Přehled dudáků jednotlivců, dudáckých muzik a folklórních souborů s dudáckou muzikou
jihočeského regionu
Dudáci ( jsou většinou i členy dudáckých kapel )
Babková Michaela-Čejetice, Bejčková Milada-Vimperk, Benedik Josef-Vráž u Písku, Berka Martin-Strakonice, Fabián Ivan České Budějovice, Hadrabová Zdena-Strakonice, Horejšová Lenka-Strakonice, Havlíková Vlasta-Kváskovice u Drážova,
Hoffman Ondřej-Vodňany, Chyňava Ladislav-České Budějovice, Janišová Zuzana-České Budějovice, Jankovský MilošStrakonice, Kmochová Radka-Český Krumlov, Kohoutová Petra-Strakonice, Lafatová Alžběta-České Budějovice, Letovský
Jiří-Kamenný Újezd, Matějka Martin-Volyně, Matlachová Věra-Český Krumlov, Mikulík Petr-Nové Hrady, Moltaš JosefStrakonice, Novotná Irena-Katovice, Nusko Jaroslav-České Budějovice, Petříková Zlatuše-Český Krumlov, Pilík DušanStrakonice, Soukupová Pavla-Kamenný Újezd, Stecher Miroslav-České Budějovice, ing. Trubač Vojtěch-Soběslav, Třeštíko-vá
Tereza-Strakonice, Tříska Jan-Staré Hodějovice, Vaníček Josef- Dolní Bukovsko, Vilánková Marie-Čestice, Vilánková
Ludmila-Čestice, Vondrášková Marie-Dolní Bukovsko, Zemanová Eliška-České Budějovice, Zajíc František-Pacov ( dnes Kraj
Vysočina, ale vždy k Jihočechům patřil)

Dudácké muziky

Blatenští dudáci, ZUŠ - Blatná
Vedoucí : Martin Škanta, současný ředitel a pedagog hry na dudy ZUŠ
Založena 1987 Milošem Jankovským ( dudák Strakonické dudácké muziky)
Dětská dudácká muzika ZUŠ - Strakonice.
Vedoucí : Bohuslav Šabek
Tradici dudácké muziky založil Vojtěch Hrubý 1969, od roku 1992 ji převzal pedagog hry na dudy B. Šabek.
Dudácké trio - Strakonice
Vzniklo roku 2006. Lenka Horejšová ( dudy), Radek Žitný (klarinet), Miroslav Žitný (housle) se s dudáckou hudbou
seznámili jako žáci ZUŠ Strakonice. Hrají v obsazení tzv."malé selské muziky": dudy, housle, klarinet.
Dudlajda – České Budějovice
Vedoucí: Miroslav Stecher
Vznikla 1990. Hraje v podobě dudácké muziky rozšířené o další lidový nástroj- harmoniku. Kromě klasického
“folklórního” reperoáru zahrnuje i úpravy jiných žánrů.
Elčovická dudácká muzika - Lčovice
Vedoucí: Ludmila Vilánková, umělecký vedoucí: Vladimír Jelínek
Vznikla roku 1993. Má 7 členů. Repertoár z oblastí Pošumaví, Strakonicka a Domažlicka.
Furiantská muzika – České Budějovice
Vedoucí: Jaroslav Sklenička
Kapela FS Furiant vystupuje i samostatně; spolupracuje s DFS Bárováček, který podporuje při vystoupeních ve
spolupráci s jeho vlastní muzikou.
Mladá dudácká muzika – Strakonice
Vedoucí : Patrik Ředina
Vznikla v roce 2006. Nástrojové složení vyplývá z tradičního obsazení tzv. ,, velké dudácké muziky“: Es klarinet, dva
B klarinety, dvoje dudy, troje housle a kontrabas. Má 9 členů.

Malá dudácká muzika JSPT Úsvit - České Budějovice
Vedoucí: Miroslav Stecher
Vznikla v roce 1980 jako samostatná složka JSPT Úsvit. Hraje v klasickém obsazení dudácké muziky. V méně
tradičním obsazení i repertoáru se s ní můžeme setkat jako s Dudlajdou.
Netradiční lidová dudácká muzika DUHA - Rataje
Vedoucí: Josef Benedik
Dnes pětičlenná muzika vznikla v roce 2004 z lásky k prosté lidové písničce.
Pošumavská dudácká muzika – Strakonice
Vedoucí : Václav Martan
Poprvé se představila roku1989 na IX. MDF. Repertoár je sestaven převážně z lidových písní a tanců z Prácheňska,
Šumavy a Pošumaví, a díky odborné erudici Tomáše Spurného, syna strakonického dudáckého pedagoga Vojtěcha
Hrubého, jako jediná jihočeská muzika i ze sousedících německých jazykových oblastí.
Soumrak - Krnín
Vedoucí: Martin Chadt
Vznikla v roce 1987 jako součást FS Doudleban, od roku 1998 samostatní i jako hudební doprovod FS Soumrak.
Strakonická dudácká muzika - Strakonice
Vedoucí: Pavel Eremiáš
vznikla 1983 na popud tehdejšího ředitele LŠU ve Strakonicích Vojtěcha Hrubého.
Švandova dudácká muzika - Strakonice
Vedoucí : Martin Sedláček
Vznikla ve Strakonicích v roce 1998 a navazuje na dlouholetou tradici kvalitních dudáckých muzik na Strakonicku.
Všichni členové jsou absolventy místní ZUŠ. Od roku 1999 muzika doprovází DFS Prácheňáček
a zároveň působí jako samostatné hudební těleso.
Venkovská dudácká muzika Bedrník – Kamenný Újezd
Vedoucí Jiří Letovský
Vznikla roku 2008 jako doprovod tanečníků FS Soumrak ze Zaluží u Č. Krumlova. Jak už to bývá, i folklórní cesty se
někdy rozcházejí. Soustavně spolupracuje s tanečníky FS Radost
Krumlovská dudácká muzika
Vedoucí: Zlata Petříková
Původně muzika českokrumlovských folklórních souborů Jitřenka a Růže. Ale protože si občas chce zahrát podle
svého, od roku 2012 působí i samostatně ve složení 2 klarinety, 2 dudy, několikery housle, basa, vozembouch.
Dudácké trio - Český Krumlov: Zlatuše Petříková, Věra Matlachová, Radka Kmochová
BUDUS - Budějcké dudácké sdružení – České Budějovice
služebně nejmladší a ojedinělé seskupení dudáků z Č. Budějovic a blízkého okolí se narodila 2010. Duchovním
otcem a hlavním propagátorem je Miroslav Stecher. Budus byl založen z důvodu, že se dudáci chtěli scházet,
společně si zahrát, poradit si navzájem s technikou hry. Je to společnost přátel, které baví nejen hrát, ale i být spolu.
Každý z členů hraje ve svém domovském souboru, proto i vystupuje v kroji z národopisné oblasti, ke které patří.
Největším zážitkem byla účast na XX. jubilejním MDF, kde se poprvé představil samostatným programem.

Folklórní soubory
Ve folklórních souborech nejde pouze o uchovávání folklóru;„souboráky“ k sobě poutá zvláštní atmosféra, kterou
zažívají při vystoupeních, kdy cítí, že folklór není divákům cizí a že i lidé, kteří se folklóru nevěnují aktivně,
nacházejí v této oblasti národního dědictví cosi, co je oslovuje. Cílem je předávat divákům radost z lidové písničky
a muzicírování, kterou prožívají členové souborů při svých vystoupeních doma i v zahraničí.
Dětské folklórní soubory
DFS Bárováček - České Budějovice
Vedoucí: Lenka Ďurišová.
Vznikl v roce 1957 při ZŠ J. Š. Baara. Má vlastní dětskou muziku vedenou ředitelem školy Vladimírem Čunátem. Ta
spolupracuje i s dudáckou muzikou tvořenou z řad učitelů školy a Furiantskou muzikou.
DFS Jitřenka - Český Krumlov
Vedoucí : Vladimír Mařík, Vladimíra Berná, Vlasta Dvořáková
Vznikl roku1975 při DDM Český Krumlov. Tanečníky doprovází vlastní dudácká muzika. Dudácké trio: Zlata
Petříková, Věra Matlachová, Radka Kmochová
DFS Malý furiant – České Budějovice
Vedoucí: Jiřina Štochlová; vedoucí muziky: Jiří Letovský
Repertoárem jsou jihočeské tance a písně, dětské taneční hry i zvyky ve vlastní choreografii. Doprovází dudácká
muzika:dudy, housle, klarinety, viola, kontrabas, zobcové flétny.

Folklórní soubor Jitřenka - Český Krumlov
Vedoucí: Vlasta Dvořáková, Vladimíra Berná
Založen 1975 pod ODPM Český Krumlov Vladimírem Maříkem (věnoval folklóru už od svých deseti let. První zkušenosti
získával v dětském folklórním souboru Jitřenka při KDPM v Č. Budějovicích. Pozn. českobudějovickou Jitřenku vedl Jindřich Pecka
a prošli jí další osobnosti jihočeského folklóru: Zdeněk Flídr, Miroslav Stecher, Jaroslav krček. Později, již jako dospělý, byl členem
známého českobudějovického souboru Úsvit.), který byl měleckým vedoucím a choreografem Jitřenky 34 let. Dnes v otcově

odkazu působí jako vedoucí jeho obě dcery.
Roku1976 jako druhá vedoucí působila v souboru Helena Papoušková (býv. členka Prácheňského souboru písní a tanců,
odchovanec Josef. Režného). V tomto období se podařilo založit i vlastní dudáckou muziku. V repertoáru jsou zpracovávány původní písně a tance z oblasti Doudlebska, Českokrumlovska, Křemežska a Zlatokorunska. V roce 1987
byl založen soubor Růže pro ty, kteří chtěli pokračovat v lidovém tanci, ale z dětských krojů už vyrostli.
Ve dvou odděleních je téměř padesát členů: od nejmladším teprve tříletých po nejstarší již brzy dospělých. Soubor
doprovází dvě dudácké muziky - dospělá i dětská.
DFS Prácheňáček - Strakonice
Vedoucí: Sylva Němejcová, Jaroslav Bašta
Vznikl v roce 1981za účelem přípravy dorostu pro „dospělý Prácheňák“. Soubor doprovází muzikanti, kteří už sice
trochu odrostli, ale stále Prácheňáčku věrní. A podle města Švandy dudáka je i název Švandova dudácká muzika.
DFS Úsviťáček - České Budějovice
Vedoucí: Anna Stecherová, vedoucí muziky: Miroslav Stecher
Vznikl 1985 při DDM v Českých Budějovicích jako samostatný soubor připravující nové členy pro JSPT Úsvit.
Se souborem vystupuje i dudácké duo: Alžběta Lafatová, Jan Tříska
Folklórní soubory dospělých
Blaťácký soubor - Ševětín
Vedoucí souboru: Marie Švejdová, Petr Pokorný
Vznikl v Ševětíně v roce 1974. Repertoár čerpá ze zvyků a obyčejů svých „blaťáckých“ předků. K tanečníkům a
zpěvákům v blatských krojích patří také dudácká muzika.
Doudleban - Doudleby
Vznikl v roce 1943. Dvaatřicetičlenný soubor se zabývá tzv. klenotnicovým folklórem, tj. zpívá, tancuje a oživuje
zvyky výhradně z Doudlebska- z nepřeberné studnice lidového umění a tradic. V letošním roce se soubor poprvé za
dobu své existence představil se svým vlastním dudákem Ladislavem Chyňavou.
Furiant – České Budějovice
Vedoucí: Miloslava Buldrová; vedoucí muziky: Jaroslav Sklenička
Vznikl 1978 při LŠU Č. Budějovice jako „třída lidového tance“. V počátcích pracoval pod názvem „Mladý Úsvit“.
V roce 1981 se osamostatnil.K souboru patří i dudácká „Furiantská muzika“
Jarošovská krojová skupina - Jarošov nad Nežárkou
Vedoucí: Vlasta Nejedlá
Myšlenka oživit staré kroje v původním prostředí vznikla o 1. světové válce zásluhou národopisné pracovnice
A. Skálové a sběratele J. Mikla. Pozornost věnovali i místním písním, tancům a zvykům. Blatské kroje z Jarošova
patří mezi ty nejzdobnější a nejkrásnější. A právě jejich využívání při místních slavnostech bylo v roce 2003 impulsem k myšlence činnost oživit. Družinu tvoří na 30 členů všech generací, doprovázených 2 dudáky a houslistou.
Javor - Lomnice nad Lužnicí
Vedoucí: Marcela Božovská
Vznikl roku 1990 v Ševetíně; od roku 2000 působí v Lomnici nad Lužnicí. Součástí je dudácká muzika, která
doprovází i dětskou odnož souboru - Javoráček
RADOST - Kamenný Újezd u Českých Budějovic
Vedoucí: Šárka Nejedlá, vedoucí muzika: Jiří Letovský
Založen Obcí baráčníku v roce 1986, aby na jejich slavnosti zatančil staročeský tanec „Česká beseda“. V současné
době má 8 tanečních párů, ženskou pěveckou část i dětskou složku s vlastní dětskou muzikou. Úzce spolupracuje
s Venkovskou dudáckou muzikou Bedrník. Prezentuje se i dudáckým duem: Jiří Letovský, Zuzana Janišová.
Písečan – Písek
Vedoucí : Miluše Sloupová; vedoucí muziky: Miroslav Žitný
Jako taneční, pěvecký a hudební soubor vznikl v roce 1975; od roku 2004 existuje jako OS Písečan. V současnosti má
50 členů. Spolupracuje se Strakonickým dudáckým triem a od roku 2005 má i dětskou část, zejm. z dětí předškolního
věku, Písečánek.

Jitra - Soběslav
Vedoucí – Vojtěch Trubač
Působí od roku 1984
Folklórní soubor Růže - Český Krumlov
Vedoucí: Vlasta Dvořáková
založen 1987. Členy souboru se stali vesměs bývalí tanečníci dětského folklórního souboru Jitřenka. Touha věnovat
se folklóru, i když již odrostli dětským krojům, byla tak silná, že vedla k založení dospěláckého souboru. Soubor se
ve své činnosti věnuje zpracovávání tematiky Českokrumlovska, Zlatokorunska, Křemežska a svůj repertoár má
oproti ostatním souborům rozšířen o tance z českoněmeckého pomezí. Tanečníky doprovází dudácká muzika. Soubor
se také velkou měrou podílí na organizování Mezinárodního folklórního festivalu v Českém Krumlově.
Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit - České Budějovice
Vedoucí: Miroslav Stecher
Dnes již spolu se strakonickým “Prácheňákem” legendární jihočeský soubor pracující vice než čtvrt století pod uměleckým vedením jedné z nejvýznamnější osobností lidové kultury jižních Čech ak.soch. a etnografky Zory
Soukupové (+1981). Za vice než 60 let činnosti jím prošla řada dnes již folklorních legend i vedoucích současných
souborů. Současný umělecký vedoucí Miroslav Stecher je nejen výborným dudákem a výrobcem lidových hudebních
nástrojů, ale i obětavým učitelem mladých dudáků a dlouhodobým konzultantem a spoluorganizátorem dudáckých
regionálních akcí.
S “úsviťáckou” dudáckou muzikou se samostatně můžeme setkat jako s Malou dudáckou muzikou i v méně striktní
folklórní poloze jako s Dudlajdou.
Prácheňský soubor písní a tanců - Strakonice
U zrodu v roce 1949 stál dudák, organolog, folklorista, autor mnoha odborných publikací, iniciátor a organizátor
nejvýznamnějších jihočeských dudáckých akcí Josef Režný.
Základem je dudácká muzika ( vedoucí: Zdeněk Pilík) :10-12 hudebníků (2-3 dudy, 2-3 klarinety, 3 housle, viola,
podle potřeby i zobcová flétna, niněra, kytara, zvonkohra). Dudy se uplatňují sólově, v duu, triu, v různých formách
tradiční dudácké muziky: dudy-housle, dudy-niněra, "malá selská muzika" (klarinet-housle-dudy), velká muzika
v plném složení. Muzikou to vlastně všechno začalo. Tím, že se "kdysi dávno" dala ve Strakonicích dohromady
dudácká muzika, utvořil se základ celého "slavného Prácheňáku".
Soumrak - folklorní sdružení - Krnín
Založen 1997. Jeho zakladateli byli J. Houska a M. Janás. Členy se stali lidé z Chlumce, Krnína, Záluží, Radostic
a okolí, tedy z „Koutů“. Je to kraj na pravém břehu Vltavy pod Kletí, část oblasti Doudlebsko. Muzika vznikla roku
1987 jako součást souboru Doudleban, kde působila 5 let, od roku 1998 vystupuje samostatně pod vedením Martina
Chadta. V průběhu let se v souboru vystřídalo na 30 tanečníků, nyní má soubor dvě části, Dětský soubor Soumrak
z Koutů s 12 páry a dospělou část s 8 páry.
Lučina – Úsilné
Vedoucí: Gabriela Minksová, Jan Novotný
Národopisný soubor lidových písní a tanců byl založen v Úsilném v roce 1954, kdy se podařilo akad. malíři Františku
Hrubému ( pozn. Franta Hrubý zv. Koule) získat dostatek tanečnic a tanečníků, aby se mohlo pravidelně zkoušet a
připravit se na své prvé vystoupení o dožínkách. Soubor vystupoval v krojích vypůjčených, ale postupně zásluhou
neúnavného úsilí Fr. Hrubého, získával doudlebské originály. Poč. 70 let 20. stol. soubor ukončil činnost.
Roku 2010 po 38 letech obnovil svou činnost.Hrstka mladých příznivců společně s částí původních členů nacvičili
pásmo doudlebského reperoáru. Muzika je příležitostně doplněna dudákem Jaroslavem Nuskem ( člen BUDUS).
Kovářovan- Kovářov
Vedoucí: Milan a Pavla Škochovi
Vznikl v roce 1984 v Kovářově u Milevska a od roku 1997 pracuje jako občanské sdružení. Dudy zatím ve své kapele
nemají, ale vedoucí Pavla Škochová plánuje se začít učit. Soubor má dětské sekce: Kovářovánek, Malý Kovářovan

