GEOGRAFICKÉ HLEDISKO ................................................................................. 10 

     2.1.2. CHODOVÉ A JEJICH HISTORIE ............................................................................ 11 

     2.1.3. ZVYKY, TRADICE, NÁŘEČÍ ................................................................................ 12 

          2.1.3.1. CHODSKÉ KROJE ....................................................................................... 12 

          2.1.3.2. MÍSTNÍ HUDBA ......................................................................................... 13 

          2.1.3.3. NÁŘEČÍ .................................................................................................... 14 

2.2. DUDÁCKÉ MUZIKY ................................................................................................ 15 

2.3. „PŘEDVÝVOJ“ CHODSKÝCH SLAVNOSTÍ 1939 – 1955 ........................................... 18 

2.4. VÝVOJ CHODSKÝCH SLAVNOSTÍ OD ROKU 1955 AŽ PO SOUČASNOST .................... 22 

     2.4.1. DRUHÁ POLOVINA PADESÁTÝCH LET DVACÁTÉHO STOLETÍ – LÉTA 

BUDOVATELSKÁ ........................................................................................................... 22 

     2.4.2. ŠEDESÁTÁ LÉTA DVACÁTÉHO STOLETÍ – LÉTA ESTRÁDNÍ................................... 24 

     2.4.3. SEDMDESÁTÁ LÉTA DVACÁTÉHO STOLETÍ – LÉTA POSILOVÁNÍ IDEOVÉHO 

PODTEXTU .................................................................................................................... 26 

     2.4.4. OSMDESÁTÁ LÉTA DVACÁTÉHO STOLETÍ – NÁVRAT K JÁDRU FOLKLORU............ 28 

     2.4.5. DEVADESÁTÁ LÉTA DVACÁTÉHO STOLETÍ A SOUČASNOST ................................. 29 

3. METODOLOGICKÁ ČÁST..................................................................................... 32 

3.1. ZÁKLADNÍ TEMATICKÉ OKRUHY VÝZKUMU .......................................................... 32 

3.2. ARCHIVNÍ PRAMENY ............................................................................................. 33 

3.3. LITERATURA ......................................................................................................... 34 

     3.3.1. KNIHY............................................................................................................. 35 

     3.3.2. TISK ................................................................................................................ 37 

     3.3.3. ONLINE ZDROJE ............................................................................................... 37 

3.4. ROZHOVORY ......................................................................................................... 39 

     3.4.1. METODA ORÁLNÍ HISTORIE .............................................................................. 39 

     3.4.2. REALIZACE ROZHOVORŮ .................................................................................. 40 

          3.4.2.1. KONTAKTOVÁNÍ A ZÍSKÁNÍ NARÁTORŮ...................................................... 40 

          3.4.2.2. SEZNAM NARÁTORŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKA ....................................... 42 

          3.4.2.3. PRŮBĚH ROZHOVORŮ ................................................................................ 43 

          3.4.2.4. ZPRACOVÁNÍ ROZHOVORŮ ........................................................................ 45 

          3.4.2.5. DÍLČÍ TÉMATA ROZHOVORŮ ...................................................................... 46 

4. INTERPRETAČNÍ ČÁST ........................................................................................ 49 

4.1. PROMĚNY CHODSKÝCH SLAVNOSTÍ OD ROKU 1955 DO SOUČASNOSTI .................. 49 

     4.1.1. CHODSKÉ SLAVNOSTI A FOLKLOR ZA KOMUNISTICKÉHO REŽIMU ....................... 49 

          4.1.1.1. FOLKLOR A CHODSKÉ SLAVNOSTI ............................................................. 49 



          4.1.1.2. NÁBOŽENSKÉ MOTIVY V PÍSNÍCH ............................................................... 53 

          4.1.1.3. „ZÁKAZ“ VYSTUPOVAT ............................................................................. 56 

          4.1.1.4. KVALIFIKAČNÍ PŘEHRÁVKY ...................................................................... 60 

          4.1.1.5. OSOBNÍ (NE)ZKUŠENOST S KSČ ................................................................ 63 

          4.1.1.6. CESTOVÁNÍ FOLKLORNÍCH SOUBORŮ ......................................................... 67 

     4.1.2. CHODSKÉ SLAVNOSTI A FOLKLOR PO ROCE 1989 ............................................... 76 

          4.1.2.1. FOLKLOR A CHODSKÉ SLAVNOSTI ............................................................. 77 

          4.1.2.2. POLITIKA, GLOBALIZACE A CHODSKÉ SLAVNOSTI ...................................... 79 

          4.1.2.3. FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČR (FOS) .............................................................. 82 

          4.1.2.4. PATRIOTISMUS .......................................................................................... 84 

          4.1.2.5. MLÁDEŽ A FOLKLOR ................................................................................. 85 

          4.1.2.6. ROK 1989 ROKEM ZMĚN? .......................................................................... 87 

     4.1.3. SOUČASNÝ POHLED NARÁTORŮ NA POZITIVA A NEGATIVA CHODSKÝCH 

SLAVNOSTÍ ................................................................................................................... 89 

     4.1.4. DECHOVÁ HUDBA VERSUS FOLKLOR ................................................................. 93 

     4.1.5. VZTAHY MÍSTNÍCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ ..................................................... 98 

4.2. KARIÉRA HUDEBNÍKA ......................................................................................... 103 

     4.2.1. PRVOTNÍ VLIV RODINY NA NARÁTORA VE VZTAHU K FOLKLORU ...................... 103 

     4.2.2. PŮSOBENÍ NARÁTORA V SOUBORU VERSUS RODINNÝ ŽIVOT A STÁLÉ ZAMĚSTNÁNÍ

 .................................................................................................................................. 108 

     4.2.3. EMIGRACE..................................................................................................... 111 

5. ZÁVĚR .................................................................................................................... 115 

POUŽITÉ ZDROJE .................................................................................................... 118 

ROZHOVORY............................................................................................................... 118 

ARCHIVNÍ PRAMENY ................................................................................................... 118 

KNIHY ........................................................................................................................ 119 

ČLÁNKY ..................................................................................................................... 121 

ONLINE ZDROJE .......................................................................................................... 125 

PŘÍLOHY .................................................................................................................... 128 

OBRAZOVÉ PŘÍLOHY ............................................................................................. 128 

 

 



6 
 

ABSTRAKT 

Abstrakt 

Cílem diplomové práce je reflektovat osobní vzpomínky členů chodských 

folklorních souborů nejen na národopisný festival Chodské slavnosti v období od poloviny 

padesátých let do současnosti. Na jednu stranu je kladen důraz na komparaci vzpomínek na 

tento národopisný festival v období před a po roce 1989, na druhou stranu je věnována 

pozornost dílčím interpretačním okruhům, jako je cestování chodských folklorních souborů 

před rokem 1989 nebo téma hudební kariéry jednotlivých narátorů. Jsou zde sledovány 

proměny politické situace a její vliv na program slavností, případně jejich organizaci  

či vztahy místních folklorních souborů. Primární pramen diplomové práce tvoří rozhovory 

vedené metodou orální historie s bývalými i současnými členy lokálních folklorních 

skupin. Text se opírá také o archivní materiály, dobový tisk a memoárovou literaturu. Při 

reflexi vzpomínek na národopisný festival je sledována jak rovina historicko-politická, tak 

hudebně-společenská. Hlavním přínosem práce je proto prezentace tématu z rozličných 

úhlů pohledu. 

 

Klíčová slova: Chodské slavnosti, folklor, dudácká muzika, komunismus, cestování, orální 

historie 
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Abstract 

 The objective of this Master’s thesis is to reflect personal memories of the folklore 

group members on ethnographic Chod festivals, which circle around the period from the 

fifties till the present day. As well as putting the emphasis on comparison between the 

memories made before and after 1989, I also focus on the component spheres of 

interpretation, such as topics about traveling of the Chod folklore groups before the year of 

1989 or about music careers of each of the narrators. Furthermore, I observe the changes in 

political situations and its potential influence on Chod Festivals and its organization and 

the relationship of local folk groups. The primary sources of this thesis consist of 

interviews conducted by oral history method with former and current members of local 

folk groups. The text also derives from archived materials, period press and memoir 

literature. During the reflection on ethnographic festival the text observes not only 

historical and political aspect, but the musical and social aspect as well. The biggest 

contribution of the thesis is therefore the presentation of the topic from different points of 

view.  

 

 

Key words: Chod Festival, Folklore, bag pipers music, communism, traveling, Oral 

history. 
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1. ÚVOD 

„Ha, ty svatyj Vavřenečku, stojíš na pěkným kopečku, vycházejí panny z tebe, jako 

handělové z nebe...“
1
 

Přijďte hyjtu,
2
 haby ste vedíli, že na Chodsku se stále udržují tradice, jako je 

pořádání masopustu či nošení chodských krojů, hlavně mezi členy folklorních souborů ať 

už v Mrákově, Postřekově či Domažlicích. Folklorní život hu nás vrcholí v srpnu  

o Chodských slavnostech – Vavřinecké pouti. A co, že ony Chodské slavnosti nabízejí? 

Jedná se o vzájemnou souhru hudebních a tanečních vystoupení místních, ale  

i zahraničních folklorních souborů, město je plné tradičních řemesel, jarmarku a pouťovou 

atmosféru dotváří všudypřítomný prodej chodských koláčů. V průběhu slavností také 

můžete vyslechnout místní poudačky,
3
 se kterými jsem se již osobně od dětství setkávala, 

ovšem až s odstupem času jsem jim více porozuměla. Důvodem proč v této práci 

zprostředkovávám téma Chodských slavností a chodského folkloru je, že Chodsko je můj 

rodný kraj a skrze toto téma chci ukázat, jak je tento region po kulturní stránce výjimečný. 

Téma časově vymezuji od prvních Chodských slavností v roce 1955 až do 

současnosti. Nabízím i přesah do období předcházejícího, když zmiňuji slavnou pouť na 

Vavřinečku konanou v srpnu 1939; ta totiž představuje jistý mezník ve vývoji slavností. 

V první části práce zasazuji téma Chodských slavností do širšího kontextu: představuji 

historii Chodů, nabízím stručné informace o regionu a místních zvycích a tradicích; 

soustředím se zejména na téma chodských krojů, dudácké muziky a nářečí. Dále zde 

sleduji historicko-společenskou situaci na Chodsku v letech 1939-1955, respektive jakýsi 

„předvývoj“ Chodských slavností. Prostor věnuji i historickému vývoji tohoto 

národopisného festivalu od roku 1955 do současnosti. 

V metodologické části práce nejprve vymezuji základní tematické okruhy výzkumu 

a uvádím jejich stručnou charakteristiku. Dále zde rozebírám použitou literaturu a archivní 

                                                             
1 Začátek chodské písně Ha, ty svatyj Vavřenečku. Vavřinec je poutní místo u Domažlic, kde se v místní 

kapli na Chodské slavnosti koná mše svatá. 
2
 Hyjta (někdy také hejta) = návštěva. 

3 Jedná se o humorná vyprávění ze života Chodů. 



9 
 

prameny. V této části práce se zabývám také metodou orální historie a praktickou realizací 

rozhovorů s pamětníky. 

Nejdůležitější částí práce je ta interpretační. Stanovila jsem si dva hlavní tematické 

okruhy: Proměny Chodských slavností od roku 1955 do současnosti a Kariéra hudebníka. 

Největší pozornost věnuji Chodským slavnostem, jakožto vrcholu národopisného života na 

Chodsku. Pro bližší porozumění prostředí chodských souborů a životům jejich členů, které 

je dle mého názoru důležité pro nahlédnutí do místního folkloru, jsem do práce zahrnula 

také druhé téma, zaměřené na kariéru členů místních folklorních souborů. Dále pracuji  

s konkrétními dílčími problematikami, jako je například vliv komunistického režimu na 

narátory ve vztahu k Chodským slavnostem, proměna Chodských slavností očima jejich 

účinkujících či vzájemné vztahy místních folklorních souborů.  

Cílem této práce je zachytit zážitky členů chodských folklorních souborů a jejich 

vzpomínky na národopisný festival a též přiblížit jejich životy především ve vztahu 

k místnímu folkloru a Chodským slavnostem. Skrze výpovědi narátorů se snažím najít 

nejsilnější linie jejich vzpomínek a hledám odpověď na to, jak se v jejich očích Chodské 

slavnosti proměňovaly. Zajímá mě, jakými změnami prošly a která témata narátoři 

považují ve vztahu k této problematice za stěžejní. V teoretické části práce jsou Chodské 

slavnosti popsány z hlediska tzv. „velkých dějin“, zatímco v části praktické čili 

interpretační, jsou slavnosti prezentovány prostřednictvím jednotlivých osobních příběhů 

narátorů, tedy z pohledu tzv. „malých dějin.“ Díky využití metody orální historie mohu 

nabídnout nové pohledy na chodský folklor. Usiluji o zvýraznění jednotlivých životních 

příběhů. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Chodsko a Chodové 

„Chodové byli ode vždy statný, dobře urostlý lid rázovitých tahů, jenž, díky svobodnému 

rozvoji, po řadu století honosil se i značnou duševní vyspělostí a pevnou nepoddajnou 

povahou.“
4
 

2.1.1. Geografické hledisko 

Území Chodska je součástí Plzeňského kraje a sousedí s Bavorskem.
5
 Vyniká svojí 

svébytnou lidovou kulturou, která je dána mimo jiné jeho geografickou polohou, zejména 

vzdáleností od politického centra země. Pro chodský region je typická kopcovitá krajina, 

obklopená různě rozlehlými chodskými vesnicemi jako je Postřekov, Klenčí pod 

Čerchovem, Újezd, Draženov, Chodov, Stráž, Tlumačov, Mrákov, Klíčov, Chodská Lhota 

a Pocinovice.
6
 Oblast Chodska se dělí na horní Chodsko, což je podhorský, dříve chudší 

kraj, kde se lidé věnovali řemeslu (centrem je vesnice Postřekov) a dolní Chodsko, které 

leží dále od hornatého terénu a dařilo se zde zemědělství (soustředěno kolem vesnice 

Mrákov). Dnes mezi těmito kraji nejsou téměř žádné rozdíly.
7
 Nutno zmínit, že území 

Chodska lze vymezovat různými způsoby, například jiný pohled na něj mají geografové, 

historikové či etnografové. Já ve své práci vymezuji Chodsko jako etnografickou oblast, to 

znamená, že se zaměřuji pouze na území Domažlického Chodska.
8
 

                                                             
4 AUTOR NEZNÁMÝ: Chodové, strážcové českých hranic. Praha, F. Šimáček 1901, s. 14. 
5 Poloha Chodska na mapě viz Obrazové přílohy, obrázek č. 1. 
6 NEJDL, Josef; PROCHÁZKA, Zdeněk: Chodsko. Historické a současné. Domažlice, Nakladatelství 

Českého lesa 2013, s. 5., KALOUSOVÁ, Lucie: Chodský kroj na prahu 21. století. Domažlice, L. Kalousová 

2011, s. 5. 
7 Lze například rozlišit chodské kroje z daných oblastí., Mapa horního a dolního Chodska viz Obrazové 

přílohy, obrázek č. 2. 
8
 Historici vymezují území Chodska na tři části: Domažlické Chodsko, Přimdské Chodsko (v oblasti města 

Přimda) a Planské Chodsko (v oblasti města Planá u Mariánských lázní).  

http://46.23.56.72/l.dll?h%7Ev=Nakladatelstv%ED%20%C8esk%E9ho%20lesa%20ve%20spolupr%E1ci%20s%20Muzeem%20Chodska%20v%20Doma%9Elic%EDch
http://46.23.56.72/l.dll?h%7Ev=Nakladatelstv%ED%20%C8esk%E9ho%20lesa%20ve%20spolupr%E1ci%20s%20Muzeem%20Chodska%20v%20Doma%9Elic%EDch
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2.1.2. Chodové a jejich historie 

Jednalo se původně o královské poddané, kteří ochraňovali zemskou hranici,  

a jejich pojmenování vzniklo odvozením od slova chodit po hranici.
9
 Dříve střežili a bránili 

zemi proti nepřátelům, jelikož tímto územím vedla důležitá obchodní trasa. Původ Chodů, 

není přesně znám, sahá až na východní Slovensko či do Polska, ale existuje také teorie, že 

pocházejí z Lužického Srbska.
10

 První zmínky o Chodech najdeme v Dalimilově kronice 

v souvislosti s bitvou u Brůdku z roku 1040, kdy pomohli knížeti Břetislavovi I. v boji 

proti římskému císaři Jindřichovi III.
11

  

Český král Přemysl Otakar II. ve třináctém století proměnil Domažlice v opevněné 

královské město. Během čtrnáctého století docházelo k lokálním válkám se sousedními 

Bavory, ale v šestnáctém století tyto válečné konflikty utichly a v důsledku toho upadl 

význam strážní služby. V této době nedostávali Chodové žádná další privilegia a panovník 

respektoval jen ta, která měli zaručená písemně.
12

 Chodům byla privilegia odebrána 

v sedmnáctém století Wolfem Maxmiliánem Lammingenem, který jejich výsady přestal 

tolerovat, ale Chodové se „nevzdávali naděje, že přijde jednou čas, kdy se budou moci  

o svá práva zase hlásiti“.
13

 Následovalo období sporu s vrchností označované jako chodská 

rebelie, která vyvrcholila popravou vůdce chodského povstání Jana Sladkého Koziny 

v roce 1695.  

V průběhu osmnáctého a devatenáctého století se v Domažlicích rozvíjelo 

průmyslové podnikání a přijížděli sem kupci a obchodníci ze sousedního Bavorska. 

Celkově došlo také ke změně podoby města, díky bourání opevnění a hradeb.
14

 Asi tři 

kilometry od Domažlic se nachází Veselá hora neboli Vavřineček. Tento název je 

odvozován od kaple zasvěcené svatému Vavřinci, která je vystavěna na jeho vrcholu.
15

 

Byla vysvěcena v sedmnáctém století, ale poté zhruba do poloviny devatenáctého století 

                                                             
9 NEJDL, Josef; PROCHÁZKA, Zdeněk: Chodsko. Historické a současné, s. 5. 
10 Tato teorie se týká zejména velmi konzervativní povahy obyvatel Chodska a také místních názvů obcí jako 
Srby nebo Srbice., NEJDL, Josef; PROCHÁZKA, Zdeněk: Chodsko. Historické a současné, s. 8. 
11 Chodové pomohli znepřístupnit stezky pomocí kmenů stromů., DVOŘÁKOVÁ, Alena: Chodsko. Praha, 

Freytag & Bernd 2012, s. 8., NEJDL, Josef; PROCHÁZKA, Zdeněk: Chodsko. Historické a současné, s. 5., 

AUTOR NEZNÁMÝ: Chodové, strážcové českých hranic, s. 16., MAUR, Eduard: Chodové, historie  

a historická tradice. Praha, Univerzita Karlova 1984, s. 17. 
12 MAUR, Eduard: Chodové, historie a historická tradice, s. 14., NEJDL, Josef; PROCHÁZKA, Zdeněk: 

Chodsko. Historické a současné, s. 5. 
13 WENIG, Adolf: Chodové, strážci pomezí. Třebechovice, A. Dědourek 1936, s. 23. 
14 PROCHÁZKA, Zdeněk: Historie města Domažlice: Dostupné  

z: http://www.domazlice.info/o-domazlicich/hranicni-mesto-domazlice.html, 17.11.2014. 
15 Svatý Vavřinec je ochránce lidu před ohněm.  

http://www.domazlice.info/o-domazlicich/hranicni-mesto-domazlice.html
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objekt chátral a sloužil jako stodola.
16

 V Domažlicích se dříve slavily tři poutě: 

svatojánská, mariánská a vavřinecká, ovšem poslední jmenovaná postupně zastínila ty 

zbylé dvě. V roce 1851 došlo ke znovu vysvěcení vavřinecké kaple a tento rok se stal 

jakýmsi mezníkem ve vývoji Vavřinecké pouti.
17

 Zejména na přelomu devatenáctého  

a dvacátého století se Chodsko stalo cílem návštěv mnoha spisovatelů, etnografů  

či národopisců, kteří zde zkoumali jazykovou a kulturní stránku regionu.
18 Je také důležité 

zmínit, že Chodové jsou pověstní svojí konzervativností a tvrdohlavostí, čemuž se v této 

práci také věnuji. 

2.1.3. Zvyky, tradice, nářečí  

Na Chodsku se stále živě udržují zvyky a tradice, které se podílejí na utváření 

obrazu Chodských slavností; patří mezi ně například nošení chodských krojů, dudácká 

muzika a místní dialekt. 

2.1.3.1. Chodské kroje 

Pro chodský region jsou typické místní barevné kroje. Ty se buďto dědí z generace 

na generaci nebo je zhotoví švadleny, které se na jejich ušití specializují. Zatímco jinde 

tradice lidových krojů postupně zanikala, chodský kraj zaznamenal největší rozkvět na 

přelomu devatenáctého a dvacátého století.
19

 Jak již bylo řečeno, území chodského regionu 

se dělí na dolní a horní Chodsko, přičemž úrodné dolní Chodsko, s centrem v Mrákově, 

mělo například bohatěji vyšívané kroje a více naškrobené rukávce sahající po loket, než 

chudší horní Chodsko, jehož centrem je vesnice Postřekov a kde rukávce krojů spadaly až 

k zápěstí. Další odlišností mezi těmito dvěma oblastmi Chodska, co se týče krojů, byly 

šátky na hlavu. V horním Chodsku ženy nosívaly červené šátky, zatímco v dolním 

Chodsku šátky černé, s pestrobarevnou výšivkou.
20

 Chodský kroj je užíván i v dnešní době, 

zejména při církevních svátcích, chodských bálech nebo poutích. Pro chodské folklorní 

soubory se stal neodmyslitelnou součástí jejich vystupování. Ženský kroj z dolního 

Chodska lze rozlišit na několik typů. Jedním z nich je sváteční kroj skládající se ze sukně, 

                                                             
16 KAJER, Jiří: Památníček ze slavné chodské pouti „Hu svatýho Vavřinečka“. Praha, Fastr 1945, s. 6. 
17 Od poloviny devatenáctého století se na Vavřinečku konaly na sv. Vavřince poutě., KUNEŠ, Josef; 

MATĚJKOVÁ, Jana: 50 let Chodských slavností. Domažlice, Nakladatelství Českého lesa 2005, s. 3., 

DVOŘÁKOVÁ, Alena: Chodsko, s. 35. 
18 Například Karel Jaromír Erben, Božena Němcová či Alois Jirásek. 
19

 KUNEŠ, Josef; MATĚJKOVÁ, Jana: 50 let Chodských slavností, s. 5. 
20 MLEJNEK, Adolf: Chodsko. Praha, Svépomoc 1973. 



13 
 

spodničky, spodní plátěné košile, rukávců, fěrtuchu, šátku na krk, lajblíku, šátku na hlavu, 

šátečku do ruky, punčoch a „bůtek“.
21

 Dalšími typy krojů v této oblasti jsou sváteční kroje 

s kabátkem, kroje pro nevěstu, polosváteční kroje nebo tzv. kroj do tance, který je kratší  

a lehčí. Ženské kroje z horního Chodska byly ovlivněné kroji bavorského typu, což bylo 

dáno geografickou polohou těchto vesnic. I zde rozlišovali kroj pro nevěstu, smuteční kroj 

či sváteční kroje novějšího typu, užívané k tanci. Mužské kroje se s postupem času stávaly 

více civilním oděvem a v oblastech horního i dolního Chodska se nijak výrazně neodlišují. 

Skládají se z kalhot, košile, vesty, kazajky, dlouhého kabátu, černého klobouku, čepice 

„vydrovky“, bílých punčoch a černých kožených bot.
22

 Vývoj mužských krojů vyvrcholil 

v období feudalismu a poté již postupoval sestupně.
23

 Chodské kroje jsou dodnes 

výrazným prvkem Chodských slavností, během nichž v Domažlicích potkáte více 

krojovaných lidí, než za celý zbytek roku. V Domažlicích se také každý rok v březnu koná 

tzv. Chodský bál, kam se chodí většinou v kroji, stejně jako na vesnické bály, které 

jednotlivé obce pořádají. Petr Buršík z Národopisného souboru Postřekov přiblížil situaci 

ohledně místního bálu a krojů: „Tady se na bál chodí v krojích, ale chodí jenom ženský, 

chlapy chodí v obleku. My sme letos udělali průlom.[Narátor zmiňuje, že od této doby 

budou i muži chodit na postřekovský bál v krojích]. Sami bysme šli rádi už daleko dřív, ale 

sou lidi v Postřekově, kterým těm soubor nevoní, si říkají souboráři. Tak třeba na ten bál 

nepůjdou, protože si budou myslet, že se tam souboráři budou předvádět. Nechtěli jsme 

nikdy nic takovýho, proto ten bál se neměl lišit od jiných.“ 
24

 

2.1.3.2. Místní hudba 

Zvláštnost chodské hudby je dána zejména dudáckou muzikou, které na Chodsku 

najdeme poměrně hodně. Nejznámější jsou Konrádyho dudácká muzika, Národopisný 

soubor Postřekov, Chodský soubor Mrákov, Domažlická dudácká muzika nebo Mužský 

pěvecký sbor Haltravan z Klenčí pod Čerchovem.
25

 Mezi zvláštní rysy chodské hudby 

patří zajisté místní dialekt, kterým muzikanti zpívají a také prvky převzaté od bavorských 

sousedů, jako „jukačky“. Místní soubory často čerpají ze zpěvníků a sborníků významného 

                                                             
21 KUMPEROVÁ, Iva: Chodské kroje. Domažlice, I. Kumperová 2010, s. 7., fěrtuch = zástěra,  

lajblík = živůtek, AUTOR NEZNÁMÝ: Chodové, strážcové českých hranic, s. 20., KALOUSOVÁ, Lucie: 

Chodský kroj na prahu 21. století, s. 11. 
22 Širák nosili ženatí muži a to pouze k dlouhému kabátu., KUMPEROVÁ, Iva: Chodské kroje, s. 7-49, 

Ukázky chodských krojů viz Obrazové přílohy, obrázky č. 3-6., KALOUSOVÁ, Lucie: Chodský kroj na 

prahu 21. století, s. 26. 
23 MLEJNEK, Adolf: Chodsko, s. 1. 
24

 Rozhovor s Petrem Buršíkem, nahrála Žaneta Batková, 8.11.2014, uloženo v soukromém archivu autorky. 
25 Dále používám zkrácené názvy jako postřekovský soubor, mrákovský soubor a Haltravan. 
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národopisce, pocházejícího z Domažlic, mistra Jindřicha Jindřicha (1876-1967), který 

sbíral a upravoval lidové písně. Vydal devítidílný Chodský zpěvník a národopisnou knihu 

s názvem Chodsko. Na tohoto umělce mají někteří narátoři osobní vzpomínky.
26

 Například 

pan Antonín Konrády na mistra Jindřicha Jindřicha vzpomínal takto: „Když jsem byl jako 

radiomechnik, tak sem vždycky měl radost, když zavolal telefon a mistr Jindřich Jindřich 

volal tatínkovi, pane Konrády mě už to rádio zase škrouchá, mohl byste se na to přijít 

podívat nebo pošlete syna. No tak já měl radost, že tatí povídal, jdi tam za mistrem, 

 to určitě opravíš, a když ne, tak to přineseš domů. Tak sem tam dycky s radostí šel a hned 

sem toho využil, abych se pochlubil v uvozovkách, že sem dal dohromady dudáckou muziku 

na vojně. Tak jsem o tom vyprávěl mistru Jindřichovi Jindřichovi. Ten měl velkou radost, 

že jsem folklorista a že mám rád chodský písničky a že využívám jeho zpěvníky.“
27

 Právě 

Jindřich Jindřich byl jednou z často vyzdvihovaných osobností Chodska za minulého 

režimu; komunisté často připomínali lidu jeho výročí smrti a zdůrazňovali jeho 

národopisnou činnost pro chodský region. Dalším sběratelem lidových písní na Chodsku 

byl Ludvík Kuba (1863-1956), který pocházel z Poděbrad a byl významným českým 

folkloristou.
28

 Jeden z narátorů zmiňoval v souvislosti s tímto mužem svůj názor týkající se 

národopisu na horním a dolním Chodsku: „Třeba Ludvík Kuba, co tady mimo jiný sbíral 

písničky a sbíral to tak, že to byl profesionál s absolutním sluchem, kterýho nějaká 

akademie najmula, aby něco sebral. On nezávisle na svých osobních zkušenostech 

 a zájmech to slyšel a zapsal. Chodil po Mrákově a Postřekově, všude. Tak z tich jeho pět 

seti nápěvu, který on sebral, bude čtyři sta z horního Chodska a sto z Mrákova, z dolního 

Chodska, protože ta oblast horního Chodska, jak oni byli chudší, víc chodili. Prostě je 

zajímavější.“
29

  

2.1.3.3. Nářečí 

Na Chodsku lidé hovoří, starší generace stále výrazně, chodským dialektem neboli 

tzv. bulačinou. Toto nářečí je typické například zachováváním protetického h před 

samohláskami (habi, haňi, hu, huž...), dále zachováním délky slova náš i u tvarů jako naše 

(náše řeč, náši strejdové...) nebo vyslovováním dvojhlásky ej místo ý (kerej, bejvává, 

                                                             
26 Pan Antonín i Vlastimil Konrády, kteří bydleli v blízkosti domu Jindřicha Jindřicha a osobně se s ním 

znali. 
27 Rozhovor s Antonínem Konrádym, nahrála Žaneta Batková, 17.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
28 Vydal sborník Lidové písně z Chodska. 
29

 Rozhovor s Richardem Vísnerem, nahrála Žaneta Batková, 15.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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stejnej...).
30

 U všech narátorů lze pozorovat chodské nářečí, i když v rozdílné míře. 

Samozřejmě mladší generace nepřicházejí s nářečím do styku v takové míře, jako jejich 

prarodiče, pro které byl tento způsob mluvy více přirozený. Takto se k současnému stavu 

nářečí na Chodsku vyjádřil narátor Josef Kuneš: „Já když se dneska snažím mluvit 

v bulačině tak to mám naučený, prostě se naučím to, jak by to asi správně mělo bejt, ale 

nemám to v sobě, že jo, ani nemůžu, protože nikdo už u nás minimálně takle nemluvil. 

Možná trochu na těch vesnicích, že se tam mluví, ale už to zdaleka není... Ty vlivy médií  

a všeho, samozřejmě to nářečí se ruší.“
31

 Součástí vystoupení na Chodských slavnostech 

jsou pořady, ve kterých se často hovoří chodským dialektem a někteří z narátorů, včetně 

Josefa Kuneše tyto pořady přímo konferují a uvádějí. 

2.2. Dudácké muziky 

V následující kapitole nastiňuji podrobnosti o výše zmíněných dudáckých 

muzikách. Místní folklorní soubory vystupují v chodských krojích a při vystoupení mluví 

či zpívají chodským dialektem, čímž propojují místní tradice s chodským nářečím. Taneční 

soubor působící v rámci folklorních souborů existuje v Chodském souboru Mrákov  

a Národopisném souboru Postřekov, ovšem v Domažlicích nikoliv. K tématu se vyjádřil 

ředitel Městského kulturního střediska Domažlice Kamil Jindřich: „Není důvod ho ani 

zřizovat, proč, si vyberou. Někdo jde do Mrákova a někdo jde do Postřekova, čili tohleto je 

spontánní a funguje to.“
32

  

Do roku 1955 existovaly na Chodsku následující folklorní soubory: Svačinova 

chodská dudácká muzika, Chodská družina, Národopisný soubor Postřekov a Konrádyho 

dudácká muzika.
33

 Již od roku 1917 zde působila Svačinova chodská dudácká muzika, 

kterou vytvořili bratři Stanislav a Rudolf Svačinovi. Rudolf Svačina ještě v roce 1926 

založil Chodskou družinu, skládající se z chlapců a děvčat z chodských vesnic.
34

 V roce 

1945 její činnost přerušila německá okupace a také odvedení pana Rudolfa Svačiny do 

koncentračního tábora. Po druhé světové válce se vrátil a Chodská družina sklízela 

                                                             
30 JAKLOVÁ, Alena: K současnému stavu chodského nářečí z hlediska sociolingvistického I., Dostupné z: 

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7362, 12.11.2014. 
31 Rozhovor s Josefem Kunešem, nahrála Žaneta Batková, 3.10.2014, uloženo v soukromém archivu autorky. 
32 Rozhovor s Kamilem Jindřichem, nahrála Žaneta Batková, 7.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
33 Tento rok zde uvádím jako mezník, jelikož se poprvé konaly Chodské slavnosti. 
34 SVAČINA, Rudolf: O folklorním souboru Chodská družina, v: Domažlický deník, r. 6, č. 253, 29.10.1997, 

s. 17, SVAČINA, Rudolf: Před osmdesáti lety byla založena jedna z nejstarších dudáckých muzik na 

Chodsku, v: Domažlický deník, r. 6, č. 205, 2.9.1997, s. 15. 
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úspěchy, mimo jiné spolupracovala s plzeňským rozhlasem.
35

 Mezi významné členy tohoto 

souboru pařil zpěvák Jaromír Horák, který vystupoval na mnoha národopisných 

slavnostech. Vzpomínal na něj pan Antonín Konrády: „Říkáme, že to byl král chodských 

zpěváků, ten nazpíval ty nádherný písničky Domažlice sú, Zafoukej větříčku, Mrákovská 

věž. Desítky krásných chodských písniček nejen s naší dudáckou muzikou, ale i s plzeňským 

lidovým souborem.“
36

  

V roce 1932 byla bratry Karlem a Jiřím Frischholzovými společně s Jiřím Kajerem 

založena Postřekovská dudácká muzika.
37

 Vznik Národopisného souboru Postřekov se 

datuje o rok déle a jedná se o jeden z nejstarších národopisných souborů v republice. 

Vedoucí tohoto souboru Petr Buršík se k jeho založení vyjádřil takto: „To že soubor datuje 

svý založení od roku 1933 neznamená, že předtím tu nic nebylo, i vím že bylo, byly nějaký 

prostě skupinky, který vystupovaly nebo zkoušely vystupovat. Ten rok 1933 se bere jako rok 

založení souboru proto, že tehdy se tady uskutečnila velká kulturní akce. Předseda vlády, 

tři ministři přijeli, mělo tady údajně být asi šestnáct tisíc lidí, nebo něco takovýho 

šílenýho.“
38

 V červenci 1933 došlo k slavnostnímu odhalení pomníku Jindřicha Šimona 

Baara na Výhledech. Odehrálo se to za účasti krojovaného průvodu, který směřoval 

z Klenčí pod Čerchovem nahoru k pomníku. Dle dobových pramenů se akce účastnilo 

třicet tisíc lidí, mezi nimiž byl například ministerský předseda Malypetr nebo významné 

osoby jako doktor Kříž či profesor Sekanina.
39

 Byla předvedena Baarova Bulačina 

zhudebněná Jindřichem Jindřichem a celou akci charakterizoval důraz na místní tradice, 

jelikož se jí účastnili lidé z celé republiky. V Postřekově byla také provedena celá Chodská 

svatba.
40

 Od roku 2000 vystupuje uskupení Postřekovská dudácká muzika – Sekáči, jejímž 

cílem je „obnovení původních nástrojových obsazení (malá selská muzika: housle, dudy, es 

klarinet)“.
41

 Dudáckou muziku lze rozdělit na malou selskou muziku, velkou selskou 

muziku (Es klarinet, B klarinet, dudy, housle), malou dudáckou muziku (Es klarinet, B 

                                                             
35 SVAČINA, Rudolf: Dudáci a dudácká muzika na Chodsku. Domažlice, Okresní národní výbor 1990, s. 78-
79. 
36 Rozhovor s Antonínem Konrádym, nahrála Žaneta Batková, 17.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky., Osobě Jaromíra Horáka se věnuji v kapitole 4.1.1.3. 
37 SVAČINA, Rudolf: Dudáci a dudácká muzika na Chodsku. Domažlice, Okresní národní výbor 1990, s. 

81., MARKL, Jaroslav; KUBA, Ludvík: Česká dudácká hudba. Praha, Orbis 1962, s. 50. 
38 Rozhovor s Petrem Buršíkem, nahrála Žaneta Batková, 8.11.2014, uloženo v soukromém archivu autorky. 
39 Porta fontium; Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů, Kronika obce Postřekov 1923-1963, 

s. 45-46, Dostupné z: http://www.portafontium.cz/, 5.10.2014. 
40 Jedná se o ztvárnění průběhu svatby na Chodsku pomocí zpěvů a tanců. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=XWCahFAW8WY, 27.2.2015. 
41 Národopisný soubor Postřekov, Dostupné z: http://www.postrekovo.cz/cz/informace/, 14.11.2014. 

http://www.portafontium.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=XWCahFAW8WY
http://www.postrekovo.cz/cz/informace/
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klarinet, 1-2 dudy, housle, kontrabas) a velkou dudáckou muziku (Es klarinet, B klarinet, 2 

dudy, 2-3 housle a kontrabas, případně viola).
42

  

Konrádyho dudácká muzika vznikla v roce 1955, založil ji pan Antonín Konrády 

společně se Zdeňkem Bláhou. Natočili přes šest set padesát skladeb a účinkovali v televizi 

u nás, ale také v NDR.
43

 K jejím členům patřil například houslista Stanislav Tomala, dudák 

a zpěvák Václav Švík nebo klarinetisté František Pikhart či František Maier. Tato dudácká 

muzika příští rok oslaví šedesátileté výročí a mezi její aktivní členy patří také děti pana 

Antonína Konrádyho - syn Vlastimil a dcera Ivana. 

V pozdějších letech došlo k založení několika nových souborů. Jedním z nich byla 

Klenečská Danihelkova dudácká muzika (1961), kterou založil František Danihelka – žák 

Bohumila Krause.
44

 Dále v roce 1961 vznikl v Mrákově národopisný soubor dnes 

nazývaný Chodský soubor Mrákov. V srpnu 1961 byla ve vesnici Mrákov otevřena nová 

škola a při této příležitosti zde vystoupil místní dětský soubor, sólisté, Chodské trio  

či soubor Pohraniční stráže.
45

 Současný vedoucí Chodského souboru Mrákov Josef Nejdl 

st. se k jeho založení vyjádřil takto: „Při slavnostní části otevření tý základní školy, prostě 

připravoval se program, no a co tam budou dělat ty místní lidi, někdo tam řek, my tady 

máme zpěváky, takže bysme mohli třeba zpívat, tancovat. Někteří obyvatele Mrákova byli 

členové Sdružení chodského národopisu, který na okrese Domažlice působil, a byli členy 

víceméně tý Svačinovo družiny.“
46

 Dále dodával, že pan Jan Hofman, zakladatel souboru, 

který zasedal v komisi připravující pořad k otevření školy, říkal: „Sebral sem pantofle  

a oběh sem Mrákov, Kyčov a Tlumačov a sehnal sem pár lidí, kteří byli základem toho 

mrákovskýho souboru. Problém byla muzika, protože dudácká muzika jaksi v té době tady 

na Domažlicku moc nebyla.“
47

 Soubor dlouhou dobu neměl svoji dudáckou muziku, ta se 

utvořila až v roce 1979. Do té doby s ním vystupovala střídavě dechová hudba Šumavanka, 

Čerchovanka či Konrádyho dudácká muzika.  

                                                             
42 Dudácká muzika, Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dud%C3%A1ck%C3%A1_muzika,29.11.2014. 
43 FLIEGELOVÁ, Ludmila: Antonín Konrády, „Hdyž pukl zabečí, hned srdce poskočí aneb jak jsem začal 

pukla  mačkat“. Domažlice, L. Fliegelová 2012, s. 112. 
44 Bohumil Kraus byl významný chodský hudebník, kterému se díky jeho umění hrát na dudy přezdívalo 

„král českých dudáků z Domažlic.“, BLÁHA, Zdeněk: Bohumil Kraus - král českých dudáků z Domažlic, 

Dostupné z: http://lidovepisne.cz/bkraus01.html, 4.4.2015. 
45 Porta fontium; Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů, Kronika obce Mrákov 1953-1966,  

s. 196, Dostupné z: http://www.portafontium.cz/, 25.11.2014. 
46 Rozhovor s Josefem Nejdlem st., nahrála Žaneta Batková, 7.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
47 Tamtéž. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dud%C3%A1ck%C3%A1_muzika
http://lidovepisne.cz/bkraus01.html
http://www.portafontium.cz/
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Dále na Chodsku působila Dudácká muzika pohraniční stráže z Poběžovic, kterou 

založil již zmíněný František Danihelka v roce 1972, kdy se stal členem pohraniční stráže. 

O tři roky později bylo muzice uděleno čestné uznání ministrem kultury.
48

 V tomto 

hudebním uskupení působil i narátor Jan Holoubek, který byl také členem tria Drancalové 

– malá selská muzika, založeného v roce 1982 panem Vladimírem Baierem, tehdejším 

ředitelem Muzea Chodska v Domažlicích. Na housle hrála Jiřina Holoubková (dcera 

známých chodských zpěváků Hany a Jiřího Kapicových z Postřekova) a na dudy její 

manžel Jan Holoubek. Narátor Jan Holoubek se k hudbě Drancalů vyjádřil takto: „Znělo to 

trošku jako ta muzika z třicátých let, z těch záznamů. Tomu jsme se trošku chtěli přiblížit, 

nemyslím si, že bychom to úplně napodobili, protože tam bylo trošku jiný hudební cítění 

těch lidi, kteří tenkrát tu hudbu dělali.“
49

 Nejmladší ze zmíněných folklorních souborů je 

Domažlická dudácká muzika založená v roce 1994 Josefem Kunešem. Snaží se 

interpretovat původní chodské lidové písně a vychází zejména ze zpěvníků Jindřicha 

Jindřicha.  

V interpretační části textu pracuji s problematikou jednotlivých folklorních souborů 

konkrétněji, právě skrze osobnosti narátorů, kteří v nich působí. Na narátorech a jejich 

vzpomínkách lze zpozorovat velký vliv souboru, do kterého docházejí. Více se 

problematice věnuji zejména v kapitole 4.1.5, pojednávající o vztazích místních 

folklorních souborů. 

2.3. „Předvývoj“ Chodských slavností 1939 – 1955 

V této kapitole nastiňuji události, které předcházely vzniku Chodských slavností. 

Jedná se o období v rozmezí let 1938 až 1955. Rokem 1938 začínám z toho důvodu, že na 

Chodsku došlo k velké nejen geografické změně, která vedla například k uskutečnění 

slavné Vavřinecké pouti v roce 1939. Mezník 1955 uvádím jako oficiální rok založení 

Chodských slavností. Na následujících stranách sleduji společenský vývoj na Chodsku, 

který předznamenal vznik samotných Chodských slavností. Období po skončení druhé 

světové války až do již zmíněného roku 1955 považuji za jakési utváření předpokladů pro 

později vzniklé Chodské slavnosti. 

                                                             
48 SVAČINA, Rudolf: Dudáci a dudácká muzika na Chodsku, s. 89. 
49

 Rozhovor s Janem Holoubkem, nahrála Žaneta Batková, 24.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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 Po uzavření Mnichovské dohody v září 1938 došlo v listopadu téhož roku 

k násilnému rozdělení Chodska, konkrétně k připojení oblasti horního Chodska (Klenčí 

pod Čerchovem, Postřekov, Chodov, Trhanov, Pec pod Čerchovem, Babylon, Česká 

Kubice) k německé říši.
50

 V březnu 1939 byl na zbylém území naší republiky vyhlášen 

protektorát Čechy a Morava. Pocity obyvatel Chodska vystihuje tato citace: „Přívalem 

Němců byly pohlceny naše hory, nad Chodskem se zatměl ponížením Čerchov, strážný 

Čerchov s ostražitou Haltravou, a ze slavného celku našich zemí zbylo ďábelsky ohlodané 

území, otevřené ze všech stran nepřátelskému vpádu.“
51

 

Významná Vavřinecká pouť se uskutečnila v srpnu 1939. Účastnilo se jí přes sto 

dvacet tisíc lidí z celé země, kteří dávali najevo svůj nesouhlas s okupací republiky.
52

 Lidé 

na přeplněném Vavřinečku poslouchali slova kazatele Msgre. B. Staška, jako například: 

„Matka vlast vás všechny volá, matka česká země mluví k vám svým hlasem, k vám, svým 

dětem! Co na vás žádá? Věrnost, lásku, víru a práci...“
53

 Mimo jiné zde vystoupila 

dudácká muzika, která přitahovala pozornost mnoha návštěvníků. Němci si vyložili 

Vavřineckou pouť z roku 1939 jako provokaci a zareagovali.  Dne 1. 9. 1939 gestapo 

zatklo Msgre. B. Staška, který byl po jisté době deportován do koncentračního tábora 

v Dachau.
54

 V březnu 1940 došlo v důsledku činu odbojáře Jana Smudka, který při svém 

útěku před gestapem postřelil jednoho jejich člena, k zatčení a odvlečení sto padesáti 

domažlických obyvatel do koncentračního tábora Flossenbürg.
55

  

Za druhé světové války byly poutě zakázány a k jejich obnovení došlo v roce 1945, 

ovšem pouze na krátkou dobu, konkrétně do roku 1949.
56

 V srpnu 1945 se uskutečnily 

kulturní pořady, oslavují konec války, kde vystoupila mimo jiné například Svačinova 

dudácká muzika či již zmíněný zpěvák Jaromír Horák.
57

 V neděli vyvrcholil kulturní 

program pořadem Chodsko zpívá, kde účinkovali například Jindřich Jindřich nebo sbor 

                                                             
50 KAJER, Jiří: Památníček ze slavné chodské pouti „Hu svatýho Vavřinečka“, s. 19. 
51 VRBA, Jan: Chodský černý týden. Domažlice, Resonance 2001, s. 33. 
52 Na Vavřineckou pouť v roce 1939 přijeli lidé až z Podkrkonoší, Orlických hor či Moravy., BALCAR, 

Bohuslav: Chodsko ve stínu hákového kříže, I. díl. Domažlice, RB Print-Robert Balcar 2003, s. 16. 
53 KAJER, Jiří: Památníček ze slavné chodské pouti „Hu svatýho Vavřinečka“, s. 17. 
54 BALCAR, Bohuslav: Chodsko ve stínu hákového kříže II. díl. Domažlice, RB Print-Robert Balcar 2003  

s. 67. 
55 BALCAR, Bohuslav: Chodsko ve stínu hákového kříže, I. díl, s. 13. 
56 DVOŘÁKOVÁ, Alena: Chodsko, s. 35. 
57 Tento domažlický rodák byl mezi sto padesáti odvedenými lidmi do koncentračního tábora Flossenbürg. 

Za svůj život hodně hudebně spolupracoval s panem Zdeňkem Bláhou a Konrádyho dudáckou muzikou. Po 

roce 1968, kdy nesouhlasil s okupací vojsk Varšavské smlouvy, byl sesazen z funkce školního inspektora 

Kulturního národního výboru. 
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Čerchovan.
58

 Po druhé světové válce obnovily svoji činnost Sdružení chodského 

národopisu, jehož předsedou byl JUDr. Otakar Kalandra
59

 a Chodská družina, která se 

účastnila prvního ročníku slavností ve Strážnici.
60

  

Za předchůdce Chodských slavností byly považovány Chodská národní pouť u sv. 

Vavřinečka ze srpna 1939 a dále poutě v rozmezí let 1945-1949. V roce 1950 se 

uskutečnila Národní pouť na Vavřinečku a oslavy vítězství husitů nad křižáky roku 1431. 

V roce 1951 se pro změnu oslavovalo 520. let výročí vítězství husitů u Domažlic a v letech 

1952-1954 byla pouť pojímána jako Letní budovatelské slavnosti.
61

 Tyto poutě byly již 

tehdy doprovázené folklorním programem. Po únoru 1948, kdy vládu nad naší zemí 

převzala Komunistická strana Československa (KSČ), která příliš netolerovala náboženské 

záležitosti, a tou Vavřinecká pouť byla, komunistický režim usiloval o zrušení poutí. 

Ovšem kvůli jejich zakořeněnosti to nebylo zcela možné.
62

 Vavřineckou pouť konanou dne 

14. srpna 1949 prezentoval komunistický režim jako manifestaci k výročí událostí z roku 

1431 a dále hlásal, že v naší republice „je jediným hospodářem a pánem pracující lid a ne 

Vatikán a jiné filiálky kapitalismu a imperialismu“.
63

 Obecně se na počátku padesátých let 

dvacátého století hledala nová podoba poutě, jako například připomínání výročí bitvy  

u Domažlic z roku 1431 nebo vznikaly pořady typu agitek a dožínkových slavností.
64

  

Rok 1951 přinesl další přelom v místních národopisných slavnostech, jelikož došlo 

ke změně jejich obsahu i formy. Byl z nich odstraňován církevní prvek tím, že se slavnosti 

přesunuly z poutního místa Vavřince dolů do města. Dle oficiální publikace, vydané v roce 

1985 městem Domažlice, se slavnosti „staly především politickou manifestací obyvatel 

zdejšího pohraničí, výrazem jejich touhy po klidném životě v míru“.
65

 K slavnostem 

konaným v srpnu 1951 publikovali pořadatelé letáky, na nichž bylo napsáno: „Oslava je 

manifestací našeho západočeského lidu, který znovu dá najevo odhodlání bojovat za 

                                                             
58 VORLÍČEK, Jiří: Chodská národní pouť před pětapadesáti lety, v: Domažlický deník, r. 9, č. 185, 

10.8.2000, s. 14., ZÁVACKÁ, Věra: Třicet let Chodských slavností. Domažlice, Městské kulturní středisko 

1985. 
59 Byl jedním z hlavních organizátorů Vavřinecké pouti v roce 1939, následně došlo k jeho zadržení 

gestapem a poslání do koncentračního tábora Buchenwald. Za komunistického režimu byl perzekuován  

a v roce 1973 zemřel. 
60 BAIER, Vladimír: Domažlice a národopis, v: Domažlický zpravodaj,  r. 29, č. 1, 1/2007, s. 14.  
61 ZÁVACKÁ, Věra: Třicet let Chodských slavností, s. 46. 
62 KUNEŠ, Josef; MATĚJKOVÁ, Jana: 50 let Chodských slavností, s. 4. 
63 Porta fontium; Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů, Kronika města Domažlice 1949-1955, 

s. 61, Dostupné z: http://www.portafontium.cz/, 12.11.2014. 
64 ZÁVACKÁ, Věra: Třicet let Chodských slavností, s. 30., KUNEŠ, Josef; MATĚJKOVÁ, Jana: 50 let 

Chodských slavností, s. 4., Cílem komunistů bylo odvést pozornost od církevní stránky poutě.  
65 ZÁVACKÁ, Věra: Třicet let Chodských slavností, s. 29. 

http://www.portafontium.cz/
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zachování světového míru“ nebo hesla typu „Chodové hájili naše hranice proti Západu 

v minulosti – Chodové s Vámi je uhájí i nyní“.
66

 Na uvedených příkladech lze vypozorovat, 

že politická situace padesátých let se projevila i na Chodsku a využívala tradice Chodů, 

obránců hranic, k propagování své ideologie. Této problematice se věnoval profesor 

Eduard Maur, který v jedné ze svých knih zmiňoval: „Tradice Chodů, obránců hranic 

 a protifeudálních bojovníků, byla v padesátých letech připomínána při všech významných 

masových akcích, které měly určitý vztah k chodské minulosti nebo chodskému 

národopisnému svérázu.“
67

 Národopisec pan Vladimír Baier charakterizoval léta 1950-

1955 na Chodsku jako období hledání cest a usilování o uplatnění národopisných souborů 

v nových politických, ekonomických a kulturně společenských podmínkách. V této době 

došlo k tzv. aktualizaci folkloru inovacemi lidového umění, které bylo předěláváno do 

estrádně-folkloristických pořadů. Soubory vystupovaly na budovatelských slavnostech 

nebo družstevních trzích. Pan Vladimír Baier také zmínil, že právě v této době se 

„folklorismus začínal přeměňovat v pseudofoklorismus poplatný oficiální státní 

ideologii“.
68

 Lze tedy říci, že v první polovině padesátých let se začala výrazněji rýsovat 

akce, která později dostala název Chodské slavnosti. Období, které jim předcházelo, bylo 

jakousi kombinací folklorních prvků a politické ideologie zaváděné do místních tradic, 

které byly přetvářeny k jejímu obrazu. Zájem návštěvníků o uskutečňované programy 

postupně klesal a nejnižší počet zúčastněných byl zaznamenán na dožínkových slavnostech 

v roce 1954.
69

 Právě tento důvod vedl postupně k nápadu, aby Chodsko mělo svůj vlastní 

folklorní festival. 

  

                                                             
66 Porta fontium; Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů, Kronika města Domažlice 1949-1955, 

s. 116-117, Dostupné z: http://www.portafontium.cz/, 12.11.2014. 
67 MAUR, Eduard: Chodové, historie a historická tradice, s. 113. 
68 BAIER, Vladimír: Historie národopisných skupin a souborů na okrese Domažlice, v: Domažlický deník, r. 

8, č. 13, 16.1.1999, s. 12. 
69 Porta fontium; Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů, Kronika města Domažlice 1956-1960, 

s. 42., Dostupné z: http://www.portafontium.cz/, 18.10.2014., ZÁVACKÁ, Věra: Třicet let Chodských 

slavností, s. 31. 

http://www.portafontium.cz/
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2.4. Vývoj Chodských slavností od roku 1955 až po současnost  

Chodské slavnosti jsou folkloristický festival, který je, jak jsem již naznačovala, 

spojen s Vavřineckou poutí.
70

 Domažlice, centrum Chodska, pořádají každoročně první 

víkend po desátém srpnu
71

 tyto slavnosti, které jsou neodmyslitelně spjaté s vystoupením 

místních národopisných souborů. Festival je doprovázen mnoha chodskými tradicemi  

a zvyky, které dodávají slavnostem jejich svéráz. Jedná se zejména o chodskou dudáckou 

muziku, chodské kroje, chodské koláče, chodskou keramiku či staročeský jarmark.  

Téma Chodských slavností je problematikou čistě lokální. Je ovšem třeba zmínit, že 

v Praze existuje sdružení, tzv. „Kroužek rodáků a přátel Domažlicka a Pošumaví“, který 

rozšiřuje chodské tradice i v hlavním městě a účastní se tzv. „Pošumavských věnečků.“
72

 

Jak bylo již řečeno, primární metodou této práce je užití orální historie a interpretace 

vzpomínek členů folklorních souborů na festival Chodské slavnosti. Proto v teoretické 

části textu pouze uvádím čtenáře do základní problematiky a nezacházím v tématech 

výrazně do hloubky. Jelikož se jedná o období velmi rozsáhlé (1955-2015), dělím tuto 

kapitolu do několika podkapitol. 

2.4.1. Druhá polovina padesátých let dvacátého století – léta 

budovatelská 

 I s přihlédnutím k tehdejší době a politickému systému země,
73

 nelze jednoznačně 

tvrdit, že chodský folklor byl vyloženě nástrojem komunismu. Takový názor může mít 

pouze člověk, který na situaci nahlížel ze značné dálky a s odstupem. Ano, obecně řečeno 

se tak situace jevit může, jelikož folklor nebyl zakázaný či ani nijak potlačovaný, naopak 

jednalo se o komunisty vyzdvihované téma; viděli v něm „pevnou vlasti hráz“  

a upozorňovali na svéráz místního lidu a tradici hlídání západních hranic. Ovšem na 

chodský folklor za komunismu lze nahlížet také jiným pohledem, jak to například dělají 

narátoři, kteří byli a stále jsou členy folklorních souborů. Folklor pro ně samozřejmě 

                                                             
70 Jak bylo již nastíněno výše, nejdříve se konaly svaté poutě ke kapli na Vavřinečku a ty byly postupně stále 

více doprovázeny kulturními a hudebními programy. Chodské slavnosti byly minulým režimem založeny 

proto, aby kladly důraz zejména na kulturní složku, nikoliv náboženskou; ta měla být upozaďována. Krátký 

návrat mše do oficiálního programu slavností nastal v roce 1968 a následně po roce 1989, kdy se do 

programu vrátila natrvalo. 
71 Pouť se pořádá na svatého Vavřince. 
72 Na toto téma vychází různé publikace, například 70 let Pošumavských věnečků, Sdružení rodáků a přátel 

Chodska a Pošumaví v Praze.  
73 Od února 1948 měla oficiálně hlavní vliv na rozhodování v zemi Komunistická strana Československa. 
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podléhal režimovým opatřením, ale tím, že nebyl zakázaný ani potlačovaný, hovoří tito 

lidé často o jeho samostatném vývoji, díky němuž tato tradice neupadala. Oni viděli svoji 

vlastní cestu čistě ve folklorních záležitostech, i když ty byly často přebíjeny politickými 

prvky. Přesto prezentují folklor jako „své vlastnictví“, které jim komunistický režim nikdy 

nemohl vzít, protože byl čistě „jejich.“ 

V srpnu 1955 byl zrealizován první ročník Chodských slavností a „celé probíhaly 

v politickém duchu rodícího se socialismu“.
74

 Slavnosti se uskutečnily pod heslem 

„Domažlice – česká Strážnice“
75

 a v letech 1955-1959 se zde dle vzoru moravské Strážnice 

konala celorepubliková přehlídka folklorních souborů. Slavnosti byly organizovány 

štábem, v jehož čele stál předseda Městského národního výboru v Domažlicích a celou 

akci zaštitoval Krajský národní výbor v Plzni. Již první Chodské slavnosti byly 

doprovázeny různými expozicemi, například výstavou „Psohlavci“ ve vlastivědném 

muzeu, kam dle dobových záznamů zavítalo 3733 návštěvníků.
76

 Nutno zmínit, že rok 

1985 byl mylně považován za třicátý ročník Chodských slavností, ale organizátoři to 

zjistili až v průběhu příprav, tak první ročník slavností z roku 1955 prohlásili za nultý.
77

 

  Někteří komunističtí příslušníci označovali Vavřineckou pouť ze srpna 1939 jako 

boj lidu proti fašismu a právě z tohoto pohledu často interpretovali budoucí slavnosti. 

K Chodským slavnostem byla také vydávána velká řada letáků a programů, které 

informovaly občany o výstavě chodského výtvarného umění, chodských krojů nebo  

o soutěži souborů písní a tanců o putovní chodský pohár. Na některých letácích bylo 

napsáno „Zpíváme a tančíme pro radostnou práci, pro mír – Chodsko k tanci, zpěvu 

 a lidových vyprávění“.
78

 Od roku 1956 se v neděli začal konat Průvod krojovaných, který 

směřoval od tzv. Hubrovny na stadion. Zmínil se o tom pan Antonín Konrády: „Šlo 

se průvodem, hrály ty dechovky a dudácký muziky. Ono jich moc nebylo v tý době, když 

byly první Chodský slavnosti. Se mašírovalo po městě a to byl štrúdl lidí tady... A mistr 

Jindřich Jindřich ve vokně a mával na nás... Dělali jsme mu tím radost.“
79

 Mottem tohoto 
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ročníku slavností bylo „Bure to pjekný, haž se srce husmíje“,
80

 což může poukazovat  

na fakt, že chodské nářečí bylo používáno i pro propagaci slavností, které měly primárně 

politický ráz. V kronice města Domažlice jsou ovšem prezentovány jako slavnost 

církevního významu, která se v roce 1939 změnila v mohutnou demonstraci proti 

fašismu.
81

 Chodské slavnosti měly skutečně v tomto období politický podtext, folklor  

se dostal do pozadí a komunistický režim se často odvolával na slavné kapitoly českých 

dějin, například o Chodských slavnostech v srpnu 1957 se v městské kronice píše, že 

vyvstaly z tradice pouti sv. Vavřince a slavného vítězství husitských vojsk u Domažlic.
82

 

Padesátá léta hodnotím na příkladu Chodských slavností jako léta „budovatelská.“ 

Komunisté vytvořili vlastní budovatelské slavnosti; ve své ideologii se odvolávali na 

Vavřineckou pouť z roku 1939 a celkově k tradici Chodů – ochránců hranic. 

2.4.2. Šedesátá léta dvacátého století – léta estrádní 

V roce 1959 byla Krajským výborem KSČ v Plzni vydána rezoluce k Chodským 

slavnostem; zdůrazňovala nutnost jejich nového pojetí, které mělo vycházet z nové lidové 

kultury a organizátorům bylo doporučeno využít slavnosti k vytvoření „nové tradice lidové 

manifestace budovatelů pohraničí“.
83

 V šedesátých letech převzalo organizaci Chodských 

slavností Krajské kulturní středisko v Plzni a obecně převládaly pořady estrádního typu.
84

 

Chodské slavnosti v této době usilovaly ve svém programu o ukázku budovatelských 

úspěchů našeho lidu. Například v roce 1961 se v rámci slavností konalo „setkání mladých 

budovatelů západočeského pohraničí z oblasti zemědělské výroby“.
85

 V rozmezí let 1963-

1967 bylo dokonce datum konání slavností přeloženo ze srpna na 11. červenec, na Den 

pohraniční stráže,
86

 za účelem potlačit náboženský původ svátku. Konané slavnosti  

se označovali za „hraničářské“.  

V roce 1968 převzal organizaci slavností štáb okresního výboru Národní fronty a 

konání slavností se vrátilo na srpnový termín, přičemž oslavy se přesunuly z města opět na 

Vavřineček. V letech 1968-1969 se oficiální součástí Chodských slavností stala i 
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Vavřinecká pouť, tudíž i mše svatá.
87

 Vliv období pražského jara a jistého společenského 

uvolnění se projevil i na Chodsku. V souvislosti s tím se v městské kronice psalo, že  

z „vysoce kulturně politické události kraje“ se staly Chodské slavnosti „prachobyčejnou 

poutí jen regionálního významu.“
88 I přes negativní vztah komunistů k náboženství, se na 

Vavřinečku konala mše, sice nebyla součástí hlavního programu a odehrávala se brzy ráno, 

ale uskutečnila se. Bylo to dáno výjimečnosti tohoto kraje a tvrdohlavou povahou Chodů? 

Jednalo se snad o jakýsi dozvuk událostí z roku 1968? Dle mého názoru ano. K tématu se 

také vyjádřil jeden z narátorů, Zdeněk Peroutka: „Naše Chodsko je tak svérázný region, 

se kterým si komunisté moc nevěděli rady, co se týká křesťanství. Víte, že křesťanství 

komunisti upozaďovali. Náboženství se u nás na Chodsku udržovalo stále, vím, že 

v Mrákově to bylo i povinné náboženství ve škole.“
89

 V porovnání této problematiky 

zmíněné narátorem s archivními prameny, musím upřesnit, že na Domažlicku nebylo 

náboženství povinné, ale ve školách se běžně vyučovalo. Konkrétně v Mrákově, ve vesnici 

s velmi silným zastoupením religiozity se výuka náboženství intenzivně dodržovala a je 

tomu tak dodnes.
90

 Ovšem z iniciativy některých komunistických příslušníků byly nejen  

v Mrákově pořádány tzv. přesvědčovací kampaně, ve kterých zaměstnanci školy vedli 

individuální pohovory s rodiči dětí, které docházely na výuku náboženství.
91

 Josef Nejdl 

ml. potvrzoval skutečnost, že náboženství bylo v Mrákově vedeno jako nepovinný 

předmět, ovšem on osobně na něj nedocházel, jelikož jeho matka byla učitelka a měla by 

problémy.
92
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88 Někteří „nereformisté“ zřejmě nesouhlasili s podobou Chodských slavností, ve které se ten rok konaly a 

považovali ono společenské uvolnění a jeho dopady na podobu slavností za nepřístojné., Porta fontium; 

Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů, Kronika města Domažlice 1966-1969, s. 96, Dostupné 

z: http://www.portafontium.cz/, 24.10.2014. 
89 Rozhovor se Zdeňkem Peroutkou, nahrála Žaneta Batková, 10.9.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
90 Podle statistik z roku 1963 se k výuce náboženství hlásilo 54% dětí z místní školy. Ve srovnání s jinými 

obcemi je toto číslo poměrně vysoké. Například v Kolovči se k výuce náboženství hlásilo 38% žáků., Fond 

Okresní národní výbor Domažlice, Školství a kultura, Zprávy o výuce náboženství 1961-1967, N 1502, Státní 

okresní archiv Domažlice; Fond Okresní národní výbor Domažlice, Církevní záležitosti, Výuka náboženství 
1960-1974, N 1546, Státní okresní archiv Domažlice. 
91 Přesvědčovali je, aby své děti z výuky náboženství odhlásili. Šlo o tzv. ateistickou propagandu, což 

považuji jako důkaz toho, že komunisté otázku místního náboženství zcela nepodceňovali. Na počátku 

šedesátých let dokonce vznikaly „ateistické komise“, které pořádaly „ateistické přednášky“., Fond Okresní 

národní výbor Domažlice, Školství a kultura, Zprávy o výuce náboženství 1961-1967, N 1502, Státní okresní 

archiv Domažlice.  
92 Záleželo na rozdílných situacích každé rodiny, někdo se rozhodl „zariskovat“ a své dítě na výuku 
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Chodské slavnosti v roce 1969 byly brány jako třicetileté výročí od slavné poutě  

z roku 1939; doby, kdy se chodský lid vzepřel fašismu. Oproti předchozímu roku 

zaznamenaly úpadek návštěvnosti.
93

 Na tomto ročníku slavností se výrazně podepsala 

invaze vojsk Varšavské smlouvy, která proběhla v srpnu předchozího roku a vyvolala 

v zemi značný chaos. Konkrétně na Chodsku a Chodských slavnostech se její dozvuky 

projevily například v nejednotné programové struktuře festivalu a samotném datu a místu 

konání slavností.
94

 

Šedesátá léta lze na příkladu Chodských slavností zhodnotit jako léta „estrádní“, 

jelikož program slavností často tvořily různé promenádní koncerty, přehlídky vojenských 

orchestrů, ale také operetní a operní představení.
95

 

2.4.3. Sedmdesátá léta dvacátého století – léta posilování 

ideového podtextu 

Chodské slavnosti konané v roce 1970 byly prezentovány jako oslava 

pětadvacátého výročí osvobození naší republiky Sovětskou armádou. V programu slavností 

došlo k navrácení se k formě folkloristických přehlídek, jejichž náplní bylo vyjádření 

politických postojů chodského lidu.
96

 Místopředseda federální vlády Josef Korčák se při 

návštěvě Chodska vyslovil, že si přeje, aby chodský lid zůstal skutečnými socialistickými 

vlastenci.
97

 Chodské slavnosti v roce 1971 probíhaly ve znamení padesátého výročí 

založení KSČ
98

 a v srpnu 1972 se v neděli v Letním kině za účasti stranické a vládní 

delegace, uskutečnila velká manifestace lidu Chodska k tomuto výročí.  

Hlavní pořady Chodských slavností v této době nesly názvy jako: „Mládí, mír, 

socialismus – manifestace pracujících“ (1973), „Za socialismus – za mír – za nový život“ 

(1974), „Tobě, země rodná“ (1975) nebo „Tobě, rodná strano – manifestace pracujících“ 
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(1976).
99

 Z názvů hlavních pořadů v sedmdesátých letech lze vypozorovat, že se v jejich 

pojmenování často objevovalo slovo socialismus nebo mír. Bylo to dáno obdobím 

normalizace a snahou KSČ o větší a důslednější propagaci ideologie mezi lid i na 

Chodsku. V srpnu 1977 se konal první ročník pořadu s názvem Dudácké štandrle, které je 

dodnes zlatým hřebem sobotního programu. Zpočátku se štandrle konalo na valníku  

u Muzea Chodska. Pořádala ho Konrádyho dudácká muzika, režíroval Zdeněk Bláha  

a Vladimír Baier. Zdeněk Peroutka na tuto událost vzpomínal takto: „Tonda Konrády do 

Chodských slavností vnesl spoustu nových věcí a tohle bylo takový trošku úsměvný, protože 

před Muzeem Chodska a na tom plácku asfaltovým postavil valník, na tom valníku hrála 

dudácká muzika.“
100

 Původně šlo o zcela spontánní akci, ze které se vyvinul 

nejnavštěvovanější pořad Chodských slavností. 

V období začínající normalizace lze v rámci Chodských slavností sledovat 

posilování ideologického podtextu tohoto festivalu a kladení většího důrazu na šíření 

socialistických myšlenek. Od počátku sedmdesátých let se slavnosti stávaly ještě více 

politickou manifestací, kterou sami občané na slavnostech zdůrazňovali pomocí tzv. 

manifestace pracujících, která se konala před hlavním programem v neděli odpoledne. 

Jedním z příkladů toho, jak se politika promítala do Chodských slavností, byla okresní 

soutěž národních výborů v rámci plnění volebního programu Národní fronty, konaná 

v srpnu 1972, která měla název Domažlicko – záštita hranic socialismu a míru.
101

 Dále lze 

z dobového tisku vyčíst, tehdy stále aktuální zpětné pošpiňování reformních snah z roku 

1968, například: „Neboť jedině v soudružských vztazích je síla nejen města, ale i celé naší 

socialistické republiky, síla, která byla natolik v letech 1968-1969 našimi nepřáteli 

napadána, ale o to více dnes postupně upevňována. A proto právem o letošních Chodských 

slavnostech se můžeme více radovat, být veselí a slíbit si, že do příštích let půjdeme ještě 

pevněji dopředu, za splněním všech cílů, které jsme si vytyčili.“
102

 Obecně se 

v sedmdesátých letech v rámci Chodských slavností kladl výraznější důraz na ideologickou 
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rovinu. To se odrazilo v programech festivalu, ale i v projevech, které zde byly přednášeny 

a měly nějakým způsobem ideologicky zapůsobit na místní lid. 

2.4.4. Osmdesátá léta dvacátého století – návrat k jádru folkloru 

Chodské slavnosti v roce 1980 byly pořádány v rámci oslav pětatřicátého výročí 

osvobození Československa Sovětskou armádou a účastnila se jich stranická delegace, 

kterou vedl ministr školství Milan Vondruška.
103

 V první polovině osmdesátých let byly 

součástí programů hlavní pořady s názvy „Kytice písní uvitá – manifestace pracujících“ (1981), 

„Pro krásu života – manifestace pracujících“ (1982), „Píseň země milované – manifestace 

pracujících“ (1983), „Na Chodsku s písničkou po celý rok – manifestace pracujících“ (1984) nebo 

„Sláva Chodsku – manifestace pracujících“ (1985).
104

  

V roce 1981 při nedělní manifestaci pracujících došlo jejími účastníky k přijetí 

rezoluce proti „výrobě neutronové bomby a zvyšování válečného napětí“, což je jeden 

z mnoha příkladů, kdy se politické záležitosti nevyhnuly ani této národopisné slavnosti.
105

 

Nedělního odpoledního pořadu Chodských slavností v roce 1983 se opět tradičně 

zúčastnila stranická a státní delegace, například předseda České národní rady Josef 

Kempný. Ve svém projevu hovořil o tradici Chodů jako strážců západní hranice.
106

 I přes 

to, že se v osmdesátých letech v rámci slavností stále konaly návštěvy politických 

příslušníků, tak bych toto období, zejména jeho druhou polovinu, nazvala „návratem 

k jádru folkloru.“ Obecně vzato došlo k rozmachu Chodských slavností, což byl důsledek 

uvolňování politicko-společenských poměrů v zemi. Programy začaly být více zaměřované 

na národopisné prvky; byla z nich postupně odstraňována převažující ideologická 

složka.
107

 Místní organizátoři usilovali o vyšší kvalitu a rozšíření folklorních pořadů a byl 

to jakýsi předstupeň většího uvolnění, které nastalo později. 

Dobové články se nezaměřovaly už tolik na budování socialismu jako 

v sedmdesátých letech, i když se v nich stále vyskytoval politický podtext. Informovaly 

čtenáře o snaze pořadatelů a účinkujících zajistit divákovi pestrý zážitek. Dále se v tisku 

začala více objevovat také témata týkající se uspokojení návštěvníků slavností nejen po 
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stránce hudební, ale také gastronomické.
108

 Tato skutečnost poukazovala na to, že v tisku 

se již nutně nemusela vyskytovat pouze politická témata, což bylo dáno dobou, která 

pokročila trochu jiným směrem, ve srovnání s počátkem sedmdesátých let. Ovšem nechci 

tím říci, že by se způsob, jakým tehdy tisk prezentoval tento festival, změnil příliš výrazně; 

například Chodské slavnosti v roce 1989 v něm byly stále podávány tak, že „již dávno 

přerostly z náboženské pouti do manifestace pracujících lidí toužících po míru a klidu“.
109

 

 V některých pořadech Chodských slavností účinkovaly i dechové kapely,
110

 čímž 

chci říci, že slavnosti stále nebyly, i přes ubývání politického vlivu na ně, z velké části 

folklorní záležitostí, jako je tomu dnes. Závěrem této kapitoly musím také zmínit,  

že program Chodských slavností v letech 1955-1989 nezajišťovaly jen chodské soubory, 

ale byly zvány folklorní skupiny z celé republiky.
111

  

2.4.5. Devadesátá léta dvacátého století a současnost 

V souvislosti s přechodem k demokracii po roce 1989 došlo k několika změnám 

také v organizaci Chodských slavností. Za prvé se již v roce 1990 do programu vrátila mše 

svatá na Vavřinečku; v roce 1991 proběhla pouze v sobotu a od srpna 1992 se konala 

v sobotu i neděli v deset hodin dopoledne.
112

 Druhou, ale negativní změnou byl znatelný 

pokles zájmu o Chodské slavnosti. V roce 1991 byly vytvořeny jen tři
113

 pořady – Dudácké 

štandrle, Klenotnice horního Chodska a v sobotu vystoupila v letním kině Čerchovanka  

a sólisté.
114

 V kronice města Domažlice se píše o komornější atmosféře slavností.
115

  

Ve městě postupně přibyla nová pódia a scény. Dnes se vystupuje u brány na 

náměstí, v Letním kině, pod Chodským hradem, v Baldovské ulici a na jarmareční scéně 

                                                             
108 AUTOR NEZNÁMÝ: Chodské slavnosti slovem i obrazem, v: Nové Domažlicko, r. 38, č. 35, 25.8.1988. 
109 AUTOR NEZNÁMÝ: Historická tradice zavazuje, v: Nové Domažlicko, r. 39, č. 33, 10.8.1989. 
110 Tématu se věnuji v kapitole 4.1.4., AUTOR NEZNÁMÝ: Chodské slavnosti ve znamení míru a tvůrčí 

práce, v: Nové Domažlicko, r. 38, č. 33, 11.8.1988. 
111 Například soubor Kunovjan z Uherského Hradiště, Jiskra Plzeň, Šumavan Klatovy, ODPM Rokycany 

nebo soubor Úsměv z Horní Břízy., ŠPELDA, Antonín: Hudební místopis Domažlicka. Plzeň, Krajské 

kulturní středisko 1977, s. 44. 
112 Chodské slavnosti-Vavřinecká pouť, program 10.-11. srpna 1991, Dostupné z : 

http://www.chodskeslavnosti.cz/cs/historie-archivprogramu-1991/, 10.4.2015., Chodské slavnosti-

Vavřinecká pouť, program 15.-16. srpna 1992, Dostupné z: http://www.chodskeslavnosti.cz/cs/historie-

archivprogramu-1992/, 13.10.2014., Porta fontium; Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů, 

Kronika města Domažlice 1989-1993, s. 126., Dostupné z: http://www.portafontium.cz/, 12.2.2015. 
113 Je to poměrně málo, ve srovnání s předchozími slavnostmi, kde se počet pořadů pohyboval přibližně 

kolem devíti až jedenácti, což také nebylo pevně dáno, záleželo na konkrétních slavnostech. 
114 Chodské slavnosti-Vavřinecká pouť, program 10.-11. srpna 1991, Dostupné z : 

http://www.chodskeslavnosti.cz/cs/historie-archivprogramu-1991/, 10.4.2015 
115

 Porta fontium; Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů, Kronika města Domažlice 1989-

1993, s. 231., Dostupné z: http://www.portafontium.cz/, 5.2.2015. 

http://www.chodskeslavnosti.cz/cs/historie-archivprogramu-1991/
http://www.chodskeslavnosti.cz/cs/historie-archivprogramu-1992/
http://www.chodskeslavnosti.cz/cs/historie-archivprogramu-1992/
http://www.portafontium.cz/
http://www.chodskeslavnosti.cz/cs/historie-archivprogramu-1991/
http://www.portafontium.cz/
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před Chodským hradem. V soboru večer je u brány pořádáno Dudácké štandrle a v neděli 

vrcholí program Chodských slavností pořadem v Letním kině. Pád „železné opony“ otevřel 

nový prostor pro spolupráci se západním světem. Již v roce 1990 na některých pořadech 

spolupracoval Zdeněk Bláha s Gerhardtem Sandtnerem ze Spolkové republiky Německo. 

V kronice města Domažlice se o této spolupráci hovoří spíše v negativním duchu, jelikož 

údajně „přemíra bavorských souborů udělala z celého pořadu pořad spíše německý než 

česko-německý“.
116

 I takto mohli někteří lidé nově příchozí trendy vnímat. Dodnes lze 

označit spolupráci chodských souborů se sousedními Bavory za blízkou. Například narátor 

Vlastimil Konrády vyučuje v sousedním Bavorsku, konkrétně ve Furth im Waldu  

a Schwandorfu, a udržuje úzké vztahy s těmito sousedy: „Probíráme tam všemožný věci, 

od politiky prostě, to bereme a je to zajímavý se dozvědět, jak ty sousedi žijou a jakej maj 

na to náhled a názor.“
117

 

Od roku 1996 byl program Chodských slavností rozložen do tří dnů, od pátku do 

neděle. V pátek večer začínal pořad s názvem První domažlické fechtování, tancování  

a ohně chrlení na pódiu u brány. Od roku 2006 patří páteční večer tzv. Ozvěnám folkloru, 

kde na domažlickém náměstí vystupují kapely či soubory, které mají něco společného  

s folklorem. Letos o šedesátém výročí slavností, to byl například zpěvák Petr Bende  

a Band s cimbálovou muzikou Grajcar. Současný ředitel Městského kulturního střediska 

Domažlice Kamil Jindřich se k tomuto pátečnímu pořadu vyjádřil takto: „Jsou to kapely 

folkový, rockový i jazzový můžou bejt, ale musí zpracovávat vlastně tu lidovou písničku 

odkudkoliv nebo prostě etnohudba jako taková. Může to bejt hudba mexická to je vlastně 

jedno. Šlo mi o to, abysme ukázali, že ten folklor může žít ve více podobách.“
118

 Současná 

podoba Chodských slavností je dle mého názoru taková, že každá věková skupina 

návštěvníků si přijde na své.
119

 Děti potěší zábavné atrakce, mladí lidé si zvou přátele 

z jiných krajů, a zatímco maminky a babičky procházejí jarmark, muži se zastaví u stánku 

s nápoji a občerstvením. Atmosféru dotváří dudácké muziky a místy zaslechneme 

„juchání“ tanečních souborů. V posledních několika letech do centra Domažlic doléhá 

zvuk z Chodrockfestu, který se v době Chodských slavností koná na okraji města. Otázkou 

                                                             
116 Porta fontium; Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů, Kronika města Domažlice 1989-

1993, s. 126., Dostupné z: http://www.portafontium.cz/, 5.2.2015. 
117 Rozhovor s Vlastimilem Konrádym, nahrála Žaneta Batková, 24.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
118 Rozhovor s Kamilem Jindřichem, nahrála Žaneta Batková, 7.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
119 Zejména vedení města má zásluhu na propagaci slavností, zajišťování stánků, atrakcí a podobně.  

http://www.portafontium.cz/
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je, zda tento rockový festival je vhodné pořádat právě na domažlickou pouť. Někteří 

narátoři mají na tuto záležitost negativní názor.
120

  

 Představila jsem zde jednotlivá období vývoje národopisného festivalu Chodské 

slavnosti a jejich charakteristiky. Hlavní částí této práce jsou již zmíněné osobní příběhy 

narátorů a jejich postřehy k tématu, ovšem než je budu prezentovat, seznámím čtenáře  

s postupy a metodami, se kterými jsem pracovala. 

  

                                                             
120 Více se tématu věnuji v kapitole 4.1.3. 



32 
 

 

 

3. METODOLOGICKÁ ČÁST 

3.1. Základní tematické okruhy výzkumu 

Stěžejními tématy práce jsou Proměny Chodských slavností od roku 1955 do 

současnosti a Kariéra hudebníka. Interpretační část práce rozvíjí a doplňuje teoretickou 

část o nové informace prostřednictvím jednotlivých životních příběhů narátorů. 

V teoretické části jsem sledovala pouze tzv. „velké dějiny“ týkající se Chodských 

slavností, ale stěžejním motivem práce je zohlednění životních příběhů deseti narátorů, 

kteří se podíleli na organizaci slavností nebo utvářeli jejich program svými vystoupeními. 

Chodské slavnosti prošly za šedesát let své existence podstatnými změnami a každé jejich 

období bylo z velké části ovlivněné politikou. Zásadní změna v konání Chodských 

slavností nastala s rokem 1989. Následný vývoj přinesl několik důležitých proměn, proto je 

v práci zahrnuto i období polistopadové, s přesahy do současnosti. 

V interpretační části práce jsem sledovala osobní příběhy narátorů ve vztahu  

k Chodským slavnostem, konkrétně rovinu hudebně-folklorní (problematika dechová 

hudba versus folklor, vliv rodiny na narátora ve vztahu k folkloru), společenskou (vztahy 

místních folklorních souborů, mládež a folklor, patriotismus, působení narátora v souboru; 

rodinný život a stálé zaměstnání), náboženskou (omezení písní s náboženskou tématikou), 

politicko-historickou (politika a Chodské slavnosti, kvalifikační přehrávky, „zákaz“ 

vystupovat, cestování). Může se zdát, že sledování všech rovin bude působit roztříštěně, 

ale řada z nich se velmi prolíná, proto je nelze přesně tematicky rozčlenit. Pro téma 

Chodských slavností jsou tyto roviny stěžejní a samotní narátoři na ně upozorňovali, proto 

jsem je v práci zohlednila.  

V prvním úseku interpretační části práce (Proměny Chodských slavností od roku 

1955 do současnosti) jsou hlavní otázky vystavěny na tom, v čem narátoři spatřovali 

proměny Chodských slavností před rokem 1989 a po něm. Čím bylo jejich vzpomínání 

ovlivněno? Jaký vliv měl komunistický režim na Chodské slavnosti a folklor? Co ovlivňuje 

dnešní slavnosti? Byli více narátoři spokojeni s průběhem a organizací slavností před 1989 



33 
 

nebo potom? Dále jsem se věnovala otázce vycestování folklorních souborů mimo 

republiku před rokem 1989. Postihly narátory nějaké osobní „proměny“ po navštívení 

Západu, pohlíželi pak na folklor jinak nebo se to na vztahu k němu vůbec nepodepsalo? 

Přebila některá „zjištění“ ze Západu jejich folklorní prožitek? Na co nejvíce vzpomínali  

a proč? Odpověďmi na tyto otázky se zabývám v interpretační části práce. 

Pro vymezení druhého okruhu interpretační části práce (Kariéra hudebníka) jsem se 

rozhodla z toho důvodu, že ho považuji za zajímavé a přínosné téma, které čtenáři poodhalí 

také soukromí narátorů. Jak tento okruh souvisí s Chodskými slavnostmi? Téma více 

rozšiřuje a obohacuje pohled na životy členů folklorních souborů, kteří se podílejí na 

programu Chodských slavností, a nastiňuje jednotlivé rozdílné osudy narátorů, jejichž 

cesta se setkává nejen při Chodských slavnostech. Jaký vliv mělo rodinné zázemí narátorů 

na jejich hudebně-folklorní kariéru? Kladu si zde otázky, zda se profesní a soukromý život 

narátorů ovlivňuje nebo je zcela oddělován? Může jejich profese nebo soukromý život být 

překážkou v účasti na slavnostech? Jde či nejde tyto dva aspekty zkombinovat? Závěrem 

této části jsem nastínila problematiku emigrace, která pro narátory tvořila jednu z linií 

vyprávění o cestování do zahraničí před rokem 1989. 

3.2. Archivní prameny 

Ve své práci jsem vycházela jak z primární, tak sekundární literatury, která tvořila 

opěrný základ mého bádání a mimo jiné mi pomáhala podkládat výpovědi narátorů. 

Uvádím zde primární dokumenty týkající se organizace, zajištění a průběhu Chodských 

slavností, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu Domažlice se sídlem 

v Horšovském Týně. Jedná se o dokumenty pocházející z fondu Městského národního 

výboru Domažlice 1945-1990, který slouží především pro studium politických  

a hospodářských dějin města a obsahuje zejména záznamy ze schůzí pléna a rady města. 

Mě konkrétně zajímal spis s názvem Kulturní akce 1954-1990.
121

 Důležitým archivním 

zdrojem je také fond Okresního národního výboru Domažlice. Tento fond vznikl v roce 

1945 a zpřístupňuje archivní soubory z let 1960-1990. Nahlédla jsem do složky s názvem 

Kultura 1963-1990, konkrétně do spisu O hudebních souborech a skupinách působících na 

Chodsku v letech 1988-1990.
122

 Za přínosné považuji také dokumenty pocházející ze 

                                                             
121 Našla jsem zde řadu koncepcí pro kulturní pořady či rozpočty programové komise Chodských slavností. 
122

 Tento zdroj mi neposkytl žádné nové informace, pouze jsou zde shrnuty záležitosti, o kterých jsem již 

věděla. Například informace o místních folklorních souborech. 
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stejného fondu, konkrétně ze složky Školství a kultura 1960-1976. V této složce  

se vyskytuje spis Chodské slavnosti 1967-1975 s podrobnými informacemi o jednotlivých 

programech slavností, různými návrhy v rámci tohoto festivalu a také s dokumenty 

rozpočtové komise a vyúčtováním jednotlivých ročníků slavností.  

Informace o náboženské problematice na Chodsku jsem se čerpala opět z fondu 

Okresního národního výboru Domažlice, konkrétně ze složky Církevní záležitosti, Soupis 

farností 1960-1976 a také z materiálů s názvem Výuka náboženství 1960-1974. Jsou zde 

uvedeny informace o náboženské situaci na Chodsku, dokumenty o konkrétní výuce 

náboženství či jednotlivé přihlášky zájemců k jeho výuce. Pro zkoumání tohoto tématu 

jsem využila také spis Zprávy o výuce náboženství 1961-1967 pocházející ze stejného 

fondu, ve kterém jsou dostupná inspekční sdělení týkající se výuky náboženství či seznamy 

žáků, kteří v rámci školní výuky docházeli na předmět náboženství. Jsou zde uvedené také 

statistiky týkající se množství žáků docházejících na tuto výuku nebo zmínky o tzv. 

„přesvědčovacích kampaních“ či „ateistických komisích.“
123

 

Ve své práci jsem vycházela také z kronik města Domažlice, které jsou  

v digitalizované podobě dostupné online.
124

 V kronikách jsou uvedeny informace  

k Chodským slavnostem od roku 1955 do současnosti včetně záznamů o jejich průběhu. 

Dále jsem čerpala informace také z obecních kronik, konkrétně obce Mrákov a Postřekov, 

dostupných ze stejného zdroje. 

3.3. Literatura  

Dostupná literatura, na kterou odkazuji v textu, byla přínosná zejména v poskytnutí 

základních informací o historickém vývoji Chodských slavností či obecných informacích  

o místních dudáckých muzikách. Využila jsem ji zejména pro získání faktografických 

údajů, které jsem v některých případech použila pro komparaci v rámci interpretace. Na 

druhou stranu musím zmínit, že v některých případech k dané problematice neexistuje 

žádný písemný pramen, proto jsem musela vycházet pouze ze vzpomínek narátorů.
125

 

                                                             
123 Tématu se věnuji na s. 25. 
124 V uvedených citacích uvádím čísla stránek ne podle listů v kronice, ale podle prohlížeče, ve kterém se 

zobrazují a to z důvodů lepší orientace., Porta fontium; Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů, 

Dostupné z:  http://www.portafontium.cz/, 14.1.2015. 
125

 Jedná se například o problematiku „zákazu“ místních hudebníků vystupovat na Chodských slavnostech, 

kterou rozpracovávám v kapitole 4.1.1.3. 

http://www.portafontium.cz/
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Informace jimi poskytnuté tedy pomáhají zmapovat dosud neprobádaný okruh, který 

souvisí s Chodskem a místním folklorem. 

3.3.1. Knihy 

 Existuje poměrně hodně literatury k tématu Chodska, různé syntézy o chodské 

historii, geografii tohoto regionu, kultuře, folkloru a tradicích. Jen dvě publikace se přímo 

věnují tématu Chodských slavností. Jedná se o brožuru s názvem 50 let Chodských 

slavností (2005) od Josefa Kuneše, Jany Matějkové a kolektivu, ve které je nastíněn 

stručný vývoj Chodských slavností a také období, které jim předcházelo; sborník je také 

doplněn řadou fotografií. Druhou publikací je kniha Věry Závacké s názvem Třicet let 

Chodských slavností (1985), popisující historii města Domažlice, vznik Chodských 

slavností a jejich jednotlivé ročníky od roku 1955 do roku 1984. U této knihy spočívá 

hlavní nedostatek v době jejího vzniku, jelikož nabízí pouze jediný pohled na téma a to 

ovlivněný komunistickou ideologií. Co se týče literatury vydané před rokem 1989, která se 

věnuje tématice chodského regionu, mohu zde zmínit například knihu Emila Felixe 

Chodsko v našem písemnictví (1940), která pojednává o chodské literární tradici nebo 

knihu Adolfa Weniga Chodové, strážci pomezí (1936), která vyzdvihuje poslání Chodů 

střežit hranici a také popisuje jejich každodenní život. V roce 1956 národopisec a chodský 

rodák Jindřich Jindřich sepsal knihu s názvem Chodsko (1956), ve které píše o lidových 

zvycích, pověrách a tradici chodského kroje. Profesor Eduard Maur se v publikaci 

Chodové, historie a historická tradice (1984) věnuje chodskému národopisu a také mimo 

jiné životu Chodů za socialismu. Nabízí zde pohled na Chody jako na „protifeudální 

bojovníky.“ 

Obecně je problematika Chodska za druhé světové války zpracována v knihách od 

Bohuslava Balcara Chodsko ve stínu hákového kříže, I. – III. díl (2003) a Hvězdy a pruhy 

nad Chodskem (2010), ve kterých pojednává o životě obyvatel Chodska v době nacismu. 

Z těchto knih jsem čerpala zejména faktografické údaje týkající se období 1938-1945.  

O Chodsku a jeho historii vyšlo několik publikací, které jsou často doprovázené 

fotografiemi chodských tradic, jako jsou knihy Chodsko pod Haltravou (1924), Chodsko. 

Historické a současné (2013), Naše Chodsko (1990) nebo Historie domažlických Chodů 

(2000).
126

 Tyto publikace se zaměřují na místní svéráz, tradice (chodské kroje, chodské 

                                                             
126 Viz přiložený seznam použitých zdrojů. 
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koláče, řemesla apod.) a historii Chodů. V knize Adolfa Mlejnka Chodsko (1973) je kromě 

dobových fotografií také popsána podoba chodského kroje a jeho odlišnosti v horním  

a dolním Chodsku. Mezi nejznámější publikace, zabývající se chodskými kroji, které jsou 

neodmyslitelnou součástí chodského folkloru, patří kniha Ivy Kumperové Chodské kroje 

(2010) a Lucie Kalousové Chodský kroj na prahu 21. století (2011). Tyto dvě knihy 

hodnotím jako výborné publikace zabývající se tématem chodských krojů, jelikož  

i absolutnímu neznalci této problematiky ji dokážou podrobně přiblížit. 

O hudebních záležitostech, o konkrétních písních a chodských souborech píše Věra 

Thořová v knize Lidová zpěvnost na Chodsku (1992) nebo Antonín Špelda v publikaci 

Hudební místopis Domažlicka (1977). Jiří Kajer se v publikaci Deset chodských písní 

(1951) věnuje chodským písním, konkrétně pro klarinety Es a B dur, housle a dudy. Tyto 

knihy byly přínosné, zejména v tom ohledu, že mi posloužily jako zdroj doplňující 

informace poskytnuté narátory. 

Za důležitou část bibliografie považuji také memoárovou literaturu. Své vzpomínky 

na Chodsko a zejména svoji hudební kariéru sepsal bývalý chodský dudák, ředitel Muzea 

Chodska a regionalista pan Vladimír Baier. Kniha se jmenuje Muzikantské vzpomínky 

(2002) a autor zde zachycuje svá muzikantská léta a vzpomínky na své přátelé, často také 

z folklorních souborů. Je škoda, že pan Baier již nežije. Byl velkou osobností Chodska  

a v rámci mé diplomové práce by bylo zajímavé natočit s ním rozhovor, bohužel jsem 

musela vycházet pouze z jeho knih a článků. Další velký folklorista, dudák a hudební 

skladatel Zdeněk Bláha napsal vzpomínkovou knihu s názvem Nezapomenutelné postavy 

chodského folkloru (1999), ve které vzpomínal na přátele, kteří dělali chodské lidové 

umění, a zmiňoval různé údaje o muzikantech v regionu. Domažlický dudák Rudolf 

Svačina v knize Dudáci a dudácká muzika na Chodsku (1990) mapoval skrze své 

vzpomínky místní dudácké muziky. Za další velkou osobnost chodské folklorní hudby je 

považován pan Antonín Konrády. Kniha s názvem Antonín Konrády, „Hdyž pukl zabečí, 

hned srdce poskočí aneb jak jsem začal pukla mačkat“ (2012) pojednává nejen  

o muzikantských letech jeho života, ale i o jeho soukromí a rodině. S memoárovou 

literaturou se mi pracovalo velmi dobře. Jsou zde zachycené autentické vzpomínky 

chodských hudebníků, což mě v mnoha ohledech inspirovalo k několika úvahám 

rozvíjeným v interpretační části práce. 
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3.3.2. Tisk 

Za důležitý pramen považuji také tisk. K tématu Chodských slavností vycházelo  

a stále každoročně vychází velké množství článků, které mají přilákat návštěvníky na tento 

festival nebo hodnotí jeho průběh a shrnují nejdůležitější události jednotlivých ročníků 

slavností. Všechny tyto články nalezneme v Městské knihovně Boženy Němcové  

v Domažlicích, uložené v Regionálním fondu nebo ve Státním okresním archivu 

Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Jedná se zejména o periodika Domažlický deník, 

Domažlicko, Domažlický zpravodaj, Za nové Domažlicko, Český les či Plzeňsko. Za 

důležitý zdroj zejména ze sedmdesátých a osmdesátých let považuji Nové Domažlicko  

s podtitulem Týdeník OV KSČ a Rady ONV v Domažlicích. Informace pro svoji práci jsem 

čerpala jak z dobových, tak současných článků a fotografií vztahujících se k Chodským 

slavnostem. Dobové články jsou naplněné ideologií minulého režimu a musím k nim 

přistupovat s tím, že byly ovlivněny cenzurou. Za velmi cennou publikaci, nejen pro svoji 

práci, považuji dílo etnografa pana Vladimíra Baiera Historie národopisných skupin  

a souborů na Domažlicku, které vyšlo na pokračování v Domažlickém deníku a posloužilo 

mi k vytvoření si jistého obrazu o Chodských slavnostech, zejména za minulého režimu.  

Některé články publikované ve výše zmíněných periodikách mi poskytly obecné informace 

a pomohly nastínit dobovou situaci ohledně jednotlivých ročníků slavností.
127

 Jiné mi 

posloužily ke komparaci s konkrétními vzpomínkami narátorů.
128

  

3.3.3. Online zdroje  

Nejprve zde uvádím online zdroje pro široké publikum, kde jsou poskytnuty 

základní informace o Chodských slavnostech – Vavřinecké pouti.  Tyto internetové stránky 

zveřejňují aktuální dění ve městě během slavností a také podrobný program konaných 

akcí.
129

 Konkrétní informace o jednotlivých folklorních souborech jsou zveřejněny na 

jejich webových stránkách: Chodský soubor Mrákov,
130

 Národopisný soubor Postřekov,
131

 

                                                             
127 AUTOR NEZNÁMÝ: Domažlicko-záštita hranic socialismu a míru, v: Nové Domažlicko, r. 5, č. 32, 

10.8.1972, AUTOR NEZNÁMÝ: Naše soubory, v: Nové Domažlicko, r. 5, č. 32, 10.8.1972, AUTOR 

NEZNÁMÝ: Tobě k tisíci letům, v: Nové Domažlicko, r. 4, č. 32, 12.8.1971, AUTOR NEZNÁMÝ: 

Domažlice-pevná vlasti hráz, v: Nové Domažlicko, zvláštní příloha z 15.8.1971. 
128 BAIER, Vladimír: Trpíl, hale nemlčíl, v: Domažlicko, r. 12, č. 36, 4.9.2002, s. 4, BAIER, Vladimír: Jak 

jsme začali mačkat pukly aneb 50 let s Konrádyho dudáckou muzikou, v: Domažlický deník, r. 14, č. 206, 

2.9.2005, s. 10., VORLÍČEK, Jiří: Vzpomínka na Jaromíra Horáka v: Domažlický deník, r. 11, č. 181, 

6.8.2002, s. 18. 
129

 Chodské slavnosti-Vavřinecká pouť, Dostupné z: http://www.chodskeslavnosti.cz/cs/historie/, 23.10.2014. 
130 Chodský soubor Mrákov, Dostupné z: http://www.mrakovskysoubor.cz/cz/index.asp, 8.12.2014. 

http://www.chodskeslavnosti.cz/cs/historie/
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Domažlická dudácká muzika,
132

 Konrádyho dudácká muzika,
133

 a Mužský pěvecký sbor 

Haltravan.
134

 

Z badatelského hlediska jsou přínosnějšími online zdroji zejména jednotlivé články 

o narátorech a jejich souborech nebo přímo články jimi publikované. Některé mapují 

životy mých narátorů, jako například pana Antonína Konrádyho
135

 nebo velkých osobností 

chodského folkloru, které již nejsou mezi námi, jako byl pan Albert Švec
136

 či Jaromír 

Horák.
137

 Pro narátory, zejména mrákovské, je stěžejním tématem jejich vzpomínání 

Mrákovská hyjta, která se v této obci koná v době Chodských slavností.  Především narátor 

Josef Nejdl st. se k ní často odkazuje. Obraz o ní mi pomohly dotvořit některé online 

publikované texty, jako například tyto, uvedené v poznámce pod čarou.
138

 Dále jsem 

vycházela z příspěvků týkajících se místních poudaček
139

 nebo vystupování Chodů 

v Praze,
140

 konkrétně například v Senátu.
141

 Někteří narátoři se zmínili o problematice 

Folklorního sdružení ČR,
142

 což je pro ně velké téma, a pomocí některých online zdrojů 

                                                                                                                                                                                         
131 Národopisný soubor Postřekov, Dostupné z: http://www.postrekovo.cz/. 8.12.2014. 
132 Domažlická dudácká muzika, Dostupné z: http://www.dudacka.cz/, 8.12.2014. 
133 Konrádyho dudácká muzika, Dostupné z: http://www.kdm-cz.eu/, 8.12.2014. 
134 Mužský pěvecký sbor Haltravan, Dostupné z: http://www.haltravan.cz/, 8.12.2014. 
135 KITZBERGER, Stanislav: Antonín Konrády: Hdyž pukl zabečí, hned srdce poskočí, Dostupné  

z: http://www.denik.cz/hudba/a-konrady-hdyz-pukl-zabeci-hned-srdce-poskoci-20120803-wdiw.html, 

8.11.2014, BABOR, Josef: Antonín Konrády našel díky hudbě i životní lásku, Dostupné z: 

http://domazlicky.denik.cz/kultura_region/konrady-nasel-diky-hudbe-i-zivotni-lasku20110426.html, 

9.11.2014. 
136 Český rozhlas Plzeň, Chodský zpěvák Albert Švec zpíval do posledních dnů, Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/plzen/folklor/_zprava/chodsky-zpevak-albert-svec-zpival-do-poslednich-dnu--

1427935, 3.12.2014. 
137 CIBULKOVÁ, Milena: Před 30 lety zemřel Král chodských zpěváků, Dostupné 
z:http://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/pred-30-lety-zemrel-kral-chodskych-zpevaku-20120905.html, 

3.3.2015. 
138 CIBULKOVÁ, Milena: Hyjta bude letos ryze česká, Dostupné z: 

http://domazlicky.denik.cz/kultura_region/hyjta-bude-letos-ryze-ceska-20140808.html, 

6.2.2015.,VONDRÁČKOVÁ, Michaela: Hyjtácí z Mrákova letos v Domažlicích zazářili, Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/plzen/folklor/_zprava/hyjtaci-z-mrakova-letos-v-domazlicich-zazarili--1414326, 

20.12.2014. 
139 VONDRÁČKOVÁ, Michaela: Šprýmaři a poudači vám pěkně polechtají bránici, Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/plzen/folklor/_zprava/sprymari-a-poudaci-vam-pekne-polechtaji-branici--1425234, 

5.12.2014. 
140 VONDRÁČKOVÁ, Michaela: O slavnou chodskou tradici v Praze pečují Psohlavci, Dostupné z: 
http://www.rozhlas.cz/plzen/folklor/_zprava/o-slavnou-chodskou-tradici-v-praze-pecuji-psohlavci--1393611, 

18.2.2015., SKÁLA, Petr: Praha patřila na jeden den Chodsku, Dostupné z: 

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/praha-patrila-na-jeden-den-chodsku/, 6.12.2014. 
141 Chodské slavnosti v Senátu, Dostupné z: http://www.folklornisdruzeni.cz/chodske-slavnosti-v-senatu2, 

11.2.2015., BABOR, Josef: Chodové vystoupili v Senátu, Dostupné z: 

http://domazlicky.denik.cz/kultura_region/chodove-vystoupili-v-senatu20110805.html, 12.2.2014., Chodské 

slavnosti v Senátu, Dostupné z: http://literarky.cz/component/content/article/161-dnes/4610-chodske-

slavnosti-v-senatu, 12.12.2014. 
142 KABÁTOVÁ, Šárka: Sliby a výmluvy, líčí věřitelé chování šéfů folklorního sdružení, Dostupné 

z:http://www.lidovky.cz/folklorni-sdruzeni-dluzi-miliony-a-miri-do-insolvence-ppx-/zpravy-

domov.aspx?c=A141101_140904_ln_domov_sk, 4.3.2015. 

http://www.postrekovo.cz/
http://www.dudacka.cz/,%208
http://www.kdm-cz.eu/
http://www.haltravan.cz/
http://www.denik.cz/hudba/a-konrady-hdyz-pukl-zabeci-hned-srdce-poskoci-20120803-wdiw.html
http://domazlicky.denik.cz/kultura_region/konrady-nasel-diky-hudbe-i-zivotni-lasku20110426.html
http://www.rozhlas.cz/plzen/folklor/_zprava/chodsky-zpevak-albert-svec-zpival-do-poslednich-dnu--1427935
http://www.rozhlas.cz/plzen/folklor/_zprava/chodsky-zpevak-albert-svec-zpival-do-poslednich-dnu--1427935
http://domazlicky.denik.cz/kultura_region/hyjta-bude-letos-ryze-ceska-20140808.html
http://www.rozhlas.cz/plzen/folklor/_zprava/hyjtaci-z-mrakova-letos-v-domazlicich-zazarili--1414326
http://www.rozhlas.cz/plzen/folklor/_zprava/sprymari-a-poudaci-vam-pekne-polechtaji-branici--1425234
http://www.rozhlas.cz/plzen/folklor/_zprava/o-slavnou-chodskou-tradici-v-praze-pecuji-psohlavci--1393611
http://www.folklornisdruzeni.cz/chodske-slavnosti-v-senatu2
http://domazlicky.denik.cz/kultura_region/chodove-vystoupili-v-senatu20110805.html
http://literarky.cz/component/content/article/161-dnes/4610-chodske-slavnosti-v-senatu
http://literarky.cz/component/content/article/161-dnes/4610-chodske-slavnosti-v-senatu
http://literarky.cz/component/content/article/161-dnes/4610-chodske-slavnosti-v-senatu
http://literarky.cz/component/content/article/161-dnes/4610-chodske-slavnosti-v-senatu
http://www.lidovky.cz/folklorni-sdruzeni-dluzi-miliony-a-miri-do-insolvence-ppx-/zpravy-domov.aspx?c=A141101_140904_ln_domov_sk
http://www.lidovky.cz/folklorni-sdruzeni-dluzi-miliony-a-miri-do-insolvence-ppx-/zpravy-domov.aspx?c=A141101_140904_ln_domov_sk
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jsem se mohla informovat, o současných problémech a stavu tohoto sdružení. Všechny 

online zdroje mi posloužily jako jeden z více pramenů, ke kterým lze přihlédnout, a mohla 

jsem je vzájemně porovnávat. Některé z nich jsou přínosné více, jiné méně a vždy je nutné 

brát ohled na to, kdo je napsal a kde jsou zveřejněny, jelikož online zdroje nemusí být vždy 

spolehlivým pramenem informací. V mém případě se většinou jedná o internetové články 

Domažlického deníku či plzeňského rozhlasu. V některých případech jiný než elektronický 

zdroj k tématu téměř neexistoval, proto jsem vycházela alespoň z něj.
143

  

3.4. Rozhovory 

3.4.1. Metoda orální historie 

Orální historie se zabývá mimo jiné prvkem každodennosti, což v případě 

vzpomínek představitelů chodského folkloru otevírá nové pohledy v tzv. mikrohistorii 

tohoto regionu. Doposud byly vydány knihy a brožury týkající se Chodských slavností, 

jako největšího národopisného svátku na Chodsku, které obsahují osobní vzpomínky 

aktérů a účastníků na folklorní život jen minimálně. Metoda orální historie mi pomáhá 

nahlédnout hlouběji za obecné přehledy konaných akcí a široce zveřejněných informací, 

které jsou v knihách uváděny. Před nahráváním rozhovorů bylo pro bližší seznámení se 

s tématem nejdříve potřeba zjistit co nejvíce informací o zkoumaném tématu z různých 

dostupných zdrojů, jako jsou archivní dokumenty, knihy či periodika.  

Všechny rozhovory byly realizovány podle standardů orální historie, včetně 

dodržení etických a legislativních pravidel.
144

 V práci využívám chronologický přístup, 

který vyhovoval dobře i starším narátorům. Svá vyprávění započali narozením, dětstvím  

a věnovali se i rodinnému zázemí. Dále pokračovali skrze své životní vzpomínky a zážitky 

do současnosti. Většina narátorů hovořila o svém soukromém a profesním životě, přičemž 

u některých z nich je profesní život zároveň životem hudebním. Během rozhovoru bylo 

důležité navodit důvěru, příjemnou atmosféru a dát narátorovi najevo můj zájem o jeho 

vyprávění. Skutečnost, že jsem narátory předem seznámila s tím, že pocházím z Domažlic, 

hrála roli v získání jejich důvěry. Obecně, dle standardů orální historie by tazatel neměl 

zasahovat do narátorova vyprávění nebo mu vnucovat své vlastní názory. Tak tomu bylo  

                                                             
143 Jednalo se například o informace o Mrákovské hyjtě.  
144

 Oral History Association, Dostupné z: http://www.oralhistory.org/do-oralhistory/principles-and-

practices/oral-history-evaluation-guidelines-revised-in-2000), 11.4.2015. 

http://www.oralhistory.org/do-oralhistory/principles-and-practices/oral-history-evaluation-guidelines-revised-in-2000
http://www.oralhistory.org/do-oralhistory/principles-and-practices/oral-history-evaluation-guidelines-revised-in-2000
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i v konkrétních rozhovorech nahrávaných pro tuto práci. Narátoři sami vyprávěli o svém 

životě a následně jsem kladla doplňující otázky. Při realizaci rozhovorů nedošlo ze strany 

narátorů k žádnému problému a nikdo z nich nechtěl být anonymizován, ani neusiloval  

o vyškrtnutí některé části rozhovoru.  

Moje pozice zaujatá vůči tématu práce je z velké části dána tím, že pocházím 

z Chodska a žiji v Domažlicích. S přibývajícím věkem a hlavně díky odloučení (studium 

v Praze) jsem si uvědomila, jak moc je náš region zajímavý a také skutečnost, že místní 

folklor je působivý a jedinečný. Mám také několik přátel a známých působících v místních 

národopisných souborech, kteří mi pomohli při psaní této práce, a vždy mě jejich 

vystupování velmi inspiruje. Díky tomu, že osobně nepůsobím v žádném ze souborů,  

s jejichž členy jsem nahrávala rozhovory, si mohu držet jistý odstup a i přesto, že mohu 

chovat bližší sympatie k některým folklorním sdružením, usiluji v této práci o to, abych 

nebyla zaujatá ani ovlivněná žádným z nich. Samozřejmě roli vždy hraje „lidský faktor“, 

nikdo není zcela nestranný a každý má svůj vlastní názor, proto musím upřímně 

podotknout, že se jedná o moji osobní interpretaci a každý člověk s ní zajisté nemusí 

souhlasit. Snažím se na soubory pohlížet jako na rovnocenné celky, které na Chodsku 

působí a jde jim o stejnou věc, folklor. Ano, Chodsko, zdejší nářečí i zvyky a především 

místní mentalita mi je blízká, žiji v ní celý život a sama sebe mohu označit za 

konzervativního Choda, který se snaží být trochu jiný, možná modernější, i když svůj 

původ nezapře. Jsem hrdá, že pocházím z Chodska a místní folklor pro mě tvoří 

nejreprezentativnější složkou tohoto regionu.
145

 

3.4.2. Realizace rozhovorů 

3.4.2.1. Kontaktování a získání narátorů 

Způsob výběru narátorů probíhal tak, že jsem zmapovala okruh možných 

potenciálních osob, zejména z jednotlivých folklorních souborů. Vybírala jsem narátory  

z Národopisného souboru Postřekov, Chodského souboru Mrákov, klenečského 

Haltravanu, Domažlické dudácké muziky a Konrádyho dudácké muziky. Dále jsem zde také 

                                                             
145 Co se týče názvu mé práce „Pukl, hyjta ha muzika“, vznikl kombinací tří pro mě stěžejních slov, která 

přímo souvisejí s Chodskými slavnostmi. Pukl je přezdívka pro dudy, které jsou neodmyslitelnou součástí 

chodské hudby. Hyjty neboli návštěvy k tomuto festivalu také patří, ať už soukromé či ona pověstná 

Mrákovská hyjta, konající se každý rok na Chodské slavnosti. Místní muziku obecně považuji za hlavní trend 

Chodských slavností. 
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chtěla mít zastoupené dvě odlišné generace ředitelů Městského kulturního střediska 

Domažlice, proto jsem oslovila i pana Zdeňka Peroutku, který není člen vyloženě 

chodského folklorního souboru, ale je dlouholetým hudebníkem kapely Crystal Band. Ve 

dvou případech byly rozhovory natáčeny s otcem i synem.
146

  

Kontaktování narátorů probíhalo několika způsoby. Využila jsem toho, že sama 

pocházím z centra Chodska – Domažlic a mám zde řadu přátel a známých, proto jsem 

neměla nejmenší problém se sehnáním kontaktů na potencionální narátory. Žádného 

z narátorů jsem neznala předem osobně. Některé narátory jsem kontaktovala nejdříve 

telefonicky (pan Zdeněk Peroutka, pan Josef Kuneš, pan Antonín Konrády, pan Josef Nejdl 

st.) a poté se s některými z nich na podrobnostech domluvila po emailu. Pan Zdeněk 

Peroutka se semnou dvakrát před nahráváním rozhovoru sešel, aby si objasnil, co je od 

něho požadováno. Narátory pana Josefa Nejdla ml., pana Kamila Jindřicha, pana Jana 

Holoubka, pana Petra Buršíka, pana Richarda Vísnera jsem kontaktovala pouze emailem  

a hned poté jsme se sešli k uskutečnění rozhovoru. S panem Vlastimilem Konrádym 

proběhla domluva osobně, když jsem se s ním setkala při nahrávání s panem Josefem 

Kunešem v ZUŠ Jindřicha Jindřicha. Nikdo z oslovených narátorů poskytnutí 

životopisného vyprávění neodmítl, tudíž bylo pořízeno deset rozhovorů z původních deseti 

plánovaných. 

Většinu kontaktů mi zajistili přátelé Marta Růžková a Josef Jarábek (oba jsou 

aktivními členy Chodského souboru Mrákov) a to díky tomu, že členové všech místních 

folklorních souborů se vzájemně mezi sebou znají. Kontakt na pana Josefa Kuneše mi 

pomohla sehnat přítelkyně Michaela Flajšhansová, která je s narátorem v příbuzenském 

vztahu. Josef Kuneš mi dal kontakt na Jana Holoubka a od pana Josefa Nejdla ml. jsem 

obdržela kontakt na jeho tatínka Josefa Nejdla staršího. Zafungovala zde tedy tzv. metoda 

„snowball sampling“.
147

 

Nutno také vysvětlit, proč jsou mezi narátory zastoupeni pouze muži, přestože 

v chodských souborech vystupuje mnoho žen, většinou jako tanečnice, houslistky nebo 

zpěvačky. Nesetkala jsem se ovšem s tím, že by některá z nich vedla soubor, což byl jeden 

                                                             
146 Pan Antonín a Vlastimil Konrády; pan Josef Nejdl st. a Josef Nejdl ml. 
147 Jedná se o tzv. metodu sněhové koule, kdy jeden narátor poskytne kontakt na jiného a ten následně zase na 

dalšího narátora., HENDL, Jan: Kvalitativní výzkum. Základy teorie, metody a aplikace. Praha, Portál 2008, 

s. 390. 
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z důvodů, proč jsem se rozhodla nahrávat jen s muži.
148

 Právě muži zastávají ve 

folklorních souborech pozice kapelníků nebo jsou ve světě známí jako chodští dudáci. 

V mé práci mi jde zejména o nastínění proměny Chodských slavností, na kterých účinkují 

místní folklorní soubory, jejichž vůdčími osobnostmi a hlavními hudebníky jsou muži. Do 

budoucna se nebráním dalšímu výzkumu, například se ženami; jak vnímají své pozice 

v souborech. Poté by bylo možné komparovat názory mužů i žen, ovšem to není cílem této 

práce, možná jen jakási vize do budoucnosti. Lze říci, že bez pěveckých a tanečních 

vystoupení žen, by chodský soubor nebyl chodským souborem, ovšem jeho stěžejní rovinu 

pokrývá mužská populace, čímž pouze vysvětluji, proč jsem se rozhodla nahrávat 

rozhovory jen s muži. 

3.4.2.2. Seznam narátorů a jejich charakteristika  

Uskutečnila jsem rozhovory celkem s deseti narátory, jejichž společnou 

charakteristikou je, že jsou to Chodové, účastnili se Chodských slavností a jedná se o členy 

chodských folklorních souborů a hudebníky. Zástupci mrákovského souboru Josef Nejdl 

ml. a Josef Nejdl st. nehrají na žádný hudební nástroj ani nezpívají, ale Josef Nejdl ml. 

působí jako mluvčí a koordinátor a Josef Nejdl st. je vedoucím celého mrákovského 

souboru. Také Petr Buršík není vyloženě hudebník, ale vede Národopisný soubor 

Postřekov. Tyto narátory jsem se rozhodla do práce zařadit zejména z toho důvodu, že  

i přes to, že nejsou vyloženě hudebníci, velmi důvěrně znají prostředí svých souborů. Pan 

Josef Nejdl ml. je zároveň i ředitelem Muzea Chodska a výborný etnograf této oblasti. S 

každým narátorem jsem vedla jen jeden rozhovor, zejména z důvodů, že v něm obsáhli 

vše, co jsem požadovala a někteří i něco navíc. Tudíž zde nebyla výrazná potřeba něco 

dalšího doplňovat.
149

  

 Již před uskutečněním rozhovorů jsem se rozhodla, že ve struktuře narátorů by 

měly být zastoupeny dvě odlišné generace, abych mohla porovnávat případné úvahy, 

názory věkově rozdílných členů chodských souborů. Nejmladšímu narátorovi je 35 let  

a nejstaršímu 83 let. Po získání nahrávek jsem usoudila, že ne u všech témat se dá sledovat 

odlišné generační vnímání, proto tuto skutečnost reflektuji jen v některých případech. 

Hlavní informace o skupině deseti narátorů jsou znázorněny v následující tabulce:   

                                                             
148 Chtěla jsem mít mezi narátory zastoupené také vedoucí místních folklorních souborů, jelikož právě oni se 

podílejí na různých organizačních záležitostech a mají přímé zkušenosti s Chodskými slavnostmi. 
149

 V jednom případě, konkrétně s panem Josefem Nejdlem ml. proběhla další komunikace ohledně tématu 

pomocí elektronické pošty, kde narátor vysvětluje a doplňuje některá v rozhovoru probíraná témata. 
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Tabulka 1: Základní informace o narátorech 

Jméno narátora Soubor Funkce v souboru Věk 

Buršík Petr 
Národopisný 

soubor Postřekov 
vedoucí souboru 39 let 

Holoubek Jiří 
Mužský pěvecký 

sbor Haltravan 

vedoucí souboru, hra na dudy, 

housle 
56 let 

Jindřich Kamil 
Domažlická 

dudácká muzika 

dudy, kontrabas, zpěv, klavír, 

fanfrnoch, vozembouch, bicí 
41 let 

Konrády Antonín 
Konrádyho 

dudácká muzika 
dudy, bicí, vozembouch, zpěv 83 let 

Konrády Vlastimil 
Konrádyho 

dudácká muzika 
zobcová flétna, klarinet, 

saxofon, dudy 
54 let 

Kuneš Josef 
Domažlická 

dudácká muzika 
kontrabas, dudy, zpěv 35 let 

Nejdl Josef ml. 
Chodský soubor 

Mrákov 
tanečník a organizátor 43 let 

Nejdl Josef st. 
Chodský soubor 

Mrákov 
vedoucí souboru 73 let 

Peroutka Zdeněk 
kapela Crystal 

Band 
saxofon, klarinet, zpěv, klávesy 70 let 

Vísner Richard 
Národopisný 

soubor Postřekov 
vedoucí souboru, hra na dudy 41 let 

 

Nahrávání s narátory bylo velmi příjemné, nesetkala jsem se s žádnými potížemi 

ani etickými problémy. Z jejich strany byl patrný velký zájem o vyprávění svých příběhů  

a byli ochotní spolupracovat; kontakt a domluva s nimi, probíhala zcela bez problémů.  

3.4.2.3. Průběh rozhovorů  

Ještě před zahájením rozhovorů bylo narátorům vysvětleno, co je orální historie,  

o jaký projekt se jedná a co od nich bude požadováno. Byli seznámeni s průběhem 

nahrávání a většina předem poprosila o přibližné okruhy témat pro rozhovor. Všichni 

podepsali Souhlas ke zpracování a zpřístupnění osobních a citlivých údajů.
150

 Většina 

                                                             
150 Tyto dokumenty jsou k dispozici na přiloženém CD, které je součástí této práce. 
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narátorů ho podepsala po dokončení nahrávání a nikdo z nich nepožadoval vystupovat 

anonymně, proto jsou v práci uváděna jejich celá jména a také jména osob, o kterých 

hovoří. Rozhovor začal krátkým úvodem, který jsem osobně namluvila; bylo uvedeno 

datum, místo nahrávání, projekt, pro který se nahrávalo a jméno narátora, se kterým jsem 

rozhovor uskutečnila. Poté jsem narátora vyzvala k vyprávění, postupně od svého narození, 

dětství, dospívání, vzpomínek na cesty se souborem, své zkoordinování hudební kariéry  

a soukromého života až k Chodským slavnostem. Každý narátor si nastavil chronologii 

svého vyprávění trochu odlišně. Zatímco někteří se drželi časové posloupnosti, jiní 

vzpomínali vyloženě na jednotlivé události v různém časovém sledu, ale všichni se od 

začátku snažili vztahovat své vyprávění k hudebnímu životu nebo účinkování v souboru. 

Jak již bylo uvedeno, v případě působení pana Zdeňka Peroutky, se nejednalo o klasický 

folklorní soubor, ale spíše dechovou kapelu, která hrála i lidové písně, zejména v zahraničí. 

I přes tuto drobnou „odlišnost“ jsem se narátora rozhodla do projektu zařadit z toho 

důvodu, že byl ředitelem Městského kulturního střediska v Domažlicích, podílel se na 

organizaci Chodských slavností a zároveň je i hudebníkem. Každý narátor vyprávěl dle 

svých možností, s přihlédnutím na rozdílný věk. Sami si určovali tempo rozhovoru  

a nějakým způsobem ho strukturovali. Posléze jsem kladla otázky pro naplnění témat 

rozhovoru. Každý rozhovor je zakončen jinak, ale u všech narátorů došlo k vyčerpání 

tématu a své vyprávění začali směřovat k současnému životu a věcem méně podstatným 

pro téma této práce. 

Rozhovory byly pořízeny v rozmezí období od září do listopadu 2014. Nejkratší 

rozhovor trvá 49:59 a nejdelší 2:03:17. Narátoři buďto sami nabídli místo pro nahrávání 

nebo jsme je vybrali po společné domluvě. Měla jsem možnost klidného nahrávání v domě 

svých prarodičů, blízko náměstí v Domažlicích. Z celkových deseti rozhovorů bylo osm 

nahráno v Domažlicích, jeden v Postřekově a jeden na Výhledech. Tři rozhovory se 

uskutečnily v prostorech, které jsem osobně nabídla (Zdeněk Peroutka, Jan Holoubek, 

Josef Nejdl st.), jeden v „klubovně“ Národopisného souboru Postřekov (Petr Buršík), jeden 

v restauraci (Richard Vísner) a zbytek většinou na pracovišti narátorů (Vlastimil Konrády, 

Josef Kuneš, Josef Nejdl ml., Kamil Jindřich). S panem Antonínem Konrádym jsem se 

sešla u něho doma. Většina rozhovorů proběhla bez přerušení třetí osobou a podrobnější 
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informace o průběhu rozhovorů jsou sepsány v tzv. Kartě narátora, která obsahuje 

stručnou biografii narátorů a také záznam o průběhu rozhovoru.
151

 

3.4.2.4. Zpracování rozhovorů  

 Rozhovory jsem nepřepisovala celé, pouze části, které jsem přímo užila do této 

práce; interpretovala jsem tedy na základě nahrávek.
152

 Zachovala jsem přitom chodský 

dialekt i hovorové výrazy narátorů a vysvětlivkami jsem opatřila některá slangová nebo 

vyloženě dialektická slova.
153

 Ponechala jsem také tzv. „vatová či výplňková slova.“
154

 

Dále bylo nutné nahrané rozhovory analyzovat. Snažila jsem se text zredukovat na 

přínosná sdělení pro téma této práce a rozlišit mezi spontánní narátorovou výpovědí a jeho 

pouhými odpověďmi na položené otázky.
155

 Z této části lze vypozorovat, jaká témata jsou 

pro narátory stěžejní a která naopak nevyhledávají a vyhýbají se jim.
156

 Pro utřídění 

základních informací o jednotlivých narátorech jsem vytvořila tabulku, která je součástí 

podkapitoly 3.4.2.2. Dále jsem se snažila rozhovory rozčlenit podle probíraných témat; 

pozornost jsem věnovala zájmům narátorů o daná témata, míře jejich otevřenosti či ochotě 

hovořit k dané problematice. Cílem analýzy nebyl jen rozbor obsahu rozhovoru, ale také 

osobnosti narátorů a jejich reakcí.  

 Důležité je také zmínit, že každý narátor ve svém vyprávění podrobuje vzpomínání 

vlastní analýze, ať už spontánně či záměrně.
157

 Musela jsem dbát také na problematiku 

paměti, jelikož paměť je nestálá a neustále se pod novým náporem zážitků proměňuje.  

Žádný rozhovor není nikdy dvakrát zcela stejný, paměť se neustále mění díky získávání 

nových myšlenek a zkušeností.
158

 Konečná podoba rozhovoru závisela na fyzickém  

a psychické stavu narátora, jeho sebevědomí a také míře důvěry mezi mnou a narátorem. 

V některých případech může hrát roli také skutečnost, že jsem tazatelka-žena, zatímco 

                                                             
151 Tyto karty jsou dostupné na přiloženém CD. 
152 Nejprve jsem si udělala z rozhovorů hodně podrobné poznámky a poté jsem si nahrávky znova neustále 

přehrávala. Tento způsob je pro mě výhodnější ze dvou důvodů: nemusím pořizovat jednotlivé přepisy 
rozhovorů a díky interpretaci z nahrávky mi neuniknou patřičné emoce narátora, tempo jeho řeči či celková 

atmosféra rozhovoru. 
153 Například slova jako hyjta, lajblík, fěrtuch a podobně. 
154 Jedná se o slova užívaná v hovorovém jazyce, jako například „jakoby, vlastně, prostě…“ 
155 Samovolně vnášená témata ze strany narátorů byla: emigrace, patriotismus, Folklorní sdružení ČR, vedení 

Městského kulturního střediska Kamilem Jindřichem či omezení některých chodských hudebníků se aktivně 

účastnit Chodských slavností. 
156 Pracovala jsem zde s tematickou a obsahovou analýzou. Někteří narátoři nechtěli hovořit o svém vztahu 

ke KSČ či o svém názoru na vztah místních folklorních souborů. 
157

 Je to velmi individuální, záleží na věku, pohlaví či vyjadřovacích schopnostech. 
158 PORTELLI, Alessandro: What makes oral history different. Londýn, Taylor & Francis Group 1998, s. 69. 
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narátoři muži. Osobně jsem se nesetkala s tím, že by právě tato skutečnost nějakým 

způsobem bránila otevřenosti narátorů, spíše naopak.
159

   

V interpretaci rozhovorů jde o zachycení toho, co bylo ve vyprávění sděleno, ale 

také o vystižení skrytého významu a smyslu výpovědí. Při interpretaci je potřeba využít 

také ostatních pramenů, nejen těch získaných metodou orální historie, a nějakým vhodným 

způsobem vše společně posoudit. Pokud se objeví nějaký rozpor mezi výpovědí narátora  

a faktografickými údaji, je potřeba se zaměřit na to, proč tento rozpor nastal.
160

 Narátor se 

mohl pouze splést, nesloužila mu tolik paměť nebo mohl mít s daným tématem spojené 

traumatické zážitky a mohl se snažit onu záležitost potlačovat.
161

 V interpretační části 

práce je důležité dbát na to, co, kdo a proč vypráví tak, jak vypráví a zda k tomu může mít 

důvody. Zmíněná část práce je také doplňována citacemi z rozhovorů.  

3.4.2.5. Dílčí témata rozhovorů  

Jak již bylo zmíněno, v práci jsem si zvolila dva širší okruhy: Proměny Chodských 

slavností v očích narátorů a Kariéra hudebníka. Obě témata jsou vztahována k Chodským 

slavnostem, i přes to, že v druhém okruhu se zaměřuji na konkrétní detaily ze života členů 

chodských národopisných souborů. V interpretační části práce rozvíjím zmíněné okruhy 

následujícími tématy. 

Chodské slavnosti a folklor za komunistického režimu 

  Zaměřovala jsem se zde na otázku, v čem oslovení narátoři spatřovali hlavní 

proměny Chodských slavností před rokem 1989 a jaké odlišnosti na nich shledávali ve 

srovnání s dnešní dobou. Narátoři zmiňovali různá témata, ovšem nejčastěji se jejich úvahy 

týkaly zejména nahrazování náboženských motivů v písních, nutnosti absolvovat 

kvalifikační přehrávky či omezení ve vystupování; to se ovšem netýkalo osobně nikoho  

z nich. Někteří se věnovali také problematice KSČ ve vztahu k osobním zkušenostem. 

V této kapitole jsem také rozpracovala téma vycestování souborů do zahraničí. 

                                                             
159 U všech narátorů jsem zaznamenala, jak velmi vřele mě, jakožto dívku z Chodska, přivítali. 
160 Příliš rozporů mezi vzpomínkami narátorů a písemnými prameny jsem nezaznamenala, ale jedním z těchto 

případů byla výpověď pana Zdeňka Peroutky, který tvrdil, že náboženská výuka v Mrákově byla povinná. 

Dle dobových pramenů nebyla povinná, ale dobrovolná., Fond Okresní národní výbor Domažlice, Církevní 

záležitosti, Výuka náboženství 1960-1974, Státní okresní archiv Domažlice., Domnívám se, že narátor pouze 

zaměnil slova, aniž by ti to uvědomil. Dalším případem byl Petr Buršík, který v rozhovoru zmiňoval číselný 

údaj, kterým si nebyl jist a dle písemných pramenů oprávněně. Tomuto tématu se věnuji na s. 16. 
161

 V případě mých narátorů se dle mého názoru jednalo pouze o omyl způsobený možnou nervozitou 

z nahrávání rozhovoru. 
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Chodské slavnosti a folklor po roce 1989 

 V tomto okruhu jsem se věnovala vývoji Chodských slavností a místního folkloru 

po pádu komunismu. Narátoři si sami spontánně strukturovali témata, která pro ně byla 

stěžejní, jako například vztah politiky a Chodských slavností či téma globalizace ve vztahu 

k chodskému folkloru. Dalším jejich současným tématem byl postoj mládeže k folkloru  

a samotným Chodským slavnostem, role patriotismu nebo problematika Folklorního 

sdružení ČR. Mezi spontánně vzniklá témata této kapitoly, vnášená ze strany narátorů, 

patřily změny, které do Chodských slavností zavedl ředitel Městského kulturního střediska 

Kamil Jindřich. 

Současný pohled narátorů na pozitiva a negativa Chodských slavností  

 V této kapitole jsem usilovala o nastínění hlavních kladů a záporů Chodských 

slavností, tak jak je viděli samotní narátoři. Ti na tuto problematiku nahlíželi svým 

dnešním pohledem a věnovali tématům, jako bylo již zmíněné Folklorní sdružení ČR, 

dechová hudba či názor na programový průběh festivalu. Řešili také otázku míry 

spontánnosti a autentičnosti programů slavností. Pro některé narátory se stal negativním 

tématem tzv. Chodrockfest nebo problematika vztahu médií k současným Chodským 

slavnostem. 

Dechová hudba versus folklor  

Toto téma jsem záměrně uvedla v samostatné kapitole, proto, že časově spadá do 

období před i po roce 1989. Zamýšlela jsem se zde nad tím, zda stojí budoucnost 

Chodských slavností na názorech současného vedení Městského kulturního střediska, které 

jeho ředitel preferuje, či nikoliv.
162

 Pro narátory byla problematika čistě folklorních 

záležitostí ve vztahu k dechové hudbě na Chodských slavnostech jedním z velkých témat. 

Zastávali poměrně odlišné názory, což bylo dáno především jejich vkusem a vztahem 

k jednotlivým žánrům hudby. 

Vztahy místních folklorních souborů  

 Opět se jednalo o téma spadající do období před rokem 1989, ale i do současnosti, 

proto jsem ho uvedla v samostatné kapitole. Do práce jsem ho zahrnula z toho důvodu, že 

vzájemné vztahy souborů ovlivňují chod slavností a koordinaci jednotlivých pořadů. 

                                                             
162

 Ředitel Městského kulturního střediska Domažlice Kamil Jindřich preferuje v rámci Chodských slavností 

zejména zapojení dudácké muziky. 
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Narátoři nabízeli zajímavé pohledy a jejich výpovědi pomohly leccos odhalit, zejména  

o vnitřních vztazích v místních folklorních souborech. Všichni narátoři sami od sebe 

rozvíjeli téma mrákovsko-postřekovské rivality, což stálo za bližší pozorování. 

Prvotní vliv rodiny na narátora ve vztahu k folkloru 

 V této části práce jsem se zabývala osobními rovinami jednotlivých narátorů ve 

vztahu k jejich rodinnému zázemí. Snažila jsem se určit, zda měla rodina vliv na jejich 

budoucí hudební kariéru či co bylo pro narátory v začátcích důležité k tomu, aby se vydali 

folklorní cestou. Kladla jsem si zde otázky, zda situace závisela pouze na rodinném zázemí 

či především na vlastní iniciativě každého narátora. Narátoři hovořili o svých počátcích 

v hudebně-folklorním prostředí. 

Působení narátora v souboru versus rodinný život a stálé zaměstnání 

 Rozlišila jsem zde dvě skupiny narátorů. První zastupovali ti, kteří byli či jsou 

zaměstnáni v jiném než hudebně-folklorním prostředí a hudba je pro ně koníček; druhou 

skupinu reprezentovali narátoři, pro které bylo či stále je jejich zaměstnání zároveň 

koníčkem, jelikož pracují v hudebně-folklorní oblasti. Kladla jsem si otázky, zda mohl být 

pro některé narátory výrazný problém zkoordinovat své zaměstnání se svým hudebním 

koníčkem či jak se jim daří zahrnout do svého profesního a hudebního života rodinu. 

Emigrace  

 Toto téma úzce souvisí s otázkou cestování folklorních souborů a také  

s problematikou patriotismu. Zařadila jsem ho do této kapitoly, pojednávající o kariéře 

hudebníka, zejména z toho důvodu, že se jedná o téma týkající se osobních záležitostí  

a jeho nastínění mi pomohlo přiblížit jednotlivé myšlenky a názory narátorů. 
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4. INTERPRETAČNÍ ČÁST 

Tato část práce vychází z výše zmíněných dvou hlavních okruhů, které jsem zde 

rozvíjela dílčími podtématy. Základními prameny jsou nahrané rozhovory se členy 

chodských folklorních souborů. Některé údaje jsem upřesnila z jiných zdrojů, jako je 

literatura či archivní prameny. 

4.1. Proměny Chodských slavností od roku 1955 do současnosti 

4.1.1. Chodské slavnosti a folklor za komunistického režimu  

Proč právě rok 1989 jako mezník v organizaci a průběhu Chodských slavností? 

Samozřejmě záleží na jednotlivci, jak si definuje a vymezí celou problematiku a jsem si 

vědoma toho, že slavnosti ve svém průběhu procházely změnami. Pro mě rok 1989, nejen 

v této práci, odstartoval novou éru, ve které Chodské slavnosti nebyly už převážně 

politickou akcí či součástí budování socialismu v naší zemi, ale postupně, v žádném 

případě ne hned, se z nich stal převážně čistě folklorní festival. K tomu dalo prvotní impulz 

právě zhroucení komunistického režimu. V této kapitole jsem nastínila, jaký vliv měl 

očima mých narátorů komunistický režim na Chodské slavnosti a místní folklor. 

V jednotlivých podkapitolách jsem vztahovala problematiku k politickému pozadí, jelikož 

značně ovlivňovalo dílčí témata. 

4.1.1.1. Folklor a Chodské slavnosti 

Většina narátorů vzpomínala, že Chodské slavnosti byly více než folklorní akcí, 

akcí politickou, i když folklor z nich zcela nevymizel, byl ovšem částečně potlačen. Režim 

se o folklor opíral a zároveň ho doplňoval různými estrádními či budovatelskými pořady.  

Zdeněk Peroutka se vyjádřil k atmosféře prvních ročníků slavností: „Po vzniku Chodských 

slavností v roce 1955 to byla přehlídka národopisných souborů, jak místních tak cizích, 

které se sem zvaly a probíhalo to v duchu rodícího se socialismu, prostě komunisti se na 

tom chtěli přiživit, tak prostě se všechno dělalo proto, aby se sem natáhli lidi, aby sem 
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přišli turisti a aby se vidělo, jak Chodsko buduje socialismus.“
163

 Narátor naznačoval, že 

minulý režim postupně dokázal z místního folkloru udělat masovou záležitost, kterou 

využíval ke svým ideologickým cílům. V šedesátých letech nastalo uvolnění poměrů, které 

se na Chodských slavnostech projevilo dle stejného narátora tak, že se „v poudačkách 

hodně mluvily politický vtipy“.
164

 V sedmdesátých letech se dle Josefa Kuneše „navraceli 

režiséři z Plzně, kteří samozřejmě k tomu folkloru měli daleko, zase se najelo na takový ty 

normalizační a budovatelský pořady“.
165

 Osmdesátá léta přinesla rozkvět folkloru, zejména 

v druhé polovině. Minimalizoval se zásah lidí odjinud a slavnosti organizovali místní lidé, 

kteří problematice nejvíce rozuměli. Josef Nejdl ml. vidí hlavní přínos v tom, že: „Zdeněk 

Bláha s panem Baierem, ty prostě dokázali ty Chodský slavnosti zase nasměrovat na ten 

folklor.“
166

  

Jak na problematiku folkloru a samotných Chodských slavností za komunismu 

pohlíželi narátoři? Někteří z nich vztahovali své vyprávění čistě na folklorní problematiku, 

jiní zase hovořili pouze o Chodských slavnostech. Folklor a Chodské slavnosti spolu velmi 

úzce souvisí, jelikož místní folklor každoročně vrcholí právě touto národopisnou slavností. 

V rozlišování výpovědí narátorů jde tedy pouze o to, jak a kdo k tématu přistupoval a zda 

hovořil obecně o místním folkloru či konkrétně o Chodských slavnostech.
167

  

Někteří z narátorů se věnovali obecně tématu chodského folkloru, například 

Richard Vísner zmiňoval: „Já si myslím, že ať je to jak chce, tak ten folklor byl za totality 

na tom dobře. Přece jenom tady byla totalita a todleto bylo i pro toho komunistu taková 

výspa, tím se ten stát ukazoval a myslím si, že ten folklor byl ve svý době strašně 

propagovanej.“
168

 Narátor upozorňoval, že folklor nebyl perzekuován či zakazován, 

naopak byl režimem vyzdvihován. Možná je z jeho vyprávění cítit drobná výčitka směrem 

ke komunistickým funkcionářům, že folklor takhle zneužívali, ovšem on ho dělá proto, že 

                                                             
163 Rozhovor se Zdeňkem Peroutkou, nahrála Žaneta Batková, 10.9.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
164 Tamtéž. 
165 Rozhovor s Josefem Kunešem, nahrála Žaneta Batková, 3.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
166 Rozhovor s Josefem Nejdlem ml., nahrála Žaneta Batková, 3.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky., Zdeněk Bláha (narozen 1929) je rodák z Horní Břízy, který je autorem mnoha rozhlasových pořadů. 

Po celý život zapisoval lidové písně přímo v terénu a mimo jiné je spoluzakladatelem Konrádyho dudácké 

muziky. Pan Vladimír Baier (1932-2010) byl významný domažlický rodák, klarinetista, dudák a bývalý 

ředitel Muzea Chodska. 
167 Dle mého názoru záleželo jen na čistě osobním pojetí tématu a na tom, jak si každý narátor své vyprávění 

strukturoval. 
168

 Rozhovor s Richardem Vísnerem, nahrála Žaneta Batková, 15.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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v něm vidí tradici a je to součást jeho života. Trošku se snažil obhájit to, proč se jím 

vlastně zabývá a co ho k tomu vede.
169

 Narátorův kolega z postřekovského souboru Petr 

Buršík se ve svém vzpomínání primárně zaměřoval na geografickou polohu Chodska ve 

vztahu k folkloru a upozorňoval na vzdálenost této oblasti od politického centra země: 

„Náš kout je tak trošku Bohem zapomenutej, tak ani ten bolševik do nás moc neryl.“
170

 

Vzpomínal, že na Chodsko krutě nedopadala pomyslná ruka komunistického režimu a dále 

hovořil také o chodském svérázu, který on osobně pociťoval. Vycházel ze svých osobních 

zkušeností, jelikož žil ve vesnici Postřekov, kde se tento svéráz velmi silně projevuje  

i dnes.
171

 Je jeho názor týkající se vztahu geografické polohy Chodska a mocenských 

dopadů minulého režimu utvořen díky životu v této vesnici? Lze uvažovat o tom, že kdyby 

žil v Domažlicích, mohlo by být jeho vnímání situace odlišné. Domnívám se, že možná 

ano, jelikož Postřekov je „Bohem více zapomenutý“ než samotné Domažlice. Každopádně 

narátor naznačoval, že kontrola nad folklorem zde v praxi nebyla tak výrazná, i když jeho 

vzpomínání může být od té doby pod náporem nových zážitků vylepšováno. Oba 

postřekovští narátoři se skrze svá vlastní stanoviska snažili vystihnout, jaký byl podle 

jejich názoru vliv minulého režimu na místní folklor. Narátor Richard Vísner vzpomínal, 

že chodský folklor se měl díky komunismu dobře a Petr Buršík zmiňoval jistou míru 

„svobody“ folkloru v rámci území Chodska. Oba tudíž zastávali stanovisko, že situace 

místního folkloru byla příznivá, ať už díky politickým či geografickým prvkům. 

Ředitel Městského kulturního střediska Kamil Jindřich na téma zase pohlížel 

z jiného úhlu, a to skrze tehdejší cíl komunistů potlačit církevní ráz pouti. Podotýkal: 

„Víme, co byly padesátý léta za dobu a víme i to, že byla snaha odstranit, odsunout 

Vavřineckou pouť jako pouť. Něco aby se v tý době udělalo, tak se využil folklor k tomu, 

aby přebyl tu stránku církevní, což samozřejmě není dobře, ale na druhou stranu se 

povedlo vytvořit akci, která teď měla šedesátej ročník, je to prostě doba a vývoj tý 

historie.“
172

 Narátor hodnotil situaci tak, že komunisté v podstatě vytvořili tradici, která 

trvá trochu v jiné podobě dodnes; ve smyslu, že i když folklor zpronevěřili ke svým 

účelům, tak díky nim neupadl. Jak jsem již zmínila, někteří narátoři vztahovali své 

                                                             
169 Narátor zmínil, jaká byla situace ohledně folkloru před rokem 1989, ale zároveň vysvětloval, proč se mu 

tehdy věnoval. Z jeho výpovědi vyplynulo, že ne proto, aby se zalíbil okolí či minulému režimu, ale proto, že 

v této činnosti našel zalíbení a svoji budoucnost. I to mohl být pouze jeho dnešní pohled. 
170 Rozhovor s Petrem Buršíkem, nahrála Žaneta Batková, 8.11.2014, uloženo v soukromém archivu autorky. 
171 Místní lidé, včetně mladých, zde často prezentují své zvyky a tradice a jsou na to patřičně hrdí. Pořádají 

velmi výrazné oslavy masopustu a obecně se zde vyskytuje velmi silné sepětí místní komunity, která nerada 

přijímá nové členy. 
172

 Rozhovor s Kamilem Jindřichem, nahrála Žaneta Batková, 7.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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vyprávění přímo k Chodským slavnostem, což shledávám jen jako důsledek větší 

konkrétnosti. Narátor Josef Nejdl st. se vyjádřil, podobně jako Kamil Jindřich, 

k náboženské problematice slavností: „Chodský slavnosti nevznikly jako folklorní pořad, 

ale byla to vlastně víceméně politická akce, proti tomu, aby se nedělaly poutě na Vavřinci, 

aby se nedělaly poutě v Mrákově, protože v Mrákově byl kostel, tam byla ta pouť velká.“
173

 

I když narátor hovořil o Chodských slavnostech, vztahoval své vyprávění na Mrákov, 

Mrákovskou hyjtu a mrákovský soubor.
174

 Je zřejmé, že toto prostředí je mu nejbližší  

a skrze něj třídil své zážitky. Pro narátora byla v jeho vzpomínání více důležitá Mrákovská 

hyjta, která je součástí Chodských slavností, než samotné slavnosti probíhající 

v Domažlicích. Je to celkem logické, jelikož hyjtu si mrákovský soubor organizuje sám ve 

své vesnici, proto na ni kladl takový důraz. 

V podobném duchu jako narátor Kamil Jindřich vzpomínal také Josef Kuneš, který 

se vyjádřil o úloze folkloru před 1989 takto: „Říkalo se, že folklor neškodí, ten je 

neškodnej. Prostě, aby si ta vláda ten lid formovala tak, jak chtěla, tím se malinko taky ta 

lidová muzika trošku zprofanovala. Tím, jak jí byla od tehdejší vlády dávána zelená.“
175

 

Byl tedy folklor neškodný? Záleží, jak na situaci nahlížíme. Pro komunisty byl neškodný 

v tom smyslu, že byl nezávadný pro jejich ideologii a mohli skrze něj, jakožto lidové 

umění, klást důraz na „socialistický lid a jeho tradice“ a budovat jakýsi obraz Chodů, 

obránců hranic, kteří stále dodržují své zakořeněné tradice. Na druhou stranu se kvůli tomu 

hodně lidem folklor zošklivil, takže čistě pro folklor jako takový, bylo to, co komunisté 

dělali, do jisté míry škodlivé, hlavně pro narátory a místní vlastence. Jako jediné pozitivum 

viděl narátor skutečnost, že díky komunistické propagaci folkloru hodně chodských 

písniček neupadlo v zapomnění, nahrávalo se do rozhlasů a natáčelo se přímo v terénu na 

vesnicích.  

Dá se tedy opravdu říci, že komunisté přispěli k udržení a rozvoji folkloru? Pokud 

s touto větou budu pracovat hodně opatrně a zohledním skutečnost, že díky jejich masové 

propagaci místního lidového umění a důrazu na to, aby se chodský folklor stal známým, 

tak ano. Pokud by režim chodskou lidovou tradici zakázal či by se mu znelíbila, tak by ji 

                                                             
173 Rozhovor s Josefem Nejdlem st., nahrála Žaneta Batková, 7.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
174 Mrákovská hyjta je součást Chodských slavností, koná se v soboru odpoledne ve vesnici Mrákov a kromě 

místních souborů zde vystupují také zahraniční hosté. 
175 Rozhovor s Josefem Kunešem, nahrála Žaneta Batková, 3.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 

 



53 
 

místní lidé stejně provozovali, ovšem neměli by k tomu tak příznivé podmínky, 

nenahrávali by v rozhlase a pravděpodobně by soubory nikam nevycestovaly. Narátoři si 

dle svých výpovědí zcela uvědomovali, že komunistický režim pomocí ideologické 

podpory jistým způsobem pomohl udržet a zviditelnit místní folklor, ovšem i přes to na 

tuto skutečnost nahlížejí poněkud pesimisticky, jelikož i když měl folklor dobré podmínky 

pro rozvoj, v jejich očích byl z dnešního pohledu režimem zprofanován.  

Následující témata, Náboženské motivy v písních; „Zákaz“ vystupovat; Kvalifikační 

přehrávky; Osobní (ne)zkušenost s KSČ; Cestování folklorních souborů, jsem do práce 

zařadila především z toho důvodu, že je narátoři považovali za nedílnou součást folkloru  

a Chodských slavností za minulého režimu. Byla to pro ně ústřední témata, která ovlivnila, 

ať už pozitivně či negativně, jejich zážitky. Narátoři skrze ně poukazovali na absurdity 

minulého režimu, což vypovídá o jejich postoji k této problematice.  

4.1.1.2. Náboženské motivy v písních 

Chodsku se za komunistického režimu vyhýbaly vážnější politické problémy a pro 

členy folklorních souborů zde nepanovala příliš velká omezení.
176

 Tento kraj byl proslulý 

místním folklorem, který nepředstavoval pro politický režim nebezpečí, a řekněme, že mu tehdy 

byla ponechávána i jistá míra „volnosti“. Přesto místní soubory na Chodských slavnostech, ale  

i při jiných příležitostech, nemohly vystupovat se vším, s čím by chtěly. Právě v lidových 

písních jsou jedním z častých prvků zejména náboženské motivy, které nebyly 

komunistickým režimem příliš tolerované.
177

  

Narátor Antonín Konrády, vzpomínal v souvislosti s netolerovanými náboženskými 

motivy v písních, že jeho dudácké muzice bylo kulturním pracovníkem Okresního výboru 

KSČ opakovaně sdělováno: „Chlapci zpívejte, co chcete, ale nesmí tam být křížek, kostel, 

nesmí tam bejt farář.“
178

 Bylo jim často připomínáno, že tyto náboženské motivy nejsou 

pro politický režim tolerovatelné, snad proto, aby je nenapadlo o nich zpívat například na 

Chodských slavnostech, kde byly často přítomni političtí představitelé, někdy také z Prahy.  

                                                             
176 Místní hudebníci a členové folklorních souborů pravděpodobně pro minulý režim nepředstavovali tak 

velké nebezpečí, jako například různé jiné hudební proudy, přitahující k sobě pozornost spousty mladých lidí 

a porušující společenská „pravidla“.  Například tím, že nosili dlouhé vlasy.  
177 Obecně náboženství na Chodsku bylo tolerované, ale projevovala se zde ze strany komunistických 

funkcionářů snaha o jeho potlačování. Více téma nastiňuji již na s. 25., Zakázané byly pouze některé sekty 

působící na domažlickém okrese, jako například Svědci Jehovovi., Fond Okresní národní výbor Domažlice, 

Církevní záležitosti, Soupis farností 1960-1976, N 1546, Státní okresní archiv Domažlice. 
178

 Rozhovor s Antonínem Konrádym, nahrála Žaneta Batková, 17.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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Josef Nejdl ml. nastiňoval zvláštní situaci na Chodsku, co se týče náboženství: 

„Hlavním cílem bylo zabránit lidem, aby chodili do kostela. Násilím to nešlo, tady ten 

konzervativní kraj, tady se s tím prakticky nic neudělá, tak se to dělalo formou odvést 

pozornost. V srpnu proběhla bitva u Domažlic a v tý době se to nějak výročilo, tak se to 

snažilo odvést pozornost na tu bitvu u Domažlic. Zrovna padesátý léta byla doba, kdy se 

husitství velice vyzdvihovalo. No, ale ty lidi chodili furt do kostela, furt na těch vesnicích, 

tam i komunisti chodili do kostela. Můj strejda je zažranej komunista, nikdo už to z něj 

nedostane, ale chodil zvonit do kapličky.“
179

 Narátor hovořil o potlačování náboženství, ale 

kladl důraz na to, že Chodové neradi přijímají novinky a žijí ve svých zajetých kolejích. 

Tím, že zmiňoval konkrétně svého strýce komunistu, který měl vztah k náboženství, jen 

podtrhoval zvláštnost tohoto regionu ve vztahu tehdejší politiky k náboženství.  

V dokumentech Okresního národního výboru Domažlice lze najít názory některých 

místních funkcionářů, týkající se vztahu straníků k náboženství. Jako hlavní důvod pro 

jejich příklon k náboženství je zde uváděna skutečnost, že se nedokázali odpoutat od vlivu 

svých silně věřících prarodičů, což následně vedlo k jejich nízké stranické aktivitě.
180

 

Jak jsem již zmiňovala, mše svatá na Vavřinečku nebyla oficiálně tolerovaná,  

ale konala se, a stejně tak i náboženské motivy v písních se občas veřejně zazpívaly. 

Narátor Jan Holoubek vzpomínal na situaci, když na Chodských slavnostech měli  

s postřekovským souborem vystupovat s Chodskou svatbou. Museli předělat větu Překroč 

přes tento Boží práh na bílý práh, k čemuž došlo pouze na zkouškách. Při vystoupení 

přímo na Chodských slavnostech soubor dle narátora doslova vykřikl slova Boží práh. Sám 

pak situaci hodnotil tak, „že z toho nic nebylo“.
181

 Proč soubor porušil dodržování záměny 

slov? Hrálo snad roli místo vystupování, tedy Chodsko? Domnívám se, že v Praze by se 

nastalá situace možná řešila nějakým postihem, zejména proto, že by tam mohli být 

přítomní komunističtí funkcionáři, kterým by se situace nemusela jevit přijatelně. 

Pravděpodobně by si soubor tuto skutečnost při vystupování v Praze nedovolil, ale je to 

spíše spekulativní tvrzení. Chodové jsou hrdi na své písně, zejména Chodská svatba má 

dlouholetou tradici a slova o Bohu tam neodmyslitelně patří. Myslím si, že když Chodové 

                                                             
179 Rozhovor s Josefem Nejdlem ml., nahrála Žaneta Batková, 3.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
180 Fond Okresní národní výbor Domažlice, Školství a kultura, Zprávy o výuce náboženství 1961-1967, N 

1502, Státní okresní archiv Domažlice; Fond Okresní národní výbor Domažlice, Církevní záležitosti, Výuka 

náboženství 1960-1974, N 1546, Státní okresní archiv Domažlice. 
181

 Rozhovor s Janem Holoubkem, nahrála Žaneta Batková, 24.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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vystupovali v Praze, což pro ně byla vzácná a ne každodenní situace, nedovolili si zde 

stejné věci jako na domácím podiu. 

Petr Buršík hovořil také o záměnách náboženských motivů v písních v souvislosti 

s Chodskou svatbou: „Tu a tam nějaká ta cenzura, naprosto neoblíbený téma bylo všechno, 

co se týkalo náboženství. Folklorní písničky, lidi vyrůstali... To je přece naše historie, 

křesťanství tady je zakořeněný spoustu let, staletí, takže bylo v životech lidí a bylo 

 i v písničkách. Kuriózní situace, když soubor měl vystupovat na Chodských slavnostech  

a měl předvádět Chodskou svatbu, no jo, ale tam se zpívá, překroč přes tento Boží práh a 

to byl průser.“
182

 Na rozdíl od narátora Jana Holoubka, který tuto situaci zažil, hovořil Petr 

Buršík pouze v obecné rovině, jelikož kvůli svému věku s tím neměl přímou zkušenost  

a tuto informaci znal jen z doslechu. Poté dodal: „Ta doba byla taková, že se nesmělo jít 

tvrdě proti, když šel člověk proti, tak ho zlomili.“
183

 Chtěl tím snad říci, že kdyby soubory 

často zpívaly netolerované náboženské motivy, dopadly by na ně jisté postihy? Otázkou je, 

zda vůbec, a pokud ano, tak jak tvrdé by mohly být. Soubory přece jen folklor dělaly jako 

svoji zálibu a proto, že je zajímal, a jít proti politice státu by jim jen uškodilo.
184

 Lze tedy 

říci, že ponechávat náboženské motivy v písních, se kterými soubory vystupovali, bylo na 

Chodsku v praxi spíše netolerované, než doslova přísně zakázané. 

Všichni narátoři hodnotili nahrazování náboženských slov v písních za 

nenáboženská slova jako absurditu. Z dnešního pohledu jim to připadalo směšné, ale tehdy 

to přijali a až na pár výjimek dodržovali. Co je k tomu vedlo? Jistou roli zde mohly hrát 

obavy z možného postihu či očernění jména souboru. Možná, že narátoři neměli snahu 

s režimem bojovat a slova písní nahrazovali za jiná, aby neměli potíže.
185

 Do jisté míry se 

v myšlení členů folklorních souborů mohla projevit skutečnost, kterou se zabývám 

v následující podkapitole o „zákazu“ vystupovat. Nechtěli riskovat, že by jim bylo 

odepíráno účinkovat na Chodských slavnostech či jiných větších folklorních akcích. 

Domnívám se, že narátoři na situaci ohledně záměn náboženských slov v písních nahlíželi 

dnešním pohledem, proto ji zlehčovali. Tehdy jim ale pravděpodobně nepřipadala tak 

jednoznačná; nemuseli tušit, co by se mohlo stát. 

                                                             
182 Rozhovor s Petrem Buršíkem, nahrála Žaneta Batková, 8.11.2014, uloženo v soukromém archivu autorky. 
183 Tamtéž. 
184 Žádný z narátorů se nezmínil, že by soubory někdy nějaký postih dostaly. 
185 Jak výše ukazuji, někdy soubor náboženská slova v písni záměrně ponechal, čímž zariskoval nebo si byl 

jist, že to nebude mít následky. Možná se mohlo jednat o experiment, kolik si toho jeho členové mohli 

dovolit. 
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Od náboženských motivů v lidových písních se narátoři spontánně přesunuli 

k dalšímu tématu, a to k „zákazům“ pro některé chodské hudebníky podílet se na 

Chodských slavnostech. Proč se narátoři o tomto tématu zmiňovali? Pravděpodobně je do 

nějaké míry poznamenalo a dobře se na něj pamatují. Zkrátka to bylo jisté omezení  

a narátoři – Chodové jsou neradi omezováni,
186

 zejména ve folklorním prostředí, proto 

téma považovali za důležité. 

4.1.1.3. „Zákaz“ vystupovat 

Za komunismu měli i na Chodsku někteří muzikanti a členové folklorních souborů 

„zákaz“ činnosti. Ovšem nejednalo se o přímý zákaz, který by byl jednoznačně vymezen. 

Šlo spíše o zkomplikování hudebního života dotyčných osob, zejména tím, že jim nebylo 

dovoleno aktivně se účastnit Chodských slavností.
187

 Dodnes se na ty, kteří nemohli 

veřejně vystupovat na větších akcích ani nahrávat písně, vzpomíná ve folklorních kruzích 

velmi často. Například pan Rudolf Svačina
188

 nebyl oficiálně zakázán, ale jeho působení 

bylo omezeno jinak.
189

 Údajně směl publikovat, ale jeho práce nebyla akceptována; 

připravoval sice národopisné pořady, ale oficiálně se pod ně podepsali jiní lidé.
190

 

Je pravděpodobné, že pro komunistický režim bylo snazší zaměřit se na sólisty než 

na celý soubor. Domnívám se, že při vystoupení celého souboru se nějaká ta „nevhodná“ 

slova více ztratila, než při sólových vystoupeních.
191

 V každém případě sólisté byli pro 

tehdejší funkcionáře lépe identifikovatelní, než členové početného souboru. Nešlo jen o to 

nezpívat o náboženských motivech. Pro režim bylo pohoršující cokoliv týkající se 

Západu
192

 nebo jakákoliv nadsázka či dvojsmysl, který vedení strany popouzel. 

Folklorními velikány, které za minulého režimu postihlo omezení činnosti, byli zde na 

                                                             
186 Samozřejmě, že žádní lidé nejsou rádi omezováni, ale já problematiku vztahuji na Chody, kteří jsou známí 

svojí tvrdohlavostí a konzervativností. 
187 Používám slovo „zákaz“ v uvozovkách, jelikož se o něj do jisté míry jednalo, ale nebyl oficiálně písemně 

potvrzen. 
188 Narodil se v roce 1900 v Kolovči. Vystudoval domažlické gymnázium a následně Učitelský ústav v Praze. 
Druhou světovou válku prožil v koncentračním táboře Flossenbürg a v Terezíně. Po roce 1948 mu jako 

členovi Národně-socialistické strany bylo znemožněno publikovat a byl také vyloučen ze společenského 

života. Zemřel v roce 1997 v Domažlicích., Výročí regionálních osobností, Knihovna Boženy Němcové, 

Dostupné z: http://www.mekbn.cz/kalendarium/mesicni/kalendarium_mesicni_2.pdf, 24.2.2015. 
189 Došlo k jeho přeřazení jako ředitele školy z Domažlic do vesnice Kanice, kde se ocitl ve větším ústraní. 
190 Jednalo se zejména o scénáře k Mrákovským hyjtám., Dodatek k rozhovoru s Josefem Nejdlem ml., 

zaslán 20.4.2015, uloženo v soukromém archivu autorky., Bohužel k dané problematice neexistují písemné 

prameny. 
191 Zakázat jednotlivci činnost nebylo tak obtížné, jako zakázat působení celého souboru, který ke všemu 

udržoval kontakty s družbou v cizině. 
192 Většinou šlo o písně o sousedním Bavorsku, například Daleko-li ty mě, bavorská Němkyně. 

http://www.mekbn.cz/kalendarium/mesicni/kalendarium_mesicni_2.pdf
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Chodsku například Albert Švec
193

 a Oldřich Heindl.
194

 Nejsilnější příběh a osobní 

propojení s vyprávěním vyjádřil narátor Jan Holoubek. Z jeho vzpomínek lze vycítit, že 

toto duo osobně znal, působili spolu v Drancalech a také v Haltravanu. Narátor sice přímo 

nerozebíral důvody jejich „zákazu“ vystupovat na veřejnosti, ale velmi podrobně 

popisoval, co pro ně toto omezení znamenalo. Na osobnost Alberta Švece nahlížel skrze 

osobní přátelství: „On byl strašně nezištný člověk a nezáludnej, prostě srdce na dlani.  

A když jsme přestavovali tu chaloupku tak on přišel, tady pomohl, tady přinesl houby.“,
195

 

zatímco například článek o Albertu Švecovi,
196

 publikovaný Českým rozhlasem Plzeň, 

popisoval jeho život v obecných rovinách: „I když jeho upřímnost a pojmenovávání věcí 

pravými jmény mu v době komunismu přinesly nemalé problémy. Ty svého času vyvrcholily 

v zákaz veřejně vystupovat. I takovou nepřízeň ale Albert Švec statečně nesl a bez sehnutí 

páteře přečkal.“ Narátor Jan Holoubek nastiňoval bez příkras své osobní zážitky s duem 

Švec-Heindl a zohledňoval také jejich neduhy, zatímco tisk je neosobně prezentoval jako 

hrdiny, bez bližšího pohledu na ně. K samotnému tématu omezení hudební činnosti těchto 

dvou muzikantů se mi nepodařilo vypátrat žádné písemné prameny, tudíž mohou přispět 

pouze výpovědí narátorů a jejich osobními vzpomínkami.
197

 

O generaci mladší Richard Vísner také vyprávěl o panu Švecovi a Heindlovi, které 

osobně poznal jako chlapec a považoval je za úžasné lidi. Vzpomínal na historku, která se 

váže k době, když jim nebylo dovoleno vystupovat na Chodských slavnostech. Albert Švec 

se na protest proti „zákazu“ vydal pěšky, symbolicky v chodském kroji, z Chodských 

slavností do Klenčí pod Čerchovem, kde žil. Omezením účasti na slavnostech byl dle 

narátora potrestán proto, že na Chodských slavnostech zazpíval píseň o bavorské Němkyni 

a slyšel ho jistý komunistický pohlavár, který se záležitostí začal podrobněji zabývat. 

Bohužel tato příhoda se traduje pouze ústně, nikde není zaznamenána, tudíž se udržuje 

                                                             
193 Žil v letech 1934-2002. Pocházel z Prostějova a na Chodsko, konkrétně do Klenčí pod Čerchovem se 

dostal skrze pracovní příležitost keramického technika. Během života na Chodsku se z něj stal pravý patriot a 

založil zde Mužský pěvecký sbor Haltravan., Výročí regionálních osobností, Knihovna Boženy Němcové, 

Dostupné z: http://www.mekbn.cz/kalendarium/mesicni/kalendarium_mesicni_10.pdf, 13.2.2015. 
194 O tomto chodském hudebníkovi a spoluzakladateli klenečského souboru Haltravan nejsou dostupné téměř 

žádné informace. Konkrétně v tomto případě jsem se během výzkumu potýkala se značným nedostatkem 

pramenů vztahujícím se k osobě pana Oldřicha Heindla. 
195 Rozhovor s Janem Holoubkem, nahrála Žaneta Batková, 24.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
196 AUTOR NEZNÁMÝ: Chodský zpěvák Albert Švec zpíval do posledních dnů, Český rozhlas Plzeň, 

Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/plzen/folklor/_zprava/chodsky-zpevak-albert-svec-zpival-do-poslednich-

dnu--1427935, 3.12.2014. 
197 Situaci ohledně této problematiky jsem konzultovala s ředitelem Muzea Chodska Josefem Nejdlem ml., 

který osobně také o žádných písemných pramenných základnách týkajících se tohoto tématu není 

informován. 

http://www.mekbn.cz/kalendarium/mesicni/kalendarium_mesicni_10.pdf
http://www.rozhlas.cz/plzen/folklor/_zprava/chodsky-zpevak-albert-svec-zpival-do-poslednich-dnu--1427935
http://www.rozhlas.cz/plzen/folklor/_zprava/chodsky-zpevak-albert-svec-zpival-do-poslednich-dnu--1427935
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pomocí orálního předávání a může být pozměňována. Vracím se zde opět k otázce, zda 

opravdu slova či úryvky písní, komunistickým režimem posouzeny jako nevhodné, mohly 

vést k postihu hudebníka. Pravděpodobně záleželo, kde a kdo by ony „prohřešky“ 

zaregistroval a jak jsem již uvedla, roli hrála také skutečnost, že šlo o sólové hudebníky, 

kteří byli při vystoupeních více „ohroženi“.
198

  

Další velkou osobností Chodska, kterou komunistický režim nenápadně odstraňoval 

z místní folklorní scény, byl Jaromír Horák,
199

 přezdívaný král chodských zpěváků.  

S velmi osobními vzpomínkami na něj se v rámci rozhovoru svěřoval jeho přítel pan 

Antonín Konrády. Ve vyprávění se věnoval situaci, kdy se Jaromír Horák dostal do 

koncentračního tábora Flossenbürg, ale také hovořil o omezení jeho činnosti a vyhození ze 

zaměstnání.
200

 Vzpomínal na něj také Vlastimil Konrády: „Kvůli písničce došlo až 

k zákazu činnosti takovýho umělce, nějakým takovým chlapem.“
201

 Měl na mysli opět, jako 

v předchozím případě, komunistického příslušníka, který Jaromíra Horáka obvinil ze 

„znevážení dne Pohraniční stráže“. Opět se jednalo o „nevhodně“ zazpívanou píseň, kterou 

si patřiční lidé vyložili po svém. Díky Zdeňku Bláhovi z Konrádyho dudácké muziky, který 

s Jaromírem Horákem tajně nahrával v plzeňském rozhlase, se jeho písně zachovaly. Již 

dříve zmíněný regionalista Vladimír Baier publikoval článek,
202

 ve kterém se věnuje 

památce Jaromíra Horáka, přičemž zmínil, že Jaromír Horák „trpíl, hale nemlčíl“, což oba 

narátoři také potvrzují. Narátor Josef Nejdl ml. k tématu podotkl, že s ohledem na 

popularitu takové osobnosti, jakou byl Jaromír Horák, si nikdo nedovolil ho přímo zakázat, 

ale docházelo k situacím, kdy nebyl zván na Chodské slavnosti a obecně mu byly k účasti 

nabízeny podřadné akce. V tomto případě roli hrálo veřejné mínění a nikdo si s ohledem na 

něj, nedovolil tohoto zpěváka oficiálně zakázat.
203

 V případě dua Švec-Heindl,
204

 nebyl 

zpěv zdrojem jejich obživy, jako u Jaromíra Horáka, který ho vyučoval, tudíž se 

domnívám, že úplný zákaz činnosti by jim příliš neublížil. Byli „trestáni“ jiným způsobem, 

                                                             
198 Nutno brát v potaz také skutečnost, jak moc byl dotyčný, který se „prohřešku“ dopustil, pro režim 

přijatelnou či nepřijatelnou osobou. 
199 Žil v letech 1912-1982. Proslul jako výborný zpěvák-tenorista a interpret chodské lidové písně., Výročí 
regionálních osobností, Knihovna Boženy Němcové, Dostupné z: 

http://www.mekbn.cz/kalendarium/rocni/kalendarium_rocni_2012.pdf, 4.2.2015. 
200 Jaromír Horák byl po roce 1968, když nesouhlasil s okupací naší republiky propuštěn z místa krajského 

školního inspektora a byl mu udělen zákaz veřejně vystupovat. 
201 Rozhovor s Vlastimilem Konrádym, nahrála Žaneta Batková, 24.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
202 BAIER, Vladimír: Trpíl, hale nemlčíl, v: Domažlicko, r. 12, č. 36, 4.9.2002, s .4. 
203 Jaromír Horák byl u publika velmi oblíbený., Dodatek k rozhovoru s Josefem Nejdlem ml., zaslán 

20.4.2015, uloženo v soukromém archivu autorky. 
204

 V sedmdesátých a osmdesátých letech byli na Chodsku poměrně významní, ovšem ve srovnání s 

Jaromírem Horákem méně slavní. 

http://www.mekbn.cz/kalendarium/rocni/kalendarium_rocni_2012.pdf
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a to nuceným hraním například pro sovětské vojáky; hudba a folklor jim byly touto formou 

znechucovány. 

Proč o tomto tématu někteří narátoři hovořili? Měli snad potřebu v souvislosti se  

zaměňováním náboženských motivů v písních zmínit i omezení vystupování, která se 

týkala jejich přátel? Pravděpodobně ano. To vše se samozřejmě vztahovalo k Chodským 

slavnostem, jelikož pro zmíněné umělce platil „zákaz“ především na této velké akci, kde 

bylo přítomno mnoho politických příslušníků. Co asi omezovaní hudebníci pociťovali? 

Jednou za rok se na Chodsku pořádala velká národopisná slavnost, i když pod značnou 

politickou taktovkou, a oni tam nemohli zazpívat ani zahrát. Museli se cítit pokořeně a jistě 

těžce nesli pocit vyřazení z folklorního dění. Samozřejmě nebyli jediní, ovšem pro narátory 

se stali hlavními příklady toho, jak režim mohl ovlivňovat životy členů chodských 

souborů. Na výpovědích narátorů lze pozorovat, že i když se v tisku psalo leccos, udělali si 

na lidi, které znali a přátelili se s nimi, vlastní názor. V rozhovorech pak tento svůj obraz 

prezentovali. V tomto případě se jednalo o nazírání skrze konflikt „dobrý dudák“ versus 

„nesvobodný režim“. I přes „zákaz“ jejich činnosti bylo zřejmé, že se jednalo o významné 

osobnosti chodského folkloru a žádný politický režim tuto skutečnost nezměnil. Nicméně 

jim značně znepříjemňoval život. Narátor Josef Nejdl ml. závěrem hodnotil situaci tak, že 

stoupenci komunistického režimu dodnes využívají svá zcela zavádějící tvrzení, týkající se 

právě omezování činnosti chodských hudebníků: „Oni zákaz neměli, mohli se veřejně 

angažovat, my za to nemůžeme, že je tenkrát nikdo nechtěl...“
205

 

Tato podkapitola poukazuje na to, že pro narátory je téma omezení vystupování  

a téma osob, kterých se to týkalo, velmi důležité v souvislosti s problematikou folkloru za 

minulého režimu. Na osobních příbězích narátorů ukazuji, jak se vliv komunistického 

režimu odrážel na chodské folklorní scéně a jak na situaci s odstupem času narátoři 

nahlížejí. Právě zákazy hudební činnosti některých osob poznamenaly myšlení narátorů 

v té době, a proto s tímto tématem v rozhovorech sami přicházejí. Ve shrnutí lze říci, že  

i když bylo Chodsko regionem, který rozhodně nebyl centrem politického dění, setkali se 

zde místní lidé také s nejedním případem omezování svobody. Konkrétně to byly postihy 

zejména kvůli „urážkám“ zazpívaným v písních.
206

 Tato omezení se narátorům, kteří se 

                                                             
205 Dodatek k rozhovoru s Josefem Nejdlem ml., zaslán 20.4.2015, uloženo v soukromém archivu autorky. 
206

 Jednalo se spíše o jakési dovršení akce proti déle sledovaným osobám. Po jednom zazpívání „nevhodných 

slov“ nedošlo u nikoho k omezení činnosti ihned. 
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pohybovali na folklorní scéně, zapsala do paměti, ovšem širší veřejnost je nemusela ani 

zaregistrovat. 

4.1.1.4. Kvalifikační přehrávky 

Zejména starší generace narátorů vzpomínala na tzv. kvalifikační přehrávky, 

kterých se musela řada z nich zúčastnit.
207

 Skrze tyto přehrávky se komunistický režim 

snažil kontrolovat hudební tvorbu a bez jejich absolvování nebylo možné vystupovat se 

souborem na veřejnosti, ani na Chodských slavnostech.
208

  

Narátor Vlastmil Konrády vzpomínal na své zážitky z přehrávek takto: „Tam se 

dostávaly určitý procenta, přišla tam komise, kapelník dělal kapelnický zkoušky a dokonce 

musel ovládat marxismus-leninismus a takový věci, to se bralo k tomu, že je ta kapela 

schopná dobře zahrát.“
209

 Vyprávění vztahoval k situaci na Chodsku. Ovšem Konrádyho 

dudácká muzika se dostala dál, je slavná v Evropě a za minulého režimu navštívili i USA. 

Narátor dodal: „Pak jsme dělali přehrávky přes ten Pragokoncert, to bylo v Praze, že jo, 

tam sem to dělal nejdříve s dechovou hudbou Čerchovanka, s Karlem Poklopem a pak  

s Konrádyho dudáckou muzikou jsme to taky dělali, abychom mohli potom vyjíždět přes ten 

Pragokoncert. No, ale tam se dostat to bylo umění, protože to se muselo různýma kličkama 

a známostma. Oni nás brali trochu jako přítěž, protože Karel Gott jim vydělával víc než 

Škodovka, že jo. Takže dudácká muzika vod někad z Domažlic... Ale když jsme tam potom 

zahráli, tak se jim rozzářili oči..“
210

 Z narátorových slov lze vyčíst, že nešlo o lehký úkol, 

jednalo se o vyšší úroveň přehrávek než doma na Chodsku, a jako jediný z narátorů, 

společně se svým otcem, hovořil o zkušenosti s Pragokoncertem.
211

 Jeho přiznání, že bez 

známostí by situace byla těžší, si lze vyložit tak, že systém bylo možné různě obcházet. 

Skutečnost, že kapely, v tomto případě dudácká muzika, mohly vystupovat v zahraničí 

                                                             
207 Přehrávek se účastnili pouze hudebníci a vedoucí souborů, takže ti narátoři, kteří působili jako tanečníci, 

nemuseli. Starší generace narátorů zažila přehrávek podstatně více, než ti mladší a má na ně výraznější 

vzpomínky. 
208 I chodské dudácké muziky musely absolvovat ony přehrávky, jinak by nemohly legálně veřejně 

vystupovat. Existovaly různé stupně kvalifikačních přehrávek. Ti, kteří je nesložili, nemohli vystupovat za 

finanční obnos. Od sedmdesátých let k praktické části přehrávek přibyla část teoretická, skládající se 

z ideologické prověrky., RADOCHOVÁ, Pavlína: Pódiové prezentace českých undergroundových a 

alternativních hudebních skupin. Brno, Masarykova Univerzita 2009, s. 7. 
209 Rozhovor s Vlastimilem Konrádym, nahrála Žaneta Batková, 24.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
210 Tamtéž. 
211 Centrální agentura nadřazená síti krajských agentur zastupujících hudebníky. Bylo skrze ni možno 

vycestovat do zahraničí., HOUDA, Přemysl: Intelektuální protest, nebo masová zábava? Folk jako 

společenský fenomén v době tzv. normalizace, s. 47. 
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nebo nahrávat pro televizi a rozhlas, byla podmíněná vřelými vztahy s Pragokoncertem,
212

 

které Konrádyho dudácká muzika měla. 

Vzpomínky Josefa Nejdla st. na kvalifikační přehrávky se vztahovaly jen k malé 

skupině vystupujících z mrákovského souboru,
213

 kterou osobně konferoval: „Důraz 

se nekladl na uměleckou část, ale na tu teoretickou část, to znamená kolikátej sjezd strany 

byl, kolikátej sjezd strany byl v Sovětském svazu, víte, kdo to byl Lenin, kdo to byl 

Gottwald. Prostě jsme museli absolvovat takový ty věci a ty přehrávky se dělaly asi jednou 

za tři roky a to sme dělali v Plzni na Krajským kulturním středisku.“
214

 Narátor ve 

vyprávění nejvíce věnoval pozornost oné teoretické části přehrávek, pravděpodobně ho 

nejvíce poznamenala. Jako vedoucímu souboru a člověku, který vyrůstal ve folklorním 

prostředí, nepochybně nejvíce záleželo na folklorní, tedy také hudební stránce, nikoliv na 

politické ideologii, kterou stát vyžadoval. Poznamenala ho v tom smyslu, že se musel 

naučit oddělovat hudební a politickou složku a také nějakým způsobem zvládnout, dle jeho 

slov, onu marxisticko-leninskou „nalejvárnu.“ Celkově narátor ve svém vyprávění dával 

najevo, že silně opovrhoval snahou, aby Chodské slavnosti byly politickou akcí a folklor se 

odsouval do pozadí.
215

 

Trochu odlišným případem je Zdeněk Peroutka z kapely Crystal Band, která byla 

kapelou amatérskou, což ve vyprávění nepřetržitě zdůrazňoval. Jako amatérské uskupení 

museli mít svého zřizovatele, pod nímž mohli vystupovat. V tomto případě se jednalo  

o ROH v Klatovech.
216

 Narátor tvrdil, že do kvalifikačních přehrávek ani jejich hudební 

činnosti se politika nemíchala zejména z toho důvodu, že byli amatéři. Uvedl, že od 

profesionálních kapel se očekávala politická angažovanost jejích členů, ale konkrétně oni 

byli amatéři, proto se jim tato situace vyhnula. Udržoval snad narátor, který byl zároveň 

kapelníkem, svoji kapelu na amatérské úrovni záměrně nebo se její členové nechtěli stát 

profesionály?
217

 Domnívám se, že jim tento amatérský status vyhovoval, což lze 

                                                             
212 VANĚK, Miroslav: Byl to jenom rock´n´roll, Hudební alternativa v komunistickém Československu 
1956-1989. Praha, Academia 2010, s. 52. 
213 Přehrávek se účastnila jen dudácká muzika, taneční složka zůstávala stranou. 
214 Rozhovor s Josefem Nejdlem st., nahrála Žaneta Batková, 7.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. Někdy se pro hudebníky tato část přehrávek stala konečnou, jelikož v tomto ohledu nebyli příliš 

vzděláni, což ale nebyl případ narátorů, ti věděli, do čeho jdou a připravili se, i když někteří sami přiznávají, 

že velmi neradi a někdo přímo s odporem. 
215 Musel však tuto skutečnost přijmout, jinak by se nadále nemohl folkloru věnovat. 
216 Kapela působila na tzv. poloprofesionální úrovni, což znamená, že se účastnila hudebních přehrávek, které 

nebyly tak obtížné jako u profesionálních kapel.  
217

 Je to možné, jelikož například nemuseli být ochotní podstupovat vyšší fázi kvalifikačních přehrávek. 

Kladu si také otázku, zda vůbec měli hudebně na to, aby se stali profesionály. 
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vypozorovat z narátorova vyprávění. Mohli se za něj do jisté míry schovávat, co se týče 

politických záležitostí. Navíc každý člen kapely měl jiné stálé zaměstnání a v tomto 

případě šlo o volbu trávení volného času. K tématu výběru písní na kvalifikačních 

přehrávkách se narátor vyjádřil takto: „Na Okresním národním výboru odboru kultury 

neexistoval žádný seznam zakázaných skladeb, pouze na přehrávky nám bylo doporučeno 

nehrát písně Waldemara Matušky, který emigroval.“
218

 Skutečnost, jakým způsobem 

zmiňoval, jaké písně by neměli zahrát, ve mně vyvolává pocit, že nehrát právě Waldemara 

Matušku pro ně nebylo žádné významné omezení a nijak se s tím nepotýkali.
219

 Narátor se 

ve svém vzpomínání také vůbec nezmiňuje o teoretické části přehrávek.
220

  

Při srovnání chodských folklorních souborů a například alternativních kapel, které 

se také účastnili kvalifikačních přehrávek, mohu říci, že zatímco členové zmíněných kapel 

si na přehrávky vyloženě připravovali pro komunistický režim „stravitelnější kousky“ či si 

zakrývali své dlouhé vlasy,
221

 tak členové chodských folklorních souborů se snažili 

nezpívat texty s náboženskou tématikou. Oba odlišné hudební proudy, každý po svém, se 

zařídili tak, aby pro ně přehrávky nebyly problém. Pokud chtěli hrát pro veřejné publikum, 

nic jiného jim nezbylo.  

Žádný z narátorů nehovořil o tom, že by pro ně kvalifikační přehrávky byly příliš 

přísné. Pouze Vlastimil Konrády se zmiňoval o problematičtějším postupu, co se týče 

přehrávek přes Pragokoncert. Společným prvkem všech jejich výpovědí byla skutečnost, že 

tyto přehrávky, zejména teoretická část, pro ně byla dle jejich slov absurdní. K této 

ideologické části přistupovali narátoři ve svých vzpomínkách s úsměvem, protože ji 

z dnešního pohledu považovali za jeden z hlavních projevů vlivu minulého režimu na 

hudební tvorbu. Kvalifikační přehrávky narátory jistým způsobem poznamenaly, jelikož se 

smířili s tím, že pokud chtěli hrát, museli je absolvovat. Jak píše Přemysl Houda ve své 

knize zabývající se folkovou hudbou: „Hudba byla kontrolována a ideologicky svazována 

po celou dobu komunistického panství v Československu, snad s výjimkou krátkého období 

pražského jara.“,
222

 což se do jisté míry týkalo i chodských dudáckých muzik. 

                                                             
218 Rozhovor se Zdeňkem Peroutkou, nahrála Žaneta Batková, 10.9.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
219 Z narátorova vyprávění a celkově tónu jeho hlasu jsem vyčetla, že s touto skutečností neměl žádný 

problém. Možná, že on osobně zpěváka Matušku neměl rád, proto pro něj nebylo obtížné nehrát jeho písně. 
220 Jakožto členové amatérské kapely nemuseli podstupovat tak podrobnou teoretickou, ideologickou část.  
221 VLADIMÍR 518: Kmeny 0. Praha, Biggboss 2013, str. 392-393. 
222

 HOUDA, Přemysl: Intelektuální protest, nebo masová zábava? Folk jako společenský fenomén v době 

tzv. normalizace. Praha, Academia 2014, s. 12. 
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Narátoři dnes na situaci pohlíží s nadhledem a většina z nich události tehdejší doby 

zlehčuje. Určitě méně příjemnou částí přehrávek shledávali teorii marxismu-leninismu  

a obecně politické „vzdělávání“. Narátoři téma kvalifikačních přehrávek hodnotili jako 

jeden z hlavních odlišných bodů v otázce Chodských slavností při srovnávání situace před 

a po transformaci režimu. Viděli v nich ztělesnění socialistických hodnot.  

4.1.1.5. Osobní (ne)zkušenost s KSČ 

Na toto téma hovořili jen starší narátoři, ovšem ne všichni, někdo se tématu 

vyhnul.
223

 Dle jejich výpovědí nikdo z nich nebyl členem komunistické strany. Může to  

o něčem svědčit? Možná o tom, že aby dělali folklor, nemuseli být nutně ve straně. 

Skutečnost, že nebyli straníky, pro ně neměla dopad na jejich kariéru v souboru a nijak 

podstatně je to neomezovalo ve vystupování na Chodských slavnostech. 

Vlastimil Konrády ze svého pohledu nastínil problematiku vystupování konkrétně 

Konrádyho dudácké muziky v době komunismu: „Občas sme museli jet hrát potom třeba 

pro ministra vnitra Junga, když měl nějaký to výročí a on byl tady z Chodska, takže jsme 

dostali prostě příkaz. Jako dneska když řeknou, potřebovali bysme zahrát v Senátu, tak 

jedeme zahrát do Senátu. Jako zas sme to nebrali, že napomáháme režimu nebo něco, 

prostě sme chtěli žít, chtěli sme vystupovat, sme nebyli žádný hrdinové, abysme odmítali 

hrát pro KSČ.“
224

 Narátor poukazoval na to, že prvotní pro ně bylo vystupování a aby  

o nich bylo na folklorním poli slyšet. Zachování jistého postoje k politickým záležitostem 

pro ně bylo důležité, i přes to, že si o věci mysleli své. Jak narátor tvrdil, dostali příkaz  

a splnili ho, nic více v tom nehledali. Otázkou je, proč. Pravděpodobně se skutečně necítili, 

být hrdiny, kteří jdou za každou cenu proti proudu. Díky tomu, že neodmítali nabídky  

a právě takto vystupovali, se tehdy proslavili nejen na Chodsku.
225

  

Celá tato problematika vztahu folkloru, hudby a politiky, je pouze věc volby a toho, 

jak si narátoři uspořádali své priority. Pokud chtěli jako pan Vlastimil Konrády hrát  

a vystupovat, museli se přizpůsobit požadavkům minulého režimu. Pokud ne, mohlo by 

jim být znemožněno jejich působení. V případě mých narátorů se zde žádní aktivní odpůrci 

                                                             
223 Mladší generace narátorů kvůli svému tehdejšímu věku nemusela v té době uvažovat o stranické 

příslušnosti. Ti narátoři, kteří se tématu vyhnuli, mohli mít osobní důvody, proč se k tomu nevyjadřovat; 

neměli zájem tuto problematiku při nahrávání podrobněji rozvíjet, aby například někoho nepohoršili. 
224 Rozhovor s Vlastimilem Konrádym, nahrála Žaneta Batková, 24.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
225

 Roli zde může samozřejmě hrát také otázka morální, ale to je osobní problém každého člověka. Mám tím 

na mysli skutečnost, kam až je člověk ochoten zajít, aby byl spokojen. 
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nenašli, všichni drželi krok s dobou a místem, kde působili. Otázkou ovšem je, kdo z nich 

ve svém vyprávění reflektoval svoji volbu, proč se rozhodli hrát například pro KSČ. Ze 

všech narátorů o tom otevřeně hovořil a situaci zdůvodňoval pouze Vlastimil Konrády. Jiní 

narátoři přímo tohle téma více nerozvíjeli. Domnívám se, že především z důvodu, že 

neměli potřebu se do rozhovoru svěřovat s takto osobními záležitostmi. 

Narátor Jan Holoubek hovořil o svém postoji ke komunistické straně, nikoliv ve 

vztahu ke své hudební kariéře, ale v obecnější rovině: „Já sem nebyl v KSČ, protože sem 

byl nevyhraněnej. My sme, protože sem v kulturním středisku dělal vedoucího oddělení, tak 

sme chodili každých půl roku na hodnocení, sme museli mít vod stranický organizace, sme 

museli mít hodnocení všichni vedoucí pracovníci oddělení. Tak já sem tam chodil, že jo  

a přesvědčovali mě, že by sem měl bejt kandidátem, ale zachránil mě Jankulík, protože to 

byl kamarád Kapicovo, tak ten dycky řekl, ten je ještě nevyhraněnej, já bych ještě počkal. 

Takže sem si to voddaloval a netlačili mě k ničemu, ale musel sem jít do krajský politický 

školy v Plzni.“
226

 Narátor hovořil s nadsázkou, o tématu lehce žertoval, což mohlo značit, 

že ho komunisté a jejich ideologie příliš nezajímala. Dá se říci, že díky tchánovým (Jiří 

Kapic) stykům nebyl nucen vstupovat do strany, což mu značně ulehčilo situaci. Mým 

úkolem není spekulovat, zda by narátor do strany vstoupil či ne, ale zmapovat jeho vztah  

k ní. Vzhledem k tomu, že nezmiňuje žádné výrazné problémy související s KSČ 

a folklorním souborem, kde působil, domnívám se, že žádné nebyly nebo pouze minimální. 

Celkově celé toto téma pojímá až s podezřele se jevící lehkostí, což může být důsledek 

jeho povahy nebo jistá role zaujatá při nahrávání. 

 Osobité vzpomínky související s politikou státu vyjádřil Zdeněk Peroutka ve svém 

vyprávění, kde propojil události roku 1968 s Chodskými slavnostmi
227

 a přiblížil své 

vzpomínky na tehdejší politické uvolnění na Chodsku: „To bylo to politické jaro [pražské 

jaro], to se trošku projevilo i na Chodských slavnostích[...]Na to se pamatuju do dneška  

a už nebyl žádnej problém zpívat, třeba Jara Horák vo Pánu Bohu a podobně. Prostě tady 

to uvolnění politický a ta atmosféra tady byla, nikdo nikoho nekontroloval, prostě takle to 

bylo. V tom roce poprvé Rudla Svačina, kterej byl za komunistů zavřenej, zkoncipoval  

a dal dohromady Mrákovskou hyjtu s programem Rok na chodské vsi a prvně to vůbec 

                                                             
226 Rozhovor s Janem Holoubkem, nahrála Žaneta Batková, 24.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
227 Chodské slavnosti probíhaly 10.-11. srpna 1968, tudíž jen deset dní před invazí vojsk Varšavské smlouvy. 
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režíroval ten, kterej měl předtím zákaz vod komunistů“.
228

 Upozorňoval na skutečnost, že 

ti, co byli ve své hudební činnosti dříve omezováni, mohli v době politického uvolnění 

vystupovat či konferovat pořady v rámci Chodských slavností.  

Skutečnost, že narátoři nebyli členy KSČ, nijak nepoznamenala jejich působení 

v souborech a nebyla zde tedy ani zvýšená motivace pro vstup do strany kvůli možnosti 

vystupovat na Chodských slavnostech. Narátoři s komunistickým režimem koexistovali, 

ale vstupu do strany se vyhýbali, protože nebyl podmínkou pro vystupování.
229

Ani jeden 

z narátorů se výrazně neprofiloval proti komunistickému režimu, ale zároveň s ním 

vyloženě nesympatizoval.
230

 Měli svou vlastní cestu, cestu folkloru.
231

  

  Dalším tématem, které souvisí s problematikou chodského folkloru a tehdejší 

politiky, je otázka tzv. patronů neboli dozoru, který folklorní soubory doprovázel na 

cestách v zahraničí.
232

 Všichni narátoři v souvislosti se svými výjezdy do zahraničí 

hovořili o kontrole, která s nimi byla vysílána. Jednalo se o patrony, kteří byli členy KSČ  

a měli za úkol narátory „hlídat“, ať už při cestách na Západ či na Východ. Většina narátorů 

uvedla, že tito lidé často měli blízko k souborovému prostředí, tudíž se jednalo jen  

o formální kontrolu, ovšem nebylo to pravidlem. Vzpomínky pana Josefa Nejdla st. 

poukazují na skutečnost, že se také často zájezdů do zahraničí zúčastnili, pro vlastní 

potěšení či potřebu, političtí představitelé: „My sme museli projít školením a teď sme 

museli, každý zájezd včetně tý Jugoslávie, sme dostali od Ústavu pro kulturní výchovnou 

činnost vedoucího souboru. Vedoucího, teda to byla taková politická funkce, kterej s náma 

absolvoval celý ten zájezd a dohlížel na nás, aby nikdo neutek, s kým sme se setkali  

a takový ty věci. Mimo jiné teda si tu věc nenechali ujít místní představitelé, takže jel  

s námi předseda národního výboru, předseda strany jel s námi, takže tyhlety 

pohla...[pohlaváři]. No teď si představte, když sme zastavili u těch obchodních domů, voni 

vyvalený, tak to tam krokovali, jak ten obchodní dům byl velkej, jestli by se dal postavit 

v Mrákově, (Smích) bylo to strašně legrační.“
233

 Použil narátor nadsázku či vůbec 

                                                             
228 Rozhovor se Zdeňkem Peroutkou, nahrála Žaneta Batková, 10.9.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
229 Myslím si, že pro minulý režim bylo dostačující, že samotné Chodské slavnosti podléhaly jeho ideologii a 

proto nevyvíjel výrazný tlak na členství chodských hudebníků v KSČ. 
230 Soudím tak dle jednotlivých výpovědí narátorů a jejich celkového projevu. 
231 Zkušenost narátorů s KSČ tedy nebyla přímá, v tom smyslu, že by byli její členové. 
232 Cestování folklorních souborů se věnuji v následující podkapitole, ovšem téma dozoru, který s nimi na 

cesty vyjížděl, uvádím zde, zejména proto, že problematika souvisí s tématem osobní (ne)zkušenosti s KSČ. 
233

 Rozhovor s Josefem Nejdlem st., nahrála Žaneta Batková, 7.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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nepřeháněl? Jeho vzpomínky mohou být zabarveny řadou okolností, nicméně mohl se 

snažit politické představitele zesměšnit či „zahanbit“, jelikož se v celém svém vyprávění 

vyjadřoval silně proti propojování folkloru s politickými záležitostmi. Je samozřejmě 

možné, že popisuje realitu, tudíž jeho vzpomínání nelze vyvracet.  

 Narátor Petr Buršík se také vyjadřil k problematice tzv. patronů: „Je pravda, že se 

na to dávalo bacha, že se souborem dycky posílali nějakýho, voni tomu říkali patrona tady 

naši souboráři[...]Nebylo to nikdy tak zlý, jako se to často prezentuje.“
234

 Narátor sice 

upozorňoval na skutečnost, že ze strany minulého režimu byla podnikána různá opatření, 

která měla co nejintenzivněji zabránit například možné emigraci občanů, ovšem v praxi se 

to neprojevovalo nijak drasticky. Otázkou je, jak by byl onen patron potrestán, kdyby 

opravdu někdo v cizině zůstal, což se podle zkušeností mých narátorů nestalo. Narátor 

Richard Vísner potvrzoval skutečnost, že dozor, který s nimi vyjížděl mimo republiku, byl 

ve většině případů jen symbolický. Zájezdu postřekovského souboru do SRN se účastnili 

dva patroni – paní, jejíž jméno narátor neuvedl, z okresního kulturního střediska, která byla 

členkou souboru, a Zdeněk Bláha z plzeňského rozhlasu, což dle jeho slov „byli hlídači, 

nehlídači“.
235

   

 Všichni narátoři prezentovali doprovázení ze strany tzv. patronů při výjezdech do 

ciziny jako nutnost, se kterou se museli smířit. Díky tomu, že dozor často pocházel 

z folklorního prostředí, situaci nehodnotili negativně, naopak tato skutečnost hrála v jejich 

prospěch. Samotný výjezd pro ně díky tomu nemusel být tak stresující, jako kdyby s nimi 

jeli cizí lidé, kteří neznají jejich mentalitu, morálku, humor a chodskou povahu. Žádný 

narátor nehovořil o tom, že by na ně patroni vyvíjeli nějaký znatelný nátlak a všichni se ve 

svých výpovědích o tomto tématu shodovali. 

 V této kapitole jsem se snažila skrze výpovědi narátorů ukázat, jaké motivy pro ně 

byly stěžejní. Témata uvedená v názvech podkapitol narátoři považovali za hlavní mezníky 

ve svých vzpomínkách na folklorní život a Chodské slavnosti za komunistického režimu. 

Na první pohled je jasné, že jsou to i hlavní rozdíly ve srovnání s dnešní dobou. Dnes na 

Chodských slavnostech soubory vystupují bez cenzury písní, bez omezení a nemusí 

absolvovat kvalifikační přehrávky, proto je logické, že narátoři vzpomínali zejména na tato 

témata, která odlišují tehdejší a současnou dobu. Někteří z nich strukturovali vyprávění 

                                                             
234 Rozhovor s Petrem Buršíkem, nahrála Žaneta Batková, 8.11.2014, uloženo v soukromém archivu autorky. 
235

 Rozhovor s Richardem Vísnerem, nahrála Žaneta Batková, 15.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 



67 
 

podle činnosti svého souboru a jiní zase dle své osobní roviny, to záleželo na jejich 

vypravěčských schopnostech a také míře otevřenosti. Na období komunismu vzpomínali 

vesměs jako na „velké trápení“ a to zejména z hlediska lidských práv a různých omezení. 

Ovšem když se přenesli přes všechna tato úskalí, vyplynulo z jejich výpovědí, že vlastně 

Chodské slavnosti byly před rokem 1989 mnohem více spontánní než dnes a některým 

narátorům tato skutečnost i chybí.
236

 Celkově vnímám zaměřování se narátorů na výše 

zmíněná politická témata jako způsob, jak se s jejich „zátěží“ z té doby vyrovnat. 

4.1.1.6. Cestování folklorních souborů  

V této kapitole jsem se zabývala možností folklorních souborů vycestovat za 

minulého režimu mimo republiku. Toto téma jsem do rozhovorů částečně vnášela sama  

a v některých případech se o něm zmínili narátoři samovolně. Zajímalo mě, jaké 

vzpomínky u nich v této problematice převažovaly, co vše pro ně znamenala příprava před 

cestou či samotný výjezd za hranice Československa. Narátoři, kteří téma do rozhovoru 

vnášeli spontánně, o něm hovořili v souvislosti s politickým režimem země před rokem 

1989, zejména s omezováním svobodného cestování. 

Situace ohledně dnešního cestování folklorních souborů je také zajímavá, ovšem 

pro narátory netvořila hlavní vyprávěcí linii týkající se jejich zájezdů. Zřejmě tuto 

skutečnost považují za samozřejmou, dnes mohou svobodně cestovat, kam chtějí, proto 

jejich nejvýraznější vzpomínky směřovaly spíše k negativním situacím, které zažili. Ovšem 

nahlíželi na ně s jistým odstupem a pod náporem kladných zkušeností, které od té doby při 

cestování nabyli. Co se týče dnešního cestování souborů,
237

 nezahrnuji ho do této práce, 

jelikož to pro narátory nebyly stěžejní částí vyprávění a z interpretačního hlediska nejsou 

tak přínosné.
238

 Na druhou stranu alespoň musím zmínit, kam všude jsou místní soubory 

zvány. Jejich nejzajímavější zájezdy byly uskutečněny do USA, někteří z nich s Chodskou 

                                                             
236 Více se tématu věnuji v kapitole 4.1.3. 
237 Pojmem „dnešní“ mám na mysli cesty od roku 1995 do současnosti. Mezník 1995 byl rokem, kdy chodské 

soubory začaly výrazněji navazovat vztahy s cizinou. Například Národopisný soubor Postřekov byl pozván 

do Washingtonu D.C., kde mimo jiné vystoupil také folkař Vladimír Merta., Rozhovor s Richardem 

Vísnerem, nahrála Žaneta Batková, 15.11.2014, uloženo v soukromém archivu autorky. 
238

 Pouze pro členy Domažlické dudácké muziky (DDM), Josefa Kuneše a Kamila Jindřicha, tvořily linii 

vyprávění o cestování jejich kapely vzpomínky po roce 1989, jelikož DDM byla založena až v roce 1994. 
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vlnou
239

 navštívili Jihoafrickou republiku a Domažlická dudácká muzika v roce 2003 

vycestovala do Japonska. 

 Hlavním důvodem, proč mohly chodské soubory vycestovat i před rokem 1989 za 

hranice země bylo, že folklor nebyl ze strany minulého režimu potíraný, naopak jednalo se 

o národní hrdost. Jak téma cestování folklorních souborů souvisí s Chodskými slavnostmi? 

Týká se samotných aktérů slavností, mých narátorů, kteří se již nějakou dobu folkloru 

věnují a místní slavnosti jsou pro ně možností, jak ho přiblížit velkému množství lidí, 

ukázat, co nového nacvičili a také diváky pobavit novým pojetím chodských poudaček. 

Chodské slavnosti jsou pro narátory bezpochyby vrcholnou národopisnou akcí doma na 

Chodsku, ovšem stačí jim prezentovat své umění pouze zde? Chodský folklor byl a stále je 

žádaný také v zahraničí, zejména proto, že pro cizince, kteří tuto tradici neznají, působí 

lákavě. Domnívám se, že pro narátory je vystupování na domácí scéně, na Chodských 

slavnostech, velká pocta a připravují se na to celý rok. Ovšem pokud byli v minulosti 

pozváni do ciziny, jednalo se většinou o zahraniční folklorní festivaly, kde to měli trochu 

jednodušší v tom smyslu, že nehráli pro domácí publikum, které mělo jistá očekávání  

a hodnotilo je okem kritiků, ale pro cizince s jinými zvyky a kulturou. Pro narátory tvořilo 

téma cestování důležitou kategorii v jejich vzpomínání na to, jaký byl folklor za minulého 

režimu a co vše přinášel jiného, na rozdíl od dnešní doby. K Chodským slavnostem již 

patří také zapojení zahraničních folklorních uskupení a naopak narátoři často hostují na 

jiných festivalech, tudíž téma cestování, mezikulturní a mezinárodní výměny s Chodskými 

slavnostmi souvisí.  

Cesty na Západ 

Kam se souborům podařilo za komunistického režimu vycestovat? Jak a kdy se k té 

příležitosti dostaly? Cesty na Západ nebyly tak časté jako cesty v rámci sovětského bloku, 

ovšem zanechaly v narátorech hlubší a výraznější vzpomínky. Pravděpodobně proto, že se 

tam setkali s „kapitalistickou cizinou“, která jim ukázala jiný životní styl, než jaký znali 

z Československa. Zamýšlím se také, zda přebily, jejich poznatky ze Západu, jakožto světa 

s jiným životním stylem, jejich tamější folklorní vystupování. Na která témata narátoři 

nejvíce v souvislosti s cestami na Západ vzpomínali a proč? 

                                                             
239 Jednalo se o kapelu, která vznikla v roce 2001, a jejím cílem bylo zpřístupnit chodský folklor širšímu 

publiku. Tvořili ji také členové DDM či Národopisného souboru Postřekov. Dnes toto uskupení bohužel již 

neexistuje. 
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Narátor Richard Vísner z postřekovského souboru hovořil o zájezdu na folklorní 

festival do Schlitzu, v roce 1989, kdy mu bylo šestnáct let. Jeho vzpomínky začínaly tím, 

že ještě dva dny před odjezdem nevěděli, zda jim bude výjezd za hranice umožněn, což je 

problém, který zmiňují všichni narátoři. Dále jeho vzpomínání směřovalo převážně k tomu, 

co na Západě viděl: „Byli sme v kapitalistický cizině, obchody... Oni tam nespali ty 

utlačovaný pod těma mostama, jak nám vtloukali do hlavy, to tam nic takovýho nebylo. 

Jinak ten festival byl příjemnej.“
240

 Nutno přihlédnout k jeho věku. Mohl v šestnácti letech 

opravdu před osobním navštívením ciziny uvažovat o tom, co jim bylo doma  

o kapitalistických zemích řečeno? Myslím si, že byl situací zmaten, zejména z toho 

důvodu, co uvedl v následující citaci. Jen okrajově zmínil situaci ohledně tamního 

festivalu, což může svědčit o skutečnosti, že prvotní dojem na něj udělaly především 

výdobytky Západu, které neznal. Dále vzpomínal: „Ne že bych tam očekával třídního 

nepřítele, na to přece bylo těch šestnáct let. Sem věděl, že asi ne, ale ty lidi tam byli hrozně 

otevřený, takový srdečný. Oni si nenesli nějaký ty starosti jako my, že nemůžeme cestovat. 

Mě překvapila jakoby ta otevřenost, si říkám, vo co de, proč je tady ta opona, proč nám 

znemožňujou jezdit vystupovat, když sou tady takovýhle příjemný lidi.“
241

 Na vlastní kůži 

zažil, že na Západě žili stejně příjemní lidé jako u nás, a tato situace ho evidentně 

překvapila, jelikož očekával jejich jiné chování. Může to svědčit o tom, že narátor sice 

nechtěl vnitřně věřit tomu, co mu doma bylo vštěpováno do hlavy, ale do té doby, než se 

na vlastní kůži setkal se životem na Západě, to nemohl vyloučit. 

Josef Nejdl st. hovořil o zájezdu mrákovského souboru v roce 1985 na tři týdny do 

Francie na mezinárodní festival v Gannat, kam je pozval tamější prezident souboru, který 

se zúčastnil festivalu ve Strážnici, a mrákovští se mu zalíbili. Jako největší problém 

zmiňoval přípravu k samotnému vycestování: „Byly výjezdní doložky, pasy musely bejt, že 

jo. Teď tam byly víza no a takový ty věci no a vysílal nás Ústav pro kulturně výchovnou 

činnost v Praze, to byla taková instituce, která vysílala do zahraničí. No tak sme museli...  

A ten zájezd se připravoval víc než rok, takže sme jezdili s panem Hofmanem do ÚKVČ, 

Ústav pro kulturně výchovnou činnost.“
242

 Narátor na téma pohlížel z pozice jednoho 

z vedoucích souboru a jeho vzpomínky se vztahovaly k nesnadné přípravě před zahájením 

zájezdu. Muselo to pro něj být vyčerpávající a nekonečné, ale nakonec se vše podařilo a on 

                                                             
240 Rozhovor s Richardem Vísnerem, nahrála Žaneta Batková, 15.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
241 Tamtéž. 
242

 Rozhovor s Josefem Nejdlem st., nahrála Žaneta Batková, 7.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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získal nové zážitky. Právě Josef Nejdl st. hovořil primárně o vymoženostech Západu,  

i když se ve většině případů jednalo o zcela triviální záležitosti, jako byl kontakt s jinými 

vodovodními kohoutky či strach, že dojde teplá voda, jelikož byli z domova zvyklí na 

bojler v koupelně. Dále ve Francii dostali za vystupování několik franků, na což narátor 

vzpomínal takto: „Si dovedete představit, když tam byl obchodní dům, tam byl mamut 

obchodní dům a my sme dostali pár franků a sme ty obchodní domy okupovali... Teď coca-

cola, tady coca-cola byla v plechovce, že jo a to se dostala jenom v Tuzexu, no a teď tam 

taková flaška dvoulitrová, takže chlapci si nacpali coca-coly a pak jim bylo špatně 

(Smích). Skutečně zajímavý věci... Nebo rifle, tam sme objevili najednou rifle...“
243

 Pro 

narátora tvořil hlavní vyprávěcí linii důraz na západní zboží, nikoliv vzpomínání na 

samotný festival. Folklorních festivalů poznal hodně a určitě ho nedokázaly vyvést z míry 

tak, jako západní zboží, což nebyly zcela běžné záležitosti, se kterými by se setkával. Při 

vzpomínání na tento z pohledu narátora velkolepý zájezd působil Josef Nejdl st. velmi 

otevřeně a bylo na něm znát, že na něj místy vzpomínal až nostalgicky a dodnes ho 

považuje za jakési zpestření života, které ho v té době potkalo. 

Pan Antonín Konrády navštívil jako první z narátorů Západ společně se synem 

Vlastimilem. Šlo o výjezd v roce 1968, tedy konkrétně o návštěvu Paříže. V tomto případě 

jsem se setkala s jedinou odlišnou situací, kdy nedošlo k pozvání souboru jiným souborem, 

ale k osobnímu kontaktu francouzského páru a Konrádyho rodiny. Při vystupování 

manželů Konrádyových v Letním kině si jich povšiml jeden francouzský pár a pozval je 

soukromě k sobě do Paříže.
244

 Samotné okolnosti před uskutečněním cesty byly velmi 

zajímavé. Narátor musel vyřídit řadu dokumentace, včetně víza, což mu zkomplikoval 

vpád vojsk Varšavské smlouvy, k němuž došlo v ten den, kdy stál frontu před 

francouzským velvyslanectvím v Praze, aby získal vízum.
245

 Vzpomínky narátora na 

čtrnáctidenní výlet do Paříže se vztahovaly zejména k popisu lidí, kteří je pozvali, a lze 

vypozorovat, že s nimi navázal velmi přátelské vztahy. Na zájezdu s ním byla celá rodina  

a dcera Ivana tam onemocněla, což zmiňuji z toho důvodu, že okolnosti jejího léčení 

souvisely s politikou jara 1968. Narátor vzpomínal: „Tenkrát my sme fandili tomu 

Dubčekovi, tenkrát to byla móda v osmašedesátým, tak sme měli takový ty...ty, Dubček tam 

                                                             
243 Rozhovor s Josefem Nejdlem st., nahrála Žaneta Batková, 7.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
244 Vystupování přihlíželo celkem asi čtyřicet Francouzů a právě manželé Delpeuchovi pozvali narátorovu 

rodinu k sobě do Francie, přičemž tlumočnici jim dělala paní Kůstová, rodačka z Francie., FLIEGELOVÁ, 

Ludmila: Antonín Konrády, „Hdyž pukl zabečí, hned srdce poskočí aneb jak jsem začal pukla mačkat“,  s. 

138. 
245 Nezbývalo mu než odjet domů, ale za čtrnáct dní se vrátil a vízum dostal. 
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byl jo... [Narátor má na mysli odznáčky]. No a přišli sme k tomu doktorovi a vona povídá 

sestra, že doktor je drahý tam. To se nedá nic dělat, musíme to uhradit... Ale von ten doktor 

vyšel ven a viděl toho Dubčeka a viděl trikoloru. A vy ste z Československa se ptal tý 

Kůstový a vona říkala jo z Česko...[Československa], neplatíte nic, máte to zdarma! Tak 

sme se rozplakali všichni i ty Francouzi se rozplakali, jak ten doktor fandil tomu, že se ten 

komunismus nějak vylepší nebo přijde na jiný to...“
246

 Narátor se po vpádu sovětských 

vojsk setkal v západní cizině s podporou reformního komunismu, což mu mohlo dodat 

jistého optimismu či naděje, že v zahraničí byl reformní proces v ČSSR podporován. 

Druhým velkým zájezdem narátora na Západ, byla cesta do Spojených státu amerických 

s kapelou Chodovanka v roce 1987,
247

 která se lišila v tom, že se jí jako cesty do Paříže 

neúčastnila pouze rodina narátora, ale oficiálně pozvaná celá kapela.  

 Jak se k takovéto příležitost navštívit na konci osmdesátých let USA dostali? 

V Praze Na Vlachovce, kde se konaly koncerty kapel, vystupovali s Chodovankou pro 

Čechoameričany, kterým se jejich hraní zalíbilo, a pozvali je k sobě do Spojených států 

amerických. Jako jeden z důvodů, proč se jim podařilo vycestovat, narátor uvedl, že jim 

pomohlo vítězství Konrádyho dudácké muziky (KDM) na folklorním festivalu v Moskvě 

v roce 1957, kde získali zlatou a stříbrnou medaili. Určitě jim ve prospěch hrála také 

skutečnost, že s Chodovankou vystupovali po světě, jako například ve Vídni, Západním 

Berlíně, Linci, Bulharsku či Polsku.
248

 Narátor, podobně jako jeho kolegové, popisoval 

strastiplné období před výjezdem poznamenané sháněním razítek a povolení. V USA 

pobývali zejména ve státech s největší koncentrací krajanů a to ve Wisconsinu, Nebrasce  

a Minesotě. Narátor vzpomínal: „Z tý Ameriky sme vlastně neviděli nic, jako Ameriku jako 

takovou, mrakodrapy... Ani jeden mrakodrap sme neviděli, my sme jezdili po těch 

krajanech, to byli takový farmáři a šetrný, my sme byli u paní Seilerový, ta byla 

předsedkyně toho spolku Czech Heritage a její babička byla z Budějovic.“
249

 Sám od sebe 

strukturoval tuto část rozhovoru spíše podle toho, co viděli, než kde a jak vystupovali, což 

opět může svědčit o fascinaci odlišným prostředím. Syn narátora, Vlastimil Konrády také 

vzpomínal na cestu do USA. Nejdříve se věnoval situaci před výjezdem: „Jezdilo se přes 

                                                             
246 Rozhovor s Antonínem Konrádym, nahrála Žaneta Batková, 17.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
247 Konrádyho dudácká muzika hraje pouze dudáckou muziku a Chodovanka je její odnož, která vystupuje s 

„lidovkami“ a doprovází je akordeon, bicí nástroje, saxofon či basová kytara. Kapela Chodovanka byla 

založena v roce 1958. 
248 FLIEGELOVÁ, Ludmila: Antonín Konrády, „Hdyž pukl zabečí, hned srdce poskočí aneb jak jsem začal 

pukla mačkat, s. 126. 
249

 Rozhovor s Antonínem Konrádym, nahrála Žaneta Batková, 17.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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tzv. Československý ústav zahraniční a pozdějš někdy v roce 1983-1984 sme si udělali 

přehrávky přes Pragokoncert, takže sme mohli jezdit jako Karel Gott a ostatní. Ovšem bylo 

to velice finančně výhodné pro ten Pragokoncert, protože sme museli padesát procent 

výdělku odevzdat na Pragokoncertu a pouze padesát si ponechávat. Vždycky to bylo něco 

šílenýho, protože sme potřebovali tak půl až tři čtvrtě roku předem vědět, kam pojedem, 

mít to angažmá a pak sme začali obíhávat všelijaký úřady, od odevzdání vojenský knížky 

přes KSČ, aby sme dostali povolení vůbec vyjet, že jsme spolehliví. Pak sme museli chodit 

na školení, jak se tam máme chovat, k člověkovi pro zvláštní účely tady na okrese a pak 

sme ještě museli podávat takové vysvětlení, zprávu o průběhu vystoupení a vůbec celé té 

akce. Jestli nás tam nikdo nekontaktoval a jestli jsme něco nevyzradili...“
250

 Díky 

přehrávkám absolvovaným přes Pragokoncert, které měla KDM z místních souborů jako 

jediná, jim bylo snadněji umožněno vyjíždět do ciziny, například i do USA. 

Pravděpodobně hrála roli skutečnost, že KDM a Chodovanka neodmítali hrát pro politiky, 

nedělali žádné problémy a na komunistický režim působili jako kapela se vzorným 

chováním. Narátor v souvislosti s hudební stránkou zájezdu hovořil také o poznání jiného 

způsobu nahrávání do televize, kterým byl poměrně šokován: „My sme tam zahráli asi tři 

písničky a mezi to bylo asi deset reklam. Takže sme hráli písničku, oni to střihli v půlce, 

dali tam reklamu na zubní pastu a pak sme pokračovali s tou písničkou dál. To byla 

regionální televize, ale dneska už je to tady taky bohužel, takže i takové ty negativní věci 

z toho Západu a z tý Ameriky tady přebíráme no, což se mi ne všechno líbí.“
251

 Vlastimil 

Konrády již v roce 1987 pocítil některé dopady konzumní, mediální společnosti v USA na 

život občana a vyvedlo ho z míry, že jejich folklorní vystoupení bylo přerušeno reklamou 

absolutně nesouvisející s tím, co dělají. Vzpomínky obou Konrádyů na výjezd do USA 

jsou poznamenány trochu negativními momenty, například zklamáním z toho, že neviděli 

dominanty této země či že se ne vše, co viděli na Západě, muselo jevit pouze pozitivně.  

 Chodské folklorní soubory poskytovaly svým členům možnost vycestovat, v tomto 

případě poznat západní svět, a utvořit si o něm svůj vlastní obraz. Zde se nám mísí dvě 

roviny, jednak společensko-hudební (folklor a vztahy s jinými soubory) a jednak politická 

(železná opona, povolení vycestovat, komunistická ideologie). Několik narátorů mělo 

zkušenost s tím, že někteří lidé vstupovali do souborů z důvodu, aby se dostali za hranice 

země, nikoliv proto, že se cítili být patrioty a chtěli šířit toto poselství skrze folklorní 

                                                             
250 Rozhovor s Vlastimilem Konrádym, nahrála Žaneta Batková, 24.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
251 Tamtéž. 
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vystupování. Petr Buršík se k tématu vyjádřil takto: „Bohužel se ukázalo vlastně po 

revoluci, že některý z členů do toho souboru chodili hlavně díky tomu, že se se souborem 

dostali někam ven. Pak když se to uvolnilo a může cestovat každej jak chce, kam chce, 

pokud na to má, není to problém. Tak skutečně bylo poznat, nebylo to masivní, ale ten odliv 

poznat byl, takže i nějaká vypočítavost těch lidi se asi projevila, že se s tím souborem mohli 

dostat ven.“
252

 Narátor neuvedl konkrétní osoby, ale domnívám se, že je záměrně nechtěl 

zmínit, na což má samozřejmě právo. Narátor Josef Kuneš o tomto tématu hovořil spíše 

v teoretické rovině: „Ty lidi jak vlastně byli uzavřený, nikam cestovat moc nemohli, tak 

hledali něco, kde by se teda mohli zapojit a kde eventuelně myslím si, že několik lidi tam 

mohlo v těch souborech bejt právě proto, že ty soubory mohly třeba vycestovat, jak na 

Východ a některý mohly i na Západ že jo, ne všechny ale ta možnost tam byla. To je jeden 

z důvodů, proč do těch souborů se chodilo.“
253

 Tato skutečnost svědčila o tom, že lidská 

vypočítavost se objevila také mezi místními lidmi, kteří sice z jiného úhlu pohledu mohli 

uvažovat pragmaticky, ale pro soubor nebyli přínosní. Pokud vstupovali do souboru  

z vypočítavosti, nemohli nikdy tuto činnost dělat výborně, zkrátka ji nemohli procítit, 

chyběl tam onen patriotismus. 

 I když narátoři hovořili v souvislosti s výjezdy na Západ z velké části  

o materiálních věcech, se kterými se tam sekali, musím zmínit, že se také částečně, i když 

podstatně méně, věnovali i hudební či folklorní stránce zájezdu, ovšem ne všichni. Pro 

někoho skutečně převážilo prvně jmenované téma. Domnívám se, že zejména proto, že se 

na Západě setkali s odlišným světem a zanechalo to v nich jisté odezvy. Svá vyprávění 

směřovali k věcem, jako byly rifle, coca-cola, obchodní domy a podobně, jelikož v nich 

zanechaly největší zážitek, oproti folklorním vystoupením, která byla sice příjemná, ale 

nešlo o nic neobvyklého či nového. Narátoři do ciziny nejezdili na soukromé výlety, ale 

vždy se jednalo o reakci na pozvání jejich kolegů nebo fanoušků. Ať už jejich cesty 

směřovaly do SRN, USA nebo Francie, byl to pro ně ohromný zážitek a protože nevěděli, 

jak dlouho bude politický režim v naší zemi trvat, proto si návštěvu Západu maximálně 

užili.
254

 Jako velké negativum narátoři hodnotili formální opatření a povolení nutná  

k vycestování, ale když tyto překážky překonali, mohli jet na vytoužený Západ. Narátoři ve 

svých vyprávěních prezentovali Západ jako cíl svých zájmů a touhy, což mohlo být dáno 

                                                             
252 Rozhovor s Petrem Buršíkem, nahrála Žaneta Batková, 8.11.2014, uloženo v soukromém archivu autorky. 
253 Rozhovor s Josefem Kunešem, nahrála Žaneta Batková, 3.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
254 Tuto skutečnost jsem vypozorovala z jejich vyprávění, které bylo v tomto ohledu velmi otevřené. 
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zpětným vymezením se vůči tomu, v čem žili nebo také pouhou skutečností, kterou tehdy 

pociťovali. Západ pro ně byl lákavý. 

Cesty na Východ 

Na rozdíl od cest folklorních souborů na Západ, v tomto případě nebyli narátoři 

varováni před „kapitalistickým zlem“ ani „loupeživými živly“. Jejich výjezdy nejčastěji 

směřovaly do Jugoslávie, NDR, Polska
255

 a v případě Antonína Konrádyho do Moskvy. 

Všichni narátoři ohledně cest na Východ hovořili, ve srovnání s cestami na Západ,  

o klidnějším průběhu příprav před výjezdem, především co se týče papírování. 

V jejich vyprávěních jim cesty na Východ přišly méně zajímavé, než ty směřující 

na Západ, což hodnotili z toho důvodu, že byly podnikány v rámci sovětského bloku.
256

 Na 

druhou stranu i cesty na Východ považovali za zpestření svého života. Vyjeli tam 

prezentovat chodský folklor a byli vděčni za tuto příležitost. Každý z narátorů hovořil  

o svých cestách odlišně. Pro někoho měly zcela osobní rozměr, který mohl překrýt 

folklorní prvky, a pro někoho zase znamenaly navázání spolupráce ve folklorní rovině.  

V NDR a Jugoslávii byla založena družba s partnerskými městy, se kterými soubory 

pravidelně udržovaly kontakty a vzájemně se navštěvovaly.
257

  

Mezi první výjezdy mrákovského souboru do ciziny patřil zájezd do NDR 

v sedmdesátých letech, jelikož okres tam měl družbu v Kleinreisdorfu u Lipska. Dále 

následovaly zájezdy do Polska či v roce 1981 do Jugoslávie. Josef Nejdl st. tento zájezd 

hodnotil jako zajímavý a nastiňoval své pocity z něj: „Jugoslávie byla trošku někde jinde, 

než jsme byli my v tý době[...]Měli tam zase různý věci západní, třeba když jsme tam 

přijeli, prášek na praní s vůní jablíčka byl pro nás obrovskej hit“
258

 I přes to, že se soubor 

zúčastnil mezinárodního folklorního festivalu v Záhřebu, vztahoval narátor své vyprávění 

více k nefestivalovým poznatkům ze zájezdu. Někteří členové souboru tam poprvé viděli 

moře a přivezli si západní zboží. Návštěva Jugoslávie byla pro narátora prvním 

výraznějším seznámením se se západními reáliemi, ještě před zájezdem do Francie.
259

 

                                                             
255 AUTOR NEZNÁMÝ: Naše soubory, v: Nové Domažlicko, r. 5, č. 32, 10.8.1972. 
256 Oni sami žili v zemi spadající do sovětského bloku a zajímavější pro ně bylo setkání se západní cizinou. 
257 Některá spolupráce přetrvala dodnes, například s Chorvaty. 
258 Rozhovor s Josefem Nejdlem st., nahrála Žaneta Batková, 7.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
259 Tímto způsobem ve svém vyprávění prezentuje tento zájezd. 
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 Jak jsem již zmiňovala, Antonín Konrády v roce 1957 s Konrádyho dudáckou 

muzikou, kterou založil jen o dva roky dříve, vycestoval na mezinárodní folklorní festival 

do Moskvy. Zajímavostí je, že se ho účastnili společně s tanečníky ostravského souboru 

Opavica.
260

 Pro narátora byl tento zájezd důležitý zejména v osobní rovině a k té se také 

vztahovaly jeho hlavní vzpomínky. Seznámil se zde se svojí budoucí manželkou, která 

tančila v Opavici, a své vzpomínky na tento výjezd filtroval skrze tuto soukromou rovinu. 

Moskva pro něj měla osobní rozměr, protože mu přinesla celoživotní partnerku. Právě 

z tohoto úhlu pohledu narátor vzpomínal na své zážitky spojené s moskevským festivalem, 

což svědčí o tom, že pro něj byl velmi výjimečný. 

 Zdeněk Peroutka intenzivně vzpomínal na vystupování své kapely v NDR: 

„Kontrolováni jsme nebyli, ale asi to bylo tím, že na odboru kultury na ONV byl vedoucí, 

kterej víceméně nad naší kapelou držel ochrannou ruku a to jenom proto, že tady byly 

bigbítový kapely, který jak se tenkrát říkalo, dělají nepořádek a my jsme byli taneční 

kapela slušná, která hrála taneční zábavy, hráli jsme na různých akcích pro město, děti  

i svazáky.“
261

 Kapela tam vyjížděla poměrně často, což mohlo být podpořeno tím, co 

narátor uvedl. Věděli, co, kdy a kde si mohou dovolit, aby neponičili svou pověst  

a rozhodně se nejednalo o nějaké „hrdiny“, kteří by šli proti politickému režimu. 

Koexistovali s ním, vystupovali na akcích jím pořádaných a dle narátorova tónu hlasu 

poměrně rádi, protože měli příležitost se ukázat na veřejnosti, což jim působilo radost. 

Nikdy neměli větší problémy s výjezdem do zahraničí a po příjezdu od nich bylo pouze 

požadováno, aby doložili, jaký repertoár přesně hráli a popřípadě ukázali pořízené 

fotografie. Z narátorova vyprávění pociťuji jistou spokojenost s tím, jak si jeho kapela před 

rokem 1989 vedla. Ani jednou se nezmínil či nenaznačil, že by měla nějaký problém. 

Pravděpodobně se již tehdy smířil s tím, že situace byla taková, jaká byla, a on neměl 

výraznější potřebu na tom něco měnit. 

 Vlastimil Konrády s Konrádyho dudáckou muzikou procestoval poměrně hodně 

zemí, například Bulharsko, NDR či Maďarsko. V souvislosti se zájezdy zmiňoval, že se 

vždy setkal jen s dobrým jednáním tamějších lidí, ale podotkl, že na Západě mu přišli 

upřímnější a nepociťoval z nich jejich obavy, jako u lidí z Východu, ve smyslu, že by před 

                                                             
260 Konrádyho dudácká muzika se naučila jejich slezské písně a společně vystupovali, což může svědčit o 

tom, že folklor z různých míst republiky se může v mnoha ohledech lišit, ale základ lidového umění zůstává 

stejný. 
261 Rozhovor se Zdeňkem Peroutkou, nahrála Žaneta Batková, 10.9.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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lidmi z cizí země pronesli například něco pro politický režim „nevhodného“. V rámci cest 

na Východ hodnotil chování obyvatel, se kterými se setkal, jako více uzavřené a nějakým 

způsobem poznamenané tím, v jakém prostředí žili. Tuto skutečnost považuji za zajímavou 

a domnívám se, že narátor takto hovořil zejména díky svým zkušenostem, které při 

cestování získal a dokáže je porovnávat. Z jeho výpovědi na mě zapůsobil jistý smutek  

či lítost nad tím, čím si lidé žijící v zemích Východního bloku procházeli, což posuzuje 

také z dnešní perspektivy. 

 Závěrem mohu říci, že narátoři hovořili o svých cestách na Východ jako o obecně 

lépe uskutečnitelných, než na Západ. Na Východě se nacházela partnerská města, se 

kterými udržovali vztahy ve folklorní rovině. Dále se domnívám, že vycestování mimo 

republiku pro ně mělo výjimečný a jedinečný rozměr. Tyto cesty, primárně organizované 

za účelem folklorních vstoupení, si všichni užili a hodně v jejich nejen folklorním životě 

znamenaly. Každý si z cest odvezl své vlastní poznatky, které následně mohl nějakým 

způsobem prezentovat doma na Chodsku a šířit tak jakýsi „obraz z ciziny“ mezi ostatní 

lidi.  

 Celá tato kapitola se věnovala vzpomínkám narátorů na místní folklor a Chodské 

slavnosti před pádem komunistického režimu. Šlo o syntézu hlavních myšlenek, které 

narátoři k tématu vztahovali. Uvedená problematika se prolínala s politickými záležitostmi, 

které zasahovaly do jejich společenské i soukromé roviny.
262

 Podkapitoly jsem 

strukturovala podle výpovědí narátorů vztahujících se k tématům, která pro ně byla 

stěžejní.  

4.1.2. Chodské slavnosti a folklor po roce 1989 

V této části práce jsem se věnovala několika tématům, a to na základě výpovědí 

narátorů, kteří je považovali pro současný folklorní život na Chodsku a zejména pro 

Chodské slavnosti za klíčová. Většina z nich hovořila o porevoluční proměně vnímání 

folkloru veřejností a dále o různých vlivech na něj, jako je globalizace nebo politika. 

Rozebírali také otázku patriotismu, vztahu mládeže k folkloru či někteří z nich naráželi na 

pro ně citlivé téma Folklorního sdružení České republiky (FOS). Závěrem kapitoly jsem se 

                                                             
262 Téma cestování folklorních souborů bylo také samo o sobě podmíněné politickou situací v zemi. 
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zabývala pohledem narátorů na vnitřní strukturu vedení Městského kulturního střediska 

v Domažlicích v souvislosti s Chodskými slavnostmi a osobou Kamila Jindřicha.
263

  

4.1.2.1. Folklor a Chodské slavnosti 

Pro narátory je folklor a jeho úloha velmi důležitá, považují jej za odkaz předků  

a ztotožňují se s ním. Všichni svým způsobem hodnotili situaci ohledně Chodských 

slavností, která nastala se změnou politického režimu. Co se týče čistě folklorních 

záležitostí po roce 1989, pohlíželi na ně většinou negativním pohledem. Josef Kuneš 

podotýkal: „Máme tady převrat, revoluci a ta bohužel paradoxně dala Chodským 

slavnostem za uši. Mohli jsme jezdit do Německa, mohli jsme si koupit mikrovlnou troubu, 

video a já nevím, co všecko a o ten folklor v první polovině devadesátých let nebyl vůbec 

žádnej zájem.“
264

 Narátor dával najevo, že zájem lidí se již netočil pouze kolem folkloru 

jako dříve, kdy žili v uzavřené společnosti a nemohli svobodně cestovat, a proto je folklor 

více zajímal. Tehdy to pro ně byl jakýsi únik od reality.  

Po roce 1989 nastal ve věcech ohledně místního folkloru a Chodských slavností 

zmatek, což vedlo k rozhodování o jejich budoucím osudu. Na toto téma se vyjádřil narátor 

Zdeněk Peroutka: „Po sametové revoluci byl chaos všude, byl i v Domažlicích, to je 

nezaměnitelné. Tehdejší starostka razila myšlenku, že o program Chodských slavností by 

se měli postarat podnikatelé, protože v té době všechno, co bylo státní, bylo špatné a řeklo 

se, podnikatelé to budou dělat lepší. Bohužel nevyšlo to.“
265

 Narátor nastiňoval skutečnost, 

že po sametové revoluci došlo ke sporu v otázce organizace a podoby Chodských 

slavností. Řešilo se, jakou formu by vlastně měly mít. Porevoluční období, které přineslo 

hodně změn, se vyznačovalo jistým zmatkem v životech lidí a došlo k poklesu zájmu 

veřejnosti o folklor.
266

 Narátor Josef Nejdl st. se k poklesu zájmu o folklor vyjádřil zcela 

odlišně než Zdeněk Peroutka: „Že by poklesly...jako...já myslím, že ne, že to nepokleslo. Já 

můžu i třeba z hlediska tý naší hyjty, která se koná v době Chodských slavností, tak vždycky 

prostě tam kolem 400-500 lidí je.“
267

 Domnívám se, že nahlížel na situaci pouze skrze 

Mrákovskou hyjtu a možná, že jeho vzpomínky na dobu těsně po roce 1989 byly přebity 

                                                             
263 Ředitel Městského kulturního střediska v Domažlicích. 
264 Rozhovor s Josefem Kunešem, nahrála Žaneta Batková, 3.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
265 Rozhovor se Zdeňkem Peroutkou, nahrála Žaneta Batková, 10.9.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
266 KUNEŠ, Josef; MATĚJKOVÁ, Jana: 50 let Chodských slavností, s. 5. 
267

 Rozhovor s Josefem Nejdlem st., nahrála Žaneta Batková, 7.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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zážitky z posledních let slavností. Přikláním se ke skutečnosti, že zájem návštěvníků 

slavností se skutečně snížil, zejména proto, že někteří měli tento festival spojený  

s minulým politickým režimem a nechtěli se k němu, alespoň na dobu neurčitou, vracet.
268

  

Narátor Jan Holoubek situaci na počátku devadesátých let dvacátého století 

shledával takto: „To byla taková zvláštní doba, že jo. Najednou se sesypal náš nalinkovanej 

život, všichni sme měli zaměstnání a všichni sme věděli, co budeme dělat. Věděli sme, že to 

budem dělat dneska, zejtra i za rok a nikdo nepřemýšlel, že by ještě dělal někdy něco 

jinýho.“
269

 Poukazoval na myšlení lidí, které najednou bylo přinuceno okolnostmi projít 

změnou a takové záležitosti jako folklor se odsunuly na druhou kolej. Samozřejmě tato 

skutečnost se netýkala těch, kteří se folkloru aktivně věnovali, jelikož pro ně to byla 

srdeční záležitost. Sám narátor působil dojmem, že byl osobně v té době také zmaten nově 

příchozí situací a jistý čas mu trvalo, než se jí přizpůsobil. 

 Přinesl pád komunismu změny v písních či vystoupeních během Chodských 

slavností? Narátoři hovořili jen o marginálních změnách a Josef Kuneš upozorňoval na to, 

že jeden čas na slavnostech soubory vystupovaly stále se stejným repertoárem, což 

nepovažoval za přínosné. Na jednu stranu se domníval, že některé chodské „evergreeny“ 

byly a jsou stále žádoucí, lidé si je jezdí poslechnout, ale v poslední době se pořadatelé 

slavností snaží představení oživovat a přinášet něco nového. Josef Kuneš k situaci dodal: 

„Pokud lze ve folkloru hledat něco nového, je to nacvičování nového pojetí písniček.“
270

 

Chodské slavnosti napomáhají ke vzniku nových vystoupení a je to pro narátory důvod 

k premiérám. V souborové činnosti jsou mezníkem, jelikož zde často poprvé zazní nová 

představení. Domnívám se, že se staré chodské písně a vystoupení musí divákům v každém 

století trochu přizpůsobit a jejich pojetí obměňovat, aby je zaujaly.  

V letech 1991-1992 doplatily Chodské slavnosti na to, že je lidé považovali za 

výkladní skříň komunistické politiky. V té době se výrazně dávala přednost nově 

příchozím komerčním trendům. Konkrétně se to projevilo například tak, že folklorní 

představení byla pořádána jen v Letním kině a na náměstí hráli Indiáni, propagující svůj 

                                                             
268 Ve svém tvrzení se opírám o fakta získaná zejména z dobových záznamů., Porta fontium; Bavorsko-česká 

síť digitálních historických pramenů, Kronika města Domažlice 1989-1993, s. 126., Dostupné z: 

http://www.portafontium.cz/, 5.2.2015. 
269 Rozhovor s Janem Holoubkem, nahrála Žaneta Batková, 24.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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 Rozhovor s Josefem Kunešem, nahrála Žaneta Batková, 3.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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druh hudby.
271

 Přibližně od roku 1994-1995 se Chodské slavnosti dočkaly opětovného 

vzestupu, zájem lidí o ně se postupně zvyšoval.
272

 

Lze tedy říci, že místní folklor a Chodské slavnosti na počátku devadesátých let 

zažily období menšího zájmu, než jim lidé opět po nějakém čase přišli na chuť. Narátoři  

o této době hovořili negativně, i přes to, že jim přinášela hodně nového. Myslím si, že 

nastalá situace, co se týče Chodských slavností na počátku devadesátých let, pro ně byla 

překvapením. Někteří ve svém vzpomínání srovnávali tehdejší poměry s dnešní dobou, kdy 

je program slavností velmi nabitý, a situace na počátku devadesátých let se jim jevila jako 

dávná minulost, zejména z hlediska dnešního počtu pořadů, kterých je mnohonásobně více. 

4.1.2.2. Politika, globalizace a Chodské slavnosti  

V této problematice hrály hlavní roli zejména jednotlivé osobnosti narátorů. 

Zaměřovala jsem se na to, kdo z nich shledával politické záležitosti na Chodských 

slavnostech jako problém a neměl zábrany o nich hovořit. Zdeněk Peroutka, coby ředitel 

Městského kulturního střediska Domažlice v letech 1996-2004, v rámci shrnutí několika 

bodů, ke kterým Chodské slavnosti za jeho funkčního období pokročily, zmínil: „Čeho si 

ale cením nejvíce, že jsem dosáhl odpolitizování slavností. Znamená to, že když přijede 

nějaký zástupce vlády, kraje a podobně, není to manifestace s projevem, jako to bylo 

minule, na podiu, ale dotyčný návštěvník, i kdyby to byl prezident, je představen pouze 

v hledišti.“
273

 Jeho výpověď jsem porovnala s jinými zdroji a vypozorovala jsem, že 

návštěva samotného bývalého prezidenta Václava Klause
274

 v roce 2009 a 2010 vyvolala 

mezi pořadateli i diváky rozruch. Prezident diváky oficiálně pozdravil, pronesl proslov  

a byl nahráván Českým rozhlasem Plzeň. Poté usedl do davu lidí a sledoval probíhající 

pořad. Návštěvy prezidenta jsou v médiích prezentovány zejména z toho pohledu, kolik 

lidí se na něj přišlo podívat, jaké dárky si odvezl a jak sám hodnotí tuto návštěvu, tudíž se 

jedná o velmi obecné záležitosti. Domnívám se, že narátoři, kteří se dotýkali tohoto 

tématu, se ve svých vyprávěních shodovali na tom, že využívání Chodských slavností pro 

politické účely je ze strany politiků stále stejné, jako tomu bylo před rokem 1989. Potvrdil 

                                                             
271 Indiáni byli pro návštěvníky slavností novou a nevšední záležitostí, proto přitahovali velkou pozornost 

veřejnosti. 
272 Situaci v nadcházejících letech se věnuji v teoretické části práce, konkrétně v kapitole 2.4.5. 
273 Rozhovor se Zdeňkem Peroutkou, nahrála Žaneta Batková, 10.9.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
274 AUTOR NEZNÁMÝ: Prezident navštívil Domažlice. Veze si vozembouch., Dostupné z: 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Prezident-navstivil-Domazlice-Veze-si-vozembouch-172576, 

4.4.2015. 
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to například Josef Nejdl ml., který zaujal k tématu politiky na Chodských slavnostech, 

konkrétně na konci devadesátých let rázné stanovisko: „Tím, že někdy po tom roce 1998 se 

sem tahali všelijaký páprdové, já jim říkám pupíci... Ono je to absolutně nezajímá, ale 

protože je před ňákýma volbama, tak sem přijede, vyvalí si břicho a usmívá se na lidi  

a myslí si, že ho za to mají rádi a přitom vůbec netuší vo co de.“
275

 Dále zastával názor, že 

byla léta, kdy se vedení města snažilo na Chodské slavnosti dostat politiky za každou cenu, 

ale také podotýkal, že občas je pro slavnosti dobré, když se tam z propagačních důvodů 

nějaký ukáže. Trochu si tedy protiřečil, když uvedl, že Chodské slavnosti jsou podle něj 

čistě národopisný festival, který funguje, i když se ho žádní politici nezúčastní. Myslím si, 

že hodnotil situaci v tom smyslu, že mu nevadí, když se dotyčný politik navštěvující slavnosti  

o folklor opravdu zajímá, protože ho baví a ne kvůli volební kampani. 

Mohu říci, že dnes nebo na konci devadesátých let došlo k zneužití folkloru 

politikou? Osobně bych to rozhodně nenazvala masovým zneužitím jako za komunismu, 

ale minimálně političtí jednotlivci folklor ke svým politickým cílům využívat mohli. 

Někteří narátoři mají odlišný názor na zapojení politické elity do slavností, než například 

organizátoři z radnice. Těm jde o větší zviditelnění slavností než o čistě folklorní 

záležitosti bez zapojení politiky. Situace je taková, že Chodské slavnosti potřebují 

propagaci a ze strany města se jedná o jakýsi byznys.
276

 

Richard Vísner zastával ve svém vyprávění osobní názor, že dnes folklor nemá 

s politikou nic společného, jde o lidovou tradici.
277

 V souvislosti s tím zmínil: „Dycky sem 

říkal, že nikdy s žádnou politickou stranou nechci mít nic společnýho. Prostě ten folklor by 

měl bejt nezávislej, nikdy bych nehrál na politický kampani.“
278

 Narátor odmítal 

vystupování na volebních kampaních jednotlivých politických stran, ale nevadilo mu 

například hraní v Senátu. Spatřoval v tom snad rozdíl? K této skutečnosti přistupoval tak, 

že nabídka vystupovat v Praze se neodmítala, ale vystoupení na místních volebních 

kampaních pro něj bylo nepřípustné. Obě záležitosti se týkaly politiky. Myslím si, že 

zahrání ve zmíněném Senátu nepovažoval tolik za politickou záležitost, jako když se v jeho 

                                                             
275 Měl na mysli například Jiřího Paroubka, u kterého dle narátorova osobního pohledu šlo jen o politickou 

estrádu., Rozhovor s Josefem Nejdlem ml., nahrála Žaneta Batková, 3.10.2014, uloženo v soukromém 

archivu autorky. 
276 Přítomnost známých osobností, včetně politiků, může do města přilákat více lidí, což například návštěva 

prezidenta dokázala. 
277 Domnívám se, že dnešní situaci srovnával s dobou před rokem 1989 a rozdíl shledával v tom, že dnes jsou 

Chodské slavnosti více folklorní než tehdy, nicméně to neznamená, že by se do nich dnes politika 

nevměšovala. 
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 Rozhovor s Richardem Vísnerem, nahrála Žaneta Batková, 15.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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rodném kraji konaly volební kampaně a „pošpiňovaly“ tím například Chodské slavnosti. 

Narátor si mohl chtít chránit své domácí lidové prostředí od politiky, kdežto Praha je 

vzdálená a sama o sobě je politické centrum, tudíž své vystupování tam stavěl na jinou 

úroveň. Důvodem pro vystupování v Praze, na Kampě nebo ve Valdštejnské zahradě
279

 je 

také samozřejmě možnost nalákání nových návštěvníků na Chodské slavnosti. Někteří 

narátoři považovali politické návštěvy na Chodských slavnostech ve většině případů za 

frašku, ovšem dle jejich názorů se najdou i politici, kteří mají o folklor zájem a ve svém 

volném čase slavnosti navštěvují, což hodnotí spíše jako vzácnost. 

Dalším zajímavým tématem, které narátoři spontánně do rozhovoru vnesli, je jejich 

vnímání folkloru ve vztahu k dnešnímu světu. Téma globalizace a chodského folkloru 

nastínil Kamil Jindřich: „Jak se tak vyvíjí svět a světová kultura, ta globalizace kultury, tak 

si myslím, že si ty lidi daleko víc uvědomujou, tady ty místní, který ho dělají jak je to 

jedinečný.“
280

 Narátor si folkloru váží čím dál více, zejména v době, kdy se v Evropě 

stírají hranice. Uvědomil si, že s dudáckou muzikou dělá něco jedinečného a zachovává 

tím místní lidový odkaz. Narátor Vlastimil Konrády zastával v rozhovoru stejný názor: 

„Měly bysme si folklor opečovávat, protože teď sme ve spojený Evropě že jo a ten 

McDonalds je všude stejnej, ty dálnice taky. Jediný čím se můžeme odlišovat je ten folklor, 

kterej je specifickej pro každou tu oblast a pro každou tu národnost, takže by byla škoda, 

kdyby sme o to přišli a byli sme všichni uniformovaní.“
281

 Téma globalizace narátoři 

zmiňovali v souvislosti s patriotismem, který u nich převládá. Skutečnost, že sami od sebe 

zohledňovali situaci Chodska ve vztahu k Evropě, může naznačovat jejich neomezené 

vnímání problematiky a široký rozhled. Narátoři jsou hrdí, že v dnešní době dokážou hojně 

zachovávat a šířit místní folklorní odkaz. Upozorňovali také na skutečnost, že folklor má 

slibně se rozvíjející budoucnost v podobě velkého počtu zájemců, dětí a mladých lidí.
282

 

Závěrem mohu shrnout několik skutečností. Většina narátorů ve svém vyprávění 

stála zásadně proti promítání se politických záležitostí do Chodských slavností. Důvodem 

mohla být skutečnost, že slavnosti byly za minulého režimu převážně politickou akcí  

a proto se je narátoři stále snaží od politiky odvracet, což si myslím, že není zcela možné. 

                                                             
279 BABOR, Josef: Chodové vystoupili v Senátu, Dostupné z: 

http://domazlicky.denik.cz/kultura_region/chodove-vystoupili-v-senatu20110805.html, 12.2.2014. 
280 Rozhovor s Kamilem Jindřichem, nahrála Žaneta Batková, 7.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
281 Rozhovor s Vlastimilem Konrádym, nahrála Žaneta Batková, 24.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
282 Tématu se věnuji v kapitole 4.1.2.5. 

http://domazlicky.denik.cz/kultura_region/chodove-vystoupili-v-senatu20110805.html
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Zejména z toho důvodu, který uvádím výše. Pro organizátory Chodských slavností je 

zapojení politiků do slavností výhodné kvůli mediálním záležitostem a zviditelnění 

festivalu. Narátoři ve svých vyprávěních podrobněji nezmínili politické návštěvy například 

v období předvolebních kampaní, jelikož to z jejich pohledu přímo nesouvisí se 

slavnostmi. U některých narátorů jsem zaznamenala nechuť k tématu podrobněji hovořit, 

což může být způsobeno tím, že jsou obklopeni politikou v mnoha jiných oblastech a v té 

folklorní si to nepřejí. Nesetkala jsem se s tím, že by někomu z narátorů politický vliv na 

slavnosti, ať už před rokem 1989 či po něm, zcela nevadil. Všichni nějakým způsobem 

naznačili své postoje k tématu a jednalo se spíše o negativní vyjádření, i když různě 

intenzivní.
283

 

4.1.2.3. Folklorní sdružení ČR (FOS)284 

Otázka členství v tomto folklorním sdružení vyvolala mezi narátory rozporuplné 

reakce, což byl také důvod k tomu, proč jsem se rozhodla se tímto tématem zabývat trochu 

podrobněji. Tuto problematiku do rozhovoru vnášeli narátoři spontánně, jelikož vyplynula 

z jejich vyprávění o folklorních souborech a Chodských slavnostech.  

Dle narátora Richarda Vísnera nejsou Chodské slavnosti spojovány s FOSEM, 

jelikož sdružení kladlo neadekvátní požadavky. Například, aby jeho nečlenům, konkrétně 

Národopisnému souboru Postřekov bylo dovoleno na slavnostech vystupovat jen po 

zaplacení poplatků, což ředitel Městského kulturního střediska Kamil Jindřich odmítl.  

Narátor shrnul své pocity ohledně této problematiky takto: „Jediná jejich starost je, aby se 

najedli dobře, aby měli raut, a koho z vlády tam všechno pozvou, dyť to je hnus.“
285

 Z jeho 

vyprávění byla cítit nechuť a místy až skoro nenávist k tomuto sdružení. Ta může pramenit 

z požadavků FOSU na zavedení poplatků, ale také ze skutečnosti, že sdružení na folklorní 

                                                             
283 Nejvíce negativní vyjádření vůči politické moci promítané do Chodských slavností jsem shledala u 
narátorů Josefa Nejdla ml. a Josefa Nejdla st. Naopak méně výrazné záporné tendence k tématu se projevily u 

Josefa Kuneše nebo Zdeňka Peroutky. Domnívám se, že roli hrála povaha jednotlivých narátorů a také míra 

otevřenosti, se kterou k nahrávání přistupovali. 
284 Jedná se o největší folklorní organizaci v České republice, která se dle své vlastní definice snaží zaštiťovat 

lidové umění a zachovávat kulturní hodnoty. Byla založena v roce 1990 a peníze na svoji údržbu získávala 

z členských příspěvků, ministerstev, krajů či různých darů., KABÁTOVÁ, Šárka: Folklorní tunel? Sdružení 

podvádělo s dotacemi, dluží miliony., Dostupné z:http://www.lidovky.cz/folklorni-sdruzeni-dluzi-miliony-a-

miri-do-insolvence-ppx-/zpravy-domov.aspx?c=A141101_140904_ln_domov_sk, 4.3.2015., K dřívějším 

členům FOSU patřil Chodský soubor Mrákov a Domažlická dudácká muzika. 
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 Rozhovor s Richardem Vísnerem, nahrála Žaneta Batková, 15.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 

http://www.lidovky.cz/folklorni-sdruzeni-dluzi-miliony-a-miri-do-insolvence-ppx-/zpravy-domov.aspx?c=A141101_140904_ln_domov_sk
http://www.lidovky.cz/folklorni-sdruzeni-dluzi-miliony-a-miri-do-insolvence-ppx-/zpravy-domov.aspx?c=A141101_140904_ln_domov_sk


83 
 

scénu vnáší politické a finanční záležitosti, s čímž narátor, který zastává ideu čistě 

folklorních slavností, nesouhlasí. 

Dalšímu narátorovi Kamilu Jindřichovi z Domažlické dudácké muziky přišlo 

chování FOSU také neakceptovatelné. Vystoupení z něj hodnotil jako přínosné. Nic jim 

nevzalo a naopak hodně přineslo, zejména folklorní svobodu a nezávislost. Narátor 

nezapomněl zmínit, že v poslední době se na veřejnost dostaly zprávy o vytunelování 

FOSU, tzv. „folklorní tunel“,
286

 čímž ještě důrazněji poukazoval na to, že se tato záležitost 

chodských folklorních souborů netýká.   

Opačné stanovisko zastával Zdeněk Peroutka, zástupce starší generace narátorů. 

Cenil si toho, že v době, kdy byl ředitelem Městského kulturního střediska, navázal 

spolupráci s FOSEM a Chodské slavnosti byly zařazeny do kalendáře folklorních festivalů 

České republiky. Z jakého důvodu si toho cenil? Narátor stále považoval FOS za 

výjimečnou organizaci a zastával tím zcela odlišný pohled než předchozí narátoři. 

Pravděpodobně nesledoval současnou situaci FOSU a ve svém pohledu na něj zůstával 

v dřívější době, kdy tato organizace neměla větší problémy. Narátor neměl čerstvé 

informace o podvodech v rámci tohoto sdružení, jinak by možná na situaci pohlížel jinak 

nebo by alespoň zmínil problematiku tehdy a dnes. Jeho vzpomínky uvízly v době, kdy byl 

ředitelem Městského kulturního střediska a jakoby stále odmítal přijímat nové dění  

a informace.
287

 

Kladla jsem si otázku, zda v tomto případě hrál roli generační posun názorů? Mladí 

narátoři jako Richard Vísner či Kamil Jindřich pohlíželi na situaci modernějším  

a aktuálnějším pohledem, zatímco zástupce starší generace Zdeněk Peroutka neakceptoval 

nově příchozí trendy a hovořil o tehdejší době stále stejně, aniž by vzal v úvahu jisté 

proměny. Domnívám se, že věk a s ním související přístup narátorů má na jejich vyjádření 

v tomto případě jistý podíl. Jiní narátoři na téma FOSU ve svém vzpomínání narazili jen 

okrajově či se o tomto sdružení pouze zmínili. Buď se k tématu nechtěli vyjadřovat, nebo 

se o něj nezajímají a neposkytli by mi žádné bližší informace. 

                                                             
286 KABÁTOVÁ, Šárka: Sliby a výmluvy, líčí věřitelé chování šéfů folklorního sdružení, Dostupné z: 

http://www.lidovky.cz/folklorni-sdruzeni-celi-trestnimu-oznameni-kvuli-dluhum-pm3-/zpravy-

domov.aspx?c=A141106_112530_ln_domov_sk, 4.3.2015. 
287

 Domnívám se, že narátor je od nich jistým způsobem izolován, což může být způsobeno například 

nedostatečným kontaktem s médii. 

http://www.lidovky.cz/folklorni-sdruzeni-celi-trestnimu-oznameni-kvuli-dluhum-pm3-/zpravy-domov.aspx?c=A141106_112530_ln_domov_sk
http://www.lidovky.cz/folklorni-sdruzeni-celi-trestnimu-oznameni-kvuli-dluhum-pm3-/zpravy-domov.aspx?c=A141106_112530_ln_domov_sk
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4.1.2.4. Patriotismus 

 Téma patriotismu je jedním z těch, které do rozhovoru vnášeli samotní narátoři, 

proto jsem se ho zde rozhodla uvést. Pravděpodobně se o něm zmiňovali, jelikož ho 

považovali za neodmyslitelnou součást svého života a plně si uvědomovali své sepětí 

s Chodskem, které v rozhovoru chtěli zdůraznit. Do jisté míry ho vztahovali k tématu 

cestování folklorních souborů před rokem 1989. 

Hlavní otázkou této podkapitoly je, zda je nutné cítit se patriotem proto, aby člověk 

mohl dělat folklor. Narátor Petr Buršík k tématu vyjádřil zcela jednoznačný názor: „Jsme 

patrioti, jinak by to člověk nemoh dělat. Tydlety věci se dělají proto, že člověk je patriot. Já 

vůbec nechápu soubory, kde vznikne chodskej soubor támhle v Chrudimi, tam tancujou 

Chodsko... Navíc ty tance předělávají, jak nebyly a tvrdí, že to je Chodsko. Já když to viděl, 

já úplně zíral. Na druhou stranu vynikající muzikanti, vynikající tanečníci a perfektní 

kroje. Úplně koukám, kde to vzali, ale na druhou stranu naprosto nevhodný použití těch 

krojů, protože půlka holek tancovalo ve fialových sukních. Tady když by s tím přišly, tak to 

z nich bábi servou...“
288

 Narátor poukazoval na to, že i když se někdo bude sebevíc snažit 

napodobit chodský folklor, nikdy to nebude zcela totožné, protože se to nebude odehrávat 

v autentickém prostředí na Chodsku. Snažil se také vystihnout skutečnost, že folklor nejde 

dělat bez toho, aniž by člověk pociťoval nějaké vnitřní uspokojení, hrdost na to, že je 

Chod. A zejména na Chodských slavnostech by se tato skutečnost měla projevit a dle mého 

názoru se projevuje poměrně silně. 

Další narátor pohlížel na roli patriotismu jiným úhlem pohledu. Kamil Jindřich 

vzpomínal, že potom, co přestal být studentem, začal Domažlice vnímat odlišně: „Bylo mi 

jasný, že tady chci zůstat, že takovej ten patriotismus ve mně je.“
289

 Naznačoval, že 

mladým lidem život na Chodsku může připadat jako konec světa, téměř bez kulturního 

života, ale v určitém věku člověk ocení jeho kvality a místní kulturu. Dříve pravděpodobně 

sepětí s tímto regionem nepociťoval, musel k němu dospět a povedlo se mu to skrze 

folklor. Musí tedy člověk dospět k tomu, aby se cítil patriotem? Dle mého názoru ano. 

Skutečnost, že žijete na Chodsku, z vás patriota neudělá. Jedná se o nějaký vyšší princip, 

něco, co vás osloví a nepustí, což narátor poznal až s odstupem času.  

                                                             
288 Rozhovor s Petrem Buršíkem, nahrála Žaneta Batková, 8.11.2014, uloženo v soukromém archivu autorky. 
289

 Rozhovor s Kamilem Jindřichem, nahrála Žaneta Batková, 7.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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Někteří narátoři si často uvědomovali svůj vztah k chodskému regionu zejména 

v zahraničí, čemuž se věnuji v kapitole o emigraci.
290

 Svými výpověďmi potvrzovali 

skutečnost, že když se člověk cítí být patriotem, nezáleží na době, ve které žije ani na 

režimu, který v jeho zemi vládne. I přes různá nařízení komunistického režimu si zachovali 

svou lásku k Chodsku a tradicím. Možná, že díky různým omezením, která jim minulý 

režim přinesl, si udrželi tak silný vztah k folkloru.
291

 Téma patriotismu před rokem 1989 

zmiňovali narátoři v souvislosti s vycestováním do ciziny. Domnívám se, že jejich 

vlastenecký pocit nebyl v té době potlačen například tím, že žili v uzavřené a střežené 

zemi, ale právě naopak si uvědomovali svůj vztah k domovu. Výrazněji o něm však 

hovořili v souvislosti s dnešní dobou, kdy je chodský folklor ohrožován globalizačními 

trendy.
292

 Tato skutečnost mě přivádí k myšlence, že narátoři pociťují větší ohrožení svého 

vlastenectví dnes, v době globalizace, než za komunistické vlády.
293

 

4.1.2.5. Mládež a folklor 

 Problematiku mládeže ve vztahu k folkloru jsem pojala převážně ze současného 

hlediska, jelikož nyní hraje pro narátory stěžejní roli. Narátoři jsou mile překvapeni, kolik 

dětí a dospívajících má v současné době zájem věnovat se folkloru. V některých případech 

jsem téma do rozhovoru vnášela já, jindy samotní narátoři. Každopádně pro ně nebylo toto 

téma jedním z těch, kterým by se věnovali v souvislosti se situací před rokem 1989. Mohli 

se domnívat, že tehdejší účast dětí v dětských folklorních souborech byla dána převážně 

tím, že na tom trvali jejich rodiče z toho důvodu, aby se děti věnovaly něčemu, co bylo 

oficiálně komunistickým režimem podporované. Myslím si, že jistý patriotismus existoval 

u místních lidí před rokem 1989 a projevuje se i dnes. Nyní v demokratické společnosti 

s velkou škálou možností pro volnočasové vyžití je téměř zázrak, kolik dětí a mládeže má 

zájem docházet do souborů nebo do dudáckých muzik. Tyto možnosti jim poskytuje ZUŠ 

Jindřicha Jindřicha v Domažlicích či dětské soubory v Mrákově a Postřekově, ze kterých 

často děti pokračují do dospělých souborů.  

Antonín Konrády popisoval zájem mladých lidí o folklor ve dvou rovinách: „Na 

Chodských slavnostech zvlášť sem o tom přesvědčen, jestli jste byla někdy u brány, když je 

                                                             
290 Kapitola 4.2.3. 
291 Došlo u nich k výraznějšímu semknutí s krajem a k posílení pocitu patriotismu. 
292 Narátoři jsou si vědomi toho, jak je v dnešní době důležité zachovávat folklorní odkaz Chodska. 
293

 Může to být dáno skutečností, že dnes žijí v demokratické společnosti a zemi, kde je obklopuje velké 

množství konzumních věcí, proto si více uvědomují hodnoty jako je patriotismus. 
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štandrle. Tam bejvá kolikrát zima, to už je po Anně, tak tam sedí na zemi mladý lidi, fandí 

nám, tleskají nám, takže mám radost.“
294

 Hovořil tedy o mladých divácích, kteří se chodí 

na vystoupení souborů podívat. Následně se ve svém vyprávění věnoval tomu, že na 

Chodsku existuje hodně příležitostí pro děti, které se chtějí folkloru věnovat aktivně. 

Narátor je nadšen zájmem mladých lidí o folklor a velmi je podporuje. Trochu zde hraje 

roli jeho vyšší věk, pohlíží na situaci velmi nostalgicky a vzpomíná na své vlastní začátky 

ve folklorní oblasti. Jeho syn Vlastimil Konrády se vyjádřil ke vztahu mladých lidí  

a folkloru takto: „Mládí má folklor rádo. Já to říkám dycky takhle, když jdou od někud ze 

zábavy, tak většinou zpívají lidový písničky, nezpívají něco od Qeenů nebo Lady Gaga, ale 

zazpívají si nějakou lidovku, protože ta je jednodušší na interpretaci a už jenom to má 

nějakou výpovědní hodnotu, že jo.“
295

 Pohlížel na situaci čistě z hudební stránky a ve svém 

vyprávění čerpal z vlastních zkušeností ze setkání s mládeží. Hovořil nejen o členech 

folklorních souborů, ale obecně o mladých lidech, kteří žijí na Chodsku a i když nedělají 

folklor, vliv místního prostředí na ně je zřetelný.  

Josef Kuneš se tématu věnoval zase z jiné stránky pohledu. Prezentoval názor, že 

účast v souboru je vždy o příležitosti. Roli hraje věk dětí a období puberty je jakýsi mezník 

ve folklorním životě člověka, jelikož buď skončí, nebo přejde do velkého souboru.
296

 

Setkal se také s případy, že někdo odmítl v souborové činnosti pokračovat, ale pak se k ní 

po čase vrátil. Dle narátora velkou roli v tom, zda se mladí lidé budou věnovat folkloru, 

hraje zejména parta, která je obklopuje.
297

 Narátor ve svém vyprávění nepřímo zmiňoval 

skutečnost, že aby mohl člověk dělat folklor s jistým citem, není potřeba, aby do souboru 

docházel od dětství, i když to tak bývá. Naopak Richard Vísner velmi zřetelně upozorňoval 

na skutečnost, se kterou má on osobně největší zkušenost. Děti z dětského souboru 

postupně přirozeně přejdou do velkého souboru a ten se následně nemusí doplňovat jinými 

lidmi. Richard Vísner na rozdíl od Josefa Kuneše kladl důraz na tento přirozený přechod. 

Směřovali narátoři snad svá vyprávění přímo na sebe?
298

 Pro Postřekově byl typický 

                                                             
294 Rozhovor s Antonínem Konrádym, nahrála Žaneta Batková, 17.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
295 Rozhovor s Vlastimilem Konrádym, nahrála Žaneta Batková, 24.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
296 Velký soubor = soubor dospělých. 
297 Důležité dle narátora je, zda do party člověk zapadne. Má osobní zkušenost s tím, že někdy se do souboru 

dostanou lidé náhodou, přivede je přítelkyně, a už tam zůstanou. Časem získají třeba i vedoucí funkci. 
298 Richard Vísner působící v Postřekově byl nejdříve člen dětského souboru a pak postupně přešel do 

dospělého souboru, zatímco Josef Kuneš chodil do Lidové školy umění v Domažlicích, vyučil se a k tomu 

studoval v Praze konzervatoř. Po nějaké době založil Domažlickou dudáckou muziku. 
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předurčený přechod dětí z dětského do dospělého souboru, zatímco v Domažlicích se 

udržovaly otevřenější možnosti. 

Nastínila jsem postřehy některých narátorů k tématu týkajícího se mládeže působící 

ve folklorních souborech. Tyto soubory nemají v současné době o mladé členy nouzi. 

Všichni narátoři jsou si této skutečnosti vědomi a považují ji za velké pozitivum 

v současném folklorní dění na Chodsku, proto je pro ně toto téma důležité. Žádný  

z narátorů nehovořil o negativní zkušenosti s mladými lidmi v souborech. Někteří se 

zmínili o mládeži, která se folkloru nevěnuje, ale ten na ní má přesto vliv, zejména díky 

místu, kde žijí – Chodsku. Jedná se o jakýsi nepřímý vliv působení chodského folkloru na 

mládež, která se mu přímo nevěnuje, ale při Chodských slavnostech přihlíží jednotlivým 

programům a nejčastěji je to právě Dudácké štandrle, které si ji získává místy lechtivým 

humorem. 

Téma mládeže ve vztahu k folkloru narátoři považovali v rozhovorech za důležité 

z toho důvodu, že tím poukazovali a upozorňovali na to, že o chodský folklor je stále 

zájem a není předurčen k brzkému zániku. Vyzdvihovali do budoucna se velmi kladně 

jevící situaci ohledně pokračovatelů folkloru. Vidí v nich budoucnost chodského folkloru  

a tím pádem i Chodských slavností. 

4.1.2.6. Rok 1989 rokem změn?  

 Hlavní otázkou této podkapitoly je, zda byl pro narátory rok 1989 rokem největších 

změn, co se týče Chodských slavností. Na jednu stranu tomuto zlomovému roku neupírali 

jednu velmi podstatnou skutečnost, a to, že díky transformaci režimu došlo 

k celospolečenským reformám, což na případě Chodských slavností znamenalo konec 

omezování náboženské tématiky v písních, žádné kvalifikační přehrávky či možnost 

svobodného cestování. Na druhou stranu, s nově příchozími komerčními trendy opadl 

zájem lidí o folklor, tedy zejména zájem veřejnosti. Došlo také k jisté neochotě mezi 

organizátory slavností dohodnout se na jejich budoucí podobě. Změna politického režimu 

vnesla hodně nového do života lidí, ale po folklorní stránce lze změny hodnotit zpočátku 

spíše negativně. Je v celku pochopitelné, že veřejnost pohlížela na Chodské slavnosti jako 

na komunistický přežitek, i když jejich jakýsi „předvývoj“ probíhal dávno před rokem 

1948. 
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 Někteří narátoři
299

 shledávali hlavní proměnu Chodských slavností ve vztahu 

k jejich dnešní podobě ne v roce 1989 a režimových změnách, ale zejména jako zásluhu 

nynějšího ředitele Městského kulturního střediska (MKS) Kamila Jindřicha, což pro mě 

bylo podstatné zjištění. Petr Buršík nahlížel na zmíněnou situaci takto: „Teprve s Kamilem 

Jindřichem nastala ta obrovská změna. Kdo viděl slavnosti během tří, čtyř let v období rok 

předtím, než se na post ředitele MKS dostal Kamil a pak dejme tomu dva, tři roky potom, 

co tam ten Kamil začal pracovat, tak prostě musel vidět neskutečnej a v dobrým slova 

smyslu šok, protože ze dvou vystoupení se vyvinuly Chodský slavnosti.“
300

 Narátor situaci 

hodnotil ve vztahu k současné organizaci slavností, tudíž mohl porovnat rozdíly a v tomto 

případě konkrétně přínosy, které Kamil Jindřich zavedl na rozdíl od doby, kdy byl ve 

vedení kulturního střediska Zdeněk Peroutka. Právě z důvodu, aby slavnosti návštěvníkům 

nenabízely stále stejný program, přišel Kamil Jindřich s pořadem Ozvěny folkloru,
301

 což 

považoval za přínosné Richard Vísner: „Ano i ten folklor se vyvíjí samozřejmě. Chápu, že 

ne každej mladej, že je pro něj přijatelná ta verze toho podání v tý čistě, ryze folklorní 

úpravě, kdy tam hraje jen dudácká muzika.“
302

 Narátoři díky vlastním zkušenostem 

dokážou porovnat situaci dříve a dnes a vidí zásadní rozdíly, o které se Kamil Jindřich 

postaral a které jim pravděpodobně vyhovují. Samozřejmě roli v jejich výpovědích mohla 

hrát také skutečnost, že jsou vzájemně přátelé, což nevidím jako nedostatek, naopak jako 

přednost, jelikož v přátelském kolektivu se lépe spolupracuje a na závěrečném výsledku se 

to projeví.  

Všechna výše zmíněná témata v této kapitole vytvářela pro narátory jistý odkaz 

k tomu jak dnes místní folklor a Chodské slavnosti fungují. V rámci hovoru o vztahu 

mládeže k folkloru ze všech narátorů vyzařoval velmi spokojený a pozitivní výraz, který je 

pravděpodobně podpořen právě dobrým početním stavem dětí a mladých lidí v souborech. 

Naopak poměrně negativní atmosféru vytvořila problematika FOSU ve vztahu k místním 

souborům a Chodským slavnostem. Tyto dvě skutečnosti mohou poukazovat na to, že 

každá záležitost má dvě strany mince a ne vždy je vše příjemné. Nejvíce autentické 

vyprávění jsem zpozorovala u narátorů, kteří se vyjadřovali ohledně tématu patriotismu, 

jelikož šlo o záležitost, nad kterou nemuseli příliš přemýšlet a hodnotili ji tak, jak ji 

                                                             
299 Zejména Petr Buršík, Josef Kuneš, Josef Nejdl ml., Richard Vísner, Jan Holoubek či Vlastimil Konrády. 
300 Rozhovor s Petrem Buršíkem, nahrála Žaneta Batková, 8.11.2014, uloženo v soukromém archivu autorky. 
301 Jedná se o pořad konaný v pátek večer, kterým startují Chodské slavnosti. Vždy jde o představení různých 

alternativ folkloru, českého i zahraničního původu. 
302 Rozhovor s Richardem Vísnerem, nahrála Žaneta Batková, 15.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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pociťovali. Témata rozvíjená v této kapitole jsem zde uváděla proto, že jim narátoři ve 

svých vyprávěních věnovali značnou pozornost, ať už v negativním či pozitivním slova 

smyslu. Pro všechny narátory znamenal rok 1989 velké změny v souvislosti s Chodskými 

slavnostmi, ale většina z nich hodnotila skutečné změny ve smyslu přiblížení se k více 

folklorní formě slavností až s příchodem Kamila Jindřicha do vedení kulturního 

střediska.
303

 

V následující části práce se pomalu dostávám k dalším problematikám, jako je 

současný pohled narátorů na pozitiva a negativa Chodských slavností, vzájemné vztahy 

místních folklorních souborů či problematika dechové hudby versus folkloru. Jedná se  

o témata, která souvisejí s místním folklorem a tím, jak ho narátoři reflektují. 

4.1.3. Současný pohled narátorů na pozitiva a negativa 

Chodských slavností 

 Následující kapitola reflektuje osobní pocity narátorů týkající se kladných  

a záporných jevů vyskytujících se dle jejich názoru na Chodských slavnostech.
304

 Každý je 

spatřoval v něčem jiném. Na jednu stranu to mohlo souviset s osobním vkusem a pohledem 

na svět a na druhou stranu se v jejich výpovědích mohla odrážet jistá pozice zaujatá po 

dobu nahrávání rozhovoru. Většina narátorů rychleji reagovala na zmínění kladů, než 

záporů, o kterých musela chvíli přemýšlet. Může to svědčit o tom, že i přes to, že se dá na 

Chodských slavnostech najít několik věcí, se kterými narátoři nejsou spokojeni, jde  

o záležitosti, které jsou způsobené rozdílnými lidskými názory, a nejedná se o velká 

neřešitelná témata.  

 Každý narátor pojímal kladné stránky Chodských slavností trochu z jiného úhlu 

pohledu, záleželo na jeho osobních úvahách a představách o tomto festivalu. Josef Kuneš 

největší přednost Chodských slavností hodnotil takto: „Chodský slavnosti cítím jako 

největší akci města v roce, asi není nic většího. Skoro bych si troufl říct, že je to jedna  

z největších akcí Plzeňského kraje, co se týče folkloru. V tom vidím klad, že Domažlice 

svojí největší akci mají folklorní.“
305

 Skutečnost, že narátor nahlížel na slavnosti v rámci 

                                                             
303 Kromě narátora Zdeňka Peroutky, ten se ve svém vyprávění zaměřil na proměny, které do Chodských 

slavností zavedl on sám. Například rozšířil slavnosti o páteční pořad šermířů či podporoval koncerty dechové 

hudby na náměstí u brány. 
304 Téma jsem do rozhovoru vnesla plánovaně, jelikož mě zajímalo, jak se k němu narátoři vyjádří.  
305

 Rozhovor s Josefem Kunešem, nahrála Žaneta Batková, 3.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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kraje, mohlo být důkazem toho, že je nepovažoval pouze za regionální záležitost, ale viděl 

v nich festival celorepublikového typu, na který přijíždí řada zahraničních hostů. Narátor 

působil velmi hrdě, když o tématu hovořil a z jeho řeči lze vyčíst jistou dávku patriotismu. 

Richard Vísner se více věnoval vnitřním záležitostem slavností a za hlavní pozitivum 

považoval proměnu poměru zapojení dechové hudby do programů festivalu, které je dáván 

menší prostor, než tomu bylo za dob ředitele Městského kulturního střediska Zdeňka 

Peroutky. Dle svého vyprávění by byl s touto problematikou zcela spokojen až tehdy, když 

by došlo k úplnému odstranění dechové hudby z festivalu.
306

 Může to znít trochu sobecky, 

ovšem je to jeho vlastní názor.  

 Josef Nejdl ml. shledával za pozitivní skutečnost na Chodských slavnostech to, že 

si stále udržují pomyslný chodský svéráz, na který se návštěvníci vždy těší.
307

 Někdo z nás 

to může považovat za samozřejmost, ale nemuselo by to tak vždy být. Vše záleží na 

organizátorech slavností, což je důležité si uvědomit. Chodské slavnosti by mohly mít 

mnoho jiných podob, kdyby je neutvářeli ti, kteří se na nich podílejí. Zajímavý kontrast 

názorů, opět související s různými osobními postoji narátorů, lze sledovat u Zdeňka 

Peroutky, který shledával pozitivum slavností v tom, že se dle jeho názoru stávají více 

komerční, což vede účinkující k tomu, aby měli svá vystoupení více propracovaná  

a popřípadě, aby vystupovali v co nejvíce pořadech. Stejný názor zastával Vlastimil 

Konrády, který kladně hodnotil pestrou nabídku pořadů v rámci Chodských slavností.  

 Naopak Josef Nejdl ml. spatřoval jistou obavu ve skutečnosti, že se ze slavností 

postupně vytrácí lidovost. Existuje zde velké množství programů a celé slavnosti jsou 

doslova nabité vystoupeními. Dříve narátoři po účinkování skončili v hostinci, kde 

spontánně hráli a více si slavnosti užili ve smyslu, že se tam konala ona lidová veselice. 

Shodný názor prezentoval Richard Vísner, podle něhož se spontánnější hraní v rámci 

dnešních Chodských slavností vytratilo, a postrádal jejich bývalou autentickou atmosféru. 

Za negativní skutečnost považoval nabitý program a neustálé přebíhání mezi 

vystoupeními. Proč někteří narátoři tuto věc kritizovali a druzí schvalovali? Nemohu 

vyloučit, že každý z nich na problém nahlížel jinak. Zdeněk Peroutka a Vlastimil Konrády 

mohli situaci hodnotit z hlediska diváků a návštěvníků slavností, ovšem Josef Nejdl ml.  

a Richard Vísner na situaci pohlíželi skrze své vlastní pocity z účinkování na festivalu. 

Možná, že se zde do jisté míry projevil také věkový faktor. Touha zástupců mladší 

                                                             
306

 Více se této problematice věnuji v kapitole 4.1.4. 
307 Jedná se zejména o místní tradice, nošení krojů a dudáckou muziku. 
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generace narátorů po spontánnějším hraní a případné posezení v hostinci může být dána 

jejich věkem a naopak starší generace narátorů může preferovat jiné hodnoty.
308

 

  Josef Nejdl st. shledával za důležitý fakt, že dnes jsou Chodské slavnosti ve 

srovnání s minulostí čistě folklorní záležitostí bez větších politických zásahů. Skutečnost, 

že právě tento důvod narátor uvedl na první místo jako zmíněný klad, mohla svědčit o jeho 

dřívějším odporu vůči politickým záležitostem zasahujícím do národopisného festivalu. 

Narátor zastával názor, že politické záležitosti by se v žádném případě neměly do slavností 

míchat, jelikož Chodské slavnosti jsou folklorní akce, nikoliv politická.  

 Trochu odlišné problematice se věnoval Antonín Konrády, který si velmi 

pochvaloval zapojení cizích souborů do programů Chodských slavností, což dříve, jak sám 

přiznává, hodnotil spíše opačně. Kdy a proč u něj nastala tato změna? Roli hrál jeho věk  

a zkušenosti. Možná, že různé zahraniční trendy, se kterými se během života setkal, 

přispěly k tomu, že se v této otázce stal postupem času méně konzervativní. Dříve na 

situaci nahlížel jen skrze své osobní zájmy a zahraniční soubory v jeho očích zabíraly 

místo těm místním. Dnes se narátor snaží více vžít do role diváka, pro něhož je vystoupení 

jiných folklorních sdružení výrazným zpestřením a osvěžením festivalu, proto svůj názor 

na zapojení zahraničních souborů do programu Chodských slavností přehodnotil. 

Jedním velkým tématem samo o sobě je pro narátory vztah Chodských slavností 

k Chodrockfestu, který je již několik let v Domažlicích pořádán v termínu slavností. Pro 

některé narátory je tento rockový festival probíhající v době národopisného festivalu 

naprosto nepřijatelný a to z následujících důvodů. Josef Kuneš hodnotil situaci takto: 

„Trošku se mi zdá, že ten Chodrockfest parazituje na Chodskejch slavnostech, protože by 

přece nebyl problém udělat to kdykoliv jindy. Tejden před, tejden po nebo v červenci.“
309

 

Domníval se snad narátor, že rockový festival přitahuje velké množství návštěvníků, kteří 

by byli jinak soustředěni v centru města a účastnili by se folklorních pořadů? Možná, ale 

spíše primární roli v jeho negativním postoji vůči rockovému festivalu hraje skutečnost, že 

je příliš hlasitý a ruší folklorní pořady na náměstí. Narátor Vlastmil Konrády na to má svůj 

názor: „Je to tady slyšet po celým městě a ruší to ty programy. Neumím si dost dobře 

představit, že by třeba na folklorním festivalu ve Strážnici bylo něco podobnýho, že by si to 

                                                             
308 Tolik jim nemuselo záležet na spontánním hraní a vzájemné sešlosti v hostinci, protože tuto skutečnost 

nevyhledávali a dávali přednost relaxaci v rodinném kruhu. 
309

 Rozhovor s Josefem Kunešem, nahrála Žaneta Batková, 3.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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vůbec někdo dovolil.“
310

 Narátor považoval tento problém za nedostatek, se kterým je 

potřeba se vypořádat.
311

 Shledával ho za neslučitelný s folklorním děním během 

Chodských slavností a z jeho výpovědi vyvozuji, že se doslova stydí za to, že tento 

rockový festival ruší folklorní pořady, na které se přijíždějí podívat lidé z různých míst.  

O dalším negativním jevu týkajícího se Chodských slavností se zmínil Antonín 

Konrády a osobně ho shledával především v nezájmu médií, jako je například televize.
312

 

Podotkl: „Dneska bohužel musím to říct, vo ňákej folklor ze strany televize...vůbec nemají 

zájem.“
313

 Na druhou stranu zmínil televizní stanici Noe, která letošní šedesátý ročník 

slavností nahrávala a živě přenášela některé pořady.
314

 Domnívám se, že narátor dnešní 

situaci srovnával s dobou před rokem 1989, kdy zažil velký zájem televize o nahrávání 

folklorních pořadů a často pro ni s dudáckou muzikou účinkoval. Byl také zvyklý na zájem 

ze strany rozhlasu, který ale přetrval dodnes. Narátor se osobně věnuje problematice 

filmování, je to jeho celoživotní koníček, a proto ho možná výrazněji než ostatní mrzí 

skutečnost, že televize nejeví takový zájem o folklor jako dříve. Z jiných zdrojů lze 

vypozorovat, že televize má spíše zájem o natáčení krátkých reportáží týkajících se 

především blížících se slavností,
315

 které vysílá několik dní předem, než o samotný přenos 

folklorních pořadů v rámci Chodských slavností. Narátor měl nejspíše na mysli malý 

zájem televize o nahrávání přímého přenosu některých pořadů festivalu, nikoliv 

skutečnost, že by zájem ze strany televize nebyl vůbec žádný. 

 Co se týče volného času narátorů během Chodských slavností, lze říci, že téměř 

žádný nemají. Někteří z nich přiznali, že jsou rádi, když se slavnosti chýlí ke konci a oni si 

mohou odpočinout. Proměnila se náplň jejich volného času během slavnosti  

s  přibývajícím věkem? V první řadě hraje roli především to, zda stále aktivně vstupují, což 

                                                             
310 Rozhovor s Vlastimilem Konrádym, nahrála Žaneta Batková, 24.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
311 Chodrockfest zde nemá dlouhou tradici, probíhá jen několik let. 
312 Uvedl, že rozhlas má stále velký zájem na nahrávání folklorních pořadů, ovšem ze strany televize je zájem 

menší. 
313 Rozhovor s Antonínem Konrádym, nahrála Žaneta Batková, 17.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
314 BABOR, Josef: Televize Noe odvysílá pět přenosů z Chodských slavností, Dostupné z: 

http://domazlicky.denik.cz/kultura_region/televize-noe-odvysila-pet-prenosu-z-chodskych-slavnosti-

20140807.html, 6.4.2015. 
315 Například televize Nova. Pozvánka na Chodské slavnosti, Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=rnhnI36S7Xs, 4.4.2015 či Česká televize. Pozvánka na Chodské 

slavnosti, Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=JqyGP52pACg, 4.4.2015.  

http://domazlicky.denik.cz/kultura_region/televize-noe-odvysila-pet-prenosu-z-chodskych-slavnosti-20140807.html
http://domazlicky.denik.cz/kultura_region/televize-noe-odvysila-pet-prenosu-z-chodskych-slavnosti-20140807.html
https://www.youtube.com/watch?v=rnhnI36S7Xs
https://www.youtube.com/watch?v=JqyGP52pACg
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téměř všichni narátoři dělají.
316

 Tím, že se pořadů festivalu účastní aktivně, jim příliš 

volného času nezbývá, a když se nějaký vyskytne, tráví ho s rodinou či přáteli. 

 U narátorů převažovalo kladné hodnocení pojetí Chodských slavností, což lze 

z jejich vyprávění vyčíst na první pohled. Většina z nich při svém vzpomínání působila 

spokojeně a byli hrdí na to, jak v současnosti slavnosti fungují. Negativa projevující se na 

slavnostech hodnotili jen jako drobné nedostatky, které by měly jít napravit. Samozřejmě 

musím brát v úvahu fakt, že narátoři nemuseli být v otázce zmiňování negativ příliš 

upřímní, ale z osobního kontaktu s nimi se domnívám, že konkrétně o tomto tématu 

hovořili na rovinu.
317

 Díky těmto výpovědím jsem v této kapitole mohla proniknout do 

myšlení oněch deseti narátorů, kteří se věnují folkloru a vystupují na Chodských 

slavnostech, a proto si myslím, že negativní, ale i kladné skutečnosti, které oni osobně na 

festivalu shledávali, byly dány jejich vnitřním pohledem na věc, tudíž jsou přínosné  

a přímo pocházejí z daného prostředí. Z výpovědí narátorů jsem také vypozorovala, že jsou 

více spokojeni s průběhem a organizací slavností v současné době, než tomu bylo před 

rokem 1989, což jsem po vyslechnutí témat, o kterých hovořili, a já je rozebírám v kapitole 

4.1.1, očekávala. Zmiňovali sice, že dříve se jejich hraní v rámci slavností neslo ve více 

spontánním duchu a někomu tato skutečnost dnes chybí, ale i přes to jsou spokojeni s tím, 

že se tento národopisný festival postupně proměňoval a dospěl až ke své dnešní podobě. 

4.1.4. Dechová hudba versus folklor  

V mé práci jsem věnovala největší prostor chodskému folkloru, tedy konkrétně 

folklorním souborům, které zpívají lidové písně a reprezentují v tomto ohledu Chodsko. 

Ovšem nelze zcela opomenout dechovou hudbu, která prezentuje písně tzv. lidovkové, 

nikoliv lidové.
318

 Dechová hudba není na rozdíl od chodského folkloru záležitostí týkající 

se čistě oblasti Chodska a vyskytuje se na mnoha místech republiky. Důvodem, proč jsem 

                                                             
316 Výjimkou je pouze pan Zdeňka Peroutka, který v posledních letech se svou kapelou na slavnostech 

nevystupuje, tudíž se akcí účastní jako divák. Nesouvisí to ani tak s jeho věkem, ale druhem hudby, který 

prezentuje. 
317 Neměli příliš co skrývat. Na druhou stranu mohli například jmenovat určité lidi, se kterými nesouhlasí 

například v otázce konání Chodrockfestu a podobně. 
318 Dle narátora Josefa Kuneše mezi nimi spočívá hlavní rozdíl v tom, že autor lidové písně je anonymní, 

zatímco lidovkové písně mají autora známého a často jsou uměle vytvářeny., Rozhovor s Josefem Kunešem, 

nahrála Žaneta Batková, 3.10.2014, uloženo v soukromém archivu autorky.  
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ji do této kapitoly zahrnula, je skutečnost, že na Chodských slavnostech měla od počátku 

své zastoupení a je tomu tak i dnes.
319

  

Dalším důvodem, proč jsem se tématu věnovala, byla skutečnost, že zapojení 

dechové hudby do programu Chodských slavností rozděluje narátory na její příznivce  

a odpůrce. Častým argumentem odpůrců dechovek bývá fakt, že jádro Chodských slavností 

tvoří folklor, dudácká muzika a místní kroje, nikoliv dechová hudba. Oproti tomu někteří 

příznivci dechové hudby argumentují tím, že hodně souborů začínalo s dechovou kapelou, 

například Chodský soubor Mrákov zpočátku neměl svoji dudáckou kapelu, proto se 

nechával doprovázet dechovkami.
320

 Někteří narátoři mezi tradičním folklorem a dechovou 

hudbou shledávali velký rozdíl, jiní nikoliv. Někdo striktně dechovou hudbu na Chodských 

slavnostech odsuzoval, druzí ji tolerovali a další zastávali zlatou střední cestu, tedy dle 

jejich názoru mezi těmito dvěma žánry neexistuje velká hranice a do jisté míry se prolínají. 

Jedním ze zajímavých kontrastů v rámci tohoto tématu je vztah a přístup bývalého 

ředitele Městského kulturního střediska Zdeňka Peroutky a nynějšího ředitele Kamila 

Jindřicha k tématu dudácké muziky a dechové hudby na Chodských slavnostech. Každý 

z nich reprezentuje jinou generaci a jiný hudební žánr.
321

 Oba narátoři zastávají jiný pohled 

na to, jak by měl program slavností vypadat a v jakém množství by měly být zastoupeny 

jednotlivé hudební žánry. Je vcelku logické, že pan Zdeněk Peroutka, zástupce starší 

generace a zároveň člen dechové kapely,
322

 prosazoval v rámci Chodských slavností právě 

tento žánr, ovšem Kamil Jindřich, zpěvák a dudák z Domažlické dudácké muziky navrátil 

slavnostem více folklorní ráz prostřednictvím důrazu na dudácké muziky. Jedná se o dva 

odlišné názory v organizaci Chodských slavností. Pan Zdeněk Peroutka vyjádřil svoji 

představu o průběhu slavností očima návštěvníka: „Mužský si chtějí sednout někam na 

muziku, ponejvíc na dechovku.“
323

 Narátor hovořil za sebe skrze návštěvníky, ale proč si 

byl tak jist touto skutečností? Jeho názor mohl být zaslepený vlastní touhou po takovém 

                                                             
319 Expanze dechové hudby na Chodsku začala již na přelomu devatenáctého a dvacátého století, což bylo 
dáno rozvojem vojenských kapel. Postupně začala dudáky vytlačovat z účinkování na vesnických zábavách, 

jelikož na rozdíl od doby, kdy se hrálo v malých místnostech místních hospod, kde dudácká muzika naprosto 

vyhovovala, se přesunuly zábavy do prostorných kulturních domů, kde lépe vynikala dechová hudba., 

Rozhovor s Josefem Kunešem, nahrála Žaneta Batková, 3.10.2014, uloženo v soukromém archivu autorky. 
320 Například Šumavankou nebo Čerchovankou. 
321 Pan Peroutka preferuje dechovou hudbu, zatímco Kamil Jindřich je sám osobně dudák a dává na 

Chodských slavnostech větší prostor dudácké muzice. 
322 Jednalo se sice o dechovou kapelu, ovšem například při vystupování v NDR si její členové na požádání 

oblékli chodské kroje a hráli lidové písně. Nedělalo jim to problém, ale primárně hráli hudbu dechovou. 
323

 Rozhovor se Zdeňkem Peroutkou, nahrála Žaneta Batková, 10.9.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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programu slavností. Odpovídá jeho úsudek dnešní době nebo se jeho úvahy ohledně tématu 

zastavily někdy v minulém století? Domnívám se, že kdysi mohl mít pravdu, ovšem 

v dnešní době na slavnostech pouze dechová hudba návštěvníky neoslňuje, zejména proto, 

že ji mohou slýchat jinde po celý rok a oni přijíždí na Chodské slavnosti – národopisný 

festival. Narátor na adresu Kamila Jindřicha podotkl: „Zatím ještě nepochopil, že dechovka 

taky vlastně hraje folklor.“
324

 Zdeněk Peroutka patří do skupiny narátorů, která nenachází 

výrazný rozdíl mezi těmito dvěma žánry. Podobně je na tom Vlastimil Konrády, který 

problematiku vztahoval k bavorským sousedům, s nimiž často spolupracuje: „Dechovka 

má k folkloru docela dost blízko si myslím. Třeba Němci to berou, že je to volkstümlich, že 

je to lidový, takže nedělají moc velkej rozdíl mezi originálním folklorem a dechovkou. Já to 

beru taky tak.“
325

 Narátor celkově udržuje velmi blízké vztahy s Němci, a proto je 

v mnoha záležitostech inspirován jejich zvyky. Vypozorovala jsem, že pouze zástupci 

starší generace narátorů považují dechovou hudbu a místní folklor za z velké části shodnou 

záležitost. Myslím si, že zde věk roli hrát může, jelikož starší narátoři nemusí umět 

uvažovat jako mladší generace, která sleduje nové trendy a více situaci týkající se 

Chodských slavností přizpůsobuje době. 

Další názorovou skupinu tvořili narátoři, kteří striktně odmítali skutečnost, že by 

tyto dva žánry byly identické. Nynější ředitel Městského kulturního střediska Kamil 

Jindřich situaci komentoval slovy: „Za mého předchůdce se Chodské slavnosti stávaly 

přehlídkou dechových hudeb a vlastně ty dechovky folklor nejsou, to je hudba dechová, 

která se inspirovala tou látkou lidových písniček, ale jinak to folklor prostě není jako 

takový.“
326

 Právě tento názor vedl narátora k tomu, že na Chodských slavnostech omezil 

účinkování dechových kapel a tím začal vznikat hlavní názorový rozpor se Zdeňkem 

Peroutkou. Oba narátoři v rozhovoru nikoho neuráželi, chovali se jako profesionálové, ale 

lze z jejich výpovědí vyčíst, že mezi nimi příliš dobrý vztah nepanuje. 

Podobný názor jako Kamil Jindřich sdílel narátor Richard Vísner, který byl ve 

svém vyprávění v otázce dechové hudby na Chodských slavnostech nekompromisní: 

„Pořád je to pro mě folklorní festival a já zastávám názor, že dechovka jako taková, byť 

mám k ní skutečně zápornej vztah, tak by na Chodských slavnostech bejt neměla, protože 

                                                             
324 Rozhovor se Zdeňkem Peroutkou, nahrála Žaneta Batková, 10.9.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
325 Rozhovor s Vlastimilem Konrádym, nahrála Žaneta Batková, 24.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
326

 Rozhovor s Kamilem Jindřichem, nahrála Žaneta Batková, 7.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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Chodský slavnosti pro mě sou folklorní festival a myslím si, že tam nepatří.“
327

 Co vedlo 

narátora k tak negativnímu vztahu k dechové hudbě? Roli hrál čistě jeho hudební vkus 

nebo také přátelské vztahy s panem Kamilem Jindřichem. Ať je to jakkoliv, narátor mimo 

jiné prezentoval také svůj osobní názor, že dechová hudba svým odsunutím z pódia  

u brány uvolnila místo pro dětské folklorní soubory, které jsou velmi navštěvovaným 

pořadem festivalu, a pro samotné děti velká účast diváků hodně znamená. Petr Buršík 

z postřekovského souboru měl na tuto problematiku také jasný názor: „Sobota je podle mě 

den folklorních souborů, prostě od rána do večera. Dřív to bejvaly dechovky, ale dyť sou to 

Chodský slavnosti, tak by to mělo bejt chodský. Tak dneska je to pro ty soubory.“
328

 Oba 

narátoři zastupující Národopisný soubor Postřekov se shodli na skutečnosti, že dechová 

hudba do programu Chodských slavností nepatří. Ovšem nerozvíjí další postup, jak ji zcela 

z programu vyřadit. Je tomu tak pravděpodobně proto, že ví, že by tato skutečnost neprošla 

a možná nejsou tak sobečtí, aby dechovou hudbu zcela odstranili jen proto, že právě oni ji 

na slavnostech nechtějí. 

Třetí skupinu narátorů představovali ti, kteří k otázce dechové hudby na 

národopisném festivalu zaujímali neutrální postavení. Narátor Josef Kuneš se ve svém 

vztahu k dechové hudbě řídil zejména čistě hudební stránkou: „Nemám vztah k tomudle 

žánru, k tomu umělýmu. Je tam podle mýho velkej rozdíl lidová a lidovková muzika, ale 

nicméně, ať je, ať existuje. Má to hodně svých posluchačů, takže si myslím, že i na 

Chodských slavnostech má svůj prostor ta dechová hudba, nakonec ho i má.“
329

 Narátor je 

spokojený se současným stavem, který dechová hudba na slavnostech zaujímá, jelikož není 

tak rozsáhlý, jako býval dříve. Josef Nejdl ml. zastával také názor středu: „Dechovku 

nemůžeme zatracovat, ona sem patří, ale je třeba na ni nahlížet z toho správnýho 

pohledu.“
330

 Z výpovědi narátora usuzuji, že je v této oblasti velmi vzdělán, i když sám 

není hudebník, ale etnograf a má nad tématem velký přehled. Co měl na mysli zmíněným 

„správným pohledem“? Možná šlo o skutečnost, že i když uznal jakousi příbuznost těchto 

dvou hudebních žánrů, nechtěl dovolit, aby byl chodský folklor na slavnostech 

                                                             
327 Rozhovor s Richardem Vísnerem, nahrála Žaneta Batková, 15.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
328 Rozhovor s Petrem Buršíkem, nahrála Žaneta Batková, 8.11.2014, uloženo v soukromém archivu autorky. 

329 Rozhovor s Josefem Kunešem, nahrála Žaneta Batková, 3.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
330

 Rozhovor s Josefem Nejdlem ml., nahrála Žaneta Batková, 3.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 



97 
 

prezentován ve stínu dechové hudby, kterou mohl po hudební stránce považovat za méně 

spontánní. K Chodským slavnostem nějaká ta spontánnost a improvizace hudebníků patří. 

 Co chce návštěvník Chodska pocházející z jiné části země nebo ciziny vidět a slyšet 

na Chodských slavnostech? Tradiční a specifickou dudáckou muziku nebo dechovou 

hudbu, se kterou se mohou setkat i na jiných místech? Myslím si, že toto téma je opravdu 

věc názoru a toho jak si jednotliví lidé představují náplň Chodských slavností. Není to 

ovlivněné žádnou politikou či ideologií, zkrátka hlavní roli hraje osobní vkus. Za 

komunistického režimu se na programech slavností dechová hudba podílela, zejména  

v pořadech u brány.
331

 Tehdy to lidem nemuselo tolik vadit už z toho důvodu, že samotné 

slavnosti vlastně čistě folklorní nebyly, jednalo se o různé budovatelské programy, estrády 

či operní pořady. Po revoluci se začali v rámci slavností objevovat různí kejklíři  

a indiánská vystoupení. V současné době kladou organizátoři pořadů Chodských slavností 

důraz zejména na folklorní prvky, což je jeden z důvodů, proč zde ubylo početné 

zastoupení dechových kapel.
332

 

 Do jisté míry považuji přístupy narátorů k problematice dechové hudby a folkloru 

v rámci Chodských slavností za generační problém. Starší narátoři podporují více 

dechovou hudbu, což může signalizovat jakýsi návrat k tradicím z minulosti a mladší 

usilují o čistě folklorní ráz slavností. Pravděpodobně v tomto případě věk narátorů roli 

hraje, ovšem tato skutečnost závisí také na celkovém pohledu narátora a na tom, jak si on 

osobně slavnosti představuje. Problematika dechové hudby v rámci Chodských slavností 

byla pro narátory jedním z větších témat, které vztahovali zejména do současné doby.
333

 

Domnívám se, že každý k tomu má trochu odlišný důvod. Někteří zkrátka s dechovkami 

v rámci slavností nesouhlasí a jiní se cítí ublížení, že se tomuto žánru na festivalu nevěnuje 

dostatek pozornosti. 

 Dle mého názoru a pohledů některých narátorů právě o současnosti lze říci, že 

Chodské slavnosti mají folklorní ráz, který by měly mít. Postupná fáze vývoje Chodských 

slavností vrcholí v dnešní době v podobě velkého důrazu čistě na folklorní prvky a často je 

                                                             
331 Chodské slavnosti-Vavřinecká pouť, Dostupné  

z: http://www.chodskeslavnosti.cz/cs/historie-archivprogramu/, 3.4.2015. 
332 Důraz na folklorní prvky se projevuje například tím, že se v rámci slavností odehrávají pořady, které 

souvisí jen s folklorem, ať už českých či zahraničním. 
333 Jak již zmiňuji výše, za komunismu nikdo z nich problém s dechovou hudbou na Chodských slavnostech 

neměl, jelikož řešili mnohem důležitější témata, zejména ta, kterým se věnuji v kapitole 4.1.1. Do jisté míry 

to může vypadat tak, že narátoři nemají v současné době jiná témata k řešení, proto se zabývají vztahem 

dechové hudby k místnímu folkloru. 

http://www.chodskeslavnosti.cz/cs/historie-archivprogramu/
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pojímána novým způsobem; jsou zvány různé folklorní soubory z ciziny, ale vždy se jejich 

repertoár musí týkat folkloru z dané oblasti. V následující podkapitole se nebudu věnovat 

cizím folklorním souborům, ale těm místním, jejichž členy jsou moji narátoři.  

4.1.5. Vztahy místních folklorních souborů 

 Úvodem je třeba si vyjasnit, proč v této podkapitole nereflektuji výrazněji období 

před rokem 1989. Narátoři sice s ohledem na problematiku zmiňovali přesahy do tohoto 

období, protože v té době se, jak můžete vidět na dalších stránkách, začala rozvíjet 

vzájemná konkurence místních souborů, ale k tématu přistupovali převážně z dnešního 

úhlu pohledu. Důvodem mohlo být, že měli potřebu nějakým způsobem zohlednit současné 

nálady a vztah panující mezi soubory, nikoliv pátrat po jejich historii. Je to pro ně stále 

aktuální téma. Možná také důvod, proč ho nastiňovali jen ze současného pohledu, bylo, že 

do vzpomínání na období před rokem 1989 zahrnuli záležitosti, které pro ně byli primární, 

a o toto téma se nejednalo.
334

  

Panuje v tak malém regionu dodnes s poměrně svérázným obyvatelstvem mezi 

členy folklorních souborů nějaké soupeření či snad závist? Mohou vzájemné vnitřní vztahy 

ovlivňovat podílení se na programu Chodských slavností? Když hovořím o vzájemných 

vztazích místních národopisných souborů, mám na mysli konkrétně Konrádyho dudáckou 

muziku, Domažlickou dudáckou muziku, Národopisný soubor Postřekov a Chodský soubor 

Mrákov. Všechny tyto soubory se podílejí na utváření programu Chodských slavností, což 

je také důvod, proč zde jejich vzájemné poměry rozebírám. Reprezentují chodský folklor, 

který každoročně vrcholí právě Chodskými slavnostmi a vnější pohled nás diváků 

nedokáže zhodnotit vzájemné vztahy mezi lidmi z těchto souborů, jako vnitřní názor jejich 

vlastních členů. Zajímalo mne, jaká panuje atmosféra mezi jednotlivými soubory a zda 

může ovlivňovat jejich vystupování na Chodských slavnostech, ať už pozitivně či 

negativně. 

 Jako první okolnost související s tématem většina narátorů samovolně zmiňovala 

historickou rivalitu mezi Národopisným souborem Postřekov a Chodským souborem 

Mrákov,
335

 což mohlo samo o sobě svědčit o tom, že dodnes o ní lidé vědí a mají ji s těmito 

soubory spojenou, ať už vlastně přetrvala či ne. Jak situaci hodnotili členové 

                                                             
334 Převažovala pro ně témata ovlivněná politickou situací, která se na jejich vzpomínkách nejvíce podepsala. 
335

 Domnívám se, že mrákovsko-postřekovská rivalita začala vznikat již v době, kdy byl založen mrákovský 

soubor, tedy v roce 1961. Postřekovský soubor oficiálně vznikl již v roce 1933. 
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postřekovského souboru Richard Vísner a Petr Buršík? Z vyprávění Richarda Vísnera 

odhaduji, že jeho vztahy k mrákovským mohly být kamarádské a nespatřoval vůči nim 

rivalitu. Dokonce tvrdil, že folklor není soutěžní disciplína. Opravdu jsou jeho sympatie 

k druhému souboru tak čisté nebo o nich pouze nechce hovořit? Roli jistě hrála jeho 

pozitivní osobnost a přátelská povaha a je možné, že žádný větší spor se členy 

mrákovského souboru nikdy neměl. Mohl získat jen kladné zkušenosti, nebo těch 

negativních nebylo tolik, aby přebyly ty pozitivní. Naopak Petr Buršík podotkl: 

„Postřekov, Mrákov to se samo nabízí, rivalita obrovská. Já se přiznám, že je mám rád, ale 

přitom stejně cítím takový to napětí, protože je to rival. Já si myslím, že se sluší si to 

přiznat, protože by to bylo pokrytecký, kdybych si to nepřiznal. Na druhou stranu si 

myslím, že na tom není nic špatnýho. Rozhodně nic špatnýho jim nepřeju, ale chci, abysme 

byli lepší, ale to je přece normální to chtění, když člověk chce bejt lepší, tak se víc snaží  

a pak se může zlepšovat.“
336

 K větším výkonům ho motivovala chuť být lepší a  

v mrákovském souboru viděl do jisté míry soupeře. Proč považoval jako soupeře 

především mrákovský soubor a ne například Konrádyho dudáckou muziku nebo 

Domažlickou dudáckou muziku? Tato skutečnost vycházela z již samotného dřívějšího 

sporu horní versus dolní Chodsko a domnívám se, že domažlické soubory nepovažoval za 

konkurenta, protože nemají taneční složku jako Mrákov. V této problematice se projevila 

rozdílnost osobností a povahy narátorů, jelikož Richard Vísner je spíše introvertní  

a optimistický a Petr Buršík extrovert a soutěživý. Narátor Petr Buršík ještě dodal: „Ta 

rivalita tam je, je to tam někde v nás a prostě občas to zajiskří. Věřím, že to nikdy není ve 

zlým, ale prostě je to tam, takže jo myslím si, že vobčas ten loket z jedný nebo druhý strany 

může přijít, ale věřím, že jsme snad natolik civilizovaný, že je to taková ta zdravá 

rivalita.“
337

 Jak je možné, že výrazně pociťoval vzájemnou rivalitu a narátor Richard 

Vísner ji téměř nezmínil? Buď ji zde neviděl, nebo si ji nechtěl přiznat. Domnívám se, že 

šlo spíše o druhou nastíněnou variantu, jelikož dle mého názoru není téměř možné, aby 

s mrákovským souborem jen koexistoval a nepovažoval ho za soupeře. Myslím si, že roli 

zde hrála skutečnost, kolik toho byli narátoři do rozhovoru schopni připustit, aby nikoho 

v kraji, kde se všichni znají „nepoškodili“.  

                                                             
336

 Rozhovor s Petrem Buršíkem, nahrála Žaneta Batková, 8.11.2014, uloženo v soukromém archivu autorky. 
337 Tamtéž. 
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 Pohled druhé strany, tedy členů mrákovského souboru reprezentoval Josef Nejdl 

ml. slovy: „Dycky byla rivalita, ale v zásadě, skončí se u nějakých těch škádlivek.“
338

 

V zápětí ale dodal: „Pokud se vychází od pamětníků, tak někdy v těch sedmdesátých letech, 

Mrákov a Postřekov rivalita byla, Konrády ne, ten hrál se všema.“
339

 Konrádyho dudácká 

muzika byla nekonfliktní a s každým dobře vycházela; přece jen měla jakýsi pomyslný 

respekt, byla uznávaná a nepotřebovala s někým soutěžit, protože sami byli výborní. Navíc 

v roli rivalů šlo také o rivalství vesnic a ne jen souborů. Narátor současnou situaci mezi 

soubory hodnotil skrze své vlastní zkušenosti a on sám největší rivalitu leckdy spatřoval 

mezi děvčaty ve vlastním souboru, čímž mohl naznačovat, že se především zajímal o svůj 

vlastní soubor a předmětem jejich vystupování nebylo „být lepší než Postřekov.“ Jeho otec 

a vedoucí Chodského souboru Mrákov Josef Nejdl st. hovořil o vzájemných vztazích 

souborů takto: „Já myslím, že ty vztahy jsou velice dobrý, korektní a dokonce se ty členové 

schází i na bálech.“
340

 Jednalo se o hodně obecně zmíněnou větu, která nevyjadřovala 

téměř nic konkrétního. Nechtěl snad narátor o tématu hovořit podrobněji? Možná ho 

nepovažoval pro rozhovor za přínosné. Členové obou souborů se vzájemně na bálech 

navštěvují nebo si hudebně vypomáhají, ale není to jen proto, aby je zde na Chodsku ti 

druzí nepomluvili? Mohu jen doufat ve skutečnost, že nikoliv. Josef Nejdl st. hodnotil 

situaci skrze soubor, hovořil v množném čísle ve smyslu „My jsme nikdy nepociťovali 

nadřazenost či rivalitu.“ Jak je možné, že jeho syn ji pociťoval a on ne? Pravděpodobně ji 

zde také shledával, ale pouze osobně, takže se to ve vztazích s Postřekovem snažil nedávat 

najevo. 

Jaký pohled na situaci ohledně vztahů místních folklorních souborů zastávali 

členové Domažlické dudácké muziky? Kamil Jindřich prezentoval názor, že dříve rivalita 

mezi Mrákovem a Postřekovem bezpochyby byla, ale dnes jsou mladí lidé v souborech 

přátelé, což hodnotil skrze Chodské slavnosti, kde vídá všechny pohromadě, jak se 

společně bez problémů baví. Hovořil jen o mladých lidech a rivalitě mezi nimi, ale co 

starší generace? Panuje mezi nimi dodnes jisté soupeření? K tomu se již narátor nevyjádřil, 

protože hlavní rovinu vyprávění pro něj tvořila mládež působící v souborech. Domnívám 

se, že tím, jak nepochází přímo z prostředí mrákovského a postřekovského souboru a je 

hlavní organizátor slavností, nemůže situaci prohlédnout do hloubky. Osobně Kamil 

                                                             
338 Rozhovor s Josefem Nejdlem ml., nahrála Žaneta Batková, 3.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
339 Tamtéž. 
340

 Rozhovor s Josefem Nejdlem st., nahrála Žaneta Batková, 7.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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Jindřich považoval za vzor Konrádyho dudáckou muziku, která mu ukázala, že folklor se 

dá dělat i bez taneční složky, pouze hudebně. Dále dodal: „V tom folkloru si myslím, že 

jsou všichni rádi, že to dělá tolik lidí. My sme tak malý, to Chodsko je tak malý, že naštěstí 

si ty lidi uvědomujou to důležitý, že je dobře, že je to v Mrákově i Postřekově a každej si to 

dělá trošku jinak, po svým.“
341

 Narátor nepopisoval jednotlivé rozdíly, ale chtěl především 

vyjádřit, že čím více přístupů existuje, tím je situace zajímavější. Takové smýšlení může 

být jistě ovlivněno jeho funkcí ředitele Městského kulturního střediska. Bývalý předchůdce 

Kamila Jindřicha v této funkci Zdeněk Peroutka, se vyjadřoval obdobně jako on, i když 

více narážel na potenciální vzájemné rozepře: „Z historie vím, že rivalita tady byla 

obrovská, protože to už byla rivalita mezi horním a dolním Chodskem a tudíž se to 

přeneslo i do souborů. Postřekovácí byli jiní, mrákovský byli jiní a trošku si něco záviděli, 

trošku si něco vyčítali.“
342

 Byly snad vzájemné odlišnosti souborů impulzem k tomu, aby 

zavedl tzv. Chodský bál? Dle narátora to byl krok ke společné zábavě, ale otázkou zůstává, 

zda se společně bavili pouze jeden večer a pak opět nastala ona zmíněná rivalita. Zdeněk 

Peroutka, který není členem žádného chodského souboru, si na ně udělal názor z pozice 

ředitele Městského kulturního střediska a sblížil se s nimi především skrze Chodské 

slavnosti. Narátor Antonín Konrády z Konrádyho dudácké muziky v podstatě naznačoval, 

že nepovažoval ostatní soubory za konkurenci, jelikož má radost, že na Chodsku je 

dostatek dudáckých muzik a folklor neupadá. V tomto názoru hrál roli opět jeho věk a také 

velké množství zkušeností. Narátor si byl vědom toho, že skrze spory se ničeho nedosáhne, 

ovšem v souvislosti se vzájemnými vztahy Mrákov – Postřekov hovořil jen o tzv. 

škádlivkách.  

Většina narátorů velmi kladně hodnotila vzájemnou výpomoc mezi soubory.
343

 Na 

letošním Dudáckém štandrleti
344

 dokonce soubory vystupovaly promíchaně, což mohlo 

jejich vnitřní vztahy buď posílit, nebo i oslabit. Napadla mne otázka, zda si nějaký člen 

jednoho souboru nestěžoval, že ti z druhého souboru například působili na scéně déle  

a naopak. Pokud ano, jednalo se o zcela klasickou záležitost, která obecně panuje mezi 

lidmi a souvisí s lidskými vlastnostmi. Z pohledu Vlastimila Konrádyho probíhalo letošní 

                                                             
341 Rozhovor s Kamilem Jindřichem, nahrála Žaneta Batková, 7.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
342 Rozhovor se Zdeňkem Peroutkou, nahrála Žaneta Batková, 10.9.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
343 Občas si vzájemně vypůjčují hudebníky, což všichni narátoři hodnotí jako fantastickou věc. 
344 Jedná se o večerní sobotní pořad konaný v rámci Chodských slavností. Každý rok se na jeho přípravě 

podílí jeden folklorní soubor, ovšem v roce 2014, na šedesáté výročí založení tohoto festivalu, na něm 

spolupracovaly všechny soubory. 
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Dudácké štandrle, na kterém se výjimečně podílely všechny čtyři soubory, výborně. 

Naopak Josef Nejdl st. z mrákovského souboru dává přednost tomu, když si štandrle 

organizuje mrákovský soubor sám, je v tom dle jeho názoru méně chaosu a mohou si pořad 

udělat po svém. Zkrátka co narátor, to jiný názor a pohled. Někdo radši spolupracuje, jiní 

raději pracují sami. 

Nastínila jsem zde pohledy narátorů z Chodského souboru Mrákov i Národopisného 

souboru Postřekov, kterých se ona údajná místní rivalita nejvíce týká, ale zmínila jsem 

také názory členů Domažlické dudácké muziky a Konrádyho dudácké muziky.
345

 Antonín 

Konrády možná celou situaci viděl zcela idylicky a byl skutečně potěšen rozvojem 

dudácké muziky, v čemž roli jistě hraje věkový faktor.
346

 Narátor nepotřeboval s nikým 

soutěžit a zlepšovat se jako například mladý a energický Petr Buršík z postřekovského 

souboru. Roli v pohledech na problematiku hrály také osobní povahy narátorů. Někteří 

jsou velmi soutěživí, jiným zase stačí dělat si své a dělat to dobře. Josef Kuneš podotýkal: 

„Já bych to nazval jako jedna taková velká rodina. Samozřejmě po celý léta byly takový ty 

rivalitní války, jako Postřekov, Mrákov, ale spíš v tom srovnávání.“
347

 Kdo, koho 

srovnával? Soubory sebe mezi sebou nebo diváci soubory?
348

 Když je někdo s někým 

srovnáván, automaticky vzniká rivalita, byť jen v malé a nepatrné podobě. Nese se ona 

pověstná rivalita Postřekov versus Mrákov dodnes jen v symbolickém duchu nebo k ní 

skutečně dochází? Dle většiny narátorů rivalita bývala mnohem větší, dnes je spíše 

nenápadná, ale existuje. Otázkou je, zda se bude do budoucna vyhrocovat nebo naopak 

ustupovat. Narátoři se dle svých vyjádření nedomnívají, že by se na Chodských 

slavnostech mezi nimi projevovalo soupeření, které by narušovalo chod slavností. Naopak, 

jako by se na tento víkend v srpnu k sobě místní soubory blíže přimkly a jde jim  

o společnou věc, potěšit diváky a užít si vystupování pro ně. U každého narátora je otázka 

vzájemného soupeření problematikou jejich osobnosti, osobních vztahů a postojů 

k druhým. Bližší informace o životech jednotlivých narátorů ve vztahu k místnímu folkloru 

přináším v následující kapitole, která v rámci této práce slouží jako doplňující medailonek 

k tématu chodského folkloru vrcholícího Chodskými slavnostmi. Zohledňuje počáteční  

i současné působení narátorů v místních folklorních souborech.  

                                                             
345 Narátor Jan Holoubek z klenečského Haltravanu se k tématu nevyjádřil. 
346 Narátorovi je 83 let a myslím si, že různých soutěží a rivalit zažil během života hodně a nyní se nad ně 

dokáže povznést. 
347 Rozhovor s Josefem Kunešem, nahrála Žaneta Batková, 3.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
348 Domnívám se, že větší vliv na případnou rivalitu mohlo mít srovnávání se souborů mezi sebou. 
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4.2. Kariéra hudebníka
349

  

 Do obsahu této kapitoly by jistě patřila témata, jako jsou politická příslušnost 

narátorů, jejich (ne)zkušenost s KSČ či kvalifikační přehrávky; zkrátka témata vycházející 

z politických záležitostí zejména před rokem 1989, ovšem tuto problematiku jsem 

rozpracovala v jiné kapitole. V této části práce jsem nastínila osobní roviny narátorů tedy 

v prvním případě jednotlivé příběhy vztahující se k jejich rodinnému zázemí. Zabývala 

jsem se tím, kdo měl podíl na tom, že se dnes věnují chodskému folkloru. Dále jsem 

rozpracovala téma vzájemného zkombinování profesního a soukromého života narátorů ve 

vztahu k folkloru. Závěrem kapitoly jsem nastínila téma emigrace, jakožto záležitosti, se 

kterou se narátoři mohli či nemuseli setkat. To vše dohromady utváří podrobnější pohled 

na životy jednotlivých narátorů ve vztahu k chodskému folkloru. 

4.2.1. Prvotní vliv rodiny na narátora ve vztahu k folkloru   

 Tato podkapitola se zabývá rodinným zázemím narátorů ve vztahu k hudbě či 

obecně folkloru. Důvodem, proč jsem ji do práce zařadila, byla skutečnost, že sami 

narátoři často zmiňovali počátky svého působení v dané oblasti a někteří je sami 

analyzovali.
350

 Navíc jsem považovala za přínosné, zejména v práci, která reflektuje 

vzpomínky členů chodských folklorních souborů, zohlednit také jejich soukromý život. 

Kladla jsem si zde otázky, zda bylo pro narátory spíše výhodou vyrůstat v hudební rodině 

či nikoliv a zda měli ti pocházející z hudebních rodin jednodušší cestu směrem ke své 

hudební či folklorní kariéře. Dále jsem se zamýšlela, jaký vliv vyvíjela rodina na 

potencionálního hudebníka. Na životech jednotlivých narátorů jsem mohla sledovat různé 

tendence. Jejich příběhy jsem si pracovně rozdělila do tří oblastí. Za prvé: narodili se do 

hudební rodiny, za druhé: jejich rodina měla blízko k folkloru, za třetí: nepocházeli 

z vyloženě hudební rodiny ani folklorního zázemí.  

                                                             
349 Název kapitoly může reflektovat skutečnost, že budu hovořit jen o těch narátorech, kteří jsou přímo 

hudebníci, respektive hrají na nějaký hudební nástroj či zpívají. Já ovšem zohledňuji všechny narátory, tedy i 

vedoucí souborů. Vede mne k tomu skutečnost, že i když se vedoucí souborů věnují zejména jeho organizaci, 

tak také občas během vystoupení zpívají. Jejich funkce v souboru není striktně určena. 
350 Nejednalo se o to, že by pouze vyprávěli, ale podrobovali své vzpomínky jisté analýze, ve smyslu 

zamýšlení se nad situacemi a vyhodnocováním jich. Nedělo se tak samozřejmě jen v tomto případě, ale zde 

jsem to zpozorovala výrazněji. 
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 Ukázkovým příkladem silné hudební rodinné tradice je rod Konrádyů. Pan Antonín 

Konrády
351

 vyrůstal v muzikantské rodině, vliv na něj měl strýc Jakub (výrobce dud), strýc 

Jiří (učitel hudby) a samozřejmě také jeho otec Antonín, výborný houslista. V šesti letech 

začal narátor hrát díky strýci Jakubovi na bubínek v kapele, kde se naučil základní rytmy a 

po určité době se s pomocí strýce Jiřího dostal do jeho orchestru, se kterým v roce 1941 

vystupoval v Praze v Rudolfinu a Obecním domě. Na první pohled narátorova rodina 

poznala, že měl talent a našel v hudbě zálibu. Otázkou bylo, co od něj očekávala. Tím, že 

viděli jeho talent a smysl pro rytmus, tak se ho snažili dále rozvíjet. Začal se učit na klavír 

a na housle, ovšem od těch ho zastrašil strýc Jiří, který jak narátor tvrdil: „Když mě to moc 

nešlo, mě bouch přes prsty smyčcem, tak to mě odradilo.“
352

 Možná právě proto, že na něj 

byl strýc v tomto ohledu příliš přísný, se později vydal cestou dudáka a ne houslisty. Syn 

pana Antonína Konrádyho Vlastimil se, jak vyplývá ze situace, narodil také do hudební 

rodiny. Antonín Konrády vystupoval ve svém vyprávění tím způsobem, že syna 

v hudebním ohledu do ničeho nenutil a ponechal ho samostatnému vývoji. Dokonce 

podotkl: „To sem si nikdy nemyslel, že z něho bude takovej muzikant, že vystuduje 

konzervatoř a bude učit.“
353

 Neskrýval radost z jeho úspěchů a hovořil o synovi s hrdostí. 

Do jisté míry jsem z jeho vyprávění pociťovala, že nechtěl na syna klást takové nároky, 

s jakými se sám v dětství setkával od své rodiny. Syn měl na výběr z více možností a  

i přesto si sám zvolil hudební cestu. Pan Vlastimil Konrády otce v rozhovoru uvedl jako 

svůj hudební vzor, dodnes spolu vystupují v Konrádyho dudácké muzice a udržují blízké 

vztahy. Na případě těchto narátorů jsem sledovala, jak se mohou dvě generace lidí 

pozitivně vzájemně ovlivňovat a doplňovat, v tomto případě jak v osobní, tak hudebně-

folklorní oblasti. 

  Dalším příkladem narátora, který byl od dětství v rodině obklopen hudbou, je 

Kamil Jindřich, ovšem jak sám podotkl, vnímal tuto skutečnost takto: „Coby nezralé dítě, 

které z toho nemělo ještě rozum a musím říct, že toho svým způsobem trochu lituju, když se 

zpětně podívám.“
354

 I v jeho případě se projevil vliv rodiny, zejména dědečka (ředitel 

hudební školy a klavírista), který chtěl, aby vnuk získal vztah k hudbě, což se mu zpočátku 

nedařilo. Narátora tedy nejprve hudba ovlivňovala jen tím způsobem, že bydlel v domě 

                                                             
351 Narozen v roce 1931. 
352 Rozhovor s Antonínem Konrádym, nahrála Žaneta Batková, 17.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
353 Tamtéž. 
354

 Rozhovor s Kamilem Jindřichem, nahrála Žaneta Batková, 7.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 



105 
 

s dědečkem, kterého navštěvovali různí hudebníci. Později vyšla iniciativa od narátorova 

otce, který pana Kamila Jindřicha přesvědčil pro hru na bicí nástroje. Zpočátku vzdoroval, 

ale díky impulsu, který vyšel od jeho rodiny, se hudbě začal věnovat. Otázkou je, co by 

následovalo, kdyby ho rodina k hudbě „netlačila“. Zřejmě by mohly převládnout jiné 

zájmy, nicméně jistý odkaz ke své hudební rodinné tradici by si narátor nesl celý život. 

 Zdeněk Peroutka hovořil také o svých hudebních začátcích: „Hudba se v naší 

rodině hodně pěstovala, protože i maminka hrála na klavír.“
355

 Narátor docházel do 

Lidové školy umění na výuku hry na klavír. Otázkou pro mě zůstává, co znamenal výraz 

„hodně pěstovala“, jelikož nic dalšího nezmínil. Ve srovnání s rodinou Konrádyů se u nich 

pravděpodobně hudba „pěstovala“ méně, což soudím podle míry proslulosti této rodiny 

v hudební rovině. Důležitou roli dle narátora v jeho začátcích hudební kariéry sehrála 

právě maminka, která ho k hudbě vedla a pomáhala mu. 

Druhou kategorií narátorů tvořili ti, jejichž rodina měla blízko k folklornímu 

prostředí. Pan Josef Nejdl st. nehrál na hudební nástroj a nepocházel ani z nijak výrazně 

hudební rodiny, ovšem od mala vyrůstal ve folklorním prostředí.
356

 Narátor pokračoval 

v tradici folkloru a vyslovil se: „My sme byli celej život jaksi s tím Chodskem svázání, celej 

život já se pohybuju na Chodsku a v chodské historii.“
357

 Zřejmě v důsledku toho 

pociťoval jakousi „povinnost“ k folkloru a tomuto regionu. Projevil se snad jeho vliv na 

syna Josefa Nejdla ml., který vystudoval etnografii-folkloristiku? Narátor Josef Nejdl ml. 

vzpomínal: „Já sem vyrůstal v prostředí, kde můj děda zakládal národopisný soubor, táta 

tam byl ihned po vojně. Přišel do souboru po vojně. Já sem v tom vyrůstal od malinka, 

takže dá se říct, že pro mě nebyla žádná jiná volba.“
358

 Proč by neměl jinou volbu? Situace 

na této vesnici mohla fungovat tak, že tyto tradice zde automaticky přecházely z otce na 

syna, ale spíše na to nahlížel z dnešního pohledu a zpětně obhajoval, proč vystudoval 

etnografii-folkloristiku.
359

 Osobně ho cesta folkloru a etnografie této oblasti velmi zajímala 

a okolí ho v tom jen podpořilo. Dalším příkladem narátora, kterého ovlivnilo prostředí, ve 

                                                             
355 Rozhovor se Zdeňkem Peroutkou, nahrála Žaneta Batková, 10.9.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
356 Jeho maminka šila kroje v Chodovii, což bylo družstvo lidové tvorby a jeho otec se podílel na zakládání 

mrákovského souboru. 
357 Rozhovor s Josefem Nejdlem st., nahrála Žaneta Batková, 7.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
358Rozhovor s Josefem Nejdlem ml., nahrála Žaneta Batková, 3.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
359

 Tím, že vyrůstal na Chodsku ve folklorním prostředí, mohl být sám sebou a svoji touhou veden k tomu, 

aby vystudoval tento obor. 
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kterém vyrůstal, byl Richard Vísner z postřekovského souboru. Jeho maminka byla 

členkou a přála si, aby syn v tradici pokračoval, k čemuž ho od dětství vedla. Jak sám 

narátor tvrdil, tak úspěšně. 

Do třetí kategorie spadali narátoři, kteří nepocházeli z vyloženě hudební rodiny.
360

 

Pana Petra Buršíka si už ve školce dle jeho slov získaly chodské písničky, nicméně své 

vyprávění vztahoval na dětský soubor, do kterého nastoupil v první třídě základní školy.
361

 

Strukturoval ho zejména podle velkého mezníku, který ovlivnil jeho první kontakty  

s folklorem. Tím byla osobnost paní Marie Čížkové, vedoucí souboru. Hodně ho 

poznamenala, dokonce po nějakém čase do souboru kvůli ní přestal docházet. Pociťoval 

strach, respekt a to byly důvody, proč tam vydržel jen čtyři roky.
362

 Narátor se o této paní 

vyjádřil takto: „Na jednu stranu byla perfektní, ale na druhou stranu sme se jí jako děti 

bály. Myslím si, že řadu dětí ona od toho souboru odradila.
363

 V případě pana Petra 

Buršíka se jednalo o situaci, kde nehrála roli hudební rodinná tradice, ale projevil se zde 

velký vliv vesnice, ve které žil, Postřekova. I přes to, že první kontakty se souborem 

nebyly pro narátora vždy jednoduché, tak vytrval a v patnácti letech vstoupil do dospělého 

souboru, jehož je dnes vedoucím.
364

 

Narátor Josef Kuneš hudbu miloval od dětství, chodil se učit hrát na zobcovou 

flétnu do Lidové školy umění, ale nebyl důsledný ve cvičení, proto byl vyhozen. Zasáhla 

jeho maminka, která nebyla hudebnice, ale sama se začala učit hrát na flétnu, aby syna 

podpořila. Narátor sice nepocházel z hudební rodiny, ale touha maminky, aby hrál na 

flétnu, byla velkým impulsem k tomu, aby se hned nevzdal. Zlom nastal až v pubertě, kdy 

ho začala hudba osobně více zajímat a našel si k ní vlastní cestu. Narátor Jan Holoubek 

měl zase za vzor staršího bratra, který hrál na kontrabas a kytaru, což ho inspirovalo 

k tomu, aby se šel vyučit mechanikem strunných hudebních nástrojů.
365

 Nikdy nechodil do 

Lidové školy umění, více dával přednost atletice a fotbalu. Převládala u něho více 

pohybová než umělecká činnost a ta hudební přišla až déle. Měla na to snad vliv 

                                                             
360 Mám tím na mysli, že rodiče narátorů spadajících do této pomyslné kategorie sami nepůsobili v žádném 

folklorním souboru ani neměli blízko k tomuto prostředí. Jejich děti se k němu dostaly skrze jiné podmínky, 

než tak, že by je k tomu vyloženě vedli jejich rodiče. 
361 Další děti z vesnice tam také docházely, proto tam začal chodit také. 
362 Z vyprávění narátora bylo zřetelné, že ony čtyři roky strávené v souboru nebyly vždy jednoduché a místy 

v rozhovoru naznačoval, že se sám divil, jak dlouho tam vydržel.  
363 Rozhovor s Petrem Buršíkem, nahrála Žaneta Batková, 8.11.2014, uloženo v soukromém archivu autorky. 
364

 Tím, že ho folklor zajímal a pociťoval k němu zvláštní pouto, přečkal i méně příjemné situace. 
365 Hudební nástroje ho fascinovaly a chtěl je umět sám vyrábět. 
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skutečnost, že kvůli zranění se nemohl dále věnovat sportu a proto se zaměřil více na 

hudbu? Jistou roli to dle mého názoru sehrálo, možná se jednalo o osud. 

Co tedy mohu na konkrétních případech životních příběhů mých narátorů vyčíst? 

Ať už začali svou hudební kariéru v jakémkoliv věku, vždy se v jejím počátku projevil vliv 

rodiny, ze které narátor pocházel. Tyto vlivy se mohly projevovat různě a nechci tvrdit, že 

narátoři pocházející z vyloženě hudební rodiny byli lepší nebo nadanější, to s tím 

nesouviselo. Ovšem teoreticky mohli mít lepší zázemí pro hudbu v tom smyslu, že jejich 

rodina, která se v tomto prostředí pohybovala, věděla, jak to v branži chodí a mohli tedy 

mít cestu jednodušší ve smyslu získávání kontaktů a příležitostí. Ovšem na druhou stranu 

mohla tato skutečnost mít i negativní podobu, protože rodiče mohli v tomto ohledu na děti 

přehnaně tlačit. Zkrátka začátky na jejich hudební scéně byly o příležitostech, ale také  

o píli a vytrvalosti, která záležela na jednání jednotlivých narátorů a jejich motivaci. 

Důležitým společným znakem všech narátorů bylo, že i přes různá úskalí začali dělat 

folklor a je tomu tak dodnes. Věnují se mu, protože je osobně zajímá a ne proto, aby se 

zalíbili jiným lidem nebo svým rodinám. Roli, která mohla narátorům pomoci v jakémsi 

hledání sama sebe, hrálo také místo, kde vyrůstali – etnografická oblast Chodsko.
366

  

Většina narátorů k hudbě inklinovala od dětství, díky své rodině, která je k ní 

přivedla. I když se po cestě objevovaly překážky jako období, kdy je více zajímaly jiné 

činnosti, tak většinou pod vlivem lidí, kteří je obklopovali, byli nasměrováni na cestu, 

která je dovedla až tam, kde jdou dnes. Někteří narátoři hovořili spíše o negativních 

souvislostech, například Petr Buršík zmiňoval přísnou vedoucí souboru, Kamil Jindřich 

zase svoji počáteční nechuť k hudbě, Josef Kuneš svoji neochotu cvičit hru na flétnu  

a Antonín Konrády strýce, který ho občas „trápil“ hrou na housle. Ostatní narátoři jako 

Vlastimil Konrády, Zdeněk Peroutka, Richard Vísner, Jan Holoubek, Josef Nejdl st. a Josef 

Nejdl ml. se zase zaměřovali na pozitivní hlediska, která jim jejich rodina ve vztahu 

k hudebně-folklornímu prostředí přinesla. Narátoři si dnes velmi dobře uvědomují roli 

rodiny v době svého začátku hudební kariéry a jsou za ni vděční.  

                                                             
366 Měli zde blízko k folkloru a tradicím, což je mohlo výrazněji přilákat do místních folklorních souborů. 
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4.2.2. Působení narátora v souboru versus rodinný život a stálé 

zaměstnání 

V této podkapitole se nevěnuji jen vzpomínkám narátorů na dané události, ale více 

praktickému problému, se kterým se dennodenně setkávají a souvisí jak s jejich osobním, 

tak pracovním životem. Téma vztahující se k jejich soukromým životům a folklornímu 

působení jsem do rozhovoru vnesla já osobně, jelikož jsem se chtěla dozvědět, jak se tyto 

dvě složky vzájemně propojují či vylučují. 

Pro podrobnější analýzu tématu jsem narátory rozdělila do dvou pomyslných 

kategorií. První skupinu tvořili narátoři, pro něž není či nebyla hudba a folklorní působení 

zaměstnáním, ale koníčkem. Pracovali nebo stále pracují v jiném než hudebně-folklorním 

oboru, například Richard Vísner jako číšník, Josef Nejdl st. byl zaměstnán na poště či 

Antonín Konrády jako radiomechanik. Dále do této skupiny spadají Petr Buršík, Zdeněk 

Peroutka a Jan Holoubek.
367

 Do druhé skupiny jsem zařadila narátory, pro které je jejich 

zaměstnání zároveň koníčkem, jelikož se alespoň v jistých bodech dotýká hudebně-

folklorní scény. Jedná se o etnografa a ředitele Muzea Chodska Josefa Nejdla ml., 

nynějšího ředitele MKS Kamila Jindřicha,
368

 Josefa Kuneše, ředitele ZUŠ Jindřicha 

Jindřicha, který na škole zároveň vyučuje a Vlastimila Konrádyho.
369

 

 Narátor Richard Vísner se zmiňoval o vztahu svého zaměstnání ke svému působení 

v Národopisném souboru Postřekov: „Já sem si zaměstnání vybral kvůli... Já mám 

zemědělskou školu, já sem zootechnik, ale dělám v hospodě. Dělám čišníka, protože to byla 

jediná možnost, kdy já můžu mít přes tejden volno, jak chci. Různě si nakombinuju směny, 

že sme si mohli dovolit třeba na tři neděle vodject do Ameriky nebo do Švýcarska [...] Asi 

v normálním zaměstnání bych měl problém, ale tady to jde nebo šlo.“
370

 Co měl na mysli 

slovním spojením „normální zaměstnání“? Považoval snad svou práci za méně než 

„normální“? Pravděpodobně ano, ale proč. Narátor v rozhovoru neshledával své 

zaměstnání za lukrativní, možná s ním nebyl spokojen a věděl, že ostatní narátoři mají jiná, 

                                                             
367 Petr Buršík je zaměstnán v plzeňské firmě, Zdeněk Peroutka je již v důchodu, ale dříve prošel řadou 

různých zaměstnání (například prodavač, zaměstnanec pivovaru) a Jan Holoubek se věnuje renovaci 

památek. Více informací o narátorech viz „Karty narátorů“ na přiloženém CD. 
368 Narátor má vystudovaný obor Hudební výchova na pedagogické fakultě a dříve působil ve sboru Nová 

česká píseň nebo v Operním sboru v Plzni. 
369 Jeho zaměstnáním je výuka hry na zobcovou flétnu, klarinet, saxofon a dudy. 
370

 Rozhovor s Richardem Vísnerem, nahrála Žaneta Batková, 15.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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například více kulturně zaměřená zaměstnání a vůči nim mu mohlo to jeho připadat méně 

„normální.“ Z narátorovy výpovědi lze vyčíst, že jeho zaměstnání ho nemuselo příliš bavit, 

ovšem proto, že mu umožňovalo věnovat se folkloru a činnosti souboru, v něm zůstával. 

Petr Buršík také není zaměstnán v přímo hudebním prostředí, žije a pracuje v Plzni: „Když 

dělám soubor tak to znamená téměř každej víkend cestovat sem a zpátky, je to sama o sobě 

komplikace.“
371

 I přes zmíněné dojíždění hodnotil narátor situaci jako zvládnutelnou, co se 

týče koordinace souborové činnosti se svým zaměstnáním. A pokud se situace výjimečně 

zvládnout nedala, nebyl to velký problém, jelikož chod souboru nestál pouze na jednom 

člověku.  

 Kamil Jindřich, který je zaměstnán v organizační oblasti, zejména co se týče 

folklorních akcí, jako jsou například Chodské slavnosti, nastínil svůj názor na 

zkombinování svého zaměstnání a koníčku takto: „Co je pozitivní je to, že všechno se vším 

souvisí. Trošku MKS, Základní umělecká škola plus tedy ty hudební aktivity. Tak 

samozřejmě je to časově hodně náročný, pracovně sem vytíženej v podstatě od rána od 

sedmi do večera do sedmi.“
372

 Narátor si plně připouští, že skloubení jeho zaměstnání  

a koníčku je velmi náročné, ale dá se to realizovat, ovšem na úkor členů jeho rodiny, což 

narátor sám zmiňoval a nebyl z této situace příliš nadšený. Podobně na tom je Josef Nejdl. 

ml: „Není to nejjednodušší tady při tom muzeu. Abych se přiznal, tak kolikrát nedokážu 

oddělit hranice odkaď kam je to profese a odkaď kam je to můj koníček.“
373

 Narátor 

upozorňoval na skutečnost, že jeho pracovní hranice je často překonávána rozměrem jeho 

zálib, ovšem kombinace obojího je také dosti časově náročná. 

  U žádného narátora jsem se nesetkala s tím, že by záměrně zabarvoval situaci  

a tvrdil, jak vše v pořádku zvládá či si nepřipustil obtížnost okolností. To mě vede 

k utvoření si názoru, že narátoři jsou jen lidé, kteří si nebojí přiznat, že jim něco dělá 

problém. Mohu říci, že i když jsou někteří z nich zaměstnaní v jiném než hudebně-

folklorním prostředí, dělají folklor stejně dobře a stejně intenzivně jako ti, kteří se v této 

oblasti pohybují v rámci svého zaměstnání. Narátoři, pro které je jejich zaměstnání zároveň 

koníčkem a dotýká se hudebně-folklorní oblasti, při rozhovoru o tomto tématu působili 

                                                             
371 Rozhovor s Petrem Buršíkem, nahrála Žaneta Batková, 8.11.2014, uloženo v soukromém archivu autorky. 
372 Rozhovor s Kamilem Jindřichem, nahrála Žaneta Batková, 7.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
373

 Rozhovor s Josefem Nejdlem ml., nahrála Žaneta Batková, 3.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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poněkud unaveně a přepracovaně.
374

 Nejvíce svěží dojem ve mně zanechal narátor, který je 

již v důchodu – pan Antonín Konrády, který doslova sršel energií a chutí něco nového po 

folklorní stránce vymýšlet. 

 Podstatnou podmínkou pro to, aby narátoři mohli dělat folklor je podpora  

a především tolerance ze strany jejich rodiny, především manželek či přítelkyň. Zdeněk 

Peroutka na situaci nahlížel takto: „Záštitou, že to můžu dělat, je moje rodina. Bez ní a bez 

pochopení mojí manželky bych to nemoh dělat. To víte, že za ty léta jsme kolikrát byly ve 

střetu, ale ví, že si mě jako muzikanta vzala a celá moje rodina je spjata s tím, že přijde 

sobota a já jdu hrát. Popravdě řečeno, když sem měnil několik zaměstnání, vždy sem 

uvažoval o tom, abych měl soboty volný, abych mohl v sobotu chodit hrát.“
375

 Na jednu 

stranu lze pochopit, že touha muzikantů hrát a vystupovat je veliká, ale často na to doplácí 

právě jejich rodiny. V případě narátorů je situace různá. Konkrétně u Zdeňka Peroutky 

došlo k tomu, že jeho dcera i syn s ním začali vystupovat.
376

 

 U narátorů je poměrně časté, že jejich manželky docházely také do folklorních 

souborů, kde například zpívaly či tancovaly, což je případ i Josefa Nejdla st.: „Pro mě to 

byla dycky taková věc, jednak mě to bavilo a byl sem rád, že to dělám. Vždycky se to 

nějakým způsobem nechalo skloubit. Když sem se oženil, žena potom taky chodila do 

souboru a pak sme měli dva kluky a ty taky oba dva chodili do souboru.“
377

 V případě 

Josefa Nejdla st. se do souboru zapojila celá rodina, tudíž u nich mohl získat podstatně 

větší pochopení než narátoři, kteří v souboru působili sami. Pan Antonín Konrády patřil 

k těm, kterým se pochopení ze strany rodiny dostávalo: „Manželka byla taky v souboru 

národopisným a ví, co to je za oběť, že to není jenom to hopsání nebo hraní, že to je velká 

oběť od těch lidí, který chtějí druhý bavit. Takže má pro to pochopení.“
378

 Na jednu stranu 

nelze manželce narátora upřít jakési pochopení pro jeho činnost, ovšem dny, kdy odjížděl 

s dudáckou muzikou pryč a ona zůstala doma s dětmi, ji nahradit nemůže, proto je důležité 

                                                             
374 Může to být pouze můj osobní dojem.  
375 Rozhovor se Zdeňkem Peroutkou, nahrála Žaneta Batková, 10.9.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
376 Měli talent, hudba je bavila a možná hrála roli skutečnost, že chtěli trávit více času pohromadě jako 

rodina. 
377 Rozhovor s Josefem Nejdlem st., nahrála Žaneta Batková, 7.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
378

 Rozhovor s Antonínem Konrádym, nahrála Žaneta Batková, 17.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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také na situaci nahlížet nejen tak, že jeho žena situaci chápala a zvládala, jak narátor 

tvrdil.
379

 

Závěrem chci podotknout, že profesní a soukromý život narátorů se bezpochyby 

navzájem ovlivňuje, v některých případech pozitivně a někdy spíše negativně, zejména co 

se týče jejich časového vytížení. Ať už jsou reakce narátorů na toto téma spíše kladné či 

záporné, musím zmínit, že folklor a působení v souborech je pro ně jistý druh zábavy, ale 

také odpovědnosti, jelikož chtějí, aby za nimi byly vidět výsledky. Otázku, zda může být 

profese nebo soukromý život překážkou v účasti narátorů na Chodských slavnostech lze 

díky výpovědím narátorů zodpovědět jednoznačně. Samozřejmě nějaké dopady čistě 

pracovní či soukromé se mohou projevit vždy, ale když se jedná konkrétně o Chodské 

slavnosti, se kterými narátoři počítají rok dopředu, dokážou si pracovní záležitosti 

přizpůsobit, a co se týče těch soukromých, vždy záleží na konkrétním stavu jejich 

domácnosti a vnitřních vztahů. Myslím si, že i manželky a přítelkyně považují slavnosti za 

velký okamžik a mohou být díky tomu shovívavější než po zbytek roku. Narátorům se 

nějakým způsobem daří zkombinovat jak své zaměstnání, tak hudební koníček a jejich 

manželky a rodiny jsou jim oporou, i když pro ně situace nemusí být vždy jednoduchá.  

4.2.3. Emigrace  

 Téma emigrace v tomto případě úzce souvisí s problematikou cestování folklorních 

souborů a otázkou patriotismu, kterou jsem již výše nastiňovala.
380

 Členové chodských 

folklorních souborů jsou silní patrioti, což je také důvod, proč zde působí a reprezentují 

tento region. Některým z nich se za minulého režimu naskytla příležitost zůstat v cizině 

natrvalo, ovšem nestalo se tak. Otázkou zůstává, co je k tomu vedlo. Téma emigrace 

vnášeli sami narátoři spontánně a v souvislosti s možností folklorních souborů vycestovat 

na Západ.
381

 Tuto problematiku jsem se rozhodla zařadit do kapitoly pojednávající  

o kariéře hudebníka z toho důvodu, že se do jisté míry dotýká hudební, folklorní kariéry 

narátorů.
382

 

                                                             
379 Tato problematika se pro mě stává výzvou do budoucna, jelikož považuji za zajímavé zmapovat názory a 

osobní pohledy manželek narátorů, zejména co se týče jejich působení v souborech. 
380 Tématu se věnuji v kapitole 4.1.2.4. 
381 Mohlo by to reflektovat skutečnost, že dnes mohou zpětně přemýšlet nad tím, jaké by to bylo, kdyby 

v cizině zůstali, proto je pro ně toto téma i dnes aktuální a sami s ním přicházejí.  Zkrátka s tímto tématem 

pociťují patřičnou svázanost, ať už k tomu mají jakékoliv osobní důvody. 
382

 Kdyby se narátoři před rokem 1989 rozhodli emigrovat, znamenalo by to pro ně konec jejich hudební, 

folklorní kariéry. Mnozí si to možná uvědomovali a nechtěli se přestat věnovat tomu, co měli rádi – folkloru. 
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Narátor Antonín Konrády osobně obdržel nabídku, zůstat v roce 1968 ve Francii, 

čímž by mohl utéci od dopadů působení komunistického režimu v naší zemi. Nabídka 

přišla ze strany strýce Jiřiny Skalové – zpěvačka a členka Chodského tria, který byl vedoucím 

v místní lokomotivce: „On mě furt nabízel, když je ten převrat u nás, teda ne převrat, ten 

osmašedesátej rok, jestli tam nechci zůstat. Jako, že by mě sehnal práci, když sem 

radiomechanik, že bych tam mohl dělat v tý fabrice. Tak mě to tenkrát nabízel, ale 

nezůstali sme tam, tenkrát mě to nabízel no.“
383

 Proč se rozhodl nepřijmout tuto nabídku  

a uvažoval o ní alespoň? Rodinu měl s sebou, tudíž se domnívám, že v neprospěch jeho 

rozhodnutí hrálo roli Chodsko, jeho domov. Antonín Konrády byl a stále je patriot tělem  

i duší a pomyslný chodský svéráz a místní tradice by v cizině postrádal. Nad nabídkou se 

mohl zamýšlet z toho důvodu, že se jednalo o období těsně po vpádu vojsk Varšavské 

smlouvy do ČSSR; situace se mu mohla zdát velmi negativní, a proto mohl pociťovat 

touhu zůstat na Západě. Konkrétně v případě Antonína Konrádyho, velikána chodského 

folkloru si nedokážu představit, že by jeho rodina, tradičně se věnující folkloru, nesla 

„nálepku emigrantů“. Možná, že na to bral ohled a nemohl dopustit, aby tímto způsobem 

„pošpinil“ jméno a tradici svého rodu tím, že by svůj rodný kraj v těžkých chvílích opustil. 

 Další narátor, Josef Nejdl st. v otázce emigrace primárně rozlišoval situaci týkající 

se mladých a starších lidí: „Těch mladých, který by tam jako zůstali, tak z těch tam nebyl 

nikdo. Pak sme byli my...manželský dvojice, měli sme tady rodiny, tak to nikoho nenapadlo, 

že bysme to...“
384

 Věnoval se situaci při návštěvě mezinárodního folklorního festivalu ve 

Francii a odkazoval na to, že mladí lidé by tam hypoteticky zůstat mohli, ale oni měli doma 

rodiny, své pohodlí a zvyklosti. Roli v jeho uvažování o tématu emigrace tudíž hrála 

věková rovina. Mladé lidi považoval za více bez závazků než ty starší, ale vůbec 

neakceptoval skutečnost, že i oni se mohli cítit patrioty, což může být důvod pro to, aby se 

vrátili domů na Chodsko. 

  Narátor Vlastimil Konrády zase na situaci nahlížel skrze své osobní zkušenosti, 

získané zejména po zájezdu do USA v roce 1987: „Nikdy sme nepřemejšleli o tom, že 

bysme někde emigrovali nebo zůstali, protože sme dycky viděli ty naše krajany. Někdo nám 

                                                             
383 Rozhovor s Antonínem Konrádym, nahrála Žaneta Batková, 17.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
384

 Rozhovor s Josefem Nejdlem st., nahrála Žaneta Batková, 7.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
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to i přiznal, že sou nešťastný, protože ta touha po domovu tam pořád je.“
385

 Hovořil  

o autentickém zážitku s krajany, u kterých viděl stesk po domově a pravděpodobně na 

Chodsku nebyl tak moc nešťastný, aby tohle podstoupil. Výpovědi krajanů na něj mohly 

zapůsobit trochu odstrašujícím dojmem. Vzpomínky Jana Holoubka jen potvrzovaly 

skutečnost, že Chodové mají ke svému regionu velmi blízký vztah a jejich míra 

konzervativnosti a odkazu k rodnému kraji je v nich zkrátka zakódovaná. Narátor 

vzpomínal na festival ve Schlitzu v roce 1988: „Když sme jeli zpátky, tak sme přemejšleli, 

tak co, nezůstaneme tady?(Smích) To byly takový ty narážky, ale nikdy nikdo nám z toho 

zájezdu nezůstal. Sme byli v Postřekově, sme měli tam naše rodný Chodsko, kampa bysme 

se tlačili že jo.“ 
386

 Narátor zdůrazňoval roli Chodska, místa vyloženě stvořeného pro lidi 

jako jsou Chodové, jelikož by pro ně bylo těžké, v případě jeho tónu výpovědi téměř 

nemožné, zapadnout mezi jiné lidi a odlišnou mentalitu.  

Richard Vísner ve svém vzpomínání potvrdil silné vazby Chodů na region 

Chodska: „Jak říkám, ty Chodové sou konzervativní a myslím, že by jim to tam chybělo.“
387

 

Petr Buršík, také člen postřekovského souboru, nezávisle na Richardovi Vísnerovi, 

v souvislosti s festivalem ve Schlitzu ve Spolkové republice Německo, zmínil: „Ríša 

Vísner tehdá říkal, já sem tam chtěl normálně zůstat, přemejšlel, že se nevrátí domů. Měl 

z toho oči navrch hlavy.“
388

 Proč Richard Vísner ve své vzpomínce tohle nezmiňoval? 

Byla to vůbec pravda nebo se Petr Buršík mohl zmýlit v tom, kdo tuhle větu pronesl? 

Možná, že se Richard Vísner nechtěl v rozhovoru zmiňovat o tom, že uvažoval o emigraci, 

byť jen v rámci humoru, jelikož zpětně věděl, že by to z hlediska toho co dělal – folkloru, 

byla nerozvážnost a nezachoval by se jako patriot, kterým se v rozhovoru prezentoval. 

Roli v tom, proč se narátoři nerozhodli emigrovat, hrálo několik skutečností. 

Politická situace na Chodsku pro ně nebyla až tak vyhrocená, aby byli výrazně nuceni 

odjet a nevrátit se. Dále hrál roli právě prvek patriotismu a odkazu ke svým domovům. Pro 

narátory, kteří v té době již měli rodinu, samozřejmě mohl být rozhodujícím faktorem 

právě ohled na ni a také neochota zvykat si na nové prostředí a učit se cizí jazyk. Troufám 

si tvrdit, že jejich touha po svobodném životě nebyla dostatečně motivující na to, aby 

                                                             
385 Rozhovor s Vlastimilem Konrádym, nahrála Žaneta Batková, 24.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
386 Rozhovor s Janem Holoubkem, nahrála Žaneta Batková, 24.10.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
387 Rozhovor s Richardem Vísnerem, nahrála Žaneta Batková, 15.11.2014, uloženo v soukromém archivu 

autorky. 
388 Rozhovor s Petrem Buršíkem, nahrála Žaneta Batková, 8.11.2014, uloženo v soukromém archivu autorky. 
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opustili rodný kraj, i za cenu nějakých omezení, i když se jednalo o omezení základních 

lidských práv a svobod. Narátoři nebyli vedeni silnou touhou po životě na Západě, i když 

během cest tento „jiný svět“ osobně poznali a lákal je. Dokázali se vrátit a žít zde 

v socialistickém Československu a vysvětluji si to především sepětím s Chodskem, jejich 

domovem. V neposlední řadě nechtěli připustit, aby se museli vzdát souborové činnosti. 
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5. Závěr 

 Skrze deset rozhovorů nahraných s narátory, kteří jsou členy chodských folklorních 

souborů, jsem ve své práci hledala odpověď na hlavní otázku, a to jak se v jejich očích 

proměňovaly Chodské slavnosti a chodský folklor. Dále jsem se zaměřovala na skutečnost, 

jaká témata narátoři považovali za stěžejní a proč některá z nich spontánně vnášeli do 

rozhovorů. Svoji práci jsem strukturovala podle vyprávění narátorů, jelikož celé toto téma 

se týkalo především jejich osobních vzpomínek a pohledů. 

 První tematický okruh interpretační části práce, Proměny Chodských slavností od 

roku 1955 do současnosti, mi přinesl různá zjištění. Narátoři shledávali největší změny, co 

se týče srovnávání Chodských slavností a místního folkloru před rokem 1989 a po něm 

v tom, že za komunistického režimu byla jejich činnost v rámci folklorních souborů 

v některých záležitostech omezována, což tvořilo základní kostru jejich vzpomínání. 

Hlavními tématy pro ně byly kvalifikační přehrávky či omezení, se kterými se ze strany 

politického režimu setkali. Ve svých vyprávěních na tato témata kladli důraz, protože jim 

ona doba do jisté míry znepříjemňovala jejich folklorní prožitky. Usuzuji, že narátoři 

neměli potřebu se ve svých vyprávěních o těchto politických tématech přetvařovat, jelikož 

nikdo z nich nebyl člen KSČ, a tudíž přede mnou nepociťoval nutnost zpětně se 

„očišťovat“. Dnes na tuto problematiku nahlíží narátoři s odstupem času, pod náporem 

pozitivnějších zážitků, a dřívější omezení považují za zcela zbytečná a absurdní. Své 

postoje vůči problematice cestování folklorních souborů před rokem 1989 prezentovali 

všichni narátoři velmi podobně. Nejsilnější byly jejich vzpomínky na výjezdy na Západ,  

v nichž nebyla upřednostňována otázka folklorní, ale zejména konzumní.
389

  

 V dalším úseku tohoto okruhu jsem se v některých případech setkala s negativními 

postoji narátorů k jednotlivým tématům. Šlo zejména o otázky týkající se zapojování 

politiky do Chodských slavností po roce 1989 či o samotnou existenci Folklorního 

                                                             
389 Primárně se zabývali problematikou, jaké zboží si tam nakoupili, jací lidé tam žili a co jiného na rozdíl od 

ČSSR viděli. Všechny tyto hodnoty přebily jejich folklorní zážitky, o kterých se téměř nezmiňovali. 
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sdružení České republiky, které někteří narátoři otevřeně kritizovali. Odpor vůči 

politickým záležitostem, které se i nyní v jisté míře promítají do národopisného festivalu, 

pramenil z jejich zkušeností z dřívější doby. V souvislosti se svým současným pohledem 

na slavnosti vnášeli narátoři do rozhovorů například stále aktuální téma Chodrockfestu, 

který je pro některé z nich zklamáním a výzvou do budoucna, které jsou odhodláni se 

postavit. Ve svých vyprávěních týkajících se současných Chodských slavností se narátoři 

věnovali také tématům mládeže ve vztahu k folkloru, otázce patriotismu či svému 

osobnímu pohledu na změny v programu slavností s nástupem Kamila Jindřicha do čela 

Městského kulturního střediska. Na všechna tato témata pohlíželi se značným důrazem na 

to, že se jedná o témata současnosti. Nerozvíjeli je v souvislosti s obdobím před rokem 

1989 a to z důvodu, že pro ně hrají primární roli nyní.
390

  

 Během analýzy a interpretace rozhovorů jsem také vypozorovala, že jedním 

z hlavních témat, které je pro Chodské slavnosti mezi narátory stále aktuální, je vztah 

dechové hudby a místního folkloru. Je tomu tak proto, že každý narátor zastává jiný názor 

na to, jak by dle něj měly Chodské slavnosti vypadat. Toto problematika je do budoucna 

pro narátory téma velmi otevřené a domnívám se, že tak také zůstane.
391

 V některých 

případech se mohli narátoři cítit zaskočeni, zejména když jsem se jich dotázala na 

vzájemné vztahy místních folklorních souborů. Někteří automaticky zmiňovali pověstnou 

mrákovsko-postřekovskou rivalitu a jiní se naopak tvářili, že vztahy mezi nimi jsou 

bezproblémové.
392

  

 Všechny tyto výše zmíněné prvky, jako je zapojení politických záležitostí do 

slavností, Chodrockfest, vztahy místních souborů, pohledy na dechovou hudbu či folklor 

nebo otázka patriotismu a toho, proč vůbec narátoři folklor dělají, značně ovlivňují dnešní 

Chodské slavnosti.
393

 Obecně lze z výpovědí narátorů vyčíst, že jsou více spokojeni 

s průběhem a organizací současných Chodských slavností, než tomu bylo před rokem 

                                                             
390 Dříve řešili odlišná témata a těmto přikládají jistou úlohu až v dnešní době. V každém období života 

člověk klade důraz na něco jiného, což může být ovlivňované politickým uspořádáním země, ve které žije či 

osobními postoji vůči daným problematikám. 
391 Jedná se o záležitost, kterou nelze vyřešit najednou, ale postupný vývoj ukáže, zda se dechové kapely 

v programu Chodských slavností udrží. 
392 To vše souviselo s tím, že jejich výpovědi byly nahrávané a narátoři věděli, že s nimi budu dále pracovat. 

Možná měli strach, aby někoho neurazili. 
393 Pro narátory jsou to témata stále aktuální a s některými z nich se každoročně v rámci slavností potýkají. 



117 
 

1989. Zmiňovali sice také výhody tehdejší doby,
394

 ale dnes jsou více spokojeni už z toho 

důvodu, že samotné slavnosti mají více folklorní ráz a nejsou akcí převážně politickou.  

 Druhý okruh práce, Kariéra hudebníka, přinesl poznatky především v tom smyslu, 

že narátoři na svých příbězích dokazovali skutečnost, že jejich profesní a soukromý život 

nemůže být zcela oddělován, ať už jsou zaměstnáni ve folklorně-hudebním odvětví či 

nikoliv. Jejich profese nebo soukromý život samozřejmě může být překážkou v účasti na 

Chodských slavnostech, ale v případě mých narátorů tomu tak nebylo. Co se týče 

rodinného zázemí, ze kterého jednotliví narátoři pocházejí, vždy na ně mělo nějaký vliv, 

zejména po hudební stránce. Nebýt prvotních impulzů ze strany jejich rodin, nemuseli 

s hudbou a folklorem vůbec začít. Téma emigrace vnášeli narátoři do svých vyprávění 

samovolně, což shledávám jako důsledek toho, že v souvislosti s hovorem o cestování do 

zahraničí považovali toto téma za neopomenutelné. Někteří se kdysi osobně sekali 

s možností zůstat v cizině, což je jistým způsobem mohlo poznamenat.
395

 

 Narátoři si uvědomují, že chodský folklor, kterému se věnují, je jedinečný  

a umožňuje jim odlišovat se a vynikat, zejména v zahraničí. U všech narátorů je také 

patrné jejich sepětí s místem, kde působí – Chodskem. Jsou hrdí na to, že jsou Chodové  

a každý rok na Chodských slavnostech veřejnosti představují svá nově pojatá vystoupení. 

Co se týče místního folkloru a Chodských slavností, narátoři věří, že si budou nadále 

udržovat svoji vysokou úroveň i v budoucnu. Většina z nich považuje dnešní podobu 

Chodských slavností za vrchol, kterého kdy ve své existenci dosáhly. Pokud tedy nyní 

Chodské slavnosti dospěly do pomyslného vrcholu, ve smyslu, že jsou akcí převážně 

folklorní, jaký bude jejich vývoj v budoucnu? Budou si držet stále stejný ráz nebo  

s nástupem jiného ředitele Městského kulturního střediska půjdou jiným směrem? To je 

otázka, na kterou odpoví jen následný vývoj.  

  

                                                             
394 Chodské slavnosti byly dle narátorů před rokem 1989, co se týče jejich vystupování více spontánní. 

Netvořilo je tolik pořadů a narátoři v rámci nich měli více volného času.  
395

 Například ještě v dnešní době, zejména pokud nejsou spokojeni s politikou naší země, mohou uvažovat 

nad tím, jaké by to bylo, kdyby tehdy v cizině zůstali.  
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PŘÍLOHY 

Nahrané rozhovory jsou přiložené k diplomové práci na DVD a Souhlasy ke zpracování a 

zpřístupnění osobních a citlivých údajů jsou společně se záznamy o rozhovorech dostupné 

na přiloženém CD. 

OBRAZOVÉ PŘÍLOHY 

 

Obrázek 1: Poloha Chodska na mapě  
zdroj: DVOŘÁKOVÁ, Alena: Chodsko, s. 2. 

 

Obrázek 2: Mapa horního a dolního Chodska  

zdroj: KUMPEROVÁ, Iva: Chodské kroje, s. 4. 
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Obrázek 3: Sváteční kroj s rukávci z dolního Chodska 
zdroj: KUMPEROVÁ, Iva: Chodské kroje, s. 11. 

 

 

Obrázek 4: Sváteční kroj s kabátkem z horního Chodska 

zdroj: KUMPEROVÁ, Iva: Chodské kroje, s. 35. 
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Obrázek 5: Nevěsta a ženich z dolního Chodska 

zdroj: KUMPEROVÁ, Iva: Chodské kroje, s. 19. 

 

 

Obrázek 6: Nevěsta a ženich z horního Chodska 

zdroj: KUMPEROVÁ, Iva: Chodské kroje, s. 32. 
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Obrázek 7: Kaple Svatého Vavřince na Veselé hoře u Domažlic 

zdroj: http://www.turistika.cz/mapy/mista/, 25.4.2015. 

 

 

Obrázek 8: Domažlická dudácká muzika  

zdroj: http://www.mzv.cz/chicago/cz/kultura_co_nas_ceka/kultura/, 25.4.2015. 
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Obrázek 9: Chodský soubor Mrákov,  

zdroj: http://www.mrakovskysoubor.cz/cz/fotogalerie/, 25.4.2015. 

 

 

Obrázek 10: Konrádyho dudácká muzika  

zdroj: http://www.chodskaliga.cz/turisticke-informace/rekreace-bez-hranic/, 25.4.2015. 

http://www.mrakovskysoubor.cz/cz/fotogalerie/index.php?id_portfolio=9&code=cz#reference
http://www.chodskaliga.cz/turisticke-informace/rekreace-bez-hranic/
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Obrázek 11: Mužský pěvecký sbor Haltravan  

zdroj: http://domazlicky.denik.cz/galerie/hyjta09.html?mm=1499364, 25.4.2015. 

 

 

Obrázek 12: Národopisný soubor Postřekov  

zdroj: http://lidovepisne.cz/chodsko09/chodske09-01.jpg, 25.4.2015. 

 

http://domazlicky.denik.cz/galerie/hyjta09.html?mm=1499364

