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www.malohont.sk

Folklórny súbor 

Vepor z Klenovca

Ženský kroj
- stuha
-   košeľa biela  

s dierkovanou 
výšivkou 

-  ľajblík zdobený 
nášivkami

-  skladaná čierna 
sukňa

-  čierna zástera 
vyšívaná 

- čižmy

Mužský kroj
-  kožúšok vyšívaný  
-  košeľa biela  

s krížikovou 
výšivkou 

-  kožený opasok
-  nohavice súkenné 

s červeným 
lemovaním

- čižmy

Klenovský kroj

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí

Projekt nadnárodnej spolupráce Kroje našich krajov



www.malohont.sk

Folklórny súbor 

Kokavan z Kokavy nad Rimavicou
Kokavský kroj

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí

Projekt nadnárodnej spolupráce Kroje našich krajov

Ženský kroj
-  oplecko biele 

s vyšívanými 
rukávcami 

-   ľajblík modrý 
zdobený nášivkami  

-  sukňa riasená s 
modrotlačou a 
červeným bľachom

-  stánok biely
-  zástera skladaná 

vyšívaná 
-  krpce 

Mužský kroj
-  klobúčik  
-  súkenná kabanica 
-  košeľa s červenou 

výšivkou
- kožený opasok
- široké gate
-  šurec biely 

vyšívaný
- krpce



www.malohont.sk

Folklórny súbor 

Sinec z Hnúšte
Gemerský kroj

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí

Projekt nadnárodnej spolupráce Kroje našich krajov

Ženský kroj
- stuha
- blúzka biela 
-   kašmírový ľajblík 

s ornamentmi
-  sukňa biela 

plátená s 
červeným lemom

-  zástera čierna 
zdobená 
nášivkami 

- čižmy

Mužský kroj
-  klobúk čierny  
-  košeľa biela 

zdobená zámikmi 
-  súkenná kabanica 

vyšívaná
-  nohavice súkenné 

s červeným 
lemovaním

- čižmy



www.moravska-cesta.cz

Národopisný soubor 

Pantla z Nákla

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekt mezinárodní spolupráce Kroje našich krajů

Hanácký kroj
Ženský kroj
- turecký šátek
- krejzl
-  bílé plátěné rukávce 

(košilka) s černě vyšívanými 
manžetami

- bílé plátěné oplečí
-  černá kordulka zdobená 

nášivkou
- vyšívaná stuha
- spodničky
-  tmavá flanelová sukně  

s drobným potiskem
-  bílá zástěra se žlutou 

výšivkou
- černé střevíce

Mužský kroj
-  černý klobouk se zlatým 

lemem, tvar „člun“
-  bílá košile s černou a žlutou 

výšivkou
-  vazačka s černou výšivkou
-  černá dyftýnová vesta  

s barevnou výšivkou
-  opasek vyšívaný barevnou 

kůží a kovem
-  bílý kapesník s černou 

výšivkou
-  hnědé dyftýnové gatě 

vyšívané
- kožené darmovisy
- bílé nákolenice
- černé kožené holinky



www.moravska-cesta.cz

Folklorní soubor

HANAČKA z Litovle

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekt mezinárodní spolupráce Kroje našich krajů

Hanácký kroj
Ženský kroj
- turecký šátek
- krejzl
-  bílé plátěné rukávce 

(košilka) s černě vyšívanými 
manžetami

- bílé plátěné oplečí
-  červená brokátová kordulka 

zdobená paterkou, výšivkou 
a gracounem

- vyšívaná stuha
- spodničky
-  tmavá plátěná sukně  

s drobným potiskem
-  bílá zástěra s barevnou 

výšivkou
-  černé srdíčkové střevíce  

s červenou stuhou

Mužský kroj
-  černý klobouk se zeleným 

lemem, tvar „člun“
-  bílá košile s černou a žlutou 

výšivkou
- vazačka s černou výšivkou
-  černá dyftýnová vesta  

s barevnou výšivkou
-  opasek vyšívaný pavím 

brkem
-  bílý kapesník s černou 

výšivkou
- červené dyftýnové gatě
- kožené darmovisy
- bílé nákolenice
- černé kožené holinky



www.moravska-cesta.cz

Národopisný soubor 

Cholinka z Choliny

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekt mezinárodní spolupráce Kroje našich krajů

Hanácký kroj
Ženský kroj
- turecký šátek
- krejzl
-  bílé plátěné rukávce 

(košilka) s černě vyšívanými 
límečky

- bílé plátěné oplečí
-  kordulka zdobená paterkou, 

výšivkou a zlatou krajkou
- vyšívaná stuha
- slaměný klebetník
- bílý šátek se žlutou výšivkou
- spodničky
-  tmavá plátěná sukně s 

drobným potiskem
- kotlová zástěra
-  černé srdíčkové střevíce s 

červenou stuhou

Mužský kroj
-  černý klobouk se zlatým 

lemem, tvar „člun“
- bílá košile s černou výšivkou
- vazačka s černou výšivkou
-  černá dyftýnová vesta s 

barevnou výšivkou
- opasek vybíjený mědí
-  bílý kapesník s černou 

výšivkou
-  hnědé dyftýnové gatě s 

barevnou výšivkou
- kožené darmovisy
- bílé nákolenice
- černé kožené holinky



www.mas-mostenka.cz

Občanská beseda

Kyselovice

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekt mezinárodní spolupráce Kroje našich krajů

Hanácký kroj
Ženský kroj
-  sukně a spodnička (zadní 

skládané sukni se říká 
fěrtoch)

-  košile s rukávci a okružím 
(obojkem) - obojí s krajkou

- oplečko
- kordulka
- límečky (tacle) k rukávcům
-  zástěra (fěrtůšek vyšívaný 

žlutou nití, nebo s našitými 
barevnými stuhami)

- kapesníček do pasu
- stuha do pasu
- šátek (lipský) na hlavu
- punčochy
- střevíce

Mužský kroj
- košile
- podléčky (víléčka, bíléčka)
- kalhoty (baňačky)
- kordule
- kapesník do pasu
- klobouk
- vysoké kožené boty
- kožený opasek



www.mas-mostenka.cz

Folklorní soubor

Obec Vlkoš 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekt mezinárodní spolupráce Kroje našich krajů

Hanácký kroj
Ženský kroj
- bílé plátěné oplečí
-  bílé plátěné rukávce 

(košilka) 
-  límečky  k rukávcům „tacle“  

černě vyšívané
- obojek bílý krajkový 
-  sukně bílé „fěrtoch“ se 2 

spodničkami
- bílá vrchní sukně
-  bílá zástěra „fěrtůšek“ 

vyšívaný žlutým hedvábím
- stuha „pantla“  květovaná
-  kordulka  brokátová 

vyšívaná široko pozlacená
-  bílý kapesník se žlutou 

výšivkou
-  černé srdíčkové střevíce s 

červenou stuhou
- červený lipský šátek

Mužský kroj
- bílá košile s černou výšivkou
-  zelená dyftýnová vesta 

„Kordula“ s barevnou 
výšivkou

-  „Baně“  nabírané kalhoty 
červenohnedé barvy

- bílé nákolenice
-  bílý kapesník se  žlutou  

výšivkou
-  černý klobouk s barevnou 

stuhou
- černé kožené holínky



www.mas-mostenka.cz

Městys Dřevohostice

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekt mezinárodní spolupráce Kroje našich krajů

Záhorský kroj
Ženský kroj
- černé šorce
- bílí fěrtochy 
-  vystřižené frýdky pentlemi 

a krepinkami ozdobené 
-  rukávce s černými límečky  

a řásným obojkem
-  „Lipanský šátek“ na 

zaušnice
-  v chladnějším počasí 

marinky s rukávy na 
ramenou dutými a v zápěstí 
úzkými, za deště nebo 
sněhu zelený vlňák

-  střevíce (v zimě bílé papuče, 
podobné valašským)

Mužský kroj
- žluté koženky
-  modré frýdky (vesty  

a marinky (kabátce)  
s pestře obšitými dírkami)

- zelená vydrovka
- dlouhý dubený kožich



www.mas-podhostynska.cz

Valašský krúžek písní a tanců  
Rusavjan z Rusavy

Valašský sbor portášský z Rusavy 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekt mezinárodní spolupráce Kroje našich krajů

Valašský kroj

Ženský kroj
- rukávce
- sukně
- fěrtoch bílý
- frydka dámská
- šátek
- ponožky – geometrický vzor
- krpce
- mašle do pasu

Mužský kroj
- frydka pánská
- gatě
- kopyca
- košile
- klobúk
- krpce
- řemen

Portáši
- černý klobúk , se širokou střechou, takzvaný „ širáň“ (v zimě černou beranici)
- bílá košula se širokými rákávy, u krku vyšívaná „křížkovým stehem“
- na prsou košula sepnutá „zapánákem“ z rybí kosti (perleti)
-  frydka - vesta zpravidla z červeného, ale také fialového, modrého, či bílého sukna, 

olemovaná šňůrou a zdobená mosaznými knoflíky
-  župica z tmavohnědé, ale také zelené houně, červeně olemovaná, zdobená 

mosaznými knoflíky (svrchní kabát)
- červené, modře olemované výložky na rukávech
- široký kožený opasek se třemi až čtyřmi přeskami (mj. Sloužil jako schránka na peníze)
-  nohavice z vlněného sukna, přiléhavé, od kolen dolů vzadu zapnuté haklíky. Barvy 

hnědé, modré, nebo bílé
- kopýtca - huněné šité punčochy
-  krpce, které jsou připevněny na kopytcách vlněnými „naovlaky“ (šňůry z kroucené 

vlněné příze)
- sekera na dlouhém toporu, tzv. obušek, nebo valaška
- krátká ručnice, pistol, někdy i šavle
- přes rameno koženou, nebo soukenou tornu, tzv. Sajdák
- dřevěná čutora na vodu
- dlouhý provaz, zakončený kovovou koulí. ten složil jako pouta ke spoutání zadržených



www.mas-podhostynska.cz

Valašský soubor písní a tanců 
Rusava z Bystřice pod Hostýnem

Dětský folklorní soubor 
Píšťaličky z Bystřice pod Hostýnem

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekt mezinárodní spolupráce Kroje našich krajů

Valašský kroj
Ženský kroj
-  rukávce (bílá plátěná košile s varhánkově nařasenými 

rukávy) u krku, na ramenou a nad lokty vyšívané 
-  frydka (ženská vesta – živůtek z červeného vlněného sukna, 

obšita zelenou stuhou, sepnuta vpředu třemi kovovými 
knoflíky)

-  modrý fěrtoch (vrchní modrotisková zástěra, nošená na 
spodní bílé sukni)

- vlněné punčochy
-  kožené krpce, které jsou připevněny na punčochách 

vlněnými „naovlaky“ (šňůry ztočenými z vněné příze)

Mužský kroj
- klobúk černý, se širokou střechou
-  košula bílá, se širokými rukávy, u krku vyšívaná, na prsou 

sepnutá „zapánákem“ z rybí kosti (perleti)
-  frydka - vesta zpravidla z červeného sukna, olemovaná 

šňůrou a zdobená mosaznými knoflíky
-  župica - slavnostní dlouhý kabát z tmavohnědé houně, 

červeně olemovaný, zdobený mosaznými knoflíky, 
na rukávech zdoben červenými, modře olemovanými 
výložkami

-  nohavice z vlněného sukna, přiléhavé, od kolen dolů vzadu 
zapnuté haklíky

- „kopýtca“ - huněné šité punčochy
-  kožené krpce, které jsou připevněny na kopytcách vlněnými 

„naovlaky“ (šňůry ztočenými z vněné příze)



www.mas-podhostynska.cz

Folklorní soubor

Obec Loukov

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekt mezinárodní spolupráce Kroje našich krajů

Záhorský kroj
Ženský kroj
- kordulka vínová nebo černá
- rukávky
- obojek
- zadní sukňa
-  zástěrka bílá s našitou 

madeirou
- rubáček
- spodnička
-  černý turecký šátek  

(bílý pro vdovy)
- vyšívaný pásek

Mužský kroj
- kordula zelená nebo modrá
- košila sámkovaná
- nohavice
- klobouk
- boty středně tvrdá holeň


