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Úvod 

 

Rok 2014 by se mohl v o. p. s. Lidové tradice a řemesla nazvat rokem plným usilovné 
práce. Jako stabilizovaná firma zabývající se krojovou výrobou, mající své  portfolio 
stálých zákazníků, množství externích spolupracovníků a ohromnou, vlastními 
silami, vytvořenou databázi střihů a fotografií máme co nabídnout odborné i laické 
veřejnosti.  
Přestože nebylo pro tento rok plánováno větší množství velkých projektů, podařilo 
se nám plynule pracovat na menších či větších zakázkách během celého roku. 
Pracovali jsme pro zákazníky z tuzemska i ze zahraničí, působili jsme jako lektoři na 
kurzech.  
I přes relativně úspěšný rok  nepolevujeme v našem snažení o rozšíření nabídky 
našich služeb v oblasti krojové i nekrojové, o zlepšení povědomí veřejnosti o práci 
naší společnosti.  
Stále jsme držiteli značky Tradiční výrobek Slovácka a pod  tuto hlavičku zařazujeme 
po schválení odbornou komisí stále více našich výrobků, u kterých je tímto 
garantovaná její vysoká kvalita zpracování. Po ukončení provozu naší vlastní 
prodejny v Uherském Hradišti, se naše produkty  na téměř stejném místě díky 
značce pod záštitou Regionu Slovácko prodávají dál. 
O tom, jak byl rok 2014 dobrý svědčí i nákup nového vybavení pro naši dílnu a tím 
pádem můžeme nabízet další služby zákazníkům. 
Je již téměř samozřejmostí naše pravidelná účast na jarmarcích, trzích a festivalech.  
Nové poznatky a informace  všechny pracovnice získávají na pravidelných 
odborných přednáškách a sympoziích pořádaných v Uherském Hradišti,  Strážnici 
nebo okolních obcích, kde se ukázkově o kroje starají.  Tuto jejich aktivitu je třeba 
vyzvednout, neboť toto vše probíhá o víkendech. 
Pokud bychom tedy chtěli zhodnotit krátce rok 2014 – práce z let minulých se nám 
začíná zhodnocovat a zda tento trend bude mít stoupající tendenci budeme jen rádi.  
 
Dík patří tedy všem našim spolupracovníkům a zákazníkům, se kterými jsme 
v uplynulém roce spolupracovali. Poděkování patří i zřizovateli – městu Uherský 
Ostroh za finanční příspěvek na pokrytí provozních nákladů. 
 
 
 
        Ing. Hana Příleská 
        předseda správní rady 

 

 

 

        ing. Dagmar Raušová 
        ředitelka společnosti 
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Základní údaje o společnosti: 

 
Společnost Lidové tradice řemesla, o. p. s., je obecně prospěšnou společností, jejíž 
zakladatelem je město Uherský Ostroh. Organizace byla založena 8. prosince 2008 
zápisem do Rejstříku obecně prospěšných společností vedeném na Krajském úřadě 
v Brně, oddíl O, vložka 371. 
 

Název: Lidové tradice a řemesla, o. p. s. 
Právní forma: Obecně prospěšná společnost 
Sídlo: Zámecká č. p. 196, 687 24 Uherský Ostroh 
Tel.: +420 / 572 503 697 
E-mail: remesla@ostrozsko.cz 
Web: www.lidove-kroje.cz 
E-shop: www.siti-kroju.cz 
IČ: 283 09 146 
DIČ: CZ 283 09 146 

Bankovní účet: 43-3469140207/0100 
Statutární zástupce:   Ing. Dagmar Raušová, ředitelka společnosti  
Počet pracovníků: 7, tj. 4  plné pracovní úvazky, 2  zkrácené, 1 mateřská dovolená 
Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem 
v Brně, oddíl O, vložka 371 
Datum vzniku: 8. prosince 2008 
Datum založení: 10. září 2008 
Zakladatel: Město Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh  
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V roce 2014 nebyly provedeny žádné změny v rejstříku OPS 
 
 
Předmět činnosti 

Druh obecně prospěšných služeb: 
- poskytování ucelené nabídky v oblasti výroby a údržby lidového kroje, 
- doplňování a sběr informací v oblasti historie, vzniku a vývoje lidových krojů, 
- zachování a obnova lidových krojů v oblasti Slovácka, 
- zachování a rozvoj tradičních řemeslných technik, 
- propagace, prezentace a osvěta lidových krojů a tradičních technik , 
- vydávání informačních materiálů ve vztahu k lidovým krojům a tradičním 

technikám, 
- výroba, prodej a půjčování lidových krojů a doplňků ke krojům, 
- výuka tradičních a řemeslných technik, 
- výroba ručně tkané metráže. 

 
Doplňková činnost: 

- výroba textilních vláken a tkanin, 
- výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových), 
- výroba pletených a háčkovaných výrobků, řemeslné zpracování textilií, 
- výroba brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků ortopedické 

povahy), 
- výroba obuvi (kromě ortopedické), 
- opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží, 
- praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, 
- specializovaný maloobchod a obchod se smíšeným zbožím, 
- zprostředkování obchodu a služeb, 
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí. 

 

 
Poslání 

Posláním společnosti Lidové tradice a řemesla, o. p. s., je zachovat výrobu lidového 
kroje a tradičních lidových technik. Jako jedni z mála se zabýváme kompletní 
výrobou krojů a jejich součástí (klobouků, čepení, voniček a dalších) tradičním 
způsobem a zručné švadleny a vyšívačky dokáží zhotovit kompletní kroj nejen 
z oblasti Moravského Slovácka, ale i z různých jiných regionů. Spolupracujeme 
s institucemi, které se odborně zabývají lidovou kulturou a ušité kroje proto 
odpovídají lidovým tradicím v originálních vzorech výšivek, zdobení a střihu. 
 
Kromě výroby krojů nabízíme zájemcům i opravy, praní a žehlení krojů a krojových 
součástí. Kroje si u nás můžete nejen nechat ušít, opravit či vyprat, ale pro různé 
příležitosti je rovněž půjčujeme. Další činností, jíž se zabýváme, je ruční tkaní, 
kterým vyrábíme vlastní tradiční materiály. Z nich šijeme nejen součásti krojů, ale i 
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konfekci (často podle požadavků zájemců) a vyrábíme bytové doplňky a různé 
dárkové předměty.  
 
Cíle 

Lidové tradice a řemesla, o. p. s., si kladou za cíl: 
- Zachovat tradiční řemeslné techniky, a proto je součástí našeho areálu také školicí 

středisko se speciálně uzpůsobenými pracovišti pro výuku tradičních lidových 
technik (krosienka, pletení z proutí, ruční tkaní, paličkování, vyšívání, malba na 
hedvábí atd.), pro konání přednášek a workshopů.  

- Vytvářet fotoarchiv všech krojových součástí, které naší dílnou projdou. Ať jsou 
to kusy již historické nebo nově ušité, zaznamenané s přesnými rozměry a 
důležitými detaily. Fotodokumentace je posléze využívána při šití nových 
součástí, ale nejen pro naši vlastní činnost. Možnost využít naší dokumentace má 
i veřejnost.  

- Důležitou úlohu pro uchování přesných krojových součástí hrají také dobré 
střihy, které se opět v naší společnosti pečlivě archivují. 

- Dalším cílem je seznamovat veřejnost s oblastí Moravského Slovácka, především 
prezentovat  jeho folklor, krásu lidového kroje, jeho odlišnosti a výjimečnosti. 
Toto vše se děje při pravidelných exkurzích domácích i zahraničních turistů.  

- V rámci našich stále nových propagačních materiálů se snažíme zpopularizovat a 
podpořit uchování, případně rozšíření lidového kroje mezi více zájemců. 

-    Úzká spolupráce s odborníky z institucí zabývajících se lidovou kulturou  
      a její historií je pro naši společnost základ profesionality v oboru 
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Organizační struktura: 
 

Správní rada 

 

Předseda:  Ing. Hana Příleská, Blatnická 172, 687 24 Uherský Ostroh 
                        Funkční období: od 28. 11. 2012 
 
Členové:  Lenka Buráňová, Blatnická 434, 687  24 Uherský Ostroh 
  Funkční období: od 9. 12. 2011 
                        Jaroslav Lunda,  Hliníky 95, 687 24  Uherský Ostroh 
                        Funkční období: od 21. ledna 2013 
 
Paní Lenka Buráňová byla rozhodnutím SR ze dne 19. 11. 2014 opět zvolena na tříleté 
období do SR společnosti. 
 
 
 

Dozorčí rada 

 

Členové:         Bohumila Straková, Studená 579, 687 24 Uherský Ostroh 
  Funkční období: od 15. 12. 2010 
                        Ing. Jiřina Galušková, Drahová 799, 687 24 Uherský Ostroh 
                        Funkční období: od 23. 5. 2011 
                        Ivan Klauda, Mašovy 333, 687 24 Uherský Ostroh 
                        Funkční období: od 20. 11. 2012 
                        Mgr. Nataša Gabrhelová, Blatnická, 687 24 Uherský Ostroh 
                        Funkční období: od 1. 12. 2014  
 
Paní ing. Jiřina Galušková  a Bohumila Straková byly rozhodnutím Rady města 
Uherský Ostroh ze dne  26. 5. 2014 opět zvoleny na tříleté období do DR společnosti. 
Panu Ivanu Klaudovi z důvodu úmrtí skončilo funkční období v DR. 
Rozhodnutím Rady města Uherský Ostroh ze dne 1. 12. 2014 byla na uvolněné místo 
zvolena Mgr. Nataša Gabrhelová. 
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Zpráva o činnosti za rok 2014 
 

Hlavní (obecně prospěšná) činnost 
 
 

Rok 2014 byl pro naši společnost poměrně úspěšný. Již od začátku roku všechny 
menší či větší zakázky na sebe plynule navazovaly, a proto tzv. „mrtvé“ jarní období 
nebylo vyplněno výrobou na sklad. V lednu jsme oblékli do nových košil dechovou 
hudbu Šarovec, poté následovala velmi zajímavá zakázka pro ZUŠ v Králíkách. Zde 
se jednalo o dětské kroje pro hudební soubor. Specifikou této zakázky byla velmi 
úzká spolupráce s dr. Petrou Mertovou z Technického muzea v Brně, která kroje této 
oblasti zpracovávala a publikovala v několika svých výzkumných pracech. Jednalo 
se o lidové oblečení německého typu, které zde používali původní obyvatelé. 
V květnu jsme se zúčastnili výběrového řízení MAS Česká Kanada o.p.s. – Jindřichův 
Hradec. Zde jsme byli velmi úspěšní, a proto do konce srpna jsme se věnovali z větší 
části pouze šití krojů blatských, které se oblékají v okolí Jindřichova Hradce.. Přes 
počáteční problémy spíše technického rázu se nám podařilo zakázku v termínu 
odevzdat tak, aby celý projekt mohl být prezentován v rámci příhraniční spolupráce. 
Tyto naše výrobky byly prezentovány na mnoha veletrzích a přehlídkách nejen 
v tuzemsku, v tisku i v televizi. Díky této velmi kladně hodnocené práci máme nově 
zákazníky v hojné míře i v jižních Čechách. 
 Na podzim 2014 jsme ještě vstoupili do projektu MAS Ostrožsko a Horňácko, 
týkající se výroby, údržby a oblékání krojů ostrožských a horňáckých. Do této akce se 
aktivně zapojily všechny pracovnice společnosti a to jako lektorky. Spolupráci 
s místní MAS připravujeme i do dalších  let, neboť z řad odborné i laické veřejnosti je 
o tuto problematiku velký zájem.   
V závěru roku jsme byli osloveni ještě k účasti na výběrovém řízení FS Ondráš, ale 
vzhledem k nedodání dostatečných podkladů, krátkému času na zpracování nabídky 
a téměř nereálnému časovému horizontu na výrobu krojů, jsme se tohoto 
výběrového řízení neúčastnili. 
 
V roce 2014 byl již velmi znatelný deficit možnosti čerpání z fondů EU. Stejná situace 
se bude opakovat i v roce následném. Proto je i znát úbytek větších zakázek, zejména 
ze strany folklorních souborů či organizací  zabývajících se lidovou kulturou. Přesto 
se stále na nás FS i s drobnějšími zakázkami obracejí. To je pro nás známkou, že i 
přes omezené finance jsou s našimi službami spokojeni. Stálý zákazník je pro 
společnost jakousi jistotou a velkou devizou do budoucna.   
 
Během posledního roku jsme však zaznamenali větší nárůst jednotlivců, kteří si pro 
svou vlastní potřebu nechávají kroje šít, prát či jinak upravovat. 
Pravidelně je i využívaná naše služba půjčování krojů a krojových součástek, 
zejména ke svatému přijímání nebo hodům, nově i k prezentaci firem či společností. 
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Již druhým rokem také zaznamenáváme velký nárůst poptávky po krojových 
kloboucích. V letošním roce se mnoho nových vzorů vytvářelo pro zákazníky na 
Slovensko.  
 
Z našich stálých či nových zákazníků jsme v tomto roce pracovali např. pro DH 
Šarovec z Hluku, opakovaně po kladných ohlasech na naši práci pro Lašský soubor 
Ondřejnica, ZUŠ v Králíkách, SPT Javořina, Vysokoškolský soubor Poľana, 
z místních soubor Ostrožan II., FS Javorník Brno, Děcka z Kunovic, Fryštácká 
Javořina, Bartošův soubor Zlín, obec Podolí,  FS Novovešťan, Brněnský Valášek, 
Lidovec Solčany ze SR a mnoho dalších, pro které se třeba nekompletují celé kroje, 
ale např. plisují polotovary sukní, dodávají se výšivky apod. 
Souběžně s tímto i nadále probíhá fotodokumentace a archivace všech výrobků, do 
které je možné kdykoliv nahlédnout. Neustále provádíme konzultační a 
poradenskou službu pro naše zákazníky. 
 
Navázali jsme též spolupráci se Střední školou umění a designu, stylu a módy a 
Vyšší odbornou školou v Brně. Studentům nabízíme možnost odborné praxe a 
pomoc při závěrečných pracech. V naší společnosti získají nejen praktické vědomosti, 
ale mají i možnost vyzkoušet si různé technologické postupy textilní výroby.  
 
Mediální prezentace naší společnosti probíhá jak na úrovni regionálního tisku, 
formou distribuce letáků,  tak i na propagačních materiálech regionu Slovácko. 
Centrálou Regionu Slovácko jsme často vyzýváni ke spolupráci při prezentací našeho 
regionu na celostátní i mezinárodní úrovni. Tato spolupráce je velkým přínosem pro 
obě strany.  Opět jsme obhájili značku Tradiční výrobek Slovácka a tím získali 
možnost být jedni z prodejců v nově vzniklé prodejně v Uherském Hradišti, kterou 
Region Slovácko zřídil. Z tohoto titulu se již nemusíme  účastnit všech trhů, které 
pořádá město Uherské Hradiště, neboť automaticky jsou zde naše výrobky 
zaměstnanci prodejny prodávány a prezentovány. Do nově vzniklé prodejní 
expozice naše společnost zapůjčila dvě figuríny kompletně oblečené do dámského 
velehradského kroje a pánského hradišťského kroje. 
 
Společnost se pravidelně představuje na různých akcích zabývajících se cestovním 
ruchem, jarmarcích, trzích a folklorních slavnostech. Jedním z nejlepších 
propagačních počinů je vydávání krojových reklamních pohlednic a krojového 
pexesa, které má velký ohlas u tuzemských i zahraničních návštěvníků. 
Úspěšně běží webové stránky s adresou – www.lidove-kroje.cz.  Jsou pravidelně 
aktualizovány a doplňovány o nové informace. Náš e-shop s adresou - www.siti-
kroju.cz je již mezi zákazníky zavedený. Využívají ho nejen k porovnání cen, ale 
především zájemci ze Slovenska ke zjišťování nabídky materiálů v krojové výrobě. 
Výborná je komunikace pomocí sociální sítě facebook, kde jsme téměř okamžitě 
schopni odpovědět na všechny dotazy. Zveřejňujeme na našem profilu i folklorní a 



 8 

kulturní akce nejen z našeho města, ale z organizací a diskusních skupin podobného 
zaměření z celé republiky a ze Slovenska.  
 
Jak bylo výše zmíněno, spolupracujeme s Regionem Slovácko a díky těmto aktivitám 
jsme  prezentováni i na akcích cestovního ruchu mimo naši republiku. Díky značce 
Tradiční výrobek Slovácka jsme osvobozeni od vysokých poplatků za prodejní místa 
na trzích a jarmarcích.  
V našem kalendáři nechybí účast na každoroční nejvýznamnější akci regionu – 
Slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Tento největší 
folklorní počin probíhá vždy v první polovině měsíce září. Začátkem roku je to 
prezentace na Miniveletrhu cestovního ruchu v Uherském Hradišti a v listopadu  
pak přehlídka Slovácko v tradici, kde lidový výrobci kompletně zaplní prostory 
hradišťské Reduty. Návštěvnost se rok od roku zvyšuje. 
 
Mezi další tradiční akce v našem okolí, kterých se rádi a opakovaně účastníme, jsou 
krojové burzy v Ostrožské Nové Vsi a Babicích. Naše společnost tyto aktivity 
neorganizuje, pouze se účastní vzhledem k tomu, že během celého roku nabízíme 
v komisním prodeji různé kusy krojových součástek. Po dobu, kdy tuto službu 
poskytujeme jsme si již vytvořili stálou klientelu. Toto komisní zboží uveřejňujeme i 
na našich webových stránkách.  
Na jarmarky a trhy jsme zváni do Strážnice, Uherského Hradiště, Napajedel,  
Uherského Brodu, do Modré, lázní Ostrožská Nová Ves, na Horňácké slavnosti do 
Velké nad Veličkou, na Kopaničářské slavnosti do Starého Hrozenkova. 
 
Pravidelně v naší společnosti děláme odborný výklad o krojové výrobě i s exkurzí do 
provozu. O tuto činnost mají zájem zejména návštěvníci  z řad lázeňských hostů,  
studenti Střední oděvní školy ze Strážnice, turisté a žáci prvního stupně Základní 
školy v Uherském Ostrohu. 
 
Na základě výsledků hospodaření v závěru roku byla vrácena Městu Uherský 
Ostroh provozní dotace ve výši 100.000 Kč. Do společnosti bylo pořízeno nové 
vybavení dílny – průmyslová žehlička a kartáč, spolu s novým parním vyvíječem, 
nový stolní vyšívací stroj,  vyšší verze k vyšívacím automatům, notebook 
k vyšívacímu automatu,  repasovaly se počítače, byla zakoupena nová tiskárna a pro 
pracovnice byly pořízeny pracovní oděvy. 
 
Dle rozhodnutí správní rady se nebude za rok 2014 provádět audit společnosti.  
Daňové přiznání bude odevzdáno v řádném termínu. 
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Doplňková činnost 

Dle požadavku trhu jsme rozšířili nabídku výrobků z tkané metráže , jedná se 
především  o tašky a kabelky různých velikostí a s různými motivy zdobení. Také  
oproti  předešlým rokům nabízíme rozšířenou kolekci tzv. „venkovského oblečení“. 
Jedná se kusy pánského a dámského oblečení, které střihem a zdobností vycházejí 
z lidových krojů, ale jsou využívány na běžné nošení. 
Z liturgických potřeb je největší zájem zákazníků o roušky ke křtu (z tohoto důvodu 
byla i výrazně rozšířena nabídka křestních svící) a výrobu a opravy zavinovaček ke 
křtu. O šití liturgického oblečení – kleriky, rochety a alby v tomto roce moc velký 
zájem nebyl. 
 
Dále spolupracujeme s hotely a restauracemi z okolí (např. Slovácký dvůr Ostrožská 
Nová Ves, Baťův kanál), kam dodáváme pracovní oblečení a upomínkové předměty . 
 
Naše služby též nabízíme místním organizacím a obyvatelstvu. Spolupracujeme 
zejména se ŽPSV, Mikroregionem Ostrožsko, Městem Uherský Ostroh, MŠ které sídlí 
v našem městě, DDM Pastelka aj. Poskytujeme jim služby praní, šití, opravy oděvů a 
prádla. 
 
V naší prodejně stále rozšiřujeme nabídku výrobků od jiných řemeslníků a výrobců, 
jedná se převážně o dárkové a upomínkové zboží. Příležitostně nabízíme i  
rukodělné výrobky místních obyvatel.  
Prodej drobné galanterie a metráže se každým rokem zvyšuje. 
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Příloha: 

- Výkaz zisku a ztrát 

- Rozvaha 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 



 11 

Závěr 
Po letech hubených a ne příliš úspěšných se rok 2014 zařadil k tomu lepšímu, co 
společnost Lidové tradice a řemesla, o.p.s. za dobu svého působení zažila. Stálí 
zákazníci, dobrá reputace a stálý kolektiv pracovnic, to je současný obraz společnosti. 
Našim zákazníkům a spolupracovníkům nejen z folklorní oblasti jsme schopni již 
v našem oboru fundovaně poradit, a proto jsme v uplynulém roce byli několikrát 
oslovení jako lektoři na různé workshopy. 
Samozřejmě se potýkáme i s problémy nejen technologickými, ale i např. 
komunikačními a materiálovými, které se snažíme co nejlépe a v co nejkratším čase 
vyřešit. K tomu nám již nyní pomáhá stabilní zázemí fungující společnosti. 
Zlepšovat se a posunovat se kupředu je náš cíl do příštích let… 
 
Děkujeme za přízeň především našim stálým zákazníkům, dodavatelům,  
spřízněným  spolupracujícím společnostem a našemu zřizovateli Městu Uherský 
Ostroh. 
 
 ______________________________________________________________ 
 
 
Výroční zpráva 2014 – Lidové tradice a řemesla, o.p.s., Uherský Ostroh je přístupná v 
sídle společnosti, zveřejněna v rejstříku obecně prospěšných společností, na webové 
adrese www.lidove-kroje.cz.  
 
K vydání schválena správní radou dne 21. 5. 2015, vydána v souladu se zákonem č. 
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 
 
© Lidové tradice a řemesla, o.p.s.  
Rok vydání: 2015 
 
Podklady pro výroční zprávu zpracovali: Ing. Dagmar Raušová, Hana Botková 
 

 
V Uherském Ostrohu 21. 5. 2015 
 
 
 
 
…………………………………    ………………………………. 
      Ing. Dagmar Raušová             Ing. Hana Příleská 
       ředitelka společnosti                 předsedkyně správní rady 

 
 
 



 12 

 



 13 

 



 14 

 


