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 Národopisný region Podluží
Podluží je jednou z čás   národopisné oblas   Slovácko, které bylo v dřívější 
literatuře označováno též jako Moravské Slovensko. V archivních dokumen-
tech nacházíme zmínky o pojmenování obyvatel této oblas   od počátku 
18. stole   – jako Podlužáky je poprvé uvádí list ze 14. července 1708, další 
zprávy jsou potom od roku 1740. Tady však ještě nejde o národopisné vyme-
zení, ale o charakteris  ku zeměpisného a výrobního rázu kraje. Název Podluží 
se všeobecně odvozuje od typického znaku zdejšího kraje, a sice stojatých 
vod, označovaných tu jako „luže“. Na správnost teorie ukazuje nejen existen-

ce velkých rybníků ve 14. až 16. stole  , ale i jméno obce Lužice, doložené 
v pramenech ze 13. stole  . Podluží je tedy kraj pod lužními lesy v nejjižnějším 
cípu země moravské na pravém břehu řeky Moravy, před soutokem s Dyjí; jde 
přibližně o oblast mezi městy Hodonín a Břeclav. 
Podluží však v minulos   sahalo až za moravské hranice a patřilo k němu i úze-
mí na pravém břehu řeky Moravy za soutokem s Dyjí, tzn. na rakouské půdě. 

Starší manželský pár. Charvátské Podluží, 
počátek 20. stole  

Svobodná dívka v kabátku „na pevno“. Stará 
Břeclav, 1910
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Na dolnorakouské straně to byly např. obce ležící na Moravském poli – Ranš-
purk (Rabensburg, původně Havranohrad), Cahnov (Hohenau), Lingaštorf 
(Ringelsdorf), Přílepy (Waltersdorf), Pernital (Bernhardsthal), Střezemice 
(Drösing), Suché Kruty (Dürnkrut) a Dolní Opatov (Nieder Absdorf). Ve druhé 
polovině 19. stole   a začátkem stole   následujícího byl mezi obyvateli těchto 
obcí a obyvateli moravské čás   Podluží čilý vzájemný styk, na což měla vliv 
i příslušnost ke společným panstvím. Součás   jedné državy byly po určitou 
dobu kupř. vsi Ranšpurk a Lanžhot (rod Lichtenštejnů). Intenzivní hospodář-
ské a kulturní styky se promítly i do společného vývoje lidového kultury a 
odívání a dolnorakouské obce jako Cahnov a zejména Ranšpurk se staly v po-
lovině 19. stole   i významnými centry např. podlužácké krojové výšivky. 
Teritoriálně dělíme Podluží na tři oblas   – jižní (dolní), severní (horní) a zá-
padní (charvátskou). Do západní čás   přiřazujeme tradiční národopisné obce 
Hlohovec, Poštorná, Charvátská Nová Ves, Lednice, Stará Břeclav a Ladná (sa-
motné centrum města Břeclav si udrželo svůj selský ráz, a  m pádem i kro-
jovou svébytnost jen do 70. let 19. stole  , kdy bylo tvrdě poněmčováno). 
K obnově podlužáckého kroje došlo v posledních dese  le  ch v Podivíně, kde 
prvky lidových zvyklos   byly v zásadní míře vždy ovlivňovány bohatým folk-
lorním zázemím okolních obcí, hlavně Ladnou (původně Lanštorfem), se kte-
rou Podivín tvoří a po celé generace tvořil společnou církevní farnost. 
Do jižního Podluží náleží Lanžhot, Kos  ce, Tvrdonice, Moravská Nová Ves, 
Týnec a Hrušky. Do severního Podluží potom patří obce z bývalého okresu 
Hodonín. A lze stručně konstatovat, že právě tato část se ustálila nejpozději 
(zejména pokud jde o vývoj lidového kroje) a k defi ni  vnímu příklonu k podlu-
žáckému regionu tu dochází až v 70. letech 19. stole  . Dnes sem zahrnujeme 
Dolní Bojanovice (jako přirozené národopisné centrum severního Podluží), 
Prušánky, Josefov, Starý Poddvorov, Nový Poddvorov, Lužice a Mikulčice spoje-
né s dříve samostatnou obcí Těšice. Na pomezí severního a jižního Podluží se 
nachází obec Moravský Žižkov. V současnos   svobodná chasa nosí slavnostní 
kroj sousedního Hanáckého Slovácka, vdané ženy si udržují oděv podlužácký.
Zejména v druhé polovině 90. let 20. stole   sílící snaha o oživení, zkvalitnění 
a snad i zatrak  vnění života na vesnicích i v menších městečkách a také ros-
toucí potřeba dalšího rozvoje turis  ckého ruchu regionu přivádí představitele 
obcí a mnohé tamní občany zapálené pro regionální historii nebo folklor k za-
kládání lidových souborů a „krúžků“, k slavení hodů a jiných lidových tradic. 
Pla   to zejména pro obce s původně nepřevažujícím českým živlem, kde po 
roce 1945 došlo ke drama  cké změně ve složení obyvatel. Nové dosídlova-
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cí skupiny lidí pocházely z nejrůznějších koutů poválečného Československa.
Teprve nyní, zhruba po padesá   letech, získávají mladší generace pocit staro-
usedlictví a hledají společnou iden  tu. Pro rozvíjení nové folklorní tradice je 
samozřejmá potřeba „přihlásit se“ k nějaké již existující národopisné oblas   a 
kultuře a především převzít lidový oděv (byly i snahy a tendence o vytváření 
zcela nového kroje, příp. sestaveného z různých typů krojů, což se naštěs   
nepodařilo dotáhnout do konce). Tady se naplno projevila již uvedená atrak-
 vita a přitažlivost Podluží, která způsobila téměř výsadní přejímání podlu-

žáckého kroje i přes poměrně velkou fi nanční nákladnost při jeho pořizování. 
A tak kroj z Podluží dnes můžeme vidět na hodech a při jiných národopisných 
akcí ve Val  cích či v Bulharech. 

Kroj v historii
Lidový kroj lze charakterizovat jako oděv, typický pro určitou národopisnou 
oblast a dobu. Zjednodušeně řečeno, jde o tradiční oděv venkovských oby-
vatel na našem území. Vyvíjel se a pozvolna se měnil v průběhu stale  . Čím 
hlouběji do historie,  m známe méně konkrétních informací. Detailněji jej 

Svobodná dívka v kroji „na vyslečení“. 
Charvátské Podluží, 30. léta 20. stole  

Svobodný chlapec „rekrút“ s odvedeneckým 
„perem“. Stará Břeclav, 1931
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popisovat, hodno  t jeho vývoj můžeme až od druhé poloviny 18. stole  , kdy 
se lidovému kroji začíná věnovat pozornost a zachycují je i první malířské ko-
lekce. V 19. stole   se přidává zájem vzdělané společnos   a badatelů, vznikají 
první muzea a kroje – zejména jejich slavnostní typy – se stávají cennými 
sbírkovými soubory. Po vynálezu fotografi e a vytvoření celé sítě muzeí se kroj 
jako jedna z hlavních dominant lidové kultury stává hlavním objektem sbě-
ratelského zájmu a my dnes můžeme poměrně přesně popsat vývoj a typy 
lidového oděvu v jednotlivých národopisných oblastech v 19. a 20. stole  .
Kroje se samozřejmě v jednotlivých regionech lišily. Odrážely životní podmín-
ky a charakter v dané oblas   a je logické, že jinak vypadal ten z bohaté úrod-
né Hané a Podluží, a jinak z chudých podhorských oblas  . Ve všech oblastech 
se však kroj shodně dělil do určitých kategorií. Podle užitné funkce na kroj 
pracovní a všední, sváteční a obřadní. Dále na kroj ženský, mužský a dětský 
a podle rodinného stavu též na kroj pro svobodné a osoby ve stavu manžel-
ském. Nesmíme ale zapomínat i na rozdílné sociální postavení jednotlivých 
nositelů kroje v rámci vesnice, které se projevilo především v bohatos   a ná-
kladnos   kroje svátečního.  

Dívčí sváteční kroj. Charvátské Podluží, 20. léta
20. stole  

Svobodní chlapci v kroji „na vyslečení“. 
Charvátské Podluží, poč. 20. stole  
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Ve druhé polovině 19. stole   zejména masový nástup tex  lní konfekce a stále 
větší nabídka dostupných a levnějších (opro   doma tradičně zhotovovaných) 
látek způsobily postupné odkládání lidového oděvu. Rozvoj průmyslu a mož-
nost výdělku ve městech, v továrnách, na železničních drahách zapříčinil, že 
muži začali odkládat pro tuto práci nevhodné krojové oblečení, k němuž se 
někdy vraceli alespoň ve sváteční dny. Ženy je v tomto sice následovaly o ně-
co později, ale do 20. stole   se lidové kroje ve větší míře udržely jen v jižních 
Čechách a na jihovýchodní Moravě. 
V současnos   se na Podluží a Hanáckém Slovácku udržuje tradice nošení slav-
nostních krojů u svobodné chasy – dívek a chlapců. Vdané ženy, popř. mužáci, 
si kroj oblékají při návštěvách významných bohoslužeb, folklorních příležitos-
tech a akcích pořádaných místními slováckými kroužky.

Podlužácký ženský kroj 
Ženský kroj ve srovnání s mužským daleko více podléhal vnějším vlivům, 
hlavně módnos  . Do dnešní doby se nezachoval spodní „rubáč“, výrazněji se 
změnila (zkrá  la) délka sukní u slavnostního dívčího kroje, původní lemy na 
spodním okraji sukně vystřídalo sámkování, změnil se i styl výšivek. Důleži-
tou změnou bylo upuštění od nošení rukávců a obojků ve všední dny. Tím se 
krojové varianty značně zjednodušily a zejména po roce 1945 byla vytvořena 
nová „pravidla“ pro oblékání vdaných žen. Vždy však pla  valo, že barvy oděvu 
korespondovaly s věkem svých nositelek – čím starší žena,  m tmavší oděv, a 
samozřejmě oděv se vždy nosil v souladu s liturgickým kalendářem. 
Co ale nejvíce odlišuje současný ženský kroj od minulého je zánik obřadních 
součás   (úvodnice, zavíjačky, místy i šatky) a zimního svrchního ošacení, který 
proběhl v prvních dese  le  ch 20. stole  . Před druhou světovou válkou skon-
čilo i nošení obřadní soukenné šuby, dlouhého kabátce s beránkem uvnitř.  
Šubu na několika místech zdobilo červené šňůrování a nosila se v chladném 
počasí, zejména při svatbách (nevěsta a starší družička). Působivou a staro-
bylou součás   byl též kabátec zvaný mentýk a krátký bílý kožíšek z ovčí kůže, 
vyteplený beránčinou. Takový kožíšek stál na konci 19. stole  , kdy začal po-
stupně mizet ze šatníku dívek a žen na Podluží, kolem 15 zlatých. 
V 80. letech předminulého stole   se začíná objevovat v regionu nový oděvní 
prvek, který brzy vytlačil výše zmíněné zimní ošacení, vlňák. Dodnes jej nosí 
hlavně starší a tradičně oblékané ženy po celém Podluží. Navíc jej do svého 
šatníku nově zařazují i mladší vdané ženy, které obnovují krojovou tradici. 
Vlňáky rozdělujeme do dvou hlavních skupin – na teplejší s velkými káry a při 
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okraji s třásněmi ze stejného materiálu (jde o čistou jemnou vlnu a výrobky 
jsou teplé a přitom lehké) a na velmi pestré letní „zavijáky“. 
Vlňáky z první skupiny se dnes na Podluží dědí z generace na generaci nebo 
se kupují v rámci vesnice, příp. celého regionu. Liší se jak vzorem, barvou, 
tloušťkou, tak i kvalitou a také pojmenováním – „húslový“, „agrární“, „špa-
gátový“, „ledkový“, „masový“ či „kachlový“. Nenahraditelné byly zejména vl-
ňáky světlejší barvy v teplém barevném ladění, které se nosily na pravidelné 
nedělní bohoslužby (při mších na Nový rok, Boží hod velikonoční se potom 
týž vlňák nosil rubovou stranou ven – byl tady méně opotřebovaný). Velmi 
cenné byly i obřadní „orbajtové“ vlňáky. 
V posledních letech před první světovou válkou stával kvalitní zimní vlňák 6 až 
8 zlatých a nosíval se původně složen „na rožek“, tedy do cípu, který sahal 
až ke spodnímu okraji sukně. Později se začal nosit přeložený na půl – „na 
rovno“. V meziválečném období se začínají pro chladnější období zhotovovat 
i menší pletené vlňáčky s třásněmi, nejčastěji v barvě hnědé, černé, červené 
nebo zelené. V současnos   je nosí i mladé dívky a děvčátka hlavně z národo-
pisných souborů.

Slavnostní oděv vdané ženy z Hlohovce. 
Večerní mše na Bílou sobotu. Val  ce, 2022

Oděv vdané ženy z Hlohovce pro postní  
období. Mše na Velký pátek. Val  ce, 2022
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Starší a vdané ženy oblékají pro slavnostní příležitos   stejnokroj, tzv. podlu-
žácké šaty. Komplet je tvořený sukní a jupkou stejné látky. Jupka je po obvodu 
a na krajích rukávů zdobena krajkovou aplikací. Souprava je doplněna broká-
tovou zástěrou v barevném ladění k šatům. Na hlavu si ženy vždy uvazují do 
čela sahající šátky s vázáním pod bradu. Druh materiálu i vzor šátku vychází 
z ročního období i z příležitos  , ke které je šátek uvazován. V minulos   ženy 
nosily od svátku sv. Kateřiny do sv. Ducha pouze černý vlněný šátek z kvalitní-
ho kašmíru s  štěným vzorem po obvodu. Dnes jsou šátky malované a černá 
barva zůstává pro smuteční příležitos   nebo postní období.

Dívčí sváteční kroj 
Svobodné dívky k nejslavnostnějším příležitostem oblékají široké molové ru-
kávce, přes ně pestře vyšívanou ves  čku bez rukávů „lajbl“. Nezaměnitelnou 
siluetu tvoří kombinace až šes   naškrobených bílých spodniček a svrchní suk-
ně v pastelových tónech. Spodničky „kasanice“ jsou šity z pevnějšího bílého 
plátna, dole olemované úzkou kraječkou a zhotovují se od nejkratší po nej-

Slavnostní oděv – kostelní varianta. Mše na Boží hod velikonoční. Lednice, 2022
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Slavnostní dívčí pokrývka hlavy 
„starobřeclavské rožky“. Lednice, 2021

delší (asi po 2 cm), „aby do sebe zapadaly, nevylézaly a při tanci letěly v kole“. 
Ještě kolem roku 1900 přesahovala poslední nejdelší spodnička o 3 cm svrch-
ní sukni a tvořila působivou ozdobu (říkávalo se jim sukně s „vystrkovačkú“). 
První, nejkratší spodnička se zase dříve podkasávala a v pase podvazovala 
jako tzv. hanzl kvůli vylepšení tvaru sukně v dívčím kroji. Tuto funkci asi od 
60. let minulého stole   plní škrobený plátěný pás „kasanec“, uvazující se 
v pase dvěma šňůrkami a sahající pouze po boky.
Ke svátečnímu dívčímu kroji „na vyslečení“ se přes svrchní sukni upevňuje 
asi 10 cm široký pás z vyztuženého plátna – pinta. Opasek se zapíná na ko-
vové háčky a na plátno je přímo našita široká pestře malovaná stuha, tvořící 
tzv. „garnituru“ se stuhami pod krkem a na čepci. Důležitým doplňkem slav-
nostního dívčího kroje jsou mašle (pentle, stuhy) uvazující se pod krkem „na 
smečku“ a kolem pasu (tady až ke spodnímu okraji fěrtochu). V 19. stole   
byly mašle „holé“, tj. hladké hedvábné bez po  sku, a užší (barevně převláda-
la karmínově červená, šedá, růžová a pastelová žlutá). S novým stole  m se 
prosazují širší strojově  štěné mašle, které jsou záhy zcela nahrazeny malova-
nými. Dívčí čepec „kokeš“ je z obou stran oválně otevřená lepenka, potažená 
červeným květovaným hedvábím. Zadní část je spojena slabou příčkou, která 
je ovinuta hedvábnou stužkou. Uprostřed příčky je „gučka“ složená z hedváb-

Slavnostní dívčí pokrývka hlavy „kokeš“. 
Varianta Bulhary. Lednice, 2021
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Starobřeclavská varianta slavnostního dívčího 
kroje „na vyslečení“. Lednice, 2021

Svobodné páry z Charvátské Nové Vsi, Staré Břeclavi a Poštorné. Lednice, 2021

Čižmy ke slavnostnímu kroji „na vyslečení“. 
Lednice, 2021
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ných barevných mašliček, kryjící zadní otvor kokeše. Zvláštní úpravu má staro-
břeclavský „netopýr“, tedy jakási kokarda na temeni čepce poskládaná ze tří 
mašlí – modré, růžové a bílé. Tato úprava byla typická i pro Ladnou a Podivín, 
za  mco v Poštorné, Charvátské Nové Vsi a Hlohovci mají kokardy jinou úpra-
vu a liší se i počtem spuštěných mašlí. Kokeš se upevňuje dlouhými jehlicemi 
v zadní čás   vlasů. Jde o součást nejslavnější formy kroje svobodných dívek 
tzv. na vyslečení a nenosí se na bohoslužby.
Specifi cký je způsob úpravy vlasů pod dívčí čepec. V minulos   (asi do 60.–70.
let 20. stole  ) se zaplétaly vlasy na „zahrádku“, kdy jehlicí byly z pramínku 
nad čelem vytahovány jednotlivé vlasy a  mto způsobem se vytvářela krásná 
obruba ze zoubků či obloučků. Vzadu potom byly vlasy rozčesané na „pěšin-
ku“ a ve spodní čás   složené v pletence. Dnes nosí dívky uměle zapletenou 
zahrádku z pravých nebo umělých vlasů, přivazující se šňůrkami k zátylku.
Nejcennějšími součástmi dívčího kroje jsou slavnostní zástěry „fěrtochy“, bíle 
vyšívané v několika formách nad sebou a lemované paličkovanou krajkou. 
Stejným vzorem jsou potom zdobeny i límce rukávců „obojky“ a krajkové „tac-
le“. K tomuto kroji děvčata obouvají navrapené vysoké čižmy. Obřadní sou-
čás   dívčího kroje jsou dodnes „šatky“, nosící se na slavnos   Božího těla.

Mužský kroj
Hlavním krojovým prvkem lidového oděvu svobodných chlapců na Podlu-
ží jsou červené soukenné nohavice „červenice“ bohatě zdobené modrým 
šňůrováním. Zde se nepopiratelně projevil vliv habsburské armády – husar-
ské jízdy nebo pandurských oddílů. Modrou výzdobu nohavic začíná kolem 
1. světové války doplňovat barevná výšivka a tato úprava dnes převažuje na 
celém Podluží. Pouze ve Staré Břeclavi a místy v Ladné a Hlohovci se chlapci 
drží původní varianty. Nádherný kontrast ke karmínově červeným nohavicím 
představuje slavnostní košile „katrovice“. Široce otevřené rukávy košile jsou 
z jemného plátna, zdobené vkládanými pruhy výšivek a ukončené širokými 
krajkami. Košile se váže šňůrkami na dvě smyčky pod krkem a na dvě na pra-
vém rameni. Kolem krku se uvazuje jasně červený šátek z paterového hedvá-
bí s vetkanými květy. Přes košili oblékají svobodní chlapci kra  čkou zdobenou 
vestu bez rukávů „lajbl“ s připevněnou kokardou.
Jako pokrývku hlavy svobodní nosí vysoký klobouk bez stříšky „guláč“. Na 
něm nesmí chybět asi nejznámější symbol podlužáckého regionu, vybělený 
„kosírek“ z jeřábího peří. Kosírek mohl původně nosit pacholek, tj. dospělý 
šohaj, který si dokázal sám přes rameno přehodit měřici obilí (cca 50 kg). 
10



Svobodný pár ze Staré Břeclavi. Lednice, 2021
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O tento symbol se svobodní chlapci „pasovali“ a vítěz měl právo poraženému 
kosírek odebrat a zastrčit si jej vedle svého. Sláva nošení kosírku končila u šo-
haje obvykle jeho svatbou, neboť žena   na něj ztráceli právo. 
Svobodní chlapci obouvají vysoké kožené holínky se spuštěnými hedvábnými 
střapci, mosaznými podkůvkami a barevným vyšíváním na holeních. V chlad-
nějším počasí byl kroj doplněn o bílý soukenný ratyňák – krátký kabátek do 
pasu. Červené soukenné kabátky s modrým šňůrováním se nosily a nosí na 
svatby, pohřby a do kostela na významné mše (při držení fakulí na Štěpána a 
na Nový rok). Jde o velmi obřadní součást lidového mužského oděvu.
Ke slavnostnímu kroji patří i další obřadní součás  , a to např. „předek“. Jed-
ná se o symbol stárka a nosí se v podobě svazečku různobarevných mašliček 
připevněných na dřevěném kolíčku a zastrčených v „guláči“. Zvyk označovat 
stárka po jeho zvolení (odpoledne na Štěpána; v Hlohovci na Tři krále)  mto 
symbolem pochází z druhé poloviny 19. stole   a na západním Podluží se udržel 
podnes. Na tancovačce při hodech stárek postupně předává „předek“ jednot-
livým tanečníkům, kteří takto označeni mohou skákat hošije. Pokud jde stárek 

Slavnostní kroj pro svobodného „na vyslečení“. Vzor Poštorná. Lednice, 2021

12



„přes pole“, tedy do jiné obce, má svoje označení zasunuté za pravou holínkou.
„Stúpek“ je zase symbolickým předmětem pro „regrúty“ (též „legrúty“). Tedy 
pro chlapce, jejichž věk přesahuje dvacet let. Ti si týden před odvodem za klo-
bouk připevňovali umělou kvě  nu s drobnými zelenými lístečky, ukončenou 
skleněným žaludem. Od svých milých pak dostávali na myrtě připevněné dvě 
až tři barevné (asi 4 cm široké) mašle, které sahaly do poloviny lýtek. Takto 
označeni chodili chlapci každý den k muzice, kde mívali své sólo. Po odvodu 
ve městě si kupovali i „legrútská péra“, bohatou výzdobu z umělých kvě  n a 
korálků vějířovitě sestavenou, a připevňovali si je na přední část klobouku. 
Tento zvyk je zachycen na fotografi ích již v 80. letech 19. stole   a zaniká v le-
tech třicátých následujícího stole  .
V posledních letech je opět soubory a slováckými chasami používána typická 
letní varianta mužského kroje – lněné nebo plátěné nohavice „třaslavice“, 
polosváteční plátěná košile s drobnou bílou výšivkou, modrá plátěná zástěra 
a méně zdobený klobouček „húseňáček“.
Také jen soubory dnes oblékají při významných příležitostech v zimním obdo-
bí (fašank čili masopust) původní hnědý kožich „dubeňák“ s výšivkou tulipánu 
na zádech či bílý soukenný plášť „halinu“. Starší mužáci si potom ke slavnost-
ním příležitostem na sebe berou mužácké „šaty“ – nohavice a kabátec ze 
stejné látky.

Detail starobřeclavské varianty modrého šňůrování na chlapeckých „červenicích“. 
Lednice, 2021
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Dětský kroj
Společným oděvem pro děvčátka i chlapce do 2 až 3 let bývala tzv. pasnica, 
někde též nazývaná „kaboš“. Byly to šatečky se sukní, živůtkem a rukávy v cel-
ku, často sešité v jeden kus z různých materiálů a různých barev. Na všední 
den z barchetu, fl anelu, kretonu, na neděli z hedvábí. Horní část se zapínala 
na zádech na knofl íky, spodní část měla tvar sukně dlouhé do poloviny lýtek. 
Sukénku zdobilo několik nesežehlených sámků. Do jednoho roku nosila obě 
pohlaví na hlavě čepeček, zhotovený z květovaného hedvábí, ve švech pošitý 
nařasenými pentličkami, korálky, dnes i fl itry. Na temeni hlavy měla své místo 
krásně upravená „makovička“ (zvaná též „frča“ či „gargula“), poskládaná z bí-
lých, modrých a červených mašlí. Od druhého roku děvčátka nosí již šátek a 
chlapci „širúšek“. Vlasy se dětem do dvou let nestříhaly, malým děvčátkům se 
delší vlásky rozčesávaly na „pútec“, vzadu se splétaly od uší na dva copánky 
a do nich se zaplétaly šňůrky. Levý copánek se potom dole zahnul doprava, 
pravý doleva a na vrchu hlavy se  šňůrkami zavázaly. Nošení jednoho silnější-
ho copu s pentlí bylo považováno za „panskou“ úpravu. 
Děvčata až do doby, než začala tzv. „dívčit“, oblékala komplet jupky a sukně. 
Ve všední dny zhotovený z obyčejných materiálů (barchet, po  štěné plát-

Třída obecné školy. Hlohovec, 30. léta 20. stole  
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no) a doplněný zástěrou bledě modré barvy s nízkou barevnou výšivkou. Při 
slavnostnějších příležitostech měly „šaty“ ze stejného materiálu, ozdobené 
lístkovou „parádou“ jako u dospělých žen. Velmi slavnostní příležitos   bylo 
první svaté přijímání nebo procesí Božího těla, což často znamenalo příleži-
tost k pořízení nového parádního oděvu. 
Chlapci nosili podobně jako dospělí muži kalhoty „třaslavice“ se širokými no-
havicemi spadajícími až pod kotníky, na spodním okraji otřásněnými. V pase 
měly vpředu krátký rozparek a uvazovaly se „gatňákem“, všitým do pásového 
lemu. Z mužského krojového oděvu potom přešla do chlapeckého i plátěná 
košile s širokými dlouhými rukávy, jejichž spodní okraje měly bílou bavlnkou 
vyšitou formu a prsní přeložku i límec zdobila červená nebo bílá výšivka. Kroj 
doplňovala zástěrka z modrého plátna s barevně vyšitou úzkou formičkou a 
klobouček „húseňáček“ s nepatrnou stříškou stočenou nahoru a ve spodní 
čás   olemovaný barevnými žinylkami.

Cimbálová muzika Dětského národopisného souboru Voděnka Podivín. Tvrdonice, 2019
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Slavnostní oděv pro tříleté děvčátko. 
Charvátská Nová Ves, 2008

Chlapci z CM DNS Voděnka Podivín. 
Tvrdonice, 2019

Souborový oděv CM Notečka. Návrh Alena 
Káňová. Charvátská Nová Ves, 2009
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 Národopisný region Hanácké Slovácko
Dobrovolný svazek obcí Lednicko-val  cký areál zahrnuje území 10 obcí. Ty se 
po stránce lidové kultury vyvíjely ve dvou národopisných regionech náleží-
cích na moravské folklorní mapě do oblas   Slovácka.
Vedle Podluží (kterému je věnována pozornost v předchozí čás  ) jde o jižní část 
národopisného regionu Hanácké Slovácko. Krajem beze s  nů jej kdysi nazval 
moravský spisovatel Jan Herben. Popsal tak požehnaný kout jižní Moravy, kde 
slunce pálí na rozlehlé vinice, sady a lidská obydlí. Lidé tu dodnes, stejně jako 
na sousedním Podluží, žijí svými tradicemi; lidová hudba, zpěv či lidový kroj 
zde nejsou prázdnými pojmy. Náleží sem obce Velké Bílovice, Rakvice a Pří-
tluky. Vymezení regionu Hanácké Slovácko můžeme defi novat z různých hle-
disek. Zjednodušeně jde o přechodnou oblast mezi Hanou a Moravským Slo-
venskem (Slováckem). Prolínají se tady dvě nářečí – dolské a hanácké – a pod
le kroje pro svobodnou chasu rozdělujeme region na dvě čás  . 
Severní zahrnuje obce na Kloboucku, Ždánicku a čás   Hustopečska. Děvčata 
tu mají silně naškrobená stojatá okruží (límec), na hlavě menší věneček nebo 

Stárek. Rakvice, 30. léta
20. století

Stárek. Rakvice, 30. léta
20. stole  

Svobodná dívka ve slavnostním kroji 
na Boží tělo. Velké Bílovice, 1958
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šátek „turečák“. Mužský kroj pro svobodné chlapce se potom od jižní varianty 
liší barvou a materiálem kalhot, které jsou bílé plátěné. 
V jižní čás   Hanáckého Slovácka (Hustopeče, Velké Bílovice, Rakvice, Velko-
pavlovicko, Kobylí a ostatní) nosí svobodná děvčata bíle vyšívaný límec polo-
žený na ramenou. Slavnostní úpravu hlavy dotváří „kotúč“, tzn. náročně zpra-
covaný věnec. Chlapecký kroj je ušit z černého nebo tmavomodrého sukna. Je 
bohatě vyšíván, a to nejenom na korduli, jak je tomu v čás   severní, ale také 
na kalhotách. Výjimku představují Velké Bílovice, kde se od 70. let 20. stole   
nosí žluté soukenné kalhoty. Jsou to opět slovácké hody, kde můžeme v plné 
kráse vidět a obdivovat kroje jak svobodné chasy, tak jejich starších vdaných 
a ženatých kamarádů a sousedů. Tato vyhlášená a vyhledávaná folklorní akce 
se ve Velkých Bílovicích slaví nejbližší neděli po svátku Narození Panny Marie 
(8. září), patronky zdejšího kostela. Hody začínají v sobotu ručním stavěním 
máje, následuje hodová neděle a pondělí, kdy městem prochází krojovaný 
průvod na hodové sólo. Právě pondělní starobylý obřadní tanec „zavádka“ 
znamená vyvrcholení celých hodů. Málokde ještě můžeme obdivovat více než 

Svobodná dívka ve slavnostním kroji na Boží 
tělo. Velké Bílovice, 1958

Stárek z Velkých Bílovic. Lednice, 2021
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Hodové páry. Velké Bílovice, 1909

Svobodné páry z Velkých Bílovic a Rakvic. Lednice, 2021
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šest desítek svobodných párů v nejslavnostnější variantě kroje. Hody ovšem 
pokračují i v úterý – večerní zábava je ve znamení maškarních prvků. 
Obdivovat slavnostní kroje svobodné chasy i vdaných a ženatých lze též na 
rakvických hodech. Ty se konají jako jedny z prvních v regionu již o svátku 
sv. Jana Kř  tele (24. června), kterému je zasvěcen místní farní kostel. Také 
v Rakvicích se udržuje zvyk ručního stavění máje ve čtvrtek před hody. Samot-
né hody zde trvají tři dny, od soboty do pondělí. Slavnostem předchází před-
hodové zpívání mužáckých i ženských sborů, a naopak jsou to hodky, jež celý 
hodový cyklus ukončují. Konají se následující víkend po hodech a taneční sólo 
na nich mají i krojované dě   coby budoucí nositelé lidových tradic. Hodový 
rok ještě doplňují listopadové „kateřinské“ hody. Jako poslední z této trojice 
obcí se slaví hody v Přítlukách, konkr. v polovině srpna.

Hanáckoslovácký kroj svobodné chasy
Svobodné chlapce z Velkých Bílovic a Rakvic poznáme podle nezaměnitel-
ných kalhot „žlu  c“ ze žlutého sukna s bohatou barevnou výšivkou. V pravé 
kapse nesmí chybět naškrobený a složený kapesníček ručně vyšívaný. Výrazná 
výšivka je i u chlapeckých bílých plátěných košil, přes které se oblékají kordul-
ky (vesty z tmavomodrého sukna) bez rukávů, opět zdobené pestrobarevný-
mi výšivkami. Chlapci z Přítluk nosí kalhoty z tmavomodrého sukna, stejného 
jako u kordulky.
Kulaté klobouky „húseňáky“ s pentlemi, voničkou a kosířkem (kohou   pero) 
potom doplňují sváteční variantu kroje pro svobodné chlapce. Chlapci obou-
vají vysoké černé holínkové boty. Původní obu   k velkobílovickému kroji bylo 
s podpatkem, ale bez zlacených podkůvek a barevné výšivky na holeni. Sou-
dobá varianta má svůj původ v rozšiřování vlivu sousedního národopisného 
regionu Podluží. 
Dříve, než se svobodná dívka začne oblékat do kroje, musí mít zapletené vla-
sy červenou pentličkou. Na složitě zapletené vlasy si potom uváže šátek, aby 
si při oblékání tento účes nestrhla. Teprve poté může začít vlastní oblékání. 
Působivou siluetu dívčího hanáckoslováckého kroje tvoří až šest silně naškro-
bených spodniček, přes které se dává vrchní sukně pastelové barvy. Ta má 
spodní lem sestavený z porty, stuhy či kraječky a jde o zdůrazňovací kontrast 
k barvě vrchní sukně. Na tuto součást kroje je použit stejný materiál jako u kor-
dulky a dohromady jde o tzv. krojové šaty. Rukávce tvoří plátěná košilka, k níž

Foto na protější straně: Svobodný pár z Přítluk ve slavnostním kroji. Přítluky, 2022
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jsou přišity nařasené krátké rukávy z jemného mulu, ukončené krásnými „tac-
lemi“. Celku dominuje vyšívaný zřasený límec „obršlák“.
Podobně jako na Podluží doplňují nejsvátečnější dívčí kroje zástěry „fěrtochy“. 
Zde však v podobě čistě bílé, jen zdobené naskládaným lemem a barevnou 
stužkou. Na fěrtoch se uvazují barevné pentle, sahající téměř ke spodní čás   
vrchní sukně. Ke kroji se dále oblékají bílé bavlněné punčocháče a obouvají 
černé šněrovací střevíce sahající do poloviny lýtek. 
Po odvázání šátku z hlavy se na závěr strojení nasadí „kotúč“ – velmi náročná 
úprava hlavy. Příprava kroje a vlastní oblékání trvá několik hodin. Ale výsledek 
za tu námahu a čas opravdu stojí!

PhDr. Alena Káňová

Detaily barevné výšivky na chlapeckých „žlu  cích“. Velkobílovická varianta. Lednice, 2021

Foto na protější straně: Stárkovský pár z Velkých Bílovic. Lednice, 2021
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 Kroj v severní části Dolního Rakouska

Odkud pochází a kam směřuje? 
Pokud jde o kroj, každý si hned představí dirndl a kožené kalhoty obyvatel alp-
ských oblas  , zejména pak pestrou podobu Oktoberfestu v Mnichově s dob-
rou náladou. A vedle toho také zvyky a tradice spjaté s tzv. „pravými kroji“, 
mající rovněž příjemnou atmosféru. Přitom slovo „kroj“ není významově ome-
zeno jen na pojem regionálního oblečení. Znamená i „to, co je nošeno“ nebo 
také „způsob“, jak je kroj nošen. S obdobím roman  smu na přelomu 18. a 19. 
stole   došlo k posunu významu. Nyní se rozlišuje mezi módou a regionálním 
krojem. V pro  kladu ke kostýmu a módě a jejich stále se zrychlujícím změnám 
je na lidové kroje nahlíženo jako na dlouhověké. S  m souvisí skutečnost, že 
veškeré změny se ve venkovském prostoru odehrávaly teprve se znatelným 
zpožděním. Vídeňská designérka Susanne Bisovsky – její návrhy jsou inspiro-
vány právě různými kroji – vidí v kroji „pomalejší sestru módy“. 

Dolní Rakousko jako bílé místo?
Francouzský kostýmní znalec a ilustrátor Auguste Racinet ve své šes  díl-
né publikaci vydané roku 1888, doplněné barevnými tema  ckými ilustra-
cemi, rozvíjí historii kostýmů od starověku až po 19. stole  . Rakousko je 
zde zastoupeno šes   tyrolskými krojovanými páry. Budí to dojem, že kroj 
je v Rakousku omezen jen na oblast Alp. „Dílo korunního prince“ mezi lety 
1885 až 1902, které vyšlo ve 24 svazcích, nabízí hlubší pohled na obleče-
ní na venkově v Rakousko-uherské monarchii. Nejreprezenta  vnější kroje 
různých regionů tu jsou zaznamenány slovem a obrazem. Pro Weinvier-
tel a Waldviertel je vyčleněn jeden odstavec se selskými kroji, který začí-
ná slovy: „Kroj sedláků v oblas   nad a pod Manhartovou horou byl méně 
malebný“. Jelikož severní oblast Dolního Rakouska nebyla turis  ckým cí-
lem žánrových malířů, nebyla popsána ani výtvarně znázorněna, což pak 
vytváří dojem, že na mapě krojů Rakouska zůstalo bílé místo. Na základě 
tamní blízkos   s Vídní bylo pozorováno, že venkovské obyvatelstvo přihlíží 
ke kosmopolitnímu charakteru oblečení. V mnoha muzeích, jež se tehdy 
nacházela v dopravně znevýhodněných regionech, jsou uloženy selské šaty 
z hedvábí, které skutečně mohly tento dojem vyvolat. To ukazuje i výsta-
va krojů z roku 1936 v Eggenburgu, nazývaném Bránou mezi Waldviert-
lem a Weinviertlem“ (obr. 1). Tyto předměty se dochovaly dodnes např. 
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jako „měšťanský oděv“, „jupkový kroj“ nebo „šaty se zlatým čepcem“. 
Oděv všedního či pracovního dne, který je dnes spjat s dirndlem jakožto všed-
nodenním krojem, je ve sbírkách zastoupen méně. Často byl donošen až do 
posledního stádia, poté přešit na jiné účely, následně využíván jako hadr na 
úklid a nakonec shromažďován coby surovina pro výrobu recyklovaného (ba-
vlněného) papíru. Nikdo si navíc netroufl  věnovat muzeu oděv prožraný moly 
nebo posetý skvrnami, byť by to mělo být jen pro účely studia oblečení. 
Se vznikem oboru národopisu na přelomu 19. a 20. stole   se etnografové 
kromě krojů zajímali navíc ještě o tanec, lidovou slovesnost a zpěv a uchová-
vání těchto obyčejů v souvislos   s nošenými kroji. Činní etnografové Dolního 
Rakouska chtěli ono domnělé „bílé místo“ odstranit. Začátkem 20. stole   bylo 
důležité uchovat nejen národní kulturu, ale také utvářet novou. Kroje byly 
pozměněny, nové vznikaly a byly propagovány různými návody. O „znovuza-
vedení lidových krojů“ se zasloužila kurátorka muzea Krahuletz v Eggenbur-
gu Angela S   -Go  lieb, a to v Eggenburských novinách. Podle historického 
sbírkového předmětu si nechala zhotovit měšťanský kroj ze současných látek. 
S lidmi smýšlejícími podobně jako ona propagovala nošení kroje při církev-
ních procesích a při svátečních příležitostech. Dámy poté nosily nejen nové, 
ale i historické kousky ze sbírky. Mimo jiné v Dolním Rakousku hojně rozšířený 
„Čepec z Wachau“, který je rovněž také nošen v mnoha regionech jako „Li-
necký čepec“, a černé čepce „Radhauben“ (čepce s krajkovým okružím) nosí 
obyvatelky Raabsu nad Dyjí (Raabs an der Thaya) a obce Retz (obr. 2).

Čepce, čepce, čepce
Zvláštním a vzácným doplňkem ženského kroje byl zlatý čepec. Šaty pomíjejí 
– hedvábí je potrhané, vlna moly sežraná – čepec zůstal.  I tady demonstru-
je Krahultzovo muzeum rozsáhlou sbírkou této pokrývky hlavy různorodost 
čepců, které se nosily v Dolním Rakousku v 19. stole   (obr. 3). Vedle stolu 
ještě dnes užívané „Wachauské čepce“; „Linecký čepec“ na vysokém stojanu 
na stole; vedle toho tři čepce zvláštního tvaru z dolnorakouské příhraniční 
oblas  . „Retzerský čepec“, který se dnes již nenosí, je známý na moravské 
straně jako „Jihlavský čepec“. Na malých stojanech jsou vystaveny mimo-
řádně důmyslně zpracované čepce, které se dnes už rovněž nenosí: zlatý 
čepec Gup  aube (obr. 4). „Tuhý čepec“ bohatě zdobený zlatou reliéfní vý-
šivkou s mnoha názvy: „Vídeňský čepec“, „Bohatý čepec“, „Bohatý vídeňský 
čepec“, „Čepec nad Manhartovou horou“ nebo také „Čepec pod Manhar-
tovou horou“. Tato různorodost názvosloví a velký počet muzejních exem-
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plářů demonstrují značné rozšíření této formy čepců tehdejší doby ve Vídni 
a v Dolním Rakousku. Zlaté čepce téměř upadly v zapomnění, kroj ovšem 
„přežil“ a je užíván, tady především v lidovém tanci, u hudebních souborů a
v krojových spolcích. V posledních letech se scházely stále znovu ak  vní ženy, 
mimo jiné ve spolcích zlatých čepců, aby tuto zvláštní pokrývku hlavy znovu 
oživovaly. Ale jak to se stavem oděvů vypadá ve sbírkách ve skutečnos  ?

Neznámé poklady v depozitáři
Ve sbírkách řady menších i větších muzeí podřimují ve skladech ještě mnohé 
pozapomenuté čás   krojů. Nezpracované nejsou ještě k dispozici kostýmním 
a krojovým badatelům. Management Muzea Dolního Rakouska jednotlivá 
muzea při této evidenční činnos   podporuje. Také proto, aby mohly být zpra-
covány v příhraničním regionu dějiny sousedícího Dolního Rakouska a Česka. 
Kdoví, jaké poklady se přitom objeví! 

Od 20. do 21. století
V tendenci péči o kroje a jejich obnovu ve 20. stole   se rozlišovaly slavnostní 
a všednodenní kroje. Toto rozlišení nebylo patrné jen ve formách střihu, ale 
i v materiálech a výzdobě. Společné jim zůstaly, nezávisle na regionu, svrch-
ní díl živůtku, volná otáčivá sukně a zástěra. Pod  m se nosila bílá blůzka a 
spodnička. Ke svátečním příležitostem se kombinovaly různé kvality vlny a 
hedvábí. Hedvábí bylo použito na zástěru a živůtek, vlna na sukni. U běžné-
ho všednodenního kroje byl kombinován len na živůtek se sukní a zástěra 
z bavlny. Ale také celé živůtky zhotovené z bavlny jsou velice oblíbené. Dříve 
pocházely z domácí produkce vlna, len a později také, alespoň částečně, ba-
vlněná tkanina. Tyto lokální tradice udržují naživu speciální tex  lní muzea a 
vzpomínková místa v „Tex  lní ulici Waldviertlu“. 
Knihy o krojích, ale také časopisy nabízí pomoc při zhotovování střihů, materi-
álů, ozdob pro švadleny i pro zručné jedince. Od 90. let 20. stole   přibývá zájmu 
o kroje a dirndly také v Dolním Rakousku, znatelně s novým přístupem – ne-
násilně, pozvolna zacházet s tradičním venkovským oděvem a vypus  t ideo-
logické nánosy. S odkazem na práci o 50 let starších předchůdců se začala 
roku 2005 vytvářet mapa „Kroje Dolního Rakouska“. Jednotlivé „krojové listy“ 
obsahují krátký popis kroje a jeho původu a všech informací, které jsou nutné 
k jeho zhotovení. Také nově vytvářené dirndly jsou do této mapy zaneseny.  
Tyto materiály mohou být zakoupeny v Kremži v „Domě regionů lidové kul-
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tury Dolního Rakouska“. Tady návštěvníci dostanou rady týkající se dolnora-
kouských krojů a vhodných látek k jejich zhotovení, a také odkazy na krejčí a 
švadleny působící v regionu – to, pokud si člověk nezvládne kroj zhotovit sám.

Kroje severního příhraničního regionu
Srovnání severních čás   spolkové země – Waldviertlu a Weinviertlu – v mapě 
krojů ukazuje různé rozdělení všedních a svátečních krojů. Ve Weinviertlu na-
jdeme sváteční kroj pro Hollabrunn a jeho okolí a sváteční kroj pro Mikulov 
a Znojmo. U nich je živůtek zpracován z pruhované tkaniny s náprsní čás   
s knofl íky – tzv. „Türl“ a ukazuje na značný vliv z jihomoravského sousedství 
(obr. 5). Hollabrunnský sváteční kroj je vyšit v kontrastních tónech modré a 
červené se zlatým nebo stříbrným šněrováním s podloženou náprsní čás  , 
která je upomínkou na podsádku horních živůtkových čás   dvorské ženské 
módy 18. stole   (obr. 6). Pro všednodenní kroje jsou na seznamu obce Ernst-
brunn a Poysdorf a jeho okolí. Pro Poysdorf byl vytvořen kroj nový, rovněž 
v kontrastech modré a červené (obr. 7). Tradovaná klasická forma, ve světlé 
modré, s paspulkováním v červené barvě a bočním zapínáním na knofl íčky, se 
běžně nosí dosud (obr. 8). Pro oblast Waldviertlu není v mapě krojů bohužel 
běžný kroj zachycen, přesto jsou zde nějaké návrhy na jednoduché, všude se 
hodící formy živůtků. Zato tu existuje zobrazení svátečního kroje tohoto regio-
nu, a to ve čtyřech provedeních. Sváteční kroj ze Zwe  lu, vyznačující se vo-
lánovým zdobením, je obnoven. Jde o variantu bez rukávů, protějšek k odě-
vu se zlatým čepcem z Waldviertlu (obr. 9 a 10). Sváteční kroj z obce Gross 
Gerungs je nádherný – obzvláště vyniká zlatá pajetková výšivka vystupující 
z tmavého sametového podkladu (obr. 11). Pro Horn je tradována varianta 
dvoudílného jupkového provedení – s tmavou, sametovou jupkou (svrchní 
blůzou) s kulovitými rukávy a klínkem a širokou sukní z lehké vlny nebo ze 
vzorovaného světlého hedvábí (obr. 12). U elegantního, téměř prostě působí-
cího o  enschlagerského svátečního kroje se dobře vyjímají černé knofl íčky a 
aplikované sametové olemování v oblas   dekoltu na olivově zeleném hedvá-
bí nebo vlně. Trup kabátkového kroje (jeho horní díl) vybíhá do mírné špičky, 
která se nachází nad sukní a zástěrou. Takovéto přes sukni přesahující živůt-
kové špičky, tzv. „Schnebbentaille“ (die Taille = pas – pozn. překl.), byly často 
k vidění v módě od 16. do 19. stole  , a to v různých provedeních (obr. 13).
Vedle značného množství ženských krojů jsou v literatuře v menším počtu za-
stoupeny také kroje mužské. V mapě krojů jsou pro Waldviertel a Weinviertel 
představeny dvě kazajky. Dvouřadá kazajka z Weinviertelu se stojatým lím-
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cem na běžné nošení je pro zimní období z teplejší česané tkaniny (barchet), 
pro léto z domácího plátna nebo atlasového grádlu (obr. 14). Široce znám 
je „kalmuk“, který je v první řadě úzce spojen s lokalitou Wachau. Kalmuk 
je ovšem také označení látky hnědo-bíle kostkovaného dvojitého barchetu, 
z kterého je utvořena kazajka. Na základě jeho hřejivých vlastnos   a pevnos   
byl původně nošen námořníky a voraři a později ho převzali vinaři z Wachau. 
Kazajka byla oblíbena i u vinařů z Weinviertlu – nachází se v této oblas  , kde 
se produkuje i tato tkanina (obr. 15). Pro všechny kraje celé země existoval 
nejprve „dolnorakouský oblek“ v ods  nech od šedé po šedomodrou, který 
ale časem upadl v zapomnění. Na podnět tehdejšího dolnorakouského zem-
ského hejtmana Erwina Prölla vznikl v roce 2003 nový „zemský oblek“, a to 
ve spolupráci s etnogra  ou a expertkou na kroje Gexi Tostmannovou. Jde 
o modrý oblek se zelenými akcenty, v jednoduchém, klasickém střihu a se 
stojáčkem. Také z materiálů, střihů a výzdob si lze vybrat (obr. 16).

A kam kroj směřuje? 
Různé fáze obnovy kroje a do toho vstupující nové kreace ukazují znovuožive-
né sebevědomí obyvatel Dolního Rakouska, což je navenek demonstrováno 
právě ošacením. Pod heslem „Nosíme Dolní Rakousko“ pořádá zastřešující or-
ganizace lidové kultury Dolního Rakouska celou řadu akcí. Úspěšně se etab-
lovala zářijová „Neděle dirndlového oděvu“, při které se ukazuje rozmanitost 
krojů (obr. 17). K prezentaci svátečního lidového oděvu jsou ideální příležitos   
plesy, jako například krojový bál na zámečku v Graff eneggu (obr. 18) nebo Dol-
norakouský ples svazu sedláků ve Vídni, vídeňský Kathreintanz a jiné plesy, 
které mají kroj jako dress code. Také církevní slavnos   objevily krásu krojů se 
zlatými čepci. Při svátku Nanebevze   P. Marie nosí ženy měšťanské kroje a 
zlaté čepce z Wachau a Lince (obr. 19). Mladá děvčata mají jednoduché čep-
ce (obr. 20). Nesmíme zapomenout na taneční slavnos   lidových tanečních a 
krojových spolků, které po mnohá dese  le   udržovaly tradice krojů. Svátky 
otevřených sklepů a sklepních uliček a návštěvy Heurige (regionální název; 
každá vesnice má své slavnos   Heurige v jiný termín, podobně jako obecní 
hody s ochutnávkou kulinářských specialit a dobrého vína – pozn. překl.) jsou 
ideální příležitos  , kdy si obléci dirndl. Zemský oblek a k tomu vhodný dámský 
kostým jsou coby kroj, popř. krojová móda, stejně vkusné jako běžný civilní 
oděv. U dam i pánů se těší oblibě krojové kazajky oblékané k džínům nebo ně-
kdy také pouhý krojový kapesníček ovázaný kolem krku jako jemný doplněk. 
S akcí „Nachhal  g. Dirndl“ („Trvale. Dirndl“ – pozn. překl.) – soutěží v ši   – 
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byla ve spolupráci s dolnorakouskou hospodářskou komorou opět oživena 
lidová kultura Dolního Rakouska. Účastníci mohou soupeřit jako krejčí, krej-
čové a rovněž jako milovníci a milovnice krojů spjatých s Dolním Rakouskem, 
a příležitost tu dostanou též školáci a školačky dolnorakouských škol, které se 
zabývají tex  lním designem. Hodnoceny jsou materiál, kvalita zpracování a 
originalita. Další impuls pro krojovanou tvář regionu! 

Mag. Barbara Eisenhardt
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