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Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá cestovním ruchem na Hané ve vztahu k místnímu folklóru
a lidové kultuře. Cílem práce je zpracovat analýzu folklóru a tradic na Hané, identifikovat
současnou nabídku produktů cestovního ruchu s tématikou hanáckého folklóru a následně
sestavit návrhy nových produktových balíčků, které budou vycházet z hanáckého folklóru
a tradic.
Byl analyzován současný stav a možnosti rozvoje folklórního cestovního ruchu
v regionu Haná, a to s využitím sekundárních i primárních dat. Primární data byla získána
realizací empirického šetření, jehož hlavním záměrem bylo zjistit, zda se obyvatelé České
republiky zajímají o folklór a lidové tradice, jaké folklórní akce navštěvují a jaké folklórní
akce v regionu Haná by v budoucnu navštívili. Ke sběru dat byla použita metoda dotazování.
Výsledky studie ukazují, že dotazovaní zájem o folklór a folklórní akce mají.
Upřednostňují řemeslné jarmarky a trhy, skanzeny a expozice řemesel. Často navštěvují také
hody a dožínky či slavnosti spojené s místními gastronomickými specialitami.
Na základě výsledků šetření byl vypracován návrh turistických produktů, které jsou
zaměřeny na hanácký folklór a tradice. Tyto nové produkty mají zvýšit atraktivnost a tím také
návštěvnost regionu Haná a motivovat turisty k vícedenním pobytům v regionu.
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Abstract:
This thesis deals with tourism in the Haná region in relation to local folklore and folk
culture. The aim is to prepare an analysis of folklore and traditions in the Haná region, identify
the current supply of tourism products with the theme of Haná folklore and subsequently
compile proposals for new product packages, which will be based on Haná folklore and
traditions.
The current status and potential for development of folklore tourism in the region Haná
was analyzed making use of secondary and primary data. Primary data was gathered from the
implementation of empirical investigation whose main objective was to determine whether
residents of the Czech Republic are interested in folklore and folk traditions, which folklore
events they visit, and what folklore events in the region Haná they would visit in the future.
The method of questioning was used to collect research data.
The results of the study show that respondents are interested in folklore and folklore
events. They prefer craft fairs and markets, open-air museums and exposition of crafts. They
also often visit feasts and harvest festivals or celebrations associated with local gastronomic
specialties.
Based on the survey results was proposed tourism products, which are aimed at Haná
folklore and traditions. These new products are intended to increase the attractiveness and also
attendance of the region Haná and motivate tourists to multiple-day stays in the region.
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Seznam zkratek
AEOM

Association of European Open Air Museum (Asociace evropských muzeí
v přírodě)

AIEST

International Association of Scientific Experts in Tourism (Mezinárodní
sdružení expertů cestovního ruchu)

ATUR ČR

Asociace turistických regionů České republiky

CIOFF

International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk
Arts (Mezinárodní rada organizátorů folklorních festivalů a lidového
umění)

CK

Cestovní kancelář

CR

Cestovní ruch

EFCO

European Folk Culture Organisation (Evropská organizace lidové
kultury)

EU

Evropská unie

FoS ČR

Folklorní sdružení České republiky

HANFoS

Hanácké folklorní sdružení

ICOM

International Council of Museum (Mezinárodní rada muzeí)

IGF

International Union od Folklore Association (Mezinárodní unie folklorních

sdružení)
IOV

International Organization of Folk Art (Mezinárodní organizace pro
lidové umění)

NÚLK

Národní ústav lidové kultury

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu)

UNWTO

United Nations World Tourism Organisation (Světová organizace
cestovního ruchu)

WTO

World Tourism Organization (Světová organizace cestovního ruchu)
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1

ÚVOD
Haná, která leží v srdci Střední Moravy, patří mezi nejvýznamnější národopisné oblasti

České republiky. S hanáckým regionem jsou neodmyslitelně spjaty stále živé lidové zvyky
a tradice, slavnosti, písně a tance a také bohatě zdobené kroje. Pestré hanácké kroje
symbolizují veselí, přátelskost i pověstnou rozvážnost zdejších obyvatel. Desítky
národopisných souborů každoročně oživují starobylé tradice na nejrůznějších folklórních
slavnostech – na hodech, dožínkách, masopustních oslavách, folklórních festivalech atd. Mezi
známá centra hanáckého folklóru patří Velká Bystřice, Kojetín, Němčice na Hané, Chropyně,
Doloplazy a mnoho dalších.
O životě a zručnosti minulých generací svědčí prvky lidové architektury, které mohou
turisté obdivovat např. ve skanzenech v Příkazech či Rymicích. Ve skanzenech, na jarmarcích
či trzích mohou návštěvníci nahlédnout také do práce místních řemeslníků či ochutnat tradiční
gastronomické speciality.
Obyvatelé Hané prosluli svojí pohostinností a srdečností, ale také především osobitým
nářečím, které patří mezi nejtypičtější znaky Hané.
Region Haná však nabízí návštěvníkům mnohem více – bohaté kulturní dědictví (zámky,
hrady, kostely, židovské hřbitovy, muzea, galerie, atd.), ideální podmínky pro pěší turistiku
i cykloturistiku, rekreaci u vody a sjíždění řek. Náročnější turisté si mohou zahrát golf či tenis,
navštívit lanové centrum nebo obdivovat malebnou hanáckou krajinu v jezdeckém sedle.
Diplomovou práci jsem nazvala „Folklór regionu Haná jako součást nabídky cestovního
ruchu“. Cílem práce je zpracovat analýzu folklóru a tradic na Hané, identifikovat současnou
nabídku produktů cestovního ruchu s tématikou hanáckého folklóru a následně navrhnout
nové produktové balíčky, které budou zaměřeny na hanácký folklór a tradice. Tyto nové
produkty mají přispět ke zvýšení návštěvnosti regionu Haná a k rozvoji cestovního ruchu
v této destinaci.
Cestovní ruch je neodmyslitelnou součástí dnešní společnosti. Uspokojování lidských
potřeb, jako jsou odpočinek, poznání nebo zábava, se prostřednictvím cestovního ruchu stalo
trendem moderního životního stylu. V dnešní době je však cestovní ruch také jedním
z největších a nejrychleji se rozvíjejících průmyslů světa. Přínosy cestovního ruchu se
projevují v ekonomice mnoha podnikatelských odvětvích spjatých s cestovním ruchem i ve
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vytváření nových pracovních míst. Tam, kde se cestovní ruch úspěšně rozvíjí, má pozitivní
vliv na mnoho dalších činností (řemesel, umění, provozování sportovních i kulturněuměleckých činností apod.) Oživuje historické, kulturní, technické či přírodní atraktivity
(např. zámky, hrady, galerie, muzea, skanzeny apod.)
Význam cestovního ruchu je tedy nesmírný. V poslední době je stále více spojován také
s přímým rozvojem regionů, neboť v mnoha z nich je cestovní ruch nosným prvkem jejich
rozvoje. Jedním z regionů České republiky, pro který má cestovní ruch velký přínos, je také
region Haná. Turisté však dávají přednost jednodenním návštěvám regionu, bez využití
ubytovacích kapacit v destinaci. Pokud by však existovala atraktivní nabídka produktů
cestovního ruchu v regionu, mohla by návštěvníky motivovat k delšímu pobytu a přinést tak
více příjmů do rozpočtů měst a obcí, podnikatelských subjektů a dalších poskytovatelů služeb
cestovního ruchu. Jednou z možností, jak přesvědčit turisty k trávení volného času a dovolené
v regionu Haná a motivovat je k vícedenním pobytům, je i nová nabídka produktů v oblasti
folklórního cestovního ruchu.
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2

SYNTÉZA POZNATKŮ

2.1 Vymezení pojmů v rámci folklorního cestovního ruchu
Již z názvu diplomové práce je zřejmé, že je na místě definovat pojem cestovní ruch.
Dále považuji za nezbytné vymezit i další pojmy, které budu v diplomové práci používat.
Jedná se o pojmy jako folklór, tradice, folklorní cestovní ruch, kulturní dědictví a další.
2.1.1 Cestovní ruch (zkratka CR, angl. tourism)
Termín cestovní ruch se velmi často používá, avšak existují různá pojetí a názory, podle
kterých do jeho sféry patří velmi odlišné aktivity. Cestovní ruch je složitý jev, který je velice
obtížné komplexně a jednoznačně definovat. Definicí cestovního ruchu existuje tedy mnoho,
není stanovena pouze jedna, která by byla „ta správná“. Je tomu tak také proto, že autoři ve
svých definicích zdůrazňují různé stránky cestovního ruchu, často v závislosti na tom,
z hlediska které vědní disciplíny jej zkoumají.

Problematice definování pojmu cestovní ruch se obsáhle věnuje např. Hesková, Beránek,
Dvořák, Novacká a Orieška (2006, 11). Mimo jiné uvádějí, že:
S cílem sjednotit názory na definování předmětu cestovního ruchu z hlediska statistiky
organizovala Světová organizace cestovního ruchu (WTO – World Tourism
Organization) v roce 1991 v kanadském města (městě, [sic]) Ottawa mezinárodní
konferenci o statistice cestovního ruchu. Její účastníci přijali návrh, že cestovním ruchem
se rozumí „činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa ležícího mimo její
běžné prostření (místo bydliště), a to na dobu kratší než je stanovená, přičemž hlavní
účel cesty je jiný než výkon výdělečné činnosti v navštíveném místě“. Stanovenou dobou
se v mezinárodním cestovním ruchu rozumí jeden rok, v domácím cestovním ruchu šest
měsíců. Výdělečná činnost není v navštíveném místě založená na trvalém nebo
přechodném pracovním poměru, ale to nevylučuje služební, obchodní a podobné cesty
s pracovní motivací hrazené z titulu pracovního poměru u zaměstnavatele v místě
bydliště anebo firmy. Definice WTO vylučuje z cestovního ruchu cestování v rámci
místa trvalého bydliště, pravidelné cesty do zahraničí, dočasné přestěhování se za prací
a dlouhodobou migraci.
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Definice WTO je považována za nejznámější definici cestovního ruchu a je zmiňována
téměř ve všech odborných zdrojích. Na internetových stránkách UNWTO je v „Základním
slovníku“ k cestovnímu ruchu a cestování uvedeno následující:1
Cestovní ruch je sociální, kulturní a ekonomický fenomén, který znamená pohyb osob
do zemí nebo míst mimo jejich obvyklého prostředí pro osobní nebo obchodní/profesní
účely. Tito lidé se nazývají návštěvníci (mohou to být buď turisté nebo výletníci,
rezidenti nebo nerezidenti) a cestovní ruch má co do činění s jejich aktivitami, z nichž
některé v sobě zahrnují výdaje na cestovní ruch…. Cestování se vztahuje k činnosti
cestujících. Cestující je někdo, kdo se pohybuje mezi různými geografickými místy
z jakéhokoli účelu a po jakoukoli dobu trvání. Návštěvník je zvláštní druh cestovatele
a proto je cestovní ruch podmnožinou cestování.

Ryglová (2009, 11) kromě definice cestovního ruchu dle WTO uvádí také definici dle
AIEST (Mezinárodní sdružení expertů cestovního ruchu), které cestovní ruch definuje ‚jako
souhrn jevů a vztahů, které vyplývají z cestování nebo pohybu osob, přičemž místo pobytu
není trvalým místem bydlení a zaměstnání‛.

V odborné literatuře se můžeme setkat také s názorem, že pojem „cestovní ruch“ je
totožný s pojmem „cestování“. Mezi autory, kteří porovnávají oba termíny, patří Francová
(2003, 12), která uvádí:
Cestovní ruch, pokud jde o jeho původní význam, lze považovat za jiný výraz pro
cestování. Cestovní ruch je spojován s využitím volného času, poznáváním a rekreací.
Zahrnuje aktivity osob, které cestují a pobývají v místech mimo jejich obvyklé prostředí
(bydliště) po dobu nepřesahující jeden rok. V převážné většině případů za účelem
vyplnění volného času. Všeobecnými rysy cestovního ruchu jsou: změna místa,
dočasnost pobytu, nevýdělečná činnost v navštívené zemi….Z obsahového hlediska
je…cestování širším pojmem než CR. Zahrnuje i jiné cesty než v rámci účasti na CR.
Cestujeme také např. ze služebních, obchodních nebo studijních důvodů“.
Pásková a Zelenka (2002, 6) k této problematice doplňují, že „Cestovní ruch vždy
zahrnuje cestování, ale ne každé cestování je cestovním ruchem“.
1

Údaje získány dne 8. 7. 2012 z: http://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary
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V informačních zdrojích se často vyskytuje také pojmem „turismus“ jako alternativa pro
výraz „cestovní ruch“. Tento pojem používá např. Palatková (2011, 11), která jej definuje
následovně:
Turismus (cestovní ruch) je činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo
její běžné životní prostředí, a to na dobu kratší, než je stanoveno, přičemž hlavní účel její
cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě (výdělečná činnost
není v navštíveném místě založena na trvalém či přechodném pracovním poměru). Doba
pobytu mimo běžné životní prostředí je v domácím turismu do šesti měsíců,
v mezinárodním turismu do jednoho roku.

2.1.2 Folklór (angl. folklore)
Slovo folklor (z angličtiny folk = lid, lore = nauka, věda) se užívá již více než 150 let
k označení tradičních lidových, především slovesných projevů. Mezi ty patří mluvené
a zpívané slovo a obsahem blízké taneční a hudební formy. Spolu s hmotnými prvky,
jako jsou kroje, řemeslné výrobky, nástroje, lidová architektura, strava atd., tvoří velkou
skupinu lidové kultury. (Hubová, 2003, 1)

Pásková a Zelenka (2002, 89) pojem folklór vymezují velmi stručně. Uvádějí pouze, že
se jedná o „souhrnné označení té části lidové kultury, jejímiž projevy jsou slovesnost, hudba,
divadlo a tanec. Folklór často vzniká nebo se dotváří spojením několika kulturních vlivů.“

Podrobněji se tímto termínem zabývají Kesner, Moravec, Novotný a Škodová-Parmová
(2008, 35-36). Mimo jiné uvádějí:
Folklór…je označení pro projevy lidové kultury, které se zachovávají na určitém území
po předcích. Jsou to především přísloví, hádanky, vyprávění, pohádky, legendy, říkanky
a pořekadla, lidové písničky, balady, zvyky, tance nebo i lidová řemesla…. Folklórní
obřady nebo zvyky se týkají buď společenských obřadů v průběhu hospodářského
i náboženského roku (dožínky, posvícení, Vánoce a Velikonoce), nebo sociálních obřadů
v průběhu lidského života (narození dítěte, křest, námluvy, zásnuby, svatební obyčeje,
obyčeje spojené se smrtí a pohřbem). Folklór se projevuje i v hmotném vyjádření
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v malířství, architektuře, rukodělné výrobě, textilu, špercích, oblékání a také
v gastronomii.

2.1.3 Tradice (angl. tradition)
„Souhrn ustálených zvyklostí, obyčejů zachovávaných pokoleními, názorů a myšlenek
přecházejících z generace na generaci. Ustálený, zpravidla zděděný zvyk.“ (Kesner et al.,
2008, 178)

Pásková a Zelenka (2002, 292-293) pojem tradice vymezují jako „souhrn myšlenkových,
duchovních, uměleckých i praktických vědomostí, dovedností a postojů, které se předávají
z generace na generaci, čímž se udržují, prohlubují a šíří.“ Dále dodávají, že „tradice je
současně duchovní i kulturní dílo, které nemá autora, není prosazováno mocí či autoritou,
přitom stále žije a působí. Je podstatnou složkou náboženství, kultury, civilizace i výchovy.“

2.1.4 Folklórní cestovní ruch (angl. folklore tourism, festivals tourism)
Pojem folklorní cestovní ruch se v informačních zdrojích vyskytuje zřídka. Mezi autory,
kteří jej ve svých publikacích vymezili, patří např. Pásková a Zelenka (2002, 89), kteří tento
termín charakterizují jako „cesty po folklórních představeních a festivalech, zájezdy za
místním folklórem“. Dále dodávají, že „ve vyhledávaných folklórních destinacích může
docházet k nechtěnému vedlejšímu produktu – procesu tzv. folklorizace“.

2.1.5 Kulturní cestovní ruch (angl. cultural tourism)
Většina autorů nepoužívá termín folklorní cestovní ruch, nýbrž aktivity spadající do
tohoto druhu cestovního ruchu řadí do tzv. kulturního cestovního ruchu, resp. do kulturně
poznávacího cestovního ruchu. Proto je na místě definovat také tyto pojmy.
Hesková et al. (2006, 24) uvádějí následující:
Účast na kulturním cestovním ruchu umožňuje uspokojování duchovních potřeb lidí,
kteří jsou motivováni možností poznávání kulturního dědictví, kultury a způsobu života
rezidentů navštívených cílových míst, možnostmi zábavy a rozptýlení apod. ….Kulturní
cestovní ruch představuje symbiózu vzdělávání a účelného trávení volného času, jeho
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účastníci jsou obeznámeni nejen s historií a kulturou vlastního a ostatních národů, ale
i sociální a ekonomickou situací navštíveného místa.
Termín kulturní cestovní ruch vymezuje Ryglová (2009, 149-150) následovně:
Do pojmu kulturní cestovní ruch můžeme zahrnout všechny vzdělávací, studijní,
umělecké, archeologické, hudební, literární, divadelní, operní zájezdy, jakož i zájezdy na
různé festivaly, přehlídky kulturních statků a účast na kulturních akcích. Pro všechny
tyto aktivity je charakteristické, že jejich předmětem jsou kulturní statky…. mnohé
kulturní statky nejsou hmotné, ale duchovní, např. jazyk, zvyky, písně, lidové tance.

Někteří autoři užívají kromě pojmu kulturní cestovní ruch také termín kulturně
poznávací cestovní ruch. K tomuto pojmu Kesner et al. (2008, 10) uvádějí následující: „Je
zaměřený především na poznávání historie, kultury, tradic a zvyků vlastního i jiných národů.
Tento typ cestovního ruchu je velmi různorodý, má významný výchovně vzdělávací podtext
a přispívá k rozšíření kulturně společenského rozhledu obyvatelstva.“
Obdobně vymezuje kulturní cestovní ruch Francová (2003, 33) a to následovně: „u této
formy CR se jedná o zvyšování kulturní a odborné úrovně lidí, kdy cíle jsou památky,
festivaly, výstavy a další akce“.

2.1.6 Definice dalších pojmů
Kulturní atraktivita (angl. cultural attraction)
Typ

atraktivity CR,

založený na historickém

kulturním

dědictví,

minulých

a současných tradicích obyvatel destinace CR. Z hlediska destinace je klíčové nalézt
optimální způsob a míru (intenzitu) využití kulturní atraktivity pro CR tak, aby ani
dlouhodobě nedošlo ke snížení její hodnoty fyzickým opotřebením v rámci
komodifikace zdrojů cestovního ruchu a folklorizace. Příklady: hrady, zříceniny,
zámky,…, historické zahrady, městské památkové rezervace a městská historická centra,
venkovské památkové rezervace, historická místa (prostranství), místní architektura,
artefakty, kulturní akce a stálé expozice – lidové slavnosti…, muzea, galerie, festivaly,
koncerty, výstavy, vernisáže apod. (Pásková & Zelenka, 2002, 150).

15

Kulturní dědictví (angl. cultural heritage)
Pásková a Zelenka (2002, 150-151) k tomuto pojmu uvádějí, že se jedná o „stavby
a skupiny staveb všeobecné hodnoty, umělecká díla, prostranství (místa) hodnotná
z historického, estetického, etnologického a antropologického pohledu… Patří sem též
nehmotné dědictví, kulturní diverzita, tradice, jazyk, životní styl.“ Dále dodávají, že
„v důsledku nepřiměřeného využívání kulturního dědictví v rámci kulturního cestovního ruchu
může dojít k nastartování procesu komercializace zdrojů CR a/nebo folklorizace.“

Vláda České republiky přijala dne 5. ledna 2011 usnesení č.11 o Koncepci účinnější péče
o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015. V tomto koncepčním
materiálu je mimo jiné uvedeno, že kulturní dědictví:
…má velký podíl i při využívání volného času a tím přispívá ke kultivovanosti obyvatel
a napomáhá v boji proti rozličným sociálně patologickým jevům ve společnosti. Kulturní
dědictví přispívá výrazně též k rozvoji ekonomiky České republiky, protože je motivací
a podnětem pro rozvoj cestovního ruchu a podnikatelských aktivit (Anonymous, 2011, 3)

Nehmotné kulturní dědictví (angl. intangible cultural heritage)
Podle Kesnera at al. (2008, 34) se jedná:
o tzv. projevy tradiční lidové kultury. V životě současné společnosti se dochovaly
nerovnoměrně, v různých regionech i ve společenských vrstvách. Tam, kde se tyto zvyky
do současnosti dochovaly, ovlivňují i dnes běžný život lidí nebo jsou dokonce jeho
součástí (stavění májky, koledování, pletení pomlázek a zdobení velikonočních
vajíček)….Zahrnují zejména lidovou slovesnost, hudbu, tanec, hry, obřady, obyčeje,
zvyky a další.

Na internetových stránkách UNWTO je k nehmotnému kulturnímu dědictví uvedeno
následující:2
Nemateriální kulturní dědictví je ztělesněno v postupech, projevech, znalostech
a dovednostech - stejně jako v souvisejících předmětech a kulturních místech, které
společnost a jednotlivci považují za součást svého kulturního dědictví. Je předáváno
2

Údaje získány dne 9. 9. 2012 z: http://ethics.unwto.org/en/content/tourism-and-intangible-cultural-heritage
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prostřednictvím generací, poskytuje lidstvu pocit identity a kontinuity. Globální etický
kodex cestovního ruchu předepisuje ochranu přírodního, uměleckého, archeologického
a kulturního dědictví, aby tradiční kulturní produkty, řemesla a folklór přežily
a vzkvétaly.
Dále je zde popisováno vzájemné působení nehmotného kulturního dědictví a cestovního
ruchu:
Toto celosvětové bohatství tradic se stalo jedním z hlavních motivů pro cestování.
Turisté hledají možnost poznávat nové kultury a zažít celosvětovou paletu scénických
umění, řemesel, rituálů a gastronomie. Podpora zodpovědného využívání tohoto živého
dědictví pro účely cestovního ruchu může vytvářet pracovní místa, snižovat chudobu,
omezit migraci z venkovských oblastí a živit pocit hrdosti mezi komunitami. Cestovní
ruch nabízí silnou motivaci pro zachování a zlepšení nehmotného kulturního dědictví,
neboť získané příjmy mohou být rozdělovány zpět do iniciativ na podporu jeho
dlouhodobého uchování. Nehmotné kulturní dědictví musí být promyšleně spravováno,
má-li vzkvétat ve stále globalizovanějším světě.

Lidová kultura (angl. folk culture)
V již zmíněném usnesení č.11 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu
v České republice na léta 2011 až 2015 je uvedeno, že tradiční lidová kultura „tvoří nedílnou,
avšak specifickou součást kulturního dědictví. Specifikem tradiční lidové kultury je, že je živá a na
rozdíl od dědictví hmotného se stále vyvíjí. Toto dědictví je tedy zároveň součástí tzv. živé
kultury.“ (Anonymous, 2011, 3)

Předmět koncepce, tedy tradiční lidová kultura, je vymezen v tomto dokumentu následovně:
Ve shodě s Úmluvou o zachování nemateriálního kulturního dědictví3, …., se v podmínkách
České republiky nemateriálním dědictvím rozumí zejména nemateriální složka tradiční
lidové kultury. Jejími jednotlivými prvky se dle Úmluvy rozumí zkušenosti, znázornění,
vyjádření, znalosti, dovednosti, jakož i nástroje, předměty, artefakty a kulturní prostory
s nimi související, které společenství, skupiny a v některých případech též jednotlivci
považují za součást svého nemateriálního kulturního dědictví. Toto nemateriální kulturní
3

Úmluvu o zachování nemateriálního kulturního dědictví přijalo 32. zasedání Generální konference UNESCO
dne 17.10.2003.
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dědictví, předávané z pokolení na pokolení, je společenstvími a skupinami lidí neustále
přetvářeno v závislosti na jejich prostředí, na jejich interakci s přírodou a na jejich historii, je
znakem jejich identity a kontinuity, podporuje takto úctu ke kulturní rozmanitosti a lidské
tvořivosti.
Takto vymezená tradiční lidová kultura se projevuje zejména v těchto oblastech:
- ústní tradice a vyjádření;
- interpretační umění;
- společenské zvyklosti, obřady a slavnostní události;
- vědomosti a zkušenosti týkající se přírody a vesmíru;
- dovednosti spojené s tradičními řemesly. (Anonymous, 2011, 11)

Živá kultura (angl. living culture)
Kesner at al. (2008, 41) uvádějí, že:
…je tvořena zejména regionální a místní kulturou. Umělecké a kulturní zážitky přinášejí
návštěvníkům nejrůznější setkání, festivaly a prezentace výsledků činnosti všech
možných sdružení, spolků, souborů i jednotlivců. Lidé mají možnost poznat typicky
místní a regionální projevy tradiční lidové kultury a jedinečné podoby zájmové umělecké
tvořivosti. Návštěvníkům a turistům jsou touto formou zprostředkovány místní
a regionální tradice v typických podobách, včetně hudby, zpěvu, tance, zvyklostí
a nářečí, lidových a historických oděvů a dalších doplňků a dobových rekvizit.

Folklorní slavnost (angl. folklore festival)
Předchůdcem folklorních slavností byly lidová a národní slavnost. Na rozdíl od lidové
slavnosti je folklorní slavnost (festival) programově užší. Prezentují se na ní různé formy
lidové kultury duchovní (tanec, hudba, písně, lidová slovesnost), prvky lidové kultury
sociální (obřady, zvyky) a hmotné (lidové kroje, lidové výrobky). V programové náplni
folklorní slavnosti zůstávají zachovány některé prvky z náplně lidové slavnosti, jako je
průvod a lidová veselice, ale hlavní důraz je kladen na pódiová vystoupení folklorních
souborů a skupin. (Hubová, 2003, 1)
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Folklorizace (angl. folklorization)
Podle Výkladového slovníku cestovního ruchu je folklorizace „forma inscenizace, kdy
v rámci nabídky v určité destinaci dochází k nepřiměřenému zdůrazňování i umělému
oživování prvků lidové kultury, aby se mohly stát součástí komerční nabídky.“ Jako příklady
folklorizace uvádí tance v lidových krojích a lidové slavnosti vytržené z tradičních
časoprostorových souvislostí a reálného života místní komunity. (Pásková & Zelenka, 2002,
89)
Inscenizace (angl. inscenisation)
Komerčně motivované předvádění tradic a obyčejů akčním způsobem zpravidla ve
smyslu vžitých představ návštěvníků o kultuře daného etnika…. Ve snaze maximalizovat
příjmy dochází k narušení autentických prvků místní kultury či umělému oživování již
neprovozovaných obyčejů, čímž se vytvářejí v destinaci dva rozdílné světy: divadlo pro
návštěvníky a reálný svět místní komunity, který však pro návštěvníky není tak
atraktivní. (Pásková & Zelenka, 2002, 120)

Komodifikace zdrojů cestovního ruchu (angl. commodification of tourism resources)
Podle Páskové a Zelenky (2002, 140) tento termín vyjadřuje:
proces, kdy se z daného zdroje (jevu) cestovního ruchu stává komodita (prodejní artikl,
zboží pro trh, …). V rámci procesu komercializace je zboží vyráběno a nabízeno masově
a ztrácí se jeho jedinečnost – příkladem je komodifikace místního uměleckého řemesla
a pásová výroba suvenýrů…Také předměty denní potřeby se stávají hromadně
vyráběnými suvenýry a ztrácejí tak svou jedinečnost.

19

V rámci studia odborné literatury a dalších informačních zdrojů jsem nemohla
opominout elektronické informační zdroje. Zaměřila jsem se na pojem folklórní cestovní ruch
(angl. folklore tourism). V elektronických databázích bylo po zadání klíčových slov „folklore
tourism“ vyhledáno malé množství relevantních odkazů. Níže uvádím příklady z vybraných
databází. Jednalo se vždy o disertační/diplomové práce nebo o články v odborných časopisech.

Diplomová/disertační práce Research on the exposition pattern and the stages
stratificational scenic system in folklore tourism (Li, 2006) pojednává o folklórním
cestovním ruchu v Číně. Tato forma cestovního ruchu se zde začala rozvíjet v osmdesátých
letech minulého století, vrcholu dosáhla na konci devadesátých let a na počátku nového století.
Autor/ka uvádí, že „folklórní cestovní ruch získává stále více pozornosti ze strany intelektuálů
a stal se jednou ze stěžejních oblastí folklorního studia.“ Práce zkoumá, jak začal být folklór
obchodně využíván v rámci folklórního cestovního ruchu, jak má být provozován (řízen),
„zabalen“ v rámci turistických balíčků a jak jej správně využívat.
Článek s názvem Cultural-folklore events - promoters of the cultural tourism.
(Iordache & Popa, 2008) se zabývá úlohou folklórních akcí v oblasti kulturního cestovního
ruchu. Autorka zde uvádí, že „Folklórní svátky a festivaly představují jeden z nejrozsáhlejších
a nejkomplexnějších prvků nehmotné kultury. Vystupují jako symbol, protože integrují
sociální, etické, estetické, kulturní hodnoty specifické pro národ. Většina turistů hledá a bude
nadále hledat tento symbol a objevovat jej v průběhu svých dovolených a cest. Přejí si poznat,
zkoumat a experimentovat s kulturou jiných národů a způsobem života.“
V dalším článku Development folklife: Human security and cultural conservation
(Feltault, 2006) se autor zabývá rozvojem folklóru a kulturního cestovního ruchu ve vztahu
k uchování kulturních hodnot. Zdůrazňuje význam podpory úsilí o zachování kulturních
zdrojů a spolupráci s místními komunitami s cílem zlepšit jejich schopnost řešit politické,
ekonomické, ekologické a další změny, které mají vliv na udržitelnost jejich kulturního
bohatství.
Tomuto tématu se věnuje také autorka v diplomové/disertační práci nazvané Marketing
cultural and heritage resources for optimal cultural tourism development: The case of Hong
Kong (Ho, 2008). Autorka uvádí, že „cestovní ruch je často kritizován za ohrožování
nehmotných i hmotných hodnot kulturního dědictví“. Provedla studii, jejímž cílem bylo zjistit
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příčiny neudržitelnosti produktů kulturního cestovního ruchu. Na základě výsledků studie
navrhla soustavu opatření pro udržitelný rozvoj kulturních produktů cestovního ruchu. Tato
opatření byla aplikována celkem na 14 kulturních památek v Hong Kongu.
V souvislosti s přelomem dvacátého a jedenadvacátého století se autor v článku The
Meanings of Tradition: An Introduction (Bronner, 2000) zamýšlí nad původem folklóru
a jeho dalším vývojem. Uvádí, že navzdory různým úvahám o krizi či konci folklóru „dvacáté
století uplynulo a folklór je stále tady…. Více než kdy předtím lidé vyhledávají knihy
o folklóru. Internet se stal ‚ohniskem’ folklorního přenosu.“ Mění se struktura komunikace –
prostřednictvím internetu mohou lidé sledovat folklórní vystoupení. Zvyšuje se mobilita
obyvatel a tím možnost návštěv folklórních regionů a událostí.
V článku Tourism and Cultural Displays: Inventing Traditions for Whom? (Bendix,
1989) autorka demonstruje na příkladu švýcarského města Interlaken, že cestovní ruch nemusí
mít negativní dopady na autenticitu folklóru. Uvádí, že není nutné, aby místní obyvatelstvo
přizpůsobovalo své folklórní zvyklosti před zahraničními hosty a že folklórní projevy mohou
být prostředkem k vytváření a prosazování místní identity.
Některé disertační/diplomové práce nebo odborné články pojednávají o konkrétních
folklórních událostech či projevech, které ovlivňují cestovní ruch v daném regionu či městě.
Např. v článku s názvem Brazilian Day Festival and the Cleansing of 46th Street:
Representing Brazilian identities in New York City (de Sá, 2012) autorka analyzuje proměny
každoročního brazilského festivalu, který se od roku 1985 koná v New Yorku. Tyto změny
vedly k tomu, že se z malého festivalu stala v druhé polovině dvacátého století událost
národního i mezinárodního významu. Přinesl řadu kulturních a podnikatelských inovací.
Článek The carnival dances of Tlaxcala: an authentic folklore spectacle waiting for
tourist promotion. (Valdez, 2007) pojednává o tradičním mexickém karnevalovém tanci
a jeho významu pro cestovní ruch dané oblasti. Autor uvádí, že tyto tance jsou klíčovým
kulturním produktem dané oblasti a je nutné navrhnout odpovídající propagační program,
který může přispět k sociálnímu a ekonomickému rozvoji příslušného regionu.
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Mezi významné informační zdroje patří také diplomové práce absolventů vysokých škol
v České republice. Pro účely mé diplomové práce jsem se zaměřila na vyhledávání
diplomových prací, které se zabývají cestovním ruchem, folklórem a regionem Haná. Zjistila
jsem, že autoři se v diplomových pracích často zabývají:
-

folklórními soubory - např. Kadalová (2009), Slavíková (2012), Váca (2010)

-

folklórními festivaly – např. Ludvíková (2007), Kučerová (2011), Orságová (2013)

-

lidovými tradicemi a zvyky – např. Zahradník (2011), Chmelař (2008)

-

folklórem jednotlivých národopisných oblastí – např. Křivinková (2011), Laštůvková
(2010), Matelová (2009),

-

využitím folklóru v pedagogické činnosti – např. Nováková (2014), Zugárková
(2013), Uhrová (2007), Vejborová (2012)

Spojení folklóru a cestovního ruchu se v diplomových pracích vyskytuje jen zřídka.
Mezi autory, které se touto problematikou zabývají patří např. Mácová (2010) a Kubíčková
(2012).
Cestovním ruchem regionu Haná se v diplomových pracích zabývala např. Fingerová
(2010), Kolářová (2010), Sedláčková (2007) a další. Tito autoři se však v těchto pracích vůbec
nevěnovali folklóru nebo jen velice okrajově.
Na základě získaných poznatků lze vyvodit, že dosud byl zpracován jen malý počet
diplomových prací na téma folklórního cestovního ruchu na území České republiky. Během
studia diplomových prací se mi nepodařilo vyhledat žádnou diplomovou práci, která by se
zabývala komplexně folklórním cestovním ruchem regionu Haná.
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2.2 Význam folklóru a lidových tradic pro cestovní ruch v České republice
Podle Křížové (n.d.) mají folklór a lidové tradice pro cestovní ruch v České republice
následující pozitiva a negativa.
Pozitiva
-

Specializace produktů cestovního ruchu – stoupající zájem o tradice, lidovou
architekturu, hudbu, tanec, řemesla a jiné projevy lidové kultury.

-

Návaznost lidové kultury na další produkty cestovního ruchu v oblasti destinační
nabídky (krajina, přírodní památky, lázně, hrady a zámky, městské památkové
rezervace, církevní a duchovní turistika, aktivní a poznávací turistika, ale také
doprovodné programy pro kongresový a incentivní turistický ruch).

-

Logická návaznost na rostoucí trendy agroturistiky, cykloturistiky a další „měkké”
produkty cestovního ruchu.

-

Možnost napojení na příhraniční a mezinárodní produkty cestovního ruchu (včetně
toho, že součástí většiny našich festivalů a přehlídek jsou také zahraničí soubory
z celého světa).

-

Lidová kultura a folklór – nedílný obraz kultury turistické destinace.

-

Systémová spolupráce a synergie mezi projekty lidové kultury a managementy
turistických destinací a cestovních kanceláří resp. agentur a dalšími poskytovateli
služeb v cestovním ruchu.

-

Snižování sezónnosti cestovního ruchu v České republice.

-

Zvyšování atraktivity České republiky jako různorodé destinace, a podporovat tak
potřebnou snahu o zvýšení návštěvnosti mimo Prahu.

Negativa
-

Možnost negativní zpětné vazby mezi poptávkou cestovního ruchu a nabízenou
prezentací lidové kultury a její komerční deformace. Vytváření nekvalitních projektů
a prezentace lidové kultury turistům, tzv. negativní „foklorizace“, deformované
a degradující produkty za účelem krátkodobého komerčního prospěchu. V konečném
důsledku pak takové projekty poškozují klienta a de facto celou destinaci. Toto
ohrožení lze rovněž charakterizovat jako ztrátu autenticity lidové kultury a její
uzpůsobení komerčním produktům.

23

-

Paradox dobrého marketingu a propagace (například folklorního festivalu)
a nedostatku doprovodných služeb cestovního ruchu (dopravní dostupnost, ubytovací
kapacity v potřebné kvalitě, stravování, jazykové znalosti.

-

„Import“ folklorních prezentací do Prahy (často ve výše uvedené deformované
podobě sloužící výhradně komerčním zájmům).

Křížová (n.d.) také specifikovala předpoklady pro rozvoj folklórního cestovního ruchu
v České republice, mezi které řadí:
-

Silný potenciál lidové kultury pro cestovní ruch:
- počet akcí (festivaly, přehlídky…)
- počet uměleckých souborů
- vzestup prezentace lidových řemesel, jejich přehlídek a prodeje výrobků
- počet skanzenů a dalších památek lidové architektury
- rozvoj péče o udržení gastronomických tradic

-

Existence potenciálních koordinátorů národních a mezinárodních aktivit lidové
kultury.

-

Odborné znalosti, zodpovědnost, osobní entuziasmus a zkušenosti pořadatelů
a účinkujících v oblasti lidové kultury.

-

Velké a relativně celoplošné pokrytí České republiky jak z hlediska místopisu, tak
z hlediska pořádání akcí – festivalů a přehlídek.

-

Při kvalitním a zodpovědném managementu mohou produkty lidové kultury pro
cestovní ruch odpovídat potřebným požadavkům udržitelného rozvoje a navazovat na
další produkty v této oblasti.
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2.3 Domácí a mezinárodní organizace zabývající se problematikou folklóru
2.3.1 Domácí organizace
Folklorní sdružení České republiky (FoS ČR)4
Folklorní sdružení České republiky (zkráceně FoS ČR) je nejvýznamnější domácí
institucí v oblasti folklóru. Jedná se o občanské sdružení, které se zaměřuje na uchovávání
a rozvíjení lidových tradic a národních kulturních hodnot, zejména v oblastech lidové hudby,
zpěvu a tance. Bylo založeno v roce 1990, v současnosti je toto sdružení nejpočetnější
organizací zájemců o lidové umění v České republice. Sdružuje více než 400 členských
souborů působících v 17 autonomních regionálních sdruženích a 60 členských festivalů.
Folklorní sdružení České republiky vydává časopis Folklor, Kalendář folklorních akcí
v ČR, katalog Cesty za folklorem, metodické, repertoárové a propagační publikace a také
videozáznamy folklorních akcí na DVD. Provozuje Informační centrum FoS ČR v Praze
a internetové stránky www.folkornisdruzeni.cz.
Folklorní sdružení České republiky je členem mezinárodních organizací CIOFF, IOV,
EFCO a IGF.
Hanácké folklorní sdružení (HANFoS)5
Hanácké folklorní sdružení se sídlem v Prostějově náleží mezi jedno z největších
občanských sdružení v regionu. Vzniklo v roce 1990. Sdružení má za cíl především uchovávat
hanáckou lidovou tradici. Sdružuje dětské a dospělé národopisné soubory z Prostějovska,
Olomoucka, Vyškovska, Přerovska a Kroměřížska a rozsahem aktivit zasahuje i do krajů
Jihomoravského a Zlínského.
Mezi nejvýznamnější představitele dospělých hanáckých souborů patří např. HANÁ
Velká Bystřice, Hanačka Litovel, HANÁ Přerov, KLAS z Kralic na Hané, MÁNES
z Prostějova, TRNKA z Vyškova, Týnečáci z Velkého Týnce a další. Nejvyspělejší dětské
hanácké soubory reprezentují KRUŠPÁNEK Velká Bystřice, dětský hanácký soubor MÁNES
Prostějov, KLEBETNÍČEK Vyškov, KLÁSEK a KLÁSEČEK z Kralic na Hané, MALÝ
KOSÍŘ Kostelec na Hané aj.
4
5

Údaje získány dne 6. 9. 2012 z: http://www.folklornisdruzeni.cz/co-je-fos-cr
Údaje získány dne 6. 9. 2012 z: http://www.folklornisdruzeni.cz/hanacke-folklorni-sdruzeni,
http://www.folklornisdruzeni.cz/cinnost-hanfos
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Hanácké folklorní sdružení je pořadatelem a iniciátorem řady folklorních akcí.
Nejvýznamnější akcí, které toto sdružení každoročně pořádá, jsou Hanácké slavnosti
v Prostějově. Mezi další akce, na kterých se sdružení podílí nebo je přímo organizuje, patří
Lidový rok ve Velké Bystřici, přehlídky v Chropyni a v Troubkách, okresní a krajské kolo
soutěže dětí ve zpěvu lidových písní „O hanáckyho kohóta“, inspirativní akce pro širokou
veřejnost Velikonoce v lidových řemeslech a Vánoce v lidových řemeslech aj.
Národní ústav lidové kultury (NÚLK)6
Národní ústav lidové kultury je významnou institucí, která se zabývá tradiční a lidovou
kulturou a péčí o ni na území celé České republiky. Jedná se o státní příspěvkovou organizaci,
která je přímo řízena Ministerstvem kultury ČR.
Sídlo ústavu se nachází ve Strážnici a k jeho základním úkolům patří mj. provádění
výzkumu kulturního dědictví v oboru tradiční a lidové kultury, zpracování získaných dokladů,
jejich uchovávání a zveřejňování, organizování folklorních a vzdělávacích akcí, poskytování
poradenských a informačních služeb pro všechny druhy folklorních aktivit v České republice.
Národní ústav lidové kultury se zapojuje také do mezinárodních aktivit v oblasti lidové
kultury a folkloru. Ústav provozuje webové stránky: http://www.lidovaremesla.cz/,
http://www.lidovakultura.cz/ a http://www.cioff.cz/.

Česká národní sekce CIOFF (Mezinárodní rada organizátorů folklorních festivalů
a lidového umění)7
Národní sekce CIOFF jsou řádnými členy této mezinárodní kulturní nevládní organizace.
Mají za úlohu zachovávat tradiční umění, organizovat CIOFF festivaly a příbuzné akce,
sjednocovat dobrovolné organizace (zejména v oblasti tance, hudby, zvyků, krojů a etnografie)
i individuální vědecké a zainteresované osoby a instituce a koordinovat činnost v souladu
s jejich národními podmínkami a legislativou.
Sídlem České národní sekce CIOFF je Národní ústav lidové kultury (NÚLK), jenž
zabezpečuje činnost této sekce a umožňuje tak kontakt s devadesáti národními sekcemi zemí
všech kontinentů.
6
7

Údaje získány dne 6. 9. 2012 z: http://www.nulk.cz/Informace.aspx?sid=1&em=1
Údaje získány dne 6. 9. 2012 z: http://www.cioff.cz/Informace.aspx?sid=77,
http://www.nulk.cz/Informace.aspx?sid=1&em=1
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Česká centrála cestovního ruchu (CzechTourism)8
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism je státní příspěvkovou organizaci
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Byla zřízena v roce 1993. Jejím úkolem je
zejména propagace České republiky jako atraktivní turistické destinace na zahraničním trhu
a od roku 2003 také na domácím trhu. V rámci podpory příjezdového a domácího cestovního
ruchu se zaměřuje zejména na propagaci konkrétních oblastí cestovního ruchu, kterými jsou
lázeňství, kongresová a incentivní turistika a golfová turistika. CzechTourism se zaměřuje i na
další oblasti, mezi které patří zážitková a aktivní dovolená, kulturní dědictví a z hlediska
folklóru

velmi

důležitá

propagace

české

gastronomie.

Kromě

uvedených

oblastí

CzechTourism dlouhodobě propaguje v domácím cestovním ruchu také regionální akce, mezi
které patří i ty folklorní.

2.3.2 Zahraniční organizace
CIOFF – Mezinárodní rada organizátorů folklorních festivalů a lidového umění9
CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) je
neprofesionální mezinárodní nevládní kulturní organizace, která byla založena ve Francii
v roce 1970. Hlavním cílem CIOFF je podpora mezinárodního porozumění zvláště v oblasti
lidového umění a lidové kultury. Svými aktivitami přispívá k úctě a porozumění vůči kulturám
různých národů a jejich tradicím, zachování a podpoře folklóru a lidové umělecké činnosti,
zvyků a tradic. Podporuje zdokonalování metod na zvyšování organizační a umělecké kvality
mezinárodních folklorních festivalů a dalších akcí (např. konferencí, seminářů, sympózií,
výstav) a zdokonalení mezinárodní výměny informací a zkušeností mezi členy.
IOV – Mezinárodní organizace pro lidové umění10
IOV (International Organization of Folk Art) je celosvětová organizace, jejímiž členy
jsou jednotlivci a instituce působící v oblasti lidové kultury. Byla založena v Belgii v roce
1979. IOV má přes 3000 členů ve více než 150 zemích.
8

Údaje získány dne 6. 9. 2012 z: http://www.czechtourism.cz/informace-o-czechtourism/
Údaje získány dne 6. 9. 2012 z: http://www.cioff.cz/Informace.aspx?sid=77
10
Údaje získány dne 9. 9. 2012 z: http://iov-world.com/about-iov/
9
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Úkolem organizace je dokumentovat, ochraňovat, podporovat a propagovat všechny
formy lidového umění (jak hmotné tak nehmotné). IOV podporuje národní a mezinárodní
festivaly lidového umění, ale také kulturní výměny umělců a výtvarníků. V rámci svých
vědeckých a pedagogických konferencí a seminářů podporuje vědecký výzkum a také
dokumentaci a publikaci o tématech souvisejících s lidovým uměním a kulturními tradicemi.
EFCO - Evropská organizace lidové kultury11
EFCO (European Folk Culture Organisation) je evropská občanská organizace se sídlem
ve Štrasburku. Tvoří síť evropských kulturních a mládežnických organizací, institucí, spolků
a skupin rozvíjející spolupráci a partnerství. EFCO sdružuje 36 členských zemí.
EFCO se snaží o vzájemné pochopení mezi všemi evropskými kulturami. Rozvíjí
partnerství mezi východní a západní Evropou, pomáhá odbourávat předsudky pomocí
interkulturního vzdělávání. Při rozvoji evropské komunity národů uznává práva a potřeby
všech Evropanů na zachování a obohacení jejich národní a kulturní identity. EFCO vidí
kulturu jako zdroj lidské tvořivosti a hlavní formu projevu. Ve své činnosti podporuje zejména
děti a mládež. Dává jim příležitost vidět a zažít jiné kultury, a to mimo jiné i pomocí
kulturních výměn v rámci Evropy i mimo ni.
IGF – Mezinárodní unie folklorních sdružení12
IGF (International Union od Folklore Association) byla založena v roce 1949 ve Francii.
IGF sdružuje přes 60 států s 500 členskými organizacemi jednotlivých národních sdružení.
Cílem organizace je udržovat vztahy mezi národními folklorními sdruženími
v evropských i mimoevropských zemích. IGF každoročně pořádá Mezinárodní velkou cenu
folklóru. Jedná se o setkání mnoha folklorních souborů, které je významnou příležitostí pro
publikování tradiční kultury různých zemí.

11
12

Údaje získány dne 9. 9. 2012 z: http://www.efcoinfo.org/about-2/
Údaje získány dne 9. 9. 2012 z: http://www.acquawebadv.it/igf/index.php
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Mezinárodní visegrádský fond13
Mezinárodní visegrádský fond (International Visegrad Fund) je mezinárodní organizace
se sídlem v Bratislavě. Byl založen v roce 2000 vládami zemí Visegrádské skupiny (V4).
Členy Mezinárodního visegrádského fondu jsou pouze země visegrádské čtyřky, jimiž jsou
Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko.
Posláním tohoto fondu je podporovat rozvoj užší spolupráce mezi členskými zeměmi
a posilovat vazby mezi lidmi v regionu. Fond poskytuje finanční prostředky na kulturní,
vědecké, výzkumné a vzdělávací projekty, výměny mládeže, podporu cestovního ruchu
a přeshraniční spolupráci.
AEOM – Asociace evropských muzeí v přírodě)14
AEOM (Association of European Open Air Museums) je mezinárodní organizace, která
sdružuje nejvýznamnější evropská muzea v přírodě. Cílem AEOM je zprostředkování výměny
vědeckých, technických, praktických a organizačních zkušeností mezi muzei v přírodě
a podpora činnosti skanzenů v dalších oblastech. Za tímto účelem sdružení organizuje setkání
svých členů a vykonává publikační a propagační aktivity. AEOM je členem ICOM
(International Council of Museum) - Mezinárodní rady muzeí.

13
14

Údaje získány dne 9. 9. 2012 z: http://visegradfund.org/about/basic-facts/
Údaje získány dne 10. 9. 2012 z: http://www.aeom.org/?About_AEOM
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3 CESTOVNÍ RUCH NA HANÉ Z POHLEDU FOLKLÓRU
A TRADIC
3.1 Vymezení Hané
Definovat zcela přesně a jednoznačně území Hané je prakticky nemožné, neboť nemá
oficiálně vymezené hranice (na rozdíl např. od krajů). Region Haná můžeme také vymezit
z různých hledisek.

3.1.1 Zeměpisné vymezení
Haná leží v srdci Střední Moravy. Je to úrodná rovinatá oblast, která je obklopena
nižšími pohořími (Jeseníky, Oderské vrchy, Chřiby a Drahanská vrchovina). Název oblasti je
odvozen od malého vodního toku „Haná“, pramenícího na Drahanské vrchovině, který je
jedním z přítoků řeky Moravy. Důležitými městskými centry Hané jsou na severu Zábřeh na
Moravě a Litovel, ve střední části Olomouc, Prostějov a Přerov, na jihu Kroměříž
s Vyškovem. (Maňáková, Matuszková, & Vrtalová, 2010)
Název „Haná“ se v pramenech objevuje již v 16. století, ale území tímto názvem
označené bylo úzké, omezovalo se pouze na část kolem stejnojmenné říčky a odlišovalo se od
ostatního okolí bohatou úrodností. Táhlo se od Vyškovska na Kroměřížsko, Tovačovsko a až
později také na Olomoucko, Prostějovsko a Litovelsko. Postupně se tak název přenášel dále na
území, kde se mluvilo středomoravským-hanáckým nářečím. Oblast zvaná „střední Haná“ je
přibližně ohraničena spojnicemi měst Olomouc, Prostějov, Vyškov a Boskovice. (Ilustrační
mapka regionu Haná – viz příloha č. 1)15

3.1.2 Národopisné vymezení
Haná patří mezi nejvýraznější národopisné oblasti České republiky. Lze ji
charakterizovat jako význačný a územně rozsáhlý etnografický region s bohatou lidovou
kulturou a s neméně bohatým a významným písňovým, hudebním a tanečním folklórem.
Zvláštní zmínku zasluhuje i hanácké nářečí, jehož oblast výrazně přesahuje vlastní Hanou,

15

Údaje získány dne 6. 8. 2012 z: http://www.kosir.unas.cz/?stranka=hana&jazyk=cz
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neboť jazykové znaky tohoto nářečí najdeme např. i na Zábřežsku, Drahanské vysočině,
Brněnsku, Záhoří a jinde.16
Z hlediska národopisného oborníci člení Hanou na severní, střední a jižní část. Území Hané
sousedí s několika moravskými etnografickými regiony – na severu se Slezskem a Lašskem, na
východě s Valašskem, na jihu s Brněnskem a na západní straně s Horáckem. Díky jisté
uzavřenosti, která je daná zeměpisnou polohou a rázem krajiny, se na Hané vyskytovaly specifické
rysy lidové kultury. Ty se projevovaly v charakteristickém dialektu, lidovém oděvu, hudbě i tanci.
Během kulturního vývoje téměř nedocházelo k přejímání prvků, které byly typické pro sousední
národopisné regiony. Bohatá hanácká kultura však do sousedních regionů pronikala a ovlivnila
podobu lidových písní, hudby a tanců na Hanáckém Slovácku, Brněnsku, částečně také na
Horácku a Valašsku. Hanáci vytvořili první zformovanou etnografickou skupinu moravského
obyvatelstva, vyznačující se silným lokálním patriotismem. (Maňáková at al., 2010)

3.1.3 Historické vymezení
Haná je největší a nejstarší písemně doložený národopisný region na Moravě. Nejstarší
písemná zmínka o Hané pochází z roku 1552, kdy ji ve spisu s názvem „Historiae regni
Bohemiae“ popisuje olomoucký biskup Jan Skála z Doubravky. První zpráva o etnografické
skupině Hanáků je uvedena v rukopisu díla „Gramatika česká“ od Jana Blahoslava. Přímé

pojmenování Hané se objevuje na mapě Moravy od Jana Amose Komenského z roku 1627. V ní
je zakresleno území označené jako „na Hané“, které je však vymezeno pouze orientačně jako malý
okrsek jižně od Prostějova. (Maňáková at al., 2010)

V údajích o Hané, její rozloze a sídlech, je zřejmé od prvních zpráv až do konce 19.
století rozšiřování jejího teritoria, a to nejen vlastní Hané, ale i území okrajových (Malá
Haná17, Záhoří18). Hanáci svým počtem i množstvím sídel daleko předčili ostatní moravské
regiony.19

16

Údaje získány dne 6. 8. 2012 z: http://www.folklorweb.cz/regiony/hana.php
Území přibližně mezi Boskovicemi a Jevíčkem je přechodovou oblastí mezi Hanou a Horáckem, ve kterém se
mísí vlivy obou oblastí v kroji, nářečí a částečně i architektuře.
18
Záhoří je přechodem z Hané na Valašsko. Nachází se v severovýchodním cípu Hané a jeho jádro tvoří území
v trojúhelníku měst Lipník nad Bečvou, Hranice a Bystřice pod Hostýnem.
19
Údaje získány dne 6. 8. 2012 z: http://www.folklorweb.cz/regiony/hana.php
17
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3.1.4 Vymezení z hlediska cestovního ruchu20
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism iniciovala v letech 1998-1999
rajonizaci turistického potenciálu území České republiky. Vznikly tak turistické regiony a jako
dílčí celky turistické oblasti. Při tomto členění byl uplatněn tzv. marketingový přístup, který
vychází z potřeby co nejúčelnější propagace turistické nabídky daného území.

Turistický region
„Územní celek, jehož nabídka CR svým množstvím, kvalitou, rozmanitostí a atraktivitou
vyvolává návštěvnost. Potenciál území vytváří vhodné předpoklady pro realizaci
konkurenceschopné nabídky produktů cestovního ruchu s důrazem na příjezdový cestovní
ruch …. Mohou se členit na turistické oblasti.“
Turistické regiony byly vymezeny v letech 1998–1999. Česká republika byla rozčleněna
na 15 turistických regionů. V roce 2010 vešlo v platnost nové členění České republiky na 17
turistických regionů (mapa turistických regionů České republiky – viz příloha č. 2).
Oblast Hané je v současné době součástí turistického regionu Střední Morava a Jeseníky.
(Před rokem 2010 se jednalo o turistický region Střední Morava.) Okrajově zasahuje také do
sousedních regionů (především do regionu Východní Morava).

Turistická oblast
„Územní celek specifických (specifický, [sic]) potenciálem převážně stejných
přírodních, resp (resp., [sic]) kulturně-historických podmínek a vlastností pro rozvoj
cestovního ruchu a rekreace. Potenciál daného území vytváří vhodné předpoklady pro realizaci
konkurenceschopné nabídky produktů cestovního ruchu se zaměřením především na domácí
cestovní ruch.“
V České republice bylo v letech 1998–1999 vymezeno 43 turistických oblastí.
V současné době je území České republiky rozčleněno na 40 turistických oblastí (mapa
turistických oblastí České republiky – viz příloha č. 3).
Území Hané je nyní součástí turistické oblasti Střední Morava. (Před rokem 2010 se
jednalo o turistickou oblast Střední Morava - Haná.) Částečně zasahuje také do sousedních

20

Údaje získány dne 6. 8. 2012 z: http://www.czechtourism.cz/2-turisticky-potencial-regionu/
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turistických oblastí, zejména do turistické oblasti Kroměřížsko (Tato oblast byla před rokem
2010 součástí turistické oblasti Střední Morava – Haná.).

Přestože nové členění České republiky na turistické regiony a turistické oblasti vešlo
v platnost v roce 2010, stále se můžeme v informačních zdrojích setkat se zastaralým členěním
z let 1998–1999. Například Asociace turistických regionů České republiky - ATUR ČR, uvádí
na svých webových stránkách (http://www.tourism.cz) neaktuální mapy turistických regionů
(viz příloha č. 4) i turistických oblastí (viz příloha č. 5).

3.2 Analýza nabídky produktových balíčků s tématikou hanáckého folklóru
3.2.1 Turistické portály
Kudy z nudy21
Turistický portál Kudy z nudy je projektem České centrály cestovního ruchu –
CzechTourism. Jeho cílem je podpora domácího cestovního ruchu. Webová adresa portálu je:
http://www.kudyznudy.cz. Turisté se zde mohou inspirovat tipy na výlety po celé České
republice. Zároveň je to jeden z hlavních nástrojů, kterým agentura CzechTourism zdarma
pomáhá podnikatelům v propagaci jejich nabídek. V sezoně stránky využije více než milion
návštěvníků měsíčně.
Na portále jsou pro návštěvníky k dispozici např. tyto informační sekce:
Kalendář akcí – umožňuje vyhledávání akcí podle turistických regionů a termínu konání
akce. Po zvolení regionu Střední Morava a Jeseníky a termínem „kdykoliv“ byly nalezeny
pouze 3 akce, které mají souvislost s folklórem, řemesly, či gastronomií a konají se v regionu
Haná. Jedná se o Hanácké chmelové dožínky Olomouc, Hanácké bál v Tovačově a Hanácké
bál v Litovli. Na Jižní Moravě bylo vyhledáno 41 akcí s uvedenou tématikou, na Východní
Moravě akcí 14.

21

Údaje získány dne 2. 2. 2014 z: http://www.kudyznudy.cz
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Výlety – zde mohou turisté získat tipy na výlety podle jednotlivých regionů. V rámci
regionu Střední Morava a Jeseníky bylo vyhledáno 7 tipů na výlet, které lze uskutečnit
v regionu Haná. 4 z nich se konají v Olomouci a pouze 1tip na výlet má souvislost s hanáckým
folklórem, řemesly, či gastronomií (Z tvarůžkových Loštic do Pradědovy galerie).

CZeCOT22
Turistický

server

České

republiky

CZeCOT

poskytuje

informace

turistům

i provozovatelům služeb cestovního ruchu na webových stránkách www.CZeCOT.com. Cílem
projektu je podpora domácího a příjezdového cestovního ruchu. Jeho úkolem je shromáždit
dostupné informace o regionech, turistických atraktivitách a komerčních službách cestovního
ruchu. Portál je postaven na stejnojmenném informačním a rezervačním systému CZeCOT.
Prezentace v tomto informačním systému a propojených portálech je pro subjekty cestovního
ruchu bezplatná. Údaje o poskytovaných službách, akcích, fotografie, videa apod. si zadávají
provozovatelé sami prostřednictvím administračního rozhraní.
Na portále se nachází mimo jiné tyto informační sekce:
Turistické programy – zde mohou turisté podle různých témat vyhledávat turistické
programy konané po celé České republice. Při zvolení tématu „folklór“ bylo v oblasti Střední
Morava – Haná vyhledáno 0 turistických programů s uvedenou tématikou. V oblasti Brno
a okolí byly nalezeny 4 programy, v oblasti Slovácko 6 programů.
Balíčky zážitků – jedná se o přehled balíčků nabízených v jednotlivých turistických
oblastech bez možnosti vyhledávání. V rámci regionu Střední Morava – Haná jsou uvedeny
pouze 3 balíčky (všechny se konají v Kroměříži, žádný nezahrnuje aktivity spojené
s folklórem). Např. v rámci regionu Beskydy – Valašsko je uvedeno 13 balíčků a v regionu
Slovácko 12 turistických balíčků.
Kalendář akcí – umožňuje vyhledávání akcí podle typu akce, regionu, okresu a dalších
parametrů. Po zadání klíčového slova „folklór“ (s neomezeným datem konání akce) bylo
v regionu Střední Morava nalezeno 0 akcí. Při stejných parametrech bylo vyhledáno např. na
Jižní Moravě 15 akcí, na Severní Moravě a Slezsku 8 akcí a v Jižních Čechách 7 akcí.

22

Údaje získány dne 2. 2. 2014 z: http://www.czecot.cz/
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Střední Morava23
Oficiální

stránky

turistického

regionu

Střední

Morava

jsou

dostupné

na:

http://www.strednimorava-tourism.cz/. Jedná se o součást turistického informačního portálu
Olomouckého kraje.
Na webových stránkách se nachází mimo jiné také sekce Poznávací a pobytové
programy. Zde je prezentováno 31 programů většinou zaměřených na historii, památky
a sport. Vyhledávání v programech je umožněno pouze podle lokality a obtížnosti trasy, nikoli
podle tématu. Z uvedeného množství programů má pouze 5 z nich určitou souvislost
s hanáckým folklórem, řemesly, či gastronomií. Nejvíce se však tyto programy týkají
gastronomie – např. návštěva muzea tvarůžků či pivovaru Litovel (např. Seniorský pobyt, Za
pivem a tvarůžkem, Školní výlet – Na Střední Moravu za výrobou gastrospecialit,
agroturistikou a dalšími zajímavostmi). Dva z programů zahrnují návštěvu skanzenu
v Příkazích (Gastro-Hanácká pohostinnost, Školní výlet – Do Olomouce a okolí za poznáním).
Žádný z programů nezahrnuje např. návštěvu folklórního festivalu, jízdu králů, hanáckou
svatbu, velikonoční či vánoční akce atd.
Oficiální turistické stránky města Olomouce 24
Statutární

město

Olomouc

provozuje

turistický

portál

města

na

adrese:

http://tourism.olomouc.eu/. Na tomto turistickém portále je umístěn odkaz „srdce úrodné
hané“ (Hané, [sic]), pod kterým se však nachází pouze krátký článek informující převážně
o místních gastronomických specialitách a o skanzenu v Příkazích. Chybí jakékoli informace
o tradičních folklórních akcích. Žádné akce či turistické programy související s hanáckým
folklórem či řemesly nebyly vyhledány ani v sekci Kalendář akcí (bylo zvoleno klíčové slovo
„folklór“ a termín akce „kdykoli“). Na portále rovněž chybí informace a fotografie
o hanáckých krojích, tradicích, řemeslech atd.

23

Údaje získány dne 4. 2. 2014 z:
http://www.strednimorava-tourism.cz/trasy-a-programy/poznavaci-a-pobytove-programy
24
Údaje získány dne 4. 2. 2014 z: http://tourism.olomouc.eu/
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3.2.2 Cestovní kanceláře
ATIS a.s.25
ATIS (původně Agentura Turistických a Informačních Služeb) působí na trhu od roku
1990. Původně se jednalo o cestovní agenturu, která se v roce 1996 transformovala na
akciovou společnost. Centrála CK se nachází v Bruntále. ATIS se orientuje především na
pobyty s vlastní dopravou v České republice, Slovensku a Maďarsku a na skupinový
příjezdový produkt pro země EU (tj. Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko
a Chorvatsko).
Přestože se ATIS specializuje na domácí cestovní ruch, byly prostřednictvím
vyhledávače na webových stránkách http://www.atis.cz/ nalezeny pouze dva pobyty, které CK
nabízí na Střední Moravě a ani jeden z nich neměl žádnou souvislost s folklórem či
gastronomií. Žádné další pobyty nejsou uvedeny ani v online katalozích (http://www.atisonline-katalogy.cz/).
BAVI26
CK BAVI působí na trhu cestovního ruchu od roku 1996. Centrála CK se nachází
v Litovli, pobočku má v Olomouci. BAVI nabízí pobyty a zájezdy v tuzemsku i zahraničí,
dětské tábory a kulturní akce.
Prostřednictvím vyhledávače na webových stránkách http://www.bavi.cz/ však nebyl
nalezen ani jeden zájezd či pobyt na území Střední Moravy, stejně tak žádná kulturní akce
v této lokalitě. Žádné zájezdy, pobyty či kulturní akce pořádané na Střední Moravě nejsou
uvedeny ani v online katalogu pro rok 2014 (http://issuu.com/ckbavi/docs/bavi-katalog2014_6731ee6a248a91).
Bohemian fantasy spol. s r.o.27
Bohemian fantasy byla založena v roce 1992. Centrála této CK se nachází v Olomouci.
Klientům nabízí poznávací i pobytové zájezdy, wellness pobyty a zájezdy na míru v České
republice i v zahraničí.
25

Údaje získány dne 18. 2. 2014 z: http://www.atis.cz/, http://www.atis-online-katalogy.cz/
Údaje získány dne 18. 2. 2014 z: http://www.bavi.cz/,
http://issuu.com/ckbavi/docs/bavi-katalog-2014_6731ee6a248a91
27
Údaje získány dne 18. 2. 2014 z: http://www.bohemianfantasy.cz/,
http://www.bohemianfantasy.cz/files/katalog2014_0.pdf
26
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Na webových stránkách http://www.bohemianfantasy.cz/ tato CK ale nenabízí ani jeden
poznávací či pobytový zájezd pořádaný na Střední Moravě. Pouze prostřednictvím
vyhledávače zájezdů při zadání destinace „Haná“ bylo vyhledáno 13 zájezdů – nejednalo se
však o zájezdy, ale pouze o nabídku hotelů a penzionů v této lokalitě. V online katalogu
(http://www.bohemianfantasy.cz/files/katalog2014_0.pdf) rovněž nejsou uvedeny žádné
zájezdy konané na území Střední Moravy.
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4

ANALÝZA NABÍDKY FOLKLÓRU A TRADIC NA HANÉ

4.1 Lidová architektura a stavby
Pro oblast Hané byl charakteristickou stavbou hliněný dům. Typickým znakem
hliněného domu v hanáckém regionu je mohutný žudr - jednopatrový přístavek čtvercového
půdorysu vystupující asi 5 metrů před průčelí do návsi. V přízemí žudru byla prostorná
předsíň s lavicemi k sezení podél stěny, v patře sýpka s malými okny. Výška žudru dosahovala
výšky obytného stavení. Ještě v první polovině 19. století nebylo na severní Hané téměř gruntu
bez žudru. Ve druhé polovině 19. století se však začaly stavět rozsáhlejší sýpky nad celým
stavením a žudry, které se tak staly zbytečnými, byly postupně bourány. Obytný dům a jeho
přístavby se stavěly vesměs z hlíny, jen jizba bývala ze tří stran dřevěná, srubová, obalená
hlínou. Střecha byla kryta slámovými došky. Koncem 19. století se tyto stavby postupně
začaly nahrazovat novostavbami z pálených cihel.28

4.1.1 Skanzeny (fotodokumentace – viz příloha č. 6)
Hanácký skanzen Příkazy29
Soubor staveb lidové architektury v Příkazích je jedinečným dokladem hliněného
lidového stavitelství na Hané. V areálu se nachází čtyři špaletové stodoly z 1. pol. 19. stol.
a kompletní hanácký statek s obytnou a hospodářskou částí z roku 1875. Všechny stavby jsou
nemovitými kulturními památkami a jsou doplněny venkovským mobiliářem z let 1799-1950.
Bohatou kolekci sbírek tvoří inventář řemeslnických dílů a nástrojů, ve stodolách je vystavena
dobová zemědělská technika. Nachází se zde také expozice věnovaná praní a žehlení, sbírka
dětských hraček a originální hanácká hospoda z třicátých let 20. století.
Ve skanzenu se každoročně koná mnoho doprovodných akcí, které návštěvníkům
přibližují, jak v minulosti zdejší lidé žili – např. dny hliněného stavitelství, tvarůžkové hody,
vaření piva, interaktivní ukázky sklizně a výmlatu, řemeslné jarmarky atd.

28
29

Údaje získány dne 15. 7. 2012 z: http://www.folklorweb.cz/regiony/hana.php
Údaje získány dne 15. 7. 2012 z: http://www.hanackeskanzen.cz
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Skanzen Rymice30
Vesnička nedaleko Holešova nabízí soubor památek lidového stavitelství východní
Hané. Vesnická stavení rekonstruovaná v sedmdesátých letech 20. stol. představují způsob
bydlení a hospodaření v posledních dvou staletích. Návštěvníci si mohou prohlédnout interiéry
domů vybavených tradičním inventářem kuchyní, světnic a hospodářských místností. K vidění
je také dílna vesnického sedláře a stará kovárna s výhní a kovářským nářadím. Všechny domy
v areálu jsou postaveny tradiční technologií dřevěného srubu opatřeného hliněnou omítkou
nebo z nepálených cihel, střechy mají krytinu ze slaměných došků.

4.1.2 Větrné mlýny (fotodokumentace – viz příloha č. 7)
Mlýn Rymice31
Větrný mlýn se nachází v areálu skanzenu v Rymicích. Mlýn je tzv. holandského typu
a pochází z roku 1795. Do areálu byl přenesen z blízkých Bořenovic v devadesátých letech 20.
století a následně rekonstruován. Je to dřevěná dvoupatrová stavba se sedlovou střechou,
zavěšená na konstrukci z trámů. Ramena mlýna je možno nastavovat podle směru větru
otáčením celého objektu na nosné konstrukci - tzv. beran. Mlýn je možné navštívit v rámci
prohlídkové trasy ve skanzenu.
Mlýn Velké Těšany32
Jižně od Kroměříže leží osada Velké Těšany. Větrný mlýn byl postaven na jihozápadním
svahu nad vesnicí ve 20. letech 19. století. Tento mlýn patří mezi tzv. sloupové (beraní,
německé) mlýny. Dvoupatrová dřevěná budova je krytá sedlovou střechou. Původně měl dvě
mlýnské složení, jedno na šrotování a druhé na mletí obilí. V současné době není toto složení
obnoveno a je uloženo před mlýnem na ukázku, protože se při rekonstrukci mlýna nepodařilo
snést běhoun bez poškození. Mlýn je veřejnosti přístupný.

30

Údaje získány dne 15. 7. 2012 z: http://www.rymice.cz/historie-204/skanzen-38
Údaje získány dne 15. 7. 2012 z: http://www.rymice.cz/historie-204/skanzen-38
32
Údaje získány dne 10. 8. 2012 z: http://www.barice-velketesany.cz/o-obcich/historie-tesany-mlyn.php?ctj=tip
31
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Mlýn Přemyslovce33
Větrný mlýn holandského typu stojí východně od obce Přemyslovice (okres Prostějov).
Předchůdcem současného zděného mlýna byl dřevěný větrný mlýn, který byl do Přemyslovic
přemístěn z nedalekého Plumlova roku 1841. Po požáru v roce 1883 byl téhož roku postaven
znovu a mlel až do roku 1945. Mlýn má vysokou historickou hodnotu, protože neprošel
žádnými stavebními úpravami a i vnitřní vybavení se zachovalo v původní podobě.
Mlýn je oficiálně nepřístupný, ale zájemci o prohlídku interiéru se mohou domluvit
s majitelem v přilehlém objektu.

Na Hané se do dnešních dnů dochovalo několik dalších větrných mlýnů. Ty však byly
většinou přestavěny nebo slouží nynějším majitelům jako rekreační objekty a turisté si mohou
prohlédnout pouze jejich exteriéry – např. mlýn Hačky, mlýn Jednov.

4.2 Lidová řemesla a tradiční výrobky (fotodokumentace – viz příloha č. 8)
Na Hané působili řezbáři, kováři, tkalci, košíkáři, výrobci kartáčnických výrobků,
výrobků ze slámy, keramiky, tradičních perníků a mnoho dalších. Návštěvníci Hané se dnes
mohou s řemesly seznámit prostřednictvím zajímavých expozic místních muzeí. Řemeslníky
při práci můžou turisté pozorovat například ve skanzenech, na jarmarcích či festivalech, kde si
mohou výrobky také zakoupit.
Hanácké národopisné muzeum Cholina34
Začátek expozice tvoří stylizovaná obytná místnost s předměty denní potřeby, která
pokračuje výstavou hanáckých krojů, sokolských a orelských uniforem. K vidění je zde
i tradiční hanácký svatební koláč. V půdních prostorách muzea jsou vystaveny exponáty
týkající se zemědělství a řemesel - návštěvník zde může např. vidět, jak se v minulosti pralo
a jaké nástroje sloužily zemědělcům pro obdělávání polí. Unikátním předmětem je dřevěné
dělo používané při obecních slavnostech. Další zajímavostí jsou exponáty hracích obrazů
a hodin.
33
34

Údaje získány dne 10. 8. 2012 z: http://www.povetrnik.cz/rs/view.php?cisloclanku=2006060102
Údaje získány dne 6. 8. 2012 z:
http://www.strednimorava-tourism.cz/cil/cholina-hanacke-narodopisne-muzeum
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Expozice zvyků a řemesel Konice35
Stálá expozice zvyků a řemesel se nachází v přízemí konického zámku. Návštěvníci se
zde mohou seznámit s řadou řemesel, které mají na Konicku dlouholetou tradici, jako je např.
mlynářství, kovářství, pivovarnictví, krejčovství a řada jiných. Součástí sbírky je i řada
vzácných exponátů, mezi které patří dochovaný nejstarší věžní hodinový stroj na Konicku či
zbraně z napoleonských válek.
Vesnické muzeum Střelice36
Střelice jsou místní částí města Uničov. Expozice muzea připomíná každodenní život
vesničanů v dobách minulých. Jsou zde vystaveny především předměty denního života na
hanácké vesnici. Najdeme zde hodinový stroj místního kováře, žehličky na uhlí, nádobí,
zemědělské potřeby i další předměty.
Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W. Loštice37
Ojedinělé muzeum věnované historii i současnosti výroby tvarůžků bylo zbudováno na
místě původní tvarůžkárny v areálu závodu A.W. v roce 1994. Muzejní expozice začíná ve
sklepě, kde je dokumentováno mletí a lisování tvarohu, v dalších podlažích pak vlastní výroba,
ale také výrobci a jejich osudy. Během prohlídky mohou návštěvníci zhlédnout film „Příběh
neobvyklé vůně z vyprávění stréčka Křópala“ – volné filmové zpracování historie výroby
tvarůžků v A. W.

4.3 Hanácký kroj a výšivka38
Kroj (fotodokumentace – viz příloha č. 9)
Hanácký kroj je jedním ze symbolů regionu. Haná kdysi bývala především obilnářskou
oblastí, ale pěstovalo se zde také konopí a len, ze kterého se šily zdejší kroje. Lidové kroje
jsou dvojího druhu: všední a sváteční.

35

Údaje získány dne 6. 8. 2012 z: http://www.mekskonice.cz/zamex.htm
Údaje získány dne 15. 7. 2012 z: http://www.muzeumunicov.cz/vesnicke-muzeum-ve-strelicich/
37
Údaje získány dne 6. 8. 2012 z: http://www.tvaruzky.cz/Muzeum.aspx
38
Údaje získány dne 8. 8. 2012 z: http://www.strednimorava- tourism.cz/materialy-ke-stazeni (Střední morava gastronomie, folklor a řemesla), http://www.folklorweb.cz/regiony/hana.php
36
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Kroj však nebyl vždy a všude stejný. Vyvíjel se po staletí a každé významnější období
na něm zanechalo své charakteristické stopy – např. renesance krézl neboli obojek (okruží)
a vyduté rukávce, rokoko široké sukně a hluboce vystřižené kordulky (vestičky), empír vysoké
pásání. Přes všechny tyto vlivy však zůstal jeho ráz veskrze barokní. Jednotlivé změny
nepronikaly na území Hané stejně rychle a všude se neujaly. Kroje se lišily např. bohatostí
výšivky, střihem i barvou kalhot. Hanácký kroj je proto značně mnohotvárný.
Tyto typické kroje se přestaly nosit koncem 19. století. V současné době jsou k vidění
pouze při vystoupeních folklorních skupin (např. Hanácké bál, dožínkové slavnosti), na jízdě
králů v Doloplazích či Kojetíně a také v Hanáckém národopisném muzeu v Cholině.

Výšivka (fotodokumentace – viz příloha č. 10)
Hanácký kroj patří mezi nejokázalejší kroje na Moravě. Vyniká krásou a bohatstvím
výšivek. Výšivka tvořila neodmyslitelnou část kroje a dodávala mu originalitu, krásu
a estetickou hodnotu. Na Hané měla výšivka nejčastěji povahu rostlinného motivu. Mezi
nejvíce používané ornamenty patří: srdce, jablíčko, slunečnice, tulipán a růže. Výšivka mívala
nejprve krémovou barvu, v průběhu času se její barva měnila až ke žluté. Bílá barva výšivky
se používala jen při vyšívání prádla a kapesníčků, černá výšivka byla používána při
smutečních obřadech.

4.4 Hanácké kraslice (fotodokumentace – viz příloha č. 11)
Zdobení kraslic o velikonočních svátcích je velmi starý obyčej, který se pravděpodobně
dochoval až z pohanských dob. K výzdobě kraslic se v jednotlivých oblastech Čech a Moravy
používala různá technika – např. vyškrabování, leptání, kresba voskem.
Typické hanácké kraslice však byly zdobené slámou. Tato velice pracná a časově
náročná technika byla oblíbená především na Olomoucku, Prostějovsku, Litovelsku
a Konicku.
Ke zdobení kraslic se používala především sláma z ječmene. Jednotlivé kousky slámy se
podélně rozstříhly a ostřím nůžek se vyškrabala dřeň stébla. Z takto připravené slámy se
nůžkami vystřihovaly jednotlivé tvary (převážně kosočtverečky, trojúhelníky, čtverečky,
srdíčka), které se následně lepily na obarvené vajíčko.

42

Toto tradiční lidové umění se na Hané dochovalo dodnes. Návštěvníci si mohou typické
hanácké kraslice prohlédnout především na různých velikonočních výstavách a jarmarcích. Na
některých akcích si mohou tuto techniku zdobení kraslic dokonce sami vyzkoušet či obdivovat
zručnost zhotovitelek kraslic přímo při zdobení.

4.5 Lidová hudba a tance39 (fotodokumentace – viz příloha č. 12)
Hudba
Lidé na Hané si zpívali při práci, zábavě i při všech významných událostech. V lidových
písních se odrážel všední i sváteční život Hanáků.
Podle písemných zpráv z poloviny 18. století hrála hanácká lidová muzika v nástrojovém
obsazení s převahou smyčců, a to většinou dvoje housle, basa a cimbál. Později byla doplněna
o klarinet (píšťalu) a flétnu. Od poloviny 19. století se do většiny moravských měst, především
na Hané, dostala tzv. „turecká muzika“, která byla složena z dechových nástrojů. Tato muzika
se stala základem později vznikajících dechovek, které se brzy prosadily také na venkově.
K renesanci hanácké lidové muziky s původním nástrojovým obsazením došlo až koncem 20.
století.

Tance
Typickým hanáckým tancem je dodnes známá cófavá. Tento nejstarší hanácký tanec byl
v minulosti označován také názvem „hanácká“ - tedy tanec Hanáků. Během tance drží
tanečník partnerku po své pravici ve vznosném držení. Tančí-li trojice, je tanečnice po každé
jeho ruce. Základním choreografickým a pohybovým prvkem tohoto tance jsou opakované
kroky vpřed a vzad.
Kromě hanácké-cófavé se v oblasti Hané tančilo dalších nejméně padesát, ale i šedesát
až sedmdesát figurálních tanců. Byly to tance různého druhu. Tančily se tance volnějšího
tempa - vážné i lyricky laděné (Červené šátečku, Sivá holubičko), ale také tance veselé,
žertovné a hravé (obíhává, pleskavá), často i s jistým nádechem satiry (Steklé Janek),
a dokonce tance dynamické a temperamentní.

39

Údaje získány dne 8. 8. 2012 z: http://www.folklorweb.cz/regiony/hana.php
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4.6 Hanácké nářečí
Hanácké nářečí si nejvíce libuje v prodlužování dvojhlásek a v náhradě úzkých hlásek
širokými, např.: klobók, móka, bék (býk), rebe (ryby), debe (kdyby). Dlouhé „í“ se
vyslovuje krátce: měsic, vic. Často se krátí: Bel o nas na masle. V kmenových slabikách
se mění „i“ v „e“ hlena, slena, cebole, cegan. Rovněž někdy proskakuje horácké „h“:
vitám tě, hočetelo. Neurčitý způsob končí na „ť“: piť, psať, u neurčitého způsobu sloves
se mění dlouhé „é“ v dlouhé „ý“: nýst, výst. Slabika „ej“ zní jako „é“: zavolé, podé,
nélepší. Přídavné jméno určité si zachovává ve všech pádech „-y“: dobry, dobryho, atd.
Zájmeno ten má tvar: teho, temu…, kdo má keho, kemu apod. Navíc – tak jako jsou
místní odchylky v kroji, tak jsou i v nářečí. Ve východní části Hané se mluvilo nářečím
podobným hanáckému, ale bez tvrdého „L“ a jiných drobných odlišností ve výslovnosti.
Místy se objevuje i nářečí horácké.40

Hanáčtina se dnes pomalu vytrácí, udržuje se především na vesnicích. Pro připomenutí či
lepší orientaci v nářečí se v knihkupectvích prodává „Hanácký slovníček“. Na internetu
dokonce vznikla první internetová učebnice hanáčtiny (http://www.olomouc.com/hanactina/).

4.7 Tradiční pokrmy (fotodokumentace – viz příloha č. 13)
Každý kraj má své tradiční kulinářské speciality a Haná není výjimkou. Řada hanáckých
produktů dokonce překročila hranice regionu a získala věhlas v celé České republice, některé
dokonce i v zahraničí.

Olomoucké tvarůžky41
Olomoucké tvarůžky jsou jediným původním českým sýrem. Tato nejznámější moravská
kulinářská specialita má zcela ojedinělou pikantní chuť a typickou výraznou vůni. Tvarůžky
jsou přírodním zrajícím sýrem, bez chemické konzervace. Dodnes se vyrábí podle tradiční
receptury a uchovaly si svůj charakteristický tvar i barvu.

40
41

Údaje získány dne 9. 8. 2012 z: http://www.biskupice.cz/folklor-na-hane
Údaje získány dne 15. 7. 2012 z: http://www.mu-lostice.cz/o/muzeum-tvaruzku-lostice
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Tradice výroby je téměř 600 let stará. První zmínky o výrobě tvarůžků v obcích okolo
Olomouce (odtud název) pochází ze 16. století, od konce 19. století se výroba přesunula do
Loštic, kde se vyrábí dodnes.

Hanácká zabíjačka
Na bohaté Hané nemohlo v jídelníčku zdejších obyvatel chybět maso. Hlavním zdrojem
masa bývaly zabíjačky, tzv. „šperke“. Na Hané byla vždy zabíjačka důležitá událost nejen
gastronomická, ale i společenská. V minulosti sloužila k vytvoření zásob masa na zimu.
Z vepře se zužitkovalo téměř všechno – vařila se polévka, škvařilo sádlo, připravovaly jitrnice
a jelita, maso se peklo nebo nakládalo a potom udilo.
Tento kulinářský zvyk přetrvává na Hané ve vesnicích dodnes. Vepřové speciality
z domácí zabíjačky je možné ochutnat především v zimních měsících – např. na vánočních
trzích, jarmarcích a různých folklorních akcích.

Mezi typická hanácká jídla patřily také hanácké vdolečky, šléšky (šišky) s mákem,
hanácká syrnica (polévka z tvarůžků), kynuté knedlíky zvané „šeške“, špekové knedlíky,
hanácké klobásy, lívance zvané „beneše“ a mnoho dalších. Ve vybraných restauracích a na
různých národopisných akcích mohou návštěvníci ochutnat hanácké speciality i dnes.

Turisté mohou navštívit také některý z místních pivovarů, ve kterých se od 2. poloviny
19. století vaří pivo (Litovel, Přerov) nebo si prohlédnout známou prostějovskou palírnu
U zeleného stromu. Historie výroby lihovin v této likérce sahá až do 16. století. Dalším
gastronomickým zážitkem může být ochutnávka mešních vín v arcibiskupských vinných
sklepích v Kroměříži. Mešní víno se zde vyrábí od poloviny 14. století.

4.8 Lidové tradice (fotodokumentace – viz příloha č. 14)
Na hanáckém venkově se žilo bohatým kulturním životem. Mnoho lidových zvyků se
podobalo těm z jiných regionů. Některé lidové zvyky a obřady jsou dosud v oblasti Hané živé.
Tyto tradiční lidové projevy jsou k vidění buď v jejich přirozeném reálném prostředí nebo je
mohou návštěvníci shlédnout (resp. jejich ukázky) na folklorních festivalech v podání
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hanáckých folklorních souborů a skupin. Zejména velikonoční a vánoční obyčeje jsou
předváděny také ve skanzenech, během speciálních tématických prohlídek v historických
objektech, na jarmarcích a dalších kulturních akcích. (kalendář akcí – viz příloha č. 15)
Masopust42
Tento termín se u nás používal již v 9. století a vztahuje se na období od Tří králů do
popeleční středy, která je prvním dnem předvelikonočního půstu. V období masopustu se
konaly zabíjačky, svatby a hostiny.
Během posledních tří dnů masopustu veselí vrcholilo. Po dědinách chodívaly dům od
domu masopustní průvody. Na Hané se v některých vesnicích i dnes můžeme setkat
s průvodem masek, kterému dominuje medvěd s medvědářem. Maska medvěda patřila
k magickým postavám jak ustrojením, tak obřadným tancem, který měl zajišťovat bohatou
úrodu. Proto se na Hané masopustní obchůzce říká vodění medvěda. Masky jdou za bujarého
veselí vesnicí a zastavují se u jednotlivých statků, aby si hospodyně mohly za doprovodu
muziky s medvědem zatancovat. Ostatní masky vezmou do kola další členy domácnosti. Za
tanec a přání bohaté úrody jsou aktéři obchůzky obdarováni nejčastěji koblihy, vdolečky, ale
i uzeným a domácí slivovicí.
Starý hanácký právo43
„Starý hanácký právo“ je ostatkový zvyk, který se na Hané v některých vesnicích
udržuje jako památka na to, jak se dříve lidé bavívali a jak končívali masopustní veselí. Chasa
si zvolila ze svého středu tak zvaného „stárka“ a dva mladší stárky, které vyslala k rychtáři se
žádostí, aby konec masopustu patřil jim. Předání „práva“ které představoval meč s fábory
znamenalo nejen právo se veselit, ale také veškeré řízení obce a starost o pořádek. Chasa to
vzala vážně a tak dělala pořádek dům od domu. Nezbytným nástrojem určeným k vymáhání
pořádku byla zvláštní vařečka, na konci rozštěpená, aby při klepnutí vydávala ostřejší zvuk.
Chasa soudila, odsuzovala a veřejně vyplácela občany vařekou za opravdové i domnělé
přestupky.

42
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Údaje získány dne 9. 8. 2012 z: http://www.folklorweb.cz/clanky/20090111.php
Údaje získány dne 9. 8. 2012 z: http://www.folklorweb.cz/clanky/20090111.php
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V dnešní době je „Starý hanácký právo“ akcí, která se koná obvykle mimo ostatkové
období. Jestliže šlo dříve o zimní povyražení mladých a to hlavně chlapců, dnešní „Starý
hanácký právo" je atraktivní slavností celé vesnice.
Vynášení smrtky44
K nejstarším zvykům na Hané patří obchůzka spojená s pátou nedělí postní, která je
označována jako „Smrtná neděla“. Starší dívky oblékly pannu (tzv. Smrtku) do šatů, na hlavu
jí uvázaly šátek a od pasu nechaly spuštěné červené pentle. Při obchůzce děvčata zpívala píseň
„Smrtná neděla“, ale také říkala říkadla, která svým obsahem popisovala odcházející zimu. Na
konci obchůzky se Smrtka, která byla symbolem zimy i lidské smrti, zapálila nebo hodila do
vody.

Květná neděla45
Květná neděle následovala hned po „Smrtné neděli“. V tento den se chodilo po vsi
s čerstvými jarními větvičkami – nejčastěji „kočičkami“, kterým většinou požehnal místní
kněz. Obcházel se dům od domu, aby se připomnělo, že už přišlo jaro a že Velikonoce jsou za
dveřmi - aby se v žádné domácnosti nezapomnělo napéct cukroví, obarvit kraslice a uplést
pomlázka. Lidé si větvičky kočiček dávali za obraz nebo za kříž, kde byly po celý rok, než
byly vyměněny za čerstvé. Mnohdy každý člen domácnosti spolykal jednu až tři „kočičky“ věřilo se, že tak bude po celý rok zdravý a vyhne se mu nachlazení a bolesti krku.

Velikonoční svátky46
V minulosti znamenaly velikonoce oslavu jara, která byla spojena se zahájením
zemědělských prací, ale i s mnoha obyčejovými a obřadními projevy. Na Velikonoce se lidé
poctivě připravovali – uklízelo se v domě, na dvoře i v hospodářských prostorách, bílilo se
průčelí stavení atd.
Na Zelený čtvrtek zněly kostelní zvony naposledy, pak umlkly až do Bílé soboty
(odlétají do Říma). V tyto dny nahrazovaly hlas zvonů nejrůznější klapačky a řehtačky, se
kterými chlapci ráno a večer procházeli vesnicí. Odměnou za tuto službu dostávali na Bílou
44

Údaje získány dne 9. 8. 2012 z: http://www.folklorweb.cz/clanky/20090111.php
Údaje získány dne 9. 8. 2012 z: http://www.folklorweb.cz/clanky/20090111.php
46
Údaje získány dne 9. 8. 2012 z: http://www.folklorweb.cz/clanky/20090111.php
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sobotu po domech drobné dárky. K obchůzce s hrkači se v některých vesnicích připojovalo
Honění Jidáše. Bylo zvykem, že jeden z chlapců, jakmile kněz začal mši, vyběhl z kostela ven
a utíkal pryč. Ostatní děti s klapačkami a řehtačkami běžely za ním a pronásledovaly ho. Na
mnoha místech se tyto zvyky dochovaly dodnes.
Pomlázková obchůzka (na Hané se říká mrskut) se konala vždy na Velikonoční pondělí.
Chlapci chodili po jednom nebo ve skupinách dům od domu a spletenými pomlázkami (na
Hané se jím říká tatary), nejčastěji z vrbového proutí, zdobenými barevnými stuhami, šlehali
dívky i ženy v domácnostech, vinšovali jim a za to dostávali zdobená vajíčka. (Pomlázka,
spletená z živých prutů, měla symbolizovat přenášení síly probouzející se přírody na člověka
a vajíčko bylo považováno za symbol života.) Velikonoční pomlázka patří dodnes ke zvykům
živým ve městech i na vesnicích, stejně jako obdarování barevnými i jinak zdobenými vejci,
ke kterým dnes přibyly i další drobné dárky.
Advent47
V době adventu do popředí vystupovaly především čtyři dny, které jsou spjaty
s postavami svatých. Jsou to svátky sv. Ondřeje, sv. Barbory, sv. Mikuláše a sv. Lucie.
Jako první se slavil svátek sv. Ondřeje (30.11.). Svatoondřejská noc byla zasvěcena
věštění. Sv. Ondřej je považován za patrona nevěst. Proto se v den jeho svátku prováděly
různé věštící obřady, při kterých dívky zjišťovaly, kdo se stane jejich ženichem.
V předvečer sv. Barbory (4.12.) chodívaly od chalupy k chalupě tzv. Barborky. Byly to
dívky oblečené do bílých šatů, na hlavě měly věneček se závojem a v ruce proutěnou metlu.
Podle pověsti je z nebe pouštěl svatý Petr po zlatém žebříku. Hodným dětem dávaly dárky,
zlobivé vyšlehaly metličkou.
Hned po Barborkách naděloval sv. Mikuláš (6.12.). V předvečer jeho svátku chodily
mikulášské průvody, které se na mnoha místech zachovaly dodnes. Hlavní postavou je sv.
Mikuláš s berlou a jeho doprovod tvoří čert a anděl. Dříve však bylo možné v doprovodu
Mikuláše spatřit i řadu dalších postav. Na Kojetínsku se mikulášské obchůzky účastnil i Pók.
Když Mikuláš mluvil s dětmi, tak Pók vlezl pod stůl a píchal děti šídlem. Občas si za to
vysloužil i pěkný kopanec.
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Údaje získány dne 9. 8. 2012 z: http://www.folklorweb.cz/clanky/20041207.php,
http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/1854/hana-100x210-6-12.pdf

48

Na svátek sv. Lucie (13.12.) chodily na Hané bíle oblečené ženy, tzv. Lucky. Tato
postava se měnila od vesnice k vesnici. Někde byla Luca za zlou osobu, která si vybírala
hlavně dospívající mládež a tu plácala vařechou. Jinde byla postavou velmi užitečnou, která
vtrhla do domu a všude smýčila a uklízela.
Vánoční svátky48
Vánoční doba trvala od Štědrého dne až do Tří králů. Příchod nového roku (Silvestr) se
však na Hané dříve nikdy neslavil. Nejočekávanějším svátkem celého roku byl Štědrý den.
V tento den lidé od rána zachovávali půst, který končil až s východem první večerní hvězdy.
Ke štědrému dni se váže mnoho zvyků, nejvíce se jich dodržovalo při večeři. Na Štědrý večer
začínalo vánoční koledování, které se drželo až do Tří králů.
Svátek sv. Štěpána (26.12.) byl koledním dnem hlavně pro děti. Na Hané bývalo
zvykem, že v tento den dívky brzy ráno omývaly své chlapce studenou vodou nebo sněhem
a podávali jim gatě na znamení své poslušnosti.
Na Nový rok chodívali koledníci znovu. Oblíbeným novoročním zvykem na Hané bylo
skrajovat buchtu. Dívky ze vsi upekly velikou buchtu, kterou pak spolu se svými mládenci
krájely a pojídaly. Přitom se zpívaly milostné koledy.
Posledním vánočním koledováním byla tříkrálová obchůzka. Večer na svátek Tří králů
(6.1.) chodívali dům od domu tři hoši převlečení za tři krále a za zpěvu písně „My tři králi, my
jdeme k vám, …“ Tato píseň sice ve všech regionech Hané stejně začínala, ale již po prvním
čtyřverší se jednotlivé verze od sebe velmi liší. Dnes se tento svátek dodržuje zejména na
vesnicích a ve městech se silnou křesťanskou tradicí a také tam, kde dobře pracuje některá
z charitativních organizací.
Hanácká svajba49
Svatba byla jednou z nejvýznamnějších a nejokázalejších událostí v životě Hanáků.
Bohatství sedláků na Hané bylo všeobecně známé a o to víc se chtěl každý z nich ukázat, když
provdával svoji dceru nebo syna.
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Údaje získány dne 9. 8. 2012 z: http://www.folklorweb.cz/clanky/20041220.php,
http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/1854/hana-100x210-6-12.pdf
49
Údaje získány dne 9. 8. 2012 z: http://www.folklorweb.cz/clanky/20090111.php
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Důležitým atributem hanácké svatby byl svatební strom neboli svatební koláč, který
symbolizoval bohatost nevěsty. Býval sestaven z několika set různých ptáčků, holubiček,
kohoutků a dalších figurek. Ty byly upečeny z těsta, ozdobeny pentličkami a zelenými
ratolestmi a zapíchané na špejlích do velké buchty.
Svatba trvala i několik dní a pojilo se s ní mnoho zvyků (např. žádání ženicha
o požehnání, čepení nevěsty, loučení nevěsty s kamarádkami, atd.).
Jízda králů50
Jízda králů je stará lidová slavnost doposud neznámého původu. Kdysi se konala v každé
větší vesnici na Moravě i v Čechách, ale v současnosti se udržuje už jen na moravském
Slovácku a Hané. Jízda králů má ustálený průběh obřadního průvodu, aktéry i dobu konání.
V současnosti se koná v pevně stanovených termínech, obvykle v neděli. O jedinečnosti
a významu této lidové tradice svědčí také to, že se jízda králů v roce 2011 dostala na seznam
světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
Každý region měl svůj výklad „Jízdy králů“. Na Hané je tento obyčej spojen s postavou
krále Ječmínka. Král býval oblečen do bílého ženského šatu a opásán červenou pentlí, jejíž
konce drželi vedlejší jezdci. Na hlavě měl věnec nebo korunku z čerstvých květů, v ústech
svíral růži (která symbolizuje mlčenlivost) a byl posazen na nejhezčího koně. Koně bývali
ozdobeni pentlemi a královskou družinu tvořilo obvykle 20 až 30 jezdců v hanáckých krojích.
Jízda králů dnes láká návštěvníky ke sledování pestrobarevného programu plného hudby,
zpěvu, krojů, koní a jarmarku tradičních řemesel. V současné době se Jízdy králů konají
v hanáckých obcích Doloplazy, Chropyně a Kojetín.

Na Hané se kromě uvedených lidových zvyků a obřadů slavily také další svátky, které
však již většinou z kalendáře hanáckého venkova vymizely – např. svátek sv. Blažeje,
sv. Matěje, sv. Doroty či sv. Řehoře. Je to způsobeno především čtyřicetiletou vládou
komunistického režimu, který se snažil vše, co bylo spojeno s křesťanstvím, potlačit a zakázat.
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Údaje získány dne 9. 8. 2012 z: http://www.ceske-tradice.cz/tradice/jaro/_zobraz=jizda-kralu,
http://www.czech.cz/cz/Turistika/Kam-jit,-co-navstivit/Kulturni-tipy/Jizda-kralu-nove-na-seznamu-UNESCO
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Po roce 1989 došlo k obnovení alespoň některých slavností – v obci Bělkovice-Lašťany
(leží mezi Olomoucí a Šternberkem) a v sousedních Bohuňovicích se dodnes koná slavnost
„matiček“ (Ježíškovy matičky). Obě obce jsou dnes s touto slavností ojedinělé nejen na Hané.
Z některých obyčejů a tradic, které přetrvávají dodnes a slaví se ve většině obcí (pálení
čarodějnic, stavění a kácení máje, hody), se bohužel stala běžná vesnická zábava. Řada
zvyklostí, které se dříve lišily obec od obce a které se s těmito událostmi pojily, se dnes již
nedodržují.
Mnoho lidových obyčejů z reálného prostředí vymizelo nenávratně. Turisté je mohou
vidět alespoň v rámci různých oslav a festivalů v podání hanáckých folklórních souborů. Mezi
tyto obyčeje patří např. Chození s králkou (Královničky) – dívčí obdoba „jízdy králů“,
přástky, draní peří a dožatá (ukončení žní).51

51

Údaje získány dne 9. 8. 2012 z: http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/1854/hana-100x210-6-12.pdf
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CÍL PRÁCE

5.1 Stanovení cíle
Diplomová práce se zabývá cestovním ruchem na Hané ve vztahu k místnímu folklóru
a lidové kultuře. Cílem práce je zpracovat analýzu folklóru a tradic na Hané, identifikovat
současnou nabídku produktů cestovního ruchu s tématikou hanáckého folklóru a následně
sestavit návrhy nových produktových balíčků, které budou vycházet z hanáckého folklóru
a tradic. Tyto nové produkty budou navrženy na základě výsledků empirického šetření, ve
kterém návštěvníci folklórních akcí vyjádří svůj postoj k folklóru a preference pro návštěvu
folklórních akcí. Nové produktové balíčky mají přispět ke zvýšení návštěvnosti regionu Haná
a motivovat turisty k vícedenním pobytům v regionu.

5.2 Výzkumné otázky
Vzhledem k cíli diplomové práce byly stanoveny tyto výzkumné otázky:
Otázka č. 1 – Jaký typ folklórních akcí respondenti nejčastěji navštěvují?
Otázka č. 2 – Proč lidé navštěvují folklórní akce?
Otázka č. 3 – Jaké folklórní akce na Hané by respondenti navštívili?
Otázka č. 4 – Liší se zájem o folklór podle místa bydliště? (města/venkov)
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6

METODIKA

6.1 Metoda sekundární analýzy
Pro zpracování dané problematiky jsem nejprve využila sekundární zdroje dat.
Prostudovala jsem tedy dostupné statistické údaje a informace z odborných publikací, brožur,
elektronických databází, diplomových prací a webových stránek. Za nejvýznamnější
statistické údaje získané ze sekundárních zdrojů považuji data, která uveřejnila agentura
CzechTourism v rámci pravidelného monitoringu chování návštěvníků v turistických
regionech. O výsledcích tohoto šetření bude pojednávat kapitola 7.1

6.2 Metoda primární analýzy
Po analýze sekundárních dat jsem použila také metodu primární analýzy. Pro zpracování
diplomové práce bylo nezbytné získat další údaje, které budou východiskem pro samotnou
tvorbou produktových balíčků. Proto bylo provedeno empirické šetření, jehož hlavním
záměrem bylo zjistit od návštěvníků folklórních akcí, jaké folklórní akce navštěvují a jaké jsou
jejich hlavní motivy pro návštěvu akcí. Respondenti byli v rámci empirického šetření
dotazováni také na další otázky (kde získávají informace o folklórních akcích, s kým akce
navštěvují, zda v minulosti navštívili nějaké folklórní akce na Hané apod.); odpovědi na tyto
otázky rovněž přispějí ke splnění cíle diplomové práce.

6.2.1 Sběr dat
Prostřednictvím empirického šetření byla získána primární data, která byla následně
vyhodnocena a zpracována. Šetření probíhalo na internetových stránkách Vyplňto.cz
(http://www.vyplnto.cz/) během měsíce září roku 2013.
Pro empirické šetření jsem zvolila metodu dotazování. Základní technikou, kterou jsem
použita pro sběr primárních dat, byl dotazník, respektive list šetření. (Vzor dotazníku je
součástí příloh - viz příloha č. 16.)
Dotazníkové šetření na internetových stránkách Vyplňto.cz jsem zvolila z těchto důvodů:
a) Je finančně nenáročné.
b) Vyžaduje poměrně málo času jak v provádění, tak i při zpracovávání výsledků.
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c) Dává dotazovaným větší možnost (delší čas) rozmyslet si odpověď, než je tomu
u rozhovoru.
d) Udržuje větší standardnost situace, za které se šetření realizuje (vylučuje se
zkreslení osobou tazatele, nejednotným položením otázek apod.).
e) Zaručuje dotazovaným absolutní anonymitu.
f) Možnost získat relativně velký počet vyplněných dotazníků v krátkém čase.
g) Zjednodušený postup při vyhodnocování získaných dat a možnost systémově
analyzovat souvislosti a závislosti mezi jednotlivými odpověďmi.

Základem empirického šetření bylo vypracování dotazníků. Sestavený dotazník byl do
konečné podoby upraven na základě tzv. pilotního dotazníku, na který odpovědělo pět osob.
Dotazník obsahuje 22 otázek. Úkolem první části dotazníku bylo zjistit data o preferencích
dotazovaných týkajících se folklóru a folklórních akcí, druhá část zahrnovala identifikační
údaje respondentů.
V dotazníku jsou použity tyto typy otázek:
a) Otevřené – otázky č. 2, 4
b) Uzavřené – otázky č. 1, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
c) Polootevřené – otázky č. 3, 6, 8, 9, 11
Otázka č. 1 je filtrační a zajišťuje větvení dotazníku. Pokud respondent na otázku č. 1
odpoví „ne“, bude přesměrován až na otázku č. 16 a následující (tzn. na tzv. segmentační
otázky).
Tohoto šetření se mohl zúčastnit kterýkoli návštěvník internetových stránek Vyplňto.cz
(http://www.vyplnto.cz/). Dotazník byl také v podobě odkazu na webový formulář
(http://32511.vyplnto.cz/) umístěn na sociální síti Facebook.
Otázky v dotazníku se respondentům zobrazovaly postupně po jedné. Během vyplňování
neměli dotazovaní možnost vracet se zpět k předchozím otázkám a své odpovědi tak
upravovat. Výsledky empirického šetření jsou veřejně přístupné na webové adrese:
http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/32511/.
Šetření se zúčastnilo 144 respondentů. Dotazníky, které byly vyplněné jen z části byly
z výzkumu automaticky systémem vyřazeni (návratnost dotazníků byla 65,6 %). Průměrná
doba potřebná k vyplnění dotazníku byla cca 5 minut.
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6.2.2 Analýza a zpracování dat
Po ukončení empirického šetření, které probíhalo od 1. 9. do 30. 9. 2013 byla provedena
kontrola získaných údajů a příprava na další zpracování. Následně jsem přistoupila k analýze
dat a k jejich interpretaci (vyplněný dotazník – viz příloha č. 17).
Data získaná z dotazníků byla automaticky zaznamenávána a vyhodnocována v mém
osobním uživatelském profilu v klientské sekci na webových stránkách Vyplňto.cz. Výsledky
byly zpracovány do tabulek a grafů, které však nebylo možné ve všech případech použít pro
účely této práce (v odpovědích respondentů se vyskytovaly překlepy a pravopisné chyby, které
se do tabulek a grafů automaticky přenášely, v některých případech se vyskytly dublované
odpovědi – respondent napsal vlastní odpověď, která se s hodovala s jednou z nabízených
variant odpovědí). Z důvodu jednotné úpravy tabulek i grafů jsem všechny tabulky zpracovala
v MS Excel. Rovněž grafy byly vytvořeny v tomto programu.
V případě vyhodnocení otevřených otázek (č. 2 a 4) bylo nezbytné manuální zpracování
do samostatných tabulek. 10 otázek bylo znázorněno pomocí sloupcových grafů s absolutním
počtem odpovědí (jednalo o otázky, u kterých mohli respondenti uvést více odpovědí).
5 otázek bylo zpracováno ve výsečových grafech s procentuálním vyjádřením. Získaná data
jsem také uvedla v přehledových tabulkách v absolutních i relativních hodnotách (viz příloha
č. 18). Relativní četnosti (vyjádřené v procentech) jsem zaokrouhlila na jedno desetinné místo.
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7

VÝSLEDKY

7.1 Sekundární analýza
7.1.1 Souhrnné údaje o průběhu šetření52
Projekt „Monitoring turistů v domácím cestovním ruchu“ je realizován agenturou
CzechTourism od roku 2010 do roku 2014 vždy ve dvou vlnách ročně (zimní a letní).
Vyhodnocení jednotlivých vln je pravidelně zveřejňováno na webových stránkách
monitoring.czechtourism.cz. V archivu dokumentů je možné vyhledat výsledky z předchozích
vln.
Výzkum mapuje návštěvnost jednotlivých turistických oblastí a regionů České
republiky. Je zaměřen na zjištění skladby návštěvníků, jejich spokojenost s nabídkou
cestovního ruchu, vybavením regionu a kvalitou poskytovaných služeb. Výzkum dále zkoumá
zájem návštěvníků o tradice během dovolené, způsob trávení volného času a zájem region
v budoucnu opět navštívit.
Výzkum je realizován v rámci projektu IOP Sběr informací – domácí cestovní ruch –
Česká republika, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním
rozpočtem.

7.1.2 Výsledky sekundární analýzy
V této kapitole jsou uvedena nejvýznamnější data získaná v rámci výzkumu během dvou
posledních etap. Jelikož výzkumné zprávy jsou poměrně obsáhlé, v případě shrnutí za Českou
republiku jsou interpretovány jen ty údaje, které se určitým způsobem dotýkají Střední
Moravy.
Česká republika – shrnutí hlavních zjištění (zima 2013)53
-

Téměř 3/5 návštěvníků projevily zájem poznat během svého cestování po některém
z regionů jeho zvyky a tradice. Lidé se nejvíce zajímají o tradiční řemesla a výrobky

(46 %), lidovou architekturu (45 %) a lokální gastronomii (43 %). Největší je zájem
52
53

Údaje získány dne 1. 6. 2013 z: http://monitoring.czechtourism.cz/CzechTourism/uvod.html
Údaje získány dne 1. 6. 2013 z: http://monitoring.czechtourism.cz/CzechTourism/res/ zima2013/MonitoringDCR_Souhrnna-etapova-zprava_CZ_zima-2013.pdf
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o zvyky/tradice Východní Moravy (folklor, tradiční řemesla a výrobky), Střední Moravy
a Jeseníků (místní gastronomie).

-

Domácí turisté jsou loajální regionům svého výletu/pobytu; 89 % návštěvníků uvažuje
o opětovné návštěvě, 59 % dokonce v horizontu půl roku. Nejvíce návštěvníků se
plánuje brzy vrátit do regionů Východní Morava, Plzeňsko a Český les, Český ráj
a Střední Morava a Jeseníky, což může souviset s možnostmi celoročního vyžití.

-

Z hlediska preference regionu jsou na tom nejlépe Střední Morava a Jeseníky, které jsou
pro 16 % návštěvníků jediným regionem, o kterém v souvislosti s výletem/pobytem
uvažují a pro 67 % návštěvníků jedním z preferovaných regionů.

-

Hlavním dopravním prostředkem pro cestování po České republice je dlouhodobě auto
(78 %). Z hromadné dopravy je využíván vlak (10 %) a linkový autobus (9 %). Vlak je
významný pro cesty do regionů Střední Morava a Jeseníky, Severní Morava a Slezsko
a do Českého ráje.

-

Celková spokojenost návštěvníků je nejvyšší za poslední čtyři zimní období – 51 %
návštěvníků je velmi spokojeno s místem svého výletu/pobytu (více než dříve), 46 %
spíše spokojeno. Spokojenost se mezi regiony liší – nejspokojenější jsou návštěvníci
Šumavy a Střední Moravy a Jeseníků (71 % resp. 67 % velmi spokojených).

-

Negativně domácí turisté hodnotí oblasti spojené s dopravou – dopravní infrastrukturu
(kvalita komunikací, parkovací možnosti), služby pro motoristy a také dostupnost
hromadnou dopravou. Služby pro motoristy a dopravní infrastruktura jsou nejhůře
hodnoceny v regionu Střední Morava a Jeseníky.

Česká republika – shrnutí hlavních zjištění (léto 2013)54
-

Domácí turisté podnikají letní výlety/pobyty v ČR různě daleko, nejčastěji nad 100 km
od svého bydliště (39 %). Dojezdová vzdálenost je v létě delší než v zimě.

-

Návštěvníci, kteří v regionu přenocují, se obvykle ubytovávají v penzionech (více než
čtvrtina z ubytovaných). Další početná skupina domácích turistů využívá vlastní
možnosti ubytování jako je chata/chalupa nebo ubytování příbuzných nebo známých
(25%). Vlastní ubytování je nejčastějším způsobem přenocování mimo jiné také na
Střední Moravě a v Jeseníkách.
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Údaje získány dne 8. 1. 2014 z: http://monitoring.czechtourism.cz/CzechTourism/res/leto2013/MonitoringDCR_Souhrnna-etapova-zprava_Leto-2013_CZ.pdf
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-

Celková spokojenost návštěvníků se v čase zvyšuje. 65 % domácích turistů je s místem
svého výletu/pobytu velmi spokojeno, 34 % spíše spokojeno. Na Střední Moravě
a v Jeseníkách je přibližně 3/4 velmi spokojených návštěvníků.

Střední Morava a Jeseníky – shrnutí hlavních zjištění (zima 2013)55
-

Návštěvníci regionu nejčastěji přijížděli za turistikou a sportem a za nákupy. Více než
předchozí zimní sezónu lákala poznávací turistika, méně naopak místní kulturní akce.

-

Do regionu přijížděli turisté z menších i větších vzdáleností, od roku 2011 přibývá těch,
kteří sem ujeli více než 100 km.

-

Nejčastějším dopravním prostředkem bylo auto, cestující však využívali také vlak
a oproti minulé zimě častěji přijížděli linkovým autobusem. Přibylo rodin s dětmi, ale
i těch, kteří cestovali sami.

-

Převažují jednodenní výlety, jsou však od roku 2011 na ústupu a přibývá pobytů v délce
3 – 7 nocí. Díky tomu stouplo využití ubytovacích zařízení (hotely, penziony
a apartmány), nejčastěji však turisté nocovali u známých či na vlastní chalupě.

-

Většina návštěvníků se při pobytu stravovala v restauracích, 30 % téměř vždy.

-

Nejvíce spokojeni byli návštěvníci s nákupními možnostmi a přátelskostí místních lidí.
Nejhůře hodnotili dopravní infrastrukturu a služby pro motoristy (výrazné zhoršení od
zimy 2012).

-

Návštěvníci čerpali informace nejčastěji z internetu. Významným informačním zdrojem
jsou také příbuzní či známí. Častější bylo také využití informací z propagačních
materiálů a průvodců.

Střední Morava a Jeseníky – shrnutí hlavních zjištění (léto 2013)56
-

Téměř polovina návštěvníků přijela během letní sezóny ze vzdálenosti nad 100 km.
Mezi dopravními prostředky převažuje auto, dále návštěvníci často přijíždí vlakem.
V regionu přibylo cestujících s malými dětmi.
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Údaje získány dne 1. 6. 2013 z:
http://monitoring.czechtourism.cz/CzechTourism/res/zima2013/Stredni_Morava_a_Jeseniky_Zima-2013_CZ.pdf
56
Údaje získány dne 8. 1. 2014 z:
http://monitoring.czechtourism.cz/CzechTourism/res/leto2013/Stredni_Morava_a_Jeseniky_Leto-2013_CZ.pdf
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-

Návštěvníci nejčastěji přijíždí na jeden den bez noclehu. Pokud zůstávají na
vícedenní pobyt, využívají především ubytování u známých/na chalupě, penziony
nebo kempy.

-

Oproti létu 2012 se návštěvníci pravidelněji stravují v restauracích, více než třetina
téměř vždy.

-

Většina návštěvníků přijela v létě za poznáním (33 %), dále kvůli relaxaci (22 %),
turistice či sportu (17 %). Největším lákadlem regionu je nadále poznávací turistika
(51 %), ale její atraktivita se v porovnání s loňskem snížila. Naopak atraktivnější než
loni je pěší turistika (42 %), koupání, vodní sporty a kultura.

-

Pozitivním výsledkem je zvýšení loajality návštěvníků k regionu – 68 % z nich tady
bylo více než třikrát, 54 % se plánuje v brzké době vrátit.

-

Celková spokojenost s regionem se zvýšila – 3/4 návštěvníků jsou velmi spokojené.
Návštěvníci byli nejvíce spokojeni s přátelskostí místních lidí, s místním orientačním
značením, s rozsahem a dostupností stravovacích kapacit a péčí o čistotu a pořádek.
Naopak nejhůře hodnotili dopravní infrastrukturu a úroveň služeb pro motoristy

-

Nejvyužívanějším zdrojem informací o regionu je internet (53 %) - především
vyhledávače, dále návštěvníci čerpají informace od příbuzných a známých.

7.2 Primární analýza
7.2.1 Souhrnné údaje o průběhu šetření
Empirické

šetření

probíhalo

na

internetových

stránkách

Vyplňto.cz

(http://www.vyplnto.cz/) během měsíce září roku 2013. Pro toto šetření jsem zvolila metodu
dotazování. Základní technikou, kterou jsem použila pro sběr primárních dat, byl dotazník,
respektive list šetření.
Základem empirického šetření bylo vypracování dotazníků. Dotazník obsahuje
22 otázek. Celková velikost zkoumaného souboru čítá 144 respondentů. Tito respondenti
dotazníky řádně vyplnili. Dotazníky, které byly vyplněné jen z části byly z výzkumu
automaticky systémem vyřazeni.
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7.2.2 Výsledky primární analýzy
V této kapitole jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření a jejich grafické znázornění
pomocí sloupcových a výsečových grafů. V příloze č. 18 jsou výsledky šetření zaznamenány
v tabulkách v absolutních i relativních hodnotách.

Otázka č. 1 – Máte rád/a lidové tradice, folklór a akce s tím spojené?
Empirického šetření se zúčastnilo celkem 144 osob. Více než 1/2 dotázaných (necelých
56 %) uvedla, že mají rádi lidové tradice, folklór a s tím spojené akce. 27 % respondentů nemá
na danou otázku jednoznačný názor. Záporné stanovisko vyjádřilo 17 % dotázaných.
Otázka č. 1 je filtrační a zajišťuje větvení dotazníku. Pokud respondent na toto otázku
odpověděl „ne“ (25 odpovědí), byl přesměrován až na otázku č. 16 a následující (tzn. na tzv.
segmentační otázky). Na otázky č. 2 až 15 odpovídalo tedy 119 respondentů.

Obrázek 1.
Máte rád/a lidové tradice, folklór a akce s tím
spojené?

27,1%
A) ano
B) ne
55,6%
17,3%
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C) nemám jednoznačný
názor

Otázka č. 2 – Co se Vám vybaví, když se řekne slovo „folklór“?
Z šetření vyplývá, že více než polovina dotázaných (63 osob) si pod pojmem „folklór“
vybaví „kroj, kroje nebo lidové kroje“. Na druhém místě figurují „tradice, zvyky“
(38 odpovědí) a na třetím „tanec, tance či lidové tance“. Překvapivě malý počet respondentů si
folklór dává do souvislosti s vesnicí (4 osoby) a řemesly (3 osoby).
Do tabulky (viz příloha č. 18) i přehledového grafu nebyly zařazeny odpovědi, které se
vyskytly s menší četností než tři.

Obrázek 2.
Co se Vám vybaví, když se řekne slovo „folklór“?
70

A) kroj, kroje, lidové kroje

63

B) tradice, zvyky

60

C) tanec, tance, lidové tance
D) hudba, muzika

50

E) lidové písně (písničky), písně, zpěv

40

30

38

36
29
26 25

20
12
10

10 9

9

8

F) akce a slavnosti (dožínky, hody,
pouť atd.)
G) cimbál, cimbálová muzika,
cimbálovka
H) pokrmy a nápoje (klobásy, koláče,
víno, slivovice atd.)
I) zábava, lidová zábava, veselí,
veselost
J) lidovost, lidová tvořivost, lidová
slovesnost, lidové umění, lidová kultura
K) dechovka, dechová hudba
L) vesnice

4

4

0

3

M) řemesla
N) ostatní odpovědi

Absolutní četnost

ad. N) Mezi ostatní odpovědi byly zařazeny konkrétní folklórní termíny (dupák, gajdy,
pantlék) ale také netradiční odpovědi (např. setkání lidí z různých koutů světa, vlastní
seberealizace, rodný kraj, studium antropologie, lidé, náš folklórní soubor, hodování apod.)
Otázka č. 2 je otevřená, respondenti se mohli vyjádřit zcela spontánně.

Pozn.: Na tuto otázku mělo odpovídat 119 dotazovaných, 3 z nich však otázku nezodpověděli.
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Otázka č. 3 – Kterou z národopisných oblastí znáte nejvíce?
Více než 1/3 dotázaných (37 %) uvedla, že z národopisných oblastí znají nejlépe Hanou.
(Tento výsledek zřejmě ovlivnila ta skutečnost, že nejvíce respondentů pochází
z Olomouckého kraje – viz otázka č. 22.) Na druhém místě figuruje Valašsko (14 %) a na
třetím místě Moravské Slovácko (10 %).

Obrázek 3.
Kterou z národopisných oblastí znáte nejvíce?
A) Brněnsko
9,2%

5,1%

B) Haná
C) Horácko

14,3%

D) Chodsko
E) Lašsko
37,0%

F) Podhorácko
G) Podkrkonoší

10,1%

H) Pojizeří
6,7%
2,5%
5,1%

I) Slezsko
0,8%
7,6%
0,8%
0,8%

J) Moravské Slovácko
K) Valašsko
L) jinou……….

ad. L) 2x Hanácké Slovácko, 4x respondenti neuvedli žádnou oblast, 5x ostatní odpovědi

Otázka č. 4 – Jakou folklórní akci znáte? (můžete uvést více akcí)
V odpovědích na tuto otázku převažují obecné názvy akcí, většinou bez specifikace
místa konání. Nejvíce respondentů (22 osob) uvedlo jízdu králů (6 z nich upřesnilo místo
konání akce „Vlčnov“ nebo „Vlčnovská). 16 dotazovaných zmínilo Folklórní festival ve
Strážnici či pouze „Strážnice“ a stejný počet osob uvedl hody. Hanácké slavnosti či
Prostějovské hanácké slavnosti byly zmíněny pouze 7x. Tradiční folklórní festival „Lidový
rok“ (Velká Bystřice) nebyl uveden vůbec. To je poněkud překvapivé vzhledem ke
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skutečnosti, že na otázku č. 3 odpovědělo 44 osob (37 % dotázaných), že z národopisných
oblastí znají nejvíce Hanou.
Do tabulky (viz příloha č. 18) i přehledového grafu nebyly zařazeny akce, které se
v odpovědích vyskytly s menší četností než tři.

Obrázek 4.

Jakou folklórní akci znáte?
A) jízda králů, Vlčnovská jízda králů

50

46

45

B) Folklórní festival ve
Strážnici/Strážnice
C) hody

40

D) vinobraní, slavnosti vína

35

E) Rožnovské slavnosti/
Rožnovská valaška
F) dožínky

30
25
20
15

G) trhy, jarmarky, poutě

22

H) masopust

16 16

10 10
10

I) Hanácké slavnosti/
Prostějovské hanácké slavnosti
J) stavění/kácení máje

14
9

8

7

5

5

5

K) plesy, bály

4

0

3

L) velikonoce
M) pálení čarodějnic

Absolutní četnost

N) ostatní odpovědi

ad. N) Tento bod zahrnuje většinou názvy konkrétních festivalů a dalších akcí z celé České
republiky. Z akcí, které se konají na Hané, byly zmíněny následující: 1x Hanácká svatba,
1x Hanácké právo, 1x Hanácký rok, 1x chování basy, 1x mrskut, 1x vynášení Morany.

Pozn.: Otázka č. 4 je otevřená, respondenti se mohli vyjádřit dle svého uvážení. Na tuto otázku
odpovídalo 119 dotazovaných, 21 z nich však otázku nezodpověděli nebo uváděli akce či
termíny, které s folklórem nesouvisí – např. Hanácké Woodstock (jedná se o rockový festival),
Olomoucké barokní slavnosti, cibulák, pecen apod.
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Otázka č. 5 – Proč navštěvujete folklórní akce? (můžete označit více odpovědí – max. 4)
Úkolem otázky č. 5 bylo zjistit hlavní motivy, které vedou respondenty k návštěvě
folklórních akcí. Obdržené odpovědi jsou téměř vyrovnané. Nejvíce respondentů (46 osob ze
119 dotazovaných) uvedlo, že motivem pro návštěvu folklórní akce je pro ně ta skutečnost, že
se jim „líbí tradiční kroje“. Na posledním místě figuruje varianta odpovědi „mám rád/a lidové
tance“ (tuto odpověď zvolilo pouhých 24 respondentů).
Obrázek 5.
Proč navštěvujete folklórní akce?
A) líbí se mi tradiční kroje
50

46

45

45
40

42

44

43

B) rád/a poslouchám lidovou
hudbu, cimbálovou muziku,
folklórní soubory
C) mám rád/a lidové tance

37

35
30
25

24

D) zajímají mě lidové tradice a
zvyky

20

E) líbí se mi tradiční řemesla

15
10

F) rád/a ochutnávám místní
speciality

5
0

G) akce nevyhledávám, náhodně
přijdu

Absolutní četnost

Otázka č. 6 – Jaké folklorní akce navštěvujete? (můžete označit více odpovědí – max. 7)
Výsledky ukázaly, že téměř 65 % respondentů (77 osob ze 119 dotazovaných)
navštěvuje řemeslné jarmarky a trhy. Druhá nejčastěji zastoupená varianta odpovědi je E)
„návštěvy skanzenů, vesnických muzeí, expozic řemesel“. Na třetím místě figurují „hody,
dožínky“ a s minimálním odstupem jsou na místě čtvrtém „slavnosti spojené s vínem či
pivem“.

64

Obrázek 6.
Jaké folklorní akce navštěvujete?
90

A) folklórní přehlídky, festivaly

77

80

B) hody, dožínky

67

70
60

C) folklórní plesy, bály
D) řemeslné jarmarky, trhy

54

52
E) návštěvy skanzenů, vesnických
muzeí, espozic řemesel
F) prohlídky zaměřené na zvyky a
tradice konané na hradech a zámcích
G) jízda králů

50
40
30

36

33
26

24
H) slavnosti spojené s vínem, pivem

20

12

10

I) stavění/kácení Máje

8
2

J) jiné slavnosti lidových tradic

0
K) jiné………

Absolutní četnost

Otázka č. 7 – Jak často navštěvujete folklórní akce?
Nejvíce dotázaných (35 %) uvedlo, že folklórní akce navštěvují 2x ročně. Téměř 1/4
respondentů navštěvuje akce 3x ročně či vícekrát. Na třetím místě figuruje odpověď „méně
než 1x ročně“, na čtvrtém místě „1x ročně“. Rozdíl mezi třetím a čtvrtým místem je však
minimální.
Obrázek 7.
Jak často navštěvujete folklórní akce?

24,4%

21,0%
A) méně než 1x ročně
B) 1x ročně
C) 2x ročně
19,3%

D) 3x ročně a vícekrát

35,3%
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Otázka č. 8 – S kým folklórní akce obvykle navštěvujete? (můžete označit více odpovědí
– max. 3)
Nejvíce dotázaných (63 osob ze 119 respondentů) navštěvuje folklórní akce s partnerem
či partnerkou. 61 osob uvedlo, že akce navštěvují

s přáteli či známými. Nejmenší část

respondentů uvedla, že navštěvuje akce bez doprovodu další osoby.

Obrázek 8.
S kým folklórní akce obvykle navštěvujete?
70

63

A) sám/sama

61

60

B) s partnerem/partnerkou
50

C) s přáteli, známými

40
30

D) s malými dětmi/dítětem
(alespoň jedno předškolního
věku)
E) se staršími dětmi/dítětem
(školního věku)

23

20

15
10

12

10

F) s jinou osobou/osobami…..

0

Absolutní četnost

ad. F) 6x s rodinou, 3x s rodiči, 1x se školou, 1x s kolegy, 1x se souborem

Otázka č. 9 – Kde získáváte informace o folklórních akcích? (můžete označit více
odpovědí – max. 7)
Respondenti nejčastěji uváděli jako zdroj informací o folklórních akcích internet.
Varianta odpovědi „internet“ (bez uvažování bližší konkretizace) je zastoupena celkem 115x.
Z toho získaly „turistické informační portály“ a „Facebook, sociální sítě“ nejvíce odpovědí
(shodně 30).

66

Dále výsledky šetření ukázaly, že více než 1/2 dotazovaných (62 osob ze 119
dotázaných) získává informace o folklórních akcích od příbuzných či známých. Třetí
nejčastěji uváděnou variantou odpovědi byl „tisk“ (39 odpovědí). Na čtvrtém místě figuruje
„venkovní reklama“ a na pátém „propagační materiály, prospekty, průvodci apod.“ Rozdíly
mezi třetím až pátým místem jsou však minimální. Pouze 1 respondent uvedl, že informace
získává prostřednictvím cestovní kanceláře či agentury.

Obrázek 9.
Kde získáváte informace o folklórních akcích?
115

120

Kde získáváte informace o
folklórních akcích?
B) cestovní kanceláře a
agentury
C) tisk

100

D) televize

80
62

E) rozhlas

60

F) venkovní reklama
39

37 34

40
18

G) propagační materiály,
prospekty, průvodci apod.
H) informace od příbuzných
či známých
I) knižní průvodce

15 15

20

3

1

4

0

J) internet
O) z jiného zdroje……

Absolutní četnost

ad. O) 1x škola, 1x „pracuji v oblasti kultury“, 1x náhodně, 1x etnofolk.eu

Otázka č. 10 – Navštívil/a jste v letech 2012 – 2013 folklórní akci v regionu Haná?
(můžete označit více odpovědí – max. 7)
Více než 60 % respondentů (73 osob ze 119) uvedlo, že v letech 2012 – 2013 žádnou
folklórní akci v regionu Haná nenavštívili. Mezi nejčastěji navštěvované akce patří „řemeslný
jarmark, trh“, na druhém místě figurují „krojované hody, dožínky“ a na třetím místě „skanzen,
vesnické muzeum“. Pouze jeden respondent navštívil „Hanáckou svatbu“.
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Obrázek 10.
Navštívil/a jste v letech 2012 – 2013 folklórní akci v regionu Haná?
80

73

A) ano – folklórní přehlídku, festival

70
B) ano – krojované hody, dožínky

60

C) ano – hanácký ples, bál

50

D) ano – řemeslný jarmark, trh

40

E) ano – skanzen, vesnické muzeum
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Absolutní četnost

Otázka č. 11 – Jakou folklórní akci v regionu Haná byste rád/a v budoucnu navštívil/a?
(můžete označit více odpovědí – max. 7)
Získané výsledky dokumentují, že nejvíce respondentů (47 osob ze 119) by na Hané
navštívilo řemeslný jarmark či trh. Druhou nejčastěji uváděnou variantou odpovědi je
„skanzen, vesnické muzeum“ (42 odpovědí). 36 dotázaných (30 %) by navštívilo prohlídku
zaměřenou na zvyky a tradice na hradě nebo zámku (třetí místo). Na čtvrtém místě figuruje
s nepatrným odstupem „jízda králů“.
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Obrázek 11.
Jakou folklórní akci v regionu Haná byste rád/a v budoucnu
navštívil/a?
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Absolutní četnost

Otázka č. 12 – Za vstupné na folklórní akci jsem ochoten/ochotna za osobu a den zaplatit:
Ze získaných dat vyplývá, že respondenti jsou nejčastěji (téměř 44 %) ochotni za
vstupné na folklórní akci (za osobu a den) zaplatit částku v rozmezí 51 – 100 Kč. Na druhém
místě figuruje skupina dotázaných (necelých 30 %), kteří by za vstupné zaplatili 101 –
200 Kč. Nejméně respondentů (4 %) by bylo ochotno uhradit vstupné nad 300 Kč.
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Obrázek 12.
Za vstupné na folklórní akci jsem ochoten/ochotna
za osobu a den zaplatit:
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D) 201 – 300 Kč
E) nad 300 Kč
43,7%

Otázka č. 13 – Upřednostňuji akce pořádané v měsíci: (můžete označit více odpovědí
– max. 6)
Většina respondentů dává přednost akcím, které se konají v období od května do září
(rozdíly mezi jednotlivými měsíci jsou minimální). 22 dotazovaných (ze 119) uvedlo, že
termín konání akce není pro ně důležitý.

Obrázek 13.
Upřednostňuji akce pořádané v měsíci:
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A) leden
B) únor
C) březen
D) duben
E) květen
F) červen
G) červenec
H) srpen
I) září
J) říjen
K) listopad
L) prosinec
M) termín není důležitý

Otázka č. 14 – Který den v týdnu by se akce měla konat? (můžete označit více odpovědí
– max. 3)
Podle očekávání nejvíce dotázaných uvedlo, že upřednostňují akce konané v sobotu
(95 osob ze 119 respondentů). Druhým nejvíce preferovaným dnem je neděle (62 odpovědí).
Na třetím místě figuruje pátek (upřednostňuje jej 41 respondentů). 16 dotazovaných uvedlo, že
termín konání akce není pro ně důležitý.

Obrázek 14.
Který den v týdnu by se akce měla konat?
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Absolutní četnost

Otázka č. 15 – Jak daleko jste ochoten/ochotna na akci cestovat?
Nejvíce respondentů (téměř 39 %) uvedlo, že jsou ochotni na folklórní akci cestovat
maximálně 16 – 50 km. Téměř 1/3 dotázaných je ochotna na akci cestovat maximálně
51 – 100 km. Nejméně zastoupenou skupinu (5 %) tvoří osoby, které by na akci cestovali do
vzdálenosti delší než 200 km.
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Obrázek 15.
Jak daleko jste ochoten/ochotna na akci cestovat?
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C) maximálně 51 – 100 km
38,7%

D) maximálně 101 – 200 km

32,8%
E) 201 km a více

Otázky č. 16 až 22
Otázka č. 16 a následující se opět týkaly všech respondentů (144 osob). Účelem bylo
zjistit základní informace o dotazovaných osobách (věk, pohlaví, vzdělání apod.).
Z analýzy získaných dat vyplynulo, že více než 2/3 respondentů tvořily ženy.
Většina dotazovaných (více než 3/4 respondentů) se folklóru nikdy nevěnovala. Téměř
17 % dotázaných se folklóru věnovalo v minulosti a necelých 5 % respondentů se věnuje
folklóru v současné době.
Do šetření se zapojilo nejvíce respondentů z věkové skupiny 26 – 35 let. Tito
respondenti tvořili více než 1/3 všech dotázaných. Za touto věkovou skupinou následují
respondenti ve věku 16 – 25 let (téměř 32 %) a na třetím místě figuruje skupina 36 – 50 let
(24 %). Nejméně zastoupenou skupinu tvoří osoby starší 66 let (pouhá 2 % dotázaných).
Respondenti, kteří se zúčastnili šetření, mají nejčastěji vysokoškolské vzdělání (téměř
48 % ). Více než 1/3 dotázaných dosáhla středoškolského vzdělání s maturitou.
Dotazníky vyplňovali nejčastěji zaměstnanci (více než 1/2 respondentů). Téměř 1/4
dotázaných (necelých 23 %) uvedla, že patří mezi žáky či studenty. Nejméně zastoupenou
skupinu tvoří důchodci (necelá 3 % dotázaných).
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Nejvíce dotázaných žije v obcích do 5 tisíc obyvatel a městech nad 100 tisíc obyvatel
(shodně 27 %). Nejméně zastoupeni byli respondenti, kteří bydlí v obcích či městech, ve
kterých žije 5 až 10 tisíc obyvatel.
Téměř 1/3 respondentů pochází z Olomouckého kraje. Na druhém až třetím místě
figurují Jihomoravský kraj a hlavní město Praha (shodně necelých 15 % dotázaných). Na
čtvrtém místě je kraj Zlínský (více než 8 % respondentů) a na pátém kraj Moravskoslezský
(téměř

8

%

respondentů).

Nejméně

respondentů

a z Královéhradeckého kraje.
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se

zapojilo

z kraje

Vysočina

8

DISKUSE
Pro dosažení cíle diplomové práce jsem nejprve použila metodu sekundární analýzy

(použití již existujících dat z odborných zdrojů) a následně také metodu primární analýzy.
Mezi významná zjištění, která vyplynula ze sekundární analýzy, řadím poznatky
o diplomových pracích studentů vysokých škol na téma folklórního cestovního ruchu. Studium
diplomových prací odhalilo, že dosud byl zpracován jen malý počet diplomových prací, které
jsou zaměřeny na folklórní cestovní ruch na území České republiky. Domnívám se, že
problematice folklórního cestovního ruchu v jednotlivých regionech České republiky by měla
být v budoucnu věnována větší pozornost ze strany studentů vysokých škol, ale také dalších
osob a subjektů. Téma folklorního cestovního ruchu pokládám za atraktivní pro další
diplomové práce, výzkumy, analýzy, studie, atp.
Za významnou část práce považuji kapitolu, která obsahuje analýzu nabídky
produktových balíčků s tématikou hanáckého folklóru, které nabízí turistické portály
a cestovní kanceláře. Analýza prokázala, že současná nabídka a propagace turistických
produktů, folklóru i samotného regionu Haná je nedostatečná. Vzhledem k rostoucímu
významu internetu ve sféře cestovního ruchu spatřuji úroveň současné propagace folklórních
turistických produktů na turistických portálech jako alarmující. Domnívám se, že pro rozvoj
folklórního cestovního ruchu v regionu Haná je nezbytné, aby byly na trh cestovního ruchu
uvedeny nové produktové balíčky, které budou náležitě propagovány. Dále pokládám za
důležité, aby došlo ke zkvalitnění propagace hanáckého folklóru i samotného regionu.
Výsledky analýzy folklóru a tradic na Hané ukázaly, že potenciál rozvoje folklórního
cestovního ruchu v hanáckém regionu je velký. Mezi významné přednosti regionu Haná řadím
památky lidové kultury, řemesla a tradiční výrobky, lidové tradice a také místní gastronomické
speciality. K hanáckému folklóru rovněž neodmyslitelně patří nezaměnitelné nářečí a bohatý
kroj. Pro rozvoj folklórního cestovního ruchu v regionu jsou důležité nejen skanzeny, muzea
a historické sbírky, ale také nejrůznější folklórní akce, které jsou zde každoročně pořádány.
Potenciál pro rozvoj folklórního cestovního ruchu v regionu Haná spatřuji také
v propojení folklóru a tradic s dalšími produkty cestovního ruchu v tomto regionu (hrady
a zámky, muzea, městské památkové rezervace, církevní turistika, poznávací turistika,
cykloturistika atp.). Domnívám se, že folklórní cestovní ruch může vést ke snižování
sezónnosti cestovního ruchu v regionu Haná. Ke zvýšení návštěvnosti v mimosezónním
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období mohou přispět také nové produktové balíčky s tématikou hanáckého folklóru, které by
turisty motivovaly k vícedenním pobytům v regionu v době mimo hlavní sezónu.
Součástí diplomové práce je také kapitola věnovaná projektu „Monitoring turistů
v domácím cestovním ruchu“, jenž je realizován agenturou CzechTourism. Dle výsledků
tohoto šetření téměř 3/5 respondentů projevily zájem během svého cestování po některém
z regionů České republiky poznat jeho zvyky a tradice. Lidé se nejvíce zajímají

o tradiční řemesla a výrobky, lidovou architekturu a lokální gastronomii. Toto zjištění
pokládám za významné, neboť prokázalo, že folklórní cestovní ruch můžeme považovat za
atraktivní formu cestovního ruchu.

Po analýze sekundárních dat jsem použila také metodu primární analýzy, neboť bylo
nezbytné získat další údaje, které budou východiskem pro samotnou tvorbou produktových
balíčků. Hlavním úkolem šetření bylo získat odpovědi na čtyři výzkumné otázky. Empirického
šetření, které bylo provedeno prostřednictvím internetu, se zúčastnilo 144 respondentů. Pro
toto šetření jsem zvolila metodu dotazování. Základní technikou, kterou jsem použila pro sběr
primárních dat, byl dotazník.
První otázka dotazníku byla filtrační a umožnila větvení dotazníku. Pokud na ni
respondent odpověděl „ne“, byl přesměrován až na otázku č. 16 a následující (tzn. na tzv.
segmentační otázky). Na otázky č. 2 až 15 odpovídalo tedy 119 respondentů.
Úkolem otázky č. 1 bylo zajistit, aby na celý dotazník neodpovídali lidé, kteří vyjádřili
záporný postoj k lidovým tradicím, folklóru a folklórním akcím. Záporně se vyjádřilo 25 osob
ze 144. Při hlubší analýze vyplynulo, že negativní názor častěji zastávají muži (24 %
dotázaných mužů) než ženy (pouze 14% dotázaných žen). Naopak, kladný postoj vyjádřila
většina dotázaných žen (60 %).
Otázky č. 2, 3 a 4 měly zjistit povědomí dotázaných o folklóru a folklórních akcích.
Z výsledků vyplývá, že většinou si lidé spojují folklór s lidovými kroji, s tradicemi a zvyky
a také s lidovými tanci. Nejznámější národopisnou oblastí je dle odpovědí respondentů Haná.
Tento výsledek je však zřejmě ovlivněn tím, že nejvíce respondentů pochází z Olomouckého
kraje - viz otázka č. 22. (Při hlubší analýze dat vyplynulo, že 30 osob ze 44, které bydlí
v Olomouckém kraji, uvedlo, že z folklórních oblastí znají nejvíce Hanou.) V otázce č. 4 měli
dotazovaní spontánně uvést folklórní akce, které znají. Nejčastěji uváděli jízdu králů, festival
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ve Strážnici a hody. Konkrétní akce konané v regionu Haná byly zmíněny pouze sporadicky,
přestože největší počet dotázaných (37 %) dle svého vyjádření zná z národopisných oblastí
nejvíce Hanou.
Otázka č. 5 měla odhalit hlavní motivy respondentů k návštěvě folklórních akcí. Nejvíce
respondentů uvedlo, že akce navštěvují proto, že se jim „líbí tradiční kroje“. Nejméně
dotázaných vybralo odpověď „mám rád/a lidové tance“. Rozdíly mezi jednotlivými
odpověďmi však byly nepatrné, a proto není možné na tuto otázku jednoznačně odpovědět.
V případě opakovaného šetření bych u této otázky podstatněji omezila maximální počet
odpovědí, které by mohl respondent uvést.
Úkolem otázek č. 6, 7, 8 a 9 bylo zjistit, jaké folklórní akce dotazovaní navštěvují, jak
často, s kým a kde získávají informace o akcích. Z odpovědí na otázku č. 6 vyplynulo, že
nejvíce respondentů (téměř 65 %) navštěvuje řemeslné jarmarky a trhy. Druhou nejčastější
odpovědí byly skanzeny, vesnická muzea a expozice řemesel. Mezi často navštěvované akce
návštěvníci zařadili také hody a dožínky a slavnosti spojené s vínem či pivem. Nejvíce
respondentů (35 %) akce navštěvuje 2x ročně. Více než 1/2 respondentů uvedla, že nejčastěji
folklórní akce navštěvují s partnerem či partnerkou a s přáteli či známými. S dětmi
(předškolního či školního věku) akce navštěvuje 1/3 respondentů. Nejmenší část respondentů
navštěvuje akce bez doprovodu další osoby. Informace o folklórních akcích čerpají
návštěvníci nejvíce na internetu (především na turistických informačních portálech a na
sociálních sítích). Informace od příbuzných a známých jsou druhým nejvýznamnějším zdrojem
informací (využívá více než 1/2 respondentů).

Otázky č. 10 a 11 se dotýkaly hanáckého regionu. Měly zjistit, zda dotazovaní v letech
2012 – 2013 navštívili folklórní akci v regionu Haná, respektive jakou folklórní akci by
v tomto regionu v budoucnu rádi navštívili. Z odpovědí na otázku č. 10 vyplývá, že více než
60 % respondentů v uvedeném období žádnou folklórní akci v regionu Haná nenavštívilo.
Mezi nejčastěji zmíněné akce, které dotazovaní na Hané navštívili, patří „řemeslný jarmark,
trh“, na druhém místě figurují „krojované hody, dožínky“ a na třetím místě „skanzen, vesnické
muzeum“. Tyto tři typy akcí byly nejčastěji zmiňovány již v odpovědích na otázku č. 6, která
u respondentů rovněž zjišťovala, jaké folklórní akce navštěvují, avšak bez specifikace místa
konání (regionu). V otázce č. 11 měli dotazovaní uvést akce, které by na Hané chtěli navštívit.
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Respondenti nejčastěji uváděli řemeslný jarmark či trh, skanzen/vesnické muzeum, prohlídku
zaměřenou na zvyky a tradice na hradě nebo zámku a jízdu králů.
Blok otázek č. 12 až 15 měl sloužit pro získání podrobnějších informací o tom, jaké akce
(výše vstupného, termín a místo konání) dotazovaní preferují. Ze získaných dat je zřejmé, že
většina návštěvníků (téměř 44 %) je ochotna za jednodenní vstupné pro jednu osobu zaplatit
maximálně 100 Kč. Maximálně 200 Kč by zaplatilo necelých 30 % respondentů. Pouze 10 %
dotazovaných by bylo ochotno uhradit vstupné nad 200 Kč. Nejvíce respondentů dává
přednost akcím, které se konají v období od května do září (tedy v období hlavní turistické
sezóny). Relativně vysoký počet osob (18 %) uvedlo, že termín konání akce není pro ně
důležitý. Dle očekávání dopadly výsledky otázky č. 14., která u respondentů sondovala, který
den v týdnu by se akce měly konat. Nejvíce dotázaných uvedlo, že upřednostňují akce konané
v sobotu.. Druhým nejčastěji preferovaným dnem je neděle a na třetím místě figuruje pátek.
Pro 13 % respondentů není termín konání akce důležitý. V následující otázce č. 15 měli
dotazovaní odpovědět, jak daleko jsou ochotni na folklórní akci cestovat. Téměř 39 % z nich
uvedlo, že jsou ochotni cestovat maximálně 16 – 50 km. Téměř 1/3 dotázaných je ochotna na
akci cestovat maximálně 100 km.
Úkolem otázek č. 16 až 22 bylo získat identifikační údaje respondentů. Tyto otázky se
opět týkaly všech dotazovaných (144 osob). Z výsledků vyplynulo, že pouhá 2 % dotázaných
tvořily osoby starší 66 let. Chybějící větší zastoupení osob nad 66 let lze přisuzovat tomu, že
dotazování probíhalo prostřednictvím internetu. Někteří senioři nemají přístup k internetu
a proto se k nim žádost k vyplnění dotazníku nedostala tak často, jako k ostatním věkovým
skupinám. Tuto skutečnost považuji za slabou stránku práce. V případě opakovaného šetření
by dotazník nebyl distribuován pouze online, ale oslovila bych také např. kluby důchodců či
domovy pro seniory s žádostí o vyplnění dotazníků. Tímto bych získala větší vzorek
respondentů seniorského věku.
Po shrnutí získaných dat lze na výzkumné otázky odpovědět následovně:
Otázka č. 1 – Jaký typ folklórních akcí respondenti nejčastěji navštěvují?
-

Především řemeslné jarmarky a trhy; dále skanzeny, vesnická muzea a expozice
řemesel, hody/dožínky a slavnosti spojené s vínem či pivem.
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Otázka č. 2 – Proč lidé navštěvují folklórní akce?
-

Na základě získaných dat nelze na tuto otázku jednoznačně odpovědět, neboť
výsledky byly velice vyrovnané. Zjednodušeně lze konstatovat, že dotazovaní, kteří
navštěvují folklórní akce, mají rádi vše, co s folklórem souvisí.

Otázka č. 3 – Jaké folklórní akce na Hané by respondenti navštívili?
-

Dotazovaní preferují zejména řemeslné jarmarky a trhy, skanzeny a vesnická muzea,
prohlídky zaměřené na zvyky a tradice konané na hradě nebo zámku a jízdu králů.

-

Respondenti dávají přednost levnějším akcím, cena vstupného by se měla pohybovat
v maximálním rozmezí 100 – 200 Kč na osobu a den.

-

Akce by se měly pokud možno konat od května do září, v sobotu či neděli.

-

Návštěvníci upřednostňují akce, které se konají maximálně 50 až 100 km od místa
jejich bydliště.

Otázka č. 4 – Liší se zájem o folklór podle místa bydliště? (města/venkov)
-

Na tuto výzkumnou otázku získáme odpověď, pokud dáme do souvislostí odpovědi
respondentů na otázku č. 21 (Počet obyvatel Vašeho bydliště - obec/město) s tím, jak
tito respondenti odpověděli na otázku č. 1 (Máte rád/a lidové tradice, folklór a akce
s tím spojené?).

Tabulka 1.
Ano

Ne

Počet obyvatel
A) do 5 tis.
B) nad 5 tis. do 10 tis.
C) nad 10 tis. do 50 tis.
D) nad 50 tis. do 100 tis.
E) nad 100 tis.
Celkem

AČ
21
8
19
12
20
80

RČ
54 %
62 %
54 %
67 %
51 %

AČ
5
1
7
2
10
25

RČ
13 %
7%
20 %
11 %
26 %

Nemám
jednoznačný
názor
AČ
RČ
13
33 %
4
31 %
9
26 %
4
22 %
23 %
9
39

Celkem
AČ
39
35
39
13
18
144

RČ
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

AČ = absolutní četnost, RČ = relativní četnost %
Z tabulky je zřejmé, že zájem o folklór a folklórní akce je přibližně stejný na venkově
i ve městech. Z uvedených dat tedy nelze jednoznačně vyvodit, že se lidé na venkově zajímají
o folklór více, než lidé ve větších městech (jak by bylo možné předpokládat).
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9

NÁVRHY A DOPORUČENÍ

9.1 Návrh produktových balíčků
S ohledem na výsledky empirického šetření jsem sestavila následující produktové
balíčky. Většina těchto produktů je výhradně nebo z převážné části zaměřena na hanácký
folklór a tradice. Domnívám se však, že folklór se může stát součástí všech forem cestovního
ruchu, ať už návštěvník přijíždí do regionu za poznáním, odpočinkem, turistikou, sportem, či
návštěvou přátel.
Produkty jsou zaměřené na různé cílové skupiny návštěvníků, pro které je přizpůsobena
programová náplň. Navrhované produktové balíčky je možné využít pro organizovanou
i individuální formu cestování. Organizovanou podobu (zájezdy cestovních kanceláří) mohou
využívat jednotlivci i různé zájmové skupiny - např. školní třídy, pracovní kolektivy,
seniorská sdružení, sportovní organizace atd. Pro návštěvníky, kteří preferují individuální
formu cestování, mohou balíčky sloužit jako inspirace a doporučení, jaká místa v regionu
Haná navštívit, které folklórní akce by si neměli nechat ujít, kde mohou ochutnat místní
speciality atp. Produktové balíčky můžou návštěvníci při individuální formě cestování různě
kombinovat a přizpůsobit svým zájmům a potřebám.
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Tabulka 2. – Návrh produktového balíčku č. 1

Marketingový název
produktu
Charakter
Cílové skupiny
Popis produktu
Zajišťované služby
Modelový program

MASOPUSTNÍ VÍKEND NA HANÉ
Kulturně-poznávací víkendový pobyt v období Masopustu
Rodiny s dětmi, partnerské dvojice, senioři, kolektivy (zájmové
i pracovní)
Hlavní náplní produktu je seznámení návštěvníků s masopustními
tradicemi na Hané.
Průvodcovské, ubytovací, stravovací, dopravní
1. den:
- příjezd, návštěva masopustu ve Velké Bystřici (obchůzka maškar
s voděním medvěda, předání hanáckýho práva, zabijačka +
prodej zabijačkových a jiných specialit, vystoupení folklórních
souborů, pouliční cirkus, atd.)
- ubytování v hotelu Flora v Olomouci
- večere v Hanácké hospodě v Olomouci
- večerní prohlídka historického centra Olomouce
2. den:
- návštěva Hanáckého skanzenu v Příkazích (s kulturním
programem)
- oběd v restauraci U Coufalů v Lošticích
- prohlídka Muzea tvarůžků v Lošticích
- posezení v Tvarůžkové cukrárně v Lošticích
- odjezd
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Tabulka 3. – Návrh produktového balíčku č. 2

Marketingový název
produktu
Charakter
Cílové skupiny
Popis produktu
Zajišťované služby
Modelový program

VELIKONOCE NA HANÉ
Kulturně-poznávací třídenní pobyt (sobota až pondělí) v období
Velikonočních svátků
Rodiny s dětmi, partnerské dvojice, senioři, kolektivy (zájmové
i pracovní)
Náplní produktu je seznámení návštěvníků se zvyky a tradicemi,
které se váží k Velikonocům v oblasti Hané.
Průvodcovské, ubytovací, stravovací, dopravní
1. den:
- příjezd, návštěva Muzea historických kočárů v Čechách pod
Kosířem (speciální velikonoční program)
- oběd v restauraci Mánes v Čechách pod Kosířem
- prohlídka pamětní síně Josefa Mánesa nebo Hasičského muzea
v Čechách pod Kosířem
- návštěva zámku v Náměšti na Hané (tématická prohlídka
s velikonoční tématikou)
- ubytování v hotelu Flora v Olomouci
- večeře a posezení v Moravské restauraci v Olomouci
2. den:
- průvod Ježíškových matiček v Bělkovicích-Lašťanech
- návštěva poutního místa Sv. Kopeček u Olomouce (individuální
program: prohlídka baziliky Navštívení Panny Marie, ZOO,
oběd)
- večeře v Hanácké hospodě v Olomouci
- večerní prohlídka historického centra Olomouce
3. den:
- návštěva Hanáckého skanzenu v Příkazích (s kulturním
programem)
- oběd v Restauraci Pod Branou Bouzov
- návštěva hradu Bouzov (tématická prohlídka s velikonoční
tématikou, velikonoční jarmark)
- odjezd
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Tabulka 4. – Návrh produktového balíčku č. 3

Marketingový název
produktu
Charakter
Cílové skupiny
Popis produktu
Zajišťované služby
Modelový program

ŠKOLNÍ VÝLET - VELIKONOCE NA HANÉ
Kulturně-poznávací jednodenní výlet pořádaný v období před
velikonočními svátky
Žáci 2. stupně základních škol, studenti středních škol
Výlet seznámí žáky a studenty se zvyky a tradicemi, které se váží
k Velikonočním svátkům v oblasti Hané.
Průvodcovské, stravovací, dopravní
Varianta A:
- návštěva Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem
(speciální velikonoční program)
- prohlídka zámku v Náměšti na Hané (tématická prohlídka
s velikonoční tématikou, ukázky zvyků, praktická dílna)
- oběd
- návštěva Hanáckého skanzenu v Příkazích (s kulturním
programem)
- krátká prohlídka historického centra Olomouce
- odjezd
Varianta B:
- návštěva Hanáckého skanzenu v Příkazích (s kulturním
programem)
- prohlídka hradu Šternberk (tématická prohlídka s velikonoční
tématikou, ukázky zvyků, praktická dílna)
- oběd
- prohlídka muzea historických automobilů Veteran Arena
v Olomouci
- krátká prohlídka historického centra Olomouce
- odjezd
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Tabulka 5. – Návrh produktového balíčku č. 4

Marketingový název
produktu
Charakter
Cílové skupiny
Popis produktu
Zajišťované služby
Modelový program

TAJEMSTVÍ OLOMOUCKÝCH TVARŮŽKŮ
Kulturně-poznávací víkendový pobyt na konci června - dle termínu
konání akce Loštické slavnosti hudby a tvarůžků
Rodiny s dětmi, partnerské dvojice, senioři, kolektivy (zájmové
i pracovní)
Víkendový pobyt zaměřený na nejznámější gastronomickou
specialitu hanáckého regionu
Průvodcovské, ubytovací, stravovací, dopravní
1. den:
- příjezd, prohlídka Vesnického muzea Střelice
- návštěva hradu Bouzov
- oběd v Restauraci Pod Branou Bouzov
- prohlídka Hanáckého skanzenu v Příkazích
- ubytování v hotelu Aldo v Uničově
- večeře v Hospůdce U Bílého Beránka v Uničově
- večerní prohlídka historického centra Uničova
2. den:
- prohlídka historického centra Litovle (tzv. Hanácké Benátky)
- prohlídka Muzea tvarůžků v Lošticích
- posezení v Tvarůžkové cukrárně v Lošticích
- návštěva akce Loštické slavnosti hudby a tvarůžků (volba krále
tvarůžka, doprovodné soutěže, hanácká gastronomie, hudební
program), oběd individuálně
- odjezd
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Tabulka 6. – Návrh produktového balíčku č. 5

Marketingový název
produktu
Charakter
Cílové skupiny
Popis produktu
Zajišťované služby
Modelový program

HANÁCKÁ JÍZDA KRÁLŮ
Kulturně-poznávací víkendový pobyt v polovině srpna - dle termínu
konání akce Jízda králů v Kojetíně
Rodiny s dětmi, partnerské dvojice, senioři, kolektivy (zájmové
i pracovní)
Víkendový pobyt zaměřený na jednu z nejvýznamnějších folklórní
akcí, které se konají na Hané
Průvodcovské, ubytovací, stravovací, dopravní
1. den:
- příjezd, návštěva Kroměříže (tzv. Hanácké Atény) – prohlídka
Arcibiskupského zámku, Květné a Podzámecké zahrady
(památka UNESCO)
- oběd v Restauraci hotelu Černý orel v Kroměříži
- prohlídka větrného mlýna ve Velkých Těšanech
- návštěva skanzenu v Rymicích
- ubytování v hotelu FIT v Přerově
- večeře v restauraci U Labutě v Přerově
- večerní prohlídka historického centra města Přerova
2. den:
- návštěva Kojetína - Jízda králů s krojovaným průvodem, předání
Hodového práva, kojetínské hody, jarmark
- oběd individuálně
- prohlídka zámku v Chropyni (legenda o Ječmínkovi)
- odjezd

84

Tabulka 7. – Návrh produktového balíčku č. 6

Marketingový název
produktu
Charakter

Cílové skupiny
Popis produktu
Zajišťované služby
Modelový program

FOLKLÓRNÍ VÍKEND NA HANÉ
Kulturně-poznávací víkendový pobyt na přelomu srpna a září
(případně na začátku září) – dle termínu konání folklórního festivalu
Lidový rok ve Velké Bystřici
Rodiny s dětmi, partnerské dvojice, senioři, kolektivy (zájmové
i pracovní)
Víkendový pobyt zaměřený na jeden z nejvýznamnějších folklórní
festivalů na Hané
Průvodcovské, ubytovací, stravovací, dopravní
1. den:
- příjezd, návštěva Hanáckého skanzenu v Příkazích
- prohlídka zámku v Náměšti na Hané
- oběd v Hostinci na Nové v Drahanovicích
- návštěva Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem
- prohlídka pamětní síně Josefa Mánesa v Čechách pod Kosířem
- ubytování v hotelu Flora v Olomouci
- večeře v Moravské restauraci v Olomouci
- večerní prohlídka historického centra Olomouce
2. den:
- návštěva folklórního festivalu Lidový rok ve Velké Bystřici
(lidová řemesla, hanácká gastronomie, domácí i zahraniční
folklorní soubory), oběd individuálně
- odjezd
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Tabulka 8. – Návrh produktového balíčku č. 7

Marketingový název
produktu
Charakter
Cílové skupiny
Popis produktu
Zajišťované služby
Modelový program

ŠKOLNÍ VÝLET – NA HANOU ZA POZNÁNÍM I SPORTEM
Kulturně-poznávací a sportovně-rekreační čtyřdenní pobyt v letní
sezóně
Žáci 2. stupně základních škol, studenti středních škol
Náplní produktu je seznámení žáků a studentů s hanáckou kulturou,
gastronomií a památkami + sportovní aktivity
Průvodcovské, ubytovací, stravovací, dopravní
1. den:
- návštěva Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem
(speciální program pro školní výlety)
- prohlídka pamětní síně Josefa Mánesa nebo Hasičského muzea
v Čechách pod Kosířem
- oběd v restauraci Mánes v Čechách pod Kosířem
- pěší túra v Přírodním parku Velký Kosíř a výšlap na rozhlednu na
Velkém Kosíři (Hanácké Mont Blanc)
- prohlídka mlýna v Přemyslovicích
- ubytování v Lovecké chatě v Horce nad Moravou
- večeře v místě ubytování
- zábavně-naučný program o hanáckém folklóru a tradicích
2. den:
- cyklovýlet – naučná stezka Luhy Litovelského Pomoraví
- návštěva Hanáckého skanzenu v Příkazích
- oběd formou pikniku
- návštěva zámku v Náměšti na Hané (speciální prohlídka pro
školní výlety)
- prohlídka muzea historických automobilů Veteran Arena
v Olomouci
- krátká prohlídka historického centra Olomouce
- večeře v místě ubytování
- sportovní program v rámci areálu
3. den:
- prohlídka Mladečských jeskyní
- prohlídka Muzea tvarůžků v Lošticích
- návštěva Tvarůžkové cukrárny v Lošticích
- oběd formou pikniku v přírodě pod hradem Bouzov
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- návštěva hradu Bouzov (speciální prohlídka pro školní výlety)
- prohlídka Arboreta v Bílé Lhotě
- večeře v místě ubytování
- závěrečná diskotéka
4. den:
- návštěva lanového centra PROUD
- oběd formou pikniku
- odjezd
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Tabulka 9. – Návrh produktového balíčku č. 8

Marketingový název
produktu
Charakter
Cílové skupiny
Popis produktu
Zajišťované služby
Modelový program

HURÁ NA HANOU – S CELOU RODINOU!
Kulturně-poznávací a sportovně-rekreační týdenní pobyt v letní
sezóně
Rodiny s dětmi
Týdenní pobyt zaměřený na poznání hanácké kultury, gastronomie,
památek + sportovní aktivity
Průvodcovské, ubytovací, stravovací, dopravní
1. den:
- návštěva Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem
- prohlídka pamětní síně Josefa Mánesa nebo Hasičského muzea
v Čechách pod Kosířem
- oběd v restauraci Mánes v Čechách pod Kosířem
- pěší túra v Přírodním parku Velký Kosíř a výšlap na rozhlednu na
Velkém Kosíři (Hanácké Mont Blanc)
- prohlídka mlýna v Přemyslovcích
- ubytování v Lovecké chatě v Horce nad Moravou
- večeře v místě ubytování, volný program
2. den:
- cyklovýlet nebo pěší výlet – naučná stezka Luhy Litovelského
Pomoraví
- návštěva Hanáckého skanzenu v Příkazích
- oběd formou pikniku
- návštěva zámku v Náměšti na Hané
- prohlídka muzea historických automobilů Veteran Arena
v Olomouci
- krátká prohlídka historického centra Olomouce
- večeře v místě ubytování, volný program
3. den:
- návštěva ZOO Olomouc
- oběd individuálně
- prohlídka hradu Šternberk
- návštěva Expozice času ve Šternberku
- návštěva Aquaparku Olomouc
- večeře individuálně
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4. den:
- prohlídka Mladečských jeskyní
- prohlídka Muzea tvarůžků v Lošticích
- návštěva Tvarůžkové cukrárny v Lošticích
- oběd formou pikniku v přírodě pod hradem Bouzov
- návštěva hradu Bouzov
- návštěva areálu minikár "Sportovní formule" v Bouzově
(minikáry a koloběžky)
- večeře v místě ubytování, volný program
5. den:
- prohlídka zámku v Tovačově a historického centra města
- oběd v Restauraci U tří králů v Tovačově
- návštěva Chropyně – prohlídka zámku (legenda
o Ječmínkovi) a města, návštěva státní přírodní rezervace
Chropyňský rybník (naučná stezka Okolo Chropyně)
- ubytování v hotelu FIT v Přerově
- večeře v místě ubytování
- večerní prohlídka historického centra města Přerova nebo
možnost využít sportovních a relaxačních služeb hotelu FIT
v Přerově (sauna, masáže, indoor golf)
6. den:
- návštěva skanzenu v Rymicích
- návštěva Kroměříže (tzv. Hanácké Atény) – prohlídka
Arcibiskupského zámku, Květné a Podzámecké zahrady
(památka UNESCO)
- oběd v Restauraci Černý orel v Kroměříži
- odjezd
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Tabulka 10. – Návrh produktového balíčku č. 9

Marketingový název
produktu
Charakter
Cílové skupiny
Popis produktu
Zajišťované služby
Modelový program

SENIORSKÝ POBYT NA HANÉ
Kulturně-poznávací třídenní pobyt v letní sezóně
Senioři - jednotlivci, partnerské dvojice, kolektivy
Třídenní pobyt zaměřený na poznání hanácké kultury, gastronomie
a památek
Průvodcovské, ubytovací, stravovací, dopravní
1. den:
- příjezd, návštěva Hanáckého skanzenu v Příkazích
- prohlídka Hanáckého národopisného muzea v Cholině
- oběd v restauraci U Coufalů v Lošticích
- prohlídka Muzea tvarůžků v Lošticích
- posezení v Tvarůžkové cukrárně v Lošticích
- ubytování v hotelu Flora v Olomouci
- večeře v Hanácké hospodě v Olomouci
- večerní prohlídka historického centra Olomouce
2. den:
- návštěva zámku v Náměšti na Hané
- prohlídka pamětní síně Josefa Mánesa na zámku v Čechách pod
Kosířem, návštěva zámeckého parku
- oběd v restauraci Mánes v Čechách pod Kosířem
- prohlídka Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem
- návštěva lázní Slatinice (tzv. Hanácké Piešťany)/Muzea veteránů
Slatinice
- večeře a posezení v Moravské restauraci v Olomouci
3. den:
- návštěva skanzenu v Rymicích
- exkurze v Pivovaru Černý orel v Kroměříži
- oběd v Restauraci Černý orel v Kroměříži
- návštěva Kroměříže (tzv. Hanácké Atény) – prohlídka
Arcibiskupského zámku, Květné a Podzámecké zahrady
(památka UNESCO)
- odjezd
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Tabulka 11. – Návrh produktového balíčku č. 10

Marketingový název
produktu
Charakter
Cílové skupiny
Popis produktu
Zajišťované služby
Modelový program

PO STOPÁCH JOSEFA MÁNESA
Kulturně-poznávací dvoudenní pobyt v letní sezóně
Rodiny s dětmi, partnerské dvojice, senioři, kolektivy (zájmové
i pracovní)
Pobyt zaměřený na seznámení návštěvníků s místy, která na svých
toulkách po Hané navštívil, nebo mohl navštívit, malíř Josef Mánes
Průvodcovské, ubytovací, stravovací, dopravní
1. den:
- příjezd, prohlídka pamětní síně Josefa Mánesa na zámku
v Čechách pod Kosířem, návštěva zámeckého parku
- návštěva Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem
- oběd v restauraci Mánes v Čechách pod Kosířem
- pěší túra v Přírodním parku Velký Kosíř a výšlap na rozhlednu na
Velkém Kosíři (Hanácké Mont Blanc)
- prohlídka mlýna v Přemyslovicích
- ubytování v hotelu Flora v Olomouci
- večeře v Hanácké hospodě v Olomouci
- večerní prohlídka historického centra Olomouce
2. den:
- návštěva zámku v Náměšti na Hané
- pěší túra v Přírodním parku Terezské údolí
- oběd v Hostinci na Nové v Drahanovicích
- návštěva Hanáckého skanzenu v Příkazích (s kulturním
programem)
- posezení v Hospůdce U berana v Hanáckém skanzenu Příkazy
- odjezd
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Tabulka 12. – Návrh produktového balíčku č. 11

Marketingový název
produktu
Charakter
Cílové skupiny
Popis produktu
Zajišťované služby
Modelový program

KRAJEM KRÁLE JEČMÍNKA
Kulturně-poznávací dvoudenní pobyt v letní sezóně
Rodiny s dětmi, partnerské dvojice, senioři, kolektivy (zájmové
i pracovní)
Dvoudenní pobyt zaměřený na seznámení návštěvníků s jednou
z nejznámějších postav, které se váží k Hané
Průvodcovské, ubytovací, stravovací, dopravní
1. den:
- příjezd, návštěva Chropyně – prohlídka zámku (legenda
o Ječmínkovi) a města, návštěva státní přírodní rezervace
Chropyňský rybník (naučná stezka Okolo Chropyně)
- oběd v Restauraci U tří králů v Tovačově
- prohlídka zámku v Tovačově a historického centra města
- ubytování v hotelu FIT v Přerově
- večeře v restauraci U Labutě v Přerově
- večerní prohlídka historického centra města Přerova nebo
možnost využít sportovních a relaxačních služeb hotelu FIT
v Přerově (sauna, masáže, indoor golf)
2. den:
- návštěva skanzenu v Rymicích
- exkurze v Pivovaru Černý orel v Kroměříži
- oběd v Restauraci Černý orel v Kroměříži
- návštěva Kroměříže (tzv. Hanácké Atény) – prohlídka
Arcibiskupského zámku, Květné a Podzámecké zahrady
(památka UNESCO)
- odjezd
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Tabulka 13. – Návrh produktového balíčku č. 12

Marketingový název
produktu
Charakter
Cílové skupiny
Popis produktu
Zajišťované služby
Modelový program

GURMÁNSKÉ ZÁŽITKY NA HANÉ
Kulturně-poznávací třídenní pobyt v letní sezóně
partnerské dvojice, senioři, kolektivy (zájmové i pracovní)
Třídenní pobyt zaměřený na hanáckou gastronomii
Průvodcovské, ubytovací, stravovací, dopravní
1. den:
- příjezd, exkurze v pivovaru Litovel, prohlídka historického centra
Litovle (tzv. Hanácké Benátky)
- oběd v restauraci U Coufalů v Lošticích
- prohlídka Muzea tvarůžků v Lošticích
- návštěva Tvarůžkové cukrárny v Lošticích
- prohlídka Hanáckého národopisného muzea v Cholině
- ubytování v hotelu Flora v Olomouci
- večeře v Minipivovaru Moritz v Olomouci
- večerní prohlídka historického centra Olomouce
2. den:
- návštěva Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem
- exkurze v Mlékárně Otinoves (výroba sýra Niva)
- oběd v Pivovaru Ječmínek v Prostějově
- exkurze palírny Granette& Starorežná Distilleries v Prostějově
- ubytování v hotelu FIT v Přerově
- večeře v restauraci U Labutě v Přerově
- večerní prohlídka historického centra Přerova
3. den:
- návštěva Kroměříže (tzv. Hanácké Atény) – prohlídka
Arcibiskupského zámku, Květné a Podzámecké zahrady
(památka UNESCO), prohlídka Arcibiskupských sklepů
s ochutnávkou mešních vín
- exkurze v Pivovaru Černý orel v Kroměříži
- oběd v Restauraci Černý orel v Kroměříži
- návštěva skanzenu v Rymicích
- odjezd
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Tabulka 14. – Návrh produktového balíčku č. 13

Marketingový název
produktu
Charakter
Cílové skupiny
Popis produktu
Zajišťované služby
Modelový program

VÁNOCE NA HANÉ
Kulturně-poznávací víkendový pobyt v předvánočním období
(adventu)
Rodiny s dětmi, partnerské dvojice, senioři, kolektivy (zájmové
i pracovní)
Náplní produktu je seznámení návštěvníků se zvyky a tradicemi,
které se váží k adventu a Vánočním svátkům v oblasti Hané
Průvodcovské, ubytovací, stravovací, dopravní
1. den:
- příjezd, návštěva Muzea historických kočárů v Čechách pod
Kosířem (speciální vánoční program)
- oběd v restauraci Mánes v Čechách pod Kosířem
- prohlídka zámku v Náměšti na Hané (tématická prohlídka
s vánoční tématikou)
- ubytování v hotelu Flora v Olomouci
- návštěva tradičních vánočních trhů v historickém centru
Olomouce
- večeře a posezení v Moravské restauraci v Olomouci
2. den:
- návštěva Hanáckého skanzenu v Příkazích (s kulturním
programem)
- návštěva hradu Šternberk (tématická prohlídka s vánoční
tématikou, vánoční jarmark)
- oběd v Restauraci U Zeleného Muflona ve Šternberku
- návštěva baziliky Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku
u Olomouce
- odjezd
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Tabulka 15. – Návrh produktového balíčku č. 14

Marketingový název
produktu
Charakter
Cílové skupiny
Popis produktu
Zajišťované služby
Modelový program

ŠKOLNÍ VÝLET - VÁNOCE NA HANÉ
Kulturně-poznávací jednodenní výlet v předvánočním období
(adventu)
Žáci 2. stupně základních škol, studenti středních škol
Výlet seznámí žáky a studenty se zvyky a tradicemi, které se váží
k adventu a Vánočním svátkům v oblasti Hané
Průvodcovské, stravovací, dopravní
Varianta A:
- prohlídka zámku v Náměšti na Hané (tématická prohlídka
s vánoční tématikou, ukázky zvyků, praktická dílna)
- návštěva Hanáckého skanzenu v Příkazích (s kulturním
programem)
- přejezd do Olomouce, oběd
- krátká prohlídka historického centra Olomouce
- bruslení na veřejné ledové ploše na Dolním náměstí v Olomouci
- odjezd
Varianta B:
- návštěva Hanáckého skanzenu v Příkazích (s kulturním
programem)
- prohlídka hradu Šternberk (tématická prohlídka s vánoční
tématikou, ukázky zvyků, praktická dílna)
- přejezd do Olomouce, oběd
- krátká prohlídka historického centra Olomouce
- bruslení na veřejné ledové ploše na Dolním náměstí v Olomouci
- odjezd
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9.2 Propagace a distribuce produktů
Pro úspěšnou realizaci nových turistických produktů v cestovním ruchu je důležité, aby
byla zajištěna informovanost zainteresovaných subjektů (podnikatelské subjekty – cestovní
kanceláře, hotely…, municipality, pořadatelé folklórních akcí atp.) a jejich spoluúčast na
přípravě. Dotčené subjekty se také musí dohodnout na managementu celého procesu
(pravomoci, odpovědnosti) a jeho financování, podílet se na marketingu produktu a zajistit
podporu při realizaci (poskytování kvalitních služeb, vyškolení personálu atd.).
Produktové balíčky, které jsem sestavila, mají přispět k rozvoji cestovního ruchu
v hanáckém regionu. Produkt je však pouze část marketingového mixu. Pro uvedení nových
produktů na trh cestovního ruchu je nutné správně navrhnout a implementovat také další části
marketingového mixu – především zajistit vhodnou a dostatečnou propagaci a také zvolit
efektivní distribuční cesty.
Z výsledků empirického šetření vyplynulo, že 1/3 návštěvníků folklórních akcí využívá
jako zdroj informací internet. Vliv tohoto informačního média se neustále zvyšuje s stává se
nejvýznamnějším komunikačním kanálem nejen v oblasti cestovního ruchu. Své místo
v marketingu cestovního ruchu však stále mají i tištěné materiály, reklama v tisku či rozhlase,
venkovní reklama, propagace na veletrzích a výstavách cestovního ruchu a public relations.
Při tvorbě propagačního mixu je třeba mít na zřeteli, že turisté jsou vystavováni stále většímu
množství informací a nabídek volnočasových aktivit. Propagace proto musí být inovativní,
zajímavá, netradiční – měla by potencionálního návštěvníka zaujmout, překvapit, nadchnout
a přesvědčit.

Jsem si vědoma, že výše uvedená doporučení jsou obecná – jedná se pouze o základní
vhled do problematiky. Otázka přípravy, propagace a distribuce nových produktových balíčků
je velice složitá a obsáhlá. Domnívám se proto, že by bylo nejefektivnější, kdyby byla tato
problematika zpracována komplexně např. v samostatné diplomová práci.
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10 ZÁVĚRY
Cílem práce bylo zpracovat analýzu folklóru a tradic na Hané a popsat současnou
nabídku produktů cestovního ruchu s tématikou hanáckého folklóru. Na základě těchto analýz,
a také výsledků empirického šetření, měly být zpracovány návrhy nových produktových
balíčků s tématikou hanáckého folklóru a tradic.
Výsledky analýzy nabídky folklóru a tradic na Hané (kapitola 4) ukazují, že hanácký
region má velký potenciál pro rozvoj folklórního cestovního ruchu. Předností regionu Haná je
rozsáhlá nabídka lidových staveb, řemesel a tradičních výrobků, lidových tradic a také
místních gastronomických specialit. K hanáckému folklóru rovněž neodmyslitelně patří
bohatý hanácký kroj a nezaměnitelné nářečí. Pro rozvoj cestovního ruchu v regionu jsou
významné jak jednotlivé objekty památek, tak i historické sbírky a doprovodné folklórní akce,
které jsou zde nabízeny. Lidové tradice a folklór jsou významným artiklem, který může
pomoci zviditelnit region i na zahraničních trzích.
Šetření, které provedla agentura CzechTourism (kapitola 7.1) odhalilo, že jednou ze
slabin cestovního ruchu v regionu je ta skutečnost, že návštěvníci přijíždějí převážně pouze na
jednodenní výlety. V regionu nepřespávají, což snižuje ekonomický efekt cestovního ruchu.
Proto je důležité obohatit stávající nabídku produktů o ty, které by motivovaly návštěvníky
k vícedenním pobytům. Další příležitostí je prodej produktů na trzích sousedních zemí
Slovenska, Polska a Rakouska. V rámci České republiky je možné vícedenní pobyty nabízet
především ve vzdálenějších oblastech Čech.
Z analýzy současné nabídky produktových balíčků s tématikou hanáckého folklóru
(kapitola 3.2) jednoznačně vyplývá, že nabídka a propagace produktů, folklóru a regionu Haná
je naprosto nedostatečná. Pro další rozvoj cestovního ruchu v destinaci je proto nezbytné
uvedení nových produktů na trh cestovního ruchu a také zkvalitnění propagace hanáckého
folklóru i samotného regionu.
V rámci diplomové práce byly sestaveny návrhy nových produktových balíčků (kapitola
9.1), které mají přispět k rozvoji cestovního ruchu v hanáckém regionu. Tyto nové balíčky
byly sestaveny na základě výsledků empirického šetření, které bylo provedeno formou online
dotazníků na internetu. Navrhované balíčky jsou zaměřeny na hanácký folklór, tradice
a gastronomii a jsou určeny pro různé cílové skupiny návštěvníků. Mohou být využity pro
organizovanou, ale také v dnešní době stále více preferovanou individuální formu cestování.
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Pro uvedení navrhovaných produktů na trh cestovního ruchu je nezbytné zajistit jejich
efektivní propagaci a distribuci. Realizace nových turistických produktů v cestovním ruchu by
měla přispět k větší atraktivnosti regionu Haná a tím ke zvýšení návštěvnosti.
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11 SOUHRN
Diplomová práce se zabývá cestovním ruchem na Hané ve vztahu k místnímu folklóru,
tradicím a lidové kultuře. Pro zpracování dané problematiky byly využity sekundární zdroje
dat a následně také metoda primární analýzy.
Úvodní část práce definuje základní pojmy z oblasti folklórního cestovního ruchu. V této
části byl také specifikován význam folklóru a lidových tradic pro cestovní ruch v České
republice a charakterizovány domácí a zahraniční organizace zabývající se folklórem.
Další část práce zahrnuje analýzu současné nabídky produktů cestovního ruchu
s tématikou hanáckého folklóru, které nabízí turistické portály a cestovní kanceláře.
Samostatná kapitola je věnována analýze folklóru a tradic na Hané.
V rámci diplomové práce bylo také provedeno empirické šetření, jehož prostřednictvím
byla získána primární data, která byla následně vyhodnocena a zpracována. Šetření probíhalo
na internetových stránkách Vyplňto.cz (http://www.vyplnto.cz/) během měsíce září roku 2013.
Pro sběr výzkumných dat byla použita metoda dotazování. Výsledky šetření prokázaly, že
dotazovaní zájem o folklór a folklórní akce mají. Preferují především řemeslné jarmarky
a trhy, skanzeny a expozice řemesel. Respondenti projevili velký zájem také o hody, dožínky
a slavnosti spojené s místními gastronomickými specialitami.
Na základě výsledků šetření bylo sestaveno 14 produktových balíčků, které jsou
výhradně nebo z převážné části zaměřeny na hanácký folklór, tradice a gastronomii. Tyto nové
produkty mají zvýšit atraktivnost a tím také návštěvnost regionu Haná a motivovat turisty
k vícedenním pobytům v regionu. Navrhované produkty je možné nabízet nejen v rámci České
republiky, ale také na trzích sousedních zemí.
Haná nabízí domácím návštěvníkům i turistům ze zahraničí rozsáhlou lidovou kulturu,
bohatý folklór, tradiční řemesla i místní gastronomické speciality. Potenciál rozvoje
folklórního cestovního ruchu v regionu Haná je v realizaci jak organizovaných, tak
individuálních aktivit.

99

12 SUMMARY
This thesis deals with tourism in the Haná region in relation to local folklore traditions
and folk culture. For the treatment of the issue were used secondary data sources and
subsequently the primary method of analysis.
Beginning of the study defines the basic concepts of folklore tourism. In this section was
also specified the importance of folklore and folk traditions for tourism in the Czech Republic
and characterized domestic and foreign organizations dealing with folklore.
Next part of the thesis involves analysis of the current supply of tourism products with
the theme of Haná folklore, which offer tourist portals and tour operators. A separate chapter
is devoted to the analysis of folklore and traditions in the Haná region.
In the thesis was also conducted empirical investigation, which were obtained through
primary data, which were subsequently evaluated and processed. The investigation was
conducted on the website Vyplňto.cz (http://www.vyplnto.cz/) during the month of September
2013. The method of questioning was used to collect research data. The survey results showed
that respondents are interested in folklore and folklore events. They prefer craft fairs and
markets, open-air museums and exposition of crafts. Respondents also showed great interest in
the feast, harvest festivals and celebrations associated with the local culinary specialties.
Based on the results of the survey were compiled 14 product packages that are
exclusively or largely focused on Haná folklore and traditions. These new products are
intended to increase the attractiveness and also touristic attendance in the Haná region and to
motivate tourists to multiple-day stays in the region. Suggested products may be marketed not
only in the Czech Republic but also in the markets of neighboring countries.
Haná offers domestic visitors and foreign tourists extensive folk culture, rich folklore,
traditional crafts and local gastronomic specialties. The potential development of folklore
tourism in the region Haná is the implementation of both organized and individual activities.

100

13 REFERENČNÍ SEZNAM
Bendix, R. (1989). Tourism and Cultural Displays: Inventing Traditions for Whom? The
Journal of American Folklore, 102 (404),131-146. Retrieved 11. 6. 2013 from JSTOR
database on the World WideWeb: http://www.jstor.org/stable/540676?&Search=yes
&searchText=folklore&searchText=tourism&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicS
earch%3FQuery%3Dfolklore%2Btourism%26acc%3Don%26wc%3Don%26fc%3Doff&pre
vSearch=&item=11&ttl=1969&returnArticleService=showFullText
Bronner, S. J. (2000). The Meanings of Tradition: An Introduction. Western Folklore, 59(2),
87-104. Retrieved 11. 6. 2013 from JSTOR database on the World Wide Web:
http://www.jstor.org/discover/10.2307/1500154?uid=3737856&uid=2&uid=4&sid=2110235
4926431
CzechTourism. Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch: Souhrnná etapová zpráva léto
2013. (2013). Praha: Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Retrieved 8. 1. 2014
from

the

World

Wide

Web:

http://monitoring.czechtourism.cz/CzechTourism/res/

leto2013/Monitoring-DCR_Souhrnna-etapova-zprava_Leto-2013_CZ.pdf
CzechTourism. Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch: Souhrnná etapová zpráva zima
2013. (2013). Praha: Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Retrieved 1. 6. 2012
from the World Wide Web: http://monitoring.czechtourism.cz/Czech Tourism/res/
zima2013/Monitoring-DCR_Souhrnna-etapova-zprava_CZ_zima-2013.pdf
CzechTourism. Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch: Střední Morava a Jeseníky,
vyhodnocení etapy Léto 2013. (2013). Praha: Česká centrála cestovního ruchu –
CzechTourism. Retrieved 8. 1. 2014 from the World Wide Web: http://monitoring.
czechtourism.cz/CzechTourism/res/leto2013/Stredni_Morava_a_Jeseniky_Leto-2013_CZ.
pdf
CzechTourism. Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch: Střední Morava a Jeseníky,
vyhodnocení etapy Zima 2013. (2013). Praha: Česká centrála cestovního ruchu –
CzechTourism. Retrieved 1. 6. 2013 from the World Wide Web: http://monitoring.
czechtourism.cz/CzechTourism/res/zima2013/Stredni_Morava_a_Jeseniky_Zima-2013_ CZ.
pdf

101

de Sá, N. C. (2012). Brazilian Day Festival and the Cleansing of 46th Street: Representing
Brazilian identities in New York City. Canadian Journal of Latin American & Caribbean
Studies, 37(74), 109-136,273. Retrieved 10. 6. 2013 from PROQUEST database on the
World Wide Web: http://search.proquest.com/docview/1460504383/ 142D787708F71370
662/3?accountid=16730
Feltault, K. (2006). Development folklife: Human security and cultural conservation. Journal
of America Folklore, 119 (471), 30-46.

Retrieved 10. 6. 2013 from Web of Knowledge

database

Web:

on

the

World

Wide

http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=

summary&url=/journals/journal_of_american_folklore/v119/119.471feltault.html
Fingerová, T. (2010). Program rozvoje cestovního ruchu v regionu Haná s využitím dotačních
programů. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Olomouc.
Francová, E. (2003). Cestovní ruch. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Hesková, M., Beránek, J., Dvořák, V., Novacká, Ľ. & Orieška, J. (2006). Cestovní ruch pro
vyšší odborné a vysoké školy. Praha: Fortuna.
Ho, S. Y. P. (2008). Marketing cultural and heritage resources for optimal cultural tourism
development: The case of Hong Kong. Hong Kong Polytechnic University (Hong Kong),
UMI Dissertations Publishing, 3347741. Retrieved 10. 6. 2013 from PROQUEST database
on the World Wide Web: http://search.proquest.com/docview/304814729/ fulltextPDF/
142D7FAEA953A520089/1?accountid=16730
Hubová, K. (2003). Folklor a cestovní ruch – Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích.
Retrieved

8.

7.

2012

from

the

Word

Wide

Web:

http://www.cot.cz/data

/cesky/03_02/03_02_priloha1.pdf
Chmelař, R. (2008). Svátky jara-pojetí Velikonoc v České republice a ve světě. Masarykova
univerzita, Pedagogická fakulta, Brno.
Iordache, C. M. & Popa, R. M. (2008). Cultural-folklore events - promoters of the cultural
tourism. Revista de Turism, 6(8), 56-60. Retrieved 10. 6. 2013 from Leisure Tourism
Database on the World Wide Web: http://www.cabi.org/leisuretourism/FullTextPDF/
2009/20093248152.pdf

102

Jánoška, K. & Lázníková, I. (2012). Folklorní akce v České republice 2012. Praha: Folklorní
sdružení České republiky. Retrieved 9. 8. 2012 from the World Wide Web:
http://www.folklornisdruzeni.cz/kalendar-folklornich-akci-2015/6902668/1_kalendar_akci_
2012.pdf
Kadalová, M. (2009). Folklórní soubor Haná Velká Bystřice. Univerzita Palackého
v Olomouci, Pedagogická fakulta, Olomouc.
Kesner, L., Moravec, I., Novotný, R., & Škodová-Parmová, D. (2008). Managament
kulturního cestovního ruchu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Kolářová V. (2010). Analýza marketingového komunikačního mixu akce Hanácký cestovatel.
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Olomouc.
Křivinková, B. (2011). Hudební folklór na Malé Hané. Masarykova univerzita, Filozofická
fakulta, Brno.
Křížová, B. (n.d.). Evropské fondy a cestovní ruch. Retrieved 8. 7. 2012 from the Word Wide
Web: archiv.fos.cz/tmp/dokumenty/10583.ppt
Kubíčková, J. (2012). Podíl Horáckého folklorního sdružení na kulturním cestovním ruchu.
Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra cestovního ruchu, Jihlava.
Kučerová, J. (2009). Výchova k tradicím prostřednictvím folkloru na 1. stupni ZŠ. Masarykova
univerzita, Pedagogická fakulta, Brno.
Laštůvková, H. (2010). Cestovní ruch na Jižní Moravě - folklor a tradice. Masarykova
univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Brno.
Li, X. (2006). Research on the exposition pattern and the stages stratificational scenic system
in folkloure tourism. Beijing Normal University (People's Republic of China), UMI
Dissertations Publishing, H432600. Retrieved 10. 6. 2013 from PROQUEST database on the
World Wide Web: http://search.proquest.com/docview/43157012/ 142D7FE4B82DDC9
E/1?accountid=16730
Ludvíková K. (2007). Lidový rok - Národní přehlídka folklórních souborů ve Velké Bystřici.
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Olomouc.
Maňáková, M., Matuszková, J. & Vrtalová, J. (2010). Taneční medailony obcí Hané, Lašska
a Slezska – Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska III. řada. Strážnice: Národní ústav lidové
kultury.

103

Matelová, L. (2006). Folklorní hnutí v Bystřici pod Hostýnem a na Rusavě. Masarykova
univerzita, Pedagogická Fakulta, Brno.
Mácová, D. (2010). Folklor Jižní Moravy a jeho odraz v nabídce CR. Vysoká škola
polytechnická Jihlava, Katedra ekonomických studií, Jihlava.
Nováková, G. (2014). Uplatnění dětského folkloru v MŠ na Kyjovsku. Masarykova univerzita,
Pedagogická fakulta, Brno.
Olomoucký kraj. Lidový rok na Hané. (2011). Olomouc: Olomoucký kraj. Retrieved 9. 8.
2012 from the World Wide Web: http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/1854/
hana-100x210-6-12.pdf
Orságová, Q. (2013). Péče o nehmotné kulturní dědictví na příkladu jízdy králů. Univerzita
Karlova, Pedagogická fakulta. Praha.
Palatková, M. (2011). Mezinárodní cestovní ruch. Praha: Grada Publishing.
Pásková, M. & Zelenka, J. (2002). Výkladový slovník cestovního ruchu. Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, Praha.
Ryglová, K. (2009). Cestovní ruch – soubor studijních materiálů (3rd ed.). Ostrava-Přívoz:
KEY Publishing s.r.o.
Sedláčková K. (2007). Analýza nabídky regionu Střední Morava - Haná v oblasti
organizovaného cestovního ruchu. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné
kultury, Olomouc.
Slavíková, H. (2012). Národopisný spolek Pálava a kultura moravských Chorvatů.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno.
Střední Morava. Střední Morava - gastronomie, folklor a řemesla. (n. d.). Olomouc: Střední
Morava – Sdružení cestovního ruchu. Retrieved 8. 8. 2012 from the World Wide Web:
http://www.strednimorava-tourism.cz/materialy-ke-stazeni
Střední Morava. Střední Morava - Informační katalog. (n. d.). Olomouc: Střední Morava –
Sdružení cestovního ruchu. Retrieved 10. 8. 2012 from the World Wide Web:
http://www.strednimorava-tourism.cz/materialy-ke-stazeni
Valdez, M., R. (2007). The carnival dances of Tlaxcala: an authentic folklore spectacle
waiting for tourist promotion. Tourism Culture & Communication, 7(30), 197-206.
Retrieved 10. 6. 2013 from Leisure Tourism Database on the World Wide Web:
http://www.cabi.org/leisuretourism/Default.aspx?site=156&page=3238&LoadModule11=C

104

ABISEARCHRESULTS&LoadAction=LoadAbstract&term=folklore+tourism&AbstractSea
rchTerm=folklore+tourism&query=folklore+tourism&AbstractID=2007327974
Uhrová, J. (2007). Využití folklorních tradic v hudební výchově na 1. stupni ZŠ na příkladě
obce Lanžhot. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno.
Usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 11 o Koncepci účinnější péče o
tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015. (2011). Praha: Vláda České
republiky. Retrieved 8. 7. 2012 from the Word Wide Web: http://www.lidovakultura.
cz/files/Koncepce2011.pdf
Váca, L. (2010). Folklór na Jihlavsku - Horácký soubor písní a tanců Vysočan. Univerzita
Karlova, Pedagogická fakulta. Praha.
Vejborová, P. (2012). Folklor ve výuce hudební výchovy na druhém stupni základních škol.
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Praha.
Zahradník, M. (2011). Hanácká svatba. Od přechodového obřadu k scénickému Folkloristu.
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno.
Zugárková, K. (2013). Pohybová hra a dětský folklorní projev na Podluží. Masarykova
univerzita, Pedagogická Fakulta, Brno.

Internetové zdroje
AEOM. About AEOM. Retrieved 10. 9. 2012 from the World Wide Web: http://www.
aeom.org/?About_AEOM
Anna Dražilová. Kraslice. Retrieved 10. 8. 2012 from the World Wide Web: http://drazan.
webz.cz/fots/kraslice06.jpg
Asociace turistických regionů České republiky - ATUR ČR. Turistické oblasti ČR. Retrieved
7.

8.

2012

from

the

World

Wide

Web:

http://www.tourism.cz/encyklopedie/

seznam.phtml?&id_statu=1&typ=317&id_mapy=27&lng=&menu=
Asociace turistických regionů České republiky - ATUR ČR. Turistické regiony ČR. Retrieved
7.

8.

2012

from

the

World

Wide

Web:

http://www.tourism.cz/encyklopedie/

seznam.phtml?&id_statu=1&typ=316&id_mapy=1&lng=&menu=
Atis. Atis a.s. – cestovní kancelář. Retrieved 18. 2. 2014 from the World Wide Web:
http://www.atis.cz/

105

Atis. Virtuální online listovací katalogy. Retrieved 18. 2. 2014 from the World Wide Web:
http://www.atis-online-katalogy.cz/
Bařice - Velké Těšany. Větrný mlýn. Retrieved 10. 8. 2012 from the World Wide Web:
http://www.barice-velketesany.cz/o-obcich/historie-tesany-mlyn.php?ctj=tip
Bavi. Bavi katalog 2014. Retrieved 18. 2. 2014 from the World Wide Web:
http://issuu.com/ckbavi/docs/bavi-katalog-2014_6731ee6a248a91
Bavi. O firmě. Retrieved 18. 2. 2014 from the World Wide Web: http://www.bavi.cz/
Biskupice u Jevíčka. Folklor na Hané. Retrieved 9. 8. 2012 from the World Wide Web:
http://www.biskupice.cz/folklor-na-hane
Bohemian fantasy. Katalog 2014. Retrieved 18. 2. 2014 from the World Wide Web:
http://www.bohemianfantasy.cz/files/katalog2014_0.pdf
Bohemian fantasy. O společnosti. Retrieved 18. 2. 2014 from the World Wide Web:
http://www.bohemianfantasy.cz/
CIOFF. Stanovy CIOFF. Retrieved 6. 9. 2012 from the World Wide Web: http://www.
cioff.cz/Informace.aspx?sid=77
CzechTourism. Didaktické podklady. Retrieved 7. 8. 2012 from the World Wide Web:
http://www.czechtourism.cz/2-turisticky-potencial-regionu/
CzechTourism. Informace o CzechTourism. Retrieved 6. 9. 2012 from the World Wide Web:
http://www.czechtourism.cz/informace-o-czechtourism/
CzechTourism. Monitoring turistů v domácím cestovním ruchu – Úvod. Retrieved 1. 6. 2013
from the World Wide Web: http://monitoring.czechtourism.cz/CzechTourism/uvod. html
CzechTourism. Turistický potenciál regionů. Retrieved 6. 8. 2012 from the World Wide Web:
http://www.czechtourism.cz/2-turisticky-potencial-regionu/
CZeCOT. Úvodní strana. Retrieved 2. 2. 2014 from the World Wide Web: http://www.cze
cot.cz/
Česke-tradice.cz. Jízda králů. Retrieved 9. 8. 2012 from the World Wide Web:
http://www.ceske-tradice.cz/tradice/jaro/_zobraz=jizda-kralu
Czech.cz. Jízda králů nově na seznamu UNESCO. Retrieved 9. 8. 2012 from the World Wide
Web: http://www.czech.cz/cz/Turistika/Kam-jit,-co-navstivit/Kulturni-tipy/Jizda-kralu-nove
-na-seznamu-UNESCO

106

Dáma.cz – internetový časopis pro ženy. Šléšky s makem. Retrieved 30. 8. 2012 from the
World Wide Web: http://foto.dama.cz/foto.php?f=299544
EFCO. About. Retrieved 9. 9. 2012 from the World Wide Web: http://www.efcoinfo.
org/about-2/
Folklorní sdružení České republiky. Co je FoS ČR. Retrieved 6. 9. 2012 from the World Wide
Web: http://www.folklornisdruzeni.cz/co-je-fos-cr
Folklorní sdružení České republiky. Činnost HANFoS. Retrieved 6. 9. 2012 from the World
Wide Web: http://www.folklornisdruzeni.cz/cinnost-hanfos
Folklorní sdružení České republiky. Hanácké folklorní sdružení. Retrieved 6. 9. 2012 from the
World Wide Web: http://www.folklornisdruzeni.cz/hanacke-folklorni-sdruzeni
Folklorní soubor Haná Přerov. Slavnost kroje ve Velké Bystřici. Retrieved 30. 8. 2012 from the
World Wide Web: http://www.hanaprerov.cz/?slavnosti-kroje-ve-velke-bystrici,85
Folklorní soubor Haná Přerov. Vynášení smrtky a vítání jara v Přerově 2012. Retrieved
4. 9. 2012 from the World Wide Web: http://www.hanaprerov.cz/?vynaseni-smrtky-vprerove,74
FolklorWeb.cz. Haná, Malá Haná, Záhoří. Retrieved 6. 8. 2012 from the World Wide Web:
http://www.folklorweb.cz/regiony/hana.php
FolklorWeb.cz. Oživení lidových tradic na Hané. Retrieved 9. 8. 2012 from the World Wide
Web: http://www.folklorweb.cz/clanky/20090111.php
FolklorWeb.cz. Slavnost kroje obrazem. Retrieved 8. 8. 2012 from the World Wide Web:
http://www.folklorweb.cz/clanky/20120514.php
FolklorWeb.cz. Vánoce na Hané (1.). Retrieved 9. 8. 2012 from the World Wide Web:
http://www.folklorweb.cz/clanky/20041207.php
FolklorWeb.cz. Vánoce na Hané (2.). Retrieved 9. 8. 2012 from the World Wide Web:
http://www.folklorweb.cz/clanky/20041220.php
Hanácký folklórní soubor Kosíř. Hanácký kroj(mužský). Retrieved 8. 8. 2012 from the World
Wide Web: http://www.kosir.unas.cz/?stranka=kroj&podstranka=muzsky&jazyk= cz
Hanácký folklórní soubor Kosíř. Hanácký kroj(ženský). Retrieved 8. 8. 2012 from the World
Wide Web: http://www.kosir.unas.cz/?stranka=kroj&podstranka=zensky&jazyk= cz
Hanácký folklórní soubor Kosíř. Region Haná. Retrieved 6. 8. 2012 from the World Wide
Web: http://www.kosir.unas.cz/?stranka=hana&jazyk=cz

107

Hanačka – folklorní soubor z Litovle. Litovelské slavnosti 2010. Retrieved 30. 8. 2012 from
the World Wide Web: http://www.hanacka-litovel.cz/litovelske-slavnosti-2010. html
IGF. Chat is L´IGF. Retrieved 9. 9. 2012 from the World Wide Web: http://www.acqua
webadv.it/igf/index.php
IOV. About IOV. Retrieved 9. 9. 2012 from the World Wide Web: http://iov-world.com/
about-iov/
Kerria a její svět. Recepty – hanácké vdolečky. Retrieved 30. 8. 2012 from the World Wide
Web: http://kerria.blog.cz/1008/hanacke-vdolecky
Kudy z nudy.cz. Hanácké skanzen Příkazy. Retrieved 6. 8. 2012 from the World Wide Web:
http://www.kudyznudy.cz/Foto-a-video/3D-Prohlidky/Hanacke-skanzen-Prikazy.as px
Kudy z nudy.cz. O Kudy z nudy. Retrieved 2. 2. 2014 from the World Wide Web:
http://www.kudyznudy.cz/O-kudy-z-nudy.aspx
Město Loštice. Muzeum tvarůžků Loštice. Retrieved 15. 7. 2012 from the World Wide Web:
http://www.mu-lostice.cz/o/muzeum-tvaruzku-lostice
Město Velká Bystřice. Masopust. Retrieved 2. 9. 2012 from the World Wide Web:
http://www.velkabystrice.cz/Foto.php?ArticleID=1471&Menu1ID=20&Menu2ID=78&Men
u3ID=0
Městské kulturní středisko Konice. Expozice zvyků a řemesel. Retrieved 6. 8. 2012 from the
World Wide Web: http://www.mekskonice.cz/zamex.htm
Národní ústav lidové kultury. NÚLK. Retrieved 6. 9. 2012 from the World Wide Web:
http://www.nulk.cz/Informace.aspx?sid=1&em=1
Oficiální turistické stránky města Olomouce. Vítejte v Olomouci. Retrieved 4. 2. 2014 from
the World Wide Web: http://tourism.olomouc.eu/
Olomoucké tvarůžky. Muzeum Olomouckých tvarůžků. Retrieved 6. 8. 2012 from the World
Wide Web: http://www.tvaruzky.cz/Muzeum.aspx
Olomoucký deník.cz. Doloplazské Jízdě králů vévodil patnáctiletý hoch. Retrieved 2. 9. 2012
from the World Wide Web: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/doloplazske-jizdekralu-vevodil-patnactilety-hoch-podivejte-se-20120701.html
Olomoucký deník.cz. Video: Hanácká svatba v Příkazích. Retrieved 2. 9. 2012 from the
World

Wide

Web:

http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/prikazy-hanacka-svatba-

20080615.html

108

Olomoucký kraj. Cestovní ruch. Retrieved 8. 8. 2012 from the World Wide Web:
http://www.kr-olomoucky.cz/cestovni-ruch-cl-1.html
Povětrník - větrné mlýny v českých zemích. Hačky. Retrieved 10. 8. 2012 from the World
Wide Web: http://www.povetrnik.cz/rs/view.php?cisloclanku=2006012003
Povětrník - větrné mlýny v českých zemích. Jednov. Retrieved 10. 8. 2012 from the World
Wide Web:http://www.povetrnik.cz/rs/view.php?cisloclanku=2006012101
Povětrník - větrné mlýny v českých zemích. Přemyslovice. Retrieved 10. 8. 2012 from the
World Wide Web: http://www.povetrnik.cz/rs/view.php?cisloclanku=2006060102
Povětrník - větrné mlýny v českých zemích. Rymice. Retrieved 10. 8. 2012 from the World
Wide Web: http://www.povetrnik.cz/rs/view.php?cisloclanku=2006010301
Regionální značky. Hanácké kraslice. Retrieved 10. 8. 2012 from the World Wide Web:
http://www.regionalni-znacky.cz/hana/cs/certifikovane-produkty/detail/379/hanacke-kraslice
Rymice. Skanzen. Retrieved 15. 7. 2012 from the World Wide Web: http://www.rymice.
cz/historie-204/skanzen-38
SDH Klenovice na Hané. 03.12.2010 mikulášská. Retrieved 2. 9. 2012 from the World Wide
Web: http://www.sdhk.estranky.cz/fotoalbum/sdh/03.12.2010-mikulasska/
Soubor staveb lidové architektury v Příkazích - Hanácké skanzen. O nás. Retrieved 15. 7.
2012 from the World Wide Web: http://www.hanackeskanzen.cz
Střední Morava. Poznávací a pobytové programy. Retrieved 4. 2. 2014 from the World Wide
Web: http://www.strednimorava-tourism.cz/trasy-a-programy/poznavaci-a-pobytove-progra
my
Střední Morava. Expozice zvyků a řemesel. Retrieved 6. 8. 2012 from the World Wide Web:
http://www.strednimorava-tourism.cz/cil/expozice-zvyku-a-remesel
Střední Morava. Cholina – Hanácké národopisné muzeum. Retrieved 6. 8. 2012 from the
World Wide Web: http://www.strednimorava-tourism.cz/cil/cholina-hanacke-narodopis nemuzeum
Uničovská muzea. Vesnické muzeum ve Střelicích. Retrieved 15. 7. 2012 from the World Wide
Web: http://www.muzeumunicov.cz/vesnicke-muzeum-ve-strelicich/
Visegrad Fund. Basic Facts. Retrieved 9. 9. 2012 from the World Wide Web: http://vise
gradfund.org/about/basic-facts/

109

Vitoslavská - ruční výroba tradičních hanáckých krojů a výšivek. Ukázky prací. Retrieved 8.
8. 2012 from the World Wide Web: http://kroje.ic.cz/
World Tourism Organization UNWTO. Tourism and Intangible Cultural Heritage. Retrieved
9. 9. 2012 from the World Wide Web: http://ethics.unwto.org/en/content/ tourism-andintangi ble-cultural-heritage
World Tourism Organization UNWTO. Understanding Tourism: Basic Glossary. Retrieved 8.
7. 2012 from the World Wide Web: http://media.unwto.org/en/content/ understandingtourism-basic-glossary
Zabijačky. Tlačenka. Retrieved 30. 8. 2012 from the World Wide Web: http://www.
zabijacky.cz/recepty-na-zabijacku/tlacenka/

110

14 PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Ilustrační mapka regionu Haná
Příloha č. 2 – Mapa turistických regionů České republiky
Příloha č. 3 – Mapa turistických oblastí České republiky
Příloha č. 4 – Mapa turistických regionů České republiky (vymezeny v letech 1998–1999)
Příloha č. 5 – Mapa turistických oblastí České republiky (vymezeny v letech 1998–1999)
Příloha č. 6 – Fotodokumentace (skanzeny)
Příloha č. 7 – Fotodokumentace (větrné mlýny)
Příloha č. 8 – Fotodokumentace (lidová řemesla a tradiční výrobky)
Příloha č. 9 – Fotodokumentace (hanácký kroj – vybrané části)
Příloha č. 10 – Fotodokumentace (hanácká výšivka)
Příloha č. 11 – Fotodokumentace (hanácké kraslice)
Příloha č. 12 – Fotodokumentace (lidová hudba a tance)
Příloha č. 13 – Fotodokumentace (tradiční pokrmy)
Příloha č. 14 – Fotodokumentace (lidové tradice)
Příloha č. 15 – Kalendář akcí
Příloha č. 16 – Vzorový dotazník
Příloha č. 17 – Vyplněný dotazník
Příloha č. 18 – Výsledky dotazníkového šetření

111

Příloha č. 1 – Ilustrační mapka regionu Haná57

Detail regionu Haná

57

Ilustrační mapka získána dne 8. 8. 2012 z: http://www.kosir.unas.cz/?stranka=hana&jazyk=cz
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Příloha č. 2 – Mapa turistických regionů České republiky58

1. Praha
2. Střední Čechy
3. Jižní Čechy
4. Šumava
5. Plzeňsko a Český les
6. Západočeské lázně
7. Severozápadní Čechy
8. Českolipsko a Jizerské hory
9. Český ráj
10. Krkonoše a Podkrkonoší
11. Královéhradecko
12. Východní Čechy
13. Vysočina
14. Jižní Morava
15. Východní Morava
16. Střední Morava a Jeseníky
17. Severní Morava a Slezsko

58

Mapa turistických regionů České republiky. Získána dne 7. 8. 2012 z:
http://www.czechtourism.cz/2-turisticky-potencial-regionu/
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Příloha č. 3 – Mapa turistických oblastí České republiky59

1. Praha
2. Střední Čechy – západ
3. Střední Čechy – jih
4. Střední Čechy – severovýchod – Polabí
5. Jižní Čechy
6. Šumava
7. Český les
8. Plzeňsko
9. Západočeské lázně
10. České středohoří a Žatecko
11. Krušné hory a Podkrušnohoří
12. České Švýcarsko
13. Českolipsko
14. Jizerské hory
15. Český ráj
16. Krkonoše a Podkrkonoší
17. Kladské pomezí
18. Hradecko
19. Orlické hory a Podorlicko
20. Pardubicko
59

21. Chrudimsko – Hlinecko
22. Králický Sněžník
23. Českomoravské pomezí
24. Vysočina
25. Znojemsko a Podyjí
26. Pálava a Lednicko-Valtický areál
27. Slovácko
28. Brno a okolí
29. Moravský kras a okolí
30. Kroměřížsko
31. Zlínsko a Luhačovicko
32. Valašsko
33. Beskydy – Valašsko
34. Těšínské Slezsko
35. Ostravsko
36. Poodří – Moravské Kravařsko
37. Opavské Slezsko
38. Střední Morava
39. Jeseníky – západ
40. Jeseníky – východ

Mapa turistických oblastí České republiky. Získána dne 7. 8. 2012 z:
http://www.czechtourism.cz/2-turisticky-potencial-regionu/
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Příloha č. 4 – Mapa turistických regionů České republiky (vymezeny v letech 1998–1999)60

1. Praha
2. Okolí Prahy
3. Jižní Čechy
4. Šumava
5. Plzeňsko
6. Západočeské lázně
7. Severozápadní Čechy
8. Český sever
9. Český ráj
10. Východní Čechy
11. Vysočina
12. Jižní Morava
13. Střední Morava
14. Severní Morava a Slezsko
15. Krkonoše

60

Mapa turistických regionů České republiky. Získána dne 7. 8. 2012 z:
http://www.tourism.cz/encyklopedie/seznam.phtml?&id_statu=1&typ=316&id_mapy=1&lng=&menu=
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Příloha č. 5 – Mapa turistických oblastí České republiky (vymezeny v letech 1998–1999)61

1. Praha
2. Střední Čechy - západ
3. Střední Čechy - jihovýchod
4. Střední Čechy - severovýchod - Polabí
5. Jižní Čechy
6. Šumava - východ
7. Chodsko
8. Plzeňsko
9. Tachovsko - Stříbrsko
10. Západočeský lázeňský trojúhelník
11. Krušné hory - západ
12. Krušné hory a podkrušnohoří
13. České středohoří a Žatecko
14. Děčínsko a Lužické hory
15. Máchův kraj
16. Lužické hory a Ještědský hřbet
17. Frýdlantsko
18. Jizerské hory
19. Český ráj
20. Krkonoše - západ
21. Krkonoše - střed
22. Krkonoše - východ
61

23. Podzvičínsko
24. Kladské pomezí
25. Hradecko
26. Orlické hory a Podorlicko
27. Pardubicko
28. Chrudimsko - Hlinecko
29. Svitavsko
30. Vysočina
31. Moravský kras a okolí
32. Brno a okolí
33. Podyjí
34. Lednicko - Valtický areál
35. Slovácko
36. Střední Morava - Haná
37. Zlínsko
38. Beskydy - Valašsko
39. Ostravsko
40. Poodří
41. Opavské Slezsko
42. Těšínské Slezsko
43. Jeseníky

Mapa turistických oblastí České republiky. Získána dne 7. 8. 2012 z:
http://www.tourism.cz/encyklopedie/seznam.phtml?&id_statu=1&typ=317&id_mapy=27&lng=&menu=

116

Příloha č. 6 – Fotodokumentace (skanzeny)62

Obr. č. 1 – Hanácký skanzen Příkazy
(exteriér)

Obr. č. 2 – Hanácký skanzen Příkazy
(interiér)

Obr. č. 3 – Skanzen Rymice (exteriér)

Obr. č. 4 – Skanzen Rymice (interiér)

62

Obrázek č. 1 získán dne 6. 8. 2012 z:
http://www.kudyznudy.cz/Foto-a-video/3D-Prohlidky/Hanacke-skanzen-Prikazy.aspx
Obrázek č. 2 získán dne 6. 8. 2012 z: http://www.strednimorava-tourism.cz/materialy-ke-stazeni (Střední
Morava - informační katalog)
Obrázky č. 3 a 4 získány dne 6. 8. 2012 z: http://www.rymice.cz/historie-204/skanzen-38
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Příloha č. 7 – Fotodokumentace (větrné mlýny)63

Obr. č. 5 – Mlýn Rymice (exteriér)

Obr. č. 6 – Mlýn Rymice (interiér)

Obr. č. 7 – Mlýn Velké Těšany (exteriér)

Obr. č. 8 – Mlýn Velké Těšany (interiér)

63

Obrázek č. 5 získán dne 10. 8. 2012 z: http://www.rymice.cz/historie-204/skanzen-38
Obrázek č. 6 získán dne 10. 8. 2012 z: http://www.povetrnik.cz/rs/view.php?cisloclanku=2006010301
Obrázky č. 7 a 8 získány dne 10. 8. 2012 z: http://www.barice-velketesany.cz/o-obcich/historie-tesanymlyn.php?ctj=tip
Obrázek č. 9 získán dne 10. 8. 2012 z: http://www.strednimorava-tourism.cz/materialy-ke-stazeni (Střední
Morava - Informační katalog)
Obrázek č. 10 získán dne 10. 8. 2012 z: http://www.povetrnik.cz/rs/view.php?cisloclanku=2006060102
Obrázek č. 11 získán dne 10. 8. 2012 z: http://www.povetrnik.cz/rs/view.php?cisloclanku=2006012003
Obrázek č. 12 získán dne 10. 8. 2012 z: http://www.povetrnik.cz/rs/view.php?cisloclanku=2006012101
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Obr. č. 9 – Mlýn Přemyslovice (exteriér)

Obr. č. 10 – Mlýn Přemyslovice (interiér)

Obr. č. 11 – Mlýn Hačky (exteriér)

Obr. č. 12 – Mlýn Jednov (exteriér)
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Příloha č. 8 – Fotodokumentace (lidová řemesla a tradiční výrobky)64

Obr. č. 13 – Hanácké národopisné muzeum
Cholina

Obr. č. 14 – Expozice zvyků a řemesel
Konice

Obr. č. 15 – Vesnické muzeum Střelice

Obr. č. 16 – Muzeum Olomouckých
tvarůžků A. W. Loštice

64

Obrázek č. 13 získán dne 6. 8. 2012 z: http://www.strednimorava-tourism.cz/cil/cholina-hanackenarodopisne-muzeum
Obrázek č. 14 získán dne 6. 8. 2012 z: http://www.strednimorava-tourism.cz/cil/expozice-zvyku-a-remesel
Obrázek č. 15 získán dne 6. 8. 2012 z: http://www.muzeumunicov.cz/vesnicke-muzeum-ve-strelicich/
Obrázek č. 16 získán dne 6. 8. 2012 z: http://www.tvaruzky.cz/Muzeum.aspx

120

Příloha č. 9 – Fotodokumentace (hanácký kroj – vybrané části)

Ženský kroj65

Obr. č. 17 – Šátek

Obr. č. 18 – Krézl, obojek nebo placák

Obr. č. 19 – Kordulka
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Obr. č. 20 – Obuv

Obrázky č. 17, 18, 19 a 20 získány dne 8. 8. 2012 z:
http://www.kosir.unas.cz/?stranka=kroj&podstranka=zensky&jazyk=cz
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Mužský kroj66

Obr. č. 21 – Čepice

Obr. č. 22 – Kordula

Obr. č. 23 – Gatě - kalhoty
Obr. č. 24 – Obuv - holínky

66

Obrázky č. 21, 22, 23 a 24 získány dne 8. 8. 2012 z:
http://www.kosir.unas.cz/?stranka=kroj&podstranka=muzsky&jazyk=cz
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Příloha č. 10 – Fotodokumentace (hanácká výšivka)67

Obr. č. 25 – Vyšívaný kapesník

Obr. č. 27 – Detail (kordula)

67

Obr. č. 26 – Detail výšivky

Obr. č. 28 – Detail (ubrus)

Obrázky č. 25, 26, 27 a 28 získány dne 8. 8. 2012 z: http://kroje.ic.cz/

123

Příloha č. 11 – Fotodokumentace (hanácké kraslice)68

Obr. č. 29 – Hanácké kraslice

Obr. č. 30 – Hanácká kraslice - detail

Obr. č. 31 – Hanácké kraslice

Obr. č. 32 – Hanácké kraslice

68

Obrázky č. 29 a 30 – zdroj: archiv Bc. Jany Kvietkové
Obrázek č. 31 získán dne 10. 8. 2012 z: http://drazan.webz.cz/fots/kraslice06.jpg
Obrázek č. 32 získán dne 10. 8. 2012 z: http://www.regionalni-znacky.cz/hana/cs/certifikovaneprodukty/detail/379/hanacke-kraslice
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Příloha č. 12 – Fotodokumentace (lidová hudba a tance)69

Obr. č. 33 – Hanácká muzika

Obr. č. 34 – Hanácká muzika

Obr. č. 35 - Hanácká cófavá

Obr. č. 36 – Mužský figurální tanec

69

Obrázky č. 33 a 34 získány dne 30. 8. 2012 z:
http://www.hanacka-litovel.cz/litovelske-slavnosti-2010.html
Obrázek č. 35 získán dne 8.8.2012 z: http://www.folklorweb.cz/clanky/20120514.php
Obrázek č. 36 získán dne 30.8.2012 z: http://www.hanaprerov.cz/?slavnosti-kroje-ve-velke-bystrici,85
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Příloha č. 13 – Fotodokumentace (tradiční pokrmy)70

Obr. č. 37 – Olomoucké tvarůžky

Obr. č. 38 – Zabíjačkové speciality

Obr. č. 39 – Hanácké vdolečky

Obr. č. 40 – Šléšky s makem

70

Obrázek č. 37 získán dne 8.8.2012 z: http://www.kr-olomoucky.cz/cestovni-ruch-cl-1.html
Obrázek č. 38 získán dne 30.8.2012 z: http://www.zabijacky.cz/recepty-na-zabijacku/tlacenka/
Obrázek č. 39 získán dne 30.8.2012 z: http://kerria.blog.cz/1008/hanacke-vdolecky
Obrázek č. 40 získán dne 30.8.2012 z: http://foto.dama.cz/foto.php?f=299544
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Příloha č. 14 – Fotodokumentace (lidové tradice)71

Obr. č. 41 – Masopust

Obr. č. 42 – Vynášení smrtky

Obr. č. 43 – Velikonoční pomlázka

Obr. č. 44 – Mikulášský průvod

71

Obrázek č. 41 získán dne 2.9.2012 z:
http://www.velkabystrice.cz/Foto.php?ArticleID=1471&Menu1ID=20&Menu2ID=78&Menu3ID=0
Obrázek č. 42 získán dne 4.9.2012 z:http://www.hanaprerov.cz/?vynaseni-smrtky-v-prerove,74
Obrázek č. 43 získán dne 9.8.2012 z: http://www.folklorweb.cz/clanky/20090111.php
Obrázek č. 44 získán dne 2.9.2012 z: http://www.sdhk.estranky.cz/fotoalbum/sdh/03.12.2010-mikulasska/
Obrázky č. 45 a 46 získány dne 9.8.2012 z: http://www.folklorweb.cz/clanky/20041220.php
Obrázek č. 47 získán dne 2.9.2012 z:
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/prikazy-hanacka-svatba-20080615.html
Obrázek č. 48 získán dne 2.9.2012 z:
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/doloplazske-jizde-kralu-vevodil-patnactilety-hoch-podivejte-se20120701.html
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Obr. č. 45 – Štědrovečerní tradice

Obr. č. 46 – Tři králové

Obr. č. 47 – Hanácká svatba

Obr. č. 48 – Jízda králů
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Příloha č. 15 – Kalendář akcí72

Měsíc
Leden

Únor

Březen/
duben

72

Název akce
Hanácký bál
Hanácký bál
Hanácký bál
Hanácký bál
Hanácký bál
Hanácké bál
Masopustní veselí
Masopustní obchůzka
Masopust
Ostatke s právem

Místo
Olomouc
Vyškov
Doloplazy
Litovel
Kralice na Hané
Tovačov
Velká Bystřice
Pivín
Přerov
Pivín

Honění Jidáše

Prostějov

O hanáckyho kohóta

Prostějov

O hanáckyho kohóta

Kroměříž

Vynášení Smrtky

Příkazy

Vynášení Smrtky
Vynášení Morany
Smrtná neděla

Náklo
Kroměříž
Vyškov

Popis
reprezentační slavnost
tradiční lidová zábava
tradiční folklorní ples
tradiční ples
tradiční ples
průvod maškar
průvod masek
velikonoční obchůzka chlapců
ze souborů z Kralic na Hané
krajská přehlídka dětí ve
zpěvu lidových písní
oblastní přehlídka dětských
zpěváků lidových písní
skanzen lidové architektury
v Příkazích

vynášení smrtky a vítání jara
ráno mše svatá v kostele,
Smrtná neděle
Němčice nad Hanou odpoledne folklorní program
v kulturním středisku
hanácký obyčej spojený
Ježíškovy matičky
Bělkovice-Lašťany
s oslavou Kristova vzkříšení
Matičky
Bohuňovice
Květná neděle / pletení
Velká Bystřice, místo − Nad
Velká Bystřice
tatarů
Skálou.
Hrkání chlapců
Němčice nad Hanou tradiční velikonoční obchůzka
tradiční velikonoční obchůzka
Honění Jidáše
Prostějov
chlapců
Velikonoční vítání jara /
informační centrum a západní
Velká Bystřice
velikonoční dílny
křídlo zámku
práce dětí ve tvůrčích
Velikonoční dílničky
Doloplazy
velikonočních dílnách

Údaje získány dne 9. 8. 2012 z:
http://www.folklornisdruzeni.cz/kalendar-folklornich-akci-2015/6902668/1_kalendar_akci_2012.pdf
http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/1854/ hana-100x210-6-12.pdf
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Tovačov

Jaro Hané

Prostějov

Slet čarodějnic

Náklo-Mezice

Tradiční pouť
Slavnost kroje
Sečeni lóke

Litovel
Velká Bystřice
Velká Bystřice

květnová neděle v krojích

Sečeni lóke

Pivín

tradiční sečení nejen obecních
luk

Sečeni lúke

Velký Týnec

setkání přátel lidové kultury
při společném sečení louky

Stavěni mája
Káceni mája s veselicí
Hanácké slavnosti
Záhorské slavnosti
Kralecky klebete
V zámku a podzámčí
Hanácké pupek světa
Pod křenovskó májó

Velká Bystřice
Velká Bystřice
Chropyně
Lipník n. B.
Kralice na Hané
Přerov
Velká Bystřice
Křenovice

Loštické slavnosti
hudby a tvarůžků

Loštice

Jízda s králem

Náklo-Mezice

Jízda králů

Doloplazy u
Olomouce

Folklorní hodové
slavnosti
Svatojakubské hody

Troubky nad
Bečvou
Lipník nad Bečvou

Hody

ráno hodová mše svatá,
Němčice nad Hanou odpoledne vystoupení ve
farské zahradě

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

soutěžní přehlídka dětských
hanáckých souborů
oblastní přehlídka dětských
souborů
tradiční lidová veselice
s programem

Tovačovské fěrtóšek

Svatovavřinecké
hodové slavnosti
Mariánská pouť
Štěpánovské hody sv.
Vavřince

Přerov

Velká Bystřice, místo –Hliník

zámecký park
folklorní festival
amfiteátr a Zámecké náměstí
folklórní slavnost
volba krále tvarůžka,
doprovodné soutěže, bohatý
hudební program
dopolední obchůzka s Králem
po obci a odpolední průvod a
předání krále rodičům,
prezentace zúčastněných
souborů
tradiční národopisná slavnost
s průvodem koní a folklorním
programem

ve středověkém duchu

Uničov
Štěpánov u
Olomouce

Hlavní pouť na sv.
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Hostýn
Krojovaná pouť
Mezinárodní folklorní
festival „Šumperk“
Jízda králů
Mezinárodní folklorní
festival

Němčice nad Hanou
Šumperk
Kojetín
Kostelec na Hané

Dožatá – Domlácená

Pivín

Srpen/
září

Lidový rok

Velká Bystřice
Chropyně

Září

Chropyňské hody
Prostějovské hanácké
slavnosti
Tradiční hody sv.
Václava
Ke kořenům

Prostějov

Velký Týnec

Mezecky dochařeni

Náklo-Mezice

Svatomartinské
slavnosti

Velká Bystřice

Adventní posezení
Adventní setkání
Ejhle, adventu už
nakrátko
Sv. Mikuláš / rozsvícení
vánočního stromu

Vyškov

Vánoční jarmark

Velká Bystřice

Vánoční posezení u
cimbálu

Troubky n. B.

Prosinec Adventní koncert

Kralice na Hané
Doloplazy

Velká Bystřice

Velký Týnec

Adventní koncert

Velká Bystřice

Advent a Vánoce na
hanácké dědině

Vyškov

Zpívání u vánočního
stromu
Štěpánské koledování

tradiční národopisná slavnost
přehlídka folklorních souborů
z tuzemska i zahraničí
folklórní slavnost - jak
vypadaly žně postaru
národní přehlídka folklorních
souborů a skupin
folklorní festival národopisných souborů z Hané

Pňovice

Říjen

Listopad

pouť krojovaných účastníků
ke kapličce v Nezamyslicích

Velká Bystřice
Velká Bystřice
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přehlídka interpretů lidové
hudby
keltský svátek „Samain“
v hanáckém provedení
prodej svatomartinských
specialit, strašidelný průvod,
svatomartinská veselice
kulturní dům
kulturní dům
adventní zvyky a obyčeje,
hřbitovní kostel Panny Marie
tradiční nadílka, přijde sv.
Mikuláš s anděly a čerty
vánoční dílny, vystoupení
folklorního souboru
kulturní dům
tradiční koncert adventních
písní, pastorel a koled
tradiční hudební setkání
s repertoárem lidových písní,
pastorel a koled
zvyky a obyčeje v období o
adventu a vánoc na Hané,
Babiččin dvoreček − ZOO
Vyškov
vystoupení folklorních
souborů a muzik
sál kulturního domu, náměstí

Pozn.: Kalendář akcí se každým rokem mění – nové akce vznikají, jiné naopak z kalendáře
mizí. Nejvíce folklórních akcí se každoročně koná v období Velikonočních svátků, adventu
a Vánoc. V době těchto svátků se téměř ve všech městech i obcích konají jarmarky a trhy.
Velikonoční a vánoční tradice a zvyky jsou předváděny také ve skanzenech a během
speciálních tématických prohlídek v historických objektech (zámky, hrady). V muzeích
mohou turisté shlédnout nejrůznější výstavy (krátkodobé i stálé) s tématikou hanáckého
folklóru a tradic.
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Příloha č. 16 – Vzorový dotazník

Vážení a milí návštěvníci těchto stránek,
přeji Vám krásný den. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. Tento
dotazník a jeho vyhodnocení bude podstatnou součástí mé diplomové práce, která bude
zaměřena na hanácký folklór a s ním související rozvoj cestovního ruchu na Hané. Velice mi
pomůžete, když dotazník pravdivě vyplníte.

1) Máte rád/a lidové tradice, folklór a akce s tím spojené?
 ano
 ne
 nemám jednoznačný názor
2) Co se Vám vybaví, když se řekne slovo „folklór“?
…………………………………………………………………..
3) Kterou z národopisných oblastí znáte nejvíce?
 Brněnsko
Chodsko
Podkrkonoší
 Haná
Lašsko
Pojizeří
 Horácko
Podhorácko
Slezsko

Moravské Slovácko
Valašsko
jinou……….

4) Jakou folklórní akci znáte? (můžete uvést více akcí)
………………………………………………………………………
5) Proč navštěvujete folklórní akce? (můžete označit více odpovědí – max. 4)
 líbí se mi tradiční kroje
 rád/a poslouchám lidovou hudbu, cimbálovou muziku, folklórní soubory
 mám rád/a lidové tance
 zajímají mě lidové tradice a zvyky
 líbí se mi tradiční řemesla
 rád/a ochutnávám místní speciality
 akce nevyhledávám, náhodně přijdu

133

6) Jaké folklorní akce navštěvujete? (můžete označit více odpovědí – max. 7)
 folklórní přehlídky, festivaly
 hody, dožínky
 folklórní plesy, bály
 řemeslné jarmarky, trhy
 návštěvy skanzenů, vesnických muzeí, expozic řemesel
 prohlídky zaměřené na zvyky a tradice konané na hradech a zámcích
(např. Velikonoční prohlídky, Vánoční prohlídky)
 jízda králů
 slavnosti spojené s vínem, pivem
 stavění/kácení Máje
 jiné slavnosti lidových tradic (masopustní oslavy, vynášení smrtky, atd.)
 jiné………………………………………………….
7) Jak často navštěvujete folklórní akce?
 méně než 1x ročně
 1x ročně
 2x ročně
 3x ročně a vícekrát
8)

S kým folklórní akce obvykle navštěvujete? (můžete označit více odpovědí
– max. 3)
 sám/sama
 s partnerem/partnerkou
 s přáteli, známými
 s malými dětmi/dítětem (alespoň jedno předškolního věku)
 se staršími dětmi/dítětem (školního věku)
 s jinou osobou/osobami…………………………………………….

9) Kde získáváte informace o folklórních akcích? (můžete označit více odpovědí)
– max. 7)
 turistická informační centra
 cestovní kanceláře a agentury
 tisk
 televize
 rozhlas
 venkovní reklama
 propagační materiály, prospekty, průvodci apod.
 informace od příbuzných či známých
 knižní průvodce
 internet – turistické informační portály (Kudy z nudy atd.)
 internet – internetové stránky měst a obcí
 internet – Facebook, sociální sítě
 internet – internetové stránky Folklórního sdružení ČR
 internet – ostatní
 z jiného zdroje………………………………………
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10) Navštívil/a jste v letech 2012 – 2013 folklórní akci v regionu Haná? (můžete
označit více odpovědí – max. 7)
 ano – folklórní přehlídku, festival
 ano – krojované hody, dožínky
 ano – hanácký ples, bál
 ano – řemeslný jarmark, trh
 ano – skanzen, vesnické muzeum
 ano – prohlídku zaměřenou na zvyky a tradice na hradě nebo zámku
 ano – jízdu králů
 ano – Hanáckou svatbu
 ano – jiné slavnosti lidových tradic (masopustní oslavy, vynášení smrtky, atd.)
 ne, nenavštívil/a
11) Jakou folklórní akci v regionu Haná byste rád/a v budoucnu navštívil/a?
(můžete označit více odpovědí – max. 7)
 folklórní přehlídku, festival
 krojované hody, dožínky
 hanácký ples, bál
 řemeslný jarmark, trh
 skanzen, vesnické muzeum
 prohlídku zaměřenou na zvyky a tradice na hradě nebo zámku
 jízdu králů
 Hanáckou svatbu
 jiné slavnosti lidových tradic (masopustní oslavy, vynášení smrtky, atd.)
 jiné……………………
12) Za vstupné na folklórní akci jsem ochoten/ochotna za osobu a den zaplatit:
 0 – 50 Kč
 51 – 100 Kč
 101 – 200 Kč
 201 – 300 Kč
 nad 300 Kč
13) Upřednostňuji akce pořádané v měsíci: (můžete označit více odpovědí
– max. 6)
 leden
květen
září
termín není důležitý
 únor
červen
říjen
 březen
červenec
listopad
 duben
srpen
prosinec
14) Který den v týdnu by se akce měla konat? (můžete označit více odpovědí
– max. 3)
 pondělí
středa
pátek
neděle
 úterý
čtvrtek
sobota
termín není důležitý
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15) Jak daleko jste ochoten/ochotna na akci cestovat?
 maximálně do 15 km
 maximálně 16 – 50 km
 maximálně 51 – 100 km
 maximálně 101 – 200 km
 201 km a více
16) Jste:
 muž
 žena
17) Věnujete se aktivně folklóru (nebo jste se v minulosti věnoval/a)? (členství
v tanečním, hudebním souboru apod.)
 v současnosti se věnuji folklóru
 v minulosti jsem se věnoval/a folklóru
 nikdy jsem se folklóru nevěnoval/a
18) Do které věkové kategorie se zařadíte?
 do 15 let
 16 – 25 let
 26 – 35 let
 36 – 50 let
 51 – 65 let
 66 a více let
19) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
 základní
 vyučen/vyučena
 středoškolské s maturitou
 vyšší odborné
 vysokoškolské
20) Jste:
 žák/žákyně, student/studentka
 zaměstnanec
 podnikatel/živnostník
 nezaměstnaný/nezaměstnaná
 důchodce/důchodkyně
 žena/muž na mateřské/rodičovské dovolené nebo v domácnosti
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21) Počet obyvatel Vašeho bydliště (obec/město):
 do 5 tis.
 nad 5 tis. do 10 tis.
 nad 10 tis. do 50 tis.
 nad 50 tis. do 100 tis.
 nad 100 tis.
22) V jakém kraji bydlíte?
 Hl. m. Praha
 Středočeský
 Karlovarský
 Plzeňský
 Jihočeský

Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina

Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

Mnohokrát Vám děkuji za Vaši ochotu a za Váš čas strávený nad vyplňováním dotazníku.
Bc. Jana Kvietková – studentka Rekreologie, Univerzita Palackého v Olomouci.

137

Příloha č. 17 – Vyplněný dotazník

#23
Pořadové číslo respondenta: 23
Unikátní ID na Vyplňto.cz: 2446810
Datum a čas vyplnění: 2013-09-05 12:22:22
Délka vyplňování: 00.08:20
Poznámka:
1.) Máte rád/a lidové tradice, folklór a akce s tím spojené? ano
2.) Co se Vám vybaví, když se řekne slovo „folklór“? kroje, lidová hudba a tanec
3.) Kterou z národopisných oblastí znáte nejvíce? Haná
4.) Jakou folklórní akci znáte? (můžete uvést více akcí) Hanácké slavnosti (Chropyně),
Jízda králů (Vlčnov)
5.) Proč navštěvujete folklórní akce? (můžete označit více odpovědí) líbí se mi tradiční
kroje, rád/a poslouchám lidovou hudbu, cimbálovou muziku, folklórní soubory, mám
rád/a lidové tance, zajímají mě lidové tradice a zvyky
6.) Jaké folklorní akce navštěvujete? (můžete označit více odpovědí) hody, dožínky,
řemeslné jarmarky, trhy, návštěvy skanzenů, vesnických muzeí, expozic řemesel, jízda
králů, stavění/kácení Máje, jiné slavnosti lidových tradic (masopustní oslavy, vynášení
smrtky, atd.)
7.) Jak často navštěvujete folklórní akce? 2x ročně
8.) S kým folklórní akce obvykle navštěvujete? (můžete označit více odpovědí) s partnerem/
partnerkou, s přáteli, známými
9.) Kde získáváte informace o folklórních akcích? (můžete označit více odpovědí) informace
od příbuzných či známých, internet – ostatní
10.) Navštívil/a jste v letech 2012 – 2013 folklórní akci v regionu Haná? (můžete označit více
odpovědí) ano – řemeslný jarmark, trh, ano – jízdu králů, ano – jiné slavnosti lidových
tradic (masopustní oslavy, vynášení smrtky, atd.)
11.) Jakou folklórní akci v regionu Haná byste rád/a v budoucnu navštívil/a? (můžete označit
více odpovědí) skanzen, vesnické muzeum, jízdu králů
12.) Za vstupné na folklórní akci jsem ochoten/ochotna za osobu a den zaplatit: 51 – 100 Kč
13.) Upřednostňuji akce pořádané v měsíci: (můžete označit více odpovědí) květen, červen,
červenec, srpen
14.) Který den v týdnu by se akce měla konat? (můžete označit více odpovědí) neděle,
termín není důležitý
15.) Jak daleko jste ochoten/ochotna na akci cestovat? maximálně 51 – 100 km
16.) Jste: žena
17.) Věnujete se aktivně folklóru (nebo jste se v minulosti věnoval/a)? (členství v tanečním,
hudebním souboru apod.) nikdy jsem se folklóru nevěnoval/a
18.) Do které věkové kategorie se zařadíte? 16 – 25 let
19.) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? vysokoškolské
20.) Jste: nezaměstnaný/nezaměstnaná
21.) Počet obyvatel Vašeho bydliště (obec/město): do 5 tis.
22.) V jakém kraji bydlíte? Zlínský
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Příloha č. 18 – Výsledky dotazníkového šetření

Tabulka 1 – Máte rád/a lidové tradice, folklór a akce s tím spojené?
Varianta odpovědi
A) ano
B) ne
C) nemám jednoznačný názor
Celkem

Absolutní četnost
80
25
39
144

Relativní četnost %
55,6 %
17,3 %
27,1 %
100 %

Tabulka 2. – Co se Vám vybaví, když se řekne slovo „folklór“?
Absolutní Relativní
Pořadí
četnost četnost %
A) kroj, kroje, lidové kroje
63
22,8 %
1.
B) tradice, zvyky
38
13,8 %
2.
C) tanec, tance, lidové tance
36
13,0 %
3.
D) hudba, muzika
26
9,4 %
4.
E) lidové písně (písničky), písně, zpěv
25
9,1 %
5.
F) akce a slavnosti (dožínky, hody, pouť atd.)
12
4,3 %
6.
G) cimbál, cimbálová muzika, cimbálovka
10
3,6 %
7.
8.-9.
H) pokrmy a nápoje (klobásy, koláče, víno, slivovice atd.)
9
3,3 %
3,3 %
I) zábava, lidová zábava, veselí, veselost
9
8.-9.
J) lidovost, lidová tvořivost, lidová slovesnost, lidové
8
2,9 %
10.
umění, lidová kultura
11.-12.
K) dechovka, dechová hudba
4
1,4 %
11.-12.
L) vesnice
4
1,4 %
13.
M) řemesla
3
1,1 %
N) ostatní odpovědi
29
10,5 %
Celkem
276
100 %
Varianta odpovědi
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Tabulka 3. – Kterou z národopisných oblastí znáte nejvíce?
Varianta odpovědi
A) Brněnsko
B) Haná
C) Horácko
D) Chodsko
E) Lašsko
F) Podhorácko
G) Podkrkonoší
H) Pojizeří
I) Slezsko
J) Moravské Slovácko
K) Valašsko
L) jinou……….
Celkem

Absolutní četnost
6
44
1
9
1
1
6
3
8
12
17
11
119

Relativní četnost %
5,1 %
37,0 %
0,8 %
7,6 %
0,8 %
0,8 %
5,1 %
2,5 %
6,7 %
10,1 %
14,3 %
9,2 %
100 %

Tabulka 4. – Jakou folklórní akci znáte? (můžete uvést více akcí)
Absolutní Relativní
Pořadí
četnost četnost %
A) jízda králů, Vlčnovská jízda králů
22
12,6 %
1.
B) Folklórní festival ve Strážnici/Strážnice
16
9,1 %
2.-3.
C) hody
16
9,1 %
2.-3.
D) vinobraní, slavnosti vína
14
8,0 %
4.
E) Rožnovské slavnosti/Rožnovská valaška
10
5,7 %
5.-6.
F) dožínky
10
5,7 %
5.-6.
G) trhy, jarmarky, poutě
9
5,1 %
7.
8.
H) masopust
8
4,6 %
4,0 %
I) Hanácké slavnosti/Prostějovské hanácké slavnosti
7
9.
5
2,9 %
10.-11.
J) stavění/kácení máje
10.-11.
K) plesy, bály
5
2,9 %
12.
L) velikonoce
4
2,3 %
13.
M) pálení čarodějnic
3
1,7 %
Varianta odpovědi

N) ostatní odpovědi
Celkem

46
175
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26,3 %
100 %

Tabulka 5. – Proč navštěvujete folklórní akce? (můžete označit více odpovědí – max. 4)
Varianta odpovědi
A) líbí se mi tradiční kroje
B) rád/a poslouchám lidovou hudbu,
cimbálovou muziku, folklórní soubory
C) mám rád/a lidové tance
D) zajímají mě lidové tradice a zvyky
E) líbí se mi tradiční řemesla
F) rád/a ochutnávám místní speciality
G) akce nevyhledávám, náhodně přijdu
Celkem

Absolutní
četnost
46

Relativní
četnost %
16,4 %

37

13,2 %

6.

24
45
42
44
43
281

8,5 %
16,0 %
14,9 %
15,7 %
15,3 %
100 %

7.
2.
5.
3.
4.

Pořadí
1.

Tabulka 6. – Jaké folklorní akce navštěvujete? (můžete označit více odpovědí – max. 7)
Varianta odpovědi
A) folklórní přehlídky, festivaly
B) hody, dožínky
C) folklórní plesy, bály
D) řemeslné jarmarky, trhy
E) návštěvy skanzenů, vesnických muzeí,
expozic řemesel
F) prohlídky zaměřené na zvyky a tradice
konané na hradech a zámcích (např.
Velikonoční prohlídky, Vánoční prohlídky)
G) jízda králů
H) slavnosti spojené s vínem, pivem
I) stavění/kácení Máje
J) jiné slavnosti lidových tradic (masopustní
oslavy, vynášení smrtky, atd.)
K) jiné………
Celkem
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Absolutní
četnost
26
54
12
77

Relativní
četnost %
6,7 %
13,8 %
3,1 %
19,7 %

67

17,1 %

2.

33

8,4 %

6.

8
52
36

2,0 %
13,3 %
9,2 %

10.
4.
5.

24

6,2 %

8.

2
391

0,5 %
100 %

11.

Pořadí
7.
3.
9.
1.

Tabulka 7. – Jak často navštěvujete folklórní akce?
Varianta odpovědi
A) méně než 1x ročně
B) 1x ročně
C) 2x ročně
D) 3x ročně a vícekrát
Celkem

Absolutní četnost
25
23
42
29
119

Relativní četnost %
21,0 %
19,3 %
35,3 %
24,4 %
100 %

Tabulka 8. – S kým folklórní akce obvykle navštěvujete? (můžete označit více odpovědí
– max. 3)
Varianta odpovědi
A) sám/sama
B) s partnerem/partnerkou
C) s přáteli, známými
D) s malými dětmi/dítětem (alespoň jedno
předškolního věku)
E) se staršími dětmi/dítětem (školního věku)
F) s jinou osobou/osobami…
Celkem

Absolutní četnost
10
63
61

Relativní četnost %
5,4 %
34,2 %
33,2 %

23

12, 5%

15
12
184

8,2 %
6,5 %
100 %

Tabulka 9. – Kde získáváte informace o folklórních akcích? (můžete označit více
odpovědí – max. 7)
Varianta odpovědi
A) turistická informační centra
B) cestovní kanceláře a agentury
C) tisk
D) televize
E) rozhlas
F) venkovní reklama
G) propagační materiály, prospekty, průvodci apod.
H) informace od příbuzných či známých
I) knižní průvodce
J) internet
O) z jiného zdroje…………
Celkem
142

Absolutní Relativní
Pořadí
četnost četnost %
18
5,2 %
6.
1
0,3 %
11.
39
11,4 %
3.
15
4,4 %
7.-8.
15
4,4 %
7.-8.
37
10,8 %
4.
34
9,9 %
5.
2.
62
18,1 %
0,9 %
10.
3
33,4 %
1.
115
9.
4
1,2 %
343
100 %

Doplňující tabulka k bodu J
Varianta odpovědi
a) internet – turistické informační portály (Kudy z nudy atd.)
b) internet – internetové stránky měst a obcí
c) internet – Facebook, sociální sítě
d) internet – internetové stránky Folklórního sdružení ČR
e) internet – ostatní
Celkem

Absolutní
četnost
30

Relativní
četnost %
8,7 %

21
30
5
29
115

6,1 %
8,7 %
1,5 %
8,4 %
33, 4 %

Tabulka 10. – Navštívil/a jste v letech 2012 – 2013 folklórní akci v regionu Haná?
(můžete označit více odpovědí – max. 7)
Varianta odpovědi
A) ano – folklórní přehlídku, festival
B) ano – krojované hody, dožínky
C) ano – hanácký ples, bál
D) ano – řemeslný jarmark, trh
E) ano – skanzen, vesnické muzeum
F) ano – prohlídku zaměřenou na zvyky a
tradice na hradě nebo zámku
G) ano – jízdu králů
H) ano – Hanáckou svatbu
I) ano – jiné slavnosti lidových tradic
(masopustní oslavy, vynášení smrtky, atd.)
J) ne, nenavštívil/a
Celkem
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Absolutní
četnost
6
17
2
29
11

Relativní
četnost %
3,8 %
10,8 %
1,3 %
18,3 %
7,0 %

Pořadí
7.
3.
9.
2.
4.

4

2,5 %

8.

7
1

4,4 %
0,6 %

6.
10.

8

5,1 %

5.

73
158

46,2 %
100 %

1.

Tabulka 11. – Jakou folklórní akci v regionu Haná byste rád/a v budoucnu navštívil/a?
(můžete označit více odpovědí – max. 7)
Varianta odpovědi
A) folklórní přehlídku, festival
B) krojované hody, dožínky
C) hanácký ples, bál
D) řemeslný jarmark, trh
E) skanzen, vesnické muzeum
F) prohlídku zaměřenou na zvyky a tradice
na hradě nebo zámku
G) jízdu králů
H) Hanáckou svatbu
I) jiné slavnosti lidových tradic (masopustní
oslavy, vynášení smrtky, atd.)
J) jiné……
Celkem

Absolutní
četnost
17
27
17
47
42

Relativní
četnost %
6,5 %
10,4 %
6,5 %
18,1 %
16,2 %

Pořadí
7.-8.
5.
7.-8.
1.
2.

36

13,9 %

3.

35
23

13,5 %
8,8 %

4.
6.

12

4,6 %

9.

4
260

1,5 %
100 %

10.

Tabulka 12. – Za vstupné na folklórní akci jsem ochoten/ochotna za osobu a den zaplatit:
Varianta odpovědi
A) 0 – 50 Kč
B) 51 – 100 Kč
C) 101 – 200 Kč
D) 201 – 300 Kč
E) nad 300 Kč
Celkem

Absolutní četnost
20
52
35
7
5
119

144

Relativní četnost %
16,8 %
43,7 %
29,4 %
5,9 %
4,2 %
100 %

Tabulka 13. – Upřednostňuji akce pořádané v měsíci: (můžete označit více odpovědí
– max. 6)
Varianta odpovědi
A) leden
B) únor
C) březen
D) duben
E) květen
F) červen
G) červenec
H) srpen
I) září
J) říjen
K) listopad
L) prosinec
M) termín není důležitý
Celkem

Absolutní četnost
2
2
1
21
60
65
63
61
54
11
0
7
22
369

Relativní četnost %
0,5 %
0,5 %
0,3 %
5,7 %
16,3 %
17,6 %
17,1 %
16,5 %
14,6 %
3,0 %
0,0 %
1,9 %
6,0 %
100 %

Pořadí
10.-11.
10.-11.
12.
7.
4.
1.
2.
3.
5.
8.
13.
9.
6.

Tabulka 14. – Který den v týdnu by se akce měla konat? (můžete označit více odpovědí
– max. 3)
Varianta odpovědi
A) pondělí
B) úterý
C) středa
D) čtvrtek
E) pátek
F) sobota
G) neděle
H) termín není důležitý
Celkem

Absolutní četnost
1
2
1
3
41
95
62
16
221

145

Relativní četnost %
0,5 %
0,9 %
0,5 %
1,4 %
18,5 %
43,0 %
28,0 %
7,2 %
100 %

Pořadí
7-8.
6.
7-8.
5.
3.
1.
2.
4.

Tabulka 15. – Jak daleko jste ochoten/ochotna na akci cestovat?
Varianta odpovědi
A) maximálně do 15 km
B) maximálně 16 – 50 km
C) maximálně 51 – 100 km
D) maximálně 101 – 200 km
E) 201 km a více
Celkem

Absolutní četnost
13
46
39
15
6
119

Relativní četnost %
10,9 %
38,7 %
32,8 %
12,6 %
5,0 %
100 %

Tabulka 16. – Jste:
Varianta odpovědi
A) muž
B) žena
Celkem

Absolutní četnost
46
98
144

Relativní četnost %
31,9 %
68,1 %
100 %

Tabulka 17. – Věnujete se aktivně folklóru (nebo jste se v minulosti věnoval/a)? (členství
v tanečním, hudebním souboru apod.)
Varianta odpovědi
Absolutní četnost Relativní četnost %
A) v současnosti se věnuji folklóru
7
4,8 %
B) v minulosti jsem se věnoval/a folklóru
24
16,7 %
C) nikdy jsem se folklóru nevěnoval/a
113
78,5 %
Celkem
144
100 %

Tabulka 18. – Do které věkové kategorie se zařadíte?
Varianta odpovědi
A) do 15 let
B) 16 – 25 let
C) 26 – 35 let
D) 36 – 50 let
E) 51 – 65 let
F) 66 a více let
Celkem

Absolutní četnost
2
46
49
35
9
3
144
146

Relativní četnost %
1,4 %
31,9 %
34,0 %
24,3 %
6,3 %
2,1 %
100 %

Tabulka 19. – Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Varianta odpovědi
A) základní
B) vyučen/vyučena
C) středoškolské s maturitou
D) vyšší odborné
E) vysokoškolské
Celkem

Absolutní četnost
6
6
52
11
69
144

Relativní četnost %
4,2 %
4,2 %
36,1 %
7,6 %
47,9 %
100 %

Tabulka 20. – Jste:
Varianta odpovědi
Absolutní četnost Relativní četnost %
A) žák/žákyně, student/studentka
33
22,9 %
B) zaměstnanec
78
54,2 %
C) podnikatel/živnostník
12
8,3 %
D) nezaměstnaný/nezaměstnaná
7
4,9 %
E) důchodce/důchodkyně
4
2,8 %
F) žena/muž na mateřské/ rodičovské
10
6,9 %
dovolené nebo v domácnosti
Celkem
144
100 %

Tabulka 21. – Počet obyvatel Vašeho bydliště (obec/město):
Varianta odpovědi
A) do 5 tis.
B) nad 5 tis. do 10 tis.
C) nad 10 tis. do 50 tis.
D) nad 50 tis. do 100 tis.
E) nad 100 tis.
Celkem

Absolutní četnost
39
13
35
18
39
144

147

Relativní četnost %
27,1 %
9,0 %
24,3 %
12,5 %
27,1 %
100 %

Tabulka 22. – V jakém kraji bydlíte?
Varianta odpovědi
A) hl. město Praha
B) Středočeský
C) Karlovarský
D) Plzeňský
E) Jihočeský
F) Ústecký
G) Liberecký
H) Královéhradecký
I) Pardubický
J) Vysočina
K) Jihomoravský
L) Olomoucký
M) Zlínský
N) Moravskoslezský
Celkem

Absolutní četnost
21
8
3
5
5
2
3
1
7
1
21
44
12
11
144

148

Relativní četnost %
14,6 %
5,5 %
2,1 %
3,5 %
3,5 %
1,4 %
2,1 %
0,7 %
4,8 %
0,7 %
14,6 %
30,6 %
8,3 %
7,6 %
100 %

Pořadí
2.-3.
6.
10.-11.
8.-9.
8.-9.
12.
10.-11.
13.-14.
7.
13.-14.
2.-3.
1.
4.
5.

