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Valašský folklór 

Hudební výchova 7.ročník 
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 Valašsko je hornatá oblast v nejvýchodnější části Moravy, v České 
republice v blízkosti hranic se Slovenskem. 

 Nachází se na  území okresu Vsetín a  okresu Zlín.  

 V Rožnově pod Radhoštěm se nachází skanzen Valašské muzeum 
v přírodě, v němž byly soustředěny předměty regionální valašské 
lidové kultury a řemesel, včetně zachovaných domů ze zdejších měst 
a vesnic.  

 Pojmenování Valach je slovanskými jazyky přejaté slovo Walhs 
původně germánského původu. 

 Na Moravu se Valaši dostali při valašské kolonizaci probíhající od 14. 
do 17. století.  

 Na své migrační cestě Valaši postupně ztratili svůj původní jazyk, s 
výjimkou některých rumunských slov (bača, brynza, atd.), která 
používají ve svém nářečí, ale zachovali si hodně ze své kultury 
(zejména folklór, písně a kroje) a hospodářské zvyky, zejména chovu 
ovcí. 

 

 



 Pro valašský folklór je typická cimbálová muzika. 

 Valašské písně mají často milostné téma a známé jsou 
např. písně halekačky.Bývají často v mollové tónině, ve 
2/4 a 4/4 taktu. 

 Valašský lidový tanec je např. točená nebo kůlaná. 

 Z valašských lidových souborů jsou hodně známé např. 
Vsacan,Klobůčan,Liptál,Kašava. 

 Z valašských folklórních festivalů jsou nám nejbližší 
Liptalské slavnosti, které probíhají v zámeckém areálu 
v obci Liptál.Soustředí se zde velký počet mezinárodních 
folklórních souborů. 

 Valašský kroj je oproti jiným prostý a chudobný. Bylo to 
dáno valašskou oblastí, kde nikdy nebyla úrodná půda, 
jenom kopce a kameny. Valaši byli vždy chudobní. 
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Salaš  -  letní sídlo pastevců salašnického chovu ovcí  
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Vsetínský zámek 
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Zámek ve Vizovicích 
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Valašské Klobouky 
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Valašské muzeum v přírodě v Rožnově 

pod Radhoštěm 
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Fojtství z Velkých Karlovic 
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Folklorní soubor Malá Rusava ve valašském lidovém kroji. 
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Valašská cimbálová muzika Malá Rusava 
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Housle – smyčcový hudební nástroj 
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Viola – smyčcový hudební nástroj (větší jak housle) 
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Klarinet – dechový dřevěný hudební nástroj 
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Kontrabas – smyčcový hudební nástroj 
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Cimbál 
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 Cimbál je deskový úderný strunný hudební 
nástroj. Může být opatřen pedálem. 

  Je to jistý druh stolní citery. Hráč hrající na 
cimbál se nazývá cimbalista, cimbalistka. 

  Struny rozeznívají cimbalisté převážně úderem 
paličky. Nejčastěji se používají dvě dřevěné 
paličky nejrůznějších tvarů. 

  Ocelové struny jsou nataženy v rezonanční 
skříni lichoběžníkového tvaru. Pro každý 
jednotlivý tón jsou nataženy 1 až 4 struny. 
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Citera – strunný drnkací nástroj 
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 Lidový tanec : točená, kůlaná 

 Lidová muzika : cimbálová 

 Lidové písně : milostné, zbojnické 

halekačky.Často v mollové tónině, 2/4,4/4 takt. 

 Lidové soubory : Kašava, Liptál, Vsacan, 

Klobůčan 

 Folklórní festival : Liptálské slavnosti 

 Valašské kroje jsou velmi obyčejné a prosté. 



 



 a) Hodonín a Veselí nad Moravou 

 

 b) Žilina a Trenčín 

 

 c) Vsetín a Zlín 



 a) Ve Valašských kloboukách 

 

 b) Ve Vizovicích 

 

 c) V Rožnově pod Radhoštěm 



 

 a) Swingová muzika 

 

 b) Cimbálová muzika 

 

 c) Folková muzika 



 a) Trubka, tenor, baryton a bas. 

 

 b) housle, viola, klarinet,kontrabas,cimbál. 

 

 c) Klavír, flétna, hoboj a kytara. 



 a) Kolébačky 

 

 b) Halekačky 

 

 c) Povídačky 



 a) Krůcená a válená 

 

 b) Točená a kůlaná 

 

 c) Motaná a hůpaná 



 a) Kašina, Lipovec, Vsetínovec, Čepičář 

 

 b) Kašna, Ligotál, Satan, Baretčan 

 

 c) Kašava, Liptál, Vsacan, Klobůčan 



 a) Na náměstí ve Zlíně 

 

 b) V zámeckém areálu v Liptále 

 

 c) Na Strahově 



 a) Stejný jako kroj olomoucký 

 

 b) Obyčejný a prostý 

 

 c) Je v černobílé barvě 



 a) Valaši si na parádu nepotrpí 

 

 b) Valašsko byl vždy chudý kraj 

 

 c) Valaši neuměli kroj vyrobit 



 a) Cimbálník 

 

 b) Cimbalovec 

 

 c) Cimbalista 



 a) Jedné paličky 

 

 b) Mačkáním kláves 

 

 b) Dvou paliček 



 a) Kulatého tvaru se dvěma klávesami 

 

 b) Lichoběžníkového tvaru s nataženými strunami 

 

 c) Válcovitého tvaru s kovovým nátrubkem 
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