
 
 

 
TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 2021 

 
Místo konání: Velká Bíteš 
Organizátor:  Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše 
Termín konání:  8. – 15. 9. 2021 

 
Ve Velké Bíteši mají bítešské hody silnou tradici a vždy se na ně sjíždí mnoho návštěvníků z celého 
širokého okolí. Tradiční bítešské hody patří každoročně v oblasti kulturních akcí k nejvýznamnějším 
na Vysočině.  
V roce 2021 tato týden trvající akce proběhla od 8. 9. stavěním a ukončena byla 15. 9. kácením více 
jak 30 metrů vysoké máje. V první hodový den se také pro širokou veřejnost otevřely sklípky, kde 
zněly cimbálové muziky a po celém městě se linula vůně hodových specialit na grilu, rožni nebo 
z udírny a k hašení žízně bylo vždy po ruce dobré víno a burčák. 
V rámci bohatého programu návštěvníci mohli zavítat na koncerty vážné hudby (HaCHucpa), 
moderních skupin (Premier, Minami, Renovace, Albend, Jiří Erlebach, Oran-Gutan) a též dechových 
souborů (Lesanka, Horanka, Horané, Muzikanti Ladislava Prudíka). Na Masarykově náměstí „pod 
májí“ mohli návštěvníci v sobotu zhlédnout devatenáctý ročník folklorního festivalu „Setkání na 
Podhorácku“, kde vystoupilo deset národopisných souborů z Vysočiny a Jihomoravského kraje a jak 
děti, tak i dospělí ukázali ve svých vystoupeních, jak naši předci žili a jak se bavili. Hlavní hodový 
nedělní den patřil převážně šedesátičlenné hodové chase, která začínala svůj den slavnostní 
bohoslužbou v kostele sv. Jana Křtitele, poté probíhal již tradiční průvod městem za účasti 
dechových hudeb a dětí z folklorního souboru Bítešan. Odpoledne se na hlavním hodovém pódiu 
uskutečnil hlavní hodový program, jehož součástí byla krojovaná chasa s rychtářem, rychtářkou, 
hodovým právem, paragrafy i konšely, chasa zatančila českou i moravskou besedu a proběhlo zde 
předávání dožínkového věnce.  
Krojovaná chasa v hodovém průvodu také poprvé představila zbrusu nové Podhorácké kroje, na 
kterých etnografové společně s týmem pracovali přes dva roky. 
Všichni občané měli možnost navštívit rozsáhlý lunapark, hodové výstavy, sklípky, farmářské trhy 
a jarmark řemesel a též sportovní utkání s křestem hvězdy do chodníku slávy Vladimíra Šmicra. 

 


