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BYSTŘICE POD LOPENÍKEM: Jednotlivci – organizáztoři fašanku, tanečníci mečového tance, dívky 

z ročníku bobkovníků, pedagogové místní Zákaldní školy pracující s mládeží 
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KOMŇA: Jednotlivci – organizáztoři fašanku, tanečníci mečového tance, masky a účastníci 

fašankvého průvodu, muzikanti 

 



 



 



 



Příloha č. 3 detailní popis statku 

 

Masopustní mečové tance z Uherskobrodska 

Podoba masopustních mečových tanců, písňový repertoár i oblečení účastníků tance má 

v obcích Strání, Bystřice pod Lopeníkem a Komňa své zákonitosti, které si zaslouží bližší 

pozornost a detailnější popis vycházející z výzkumů zpracovatelů této nominace, jak je uvedeno 

dále. Odrážejí tedy především současnou podobu tanců v jednotlivých lokalitách. 

Strání 

 

Pod šable – prastarý tanec předváděný v poslední dny masopustu s významy, které již nikdo 

nedokáže jednoznačně vysvětlit. Obyčej s udivující životaschopností. I z jeho vnější podoby 

promlouvají věky. Taneční figury mají svůj pevný řád, jsou spojeny s konkrétními písněmi, 

počet tanečníků – nazývaných fašančáré, kteří předvádějí tanec, je neměnný. V jejich čele chodí 

gazda, osoba odpovědná za řád obchůzky, jehož pokynům se všichni dobrovolně podřizují. 

Hudebním doprovodem byly v minulosti především gajdy, tanec se tančí s dřevěnými šablami 

natřenými červenou barvou, které mají tvar protáhlé slzy. Tyto rekvizity jsou pobity kovovými 

plíšky a kroužky, aby při tanci řinčely. Rekvizitou gazdy je rožeň, dřevěná píka, na kterou 

nabodává či přivazuje darovanou slaninu, klobásky a láhve slivovice. Povinné bylo vždy 

krojové oblečení, fašančáré v minulosti nosili přes rameno přehozené kanice-šerpy, na 

širácích-kloboučkách měli do hvězdice přišité červené stuhy, gazda od nepaměti obléká halenu. 

Vzhledem k většímu počtu skupin, které v úterý před Popeleční středou obcházejí Stráním, je 

v současnosti i variabilita krojového ustrojení větší. Platí, že v jedné skupině jsou fašančáré 

oblečeni ve stejné krojové variantě. Na příklad: tmavé nohavice, portovaná košela s nabíranými 

rukávy, soukenná vesta na hrudi stažená stuhou zápinkou, klobouk zdobený portami a patáčky. 

Další skupina je oblečena v plátěných třaslavicích, žínkových košilích zavazovaných na šňůrky, 

kolem pasu široký opasek a na nohou krpce, na hlavě nosí neozdobené klobouky. Další, nikoli 

poslední variantou, je oblečení do bílých soukenných nohavic a lajblů sahajících do pasu, ve 

Stráních zvaných kabátů, do kterých se obléká žínková košela a na nohy se obouvají vysoké 

boty. Objevují se i tmavě modré kabáty do pasu patřící k mladší vývojové vrstvě kroje a další 

krojové součástky vzájemně přirozeně kombinované podle ve Strání zažitého krojového řádu. 



Sled písní k tanci Pod šable a taneční prvky s nimi spjaté poprvé podrobně popsal František 

Pospíšil v roce 1911. Od jeho doby k zásadním změnám nedošlo, i když sled písní a figur nebyl 

neměnný. Rozhodně ovšem ubylo písňového repertoáru, který se k tanci mohl použít, tak jak 

obecně ubývá lidových písní v paměti lidí. Nápodoba tradičních vzorů, ale i znalost mnohem 

menšího počtu písní způsobily, že v současné době je sled figur a písní k tanci Pod šable v 

podstatě zakonzervován. Při vstupu do domu se začíná táhlou baladou Otvíraj, šenkérko, vrata, 

kterou se oznamuje příchod. 

 

 

Z balady se podle potřeby zpívá i několik slok, z ní se přechází do písně Horenka, hora, kdy 

tanečníci v pochodovém kroku s mírným podklesnutím na levou nohu na každou první dobu 

udeří šavlí o zem. Zpravidla vždy se přidává i druhá sloka písně Volá ňa, volá.  

 

 

2.  Volá ňa volá, frajárka moja, 

/: príď k nám šohajku, sama sem doma. :/ 

Navazuje píseň Ej horenka horuje, která je první písní v rychlejším tempu, na kterou tanečníci 

změní krok na poskočný s mírným podtrhnutím. Poskočný krok tanečníci udržují po celou dobu 



tance, pohybují se v kruhu proti směru hodinových ručiček nejprve ve volném kruhu. Během 

zpěvu písně Ej horenka horuje drží šavle v pravé ruce a potřásáním rozezvučují kovové 

hrkávky. Levá ruka je napřažena směrem k zemi tak, že se v kruhu tanečníci téměř dotýkají. 

Během další sloky písně mají levou ruku za zády. 

 

 

2.  Ej, nebanuj, nebanuj, ej nemáš co banovať, 

ej, mosela bys se mňú, ej po světě vandrovať. 

Další písně se již mohou řadit volně, ale vždy se zpívá sloka Pod šable, pod šable. Během této 

písně si tanečníci přehodí šavli přes pravé rameno a levou rukou uchopí špičku šavle 

předchozího tanečníka a tím vytvoří všech pět tanečníků vázaný kruh. Během tance, pokud 

neprovádějí některou z následujících figur, poklepávají šavlí do rytmu o pravé rameno. 

 

 

2.  Tute nám nedali, tute nám dajú, 

komára zabili, slaniny majú. 

 

O sledu písní a figur k nim částečně vázaným rozhoduje gazda, který písně předzpěvuje. 

Postupně se provádějí figury dnes zvané: hrkaní, horní a dolní brána, dříve též nazývané 

podlézaní a preskakovaní. 



Horní bránu začíná jeden z tanečníků vytočením na vnější stranu kruhu a zvednutím obou ruk 

se šavlí, tanečník za ním držící špičku jeho šavle vzpaží levou ruku a vzniklou „branou“ 

podlézají zbylí tanečníci a kruh se znovu uzavře do původní podoby, kdy tanečníci mají šavle 

na ramenou. 

K nejčastěji zpívaným písním k této figuře patří: 

 

 

2. Ej, jak ho zabíjali, ej, tak mu povídali, 

ej, nepůjdeš Židáčku, ej, z Uher do Moravy. 

3.  Ej, prečo ťa Židáčku, ej, prečo ťa zabili, 

ej, pre takú maličkosť, ej, pre zlaté hodiny. 

 

Jinou taneční figurou je hrkaní. Zpívá se nejčastěji na píseň Dziny, dziny ale užívají se i jiné 

písně čtyřslabičného čtyřverší. Tanečníci postupují stále poskočným krokem po kruhu a na 

začátku sloky přehodí spojené šavle z pravého ramene do středu kruhu, kde šavle vytvoří ve 

výši boků „hvězdu“. Šavle jsou zkříženy tak, že tanečník má pravou ruku nad levou a za zpěvu 

šavlemi ťukají – hrkají o sebe, na konci sloky přehodí šavle zpět do výchozího postavení na 

ramenou. 

 

 



2.  Gajdoš, gajdoš, dobrý gajdoš, 

gajdovál by týdeň za groš. 

 

Fyzicky i technicky nejnáročnější je dolní brána - preskakování. Na první dobu se první 

tanečník otočí o 180° vpravo, skloní se a pravou ruku se šavlí dá dolů a levou ruku zvedne, 

tanečník za ním dá dolů levou ruku a v poskocích překročí šavli prvního, ostatní tanečníci ho 

následují bez toho, že by se kruh rozpojil. Všichni se opět vracejí do výchozí pozice. Kruh se 

stále pohybuje poskočným krokem. 

 

 

2.  Ej, kebych já býl věďél, ej, že ňa budú věšať, 

ej, nechodívál bych já, ej, šibeničky kresať. 

3.  Ej, šibeničky troje, ej, kerá bude moje, 

ej, či horní, či dolní, ej, lebo tá prostrední. 

 

Počet slok písní k jednotlivým figurám přesně určen není, takže jednotlivé taneční figury se 

mohou provádět na jednu či několik slok, což odvisí od počtu tanečníků, kteří horní či dolní 

bránu začnou. Na konci tance se s oblibou provádí ještě jedno hrkaní, a to na sloku písně Hop, 

dívča, nemoje, tentokrát šestislabičné čtyřverší. 



 

 

 

Pak fašančáré rozpojí kruh puštěním sousedovi šavle.  

V hospodách a na místech, která jsou pro ně významná, fašančáré přidávají k tanci i vytínaní.  

Za zpěvu písně Na tú svatú katerinskú nedělu obcházejí po kruhu proti směru hodinových 

ručiček pěším krokem s mírným podklesnutím v koleni a na každou první dobu udeří šavlí o 

zem. Během první sloky písně gazda jednoho z nich – určeného k vytínání – strčí do středu 

kruhu. 

 

 



Druhou sloku písně zpívá tanečník v kruhu. Ostatní ho pěším krokem obcházejí a řinčí v taktu 

šavlemi. 

 

2.  Počkajte vy, radní páni, za chvílu, 

prečo ste ňa zverbovali na vojnu. 

Ze mňa bude mrcha voják, 

já vám budem poskakovať za milú. 

 

Na třetí sloku přinese gazda nebo někdo z přihlížejících židli nebo krátkou lavicí a zpěváka na 

ni s domnělým násilím položí. 

 

3. Keď ty budeš poskakovat za milú, 

uděláme porádeček za chvílu, 

dajú sa ti dvě stolice, 

vyprášá sa ti nohavice pre milú. 

 

Na poslední dobu třetí sloky se fašančáré zastaví, otočí směrem dovnitř kruhu a ležícího 

fašančára v taktu písně čtvrté sloky vyplácí šavlí. Vždy tak, aby každý, na kterého podle taktu 

přišla řada udeřil na šavle předchozích. 

 

4. Keď sa budú nohavičky prášiti, 

tak sa budú radní páni dívati. 

Tak sa budú podivovať, 

jak ty budeš poskakovať pre milú. 

 

V druhé polovině sloky přiběhne do středu kruhu dívka, která rukama nadzvedne šavle ze zad 

vypláceného tanečníka a zvolá: „Hola, páni, já jsem vinna, já ho vyplatím!“ Následuje párový 

tanec straňanská na libovolnou místní taneční píseň.  



Jindy končí vytínaní tak, že porubaný tanečník − zbojník prostřednictvím písně Na vrch 

Javoriny žádá své druhy, aby jej pochovali pod zelenú lipku a straňanská sedlácká se tančí až 

po jeho sólu. 

 

 

2.  /: Okolo ohníka, :/ 

/: ej, dvanásť chlapců stojí. :/ 

3. /: Janoško trinástý, :/ 

/: ej, celá dorúbaný. :/ 

4.  /: Kamarádi moji, :/ 

/: ej, tu ňa nenechajte. :/ 

5. /: Pod zelenú lipkú, :/ 

/: ej, pochovať ňa dajte. :/ 

6. /: Drobnýma peňázi, :/ 

/: ej, hrob ni vykládajte. :/ 

 

Trestaný tanečník tančí straňanskou se svou zachránkyní, k ostatním tanečníkům přibíhají ženy 

podle svého výběru. Z domu se vždy odchází na sloky písně Spánembohem temu domu. 



 

 

2.  /: Spánembohem tej materi, :/ 

kerá chová dobré céry. 

 

Bystřice pod Lopeníkem 

 

Obchůzka a tanec Pod šable či Pod šavle je v Bystřici pod Lopeníkem spojena s mladíky, kteří 

dovršují toho roku 18 let. Tanečníci jsou nazývaní bobkovníci. V Bystřici pod Lopeníkem 

neuznávají výraz babkovníci užívaný v národopisné literatuře odvozený od v okolí běžně 

užívaného výrazu chodit po babkách, po babkování (luh. Zálesí, Komňa ad.). V Bystřici 

odvozují označení tanečníků bobkovníci od údajného velitele ozbrojených strážců obce 

varujících před nájezdy cizích vojsk na počátku 17. století, který se měl jmenovat Bobek. 

Bobkovníci oblékají sváteční zimní variantu kroje bánovského typu. Tmavě modré soukenné 

nohavice, v současné době běžnou konfekční košili a bílý soukenný kabátek zvaný jinde lajbl 

– v Bystřici brunclek. K nezbytnému ustrojení patří dva červené turecké šátky složené 

uhlopříčně do špičky. Jeden je uvázán kolem pasu cípem směřujícím ke kolenům, druhý je 

položen na levém rameni, podtažený a svázaný pod pravou rukou. Všichni bobkovníci nosili 

klobouk, šmukovňák, ozdobený speciální vonicí, pérem, která je zhotovená z bílého peří, 

zrcátek a textilního kvítí. Z vonice vyčnívají dvě bílá kohoutí ocasní pera – kosárky. Klobouk 

s vonicí byl jedním ze znaků bobkovníků, ale při tanci chlapcům často spadl, takže už v průběhu 

70. let 20. století se nošení vonice na klobouku omezilo obvykle pouze na harmonikáře a 

košařa. Tanečníci chodí až na výjimky prostovlasí. V posledních letech už má klobouk s vonicí 

obvykle pouze košař nebo i on jde bez klobouku. Rekvizitou je při tanci dřevěná šavle, přesněji 



meč s rovným tenkým dlouhým ostřím a krátkou rukojetí. Během výzkumů bylo zaznamenáno 

v některých letech i použití šavlí kovových. Původní rekvizitou zachycenou na fotografiích 

z prvních desetiletí 20. století byly jen dřevěné ploché hole – tedy napodobeniny úzké tenké 

čepele meče bez křížové záštity.  

Starší zprávy (mimo jiné popis Františka Pospíšila z roku 1911) hovoří o tom, že počet 

tanečníků byl v Bystřici omezen na čtyři, pátým členem skupiny byl košař, který nosil dlouhý 

rožeň, na který se napichovaly slaniny, do koše vybíral naturálie, především vejce, obilí či 

mouku. V národopisné literatuře se objevuje také označení „starý“, ale sami Bystričané 

nazývají postavu jako košař. Striktně daný počet tanečníků se v Bystřici už dlouhá desetiletí 

nedodržuje, obvykle je tanečníků osm a při tanci tvoří dvě samostatné čtveřice. Záleží i na tom, 

jak je silný ročník „odvedenců“. Z tradice uspořádat obchůzku bobkovníků se hlavně 

v posledních letech stává skutečná stmelovací akce kolektivu 18leté mládeže. Na večerní 

fašankovou zábavu následující po obchůzce chodí chlapci, ale i dívky ročníku v krojích a dívky 

se při muzice dokonce zapojují vlastním tancem Pod šable. 

Doprovodným nástrojem při každoroční obchůzce je vždy harmonika, která nahradila jednoho 

či dva hudce, které zachytil F. Pospíšil na počátku 20. století. Skupina bobkovníků obchází 

důsledně celou obec a tanec zatančí před každým domem, kde je domácí pohostí připravenou 

slivovicí, koblihami, slaninou a košař vybere peníze sloužící k zaplacení večerní zábavy. 

Základním útvarem tance je nejprve volný, posléze uzavřený kruh, který utváří tanečníci 

podbíháním pod šavlemi běhovým krokem. Tanec je omezen na několik figur, které se neustále 

opakují, neobsahuje žádné přeskoky, pouze výskok snožmo v závěru každé sloky. Tančí se na 

několik písní, které tanečníci při obchůzce zpívají vždy za sebou. Během zpěvu procházejí obcí, 

a když přicházejí k domu, volně přecházejí do tance na píseň, kterou aktuálně zpívají a provádí 

tanec. Není tedy možné přesně zaznamenat, kdy a jakou písní se začíná, protože tanec vstupuje 

během obchůzky do zpěvu kontinuálně. 

V letech 2014, 2016 a 2020 byly zaznamenány při výzkumech pracovníky etnografického 

oddělení Slováckého muzea (Mgr. Marta Kondrová, Mgr. Gabriela Směřičková, Mgr. Petr 

Číhal) v obci následující písně: 



 

 

2.  Komu to, dívča, komu to, dívča, 

pérečko chystáš, pérečko chystáš, 

tobě, šohajku, tobě, šohajku, 

co k nám chodíváš, co k nám chodíváš. 

3. Nebyl se u vás, nebyl se u vás, 

enom jeden raz, enom jedne raz, 

a už mně, dívča, a už mně, dívča, 

pérečko chystáš, pérečko, chystáš. 

 

Tanec je dynamický, rychlý, tanečníci opakují stále stejné schéma před každým domem. 

K domu přibíhají v řadě za sebou, zatočí se do kolečka, které postupuje proti směru hodinových 

ručiček a ihned při běhu kladou šavli na své pravé rameno a uchopí špičku meče předchozího 

tanečníka. V Bystřici se tedy prakticky nevyskytuje forma volného kruhu, ale tanec je prováděn 

pouze v kruhu vázaném. Krok tance je po celou dobu běhový, jen na konci sloky vždy zároveň 

tanečníci vyskočí snožmo. Základním prvkem řetězového tance je podbíhání, tedy horní brána, 

kterou jeden z tanečníků vytvoří zvednutím pravé ruky a otočením proti ostatním. Všichni zbylí 

tanečníci podběhnou a dříve než se kruh stačí uzavřít, otevírá bránu další z tanečníků. Během 

jedné sloky se vystřídají všichni – tedy utvoří se čtyřikrát brána. Po podběhnutí posledního se 

kruh opět uzavírá. Na konci sloky po dokončení brán si tanečníci dvakrát rytmicky poklepnou 

šavlí do ramene, přehodí ji přes hlavu dolů do kruhu a vznikne tak křížení mečů uprostřed 

kruhu. V té chvíli tanečníci vyskočí snožmo s pokrčenými nohami vzad – v jedné z písní 

(Bystrická hospoda) doprovází vyskočení zvolání „hop, šup, dup“. Po výskoku vycházejí 

tanečníci běhovým krokem dál, zpravidla přímo do další brány. 

Z dalších písní můžeme uvést: 



 

 

2. Malučký, malučký, malý gazda budeš, 

až půjdeš pres pole, dycky plakat budeš. 

3.  Krušpánku, krušpánku, zelený kruškánku, 

nebudu ťa nosit enom do fašanku. 

4.  Fašanku, fašanku, už je ťa na mále, 

jako téj rosenky na zelenéj trávě. 

 

2. Já nemám peníze, já tam do ní půjdu, /: já tam do ní půjdu, :/ 

bystrické děvčátka namlúvat si budu, namlúvat si budu, hop, šup, dup. 

3.  Bystrické děvčátka, to sú parádnice, /: to sú parádnice, :/ 

daly si vyšívat na záda zajíce, na záda zajíce, hop, šup, dup. 

 



4. Na záda zajíce, na fěrtúšky lišky, /: na fěrtúšky lišky, :/ 

aby sa poznaly bystrické děvčičky, bystrické děvčičky, hop, šup, dup. 

5. Bystričtí mládenci, kde vy máte stárka, /: kde vy máte stárka, :/ 

 leží tam zabitý nedaleko járka, nedaleko járka, hop, šup, dup. 

6.  Bystričtí mládenci, kde máte druhého, /: kde máte druhého, :/ 

 leží tam zabitý nedaleko něho, nedaleko něho, hop, šup, dup. 

7. Hopaj, šupaj Majdaléna, hopaj, šupaj Majda, /: hopaj, šupaj Majda, :/ 

včera dala za korunu, dneska dá zadarmo, dneska dá zadarmo, hop, šup, dup. 

 

Během výzkumů v roce 2016 bylo zaznamenáno také spojení dvou samostatných kol tanečníků 

do jednoho velkého osmičlenného, kdy jeden z tanečníků, který vytváří horní bránu, několika 

běhovými kroky po kruhu couvá. 

 

 

2.  /: Ani nemele, enom špicuje, :/ 

/: Jano mlynárú, Jano mlynárů dívča miluje. :/ 

 

Komňa 

 

Mečový tanec v Komni je specifický mimo jiné tím, že je konán v rámci masopustní obchůzky 

doprovázené početnou skupinou maškar a masek. Charakter fašankového průvodu v obci je 



veselejší a rozvernější než ve Strání nebo Bystřici, kde účast samotných tanečníků v doprovodu 

gazdy nebo košaře s rožněm představujícím právo nese obřadní charakter. 

Důležitým prvkem masopustního průvodu je v Komni fašankové právo tvořené vařečkou 

ozdobenou červeným kašmírovým šátkem a květinovými voničkami či věnečkem s bílými 

květy. Právo převzaté na začátku fašankové obchůzky z rukou starosty obce nese v čele průvodu 

vážený občan (je to vždy představený spolku, který fašank pořádá – např. starosta hasičů, 

předseda tělovýchovného spolku, kapelník dechové hudby, předseda fotbalového klubu). Tato 

figura se obyčejně nazývala v národopisné literatuře starý, ale v Komni dnes tento výraz 

neznají, říkají prostě ten, co nese právo. Průvod organizuje a pořádek udržuje policajt se šavlí 

v ruce. Ten, co nese právo má pokladničku a vybírá peníze. Stabilními maskami jsou kominář, 

slaninář, který opásaný řeznickou zástěrou sbírá naturální část odměny pro fašančáře – na šavli 

napichuje slaninu i vajčář vybírající do košíku vejce na škvařežinu. Pro komenský fašank jsou 

typickou figurou tři až čtyři šašci. Šašci jsou v charakteristických oblecích cirkusového 

charakteru a v kapsách mají rozdrobenou barevnou křídu (dříve saze a různobarevné hlinky), 

kterou pomalovávají tváře dětí, dívek, žen a domácích, kteří maškary vítají a také stále častěji 

fotografů a diváků, kteří na komenský fašank každoročně zavítají. Jako šašci se vždy vybírali 

mladí chlapci, dobří běžci, kteří dohonili vzpouzející se oběti. Další figury jsou variabilní, mezi 

každoročně se opakující patří babka s dědkem v nůši, stará baba, fotograf nebo filmař, vycpaný 

a masky řemeslníků (dráteník, švec, myslivec, řezník) a mnoho masek reaguje na aktuální dění. 

Např. už v únoru 2020 byla zaznamenána maska chemika vyvíjejícího sérum na koronavirus. 

Tanečníci jsou v Komni nazýváni skakúni, dovršují toho roku 18 let a jejich počet je pevně 

stanoven na čtyři. Jsou nápadní tmavým oblečením městského charakteru. Oblékají černé 

kalhoty-rajtky, tmavé sako a bílou košili s křížkově vyšívaným límečkem a manžetami. Kolem 

pasu mají uvázaný do špičky složený červený kašmírový šátek. Na hlavě klobouk bohatě 

zdobený vonicemi z textilního kvítí. Vonice pro skakúny vyrábí Marie Skrežinová ze Zlechova, 

toho času jediná výrobkyně, která květiny a voničky vytváří. Součástí ustrojení skakúnů je 

nápadné až divadelní líčení, které v obci provádí již od roku 1961 Ludvík Valerián (nar. 1946). 

Ten se tomu naučil od místního holiče Aloise Michalčíka, který maskoval figury komenského 

fašanku prokazatelně již v roce 1927. Součástí líčení, v Komni říkají maskování, jsou modře 

stínované oči a výrazné černé obočí, vousky pod nosem a černé kotlety zvané safraporty. Líce 

jsou zvýrazněny červenou barvou. Podobné výrazné líčení mají také některé další masky, 

hlavně policajt, šašci a slaninář a vajčař. 



Celý průvod doprovází dechová hudba – už dlouhá desetiletí se jedná o dechovou hudbu 

Komňané, která kontinuálně existuje už od roku 1926. Nástrojové složení a tónina, ve které 

hraje doprovodná hudba, ovlivňuje i zpěv písní doprovázejících mečový tanec. 

Popis tance podle výzkumu komenského fašanku provedeného v letech 2014, 2016 a 2020 

pracovníky etnografického oddělení Slováckého muzea (Mgr. Marta Kondrová, Mgr. Gabriela 

Směřičková, Mgr. Petr Číhal). 

Po obci se pohybuje průvod od domu k domu s písní Zhusta, chlapci, zhusta, konec masopusta. 

Tanec uvozuje jen jedna sloka písně. Pokud průvod prochází volným prostranstvím nebo delším 

úsekem, kde nejsou domy, před kterými musí průvod zastavit, přidávají se další zpívané sloky. 

Před vlastním tancem se zpívá jen první sloka v mírném tempu, které končí zpomalením 

umožňujícím čtyřem skakúnům seřadit se do kolečka levým ramenem směrem do kruhu. 

 

 

 

2.  Dva bučky, dva bučky, jeden je slabučký, 

nežeň sa, synečku, eště si malučký. 

3.  Malučký, slabučký, malý gazda budeš, 

jak pojedeš orat, dycky plakat budeš! 

 

Skakúni začnou zároveň se zpěvem písně Pod šable, pod šable poskočným krokem se 

vztyčenou šavlí v pravé ruce opisovat kruh. Nejprve je kruh nesvázaný, tempo tance i zpěvu je 

mírné. Zpívají se dvě sloky. Během zpěvu druhé sloky položí každý skakún šavli na své pravé 

rameno a uchopí levou rukou špičku šavle předcházejícího tanečníka. 



 

 

2.  Tuto nám nedali, tuto nám dajú, 

 komára zabili, slaniny majú. 

Následuje zpěv písně Já do búdy, já do búdy, která se hraje a zpívá v rychlejším tempu. Tomu 

odpovídá i krok, který se se začátkem zpěvu změní na běhový. Skakúni utvoří tzv. horní bránu 

či most – tedy podběhnou řetězově šavle a skončí s šavlemi růžicově překříženými uvnitř kruhu 

obráceni čelem proti sobě. Na místě pak přeskakují z nohy na nohu s mírným předkopnutím 

během zpěvu poslední sloky a zároveň klepají do rytmu šavlemi o sebe. Po dokončení zvednou 

šavle a zajuchají. 

 

 

 

2. Panimámo, panimámo, pěknú céru máte, 

 dáte-li nám slivovice, do roka ju vdáte. 

 

V této podobě tančí skakúni tanec důsledně před každým domem v obci. V úvodu obchůzky, 

kdy se průvod vydává od obecního úřadu z prostoru před pomníkem J. A. Komenského, je 

prováděna bohatší forma tance a zpívají se i další sloky písní s tímto textem: 

 

 



1. Pod šable, pod šable aj pod obušky, 

všecko my bereme aj plané hrušky. 

2. Tuto nám nedali, tuto nám dajú, 

komára zabili, slaniny majú. 

3. Chodíme, chodíme po babkování, 

nosíme, nosíme pivo v kubáni. 

4. Fašanky, fašanky, velká noc bude, 

kdo nemá kožucha, zima mu bude. 

Textově bohatší je také píseň Já do búdy tančená v rychlejším tempu. Při zpěvu většího 

množství slok se v běhovém kroku opakuje podbíhání brány a v závěrečné sloce opět následuje 

poskočný krok s klepáním překřížených šavlí. 

 

1. Já do búdy, já do búdy, a búděnka prázdná, 

měly mňa tam štyry čekat, nečekala žádná. 

2. Já do druhéj, já do druhéj, tam vařili zelé, 

oni by ně rádi dali, ale bylo vřelé. 

 

3. Já do třetí, já do třetí, tam vařili krupicu, 

oni by ně rádi dali a neměli užicu. 

 

4. Já do štvrtéj, já do štvrtéj a tam pékli chléb, 

udeřili mňa kopisťů, až ně tékla krév. 

 

Novějším prvkem, který byl zjištěn při výzkumech v letech 2014, 2016 i 2020 v tanci skakúnů, 

je tanec krojované ženy či ženy v masce cikánky, která vběhne doprostřed kruhu skakúnů a točí 

se na místě poskočným krokem v rytmu písně. 

Bohatší forma tance se provádí ještě také na ukončení obchůzky v obci a při posledním tanci o 

půlnoci na taneční zábavě. Po tomto tanci složí skakúni šavle a klobouky s odvedeneckými 

vonicemi do středu tanečního prostoru a tím symbolicky předávají právo tančit tanec dalšímu 

ročníku mládenců. 
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Příloha č. 2 

Fotodokumentace masopustních mečových tanců z obcí Strání,  

Bystřice pod Lopeníkem, Komňa 

zdroj: Fotoarchiv Slováckého muzea v Uherském Hradišti 

Vlastník práv k užití snímků: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 

 

 



STRÁNÍ 

 

Fašančáré s gajdošem. Strání 1911. 

 

Fašančáré s gajdošem, v pozadí gazda s rožněm. Strání, kolem roku 1910. 



 

Straňané předvádějí Pod šable s vytínáním na slavnostech konaných v Uherském 

Brodě na sokolském stadionu, 1950. 

 

Mládež ze Strání předvádí Pod šable na Národopisné slavnosti české a slovenské 

mládeže na sokolském stadionu v Uherském Brodě 11. června 1930. 



 

Straňanský gazda, 1986. 

 

Pod šable v podání starších mužů. Strání 2006.  



 

Dvě tančící skupiny straňanských fašančárů – dolní brána „preskakování“. Strání 9.2.2016. 

 

Účastníci fašankové obchůzky ve Strání v úterý 19.2.2020. 



 

Tanec Pod šable – začátek tance, Strání, 9.2.2016. 

 

Tanec Pod šable – hrkání. Strání 9.2.2016. 

 

 

 



 

Fašančáré při tanci s obnoveným krojovým doplňkem – šerpou zvanou kanica přes rameno. 

Strání 26.2.2022 

 

Součást tance – tzv. vytínání. Strání 26.2.2022. 



BYSTŘICE POD LOPENÍKEM 

 

Bystřičtí bobkovníci s košařem, 1911. 

 

Bobkovníci, 1928. 



 

Bystřičtí bobkovníci v Uherském Brodě u Muzea Jana Amose Komenského, 1951. 

 

Obchůzka s tancem Pod šable. Bystřice pod Lopeníkem, 1970 



 

Obchůzka bobkovníků s tancem Pod šable. Bystřice pod Lopeníkem, 1979. 

 

Obchůzka bobkovníků s tancem Pod šable. Bystřice pod Lopeníkem, 22.2.2013. 



 

Dvě kolečka bobkovníků. Bystřice pod Lopeníkem, 1.3.2014. 

 

Bobkovníci provádějí tzv. horní bránu. Bystřice pod Lopeníkem, 22.2.2020. 



 

   Na závěr sloky provádějí tanečníci výskok snožmo. Bystřice pod Lopeníkem, 10.2.2018. 



 

Košař doprovází bobkovníky a vybírá naturálie do koše a na dlouhý rožeň. Bystřice 

pod Lopeníkem, 10.2.2018. 

 

 



Bobkovníci při tanci. Bystřice pod Lopeníkem, 26.2.2022. 

 

Bobkovníci při tanci. Bystřice pod Lopeníkem, 26.2.2022. 

 



KOMŇA 

 

Skakúni a maškary při fašankové obchůzce v Komni 1946. 

 

Skakúni a muž s fašankovým právem. Komňa 1946. 



 

Skakúni při tanci – poslední figura tance s poskoky, fašanková obchůzka v Komni, 1955. 

 

Skakúni a maškary při fašankové obchůzce. Vpravo muž s masopustním právem. 1955. 



 

Skakúni při tanci, fašanková obchůzka v Komni, 1963. 

 

Skakúni, Komňa, 1969. 



 

Skakúni během fašankové obchůzky, 1972. 

 

Společná fotografie účastníků fašankové obchůzky. Vlevo žena drží právo, v dolní řadě šašci, 

s nimi skakúni. Komňa, 1986. 



 

Tanec skakúnů. Fašanková obchůzka v Komni 2.2.2008. 

 

Skakúni, policajt a DH Komňané. Fašank 12.2.2013. 



 

Závěr tance s poskoky a hvězdou tvořenou překříženými šavlemi. Vlevo stojí policajt a muž s 

právem a pokladničkou. Komňa 10.2.2018. 

 

Tanec skakúnů, fašanková obchůzka Komňa 22.2.2020. 



Fašankový průvod v čele s policajtem, ženou s právem a skakúny. Komňa 26.2.2022. 

 

Skakúni tančí pod šable před jedním z domů v Komni, vpravo policajt, vlevo slaninář. Komňa 

26.2.2022. 




	příloha č. 1_souhlasy
	příloha č. 3 detailní popis statku_mečové tance
	příloha č. 3 prohlášení a souhlas s užitím videodokumentu
	příloha č. 4 lokality výskytu mečových masopustních tanců02
	příloha č. 4 Mapa ČR_mečové tance
	příloha č. 5 vyjádření_NULK Strážnice
	příloha č. 6 souhlas_ZK
	přílohač. 2b_fotodokumentace
	přílohač. 2b_prohlášení a souhlas s užitím fotografií

