
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Kabanice z Gemera, Malohontu, Novohradu a Podpoľania 

 

Výstava exponátov zo zbierky Lukáša Jurča z Hriňovej a Gemersko – malohontského múzea 
v Rimavskej Sobote v rámci Festivalu ľudovej kultúry – stretnutia mladých folkloristov Koliesko | 

2017  
 

 
Valašská a na ňu priamo nadväzujúca kopaničiarska kolonizácia definitívne 

osídlila priestor v okolí Poľany, v severnom Gemeri a severnom Novohrade. Vtisla jej 
nezmazateľnú pečať, v podobe duchovnej, i materiálnej kultúry, silne ovplyvnenej 
pastiersko – roľníckym živobytím ľudu, ktorý sa v tomto kraji usadil. Územie poskyto-
valo vynikajúce podmienky pre rozvoj ovčiarstva a salašníctva, pričom salaše neboli 
zamerané len na mliečnu produkciu, produkovali i kvalitnú vlnu a ovčie kožušiny. 
Tieto cenné komodity sa spracovávali priamo v domácnostiach, alebo u kvalifikova-
nejších členov dedinského spoločenstva. Ešte v 19. storočí dominovalo nenáročné, 
ale pri tom veľmi rentabilné plemeno oviec, zvané „valaška“, ktoré poskytovalo vlnu, 
ktorá bola vhodná na spriadanie. Zo spradenej vlny muži plietli zimnú obuv – kapce, 
alebo sa z nej, priamo v domácnostiach, tkalo súkno. Súkno tak, popri ľanovom a 
konopnom plátne, kožušinách a koži slúžilo ako základný materiál na výrobu odevov.  

Sortiment výrobkov, ktoré sa zo súkna vyrábali bol široký, pričom najcharak-
teristickejším výrobkom je kabanica. Kabanica je obdobou súkenného kabáta, s veľ-
mi dômyselným, tzv. kimonovým strihom, vďaka ktorému je možné ergonomicky 
využívať vlnenú tkaninu pretransformovanú do podoby súkna takmer bez vzniknutia 
odpadu. Kabanica sa okrem krátkej košeli a širokých plátenných nohavíc stala akýmsi 
poznávacím znakom podpolianskeho odevu. Výroba, i výzdoba kabaníc podliehala 
lokálnemu vkusu a požiadavkám konzumentov. Ako je zrejmé z výsledkov terénneho 
výskumu, vyrobenie kabanice nebolo považované za všeobecnú zručnosť a ich výro-
bou sa zaoberali len niekoľkí jednotlivci v rámci lokálneho spoločenstva, spravidla 
pracujúci len pre úzky okruh ľudí. Títo remeselníci poväčšine neboli vyučení v odbore 
krajčírstva a boli laickými zhotovovateľmi týchto odevných súčastí, často krát spo-
ločne so súkennými nohavicami, lajblíkmi, či rajtkami. Oproti iným výrobným odvet-
viam v rámci dedinského spoločenstva, máme o výrobcoch kabaníc a iných súken-
ných odevných súčastí len veľmi kusé informácie, zväčša zachytávajúce len meno a 
roky aktívneho pôsobenia konkrétneho výrobcu. Do dnešných dní sa podarilo zosu-
marizovať len niekoľko mien výrobcov kabaníc na Podpoľaní, Gemeri a Novohrade. 
Za všetkých treba spomenúť vynikajúcich majstrov, bratov Kuvikovcov z Látok – 
Podbykova, ktorí produkovali kabanice vo vysokej kvalite s pôsobivou vyšívanou výz-
dobou. Veľmi kvalifikovaným výrobcom kabaníc bol i známy fujarista Imrich Weiss z 
Hriňovej – Zanemeckej, alebo i dnes už zabudnutý krajčírsky majster Martin Šatara – 
Kolibov, z Hriňovej – Riečky. Posledným z radu výrobcov na centrálnom Podpoľaní 
bol Ján Pivka z Detvy – Novejsi. Vo vzdialenejších lokalitách Podpoľania pracovali 
ďalší výrobcovia, napríklad Ondrej Majer – Gránerovie v Strelníkoch, alebo Martin 
Gregorčok v Podkoniciach, Juraj Piar a Juraj Palovioč v Ponikách.  
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Pavel Kukla – Makaj z Ábelovej je dosiaľ jediným zisteným výrobcom kabaníc v se-
vernom Novohrade. V Gemeri bola situácia výrazne odlišná od Podpoľania a No-
vohradu. Kabanice v severovýchodnom Gemeri produkovali profesionálni výrobcovia 
– kožušníci. Títo popri klasickej kožušníckej produkcií, tvorili i súkenné odevné sú-
časti, ktoré ozdobovali po kožušníckom spôsobe koženou aplikáciou a pestro-
farebnou výšivkou. Rovnako tak zdobili kožou a výšivkou i súkenné súčasti, ktoré im 
na ozdobenie prinášali zákazníci zo širšieho okolia. Tejto výrobnej činnosti sa veno-
vali najmä kožušníci v Klenovci, napr. J. Dovala, S. Černák a M. Černák. 
Výzdoba a celkové prevedenie kabaníc pomohlo rozdeliť región na užšie celky, s lo-
kálnymi variantmi mužského odevu. Strihová predloha, i použitý materiál bol spoloč-
ný pre celé skúmané územie, s výnimkou Gemera, pričom najstaršie kabanice, s kto-
rými sa autor stretol v teréne, boli vytvorené z hrubého, doma produkovaného 
súkna. Podpolianske kabanice, ktoré sa vyrábali po roku 1920 už boli z drvivej 
väčšiny tvorené z továrenského, hladkého a tenšieho čierneho súkna. Výzdoba bola 
na väčšine regiónu tvorená protichodne krútenými vláknami šáfolovej vlny v zelenej, 
bielej a červenej farbe, ktorá prišívaním tvorila rovné línie, vybiehajúce do krúžkov, 
či ďateliniek a ich kombinácií. Kabanice z okolia Pliešoviec a Dobrej Nivy neboli zdo-
bené touto technikou, lež štepovaním na šijacom stroji a pestrofarebnou výšivkou 
plným stehom, rovnako zo šáfolovej vlny. Staršie kabanice boli šité ručne, pevnou ľa-
novou dratvou, v neskoršom období sa stretávame s kabanicami šitými na šlapacích 
šijacích strojoch. 

 
Kabanica z Madačky 
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Ako je zrejmé zo skladby odevu, ktorá poskytovala minimálne možnosti pre vznik 
úložného priestoru, bývali rukávy kabanice zväčša zašité a slúžili ako úložný priestor. 
Takto upravené kabanice sa však nedali nosiť oblečené do rukávov, preto bývali 
opatrené rôznymi typmi spínacích remeňov. Tieto remene mali rôzne podoby, od 
úplne skromných, bez akejkoľvek výzdoby, alebo bývali ozdobené plochými pukli-
cami – špongami z mosadzného, či alpakového plechu a vybité kovovými krúžkami. V 
okolí Očovej, Hrochoti a Poník býval kabanicový remeň na jeho oboch koncoch 
rozrezaný na niekoľko úzkych pásov kože, ktoré boli ozdobne vpletené do tela 
samotnej kabanice, pričom tieto narezané remienky voľne viseli pozdĺž kabanice, 
ako pôsobivá ozdoba. Kabanice v okolí Pliešoviec a Dobrej Nivy bývali pod hrdlom 
prichytené len jednoduchou, textilnou šnúrou. Kabanice v Gemeri boli produkované 
z bieleho klenovského súkna, zdobené aplikáciou a výšivkou, spínané koženými krú-
tenými slučkami, podobne ako kožuchy. V Gemeri sa vyskytovali i čierne kabanice 
podpolianskeho typu, ktoré sa kupovali na jarmokoch, najčastejšie v Brezne, Lome 
nad Rimavicou alebo Detve. I tieto však boli druhotne dozdobené klenovskými ko-
žušníkmi. Nosenie kabaníc bolo veľmi populárne a kabanica sa stala najživota-
schopnejšou tradičnou odevnou súčasťou mužského odevu na Podpoľaní. Ojedinele 
sa s nosením kabaníc môžeme stretnúť ešte i dnes, u staršej generácie valachov a 
bačov okolí Podkoníc, Strelník a Povrazníka. 

Pripravil Lukáš Jurčo 
 

 
Vzor kabanice z Huty                                                            Kokava nad Rimavicou 

 


