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Deset let Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví
PhDr. Jan Krist, Národní ústav lidové kultury, Strážnice

Je tomu už deset let, co 32. Generální konference UNESCO schválila Úmluvu o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Byla to vůbec první konvence, kterou UNESCO
přijalo naprostým konsensem, a nás může těšit především to, že jejím iniciátorem byla Česká
republika. Důvody k jejímu vypracování se totiž poprvé objevily při jednáních expertů
UNESCO ze zemí střední a východní Evropy ve Strážnici, kde se začaly formulovat prvé
myšlenky a prvá témata k dané problematice. Naši specialisté nejen že se podíleli na činnosti
světové pracovní skupiny, jež se scházela v centrále UNESCO v Paříži, ale souběžně s tím se
skupina českých odborníků snažila zformulovat její de facto národní modifikaci. A tak vedle
Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví byla vládou ČR schválena první
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, která byla v platnosti v letech 2003–
2010. A od roku 2011 platí její nová verze: Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu
na léta 2011–2015. Je to v naprostém souladu nejen s doporučeními a různými dokumenty
UNESCO, ale také se Státní kulturní politikou naší země.
Přijetím výše zmíněné Úmluvy se státy vůbec poprvé oficiálně přihlásily k nutnosti péče
o uchovávání nehmotného kulturního dědictví jako důležité složky své kulturní identity.
V našich podmínkách jde zejména o dosud žijící jevy tradiční lidové kultury. Administrátorem
Úmluvy je UNESCO, Česká republika je její smluvní stranou od roku 2009. Už rok poté však
byla zvolena do Mezivládního výboru pro zachování nemateriálního kulturního dědictví,
který mimo jiné ustavuje přísně výběrový a prestižní Reprezentativní seznam nemateriálního
kulturního dědíctví lidstva a také dva další: Seznam nemateriálního kulturního dědictví
vyžadujícího naléhavé ochrany a tzv. Soupis nejlepších záchranných praktik, do něhož jsou
zapisovány modelové projekty ochrany, uchovávání, prezentace a předávání hodnot
nehmotného kulturního dědictví. Česká republika byla do Mezivládního výboru zvolena
nejen proto, že byla iniciátorem Úmluvy, ale především díky velmi dobré mezinárodní
pověsti v řešení těchto otázek.
V prestižním Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva,
který je zmíněnou Úmluvou zřízen, má Česká republika zapsány již čtyři své kulturní statky.
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Jako první byl zapsán Slovácký verbuňk. Stalo se tak v roce 2005 a tanec byl tehdy zapsán
ještě mezi Mistrovská díla ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Pak přijatá Úmluva
projekt Mistrovských děl zastavila a dosud oceněné kulturní fenomény překlopila do nově
zřízeného Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Jako další sem
byly zapsány Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku a Sokolnictví – umění
chovu dravců, jejich ochrany, výcviku a lovu s nimi, obě v roce 2010. Kandidaturu Sokolnictví
předložily Spojené arabské emiráty a Česká republika byla spolu s dalšími devíti státy jejím
účastníkem. V loňském roce se k zápisu připojily další dva státy. A v roce 2011 k nim přibyl
zápis Jízdy králů na jihovýchodě České republiky. V každé z do UNESCO předložených
nominací se Česká republika zavázala plnit rozmanité úkoly, jež mají přispět k uchování
těchto významných kulturních statků.
O Úmluvu o zachování nemateriálního kulturního dědictví se opírají už zmíněné
národní dokumenty, jako jsou Státní kulturní politika a Koncepce účinnější péče o tradiční
lidovou kulturu v České republice. Ministerstvo kultury však vypisuje v souladu s nimi
rozličná grantová řízení, jež tomu mají napomáhat, podporuje pořádání porad expertů na
různých úrovních či činnost Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Vláda přitom
vyzvala kraje, města a obce, aby obdobným způsobem podporovaly snahy o uchování
nehmotného kulturního dědictví a zvláště hodnot tradiční lidové kultury. Součástí těchto
snah je též projekt Nositelů tradice lidových řemesel, který je národní verzí programu
UNESCO nazvaného Žijící lidské poklady.
Velmi významný je však i obdobný soupis nejvýznamnějších památek nehmotného
kulturního dědictví žijících na území naší země. Ministerstvo kultury totiž zřídilo Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Zatím je do něj zapsáno osm
kulturních statků: Slovácký verbuňk, Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku,
Jízdy králů na jihovýchodě České republiky, Sokolnictví – umění chovu dravců, jejich ochrany,
výcviku a lovu s nimi, Myslivost – plánovité trvale udržitelné obhospodařování zvěře a jejího
prostředí jako přirozené součásti života na venkově, Valašský odzemek – improvizovaný
mužský taneční projev, Vodění Jidáše a Východočeské loutkářství. Vláda České republiky ve
své Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu vyzvala kraje, aby ve své pravomoci
postupovaly obdobně a též si pořídily své krajské seznamy. Do budoucna mohou být do
celostátního seznamu navrhovány k zapsání pouze ty kulturní jevy, které jsou už zapsány
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v seznamu krajském. S potěšením můžeme konstatovat, že většina krajů tak už učinila nebo
na tom pracuje. Využívají k tomu svá krajská pracoviště, jež pověřila plněním úkolů
souvisejících s Úmluvou o zachování nemateriálního kulturního dědictví a naší Koncepcí
účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. Zdá se tedy, že jsme vykročili správným směrem po
cestě vedoucí k uchování památek nehmotného kulturního dědictví a jejich předání dalším
pokolením.
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Záchovná opatření a závazky ČR vztahující se k jízdě králů jako kulturnímu
statku UNESCO
Jarmila Teturová, Národní ústav lidové kultury, Strážnice

K zápisu kulturního statku Jízdy králů na jihovýchodě České republiky do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO došlo dne
27. listopadu roku 2011. Obecné povědomí o obsahu a smyslu nominační dokumentace je
malé. Laická veřejnost nemá dostatečné informace o významu zápisu, o povinnostech
a závazcích z něj vyplývajících, o konkrétní odborné odpovědnosti jednotlivých zainteresovaných institucí atd.
Kompletní znění textu nominace je dostupné zájemcům v české i anglické jazykové
mutaci v publikaci „Jízda králů na jihovýchodě České republiky“1, kterou vydal Národní ústav
lidové kultury ve Strážnici v roce 2012. Kniha obsahuje kromě nominačního textu také
obecný úvod hodnotící průběh celého nominačního procesu a etnologickou studii Jana
Blahůška, v níž je popsán vývoj a zachycen současný stav jízdy králů v obcích Hluk, Kunovice,
Skoronice a Vlčnov. Publikace je doplněna i filmovým dokumentem, který sloužil jako
audiovizuální příloha nominace.
Obsáhlý tematický blok nominačního formuláře je věnován záchovným opatřením.
Jsou zde popsány snahy o zachování tohoto statku ještě před zápisem do seznamu UNESCO.
Je zmíněna úloha samotných nositelů statku, činnost místních občanských sdružení,
nastavení dotačních systémů, úloha městských a obecních zastupitelstev, nezbytnost
jednotlivých donátorů a v neposlední řadě i ostatní kulturní snahy, jako je vydávání
tematických publikací, výstavní a akviziční činnost místních muzeí nebo přednášková činnost
ve školních zařízeních. Z těchto bodů vychází poté stěžejní část nominace definující záchovná
opatření. Ta mají být vykonávána ve třech liniích: 1. městská a obecní zastupitelstva
dotčených měst a obcí (Hluk, Kunovice, Skoronice a Vlčnov), 2. odborné instituce (Národní
ústav lidové kultury ve Strážnici, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Masarykovo
muzeum v Hodoníně), 3. krajské úřady (Krajský úřad Zlínského kraje, Krajský úřad

1

Blahůšek, Jan – Teturová, Jarmila: Jízda králů na jihovýchodě České republiky. Strážnice: NÚLK, 2012.
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Jihomoravského kraje) spolu s Ministerstvem kultury České republiky. Velmi důležitá při
realizaci záchovných opatření je dohoda a součinnost všech zúčastněných institucí.
I.

Závazky městských a obecních zastupitelstev:
Zastupitelstva dotčených měst a obcí se zavazují k finanční podpoře jízdy králů ve

svých lokalitách díky optimálnímu nastavení dotačního systému a možnosti odpuštění
nájemného či jiných poplatků pořadatelům akce. Dále zajišťují technickou a organizační
pomoc během samotné jízdy králů v obci, podílejí se na zajištění odpovídajících typů lidových
oděvů (krojových kompletů) i jednotlivých oděvních součástek (k tomu může sloužit cílené
budování půjčoven krojů, zajišťování školení švadlen, vyšívaček a dalších nezbytných profesí).
Zastupitelstva také slibují umožnit Národnímu ústavu lidové kultury pravidelnou
audiovizuální dokumentaci jízdy a spolupodílet se s jeho pověřenými zaměstnanci na
sestavování podkladů k periodické hodnoticí zprávě odesílané do sídla UNESCO každých
6 let. Stejně tak umožňují dokumentaci i výše uvedeným muzeím. V oblasti vzdělávání se
zavazují zastupitelstva ke komunikaci se školami, nabídkám tematických přednášek určených
pro žáky místních základních i středních škol a k zajištění specializované vzdělávací přednášky
pro veřejnost. Během propagace jízdy králů by měly obce a města využívat oficiálních
informací ministerstva kultury a Národního ústavu lidové kultury.
II.

Závazky Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici:
K závazkům Národního ústavu lidové kultury patří opakovaná systematická

dokumentace, která zahrnuje audiovizuální dokumentaci, tedy natáčení jízdy králů, dále
fotodokumentaci, písemné zhodnocení akce, sestavení tištěných podkladů (jako jsou letáky,
plakáty, skládačky, upomínkové tiskoviny apod.). Dalším úkolem je systematický dlouhodobý
sběr podkladů archivní povahy – jedná se o podklady zvukové, zápisy textů vyvolávek,
zapsané vzpomínky pamětníků, ikonografické doklady, zachycené doklady v tisku a dalších
médiích atd. Důležitým závazkem je také sestavení periodické hodnotící zprávy předkládané
Mezivládnímu výboru UNESCO. K plnění tohoto úkolu by měla přispět i činnost nově
zřízeného Sboru pro ochranu a uchování jízdy králů na jihovýchodní Moravě 2, jehož ustavující
jednání se uskutečnilo 6. března 2013. Sbor se skládá z 12 členů, do funkce předsedy byl
zvolen JUDr. Josef Holcman. Členové jsou zástupci pořadatelů jízdy ze všech čtyř obcí, dále

2

Poradní orgán ředitele Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici.

8

zástupci Slováckého muzea, Masarykova muzea, Národního ústavu lidové kultury a další
znalci historického i společenského vývoje tohoto kulturního statku. Náplní činnosti všech
členů je mimo jiné zajištění předávání informací mezi vědeckými institucemi a obcemi,
vzájemné poskytování podkladů, znalostí a osobních zkušeností a také společné řešení
problémů nebo potíží, se kterými se během svého působení kolem jízdy králů setkávají.
Národní ústav lidové kultury si klade za cíl také zapojení se do vzdělávacích aktivit. Byla
vytvořena specializovaná přednáška zaměřená na základní a střední školy v místech konání
obyčeje jízdy králů. V roce 2012 se uskutečnil cyklus přednášek na základní škole v Hluku
a v Kunovicích. V roce 2013 bude navázáno dalšími přednáškami, do kterých budou jako
přednášející zapojeni přímo konkrétní nositelé tohoto statku. Dalším úkolem ústavu je
poskytování informací a konzultací o jízdě králů. Tento úkol je plněn průběžně. Zájem
studentů, badatelů i médií se zvyšuje. Nejvíce jsou požadovány konzultace diplomových
prací. K plnění tohoto závazku jistě přispěje spuštění nové sekce v rámci internetové
prezentace Národního ústavu lidové kultury, kde budou dostupné důležité dokumenty,
kompletní nominační dokumentace a seznam aktuálních událostí spojených s jízdou králů.
Významným závazkem je vytvoření putovní výstavy o jízdě králů. Instalace bude zahájena
začátkem roku 2014 ve výstavních prostorách v budově zámku ve Strážnici, kde sídlí právě
Národní ústav lidové kultury. Vernisáž je plánována na 1. května 2014. Po ukončení této
výstavy v Národním ústavu lidové kultury bude nabízena dalším zájemcům (muzeím,
vědeckým institucím, obcím). Z již splněných úkolů vyplývajících z nominace lze jmenovat
vydání publikace s aktuálním popisem jízdy králů a pořádání odborného sympozia týkajícího
se tohoto tématu (sympozium se uskutečnilo dne 22. května 2013 ve Strážnici).
III.

Závazky krajských úřadů a ministerstva kultury:
Krajský úřad Zlínského kraje a Krajský úřad Jihomoravského kraje spolu

s Ministerstvem kultury České republiky jsou také zapojeni do plnění záchovných opatření.
Kraje se zavazují k finanční pomoci, podpoře vzdělávání a zvyšování povědomí o tomto
statku a v neposlední řadě k propagaci jízdy králů ve svých oficiálních tiskovinách i v rámci
vzdělávacích akcích konaných v jejich garanci. Ministerstvo kultury má za úkol vedení agendy
kolem tzv. Národního seznamu3, v němž je jízda králů rovněž zapsána. Dále tvoří pozitivní
dotační grantovou politiku vůči žádostem o finanční podporu na jízdu králů. Poskytuje také
3

Seznam statků tradiční lidové kultury České republiky.
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finance Národnímu ústavu lidové kultury na zajištění celé agendy a na samotné úkoly
definované v nominačním dokumentu.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že samotný zápis statku do seznamu UNESCO
nelze považovat za konečné stádium odborné práce, ale jedná se o začátek dlouhé cesty, na
níž musí být dlouhodobě, koncepčně, opakovaně a systematicky vykonávána řada úkolů.
Nejdůležitější však vždy bude postoj samotných zúčastněných komunit – obyvatel obcí, ve
kterých se jízda králů koná, aktivních účastníků, pořadatelů a početné skupiny pomocníků,
dobrovolníků a nadšenců. Bez těchto osob, jejich nasazení, zájmu a obětavosti by obyčej
jízdy králů dávno zanikl. Snad se najdou i v budoucnosti jejich následovníci a jízda králů
zůstane stále živým a unikátním obyčejem, který dotváří kulturní obraz České republiky.
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Neznámé literární prameny ke slovácké jízdě králů
Jiří Jilík, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Soubor pramenů k jízdě králů je poměrně obsáhlý. V závěru 19. století, ve vzedmuté
vlně zájmu o lidovou kulturu se obyčej ocitl v hledáčku zájmu národopisců. Za všechny
jmenujeme Františka Bartoše a Čeňka Zíbrta, jejichž studie jsou dodnes nezastupitelnými
prameny při studiu obyčeje.1 Postupně k nim přibyly další desítky odborných studií i dílčích
příspěvků v odborných časopisech. Nejucelenější soupis pramenů a literatury je uveden
v monografii Jízda králů, vydané v roce 1990.2 Obyčej se opětovně stal předmětem
zvýšeného zájmu odborníků koncem první dekády nového tisíciletí, a to v souvislosti
s nominací jízdy králů na zápis do Seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva
UNESCO, který byl proveden v roce 2011.3 Může se zdát, že v historických souvislostech je
jízda králů uzavřenou kapitolou.
Přesto se čas od času můžeme setkat s pramenem, který obohacuje naše poznání
obrazem místních variant jízdy králů v obcích, kde obyčej již dávno zanikl a jehož popis nebyl
dosud znám, neboť z různých důvodů unikl pozornosti badatelů. To je i případ dále
uvedených literárních textů publikovaných v dobových periodikách v podobě žánrových
obrázků, črt či povídek, tedy textů vzniklých mimo odborný kontext.
Tyto prameny mají své přednosti:
1. Jejich autory jsou beletristé, kteří jsou rodáky anebo dlouhodobě pobývají v obci,
o níž píší, a znají velmi důvěrně prostředí, lidi i průběh obyčejů s jejich místními zvláštnostmi.
2. Autoři přinášejí ucelený popis zvyku, jak ho sami pozorovali v jedné jediné lokalitě.
3. Popisují obyčej v širším kontextu vesnického prostředí a usilují i o zachycení
atmosféry, v níž obyčej probíhá. Texty nezřídka působí emotivně.
V této stati chci upozornit na takové práce dvou regionálních autorů, beletristů
Františka Horenského a Jana Janči.
První z dvojice, učitel a spisovatel František Horenský, popsal a na počátku 20. století
uveřejnil črty o jízdě králů v Boršicích u Buchlovic a v Pašovicích na Uherskobrodsku.

1

Bartoš, František: Moravský lid. Telč, 1892, s. 47-53. Zíbrt, Čeněk: Jízda králů o letnicích
Frolec, Václav a kol.: Jízda králů. Lidový obřad. Hra. Slavnost. Praha1990.
3
Blahůšek, Jan – Teturová, Jarmila: Jízda králů na jihovýchodě České republiky. Strážnice 2012.
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František Horenský (1866–1933) se narodil v Pašovicích na Uherskobrodsku, jako učitel
natrvalo zakotvil v Boršicích, kde pak prožil celý svůj život. Ve své literární tvorbě se věnoval
námětům z vesnického prostředí. Formou národopisných žánrových obrázků zachycuje
všední i sváteční dny vesničanů, jejich rodinné i výroční obyčeje a zabývá se i psychologií
postav. Své literární práce publikoval na přelomu 19. a 20. století ve Slováckých novinách
vydávaných v Uherském Hradišti. Část své tvorby uveřejnil knižně ve dvou souborech
Slovácké obrázky4 a Nové slovácké obrázky5, avšak řada prací knižně vydána nebyla. Mezi
nimi i dva texty týkající se jízdy králů.
V roce 1902 nalezneme ve Slováckých novinách črtu s názvem Ze slovácké jízdy na
krále.6 Je to jediný dochovaný popis jízdy králů z autorova rodiště Pašovic. Autor v něm
zaznamenává průběh obyčeje, který vrcholí střetnutím pašovické jízdy králů s jízdou králů
z blízkého Těšova. V úvodu popisuje vzhled jezdců, jejich oblečení a rekvizity, z nichž
neobvyklou je „kosa“ v rukou králových pobočníků namísto obvyklých šavlí.
„Z celé dědiny sejdou se hrubí chlapci, vyberou ze sebe nejmladšího, který podobá se v
tváři děvčici, a udělají ho králem. Toho ustrojí do dívčích nových šatů, přepášou dvakráte
tureckým šátkem přes prsa a posadí mu na hlavu vydru. Když vše hotovo, oblekou se ještě jiní
dva a to nejsilnější do ženských šatů, přes prsa opášou sei též šátkem, ale jenom jednou, na
hlavu dají beranice, do rukou vezmou kosy – a jsou v parádě. Ostatní, svátečně vystrojení,
pozastrkují si za holenky pestrobarevné fáborce.“
Objížďka a vyvolávání mají obdobný průběh jako v jiných obcích. „A nyní posedají si
všichni na zapentlené koně. Nejprve rozjedou se po své dědině, potom po druhých. Odevšad z
chalup vybíhají lidé podívat se na průvod. Kolem krále, jenž jede v prostředku, postaví se ti
nejsilnější dva v ženských šatech, jeho pobočníci s kosami, vpředu i vzadu rozděleni jedou
ostatní účastníci na koních a po boku celého průvodu z levé i pravé strany po dvou jedou čtyři
vyběrači a vyvolávači s košíky v ruce, aby mohli vybírati od hospodyň peníze, slaniny, vejce
a podobné drobnosti na svého „chudobného krála“. Co průvod hlavní pomalu zvolna jede
dědinou, vyběrači po obou stranách odtrhnou se na obě strany dědiny a zastavujíce se
u chalup u samých dveří na koních, vyvolávají: „Na krála, matičko na krála. Máme krála
chudobného, ale velmi poctivého. Huléj!“ A odříkávají různá říkání a vybírají. Co vyberou, to

4

Horenský, František: Slovácké obrázky. Telč, 1893.
Horenský, František: Nové slovácké obrázky. Telč, 1899.
6
Horenský, František: Ze slovácké jízdy na krále. In: Slovácké noviny 19, č. 62 (9. 8. 1902), s. 1–2.
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prodají a večer u muziky společně propijí. Když se projedou celou dědinou, seřadí se zas
v hromadu a tryskem jako duchové uhánějí s očí diváků do jiné.“
Neobvykle v popisu působí snad jen vyvolávka „huléj“; v blízkých obcích se vyvolávalo
„hýlom“, respektive „hylóm“. Všude, kam jízda králů zavítá, stává se středem pozornosti:
„Všady, kde jeli, byli hned všecí „hore“, vítajíce je s úsměvem. Tetičky, děti, pacholci, dívky, ba
i hospodáři a staří vycházeli ven na ulic se na ně podívat. Ale když povybírali, kde se co dalo,
odjížděli zas rychle, nechávajíce po sobě jenom sloupy prachu a trochu řečí v dědině.“
Nevšedním zážitkem je pro autora setkání dvou znepřátelených jízd. Říká doslova:
„Radosť pak dívati se, střetnou-li se potom na cestě do cizí dědiny s jinou cizí tlupou králů,
jedoucí za tímtéž účelem zase naproti. Tu uchýtají si navzájem krále a která strana krále
pozbude, odjede s hanbou domů. Není divu, že i krev někdy teče a že i ostřejší šarvátka někdy
se mezi nimi strhne, zejména jsou-li obě družiny v nějaké tajné rozepři, a setkají-li se
z nenadání na cestě.“
K takovému setkání došlo, když Pašovjané zamířili do Těšova a v ústrety jim vyjeli
místní – jízda králů těšovská. Jak se obě skupiny blížily k sobě, situace nabírala na dramatičnosti: „V tom objevilo se na kraji dědiny několik Těšovjanů na koních a za nimi v patách
ostatní.
„Už sú tu! Vijé, koníci!“ volali naši chlapci pašovští.
„Koníci, jako by rozuměli, oč chlapcům jde, vytrhli, z bystra, pentle se na nich natřásly a
celý houfec Pašovjanů pojížděl zvolna, ale jadrně naproti jinému, který také již zpozoroval, že
má kohosi před sebou.
Za chvilenku stály obě strany zrovna proti sobě, jen ale na pět kroků vzdáleny od sebe.
„Chlapci, vymiňte!“ volali Těšovjané.
„A co bysme my vymíňali, vymiňte vy!“
A Pašované, nedbaje na ně, jeli zrovna do nich dál.
„Oho! Hneť! Vijo!“
„Vijo!“
Koně na obou stranách se vzepjali, div se nepřevrátili.
„Maria! Dyť sa drž, nech nezletíš!“ volá Pašovjan Šůstek na Doležálka, jenž už bral
převahu sletět, ale včas ještě se zachytil.
Nastala napjatá chvíle. Žádný nechtěl ustoupiti. Pašovjané ani hni a Těšovjané také ne.
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V tom zase jeden Pašovjan, Antoš Rachůnek, pobodl silně vranku, vranka potrhla rázně
do předu a Rachůnek byl mezi Těšovjany. A zrovna tak, že odrazil jednoho pobočníka králova
a dostal se sám podle jejich krále. V patách za ním sypali se už ostatní Pašovjané, a když už
byli v prostředu a rozrazili je od sebe, Buráň chmatl těšovskému královi po uzdě a už ho
pojímá sebou.
„Prr! Vijo!“ začal volati král a vzpírati se.
„Takra hneť! Bočanu, Svízelo! Dyť ím nedajte! Berú nám krála!“
Těšovjan, který takto volal, rozehnal se a s bezohlednou smělostí hnal se mezi
Pašovjany zpět, aby jim vydral krále. Ale ti už vyrazili z prostředka Těšovjanů a vijo i s jejich
králem pryč do trysku.
Těšovjané zůstali jako omráčeni, hledíce jeden na druhého, a nevědouce, co dělati.
„Ale no Bože věčný, dyť za něma k Újezdu! Snáď ím ho nenecháme!“
Avšak prosba vyslyšena nebyla - Pašovjanům se podařilo se zajatým těšovským králem
ujet a konali pak objížďku s králi oběma – svým i ukořistěným. Když se navečer vrátili
z objížďky, rozpravili se chlapci, odvedli koně domů a vypravili se k muzice. Mladého
Těšovjana, tak jak byl, sebrali s sebou a tancovali. Propustili ho z dědiny a poslali ho do
Těšova na koni, na němž dojel, až „když už jasné hvězdičky vysypaly se na obloze a měsíc
zasvítil.“
Týž autor uveřejnil ve Slováckých novinách také obsáhlý popis jízdy králů boršické.
V črtě nazvané „Na krále“,7 vydané o rok později, v roce 1903, sleduje jízdu králů, která
navštěvuje sousední městečko Buchlovice, jež bylo sídlem panství.
S jezdci se setkáváme ve svatodušní pondělí, když se „po hrubé“ (mši) sjíždějí na návsi,
aby se společně vydali na objížďku: „V Boršicích na návsi u hospody, kde celé houfy diváků už
stanuly a kde ještě množství lidu, zejména chasy domácí a přespolní, hrnoucí se právě
z kostela z hrubé, muselo tedy přejít, linkovaly už zvonky na koních, vlály pentlice a všelijaké
pestré fábory a projížděli se už chlapci o překot na různobarevných šimlích, fuksách
a vranících. … V prostřed, jak obyčejně, stál král, mladistvý chlapec oděný v ženském obleku,
tož ve fěrtochu bílém, v červeném harasovém fěrtůšku, ve vyšívaných bílých rukávcích se
svátečními širokými rukávy, v modré květované atlasce na místo vesty chlapecké, která se
leskla hedvábem, na hlavě vydru širokou se srstnatým do polokruhu zvýšeným lemem dokola,
7

Horenský, František: Na krále: Svatodušní črta ze Slovácka. In: Slovácké noviny 20, č. 62 (12. 8. 1903) – č. 66
(26. 8. 1903), s. 1.
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z níž vlály pentle jako nevěstě, a na prsou dvakrát přepásán napříč do kříže širokým pásem
barevným, na černém vraném koníku, který jen hrabal nedočkavě; po boku jeho zleva
i zprava dva pobočníci, stárci to chasy boršické, s šavlemi v ruce taktéž v takovém ženském
obleku a s vydrovkami na hlavách, v jinobarevných atlaskách, na bujných bílých konících, ale
jen jednou každý přepásán napříč přes prsa pentlemi, kolem nich chlapci ostatní na hnědých,
bílých, červených a všelijakých těžkých i lehčích konících, praporce za vysokými holenkami,
v nohavicích a vestách, v bílých košilích, všichni voničky za malými černými kloboučky – honili
se a projížděli, rovnali koně nezvyklé této parádě, sjížděli se a zase řadili a objížděli, jak už to
bývá při takovéto parádě. Jeli na krále!“
V obsáhlém textu místy takřka impresionisticky popisuje Horenský, velký znalec
a obdivovatel Chřibů, krajinu na úpatí pohoří, kterou se jízda pohybuje. V textu zvěčnil
i jména účastníků: „V předu na Fuksy, která měla hřívu a ocas úplně propleteny a ověnčeny
pentlemi a na prsou a na předku na žlutém poli vyšívanou placetu, jel Jožka Tomášou, za ním
a vedle z boka Jožka Bartošou, pak Martin Dudešků, Klima Franturů, Bohuš Kučerů, Bartoň a
Krpal, Kolečkář, za nimi dále král s pobočníky – Janek Nesvatbů a Martin Duda s Jankem
Tupeckým, dál ještě Kuba, Rafaja a Antoš Blecha, malý to chasník, ale jadrný, s klokočkem v
tyle, a ten furiák Vavřin Kvasničkou, který vždycky má klobouček z boka na oku, potom
Krpálek, Trávníček a bratr Jožky Tomáše, Janek Tomášou.“
Před Buchlovicemi zastavují a dva vyslanci jedou ke starostovi, požádat o souhlas vjet
s králem do obce. Činí tak následující vyvolávkou: „Poslechněte horní, dolní, domácí,
přespolní, co vám budu povídati ve svatodušní pondělí! Před tímto domem jest drobné
kamení, prosíme pana starostu o povolení, bychom mohli přejíti tímto městečkem bez
uškození. Hylóm!“
Poté, co je souhlas vydán, vjíždí jízda králů do městečka a postupně objíždí sídla místní
nobility, kde lze očekávat hodnotnější obdarování. Tak je postupně „vyvoláno“ místnímu
lékaři, kněžím, správci, učiteli, lesmistrovi, osazenstvu hostince Novákova i Spáčilova; jezdci
nevynechají ani pivovar, četníky, poštu, Panský hostinec atd.: „Všady, kde byli, měli pro
každého zvláštní říkání, které měli nachystáno již předem, anebo si ho teprv rychle sami
složili,“ dodává autor.
Pohyb „královského“ průvodu je následovný: Hlavní průvod jel po cestě, vyvolávači a
vyběrači kolem domků a vedle oken. Po každé, když se blížili ke stavení, z vyvolávačů jeden
zůstal státi buď před okny neb u dveří a vyvolal. Za ním, když odjel, jeli hned vyběrači. Jeden
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měl košík na vejce, druhý odbíral peníze. Obdrželi-li vejce, druhý už dále nečekal, ale jel ihned
za prvním a naopak. Bylo-li třeba u někoho a vyběrač byl nejistý, zda-li obdrží co, nebo ne, tu
řekl uctivě: „Prosíme o malý dáreček. … Co vyberou, seberou, vejce nebo slaniny, kdyby snad
také něco takového dostali, prodají ještě v Buchlovicích – však se tam kdosi najde, třebas
v obchodě nebo hospodě, po případě i v chalupě některá tetka nebo vajčářka – a penězi se
večer podělí až u muziky. I o tuto se stárci už postarali a večer ještě postarají.“
S líčením nálady, která opanuje účastníky, jezdce i přihlížející, se v národopisných
pramenech setkáváme jen zřídka, v Horenského fejetonech má však své místo, neboť líčením
prožitků a nálad text zbavuje pouhé popisnosti a dává čtenáři možnost vcítit se do celkové
atmosféry průběhu obyčeje: „Hromadně, jedním voláním a z plných hrdel, takže je bylo
daleko slyšeti ozývati se, začali oznamovati svůj příjezd do městečka, a přehlušovati cinkot
zvonků a dupotání koňskými kopyty. „Hylóm! hylóm! hylóm! Na krála! Máme krála
chudobného, ale velmi poctivého. Hylóm! … Jak mrštně narovnal se na svojí Fuksi Jožka
Tomášů! Jak pyšně nastrčil svůj klobúček s přehnutou dolu střeškou na předku Vavřin
Kvasničků – ten furiant! Jak opatrně rovnal se malý synek Janek Nesvadbů jako král na
koňovi, aby snad nějak nespadl, a dával ruce v bok! Jak zamávali si chlapci šavlemi
a pozdvihli své palaše – oba to pobočníci královi! Jak všichni povypínali se výše na koních,
nahýbali a rovnali!
Ihned byl na svém místě Jožka Bartošů i Tomeš Trávníků - vyvolavači, Francek Kopalů,
Bartoň, Kuba i Rafaja – výběrčí, a mezi nimi uprostřed tak, že oni no po stranách zůstali,
všichni ostatní – sám to král se svými pobočníky a celou svou družinou. Panovník není na
světě, který by takto vystrojen mohl se někde ukázati.
V textu autor zaznamenal i vyvolávky komponované s ohledem na postavení těch, jimž
je vyvoláváno:
„Na tento dům svítí každodenně slunce ranní, aby Bůh pozdravil buchlovské velebné
pány! Hylóm!“
„Na tento dům svítí ranního slunce záře, aby Bůh pozdravil pana správce neb
hospodáře.“
„V tomto pivovaře se pije dobré pivo ze sklinky, že jsou tu poctivé a upřímné slečinky.“
„Přes toto městečko voda hučí, že buchlovský pan nadučitel výborně děti učí. Hylóm!“
„Před tímto zámečkem kvete pomněnka, že tu přebývá milostpán hrabě a milostpaní
hraběnka. Pro jejich sličné líce, že mají dobré a upřímné srdce. Pro jejich spanilou a velikou
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dobrotu, že také všichni pěstují upřímnou k nim ochotu, proto k nim lásku mám a k nim se
znám. Hylóm!“
Poslední vyvolávka však vyzněla na prázdno – zámecké panstvo bylo mimo Buchlovice.
Do Boršic se vrátili až vpodvečer, když před tím ještě projeli Polešovicemi. Návrat byl pro
celou dědinu událostí: „Bylo už k sedmé hodině, když se vrátili do Boršic, a octli se zas na
návsi. V Boršicích už je čekali. Zástupy mužských stály na návsi a tísnili se jedni ke druhým
venku před oběma hospodami, které naproti sobě stály přes cestu. V uličkách před
chaloupkami a ve dveřích seděly a stály tetičky, děvčata a děti, rozprávějíce o králích.
V každém domě a v každých dveřích, v každé ulici a každém násypku, kde byl nějaký před
chalupou, stál někdo, čekaje jejich příchodu, a byla jedna rozprávka, jedna řeč jenom
o králích. Věděli všici už, kde byli v Buchlovicích, a jak u koho tam dopadli, ano i leccos z toho
věděli, kterak dopadli v Polešovicích – cestující a besedníci, kteří byli v Polešovicích jim to
donesli – ale přec byli zvědavi a chtěli ještě zvěděti, jak nyní doma ještě dopadnou a jak tu
budou jezditi. V mnohém z nich, když si rozpomněl na ty doby, kdy také sám tak jezdíval
na krále, hnulo se srdce a těšil se z toho, že také jeho synové se jednou ukázali, přeje jim
všeho dobrého, mnohý též, zvláště některý mladý, žárlivě hleděl, že sám nemohl jeti na krále.
Také děvčata, jež vlastně nejvíc přispěla k jejich výzdobě a sama krále i pobočníky strojila,
byla zvědava. Zvědavost byla všady.“

Druhým autorem, který ve svém literárním díle zachytil přípravu a průběh jízdy králů,
je Jan Janča (1866-1928), rodák z Vlčnova, redaktor a beletrista. Janča po studiích v Olomouci působil v redakcích moravských novin (Našinec, Slovácké noviny, Slovač a další), od r. 1896
do první světové války redigoval české noviny ve Vídni, po vzniku Československé republiky
působil v novinách v Olomouci a v Brně. Zanechal po sobě poměrně rozsáhlé literární dílo,
několik souborů povídek, také romány a dramata vedle celé řady drobných novinářských
žánrů.8
Jízdou králů se ve své tvorbě zabýval dvakrát. Poprvé v povídce Dívčí půček, kterou
uveřejnil v roce 1916 v povídkovém souboru U nás pod Karpaty.9 Příběh osmnáctiletého
chlapce Tomáše sledujeme od chvíle, kdy ho přicházejí navštívit chlapci z vesnice a sdělují
mu, že byl chasou vybrán za krále. Důvod je zjevný: „Všeci chlapci povidajú: Byl dívčí půček,
8
9

Bibliografie Jančovy tvorby - viz Janča, Jan: Dívčí půček. Uh. Hradiště: Nakladatelství JJ 2008.
Janča, Jan: U nás pod Karpaty. Olomouc, 1916.
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ale včil za galankú nechodí. A králem može být jenom ten, kdo nechodí ješče v noci za
galankú. Šak víš sám najlepší...“
V povídce je barvitým způsobem zachycena atmosféra ve vesnici v době příprav:
„V pondělí svatodušní hřálo slunko od rána jako v létě. Děvčata, jež strojila chlapcům koně
k jízdě králů, sháněla ještě celé dopoledne pentle a gaňky (čelenky) od svých přítelkyní a po
poledni rozptýlila se po cizích dvorech a humnech a pentlila a strojila. U Králíčků strojili čtyři
koně – pro krále, pro panoše a pro vyvolávače. Zde bylo také nejvíce žertu, zpěvu a dovádění.
Čtyři chlapci – králé, čtyři děvčata, jejich galánky a plno diváků, šohajů, děvčat, ženáčů,
žen a dětí. Po dvoře zvonily zvonky a chřestily rolničky, leskly se na slunci hedvábné pentle
a skleněné gaňky; králé zkoušeli sedla, parádili se – Tomáš a panoši do ženských šatů,
s opentlenou vydrovkou na hlavě, s pentlemi splývajícími po stranách, vzadu i vpředu přes
obličeje. Obličej králův a panošů musí být pentlemi tak zahalený jako tvář turecké princezny.
Tomáš si dobře připevnil sedlo a dobře je vyzkoušel. Byl spokojen. Jako král nesmí se držet
opratí, jeho koně musí vést panoši sedící na koních po obou stranách; král sám musí mít ruce
v bok a jeti musí tak nejen pomalu, ale i tryskem. Tomáš byl dobrý jezdec a v sedle sedělo se
mu jako v peřinách.
Po požehnání vyrojilo se vše z vrat. Kopyta duněla, zvonky zvonily, rolničky chřestěly,
pentle vesele vlály vzduchem a leskly se na slunci. Král, pobočníci a nejužší družina jeli po
cestě, hlasatelé a sběratelé dárků po chodníku podél domů.“
Povídka je pro nás mimo jiné cenná tím, že hrdina, který má přezdívku Dívčí půček,
tedy „dívčí pupíček“, protože více než s chlapci si hrával s děvčaty, nese autobiografické rysy
autorovy. Zjistíme to při porovnání s prózou „Z Jožkových zápisků“, kterou Janča, tehdy
redaktor brněnského Nového lidu, vydal v tomto listu ve dvanácti pokračováních v roce
1926, tedy dva roky před svou smrtí.10 Janča se rozhodl neprozradit svou identitu a text
vydával pod pseudonymem Kara Mustafa. Navíc nikde v textu neuvádí název vesnice, v níž
Jožka, hrdina příběhu, prožil dětství, o kterém vypráví. Text tedy zůstal pro čtenáře
„anonymní“ a zůstal bez odezvy i ve Vlčnově, kde s největší pravděpodobností ani noviny,
v nichž „Jožkovy memoáry“ vycházely, nikdo neznal. Teprve vydání malého výboru Jančovy
tvorby z roku 2008, který obsahuje obě Jančovy práce s tématikou jízdy králů, dalo Vlčnovu
i veškeré badatelské obci možnost využití těchto textů jako pramene.11
10
11

Janča, Jan: Z Jožkových zápisků. Ruch, č. 11 a dále, 1926.
Janča, Jan: Dívčí půček. Uh. Hradiště: Nakladatelství JJ 2008.
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Takto vypravěč Jožka v uvedené próze vzpomíná na období jízdy králů: „Někteří se těšili
na biřmování, já jsem se těšil na krále. Naši „králé“ byli široko daleko známi nejen pestrostí
sálavých barev – však Jožka Uprka dobře později věděl, kam si zajít pro motiv králů - ale
i svým množstvím a svou nepřemožitelností v trysku i zápase.“
A co jízdě králů předbíhalo? „Předně bylo nutno vyhledat počestného krále, hocha
sotva škole odrostlého, který však uměl dobře jezdit na koni. Na králi nesmělo být mravní
úhony, na to se přísně dbalo. A když konečně byl král nalezen, bylo třeba opatřiti mu pěkného
nedivokého koně, sehnat výstroj pro krále, pro pobočníky a pro opentlení koní. Nezbylo, než
aby děvčice vypomohly ze své zásoby pentlí a čelenek a tureckých šátků i tibetků. V neděli
večer napletly se koním z hřív a ocasů lelíky, jež rozpletly se až v pondělí odpoledne. Hřívy
a ocasy byly nakadeřené a do kadeří vplétaly se stužky a pentle. Král, pobočníci i jejich koně
byli vyzdobeni nejvíce. Král a pobočníci byli přestrojeni do ženských šatů, král měl obličej
zastíněný pentlemi, byl jako pod závojem a v ústech měl růži a ruce v bok. … V družině se král
nesměl držet hřívy ani opratí. Koně mu vedli oba pobočníci, držíce v pravicích tasené
zakřivené šavle. V družině krále byli hlasatelé a sběratelé darů, jež přijímali do ručních
košíků.“
Když „králé“ objeli vlastní vesnici, složili u krále vše, čím byli obdarováni, a vyjeli do
sousední vesnice. Při setkání s jízdou králů odjinud docházelo ke střetnutí, jehož cílem je
ukrást protivníkovi krále, který pak musí být vykoupen. Na Slovácku jsou vzpomínány bitky
mezi jízdami králů, při nichž nejednou tekla krev. Janča však popisuje střetnutí jízd králů jako
turnaj s pevnými pravidly, jehož podoba nemá ve Vlčnově pamětníka: „Králé objeli dědinu,
složili u krále dary, aby se jim udělala hostina, a teď tryskem se vydali k sousední dědině
vyhledat tamní krále a svést turnaj. Někdy se stalo, že sousední králé se jim vyhnuli, někdy
zase, že jim vyjeli naproti - jak se kdy cítili. Turnaj nevyhrál by mladičký počestný král. Proto
rychle na jeho koně přesedl největší silák, a když přiblížili se sousedi, byli hrdě vyzváni na
souboj. Oba králi vyjeli proti sobě, napřáhli pravice, chytili se za ukazováky a jeden snažil se
druhého stáhnout s koně. Komu se to podařilo, byl vítězem a cizí král zajatcem. Bylo třeba
vykoupit ho darem, pohoštěním, anebo bylo třeba jít do zajetí a - dát se pohostit. A soupeři
setrvali v hoštění a radovánkách dlouho pohromadě.
Někdy bylo třeba sousední krále honit a k turnaji donutit. Při spatření našich králů
dávali se sousedé nezřídka na útěk, hnali koně silou mocí, ale naši byli jak čerti. Dohnali je
a pak docházelo k bitce, která nebyla již tak nevinná.“
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Stejným způsobem se utkává i hrdina již zmíněné povídky Dívčí půček.
Tento druh soupeření nebyl ve své době neobvyklý, jak to potvrzuje i Jančův současník
Matouš Béňa, učitel na Súchově. V článku o jízdách králů „v Horňácku“ mimo jiné uvádí:
„Domácí král vyzval cizího „za pasy“, z čehož nezřídka povstala krvavá pranice. Někdy také šli
na koni na prsty, až jeden druhého z koně strhl,“12 O dobové oblibě tohoto způsobu měření
síly nacházíme zprávu v nejstarší slovenské sbírce lidových her, kterou v 80. letech 19. století
vydal Pavol Dobšinský: „Od dětí až po staré lidi, doma i na poli naši lidé takto svými prsty
zápasí.“13
V próze Z Jožkových zápisků autor o vypravěči – tedy o sobě - uvádí zajímavou
informaci: „Měl jsem raději něžné hry dívčí než drsnější hry chlapecké. Hrával jsem si
s děvčaty zejména rád „na Elišku“, hru to se zpěvy… Lezení po stromech, vybírání ptáků,
plování na panském rybníce, ježdění na ledě, sáňkování, tím jsem nikdy mnoho času netrávil.
Neměl jsem od mala zájmu na tom, co zavánělo sportem. Když se nám narodil druhý bratr,
choval jsem ho a prával plénky jak děvčica.14 Tu nám osoba vypravěče splývá s Tomášem
z povídky Dívčí půček, a je

zjevné, že obě žánrově odlišné práce jsou Jančovou

autobiografickou výpovědí. Můžeme z nich odvodit i časové zařazení – pakliže je Jan Janča
literárním Tomášem, který jezdil „za krále“ v osmnácti letech, pak nám autor popisuje
podobu, jakou měla vlčnovská jízda králů v roce 1884. Jde tedy o vůbec nejstarší dochovaný
popis vlčnovské jízdy králů. I Uprkův obraz Jízda králů ve Vlčnově, první významné výtvarné
ztvárnění obyčeje, vznikal o desetiletí později. Není jistě bez zajímavosti, že to byl právě
„redaktor Janča“, který na počátku 90. let 19. století Uprku do Vlčnova přivedl, a nepřímo se
tak zasloužil i o první výtvarné ztvárnění obyčeje.15
Na závěr našeho pojednání vyvstává otázka, do jaké míry jsou tyto poznatky důležité,
když ve své podstatě uvedené prameny nepřinášejí zásadní změnu platného schématu
obyčeje, jak ho zaznamenali národopisci již v 19. století, a téma obohacují jen v detailu, který
se může zdát marginálním.
Tu je třeba mít na mysli, že se změnou života na vesnici, zejména v průběhu 2. poloviny
20. století jízda, králů ztrácí svoje původní funkce. Obsah zvyku ustupuje výjevu určenému
pro návštěvníka, který se více než přemýšlením nad zamlženým původem obyčeje a jeho
12

Béňa, Matouš: Jízda králů v Horňácku na Moravě. Český lid, 1893, s. 116–117.
Zapletal, Miloš: Špalíček her. Praha 1988, s. 194.
14
Janča, Jan: Z Jožkových zápisků. In: Týž: Dívčí půček, c.d. s. 6–7.
15
Jilík, Jiří: Záhadná jízda králů. Brno: nakladatelství MH, 2007.
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filozofií, nechává okouzlit nostalgií historizujícího výjevu, do něhož může navíc projektovat
své představy etické, estetické, věrské, ale také kupř. politické, vlastenecké apod. Detaily
podtrhující charakteristické místní rysy a zvláštnosti obyčeje zdánlivě ztrácejí na důležitosti.
Tento trend zesiluje zvláště na přelomu 3. tisíciletí. Jízdy králů již si nejsou protivníky jako
kdysi, dochází ke sbližování obcí, které jízdu králů udržují, k setkávání protagonistů jízd králů,
výměně zkušeností, a tím vzniká prostor pro přebírání vhodných, ale i problematických
prvků, ke sbližování obsahu i formy obyčeje. Tento vývoj je nezadržitelný a v podstatě sám
o sobě není negativní. Avšak je třeba dbát na to, aby v toku času nemizely a nezanikaly místní
odlišnosti a zůstala uchována rozmanitost projevů lidové kultury. Jízda králů by měla být vždy
trochu jiná ve Vlčnově, trochu jiná v Hluku, trochu jiná v Kunovicích. A pokud by se snad
jednou rozhodli obnovit jízdu králů v Pašovicích, pak kosy v rukou pobočníků by měly zůstat
pevným identifikačním znamením příslušnosti k obci. Proto je třeba všímat si, vyhledávat,
zaznamenávat a udržovat v povědomí nejen to, co mají jízdy králů společné a co bylo de
facto oceněno zápisem do Seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO, ale
také to, čím se místně odlišují, a co je na nich zvláštní a osobité. Jenom tak uchováme pro
budoucnost obraz tradiční lidové kultury v co nejpestřejší škále jejích projevů. To je vedle
obohacení pramenné základny i důvodem vzniku tohoto textu.

Foto č. 1: František Horenský

Foto č. 2: Jan Janča
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Foto č. 3: jízda králů, Boršice

Foto č. 4: Vlčnov 1892
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Jízda králů – letniční obřad nebo (folklorní) slavnosti?
Jan Blahůšek, Park Rochus, o.p.s.

Otázku uvedenou v názvu tohoto krátkého diskusního příspěvku pokládám zcela
záměrně.
Jak lze současnou jízdu králů definovat? Pokud bychom měli k tomuto pojmu zpracovat
samostatné etnologické slovníkové heslo (které mimochodem v Národopisné encyklopedii
Čech, Moravy a Slezska chybí), asi bychom uvedli, že se jedná o původně letniční obyčej,
který má charakter obřadního průvodu, při němž skupina mladých mužů objíždí na koních
vesnici či město. Dále by následoval popis ustálené hierarchie a podoby celého průvodu, jeho
aktérů, jejich oděvů, ozdob a chování. Nechyběly by pravděpodobně ani historické
souvislosti a taxonomické zařazení v systematice lidové kultury.
Při srovnání takového, o reálná fakta se opírajícího základního popisu s popisy ve
starších pramenech a literatuře asi nenajdeme mnoho rozdílů. Je ale dnešní jízda králů
stejným letničním obřadem, jakým byla třeba před sto lety?
Ptám se na to proto, neboť podle obdobné definice byla jízda králů nominována
a později také zapsána do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví
lidstva UNESCO. Pro potřeby nominace tedy byla jako samostatný a historicky doložený
obyčej „vyjmuta“ coby část současné podoby širšího dění, které se odehrává na stejném
místě a ve stejném čase. Toto vydělení bylo zcela praktické: Především byla takto
uchopitelnější z hlediska podmínek nominační dokumentace. A také si asi jen stěží můžeme
představit, že by s jízdou králů byly na zápis do Reprezentativního seznamu nominovány
Dolňácké slavnosti nebo Slovácký rok. Bylo to jistě také proto, že zápis do Reprezentativního
seznamu přináší konkrétní závazky, aby byla na různých úrovních iniciována snaha
o uchování zapsaného prvku a ten jako součást světového kulturního dědictví nezanikl.
O tom, že se dnes jízda králů nekoná jako samostatný obřad či obyčej uvnitř
vesnického společenství, není pochyb. Ve všech obcích, ve kterých se jízda králů dochovala,
nebo ve kterých byla obnovena, je dnes součástí širší slavnosti. Již Václav Frolec v publikaci
Jízda králů. Lidový obřad, hra, slavnost, která byla vydána v roce 1990, uvádí na základě
předchozích výzkumů, že ke slavnostem jízdy králů se v konkrétních obcích připojují „další
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folklórně laděné akce, především vystoupení folklorních skupin a souborů lidových tanců“.1
Podle Frolce se takovéto slavnosti konaly již v prvním desetiletí po skončení II. světové války
v několika obcích na Uherskohradišťsku a ve Skoronicích na Kyjovsku, později také na
Strážnicku, Brněnsku a Hané.2 Toto období lze proto z hlediska jízdy králů považovat za
přelomové. Sice již více než o půl století dříve se obyčej jízdy králů předváděl při jiných
příležitostech, většinou mimo samotnou obec, ovšem až v poválečném období se snad
i v souvislosti s rozvojem folklorního hnutí začal přeměňovat z obřadu vesnického
společenství na vesnickou či městskou slavnost.
Ve vymezení rozdílu těchto dvou pojmů předběhla můj diskusní příspěvek svou studií
v posledním čísle Národopisné revue, které se mi dostalo do rukou teprve v minulém týdnu,
rumunská badatelka žijící v Dánsku Anca Giurtchescu.3
Pojem obřad či rituál není na tomto místě asi třeba vysvětlovat.
Ovšem z obsáhlejší definice slavnosti rumunské badatelky si dovolím citovat: „Slavnost
coby jev je v zásadě různorodým projevem. Může oslavovat sezónní svátky určené solárním či
lunárním kalendářem a cyklem ročních období, periodicky připomíná náboženské slavnosti,
historické události, instituce a osobnosti. Slavnosti se historicky vztahují k rituálům nebo jsou
od rituálů odvozeny … Slavnosti se konají v určité době a na určitých konkrétních místech a
často slouží k intenzifikaci společenských hodnot tím, že je během průběhu těchto akcí
uvedou do centra pozornosti.“4
Zajímavá je ovšem i další část uvedeného vymezení pojmu: V evropských státech, které
byly součástí tzv. socialistického bloku, tento termín primárně označoval a někde stále
označuje akce oficiálně organizované k politickým a vzdělávacím účelům a socializaci. Často
nesou ideologické poselství zabalené do uměleckých představení (…) k oslavě historických
událostí nebo „nových“, vykonstruovaných tradic.5

1

Frolec, Václav – Pavelčík, Antonín – Zemek, Metoděj: Jízda králů. Lidový obřad, hra, slavnost. Praha: TEPS
1990, s. 64.
2
Srov. tamtéž.
3
Giurchescu, Anca: Mezi rituálem a festivalem (na příkladu vlčnovské jízdy králů). Národopisná revue 23, 2013,
č. 1, s. 42–46.
4
Tamtéž s. 42.
5
Tamtéž.
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A zde mě napadá možná zajímavá otázka: zda dnes opět nejsou některé folklorní
slavnosti přespříliš politizovány účastí konkrétních politických představitelů, různými
záštitami a projevy…? Ale to jsem odbočil.
Domnívám se, že právě v různorodosti a nezávaznosti struktury slavnosti lze
v souvislosti s jízdou králů a její další existencí nalézt řadu problémů. Lze předpokládat, že
vztahem k tradici a snad i díky zápisu do Reprezentativního seznamu budou všichni aktéři
a organizátoři jízdy králů jako obřadu (rituálu) vázáni určitými pravidly. Král snad bude
i v příštích letech panicem, oblečen bude v dívčím kroji, doprovázet ho budou skupiny mužů
na koních atd. Platí ale taková závaznost i pro jízdu králů jako folklorní slavnost? Myslím, že
ne. A právě zde se nabízí prostor pro komercionalizaci slavnosti a různé novotvary.
Návštěvník takové akce, divák, který není odborníkem, nebo poučeným členem
konkrétní vesnické komunity ale tyto dvě polohy jízdy králů rozlišit nedokáže. Týká se to
mnohdy také novinářů, což může významně ovlivňovat mediální obraz, který má
v současnosti mnohem větší dosah, než jaký představuje skupina účastníků slavnosti.
Vzhledem k tomu, že je zápisem do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního
dědictví lidstva na jízdu králů upřena mnohem větší pozornost, může ji konkrétní mediální
obraz v budoucnu také výrazně ovlivnit.
Všechny tyto úvahy mě vedou k závěru, že při redokumentaci jízdy králů by měla být
pozornost věnována nejen samotnému obřadu, ale veškerému dění, které jakýmkoliv
způsobem souvisí s celou slavností, měly by být posuzovány vzájemné interakce a následně
také formulovány doporučení organizátorům. Je to podle mě jedna z cest, jak uchránit odkaz
jízdy králů budoucím generacím a zároveň dostát závazkům, které si předkladatelé nominace
v roce 2010 stanovili.
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Vývojové tendence jízdy králů v návaznosti na komercializaci a medializaci
Josef Holcman

Vážení přítomní, milí milovníci zvyků, obyčejů a tradic, zvláště těch letničních. Můj
referát nebude úplný a ani vyčerpávající. Žijeme ve zrychlené době, jejíž mediální kroky, akty
i prostředky jsou nasáklé exhibicionismem, slávou a penězi, ale na druhé straně
i odlidštěním, samotou a závislostmi všeho druhu.
V podstatě všechno nové v životě, kromě toho, co nás naučily maminky, vnímáme
skrze média a nemáme možnost ověření. Vyjma toho, co jsme sami zažili na vlastní kůži. Pro
mě je něčím takovým jízda králů, která šla napříč dějinami a z každé doby si vzala něco. Tedy:
jízda králů se vyvíjí a my ten vývoj můžeme ovlivnit. Když jsem se začal tímto fenoménem
hlouběji zabývat po smrti mého otce v roce 1985, tak se mně tehdy zdály snahy odborníků
trochu naivní: dokola jsem četl a poslouchal jednotlivé teorie o tom, kdy, kde a jak jízda králů
vznikla. Věřím, že to nikdy neodhalíme a myslím, že je to dobře – jízdě tak zůstává jistá
neposkvrněnost a tajemství. Zjednodušeně řečeno: jízda králů vznikla tehdy, když člověk
osedlal koně a toto spojení ušlechtilého zvířete a mladého muže začal zdobit barvami
a zvuky. Nicméně mám se tady zabývat současností, i když: co je, to už bylo; co bude, to už
je.
Jestliže tady dnes předstupuji s nějakým referátem, tak ne proto, že bych byl v tomto
oboru vzdělán, ale proto, že jsem fenomén jízdy králů zažil zevnitř (jako jezdec), zvenčí (jako
organizátor) a pak – s odstupem času – jsem se jej snažil několikrát popsat.
Kladu si ovšem také laickou otázku, nakolik tato konference může pomoci svatodušním
tradicím či jízdě králů. Odpovídám si, že může; nicméně následný proud informací musí přes
nás, kteří jsme v příslušném sboru, prosáknout až dolů, k organizátorům i aktérům. Také
k médiím, tedy k novinářům, kteří v těchto věcech (a nejen v nich) klouzají po povrchu, a
když upadnou, tak dělají, že spadl kdosi jiný. Nicméně to neznamená, že je budeme
označovat za nekompetentní - chce to se jim věnovat a předávat informace; část jich na to
slyší. Myslím, že je třeba i poděkovat za to, že o jízdě králů se vůbec v novinách či časopisech
dočteme – byť jinak, než jak bychom si představovali.
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Jízda králů je ohrožený druh stejně tak, jako koně. Musíme se vystříhat toho,
abychom - i mimoděk - říkali jednotlivým obcím, v nichž se jízda králů pořádá, že něco dělají
špatně, nebo jim dávat návody, jak to dělat mají. Musíme se oficiálně vyvarovat toho,
abychom určovali, která jízda je nejlepší a naopak. Každá je taková, jaká je v důsledku
specifického vývoje v dané lokalitě; každá má odlišné rituály zejména v začátku a v konci – to
je na jízdách králů v Hluku, Kunovicích, Skoronicích a Vlčnově to nejcennější. Takže na dané
téma se zmíním jen o jízdě králů ze Skoronic, kterou pořádáme doma nepravidelně
a v Kyjově pravidelně; totiž tlaky médií, financí a vůbec doby jsou všude stejné. Poslední jízda
králů v Kyjově stála 109 000 Kč i s pojištěním koní a jezdců; když jsem jel poprvé v roce 1969,
tak bylo vše zadarmo, včetně koní. Ti byli z obce odstraněni v polovině sedmdesátých let a
tím pořadatelsko-finanční trable začaly. Nevím, kolik stála jízda králů v Kyjově v roce 2007,
ale na ní bych chtěl ukázat, že byla – organizačně – jízdou králů z nejhorších. Když jsem četl
před zahájením do mikrofonu pár slov o jejím původu, tak jsem se slyšel trojnásobně a místy
zase vůbec. Když Břeťa Rychlík odpovídal jízdě králů na úvod do klasického mikrofonu verši
Ivana Jelínka: „Tož vitaj, mladý sličný králi, přijíždíš z boje z dáli, sem do Kyjova, v udatném
průvodu, spíš na víno než na vodu…“, a vzal si na to i kroj, tak ampliony koktaly. Vyznělo to až
trapně. Odborníci z najaté a zkušené firmy nabídli vyvolávačům mikroporty před ústa, jak to
mívají zpěváci v televizních show. Tak to raději nic, protože starý kroj nesnese nové věci. Dali
je tedy vyvolávačům na kordulky, deset centimetrů od úst. Pak se na to vymlouvali, že kdyby
si je vzali jezdci před ústa, tak by je bylo slyšet. Tisíce diváků na náměstí z toho nemělo skoro
nic. V době, kdy můžeme mluvit mobilem z Austrálie do Grónska, mně připadá tristní, že
vyhlášené studio nedokáže během dlouhé doby trvání jízdy, během čtyř hodin, napravit
chrochtání, koktání a zajíkání techniky, potažmo však jezdců a vyvolávačů, přenášené na pár
metrů. Navíc za praporečníka, vyvolávače a děkovníky poslali červenou dodávku s ampliony,
která měla ty zvuky šířit, která však po celou dobu trvání jízdy rozdělila průvod na dvě části.
Bylo to, jako když jezdí kožkař s autem po dědině a volá: „Ééé, staré peří!“
Dalším problémem, kterým nás byznys tehdy převálcoval, byly stánky na náměstí
a v přilehlých ulicích. Pořadatelé musí v budoucnu jasně říct, zda chtějí stánky a nájemné za
ně, nebo jízdu králů. Obojí nelze. Na dolním konci náměstí se průvod prodíral mezerou ne
větší než sto třicet centimetrů mezi boudami z plachet a auty, které k nim patřily. Koně,
jezdci, pořadatelé, hasiči s provazem, diváci a domácí, kteří vycházeli s občerstvením. Zázrak,
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že se nic nestalo. Šňůry od elektřiny na zemi – pokud na ně kůň šlápne podkovou, tak ho
zkrat může zabít. Takové ubohé uličky mají být prostorem pro královský průvod? Vůbec se
nedivím, že někteří vyvolávači znervózněli a pletli jména či verše, čímž moje rozčarování
dovršili. A do toho úzkost pořadatelů, aby někoho kůň nekopl nebo někdo nespadl, vyúsťující
v zákaz jiného pohybu koní, než je pomalý krok. Ten je ovšem pro koně nejhorší, při něm po
několika desítkách minut kůň znervózní. Na jízdě králů je nejkrásnější klepot podkov.
Takže v zajetí byznysu, techniky i obav nejrůznějšího druhu může příště jízda králů
vypadat také tak, že nastrojení panáčci, vlečeni každý svým bodyguardem – koňákem, se
plazí od jednoho fotografa k druhému. Chtěl jsem na uvedených dvou příkladech nastínit, jak
technika a peníze mohou ovlivnit staletý obyčej. Snaha přinést a přenést obraz jízdy králů co
největšímu počtu diváků, snaha neprodělat (nemluvím o snaze vydělat – to mohou jen
doprovodné akce), touha být viděn v televizi a číst o sobě v novinách, to jsou nebezpečí,
která z původní koledy či objížďky mohou udělat cirkus. Jízdě králů vadí politici vystupující
před obecními úřady z kočárů nebo bavoráků. Jízdě králů vadí stánkaři prodávající plavky,
růžence i brýle. Vadí zvuky kolotočů a jejich amplionů. Ruší i břinkot činelů a bubnů
dechovek. Vadí lidé, kteří se zúčastňují s úmyslem napít se. Vadí i diváci? Žasnu, kde jsem se
to octnul – ano, původně se jízda králů jezdila bez diváků; byla intimní součástí liturgického
a hospodářského roku v řadě obcí a diváci byli zároveň účinkujícími: vstupovali do jízdy dary,
verši nebo zavýsknutím.
Nechtěl bych končit tímto paradoxem, ale v padesátých letech se u nás, ve Skoronicích, jízdy králů skutečně konaly z jakési vnitřní potřeby chasy a těch dospělých, kteří tu
barevnou kometu, plující uličkami, považovali za kus sebe samých.
Pořádat jízdu králů ve Skoronicích, v malé obci s nízkým rozpočtem, by bylo
v následujících letech bez pomoci UNESCA či MK ČR nemyslitelné: bez dotací to nepůjde
(cesty auty za koňmi, platby za telefony, nákup potřeb k vyrobení ozdob, dokupování nově
zhotovených součástí krojů, platby za koně, cestovné, pojistné). Ovšem i samotný zápis
v UNESCU je jistým zásahem do autenticity tohoto obyčeje, ale je na nás, jak ho zužitkujeme;
takový článek v Reflexu, kde se novinář Holec vysmíval, že Česká republika je poťouchlý ráj
UNESCA, je reakcí, kterou je třeba brát vážně jako hlas vykořeněných lidí, jimž na tradicích
nezáleží. Vím, že nikdy nenajdeme obecnou shodu třeba v tom, že tradice a rituály mírní bol
a násobí radost; je však třeba neustále dokazovat a prakticky předvádět, že zvyky, obyčeje
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a obřady našeho venkova (z nichž řadu převzala města, viz fašank), nám mohou pomáhat
přežít cosi, co číhá v nedaleké budoucnosti: mediální totalitu, masáže kýčů plazících se po
nás z našich elektronických krbů, diktát zisku, jakožto jediného uznávaného produktu
veškerých lidských činností. Osobní kontakt a člověčí dech nedokáže nahradit žádná
technika. Proč jízda králů uspěla v konkurenci nominací na ostrově Bali? Protože fúra lidí
(osobně v terénu pracujících s pamětníky, fotografiemi, filmy a předměty jízdy králů) ze
strážnického Národního ústavu lidové kultury, Vlčnova, Hluku, Kunovic a Skoronic,
představila tento obyčej jako barevný klepot podkov pochodující po laně, napjatém mezi
zvířetem a Bohem. Těším se, že takový uvidím v neděli ve Vlčnově.
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Letniční obyčeje ve sběrné oblasti SLS Vysočina - tradice a současnost
Ilona Vojancová, NPÚ ÚPS na Sychrově, pracoviště SLS Vysočina, Hlinsko

Sběrná oblast Souboru lidových staveb Vysočina (dále jen SLS Vysočina) se nalézá
v části Pardubického kraje a v části Kraje Vysočina (část okresů Chrudim, Žďár nad Sázavou
a Svitavy). Z hlediska národopisných oblastí České republiky se jedná o České Horácko a část
Moravského Horácka. Tato oblast byla před čtyřiceti lety vymezena především s ohledem na
podobnost hmotných dokladů lidové kultury (doklady lidového stavitelství, lidový oděv
a další). Vzhledem ke shodným přírodním, sociálním a společenským podmínkám se život
a lidová kultura obyvatel tohoto regionu vyvíjely obdobně.
Kalendářní obyčeje vztahující se k období letnic z aktivního povědomí obyvatel
uvedeného regionu vymizely v první třetině 20. století. Do té doby k nejvýraznějším
svatodušním obyčejům patřilo otvírání nebo též čištění studánek. Dále pak stavění a kácení
máje, specifické taneční zábavy, obyčeje pastýřů dobytka a svatojánské ohně. Výrazným
atributem letničních obyčejů ve sledované oblasti, ve shodě s ostatními regiony, byla voda,
oheň a prvky apotropajní magie. Nositeli části letničních obyčejů byly děti (čištění studánek,
pastýřské obyčeje, svatojánské ohně), aktéry ostatních obyčejů byla mládež - chasa. Nejdříve
se budeme věnovat výčtu a stručnému popisu obyčejů, které zcela zanikly.
I v námi sledovaném regionu bývala v čase letnic zahajována pastva dobytka, tudíž se
k tomuto období vážou některé pastýřské obyčeje. V předvečer svátku Svatého Ducha se po
západu slunce scházeli pastevci dobytka na předem dohodnutém místě a práskali biči.
Panovalo přesvědčení, že tak ochrání dobytek před očarováním a nemocemi (Herálec,
Svratouch, Trhová Kamenice a další). Po půlnoci se každý pastýř snažil svůj dobytek přihnat
na pastvu jako první – chtěl votevřít bránu. Pastýř, jenž přihnal svůj dobytek na pastvu
poslední, byl po celou dobu pasení nazýván hounivárem.1 Svatodušní práskání biči se
vyskytovalo do první světové války. Svatojánské ohně zanikly v oblasti Českého Horácka ještě
dříve, dle dostupných pramenů – na počátku druhé poloviny 19. století.2 Svatojánské ohně
na pastvinách zakládali pastevci a pasačky, taneční zábavy kolem těchto ohňů se však
1

Adámek, Karel, Václav: Lid na Hlinecku. Praha, 1900; Svoboda, Josef, František: Moravské Horácko. Helenín
u Jihlavy, 1940
2
Adámek, Karel, Václav: 1900, s. 101. Tamtéž
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účastnila mládež z celé obce. Pastevci vytvořili hranici z větví a roští, do jejího středu umístili
smrček ozdobený květinovými věnečky, které nachystaly pasačky. Ozdobenému smrčku se
říkalo janek. Zapálenými věnečky ze svatojánského kvítí okuřovali dobytek, aby byl zdravý.
U zapáleného ohně se k tanci sešla mládež – chasa. Součástí zábavy u svatojanských ohňů,
stejně jako jinde na našem území, bylo obřadní přeskakování hořícího ohně. V současné
době se uvedené obyčeje ve sledovaném regionu nevyskytují, nezaznamenali jsme žádné
snahy o jejich oživení.
Na následujících řádcích se budeme věnovat letničním obyčejům, které se v určité
podobě zachovaly do dnešních dnů.
Kácení májí se v naší oblasti nepravidelně vyskytuje dodnes. Tento obyčej se ve většině
lokalit nekoná každoročně, ale v různě dlouhých intervalech – jedenkrát za dva roky, za tři
roky, různě. Kácení máje obvykle zaštiťuje sbor dobrovolných hasičů v daném místě. Termín
konání bývá různý – od poloviny května do poloviny června. Průběh je obdobný. Mládenci
postaví vysokou máj na místě, kde se pak odehrává hlavní program (hřiště, prostorná náves,
zahrada u hostince apod.). Máj bývá vysoká od 25 do 30m, na jejím vrcholku je smrček
ozdobený pestrobarevnými pentlemi. Den před kácením máje postaví ještě malé máje před
domy družiček. Program kácení máje začíná obvykle po obědě, kdy mládenci v průvodu
s muzikou obcházejí vesnicí a chodí pro družičky. Před každým domem, v němž bydlí
družička, muzika zahraje a příslušný mládenec požádá rodiče o svolení, aby jejich dcera
mohla být družičkou. Pak následuje taneční sólo pro mládence a družičku, během něhož
rodiče pohostí přihlížející cukrovím, chlebíčky a alkoholem. Když je vyzvednuta poslední –
tzv. hlavní družička, průvod se odebere ke hlavní máji. Nejdříve se pod májkou hraje scénka.
V posledních pěti letech se její podoba ve většině sledovaných lokalit změnila. Tradiční
scénka se skládala z více či méně humorného výstupu, jehož aktéry byli zpravidla hajný,
dědek s bábou, cikáni či kramáři – židé. Předmětem dialogů bylo smlouvání o ceně máje
a toho, kdo máj porazí – pokácí. Scénka měla z větší části ustálenou podobu, včetně
komických situací. V rámci inovace programu jsme v poslední době zaznamenali snahy
o aktualizaci obsahu scénky. Hlavním motivem je otázka, kdo máj porazí, scénka se snaží
humornou formou glosovat nešvary v současné společnosti – především stoupající byrokracii
a odkazování se na předpisy stanované Evropskou unií. Humor je postaven na názorném
srovnávání dříve - nyní. Po skončení scénky mládenci s družičkami zatancují Českou besedu.
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Hlavní mládenec a hlavní družička za pomoci nějaké komické postavy – například babka (muž
převlečený za ženu), hajný, rychtář se následně snaží vydražit máj. Například v letošním roce
jsme postřehli, že vydražená částka za máj se pohybovala od 5000 Kč do 15 000 Kč. Z takto
získaného finančního obnosu se pokryjí výdaje spojené s uskutečněním akce, ze zbytku si
mládenci a družičky zaplatí občerstvení při taneční zábavě. Po skončení dražby a zaplacení
vydražené částky se máj skácí. Mládenci s družičkami se snaží z ležící máje získat pentle, prý
pro štěstí. Po skončení tohoto programu následuje taneční zábava. Mládenci a družičky nosí
stylizovaný lidový oděv, který si zajišťují v půjčovně kostýmů. (Stan, Studnice, Vítanov,
Všeradov aj.)3
Ke specifickým tanečním zábavám konaným v tomto období patřily tak zvané věnečky.
Věnečky připravovala děvčata, která při nich měla práva mládenců. Tedy – mohla si volit
tanečníky a objednávat si písničky u muzikantů. Do sálu, kde se zábava konala, kráčela
děvčata v průvodu s muzikou. V čele průvodu šla dívka s chlapcem (čestný mládenec a čestná
družička), dívka nesla věnec z kvítí, který se slavnostně zavěsil nade dveřmi do tanečního
sálu. Věnečky se konaly pravidelně až do 50. let 20. století. V současné době jsme
zaznamenali snahy o jejich oživení, ale s částečně pozměněným obsahem. Taneční zábavu
nazvanou věneček nepořádají pouze svobodná děvčata, ale určitá skupina vesnických
obyvatel, která se na tom domluví. S původním věnečkem mají tyto zábavy společné to, že se
konají v období letnic a k výzdobě sálu je použito věnců spletených z květin. (Prosetín,
Studnice, Včelákov aj.)
Obyčej nazývaný čištění či otevírání studánek se na Českomoravské vrchovině
přirozeně vyskytoval ještě na přelomu 19. a 20. století. Lze v něm spatřovat předkřesťanské
uctívání pramenů, očistnou úlohu pramenité vody v pověrečných představách našich předků
i snahu zajistit dostatek vláhy. Nositelem obřadu byly mladé dívky, obyčej měl charakter
králenských obchůzek.4

V této podobě se čištění či otevírání studánek odehrávalo

v některých lokalitách ještě v 30. letech 20. století. V uplynulých čtyřiceti letech jsme byli
svědky snah o obnovu tohoto obyčeje, především folklorními soubory. Inspirací pro obrodu
obyčeje se stalo básnické dílo Miroslava Bureše nazvané Otvírání studánek, především ve
spojení se stejnojmennou kantátou Bohuslava Martinů. Na Českomoravské vrchovině se

3
4

Archiv SLS Vysočina, výzkum v letech 2008–2013.
Langhammerová, Jiřina: Lidové zvyky. Výroční obyčeje z Čech a Moravy. Praha, 2004.
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nejznámějším místem konání tohoto obyčeje stala obec Tři Studně (okres Žďár nad Sázavou).
Původně se obnovená tradice v 70. letech 20. století konala u Stříbrné studánky v lese
pod Žákovou horou. Stříbrná studánka je označována jako jeden z pramenů řeky Svratky
(Švarcavy). V roce 1970 právě na tomto místě vyhlásil tehdejší prezident Ludvík Svoboda
Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Součástí programu bylo i pásmo otvírání
studánek předvedené dětským folklorním souborem z Křižánek. Od roku 1970 do roku 1993
se zde studánky pomyslně otevíraly nepravidelně. Od roku 1993 byla tato tradice obnovena,
i když se místem slavnostního programu, pravidelně konaného na konci května, staly
studánky Vitulka a Barborka. Obě připomínají slavnou rodačku ze Tří Studní, hudební
skladatelku Vítězslavu Kaprálovou (1915–1940), která byla žačkou Bohuslava Martinů. Slavný
skladatel ji navštívil ve Třech Studních jednou, těsně před svým definitivním odjezdem do
Francie. Traduje se, že při komponování své slavné kantáty Otvírání studánek, myslel
Bohuslav Martinů právě na návštěvu Tří Studní a zejména na studánku Barborka. Při
procházce mu toto své oblíbené místo ukázala Vítězslava Kaprálová.
Od roku 1993 zaštiťuje otvírání studánek ve Třech Studních Společnost Vítězslavy
Kaprálové. Slavnost se koná u studánek Barborka a Vitulka poslední květnovou neděli. Na
úvod obvykle zazní kantáta Bohuslava Martinů složená na slova Miroslava Bureše. Po této
úvodní části předvede vybraný dětský folklorní soubor obyčej čištění a otvírání studánek.
Samotné obřadní čištění a otevření studánek – pramenů, předvádějí pouze dívky z daného
souboru. Kromě toho se však folklorní soubor představí dalším programem, v němž vystupují
i ostatní členové. Otvírání studánek ve Třech Studních je společenskou událostí, která je
vnímána jako připomenutí někdejšího obyčeje. Stále více se však stává příležitostí k tomu,
aby byla vzpomenuta slavná rodačka Vítězslava Kaprálová a světoznámý skladatel Bohuslav
Martinů. Často se programu u studánek Barborka a Vitulka účastní i političtí představitelé
(v roce 2013 například prezident Miloš Zeman).
Druhým nejznámějším místem, v němž se pravidelně koná obnovené čištění studánek,
je vesnice Vlčkov (okres Svitavy) nedaleko Litomyšle. Program se jmenuje Putování za
studánkami a v obnovené podobě se pravidelně koná od roku 1983. Má být připomenutím
někdejšího lidového obyčeje – čištění studánek a zároveň i básnického díla Miroslava Bureše.
Miroslav Bureš v padesátých letech 20. století sbíral lidová vyprávění a pověsti v okolí Žďáru
nad Sázavou a Litomyšle. Tento zájem ho přivedl i do Vlčkova, aby zde zjistil více informací
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o obyčeji čištění studánek. Obyvatelé Vlčkova jsou přesvědčeni, že inspirací k vytvoření
básnického díla Otvírání studánek byl právě zdejší obyčej. Na památku této události se
rozhodli v roce 1983 uspořádat první ročník Putování za studánkami. Hlavním pořadatelem
je Obecní úřad Vlčkov, významným spolupořadatelem je též Společnost Bohuslava Martinů.
V současnosti se poslední květnovou sobotu do Vlčkova sjíždějí stovky návštěvníků, aby
společně putovali za studánkami. Program se ustálil do této podoby - zahájení se odehrává
v přirozeném přírodním amfiteátru na vlčkovské návsi, ve stráni pod kostelem. V místě, kde
se stékají dva prameny a nazývá se U studýnky. Součástí zahájení je opět kantáta Bohuslava
Martinů a vystoupení dětského folklorního souboru. Po tomto oficiálním programu následuje
putování za studánkami v lukách a v lese u Vlčkova. V čele průvodu kráčí pěvecký sbor, děti
z folklorního souboru a následují je návštěvníci i obyvatelé Vlčkova. Průvod se zastavuje
u pramenů a studánek na cestě k Vlčkovskému potoku a lesním studánkám, které jej
obklopují. U každé studánky Pěvecký sbor paní a dívek a Mužský pěvecký sbor, oba
z Litomyšle, zazpívají tři písně. Po jejich odeznění průvod pokračuje dále. Putování končí
v lese u poslední studánky. Po doznění písní se všichni vracejí do Vlčkova, kde na návsi
pokračuje zábavný program. Večer se na návsi zapálí vysoká hranice dřeva a koná se v její
blízkosti taneční zábava.5
Na ostatních místech námi sledovaného regionu se obyčej čištění či otvírání studánek
koná nepravidelně. Nikde se však nejedná o spontánní obřad. Vždy je to aktivita folklorního
souboru, nebo jiného subjektu. Výše popsané podoby současného otvírání či čištění
studánek byly obnoveny díky snaze upozornit na spojitost daného místa se slavným
hudebním skladatelem Bohuslavem Martinů a básníkem Miroslavem Burešem. Jejich díla
nazvaná shodně Otvírání studánek byla inspirována lidovým obyčejem. Proslulost kantáty
Bohuslava Martinů na slova básně Miroslava Bureše vedla v současnosti k zájmu o původní
králenské obyčeje spojené s uctíváním pramenů a pokusy o jejich obnovení v pozměněné
podobě. V obou případech se z intimního magického obřadu stala společensko-kulturní
událost významná pro danou lokalitu, ovšem postupně s nadregionálními přesahy. Kromě
toho se v některých lokalitách obřad čištění studánek obnovuje i z důvodu vyjádření vztahu

5
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současného člověka k přírodě.6 Tyto projevy mají komornější a intimnější podobu než
popsané události ve Třech Studních a Vlčkově.
Na základě terénních výzkumů, které jsme v uplynulých letech provedli, můžeme
konstatovat, že ve sledovaném území se objevují snahy zachovat z letničních obyčejů
především kácení máje, taneční zábavy a čištění studánek. Jsou to obyčeje, které
v současnosti plní především společenské funkce v dané komunitě. Původní význam konání
letničních obyčejů je většinou zapomenut. Výjimkou v tomto smyslu je pouze čištění či
otvírání studánek. Ponětí o původním významu tohoto obřadu přetrvává. Zdá se však, že
hlavně díky zmíněnému básnickému a hudebnímu dílu známých autorů.
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Abstrakt
Sběrná oblast Souboru lidových staveb Vysočina (dále jen SLS Vysočina) se nalézá
v části Pardubického kraje a v části Kraje Vysočina (část okresů Chrudim, Žďár nad Sázavou
a Svitavy). Z hlediska národopisných oblastí České republiky se jedná o České Horácko a část
Moravského Horácka. Kalendářní obyčeje vztahující se k období letnic z aktivního povědomí
obyvatel uvedeného regionu vymizely v první třetině 20. století. Na základě terénních
výzkumů, které jsme v uplynulých letech provedli, můžeme konstatovat, že ve sledovaném
území se objevují snahy zachovat z letničních obyčejů především kácení máje, taneční zábavy
a čištění studánek. Jsou to obyčeje, které v současnosti plní především společenské funkce
v dané komunitě. Původní význam konání letničních obyčejů je většinou zapomenut.
Výjimkou v tomto smyslu je pouze čištění či otvírání studánek. Ponětí o původním významu
tohoto obřadu přetrvává. Zdá se však, že hlavně díky zmíněnému básnickému a hudebnímu
dílu známých autorů.

Foto č. 5: Kácení máje - scénka, Kameničky 2002. Foto I. Vojancová
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Foto č. 6: Kácení máje, Kameničky 2002. Foto I. Vojancová

Foto č. 7: Kácení máje-průvod, Stan 2013. Foto I.Vojancová
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Foto č. 8: Kácení máje - scénka, Stan 2013. Foto I. Vojancová

Foto č. 9: Kácení máje - tanec pod májkou, Stan 2013. Foto I. Vojancová
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Foto č. 10: Kácení máje, Stan 2013. Foto I. Vojancová

Foto č. 11: Kácení máje - snímání stuh, Stan 2013. Foto I. Vojancová
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Foto č. 12: Kácení máje - plakát, Stan 2013. Foto I. Vojancová

Foto č. 13: Otvírání studánek, Tři Studně 2013. Foto M. Šimáková
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Foto č. 14: Otvírání studánek, Tři Studně 2013. Foto M. Šimáková

Foto č. 15: Otvírání studánek, Tři Studně 2013. Foto M. Šimáková
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Foto č. 16: Putování ke studánkám - náves, Vlčkov 2008. Foto I. Vojancová

Foto č. 17: Putování ke studánkám - zpívání u studánky, Vlčkov 2008. Foto I. Vojancová
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Foto č. 18: Putování ke studánkám - zpívání u studánky, Vlčkov 2013. Foto I. Vojancová

43

Kupadelné svátky – oslava letního slunovratu v pojetí současných rodnověrců
Jiří Mačuda, Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Úvod

"Rodnověří" je rodnou, původní vírou Slovanů. Poprvé ji takto během zasedání WCER
(World Congress of Ethnic Religions) označil ještě roku 1998 V. S. Kazakov, spoluzakladatel
nejsilnějšího rodnověrského zastřešujícího hnutí v Ruské federaci – Svazu slovanských občin
slovanské rodné víry.1 Tento fenomén bývá současnými vědními disciplínami obvykle
přiřazován k novým náboženským hnutím. Přestože jde v jádru o jeden z novopohanských
proudů, rodnověří se od svých protějšků ze západní Evropy v mnohém odlišuje, za což vděčí
převážně historickým a společenským okolnostem.2 Jde o různorodý a dynamicky se
rozvíjející jev, a právě tato skutečnost vede mnohé z badatelů k tomu, aby jej zkoumali
z pozice svých vědních oborů.
Sociologové k němu přistupují jako k subkultuře či světonázoru, religionisté v něm vidí
nové náboženské hnutí, politologové a historikové jej naopak popisují jako nové společenské
hnutí nacionálně-vlasteneckého charakteru. Etnologie se problémem rodnověří prozatím
zabývá spíše okrajově.3 Je to ovšem škoda, jelikož toto hnutí v sobě nese určité rysy, které
stojí za to pozorovat právě z úhlu pohledu této vědní disciplíny. Rodnověří i jeho vývoj je
totiž důležité zachytit pohledem lidí, kteří jej spoluvytváří, pohybují se v něm a podílí se na
jeho aktivitách. Jde o komplexní a kulturotvorný jev se svébytnými folklorními projevy
reprezentovanými zejména obřadností a její rekonstrukcí. Zároveň hovoříme o osobitém
projevu propojujícím v sobě vlastenecké, religiózní, ekologické a v nemalé míře také
folkloristické tendence, jejichž předobrazem se stala především lidová kultura a dávná

1

Srovnej s: Šiženskij, Roman Vitaljevič (red.): Indigenous Religions. «Русь Языческая»: этническая
религиозность в России и Украине ХХ – ХХI вв. Nižnij Novgorod: НГПУ, 2010, s. 229; korespondence autora
s D. A. Gasanovem (říjen 2012).
2
Srovnej s: Šnirelman, Viktor Aleksandrovič: „Christians! Go home“: A Revival of Neo-Paganism between the
Baltic Sea and Transcaucasia (An Overview). Journal of Contemporary Religion 2, 2002, s. 197–211.
3
Srovnej s: Gajdukov, Aleksej Viktorovič: Молодежная субкультура славянского неоязычества в Петербурге.
In: Kostjušev, Vladimir Vladimirovič (ed.): Молодежные движения и субкультуры Санкт-Петербурга:
Социология и антропологический анализ. Sankt-Petěrburk: Норма, 1999, s. 24–50.
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náboženská tradice, v níž dnešní rodnověrec hledá zidealizovaný a ztracený „Zlatý věk“,
jehož by si přál alespoň ve svém nitru opět dosáhnout.4
Pod termínem rodnověří, jazyčství, slovanské novopohanství, tradice, přírodní či
etnické náboženství nebo tzv. hlubinná ekologie je nutno vnímat substrát náboženských,
paranáboženských, společensko-politických i historicko-kulturních jevů vlastních různým
občinám a organizacím ztotožňujících se s předkřesťanskými duchovními praktikami
a zabývajícími se jejich vzkříšením a rekonstrukcí.5 Jde o navázání na dávnou tradici, která ve
své původní formě zanikala bezprostředně po christianizaci jednotlivých slovanských státních
útvarů. Rodnověrští ideologové se tedy s touto skutečností museli vyrovnat a nově vznikající
náboženství v podstatě rekonstruovat a vytvářet nejen na základě historických pramenů, ale
především dozvuků původních věrských představ uchovaných po staletí v lidové kultuře.
Inspirovali se ovšem i dalšími polyteistickými náboženskými systémy indoevropských národů,
ale také různými filozofickými směry.6
Společenství Rodná víra
Zástupcem českého rodnověří je především neformální společenství Rodná víra, které
vzniklo v Praze roku 2000 spojením dvou dříve nezávislých proudů, které spatřily světlo světa
na přelomu let 1995/1996. Šlo o dva stoupence nacionalistického hnutí Národní front
castistů, z jejichž jádra se zrodila dodnes fungující družina „Rod Jarovíta“ a také skupinku
studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se zájmem o slovanskou mytologii a silným
panslavistickým cítěním, kterou pod názvem „Radhošť“ zformoval Giuseppe Maiello alias
Dervan při návratu z výletu na stejnojmennou horu.7 Společenství Rodná víra se od svých
počátků snaží obnovit slovanský mír, čili svět starých Slovanů, zahrnující v sobě nejen člověka
a jeho kulturu, ale i přírodu, božstva a duše předků. Z tohoto důvodu je Rodná víra zaměřena
na oblast náboženskou, druhotně kulturní i společenskou a jejím cílem je sdružovat všechny

4

Srovnej s: Gajdukov, Aleksej Viktorovič: c. d., s. 24–50.
Srovnej s: Lužný, Dušan: Nová náboženská hnutí. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 98–100;
Barret, David V.: Sekty, kulty, alternativní náboženství. Praha: Ivo Železný, 1998, s. 273–274.
6
Srovnej s: Dorošenko, Marijanna: Славянское неоязычество. Dostupné z:
<http://iriney.ru/okkultnyie/neoyazyichniki/novosti-o-neoyazyichnikax/slavyanskoe-neoyazyichestvo.html/>,
cit. 21. 5. 2013.
7
Z „Radhoště“ následně vznikl dnes již neexistující „Rod Mokoše“. Srovnej s: korespondence autora
s R. Mikulou (9. 6. 2013); rozhovor autora s R. Bíglem (Chotěbudem) během Slavnosti Jarovíta na slovanském
hradišti v Dolních Břežanech (25. 4. 2009); Pilát, Štefan: O nás. Dostupné z: <http://rodnavira.cz/o-nas/>, cit.
17. 5. 2013.
5

45

lidi, kteří se s myšlenkou slovanského míru ztotožňují a chtějí k tomu svými silami v jakékoliv
oblasti přispět.8
Obřadní kalendář Rodné víry
Věrohodných historických zpráv týkajících se mytologie a obřadního kalendáře starých
Slovanů se do dnešních dnů příliš nedochovalo.9 Tvůrci obřadnosti z řad Rodné víry mají
proto před sebou nelehký úkol. K co možná nejvěrnější rekonstrukci jednotlivých svátků
používají tedy nejen strohé historické záznamy, ale i analogie náboženských představ
zachycených v mytologických systémech ostatních indoevropských národů. U naprosté
většiny svátků ovšem vychází z reliktů po staletí dochovaných v tradiční kultuře, převážně té
české a moravské s přesahem do dalších západoslovanských oblastí. Samozřejmě, že v rodící
se obřadnosti působí také vlastní představivost a přesvědčení tvůrců. Základní průběh
jednotlivých obřadů byl vytvořen před několika lety členy Rodné víry stejně jako texty většiny
modliteb a chvalozpěvů.10
V roce 2006 vypracoval jeden z čelních představitelů občiny Štefan Pilát (Vitoslav)
koncept obřadního kalendáře českého rodnověří. Svátky zde rozdělil do dvou typů. Prvním
jsou obřady, které v obrysech zachovala česká tradice, druhým jsou svátky, jež se v českém
prostředí bezprostředně nedochovaly, ale na základě analogií zachycených u jiných
slovanských národů můžeme předpokládat, že i Čechům byly v minulosti známé. Pilát dále
svátky rozčlenil do čtyř cyklů dle ročních období: jaro (Velesův svátek, Vynášení Smrti a
Slavnosti Jarovíta), léto (Kupadelné svátky a Perunův den), podzim (Dožínky – Svátek
Svatovíta a Mokošina slavnost) a zima (Hody čili Koleda/Kračún). Zejména Slavnosti Jarovita
jsou akcí s víceletou tradicí pořádanou pravidelně od roku 1996 a jako jedny z mála je
doprovází bohatý program i rozvinutý ideologický podtext.11

8

Srovnej s: Pilát, Štefan: O nás. Dostupné z: <http://rodnavira.cz/o-nas/>, cit. 17. 5. 2013.
Srovnej s: Váňa, Zdeněk: Svět slovanských bohů a démonů. Praha: Panorama, 1990, s. 10; Profantová, Naďa –
Profant, Martin: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha: Libri, 2004, s. 6.
10
Srovnej s: rozhovor autora s Š. Pilátem (Vítoslavem) během Kupadelných svátků poblíž Jevišovic (20. 6. 2009);
korespondence autora s Š. Pilátem (10. 5. 2013).
11
Srovnej s: rozhovor autora s Š. Pilátem během Mokošina svátku u obce Mokošín nedaleko Přelouče
(27. 10. 2006); Pilát, Štefan: Činnost. Dostupné z: <http://rodnavira.cz/cinnost/>, cit. 17. 5. 2013.
9
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Kupadelné svátky – oslava letního slunovratu (v podání Rodné víry)
Kupadelné svátky v Čechách a na Moravě známe spíše jako Svatojánskou noc. V lidové
tradici ovšem souvisí především s původními oslavami letního slunovratu a se svátkem
sv. Jana Křtitele je pojí pouze jejich jméno.12 Přestože se jejich nejucelenější podoba
dochovala ve východoslovanském prostředí, překvapivá podobnost a styčné rysy dochované
v české, moravské či slovenské lidové tradici dovolují,13 aby byla jejich původní podoba
rekonstruována v dostatečném rozsahu. Rodná víra však přesto svátek alespoň prozatím
příliš nerozvinula a nedala mu ani jasnou ideologickou podobu. Zřejmě i proto jsou
Kupadelné svátky českých rodnověrců zastíněny Slavnostmi k poctě boha Jarovíta či
podzimním Mokošiným svátkem.14
Kupadla tedy nemají v Rodné víře příliš dlouhou tradici. Ty první proběhly teprve roku
2006 z iniciativy Š. Piláta.15 V letech 2006 a 2007 se tento svátek slavil na hradišti Zámky
u Bohnic ve středních Čechách. Pořadatelství Kupadel se od roku 2008 ujala nově
ustanovená jihomoravská obec Rodné víry: 2008 a 2010 u řeky Jihlavy nedaleko
stejnojmenného města; 2009 poblíž Jevišovky na Znojemsku; 2011 v Brně a 2012
z organizačních důvodů opět u Prahy.16 Kupadelné svátky jsou oslavou letního slunovratu.
V západoslovanském lidovém prostředí připadají na noc před sv. Jánem (24. června), tzv.
svatojánskou noc. Je to oslava slunce a vrcholného období jeho vlády, kdy jsou noci v roce
nejkratší. Pro tento svátek jsou typické obřadní koupele, pálení ohňů a skákání přes ně, vše
doprovázeno nevázaným veselím. Cílem obřadních úkonů je nejen zabezpečit zdárný průběh
léta a tím zajistit úrodu, ale též načerpat životní sílu, jež v tuto dobu v přírodě nabývá

12

Srovnej s: Petráňová, Lydie – Jeřábek, Richard: Jan Křtitel. In: Brouček, Stanislav – Jeřábek, Richard (eds.):
Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 2. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007,
s. 325–326.
13
Srovnej s: Petráňová, Lydie – Jeřábek, Richard: c. d., s. 325–326.
14
Srovnej s: korespondence autora s Š. Pilátem (10. 5. 2013); Pilát, Štefan: Kupadelné svátky. Dostupné z:
<http://rodnavira.cz/kupadelne-svatky/>, cit. 17.5.2013.
15
Ještě v polovině 90. letech minulého století však oslavy letního slunovratu pořádal Petr Kubík ze sci-fi klubu
Pulsar Štětí pod názvem „Radostiny“. V jejich průběhu sice nacházíme styčné rysy s Kupadelnými svátky (např.
skákání přes oheň), o Kupadla v pravém slova smyslu však nešlo, jelikož hlavním smyslem bylo prokázání úcty
Perunovi. Později „Radostiny“ Kubík pořádal ještě pod hlavičkou Štětské obce Rodné víry, která však velmi brzy
zanikla. Srovnej s: korespondence autora s R. Mikulou (9. 6. 2013); Kubík, Petr: Radostiny. Dostupné z:
<http://web.quick.cz/P.Kubik/Radostiny/>, cit. 12. 6. 2013.
16
Srovnej s: Pilát, Štefan: Kupadelné svátky. Dostupné z: <http://rodnavira.cz/kupadelne-svatky/>, cit.
17. 5. 2013.
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vrcholu.17 Při svátku čeští rodnověrci oslavují zvláště sluneční a nebeské bohy: boha slunce
Dažboha a jeho pozemského bratra ohně Svarožice, nebeského praboha Svaroha, a také
ženskou sluneční bohyni, která se podle některých z nich nazývá Ladou.18
Osnova celého svátku, kterou vypracoval svého času Š. Pilát, není příliš rozvinutá
a skládá se ze tří základních částí: přinesení obětin božstvům, společná hostina a doprovodný
program založený na etnografických záznamech z lidového prostředí. Jelikož se obřadů
Rodné víry obvykle účastní 5–20 účastníků, s propracovanější strukturou se snad až na
slavnosti Jarovíta nesetkáváme. Po příchodu na místo muži začnou připravovat obřadiště.
Uprostřed přichystají jeden velký oheň, kolem na třech slunečních stranách (východu, jihu
a západu) připraví tři ohně menší. U hlavního ohniště mohou vytvořit figurativně (z hlíny,
kamení, roští) solární symbol, např. kolovrat (svastiku). Ženy zatím připravují pro každého
květinové věnce z lučních bylin, jejichž osou je pelyněk černobýl. Ženy si obvykle dávají věnce
na hlavu, muži upevňují byliny kolem pasu.
Před západem slunce se účastníci postaví do kruhu nebo půlkruhu kolem připraveného
obřadního ohniště. Žrec (tj. osoba provádějící obřad) si stoupne za ohniště na severní stranu
čelem ke straně polední. Po pokynutí začnou tři pomocníci rozdělávat tři vedlejší ohně. Oheň
je zažehnut třením s pomocí troudu, tj. jde o oheň živý. Přitom účastníci zpívají některou
z kupadelných písní, např. Přišel již přišel kupalný večer. Po rozdělání ohňů si každý pomocník
zapálí pochodeň. Při západu slunce za obzor pochodně pozvednou a zapálí jimi oheň hlavní.
Žrec po chvíli ticha promluví: "V předvečer letošní zimy vysílené slunce zemřelo. Avšak
nenadešel konec věku! Nebeský hospodář Svaroh, milostivě vzkřísiv slunéčko nejsvětlejší,
spasil nám božského životadárce. Proto jeho blahá ústa kéž se večera s medem potěší."
S naplněným dřevěným okřínem19 přistupuje žrec k ohni. „Sláva Svarohovi!" Shromáždění
vzkřiknou „Sláva“. Žrec ulévá, vrací se, upíjí a nádobu podává vlevo. "Nad poli, lesy, nad
17

Srovnej s: Máchal, Jan: Bájesloví slovanské. Praha: Nakladatelství J. Otty, 1907, s. 167–168; Zíbrt, Čeněk:
Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní pokud o nich vypravují písemné památky
až po náš věk: příspěvek ke kulturním dějinám českým. Praha: Tiskem a nákl. Jos. R. Vilímka, 1889, s. 127–137;
Niederle, Lubor – Kadlec, Karel: Slovanské starožitnosti. Oddíl kulturní. Život starých Slovanů. Díl II. Praha:
Bursík & Kohout, 1924, s. 252–263; Váňa, Zdeněk: Svět slovanských bohů a démonů. Praha: Panorama, 1990, s.
214–220; Langhammerová, Jiřina: Lidové zvyky. Praha: Lidové noviny, 2004, s. 123–219; Pilát, Štefan: Kupadelné
svátky. Dostupné z: <http://rodnavira.cz/kupadelne-svatky/>, cit. 17. 5. 2013.
18
Srovnej s: Pilát, Štefan: Kupadelné svátky. Dostupné z: <http://rodnavira.cz/kupadelne-svatky/>,
cit. 17. 5. 2013.
19
Tento okřín dostal darem od občiny Rodoljubje (Velesův kruh) R. Bígl čili Chotěbud během své návštěvy
Moskvy na podzim roku 2002. Srovnej s: korespondence autora s R. Bíglem (10. 3. 2013).

48

lidskými žalostmi a veselími vládnou jasní bozi Svarohovy krve. Dažboh se každého dne točí
oblohou, zahřívaje matičku zemi. Bez něho by byla pusta. Dažbože, bez tvého zářného daru
by naše pozemské bohatství nebylo ničím. Přijmi, prosím, tento peníz." Třímá jej ostatním na
očích. "Sláva Dažbohovi!" Uctívači vzkřiknou: „Sláva“. Metá jej do plamenů. "Modlím se
plamenům: za naši jazyčskou20 obec a její hosty. Modlím se jiskrám: za druhy, kteří teď pro
zranění nebo službu nejsou mezi námi. Modlím se žáru: za duchy našich předků i tohoto
místa. Modlím se božstvu očistnému i ničivému: za sílu, zdraví a statečnost slovanského
rodu." Od pomocného žrece přijímá pečivo, vstupuje s ním do kruhu. "Sláva Svarožici!"
Uctívači vzkřiknou: „Sláva“. Obětník dává kus ohni, další roznáší pomocník. Žrec pěje, ostatní
se připojují nebo mlčky jedí.21
Oheň je udržován po celou noc a je nutné se k němu chovat s úctou. Po obřadu
následuje hodokvas, veselí, zábava, zpěv, tanec (nejlépe kruhový kolem ohně). Jako pokrm
se mimo jiné pojídá pražmo, strava připravená z praženého nezralého obilí, což byla
v minulosti v dobách hladu v tomto ročním období jediná dostupná potrava. 22 Během veselí
dojde k roztáčení ohnivého kola. To symbolizuje slunce a jeho točivý pohyb po obloze. Může
to být jakékoliv kolo obvázané slámou a pomazané dehtem či obdobnou hořlavinou. Tam,
kde je to možné, spouští se s kopce. To neujde pozornosti účastníků, kteří jásají a provolávají
slunci slávu. Tam, kde spuštění povrch země neumožňuje, může být kolo zapáleno
a roztáčeno kolem tyče. Stejný význam mají i hořící proutěná košťata vyhazovaná do
vzduchu.
Po nějakém čase se naloží na oheň tak, aby nevyhasl, a účastníci se odeberou k vodě,
kde se provede obřadní koupel. Tato koupel není pouze tělesným a duchovním očištěním
vodním živlem, ale je současně prosbou o dostatek vláhy v letním období. Při tom na věnce či
na zvláštní košíky či prkénka ozdobená květy připevní každý účastník zapálenou svíci nebo i
více svící za své zemřelé příbuzné a předky. Se soukromou modlitbou k dotyčným každý
20

Jazyčství je česká forma ruského výrazu pro pohanství – "язычество". Ve staročeštině slovo "jazyk"
znamenalo totéž co národ. Termín jazyčství je v současné době kladen na rovinu termínu rodnověří, a to jak
samotnými rodnověrci, tak i ve vědeckých kruzích. Srovnej s: Gajdukov, Aleksej Viktorovič: Молодежная
субкультура славянского неоязычества в Петербурге. In: Kostjušev, Vladimir Vladimirovič (ed.):
Молодежные движения и субкультуры Санкт-Петербурга: Социология и антропологический анализ.
Sankt-Petěrburk: Норма, 1999, s. 24–50; rozhovor autora s R. Bíglem (Chotěbudem) během Slavnosti Jarovíta
na slovanském hradišti v Dolních Břežanech (25. 4. 2009).
21
Obřadní proslov vytvořil Š. Pilát. Srovnej s: korespondence autora s Š. Pilátem (10. 5. 2013); Pilát, Štefan:
Kupadelné svátky. Dostupné z: <http://rodnavira.cz/kupadelne-svatky/>, cit. 17. 5. 2013.
22
Srovnej s: Soukup, Jan: Pražma. Český lid 13, 1904, s. 385–388.
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pošle tyto „lodičky“ po vodě, neboť při slunovratu je brána mezi naším a oním světem
otevřena, proto tyto lodičky k zemřelým doplují i s prosbami věřících. Po návratu se vydatně
přiloží na oheň, aby plameny dosáhly impozantní velikosti, což mimo jiné umožní
vykoupaným účastníkům oschnout. Poté nejdříve muži začnou přes oheň skákat, čímž dojde
k jejich duchovnímu očištění, ale také předvedou svoji obratnost a nebojácnost. Pak začnou
skákat i ženy, nejlépe žena v páru s mužem. Není hanbou provádět tyto skoky v nahotě, což
dosvědčují i etnografické údaje z celého slovanského areálu.23 Pokud je mezi účastníky
zájem, provádí se i chůze po žhavém uhlí.
Podle prastarého podání rozkvétá každý rok přesně na kupadelnou noc kapradí. Kdo
tento květ kapradí nalezne, ukážou se mu cesty k ukrytým pokladům a splní se mu každé
přání. Tento kapraďový květ odcházejí hledat zejména mladé páry. Kupadelná noc není
pouze nejkratší nocí v roce, ale právě v tuto chvíli dosahují vrcholu plodivé síly přírody. Pár,
který bude magie této noci čerpat, si zajistí dostatek souladu a plodivé a milostné síly po celý
rok. Zbytek účastníků dále sedí kolem ohně a beseduje. Takto při bdělosti dočkají východu
slunce. Na východ slunce se musí vrátit i zamilovaní. Účastníci se opět postaví do kruhu
kolem ohně. Ve chvíli, kdy slunce vyjde nad obzor, žrec přivítá slunce a obětuje mu úlitbou
medovinu. Poprosí jej, aby dalo lidem v letním období dostatek síly těla, tepla srdce a jasu
rozumu. Poté medovinou připijí i další účastníci. Tím jsou rituály kupadelné noci ukončeny,
lidé mohou jít spát. Kdo chce, může sbírat při svitu prvního ranního slunce léčivé byliny,
neboť jsou v tuto chvíli obdařeny mimořádnou léčivou mocí. Stejně tak posvátná a čarovná
je i ranní rosa, kterou je možné rovněž sbírat a dokonce přechovávat po celý rok.24
Rodnověří v ruském prostředí
Na rozlehlém území Ruské federace v současnosti působí stovky větších i menších
seskupení, kterým vévodí především tři zastřešující organizace: Svaz slovanských občin
slovanské rodné víry (SSO-SRV), který se zrodil mezi lety 1995 a 1997,25 Kruh jazyčských

23

Srovnej s: Vinogradova, Ljudmila Nikolajevna – Tolstaja, Světlana Michaljovna: Иван Купала. In: Tolstoj,
Nikita Iljič: Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Том II. Moskva: Международные
отношения, 1999: 363–368.
24
Srovnej s: spoluúčast autora na Kupadlech u Jihlavy (22.6.2008) a nedaleko Jevišovic na řece Jevišovce
(20.6.2009); korespondence autora s Š. Pilátem (10.5.2013); Pilát, Štefan: Kupadelné svátky. Dostupné z:
<http://rodnavira.cz/kupadelne-svatky/>, cit. 17. 5. 2013.
25
Srovnej s: Dorošenko, Marijanna: Славянское неоязычество. Dostupné z:
<http://iriney.ru/okkultnyie/neoyazyichniki/novosti-o-neoyazyichnikax/slavyanskoe-neoyazyichestvo.html/>,
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tradic založený roku 200226 a také Velesův kruh (1999).27 Každý svaz a každá občina vychází
ze své vlastní ideologické a obřadní tradice. V současné době jsou ovšem těmi
nejrozšířenějšími a nejuznávanějšími obřadními kalendáři ty, které sestavili V. S. Kazakov čili
Vadim (Kalužská slovanská občina, SSO-SRV) a I. G. Čerkasov čili Veleslav (Moskevská občina
Rodoljubje). Kazakov výsledky své práce poprvé publikoval v knize Именослов ještě roku
1994, Čerkasov svůj současný obřadní kalendář sestavil v průběhu let 2003–2008 a následně
vydal v publikaci Основы родноверия. Коло года: славянский календарь (2009). V. S.
Kazakov vytvořil s D. A. Gasanovem – Bogumilem Murinem (Obninská občina Triglav) také
nejuznávanější podobu slovanského panteonu, která spatřila světlo světa v jejich společné
publikaci Мир славянских богов (1997).28 D. A. Gasanov roku 2000 vstoupil i se svou
občinou do Velesova kruhu. Zde se setkal s I. G. Čerkasovem čili Veleslavem (Moskevská
občina Rodoljubje) a společně s ním dále rozvíjel již existující okruh zdejších obřadů.29
Zatímco v kalendáři I. G. Čerkasova nalezneme 52 výročních svátků, u V. S. Kazakova jich je
44. Ne všechny z nich jsou však slaveny masově, některé se buď propojují s těmi
nejvážnějšími obřadními příležitostmi celého roku,30 jiné dodržují jen jednotlivci, obvykle
pouze samotní volchvové a žrecové.31
K těm nejdůležitějším kalendářním svátkům patří především Kupala, probíhající
v období letního slunovratu. Jejich oslavy se neoficiálně konaly ještě roku 1980 v tehdejším
Leningradě, když V. N. Bezvěrchyj (Ostromysl), pozdější zakladatel občiny Svaz Venedů, se

cit. 21.5.2013; Kazakov, Vadim Stanislavovič: Славянское мировоззрение в России в 90-х годах ХХ века.
Dostupné z: <http://cultoboz.ru/np6/234-------90---xx-/>, cit. 20. 5. 2013.
26
Srovnej s: Dorošenko, Marijanna: Славянское неоязычество. Dostupné z:
<http://iriney.ru/okkultnyie/neoyazyichniki/novosti-o-neoyazyichnikax/slavyanskoe-neoyazyichestvo.html/>,
cit. 21.5.2013; Begtin, Konstantin Valerjevič: Битцевское Обращение. Dostupné z:
<http://slavya.ru/docs/bitc_obr.htm/>, cit. 20. 5. 2013.
27
Srovnej s: Общины Велесова Круга. Dostupné z: <http://www.velesovkrug.ru/sobyitiya/obschinyi-velesovkrug.html/>, cit. 20.5.2013.
28
Srovnej s: Kazakov, Vadim Stanislavovič: Мир славянских богов. Moskva – Kaluga: Русская правда, 2002, s.
6–27; Kazakov, Vadim Stanislavovič: Именослов. Moskva: Русская Правда, 2005, s. 126–154; Čerkasov, Ilja
Gennadjevič: Основы родноверия. Коло года: славянский календарь. Moskva – Obninsk – Rjazaň: Велесов
Круг, 2009, s. 34–68; korespondence autora s D. A. Gasanovem (2009–2013).
29
Srovnej s: Общины Велесова Круга. Dostupné z: <http://www.velesovkrug.ru/sobyitiya/obschinyi-velesovkrug.html/>, cit. 20.5.2013; korespondence autora s D. A. Gasanovem (2009–2013).
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U Velesova kruhu jde o 20 výročních svátků, mezi nimiž nechybí ani námi sledovaná oslava letního slunovratu
čili Kupala. Srovnej s: Čerkasov, Ilja Gennadjevič: Основы родноверия. Коло года: славянский календарь.
Moskva – Obninsk – Rjazaň: Велесов Круг, 2009, s. 66–67.
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Srovnej s: Kazakov, Vadim Stanislavovič: Именослов. Moskva: Русская Правда, 2005, s. 126–154; Čerkasov,
Ilja Gennadjevič: Основы родноверия. Коло года: славянский календарь. Moskva – Obninsk – Rjazaň:
Велесов Круг, 2009, s. 34–68; korespondence autora s D. A. Gasanovem (2009–2013).
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svými přáteli do vod Něvy spustili hořící ohnivé kolo.32 Další Kupala, kterých se však již
zúčastnilo několik desítek osob, proběhly v Podmoskovje roku 1989 a uspořádala je tehdy
zrozená a dnes již neexistující Moskevská slovanská jazyčská občina A. K. Bělova (Selidora).
Na ideologickém rozměru svátku se podílel také A. A. Dobrovolskij čili Dobroslav.33 Roku
1990 v Moskvě vznikla další občina Kupala G. P. Jakutovského (Vsjeslava Svjatozara) a ta
oslavy letního slunovratu poprvé uspořádala na řece Istře roku 1991. Od občiny Kupala se
následně odtrhla skupinka, která v pozdějších letech zavdala příčinu ke vzniku dodnes
fungující Koljady Vjatičej v čele s ideologem N. N. Speranským.34 Roku 1994 společně
uspořádali na řece Vorje poblíž vsi Ugrjomovo své první Kupalské svátky také rodnověrci
z Kalužské slovanské občiny V. S. Kazakova a občiny Triglav D. A. Gasanova.35 Ty vůbec
nejpropracovanější a nejúchvatnější oslavy letního slunovratu však přišly na řadu až o několik
let později.

Kupala Velesova kruhu
Občiny Velesova kruhu (dnes jich je 14) pořádají Kupala pod Malojaroslavcem
nepřetržitě od roku 2001, přičemž v některých letech spolupracují i se Svazem slovanských
občin.36 V posledních letech se na tomto místě sjíždí více než tisíc rodnověrců.37 Jde
rozhodně o jedno z nejvýznamnějších obřadních dějství celého roku, oslavu letního
slunovratu, kdy se léto přehoupne do své druhé polovice a mužský počátek v přírodě se

32

Srovnej s: Fedosov, Viktor Kirillovič: Цели и задачи Союза Венедов. Dostupné z:
<http://www.svevlad.org.rs/rodoved_files/venedi.html/>, cit. 21.5.2013.
33
Srovnej s: Šiženskij, Roman Vitaljevič: Философия доброй силы: жизнь и творчество Доброслава (А. А.
Добровольского). Moskva: Орбита-М, 2013, s. 31–32.
34
Srovnej s: korespondence autora s G. P. Jakutovským (7. 4. 2013); Potapov, Aleksej L. – Speranskij, Nikolaj
Nikolajevič – Nagovicyn, Aleksej Jevgenjevič: Языческая община Коляда Вятичей. Dostupné z:
<http://www.kapishe.ru/stati/kol-vyat.html/>, cit. 21.5.2013.
35
Srovnej s: korespondence autora s D. A. Gasanovem (14. 5. 2013); Kazakov, Vadim Stanislavovič: Славянское
мировоззрение в России в 90-х годах ХХ века. Dostupné z: <http://cultoboz.ru/np6/234-------90---xx-/>, cit.
20.5.2013.
36
První Kupala zde však proběhly dříve, a to v letech 1998 a 1999, roku 2000 Velesův kruh letní slunovrat
oslavil pod Moskvou. Srovnej s: korespondence autora s D. A. Gasanovem (14. 5. 2013).
37
Během svátku Kupala pořádaného v červenci 2011 se sešlo více než 1000 lidí, a přestože v důsledků
opakovaného sucha platil v celé oblasti zákaz pálení ohňů, tyto oslavy byly poprvé v historii povoleny úřední
cestou. O rok později se na obřad sjelo dokonce 1200 osob. Na rok 2013 připravují čelní představitelé Velesova
kruhu a Svazu slovanských občin poprvé společně, přestože pod Malojaroslavcem někteří rodnověrci ze SSOSRV oslavovali již v předchozích letech. Srovnej s: korespondence autora s D. A. Gasanovem (2011–2013).
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v milostném svazku spojí s ženským: Nebe s Matkou Zemí, Jáv s Návem,38 oheň s vodou a
noc se dnem. Slunce je na vrcholu své moci, země otevírá světu ukryté poklady a sama voda
se stává kouzelnou.
Obřad začíná v předvečer, když ještě slunce nezašlo za horizont. Tehdy se na
posvátném místě ve velikém kruhu shromáždí všichni z přítomní, které hlasitými údery do
šamanských bubnů svolávají pomocníci volchvů, jindy i samotní volchvové. K obětišti lidé
procházejí skrze obrovský věnec z kvítí s vpletenými kopřivami, aby se očistili jejich „ohnivou
mocí“.39 Člověk, který přes takovýto věnec prochází, zanechává vše špatné za sebou a
obrazně začíná žít nanovo, jako by se znovu narodil.40 Ještě dříve jsou připraveny
nepostradatelné atributy celého svátku: dřevo na vatry, louče, věnečky upletené z devíti či
dvanácti kouzelných bylin, dřevěné kolo natřené smolou, figura Jarila, ozdobená břízka,
a obětiny. To však již do středu kruhu vstoupí volchv, pokloní se všem čtyřem světovým
stranám a přivítá hosty. Postupně provolává slávu vodě, slunci i zemi a zúčastněným
rodnověrcům objasňuje smysl nadcházejícího obřadu. Poté již volchvové oslavují veškerá
solární božstva a s pomocí kouzelných formulí je vztyčen pomyslný „sloup síly“ propojující
nebe se zemí. Božstvům jsou přineseny obětiny. Jde zejména o obřadní karavaj zdobený
solární symbolikou, jehož část je vhozena do plamenů ohně a zbytek ponechán na kameni
ležícím před vztyčenými mohutnými idoly božstev vyřezaných ze dřeva. Volchvové si pozorně
všímají, jakým způsobem oheň obětiny přijal, a na základě toho věští. Na slávu rodných bohů
si přítomní připíjejí z okřínu naplněného medovinou, který koluje z ruky do ruky, společně jí
připravené a posvěcené obřadní chleby. Kolem celého obětiště je veden společný chorovod,
čímž dochází k obraznému propojení všech zúčastněných. Následuje společná hostina.

38

Vesmír a řád světa rodnověří pojímá jakožto nerozdílnou a provázanou trojici Jáv, Náv a Práv. Jáv je svět
zjevný a hmatatelný. Je světem, ve kterém žijí lidé. Náv je oproti tomu světem neprojeveným, kde sídlí duše
předků a bývá často popisován jako podsvětí či "podzemní carství". Oproti křesťanskému pojetí pekla se však
k lidem nemusí chovat zásadně nepřátelsky. Práv je považován za svět bohů, ale také jako božský zákon
vládnoucí Jávu i Návu zároveň. Srovnej s: Gajdukov, Aleksej Viktorovič: Молодежная субкультура славянского
неоязычества в Петербурге. In: Kostjušev, Vladimir Vladimirovič (ed.): Молодежные движения
и субкультуры Санкт-Петербурга: Социология и антропологический анализ. Sankt-Petěrburk: Норма, 1999,
s. 24–50.
39
U Litevců máme doloženou bránu ozdobenou kapradím, květy a jinou zelení, kterou musel každý projít, aby
se mohl zapojit do dění oslav letního slunovratu (Rasos čili Joninės, Kupolinės) na vyvýšeném místě nedaleko
obce. Srovnej s: Trinkūnas, Jonas: Baltų tikėjimas. Lietuvių pasaulėjauta, papročiai, apeigos, ženklai. Vilnius:
Diemedžio leidykla, 2000, s. 68–72.
40
Průchod věncem je doplněním celého obřadu, které Velesův kruh připojil k původnímu dějství teprve roku
2008. Srovnej s: Čerkasov, Ilja Gennadjevič: Купала. Dostupné z:
<http://www.velesovkrug.ru/prazdniki/kupala.html/>, cit. 21.5.2012.
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Mezitím se účastníci pomalu shromažďují kolem Leljiny břízky, která byla ještě z rána
podťata a ozdobena různobarevnými pentlemi a červenými ústřižky látek. Ti, kteří stromek
srazili k zemi, přinesli s omluvami drobné obětiny Lešímu (ochránci lesa), aby se na ně
nezlobil a za čin je netrestal. K břízce, stojící uprostřed palouku, je obřadně opřena slaměná
figura Jarily (také Jaruna) se zvýrazněným mužstvím vyřezaným z dubového suku a
obarveným do červena. Často jde o figuru, kterou rodnověrci připravili ještě k obřadu
Jarilova jarního svátku (23. dubna). Přítomné dívky ji pouze dozdobí zelení a věnečkem
z květin. Rodnověrci kolem břízky tančí chorovody a za zpěvu písní chlapci vyvádějí do středu
kruhu jednotlivá děvčata. V tom ale někdo z tanečníků nepozorovaně srazí Jarilu k zemi.
Chorovod se zastaví a veselí střídá pláč a křik všech žen a dívek: „Jarila je mrtev“. Zatímco
ženská část osazenstva pláče, muži přinesou nosítka a Jarilu odnáší k branám podsvětí.
Nesou jej kolem pole ke vzdálenému řečišti, kde se obrazně nachází Velesovy luhy.
Zde je již očekává chlupatý medvěd, ztělesnění Velesa (ve skutečnosti jeden
z volchvových pomocníků v masce) a ptá se jich, kam směřují a koho nesou. Muži mu po
pravdě odpovídají. Jarila je mezi čelními představiteli Velesova kruhu i SSO-SRV považován za
syna Velesa. Ten je tedy pochopitelně plný zármutku, hněvá se a nechce průvod do podsvětí
vpustit. Volchvové nesoucí Jarilu se však nevzdávají a strážcovi podzemního světa postupně
nabízí zlato a stříbro (drobné penízky), zrno ("sémě božské ze země pocházející") a "píseň
vycházející z čistého srdce". Veles nakonec dary přijímá a průvod může pokračovat dále,
ovšem bez žen a dívek, které jsou nařčeny z toho, že Jarila umořily. Muži tedy osamoceně
donesou bezvládné Jarilovo tělo k připravené pohřební hranici a svlečou se do půl pasu. Je
zapálen oheň. Celý smuteční obřad je však veden zábavnou formou a vlastně jde
o mystérium symbolizující výměnu jarního slunce, mladého Jarily, kterého nahrazuje letní žár
v podobě Dažboga darujícího lidem veškerá blaha a bohatou úrodu. Když plameny ohně
Jarilu pozřou a hranice dohoří, muži pečlivě posbírají popel, kladou jej do urny a odnáší na
pole, kde jsou zpopelněné zbytky božstva rozprášeny a pole následně obsypáno zrnem
a polito pivem či medovinou. Poté, co se Jarila obrazně navrátí zpět ke své matce Zemi
(Mokoši), muži připíjí na jeho slávu. Jde o symbolické propojení mužského a ženského
počátku, zajištění znovuzrození jarního božstva a vzklíčení osevu budoucí úrody.
Ženy a dívky, které se k této části obřadu nesmí ani přiblížit, se shromáždí kolem břízky,
kde tančí a za zpěvu písní se navzájem líbají skrze věnečky z kvítí, čímž ztvrzují svá přátelství.
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V tomto případě se k břízce a dívkám nesmí přiblížit žádný z mužské části účastníků obřadu.
Chlapci však po návratu z pohřbu nasednou jeden druhému na plece a na tančící ženy
dotírají. Během útoků se snaží ukrást břízku, kterou však dívky odhodlaně brání. Vše probíhá
se smíchem podobně jako Jarilův pohřeb. Po třetím útoku se nakonec jednomu z mladíků
podaří břízku uchvátit. Útočníci se již zmocněného stromku nevzdávají a se zpěvem na rtech
jej táhnou „utopit“ v říčních vodách. Dívku Lejlu symbolizující jaro nahrazuje mocná ženská
bohyně Lada, žena Svarogova.41 Jestliže mladé páry nepřijely na oslavy společně, právě při
topení břízky se nezadané dívky s chlapci blíže seznamují. Když je břízka vhozena do vody,
všichni společně odchází ke Kupalci, vysoké hranici z dříví podobající se obrovskému
vztyčenému jehlanu, která je obvykle třikrát vyšší než urostlý muž. Uprostřed Kupalce je do
země zaražen kmínek mladého a zeleného stromu s větvemi v horní části, na jehož
samotném vrcholu je připevněn veliký slaměný snop, tzv. Ohnič. D. A. Gasanov tvrdí, že
nejvyšší Kupalec, který ve svém životě viděl, dosahoval výše 14 m.42
Poté, co volchvové posvětí hranici Kupalce, jejich pomocníci rozdělají živý oheň, od
kterého jsou nejprve zažehnuty dvě pochodně. Jednu z nich přinese ke Kupalci dívka, druhou
mladík, oba oblečení v bělostných košilích. Vysoká hranice je zapálena a všichni přítomní
kolem ní tančí chorovody za hlasitého provolávání slávy mocnému kupalskému ohni. Jestliže
při posledních slovech chvalozpěvu vzplane také Ohnič, jde o dobré znamení. Přítomní proto
Kupalec oslavují mohutným pokřikem: „Hoj, Kupala! Sláva! Sláva! Sláva!“ Nedlouho poté je
do plamenů Kupalce vhozena také figura Smrti (Mary-Moreny), kterou ještě před obřadem
přichystaly vědmy. Volchvové s černobýlím a kopřivou zapletenou kolem svých opasků
hlasitě bubnují a pomocí zaříkadel zahánějí ze světa veškeré zlé mocnosti. Chorovody
neustávají.
Když nastane temná noc, od plamenů Kupalce je zapáleno přichystané kolo od vozu,
které je následně spouštěno s kopce tak, aby dopadlo na hladinu řeky: „Kolo jaré! Мaru
sežehni! Hoj Kupala! Sláva!“. Od tohoto dne se jasné slunce vydává na svou zimní pouť, což
41

U některých občin jsou do vody vhazovány namísto břízky jiné předměty rituálního charakteru.
V petrohradském Svazu Venedů je to např. panenka Kupala. Společně s ní ze světa pomyslně odcházejí také
strasti a nemoci, voda je očištěna a začíná sezóna koupelí, astronomické léto. Obdobnou funkci má u Velesova
kruhu pálení figuríny Mary-Moreny. Srovnej s: korespondence autora s A. B. Tiščenkem (12. 5. 2013).
42
Takovouto hranici dokáží vztyčit jen silní a zkušení muži. Kromě „Ohniče“ bývá na vršku kmínku někdy
upevněno dřevěné kolo od vozu s osmi paprsky symbolizujícími osm základních ročních obřadů kalendářního
cyklu. Kmen středového sloupu, obvykle se jedná o dub, ještě ze stran podpírají mohutné klády. Srovnej s:
korespondence autora s D. A. Gasanovem (červenec 2011).
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symbolizuje právě tato část obřadu. Navíc dochází k rituálnímu spojení ohně a vody,
mužského a ženského počátku. V původním scénáři I. G. Čerkasova následovalo uctění
Jaščera, během nějž jeden z volchvů zamířil v doprovodu vědem a vědunů k řece, kde se
obracel k tomuto temnému vládci podzemního světa a předkládal mu obětiny složené
z chleba a zrní. Nato do vody jedna z vědem vhazovala také ženskou figurku znázorňující
Jaščerovu nevěstu, která měla být slepena z přesného těsta a měla uspokojit hněv zlého
vladyky.43
Když část Kupalce stráví oheň, nastává další bod obřadního dějství – volba „souzeného
partnera“. Dívky si svého milého vybírají samy, plácnou jej dlaní do zad a utíkají pryč. Pokud
se za děvčetem chlapec pustí, dává všem najevo, že se mu líbí. Dívku dožene a společně
zamíří k ohni, přes nějž přeskakují, držíce se za ruce. Když se nad plameny nepustí, jejich
svazek je posvěcen a neměl by se nikdy rozpadnout. Pár si navzájem vymění věnečky a
zbytek svátku již tráví společně. Pokud je Kupalec příliš vysoký, jsou poblíž něj postaveny
menší vatry, přes něž mohou skákat všichni zúčastnění. V jasu plamenů se zpívají kupalské
písně, mladé páry i přítomné děti se houpou na předem zhotovených houpačkách a tančí se
chorovody.44
Je čas odejít k řece. Některé mladé páry se svléknou do naha, oblévají se navzájem
očistnou vodou a koupou se. Po říční hladině dívky pouští věnečky s hořící svíčkou uprostřed
a na hladinu vrhají také kvítí – dar pro Matku řeky i vodním žínkám. Chlapci se pokouší
věnečky svých milých vylovit, což končívá sprškami vody na obou stranách. Páry poté již
odcházejí do okolních lesů hledat „ohnivý květ kapradí“, nastává čas lásky... Až do ranního
rozbřesku se přeskakují očistné plameny Kupalce, ženy i muži se koupou a válí v rose, aby
byli zdraví a krásní. Především rosa, na níž dopadly první paprsky slunce je považována za
kouzelnou. Vědmy a věduni raději sbírají léčivé rostliny, které jsou až do rozbřesku naděleny
kouzelnou mocí. Jiní přináší osobní obětiny božstvům nebo komunikují s předky, prochází se

43

Tato část obřadu upomínající Ještěra ("Jaščera"), který každým večerem požírá zapadající slunce, však nebyla
nikdy uvedena v praxi. I. G. Čerkasov vycházející v tomto bodě pouze z B. A. Rybakova nakonec nenalezl žádné
dochované zprávy v lidové kultuře, které by tuto domněnku potvrzovaly, a tak Rybakovův vývod z obřadního
dějství vyškrtl. Srovnej s: Rybakov, Boris Aleksandrovič: Язычество древних славян. Moskva: Наука, 1981,
s. 64–66; korespondence autora s D. A. Gasanovem (9.5.2013); Čerkasov, Ilja Gennadjevič: Купала. Dostupné z:
<http://www.velesovkrug.ru/prazdniki/kupala.html/>, cit. 21.5.2012.
44
Houpání je pouhou formou zábavy, vyjadřuje však také pohyb slunečního kotouče po obloze. Během
Zelených svátků (Rusalii: 26. 5.–2. 6.) mají houpačky na druhou stranu schopnost zajistit lepší sklizeň. Čím výše
se lidé houpou, tím vyšší budou klasy. Srovnej s: korespondence autora s D. A. Gasanovem (18. 5. 2013).
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např. po řeřavých uhlících, aby se dostali do extatických stavů a byli schopni věštit. Celý
kupalský obřad končí ráno přivítáním slunce – „Trojsvětlého Dažboga“.

Závěr
Podívejme se však na současný rodnověrský obřad zblízka. Pokud se zaměříme na jeho
strukturu, zjistíme, že sestává ze tří po sobě následujících fází: uctění božstev, slavnostní
hostiny a obřadních her. Tuto strukturu vyvinul v průběhu let 1993–1994 již několikrát
zmiňovaný představitel Velesova kruhu D. A. Gasanov. Ten se k vývoji rodnověrského obřadu
vyjádřil takto: „Obřady všech občin vznikaly zpočátku nezávisle a odděleně. Dříve jsme mezi
sebou ani nemohli komunikovat, protože jsme o existenci dalších občin vůbec nevěděli. První
obřady vznikaly tedy zároveň v několika skupinách. Nezávisle je vytvářeli Selidor (A. K. Bělov)
společně s Mladem; odděleně působil Jakutovskij, ale také Speranskij, já a občina Kazakova.
Veleslav se na scéně objevil až roku 1998. Já v roce 1993. Můj obřad, který se zrodil
v Obninsku, převzali Kalužané v době, kdy jsme spolupracovali (také SSO jsme založili
společně). Potom tento obřad jako osnovu převzal Veleslav a skrze jeho zásluhy a autoritu se
struktura původně mého obřadu rozšířila. Základní osnova obřadu je postavena na logickém
úsudku; na zkušenostech vzniklých metodou pokusů a omylů + vnuknutí, kterého se mi
dostalo od božstev. Výsledky etnografických bádání v osnově obřadu (tj. bohoslužby) nejsou,
jelikož se nic takového nedochovalo. Etnografické záznamy však slouží při vytváření
jednotlivých částí obřadu: v průběhu Maslenice jde o slaměnou figuru, malovaná vejce,
v průběhu Dožínek zase o jiné atributy. Tj. rekonstruujeme slavnost, ale ne bohoslužbu
skládající se z oslavy Bohů a přinášení obětin. A právě bohoslužba je osnovou obřadu, je však
prakticky totožná při jakékoliv obřadní příležitosti. Obřady Speranského, Dobroslava,
Jakutovského se nikdy nerozšířily a buď zůstaly uznávané lokálně v rámci jediné občiny, nebo
naprosto zanikly, tak jako obřadnost Moskevské slovanské občiny.“45
Samotné uctění božstev na úvodu celého dějství je tedy dílem jednotlivých ideologů v
současném rodnověří působících a je prakticky totožné při jakékoliv obřadní příležitosti.
Etnografické záznamy z 19. a počátku 20. století však významnou měrou dotváří jednotlivé
částí obřadu, které se při veškerých výročních svátcích podstatně odlišují. Ruské rodnověří

45

Srovnej s: korespondence autora s D. A. Gasanovem (9. 3. 2013).
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kromě etnografických pramenů vychází navíc také z desítek vědeckých publikací zabývajících
se slovanskou mytologií. K těm nejcitovanějším a nejuznávanějším patří zejména práce B. A.
Rybakova Язычество древних славян (1981) a Язычество древней Руси (1987) či početné
práce V. V. Ivanova s V. N. Toporovem. Zatímco teze Rybakova silně ovlivnily občiny
seskupené ve Velesově kruhu a SSO-SRV, které je zpočátku téměř bezvýhradně převzaly
jakožto předobraz své obřadnosti, vliv Ivanova s Toporovem je zvláště čitelný u moskevských
občin Kupala a z ní vycházející Koljady Vjatičej. To je patrné nejvíce právě u kupalských
obřadů.46 První typ svátku praktikovaný Velesovým kruhem a SSO-SRV však nakonec zcela
převládl. Zejména autorita čelních představitelů těchto nejsilnějších svazů v zemi zapříčinila,
že se osnova jimi vytvořených obřadů včetně rozsáhlého a propracovaného kalendáře
výroční obřadnosti rozšířila prakticky po celém Rusku. Je zřejmé, že této skutečnosti
dopomohl především internet, který nejenže propojil jednotlivé rodnověrce v zemi, ale
umožnil jim také představit svůj vlastní ideologický rozměr. V českém prostředí se
průkopnické rodnověrské obřady dostávají ke slovu až v roce 1996, první skutečné oslavy
Kupadelné noci zaznamenáváme dokonce o deset let později. Jejich autor Š. Pilát při
sestavování obřadního dějství vycházel především z české literatury: díla Č. Zíbrta Staročeské
výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní… (1889), Z. Váni Svět slovanských
bohů a démonů (1990), M. Pitra s P. Vokáčem Bohové dávných Slovanů (2002) a N. a M.
Profantových Encyklopedie slovanských bohů a mýtů (2004).
Kupadelným svátkům české Rodné víry ovšem schází především silný ideologický náboj
mystérií vlastních rodnověrcům z ruského prostředí. Zatímco její představitelé, vycházející ze
striktního pojetí současné české vědy, mytologický syžet osvětlující význam svátku pouze
nastínili, u Velesova kruhu a dalších ruských občin procházíme od počátku až do konce
celého obřadního dějství příběhem přelomu dvou ročních období, kdy jarní božstva
zosobňovaná mladíkem Jarilem a dívkou Leljou odchází na čas do ústraní, aby je v přírodě
vystřídala božstva vrcholného léta – Dažbog a Lada. Jedno je však zřejmé, jak čeští, tak i ruští
rodnověrci čerpají převážně z reliktů dochovaných v lidové kultuře slovanských národů,
záměrně využívají archaický jazyk a při jimi vedených obřadech zcela samozřejmě dochází
k improvizaci. Žádný z obřadů tedy není stejný, přestože jej vede po několik let za sebou
46

Srovnej s: korespondence autora s G. P. Jakutovským (7.4.2013); Купальская мистерия. Dostupné z:
<http://www.youtube.com/watch?v=QBOp17BHtTo/> a <http://www.youtube.com/watch?v=H5dIR7sN-2A/>,
cit. 13.4.2013.

58

tentýž volchv/žrec a jejich program se navíc neustále vyvíjí kupředu podobně jako zkušenosti
a znalosti samotných tvůrců.
Snaha, co možná nejvěrněji rekonstruovat zaniklou víru starých Slovanů a zároveň z ní
vytvořit zcela nový věroučný systém s jasně danou osnovou, tedy dovedl mnohé ideology
rodnověrského hnutí k propracovanému obřadnímu cyklu s přesně stanoveným dějstvím
jednotlivých svátků. Vyvíjející se obřadnost převážné většiny současných rodnověrců
očividně směřuje k novému pojetí mytologických představ starých Slovanů, které v sobě nese
i částečně odlišné funkce a hodnoty. Rodnověrské hnutí lze vnímat jako současný fenomén,
projev religiozity, ale také vlastenecky zaměřený proud uvnitř slovanské společnosti
vycházející z tradiční kultury, jehož ideologie je založena na národních hodnotách. A právě
zájem o kulturu uchovanou v lidové tradici vedl v nemalé míře až ke vzniku tohoto nového
hnutí, které na ní svým způsobem navázalo.
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Abstrakt

Rodnověří bývá přiřazováno k novým náboženským hnutím. Jde však o dynamicky se
rozvíjející, komplexní a kulturotvorný jev se svébytnými folklorními projevy reprezentovanými zejména obřadností a její rekonstrukcí. V českém prostředí jej zastupuje především
neformální společenství Rodná víra, které vzniklo roku 2000 spojením dvou již dříve
existujících skupin. V jeho obřadním kalendáři je zařazeno osm výročních svátků, mezi nimiž
nechybí ani oslava letního slunovratu čili Kupadla.
Pro srovnání se příspěvek zabývá rovněž vývojem Kupadelných svátků v Rusku.
Poměrně přesně definovanému obřadnímu kalendáři zde vévodí právě Kupala, která pod
taktovkou svazu Velesův kruh přerostla v masový svátek s účastí více než 1 000 osob.
Struktura současného obřadu sestává ze tří po sobě následujících fází: uctění božstev,
slavnostní hostiny a obřadních her. Zatímco uctění božstev je dílem jednotlivých ideologů,
následující části stojí převážně na etnografických záznamech a vědeckých teoriích
zabývajících se slovanskou mytologií.
Snahy co možná nejvěrněji rekonstruovat zaniklou víru starých Slovanů a zároveň z ní
vytvořit zcela nový věroučný systém dovedly mnohé ideology rodnověrského hnutí
k vytvoření propracovaného obřadního cyklu s přesně stanoveným dějstvím jednotlivých
svátků.
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Foto č. 19: Volchv Blagumil (A. G. Rezunkov) s hořícím kolem v rukou,
Kupala petrohradské občiny Krina, Vuoksa poblíž města Priozersk 2012.

Foto č. 20: Pohřeb Jarily, Kupala Kalužské slovanské občiny ze SSO-SRV, poblíž Kalugy 2010.
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Foto č. 21: Očistné skoky přes oheň, Kupala moskevské občiny Koljada Vjatičej, poblíž Petrovo Dalněje
v Podmoskovje 2012. Foto Miraslava Krylova.
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Foto č. 22: Dívky shromážděné k obraně břízky, Kupala moskevské občiny Koljada Vjatičej, poblíž Petrovo Dalněje
v Podmoskovje 2012. Foto Miraslava Krylova.

Foto č. 23: Volchv Veleslav (I. G. Čerkasov) vzývající božstva během večerního obřadu, první stojící muž zprava je
volchv Bogumil Murin (D. A. Gasanov), Kupala občin ze svazu Velesův kruh, pod městem Malojaroslavec 2009.
Foto Sergej Ponomarev.

65

Foto č. 24: Dívky přiléhající k figuríně Jarila, Kupala občin ze svazu Velesův kruh, pod městem Malojaroslavec 2012.

Foto č. 25: Pomocníci volchvů svolávají za zvuku bubnů všechny přítomné k uctění solárních božstev,
Kupala občin ze svazu Velesův kruh, pod městem Malojaroslavec 2009. Foto Sergej Ponomarev.
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Poznámky k lidovým obyčejům o letnicích na jihozápadní Moravě
Eva Večerková, Moravské zemské muzeum- Etnografický ústav, Brno

Abstrakt: Námětem příspěvku jsou svatodušní obyčeje na jihozápadní Moravě,
především v oblastech, kde žilo do roku 1945 německé etnikum. Hlavní pozornost je
věnována obchůzkám dívek s královnou na Znojemsku a Slavonicku. Specifický je zejména
písňový projev obchůzkového obyčeje, legenda o Panně Marii. Autorka připomíná také
obyčeje dívek v sousedním českém jazykovém území, v nichž rozlišuje obřadní formu
(průvody do polí, obcházení studní) a kolední obchůzky.
Předložená práce vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci
institucionálního financování na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Moravské zemské muzeum (DKRVO, MK000094862).
Pro poznání svatodušních obyčejů v českých zemích v celém komplexu projevů je na
místě připomenout i tradici německého etnika, žijícího na jihozápadní Moravě do poloviny
20. století. Jde o tradici historicky uzavřenou; informace o ní jsme vytěžili z literárních sdělení
a z pramenného materiálu. Zachytili jsme v nich některé starobylé projevy, jež mají obdobu u
českých Moravanů, i jevy specifické pro německé etnikum v Podyjí.
Svatodušní obyčeje jihomoravských Němců se udržely do počátku 20. století ve velmi
skrovné míře, což je znát i v jejich absenci ve spisech kronikářského rázu. V lidovém prostředí
tradice zanikla, zastíněna poutěmi k milostné soše Panny Marie Třídubské u Hornu v Dolním
Rakousku1, kam se poutníci vypravovali o svatodušních svátcích. Tak to bylo např. ve Vrbovci:
„Na oba tyto dny bylo ve vsi ticho. Větší část obyvatelstva, mezi nimi i rekruti, nebyla doma.
Už v sobotu o pěti hodinách zrána se putovalo do Drei Eichen.“2 Po období útlumu, spojeného
se zákazem poutí vydaného Josefem II. (1794), doznaly po polovině 19. století poutě k Panně
Marii Třídubské nového rozkvětu a ve vzpomínkových publikacích jsou vesměs podrobně
popsány. Tak v Oleksovicích a Stošíkovicích vycházeli zbožní poutníci v pátek před svatodušními svátky. Šlo se pěšky dva dny (s přenocováním v Retzu), na konci procesí vezly povozy
kromě jídla a oblečení poutníků sochu Bohorodičky, kterou pak dívky, do bílých šatů
1

K tomu více Maurer, Hermann: Wallfahrten zum Bründl von Maria Dreieichen. Österreichische Zeitschrift für
Volkskunde LIX/108, 2005, s. 43–52.
2
Zukriegel, Hans: Urbau ein südmährisches Grenzlanddorf 1000-1945. Dorfgemeischaft Urbau 1989, s. 131.
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ustrojené a ověnčené, přinášely na nosítkách za zvuků muzik a zvonění zvonů do poutního
kostela. Po církevních obřadech si poutníci naplnili láhve vodou ze zázračného pramene
u nedaleké kaple (1750), kropili si vodou oči, která je měla ochránit před oslepnutím.3
Podle Leopolda Schmidta je svatodušní jízda mládenců (Pfingstritt) doložena v severní
části Dolního Rakouska v polovině 16. století (Eggenburg 1555) a v některých lokalitách se
vyskytovala ještě v 19. století. Doklad o královské jízdě v Břeclavi je obsažen v archívním
prameni z lichtenštejnského panství, a to v příhodě, jež se stala o letnicích 1691: břeclavský
rychtář a hostinský Václav Čapka byl obviněn, že proti vrchnostenskému nařízení čepovat jen
víno z knížecích sklepů zavedl jiné, levnější víno u příležitosti svatodušní jízdy krále
(Königreithen zue Pfingsten).4 Do úlohy krále si mládenci tehdy zvolili Čapkova syna, projížděli město i blízkou Novou Ves (Moravskou Novou Ves) a vyprošovali si dary. Ze zprávy je
také patrno, že se konala po delší odmlce. Na Podluží i v osadách jihomoravských Němců
tyto obyčeje (připomínán je z Vrbovce) zanikly. Ve 20. století se na Mikulovsku a Znojemsku
rozšířily velikonoční jízdy po osetých polích (Osterreiten), a to zpravidla jako nový jev
a možná i jako transformovaný ohlas starší tradice jízd o letnicích.5 Četné příklady svatodušních královských jízd na koních a chlapeckých obchůzek s králem v dolnorakouských
lokalitách v 19. a 20. století, vesměs z blízkosti moravského příhraničí, uvádějí Franz Stubenvoll6, Werner Galler7 i Helmut Fielhauer8. Specifikem těchto obyčejů v dolnorakouském
regionu je ozdobení krále zelení, resp. zahalení krále do zelených ratolestí, zejména
v případě chlapeckých obchůzek. Tento jev má obdobu ve svatodušních královských hrách
jižních Čech a vyskytuje se dále v Německu, Alsasku (Wasservogel, Pfinstquack, Pfingstl), ve
Slovinsku (Zeleni Juraj) aj.

3

Hönliger, Gottfried: Erinnerungen an unseren Heimatort Tesswitz a.d. Wiese. Rukopis 1982, s. 78–80.
Schmidt, Leopold: Volkskunde von Niederösterreich. Zweiter Band. Horn 1981, s. 243–244.
5
Podle Schmidta se rozšíření jízdy krále dotýká sousedních oblastí, na severu jižní Moravy až k Moravskému
Slovensku, na severovýchodě severního Burgenlandu. Schmidt, Leopold: c.d., s. 246. Tamtéž.
6
Stubenvoll, Franz: Vom Pfingstkönigsbrauch im Bezirk Mistelbach und in Südmähren. Österreichische
Zeitschrift für Volkskunde 40, 1986, s. 158–160.
7
Galler, Werner: Mai- und Frühlingsbrauch in Niederösterreich. Katalog des NÖ Landesmuseums. Neue Folge,
Nr. 99, Wien 1980, s. 19–23. Tam i popis dosud živé obchůzky zeleně maskovaného chlapce (krále)
v Patzmannsdorfu u Lávy nad Dyjí/ Laa an der Thaya.
8
Fielhauer, Helmut: Umritte. Österreichische Volkskundeatlas. 2. Lieferung (1965), Bl. 24, s. 12. Výskyt
v Ravelsbachu v okrese Hollabrun.
4
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Obřadní čištění obecních studní v sobotu před svatodušními svátky (zaznamenané
např. v Hraběticích, ve Vrbovci nebo ze znojemského předměstí (Dyjské čtvrti),9 bylo
svěřováno mládencům, kteří pak obcházeli se zpěvem ves, aby dostali odměnu za svou
službu. Prameny z Dolního Rakouska ze 17. a 18. století hovoří o dívkách – pannách, které
tuto službu zastávaly,10 jak to známe i z českého prostředí.
V dřívějších dobách, ještě v 19. století, se vyskytovalo v souvislosti s výhonem dobytka
na pastvu obřadní přivádění svatodušního vola, nejsilnějšího, pěkně ozdobeného zvířete,
které bylo nakonec poraženo a příslušníky obce zkonzumováno. Vzpomínka na něj zůstala
v posměšném označení parádivého člověka (je ozdoben jako svatodušní vůl, Pfingstox).11
Pasáci dobytka se o letnicích předháněli, kdo dříve zrána vstane, kdo dříve vyžene zvířata na
pastvu; kdo zaspal, byl nazýván Pfingstnigl, Pfinstlucken, což v tradici zůstalo jako žertovná
přezdívka pro ospalce.
Do období svatodušních svátků spadala soutěž znojemského ostrostřeleckého spolku
„o krále střelců“ (Königsschiessen) – pozdního nástupce starého městského obyčeje střelba
ku ptáku,12 o němž hovoří rovněž archívní prameny ze Slavonic.13
Nejvíce zpráv máme o obchůzkách nedospělých dívek se svatodušní královnou;
přetrvaly díky svému náboženskému rázu, což odpovídalo silné religiozitě jihomoravských
(katolických) Němců. Jsou zachyceny v regionální literatuře na Znojemsku a Slavonicku a dále
na Novobystřicku na české straně14 a kolem města Litschau a Geras a na západě Vinné čtvrti
(Weinviertelu) na rakouské straně česko-moravsko-dolnorakouského trojmezí.15 Většinou
zanikly na přelomu 19. a 20. století a jen ojediněle se vyskytovaly ještě po první světové
válce. Obyčej svatodušních královen (Pfingtsköniginnen) zmiňuje farní protokol ze Šatova
kolem roku 1780, v němž je jmenován mezi odmítanými, ba zakázanými lidovými zvyky jako

9

Tzv. Cendelínová studánka ve Znojmě (Zendlbrunn, od Zendl – ženský čepec, jehož tvar měl údajně kryt či
stavba nad pramenem); obřadní čištění studánky se udrželo do první čtvrtiny 20. století. Nahradil je zvyk
„ otevírání studánky“ v roce 2000.
10
Schmidt, Leopold: Volkskunde von Niederösterreich. Zweiter Band. Horn 1981, s. 240-241.
11
Zukriegel, Hans: c.d., s.131.Tamtéž.
12
Znojemská slavnost měla své tradiční místo v Novosadech (Neustift), říkalo se tam „auf der Vogelstangen“.
Tam se střelba na dřevěného ptáka na vysoké tyči kdysi odehrávala, naposledy v roce 1617, kdy byla pak
vystřídána střílením z pušek do terče. Haberzettl, Margarette: Die Znaimer Feste und Kirtage. Südmährisches
Jahrbuch 37, 1988, s. 59.
13
Jan Tiray, Slavonický okres. V řadě Vlastivěda moravská II. Místopis. V Brně 1926, s. 38-39.
14
Lang, Hans: Volksglaube und Brauchtum im Neubistritzer Ländchen. Herausgegeben vom Heimatkreis
Neubistritz, Gmund 1987, s. 85.
15
Galler, Werner: c.d., s. 22. Tamtéž.
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„pozůstatek starého pohanství a napodobování jeho bezbožných slavností“. 16 Byl to možná
nový repertoár, nábožné písně katolických křesťanů, pro něž byly dětské obchůzky církví
tolerovány a v lidu oblíbeny.
Poměrně jednotný, v zásadě kolední ráz obchůzek ozvláštňují nemnohé lokální
zvláštnosti. Nejstarší zprávu o Pfingstkönigin ze Znojemska, bíle oděné, opentlené a
ověnčené čtyřleté dívence doprovázené staršími děvčaty, podal i s texty obřadních písní
Anton Vrbka.17 Kolednice zpívaly při obchůzce legendu o Panně Marii (Unsere liebe Frau that
wandeln, sie wandelt über Land anebo Unsere liebe Frau that spinnen, sie spinnt Gott den
Rock)18 a v domech byly obdarovány.
Podobně, se stejnou písní, kterou dívky zpívaly dvojhlasně, probíhala obchůzka
nazývaná také „ukazování svatodušní královny“ (Pfingskinigweisen) v Želovicích a Lechovicích. Nakonec, když dostaly peníze, přidávaly veršovaná přání, např. hospodáři kalhoty
a v nich třicet dukátů a soukennou sukni hospodyni. Nejednalo se o žebrání, rovněž děvčata
ze zámožných rodin se do toho zapojovala.19 Předvedení královničky a zpěvní výstup a
následné obdarování bylo smyslem obchůzky.
V Horním Břečkově se dívky sešly zrána o svatodušní neděli, aby si zvolily svou
Pfinzkinigin, nejmladší dívenku předškolního věku, nejpěknější ve vsi. Dítě, ozdobené
barevnými hedvábnými šátky a stuhami, s věncem na hlavě, bylo vedeno dvěma děvčaty –
průvodkyněmi či pobočnicemi. Doprovázely je bíle oděné dívky seřazené do dvojic. Tak se
ubíral průvod do kostela k požehnání. Po něm se děvčata vydala na obchůzku. Nejprve na
faru, do školy, ke starostovi a pak do jednotlivých domů ve vsi za zpěvu či spíše recitativního
odříkávání pobožné písně (Als Jesus Christus in Garten ging und seine bittre Marter empfing),
která po vstupu do domu byla úvodem dalšího výstupu: následovala po ní žertovně laděná
veršovaná přání adresovaná konkrétním osobám – faráři, muži, ženě, chlapci. Tak přály dívky
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Schmidt, Leopold: c.d., s. 251. Tamtéž.
Vrbka, Anton: Sitten und Gebräuche im südwestlichen Mähren (Landbezirk Znaim). Zeitschrift für
österreichische Volkskunde 2, 1896, s. 373–374.
18
Unsere liebe Frau that wandeln, sie wandelt über Land, sie trägt ein goldenes Büchelein in ihrer
schneeweissen Hand, sie trägt es so hübsch und so fein,sie trägt´s zu Jerusalem, Jerusalem, in die Stadt hinein.
Da haben alle Glöckelein zu lauten an,sie läuten ja so hübsch und so fein, sie läuten unserer lieben Frau ins
Himmelsreich hinein. (Naše milá Paní se vydala na cestu, putuje zemí, nese zlatou knížku ve své sněhobílé ruce,
drží ji tak pěkně a jemně, nese ji do Jeruzaléma, do města Jeruzaléma. Tam začaly zvonit všechny zvonky, zvoní
tak pěkně a jemně, zvoní naší milé Paní až do nebeské říše).
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Kratschmann, Hans: Das Pfingstkiningweisen in der Znaimer Gegend. Das deutsche Volkslied 32, 1930,
s. 30– 33.
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v popěvku hospodáři pečenou rybu, sud s vínem, kalhoty s dukáty v kapse, hospodyni zlatý
čepec a hedvábnou sukni. Po zpěvu zaštěrchala Pfingzkinig dřevěnou krabicí a sbor za ni
vyzýval k daru vajec, sádla i peněz. Když pochodily po vsi, shromáždily se dívky u své královny
k malé hostině ze smažených vajec.20
Ve Vnorovicích nesla svatodušní královna v ruce kytici a v domě, v kruhu svých družek
ozdobených věnci a květy, začala světskou, i jinde známou obchůzkovou písní Chodíme hned
tam, chodíme hned sem, přinášíme krásnou svatodušní královnu sem (Wir gehen bald hin,
wir gehen bald her, wir bringen die schöne Pfingstkönnigin her). Ostatní jí sborově
doplňovaly až do závěrečné prosby o dary - vejce, slaninu, peníze, sůl, s níž se v recitativu
obracely adresně na obyvatele domu. Pokračovaly pak jinou písní o Panně Marii (Jetzt
kommen drei Engel vom Himmel her, o liebste Frau Mutter, was suchen sie da ?). Podle
Rudolfa Hruschky šlo o obyčej dříve na jihozápadní Moravě obvyklý.21
Ve Valtrovicích bíle oděná a ověnčená Pfingstkinigin upozornila na dárky štěrcháním
krabice a políbila nejmenšího chlapce v domě, mouku, sádlo, vejce skládala jedna
z královniny družiny do košíku. Účastnice obchůzky, dívky čtrnáctileté a patnáctileté, zašly
i do hostince, kde se shromáždili mládenci. Ti se nechali od děvčat políbit a na oplátku
přispěli penězi.22
Verzi z Pasohlávek na Mikulovsku uvádí Wenzel Max. Tam bylo zvykem, že děvčátko –
svatodušní královnu – vezly dívčiny na malém ozdobeném vozíku. Ty vpředu nesly kytici
(Pfingstbusch) na vysoké holi. Obyčej zanikl po roce 1919 a po letech byl nakrátko
obnoven.23
Ve formálních prvcích obyčeje (obchůzková forma, nízký věk královničky, dvě
průvodkyně-pobočnice, bílé oblečení, věnčení a pentlení, vozík) bychom našli příbuznou
formu v dětských, dosud živých obchůzkách vodění královničky na Zábřežsku,24 projev
Pfingsköniginen v písních náboženského rázu je odlišný v obsahu i ve způsobu přednesu, je
specifikem, kterým se odlišují dívčí obchůzky jihomoravských Němců od moravské/české
20
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32, 1930, s. 28–29.
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126-127.
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Bacher, Karl: Volkskundliches aus Waltrowitz. Wiener Zeitschrift für Volkskunde 42, 1937, s. 48.
23
Max, Wenzel: Thayaland. Vokslieder und Tänze aus Südmähren. Selbstverschlag, nedat.
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Večerková, Eva – Frolcová, Věra: Živá tradice svatodušních obchůzek na Moravě. Český lid 93, 2006,
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tradice. Spojení zmíněné mariánské legendy (v české tradici neznámé) s letničními obchůzkami může odhalit hlubší etnomuzikologické bádání.
Z českého prostředí jihozápadní Moravy máme o dívčích svatodušních obchůzkách jen
torzovité zprávy, časově zařaditelné do 19. století, kdy z tradice ustoupily poslední projevy.
Dívky obcházely polnostmi, tratěmi obce, a zpívaly světské i nábožné písně, nesly ozdobený
stromek, jedna z nich byla vyvolena a přistrojena jako královna. Poté navštěvovaly domy ve
vsi a byly za svou službu ve prospěch obce obdarovány. Tak o tom píší z Dačicka a Telečska
J. F. Svoboda25 a Josef Smetana (záznamy z Kališť a z Dolní Vilímče)26. Ojedinělé záznamy
o průvodech dívek do polí známe z Tišnovska.27 V této formě nepřehlédneme obřadní ráz
a smysl úkonu - ochranu vegetace, úrodu polí, přivolávání vláhy. Rituální péče o vodní
prameny, zeleň a účast vybraných dívek-panen jako realizátorek obřadního dění se propojuje
ve vzácném Sušilově záznamu králek z Vedrovic na Moravskokrumlovsku. Dívky po dvě
neděle obcházely kolem studní v obci, vždy třikrát, z nich ty hlavní, dvě a dvě ustrojeny
v symbolických barvách červené a bílé. Jejich průvodkyně nad nimi držely vrbové větve.
Zpívaly píseň o sv. Michalu Archandělu, „nábožnou píseň svatokřesťanskou, jenž ale druhdy
jistě jinaká byla“.28 Prosperitní ráz rituálu stojí v popředí a byl tak vesnickou komunitou ve
své době přijímán. Lze přepokládat, že v první polovině 19. století ještě nešlo o fenomén
zcela ojedinělý. Z jiných zpráv z Třebíčska, Velkomeziříčska a Jemnicka je naopak zřejmý
prvoplánový herní a kolední ráz obchůzek: dívky obcházely stavení ve vsi, ukazovaly svou
královnu/královničku a zpívaly králenské písně.29 Tento typ prezentuje i Sušilův záznam
z Bohutic. Dívky tancovaly a v domě zpívaly Naša královna bosa chodí, sedmákem, grošem
pomůžte jí, pomůžte, prosíme naši chody královně.30 V roztříštěných pozůstatcích tradice
rozeznáme obřadní projevy (průvody do polí, obcházení studní) a kolední obchůzky.
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Slavnost Božího Těla v proměnách času (na příkladě oblasti Uherskohradišťska)
Ludmila Tarcalová, Slovácké muzeum Uherském Hradišti

K výročním slavnostem, ve kterých můžeme sledovat řadu projevů patřících do
kategorie tradiční lidové kultury, náleží i slavnost Božího Těla. Především průvod je pro svoji
formu podstatou oslavy, je jakýmsi druhem sociálního rituálu, kterého se může zúčastnit
velký počet lidí v neomezeném prostoru. V případě slavnosti Božího Těla měl průvod oslavný
charakter, oproti jinému např. pohřebnímu či protestnímu, a dodnes má i svůj řád
v uspořádání účastníků průvodu, své zákonitosti v průběhu celé slavnosti i s dalšími
specifickými znaky a tradiční prvky.
Svátek Božího Těla (Faktum Sanctissimi Corporis Christi) nebo také Nejsvětější
svátosti oltářní je pohyblivým svátkem a byl ustanoven v roce 1364 bullou papeže Urbana IV.
na čtvrtek po první neděli posvatodušní, čili po svátku sv. Trojice. Ve čtvrtek proto, že na
Zelený čtvrtek při poslední večeři Páně byla ustanovena svátost oltářní. První podnět
ku slavnosti Božího Těla dala zbožná řeholní panna, později abatyše v klášteře Montcornillon,
nedaleko Lutychu v Belgii (nar. 1193, představenou od roku 1230), blahoslavená Juliana.
Viděla několikrát měsíc v úplňku plný záře, pouze na jedné straně byl prý poněkud
zatemnělý. Po dlouhém modlení jí byl sdělen význam tohoto jevu. Měsíc znamenal
katolickou církev; temná trhlina nebo skvrna na něm měly znamenat nedostatek jedné
slavnosti, a to k uctění Nejsvětější svátosti oltářní.
Druhý důvod k zavedení tohoto svátku byl zázrak, který se stal v italském Orvietu.
Jeden kněz při mši svaté rozlil krůpěj konsekrovaného vína na podložený šáteček kalichu
(corporale) a snažil se toto pochybení zakrýt. Avšak zjistil, že krůpěj po sobě zanechává
stopy. Až tato událost přiměla papeže Urbana IV. k tomu, aby zavedl slavnost Božího Těla
v celé církvi.
Průběh slavnosti spolu s procesím se postupem času vyvíjel. Průvody, které měly
triumfální charakter, vyjadřovaly „jednotu věřících s Kristem, oslavovaly Kristovu přítomnost
v Eucharistii“. Slavný průvod se čtyřmi zastaveními a čtením čtyř evangelií měly znázorňovat
čtyři světové strany čili celý svět, který se před Kristem sklání a on mu žehná. Součástí byly
modlitby, prosby za odvrácení zla a zabezpečení úrody. Průvod měl v minulosti pevně
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stanovené pořadí podle věku, pohlaví a společenské stratifikace jeho účastníků. V průvodě
byly neseny církevní korouhve či praporce. V tradiční lidové kultuře se při této, v minulosti
nejatraktivnější slavnosti, připisovala zvláštní moc zeleni a květům posvěcených při
slavnosti. Květy z oltáříčků se zapichovaly pod střechy domů na ochranu proti ohni, zelené
větvičky do zahrad a polí na ochranu proti všelijakéj žůželi.
A jak tomu bylo na Uherskohradišťsku? Na Uherskohradišťsku bylo zvykem slavit Boží
Tělo ve čtvrtek, avšak po roce 1948 se slavnost přesunula na neděli. Na tento svátek se
připravovala celá obec. Průběh byl v obcích podobný. Den před slavností byla předem daná
trasa vyzdobena břízkami, květy a vysypána trávou. Býval to nejčastěji prostor návsi.
Oltáříčky zbudované v průjezdech domů, nejčastěji selských, které se mnohdy neměnily, si
zdobil každý po svém. Okolí oltáříčků - kostelíčků, které byly umístěny ve vjezdech domů,
především obě poloviny otevřených vrat, byly potaženy světlou látkou, uprostřed stál stůl
s vyvýšeným místem pro monstranci ozdobený květinami, svícny, v pozadí obrazem
s náboženským motivem. Celý prostor průjezdu vyplňovaly břízky a ratolesti. Všechna okna
domů, kolem nichž průvod procházel, byla vyzdobena svatými obrázky, svícny se svíčkami,
stojícími křížky a květinami.
Po slavné mši svaté se před kostelem seřadil průvod. Vpředu byl nesen kříž, po
stranách průvodu nesli mladí chlapci bílé a vybraní hospodáři červené korouhve. Ještě ve
třicátých letech 20. století chodila na začátku průvodu školní mládež v krojích se svými
učiteli, pak svobodná mládež, muži a hudba. Za ní družičky, které před baldachýnem sypaly
po cestě lístky z květů pivoněk, růží, kalin, které měly v ozdobeném proutěném košíčku nebo
květy držely jako kytičky v ruce. Dále šli zpěváci, varhaník nebo dechová hudba. Pod
baldachýnem nesl kněz ozdobenou monstranci. Baldachýn nesli na čtyřech stranách mladší
muži oblečení v kroji, členové obecního výboru. Někdy šli po stranách baldachýnu
uniformovaní hasiči, kteří drželi v rukou postavníky. V Kunovicích zdobily strany baldachýnu
dospělé družičky ve věncích. Za knězem se řadili čelní představitelé obce a nakonec mladší a
starší ženy. Slavnosti Božího Těla se zúčastňovalo velké množství lidí. Ve Starém Městě
v polovině padesátých let 20. století, kde šel průvod po dosti velké návsi, se zúčastnilo tolik
věřících, že se začátek průvodu dotýkal jeho konce. V tomto období se již seřazení průvodu
změnilo. Za ozdobeným křížkem šli starší muži, pak družičky, hudba, kněz pod baldachýnem
a ženy.
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Za doprovodu hudby se průvod ubíral od oltáříčku k oltáříčku. U každého se zastavil,
přečetlo se evangelium, kněz provedl pobožnost svatého požehnání a průvod za zpěvu
dalších slok písně Ježíši Králi nebo Buď dnes ku slavnosti pokračoval dál. Během cesty se
zpívalo a modlilo až k poslednímu oltáříčku, kde slavnost skončila chvalozpěvem Te deum a
požehnáním. Průvod se pak odebral do kostela. Lidé odcházející ze slavnosti si ulamovali
březové halúzky u oltáříčků a odnášeli si je pro požehnání domů. Brali si i rostliny, které byly
před pobožností svázány do kytiček a položeny okolo oltáříčků. Byly to většinou byliny
s léčivými účinky jako měsíček lékařský, plicník, máta, třezalka apod. Po příchodu domů si je
kladli za obrazy a kříže. Věřilo se, že je v nich síla chránit dům a dobytek před nemocemi.
Během času nebyla možnost konat průvod v obci, zvolila se buď kratší trasa nebo se šlo jen
okolo kostela, proto se oltáříčky stavěly v blízkosti kostela nebo průvod šel jenom po kostele.
Ve městě Uherském Hradišti se konala slavnost Božího Těla, podobně jako Vzkříšení,
na obou náměstích. Podle toho, kdo byl administrátorem ve farnosti, se slavilo i Boží Tělo.
V padesátých a šedesátých letech 20. století vycházel průvod z kostela, buď obešel celý areál
jezuitského kláštera a nebo šel po delší trase z Masarykova náměstí přes náměstí Mariánské.
Tam stály dva oltáříčky ve vratech měšťanských domů. Později prošel průvod jen hlavním
Masarykovým náměstím a přišel zpět do kostela. V čele průvodu chodili vážení lidé města –
lékárník, právník a v průvodě se ještě v tu dobu objevovaly v hojném počtu děti oblečené za
družičky a mládence a vždy je doprovázela jejich katechetka-učitelka náboženství. Pokud se
v obci konalo Boží Tělo ve čtvrtek, pak se ještě farníci z blízkých obcí zúčastnili i slavnosti
v Uherském Hradišti slavené v neděli.
Zcela jinou podobu měla slavnost Božího Těla na Velehradě. Tam se konávala, stejně
jako Vzkříšení, na nádvoří velehradského kláštera. Ve dvacátých letech 20. století se
slavného průvodu zúčastňovali váleční veteráni s praporem, hasiči v parádních stejnokrojích
a členové mariánské družiny. Při Božím Těle se střílelo z hmoždířů. Zažité bylo světit svátek
ve čtvrtek, ale i tu se v polovině padesátých let 20. století konání slavnosti přeneslo na
neděli, zřejmě aby se mohlo zúčastnit více věřících. Průvod vyšel z kostela. Baldachýn nesli
muži v krojích z Modré a Tupes, kteří se střídali. V roce 1956 šla vedle mladých mužů, jež
nesli baldachýn, i děvčata ve slavnostních krojích s úvazy tureckých šátků a také novicky
kláštera v bílých šatech a závojích s palmovou ratolestí v ruce. V čele průvodu chodily
krojované děti a mládež z Velehradu a okolních obcí, hodně bylo i družiček oblečených
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v toaletách a mládenců v oblecích. Družičky nesly v rukou kytice kalin a pivoněk, které po
cestě rozsýpaly. Průvod se zastavoval u čtyřech oltáříčků.
V roce 1954 byl první oltáříček na pravé straně od hlavního vchodu do kostela, jindy
byl u vchodu do sala terreny, tedy v čele nádvoří, druhý u vrat kláštera – naproti kostelu,
třetí v horní části nádvoří a čtvrtý u sochy Božského Srdce. V roce l955 vyzdobily první
a druhý oltáříček sestřičky a chovanci z ústavu Vincentina, druhý oltáříček sestřičky ze Stojanova a čtvrtý ženy z Modré. Celé nádvoří bylo ozdobeno březovými stromky.
Po roce 1989 se obce a jejich farníci tak rychle nevzpamatovávali z nabyté svobody,
takže na staré tradiční slavení Božího Těla se v podstatě navázalo až na začátku nového
století. V obcích na Uherskohradišťsku si slavnost řešily farnosti po svém. Vybrala jsem ty
nejzajímavější. V bílovické farnosti, kam patří obec Nedachlebice, Bílovice s částí Včelary,
Kněžpole a Mistřice s částí Javorovec, slaví Boží Tělo v neděli. Farníci ze jmenovaných
přifařených obcí si okolo kostela postaví za svou obec jeden oltáříček. Každý je výtvarně jinak
řešený. Slavnosti se zúčastňují děti v krojích, ale i v bílých toaletách, pod baldachýnem, který
nesou muži v krojích, je nesena monstrance. Ozdobou průvodu jsou reproduktory, které nese
na zádech jeden z ministrantů, aby všichni účastníci v přední i zadní části slavného průvodu
slyšeli.
Zajímavě je vymyšlená slavnost Božího Těla ve Starém Městě. Tam si administrátor
farnosti zvolí datum slavnosti Božího Těla a prvního svatého přijímání v jeden den.
Organizace obou slavností se pak chopí rodiče dětí přistupujících k této svátosti. Připraví
nejen děti do slavnostního či obřadního oblečení, ale vyzdobí i kostel, trasu průvodu
a nachystají oltáříčky. Dávno se upustilo od trasy po obci či dnes městě. Průvod jde z kostela
do nově vystavěné části ulice Sées a pak částí návsi zpět do kostela. Pokud bydlí někdo
z prvokomunikantů na trase průvodu, pak se v domě strojí i oltáříček a rodiče čtou epištolní
čtení. Družičky jdou před baldachýnem, kde sypou okvětní lístky, které jsou pro ně
připraveny ve velkých koších. Každá si pak vezme část na cestu do svého košíčku.
Ačkoliv město Uherské Hradiště dávno zapomnělo na slavné božítělové průvody,
přece se v letech 2004–2005 podařilo místnímu administrátorovi spolu s knězi františkány
Boží Tělo veřejně slavit. Po odpolední mši ve čtvrtek vyjde průvod z farního kostela. Průvod
doprovází dechová hudba. Včele je nesen kříž, pak jdou ministranti, jeden nese kadidelnici,
jeden loďku s kadidlem, dále jdou družičky a mládenci, skauti, je nesen prapor Orla nebo
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i dalších korporací. Zajímavé je pozorovat nezúčastněné této slavnosti, sedící v blízkých
venkovních restauracích a kavárnách. Jsou zcela dezorientovaní z této veřejné církevní
slavnosti, především z křížku neseného v čele průvodu, hrající dechové hudby a celkem
hojného počtu účastníků. Průvod jde přes Masarykovo náměstí, přes Prostřední ulici na
Mariánské náměstí, kde je u morového sloupu u tzv. Rozárky vystavěn malý oltáříček.
Některé roky byl i ve vratech fary. Farnost nevlastní baldachýn, takže kněz má přes sebe
velum, ve kterém nese monstranci. Pobožnost pak končí ve slavnostně vyzdobeném
klášterním kostele. Vycházejícím účastníkům slavnosti hraje dechová hudba, jsou jim
nabízeny koláče, odvážnější si i zatančí.
Jak se tedy proměnily slavnosti Božího Těla v průběhu času? Především v důsledku
náboženské nesvobody se veškeré církevní a náboženské úkony soustředily do prostoru
kostela

a

jeho

nejbližšího

okolí.

Celkový

náboženský

úpadek

byl

důsledkem

protináboženského tlaku, který způsobil otupělost a hlavně strach konat to, co bylo kdysi
běžné. Až po roce 1989 a i později farnosti, v důsledku nabyté svobody, začaly navazovat na
staré tradice slavení církevních svátků a vracet se ke starým způsobům oslav. Veřejná
slavnost Božího Těla se pomalu oživovala. I když první roky mnozí mladší účastníci váhali se
do božítělového průvodu zařadit, účast zachraňovaly většinou starší a střední generace.
Průvody už ztratily pompéznost, v pracovní čtvrtek, kdy se Boží Tělo koná, se účastní
poměrně málo věřících. Mnohdy v průvodu nejde ani dechová hudba, děti nebo mládež
v krojích jsou prvokomunikanti nebo legrúti – odvedenci. Vytratila se okázalá výzdoba, vše je
pojato velmi střídmě. Velkou roli hrají v průvodu společenské složky, jako jsou hasiči či
skauti, kteří stále patří k tradičním účastníkům slavnosti. Trasa je obvykle krátká, takže zpěvů
a modliteb je méně. Stále zůstává tradiční seřazení účastníků průvodu a církevní průběh
slavnosti. Současná slavnost Božího Těla odpovídá celkovému uvolnění společenské
atmosféry a způsobu života ve městech i na vesnicích. Na atraktivní slavnost s mnoha
lidovými prvky a s bohatým duchovním nábojem můžeme jenom vzpomínat.
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Resumé:
Na Uherskohradišťsku bylo zvykem slavit Boží Tělo ve čtvrtek, avšak po roce 1948 se
slavnost přesunula na neděli. Na tento svátek se připravovala celá obec. Den před slavností
byla již předem dána trasa vyzdobená břízkami, květy a vysypaná trávou. Býval to nejčastěji
prostor návsi. Oltáříčky zbudované v průjezdech domů, nejčastěji selských, které se mnohdy
neměnily, si zdobil každý po svém. Okolí oltáříčků (kostelíčků), které byly umístěny ve
vjezdech domů, a především obě poloviny otevřených vrat byly potaženy světlou látkou,
uprostřed stál stůl s vyvýšeným místem pro monstranci ozdobený květinami, svícny, v pozadí
s obrazem s náboženským motivem a celý prostor průjezdu vyplňovaly břízky a ratolesti.
Všechna okna domů, kolem nichž průvod procházel, byla vyzdobena svatými obrázky, svícny
se svíčkami, stojícími křížky a květinami.
Především v důsledku náboženské nesvobody se veškeré církevní a náboženské
úkony soustředily do prostoru kostela a jeho nejbližšího okolí. Až po roce 1989 a později
farnosti v důsledku nabyté svobody začaly navazovat na staré tradice slavení církevních
svátků a vracet se ke starým způsobům oslav. Průvody už ztratily pompéznost, v pracovní
čtvrtek, kdy se Boží Tělo koná, se účastní poměrně málo věřících. Stále velkou roli hrají
v průvodu společenské složky, jako jsou hasiči či skauti. Trasa je obvykle krátká, takže zpěvů
a modliteb je méně. Stále zůstává tradiční seřazení účastníků průvodu a církevní průběh
slavnosti. Současná slavnost Božího Těla odpovídá celkovému uvolnění společenské
atmosféry a způsobu života ve městech i na vesnicích.
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Foto č. 26: Kunovice 1950

Foto č. 27: Staré Město 1953

Foto č. 28: Uherské Hradiště 1955
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Foto č. 29: Bílovice 2009

Foto č. 30: Uherské Hradiště 2009
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Foto č. 31: Vlčnov 2011
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K aktuálním formám tradice stavění májí ve východních Čechách
Hana Vincenciová, Východočeské muzeum v Pardubicích

Studie podává přehled o současných formách stavění májí na území východních Čech,
a to zejména v souvislosti s tradicemi období letnic.1 Tato tématika patří k dlouhodobějším
výzkumným záměrům, realizovaným v rámci dokumentace jevů tradiční lidové kultury
Východočeským muzeem v Pardubicích. Předložené poznatky proto navazují na již publikované výstupy tohoto výzkumu, které se dané problematice na území východních Čech
věnovaly jak z hlediska historie, kterou dle pramenů můžeme sledovat již od 2. čtvrtiny
19. století, tak i z hlediska současnosti.2 Zároveň se studie snaží poukázat na význam projevů,
z nichž je patrné, jak se tradiční jevy přizpůsobují aktuálním společenským podmínkám
a zůstávají tak pro své nositele smysluplné, a tudíž i praktikované. Studie informuje o
projevech stavění májí v letech kolem roku 2010, respektive po roce 2000. Zdrojem poznatků
jsou průběžné terénní výzkumy a prameny regionální provenience, zejména místní
zpravodaje a webové stránky obcí.
Oblast, kterou se studie zabývá, nemá historicky ustálený název. Z geografického
hlediska jde o rozsáhlý prostor, situovaný mezi jádrem Čech v širokém okolí Prahy a historickou zemskou hranicí mezi Čechami a Moravou, respektive i pomezím česko-kladským.
Označení „východní Čechy“ je tudíž orientační a lokalizuje prezentované jevy ve vztahu
k celku českých zemí. Ve východních Čechách se v rámci společenského života obyvatelstva
dosud často setkáváme se spontánními aktivitami, jejichž podstatu je možno nalézt v tradiční
lidové kultuře. Tato situace není samozřejmě plošná. Je příznačná pro lokální společenství
určitého typu, to znamená taková, která fungují na malém sídelním prostoru, jsou sociálně
homogenní, stabilizovaná a jejich místní kultura se vyznačuje jistou konzervativností. Ačkoliv
většina obyvatelstva východních Čech bydlí ve městech, specifikem sídelní struktury dané
oblasti je zároveň celostátně nadprůměrný podíl obyvatel žijících v menších obcích, tedy
v prostředí, jehož charakter kladně ovlivňuje bezprostřednost, pravidelnost a intenzitu
1
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osobních styků. K příznakům takového prostředí patří, že se v něm jako běžná součást
životního způsobu místních obyvatel uplatňují mimo jiné i takové kulturní jevy, které
historicky patří k výroční obyčejové tradici. Jedním z těchto jevů je stavění řezaných
ozdobených stromů s vysoce pozitivním symbolickým posláním, tzv. májí či májek, v teritoriu
daného společenství. Obecné označení takových stromů, odvozené od latinského názvu
konkrétního kalendářního měsíce (maius), napovídá, se kterým obdobím roku jsou tyto
symboly zejména spojeny, ačkoliv se výraz máj či májka vžil pro ozdobený strom či stromek
všeobecně3 a ve východních Čechách, v prostředí výše uvedených typů lokálních společenství, patří jejich stavění k různým výročním, ale i rodinným příležitostem k obvyklým
aktivitám. Ojediněle se máj staví například o Velikonoční neděli v případě, že se tato neděle
stala termínem ke konání slavnosti mládeže, tzv. Věnečku, ojediněle patří i k letní akci Stínání
kohouta. Častěji se objevuje při setkáních, které souvisejí s oslavou Dne dětí (1.6.) nebo
při akcích v duchu vítání prázdnin či naopak loučení s prázdninami. Z rodinných příležitostí
jsou dosud v povědomí máje stavěné k narození dítěte, máje stavěné u domu ženicha před
svatbou a zejména jsou ozdobené stromy základem tzv. bran, stavěných v předvečer svatby
u domu nevěsty. Nejvýrazněji se ale stavění májí ve východních Čechách uplatňuje na
přelomu jara a léta, tedy v době, kterou lze z hlediska tradiční kultury, respektive z hlediska
cyklického členění rolnického roku ve středoevropských podmínkách, vnímat jako období
letnic.4

3

Blíže viz heslo „máje“ zpracované Lubošem Kafkou in: Brouček, Stanislav – Jeřábek, Richard (eds.): Lidová
kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 2. svazek. Praha: Mladá fronta 2007, s. 522–523.
4
Pojem letnice dnes mezi lidmi již není obvyklý. Užívá se především v souvislosti s křesťanskou liturgií jako
synonymum pro svatodušní svátky, jimiž vrcholí padesátidenní oslava Velikonoc a jejichž význam pro křesťany
spočívá v oslavě seslání Ducha svatého Ježíšovým učedníkům a následovníkům, respektive začátek jejich
veřejného působení na základě božího podnětu. Jelikož se svatodušní svátky nijak nepromítají do kalendáře
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této studii nepřísluší pouštět se hlouběji do úvah nad kořeny tradic, které jsou s letnicemi spojeny, některé
obecné souvislosti je přesto vhodné si připomenout. V prvé řadě je to skutečnost, že s ohledem na dění
v přírodě spadají svatodušní svátky, respektive letnice, do období roku, důležitého pro tradiční zemědělství
a pastevectví natolik, že se některé zásadní významově symbolické úkony související s letnicemi přenesly
v podobě zvyků z minulosti až do současnosti, aniž by se o to asloužil oficiální kalendář. Zdá se pravděpodobné,
že původním smyslem takových úkonů byla snaha lidí magickým způsobem ovlivnit zdárný průběh ročního
vegetačního cyklu a zachovat tím svou populaci. Zůstaly proto v tradici zakořeněny, i když se postupně stíralo
povědomí o jejich prvotním existenciálním významu. Ostatně řada indicií napovídá, že zužovat staročeský
pojem letnice (letní svátky) pouze na završení velikonoční doby v rámci křesťanského liturgického roku je bez
ohledu na duchovní význam křesťanských letnic velmi zjednodušené, neboť letnice ve středoevropských
geografických podmínkách je možné chápat jako časově mnohem širší období. Z předchozích úseků roku se do
letnic přenáší víra v moc zelených či napučených ratolestí, přičemž z nesporně magických praktik se zelení, ale
i s ohněm, s vodou a dalšími konkrétními prostředky lze i dnes vyrozumět, že měly působit na úrodnost půdy,
na vitalitu a prosperitu všeho živého, na dostatek vláhy a některé z nich reagovaly patrně i na fakt opětovně se
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Ze zjištěných projevů obyčejové tradice je možno vyhodnotit, že východní Čechy patří
k územím, kde počátek zmíněného období letnic zůstává i v současnosti vymezen přelomovou nocí na 1. května. Zatímco ale máje či májky zde kromě dalších aktivit stále patří k výrazu
této tradice, některé jiné letniční obyčejové jevy, které byly ve východních Čechách
historicky podchyceny, se z objektivních důvodů přestaly uplatňovat. Například změny
v zemědělství, dovršené posléze kolektivizací, vedly k zániku pastvy dobytka jednotlivých
hospodářů a postupně se proto vytratily i příznačné letniční pastevecké obyčeje vázané na
zahájení sezónní pastvy včetně obchůzkových her mládeže, která tuto pastvu zajišťovala.
Dnes se tyto obchůzky, příznačné postavami krále a královny,5 místy do jisté míry odrážejí
v jiných tradičních příležitostech letničního období: při obchůzkových slavnostech mládeže,
jejichž ústředním tématem jsou máje, a tudíž jsou i výrazem Máje nazývány.6 Přiblíženy
budou dále v textu. Z výrazných letničních obyčejů, které se ve východních Čechách přestaly
uplatňovat, stojí dále za připomenutí tradiční Vybírání (tj. čištění) studánek, neboť změny
v zásobování pitnou vodou a zásahy do krajiny, prováděné zejména ve 2. polovině 20. století,
vedly ke znehodnocení řady přirozených vodních pramenů či dokonce k jejich zániku.
Přestala být proto aktuální průběžná údržba takových zdrojů, k níž se tradiční obyčeje vázaly,
a péče o prameny je dnes buď záležitostí individuální nebo souvisí s aktivitami zacílenými na
ochranu přírody a krajiny.7 Proměnami ve společenské atmosféře se zúžilo i nazírání na

zkracující délky dne v důsledku jevu letního slunovratu. Souhrnně směřovaly zmíněné praktiky jednak
k zajištění úspěchu nové sklizně, k ovlivnění vitality dobytka a v neposlední řadě i lidí samotných, jednak měly
zároveň i poslání všechna tato pozitiva ochraňovat. Blíže souhrnně o jednotlivých typech obyčejů, v jejichž
podtextu jsou patrné uvedené snahy, viz heslo „letnice“ zpracované Lydií Petráňovou in: Brouček, Stanislav –
Jeřábek, Richard (eds.): Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 2. svazek. Praha:
Mladá fronta 2007, s. 475.
5
Viz Vincenciová, Hana: Tradice stavění májí a obřady letnic ve východním Polabí. C.d., s. 136–138.
6
Výraz „slavnost“ pro obyčejový jev obchůzek mládeže po domech označených májkami, respektive průvodů
mládeže obcí, jejichž smysl tkví především v prezentaci mládeže před místním společenstvím, je užit s ohledem
na to, že v souladu s významem tohoto pojmu jde v případě uvedených obyčejů o výraznou společenskou
událost obřadního charakteru, které se zúčastňuje větší počet lidí.
7
V souvislosti s tradicí čištění studánek máme na tomto místě příležitost si připomenout, že pro jevy tradiční
lidové kultury bývá dosti často příznačná jejich transformace do různých ohlasových forem, které je možno
vnímat i jako zárodek pokračování dané tradice v aktuální společenské dimenzi. Stojí za zmínku, že takovým
ohlasem tradice, uzpůsobeným konkrétní příležitosti, je ve východních Čechách ve spojitosti se studánkami
jarní Otvírání a svěcení studánek, které se uchovaly jako přirozené vodní zdroje v areálu osady Ležáky (okres
Chrudim), vyhlazené nacisty v roce 1942. Poprvé se tato akce s obřadními rysy uskutečnila v roce 2010. Podílejí
se na ní NKP Ležáky, mateřské a základní školy z okolních obcí a chrudimské arciděkanství. Akce, vnímaná
zároveň i jako zahájení návštěvnické sezóny v památníku, je bezpochyby zajímavým skloubením křesťanského
rituálu s úkony, jako je odemykání ověnčených studánek symbolickým zlatým klíčem a následné provedení
obyčeje s figurínou Morany - zimy, kterou děti vhodí s příslušnými projevy do místního vodního toku. Právě
bezprostřednost dětí v přístupu k úkonům, které jsou jim svěřeny, dobře ukazuje, že tradiční motivy mají
schopnost být autentické i tehdy, když jsou vhodně použity v nových souvislostech.
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tradiční příležitosti, při kterých období letnic patřilo různým variantám prezentačních akcí
mládeže. Z nich přetrvaly pouze některé, přičemž docházelo i k tomu, že do typů akcí, které
se uchovaly, se přenesly určité prvky z těch, co se samostatně uplatňovat přestaly.8 Současné
projevy, mající charakter tradičních letničních obyčejů, jsou proto místy praktikovány jakoby
nahodile a bez logických souvislostí, stále ovšem uchovávají, byť už jen zvykově, tradiční
symboliku někdejších vážných obřadů a jak nasvědčují fakta o jejich stálé oblíbenosti a o
průběžných návratech do praxe, určitou přitažlivost mají i pro dnešního člověka. Jedná se
především o obyčeje, jejichž podstatou je stavění májí.
Hledáme-li vysvětlení, proč tomu tak je, shledáváme, že stavění májí má ve východních Čechách zachovánu platformu své existence. Jedná se nejen o dostatek lesních porostů,
ve kterých jsou jednoduše dostupné vhodné dřeviny pro máje, ale především o trvající
povědomí o významu stavění májí.

Máje reprezentují sídlo, ve kterém stojí, vyjadřují

milostné vztahy a úctu k dané osobě, jsou-li postaveny u domu, jsou projevem úcty
k posvátným místům, jež ztělesňují sakrální objekty, či úcty k památce předků, která bývá
vyjádřena májkami, vsazenými k pomníkům obětí světových válek v intravilánech obcí. Máje
jsou obřadními atributy při reprezentační slavnosti mládeže. V neposlední řadě tvoří májky
slavnostní výzdobu prostranství nebo výzdobu exteriéru či interiéru veřejných budov
k obřadní společenské příležitosti. K uvedeným projevům dochází ovšem pouze za příznivých
okolností, které mívají řadu aspektů, takže nelze očekávat, že kamkoliv se v období letnic ve
východních Čechách podíváme, tam se zelenají májky a mládež dává vědět o své existenci
slavností, spojenou se stavěním májí. Při dlouhodobějším sledování problematiky je ale
zřejmé, že zejména v některých částech východních Čech jsou máje stále běžným úkazem
bez ohledu na případné prodlevy, ke kterým může dojít v souvislosti s proměnami ve složení
8

Různé formy letničních obyčejů praktikovaných mládeží ve východních Čechách, viz zpracování in: Vincenciová, Hana: Tradice stavění májí a obřady letnic ve východním Polabí. c.d.. Ne všechny obyčeje tohoto druhu
byly vázány přímo na stavění májí. Obřadní zeleň v nich byla zastoupena jinými rostlinami, i kvetoucími,
nejčastěji upravenými do věnců a kytic. Z toho vyplývaly rozličné názvy pro takové obyčeje: Věneček, Kytka,
Rozmarýna, Věnčení kříže či Věnčení hospody, posléze se nejstabilnějším názvem pro podobnou slavnost stalo
pojmenování Věneček. V uvedených letničních obyčejích vystupovala svobodná mládež v jistém obřadním
postavení: jako mládenci a družičky, což se odráželo i v co nejslavnostnějším oděvu, ve kterém danou slavnost
prožívali, a to buď v režii mužské mládeže nebo naopak dívčí, či v zastoupení obou pohlaví. Při slavnostech
tohoto typu nechyběl průvod s hudbou, ve kterém jako obřadní atributy sloužily věnce a kytice, nezbytné byly
obřadní proslovy a vše ústilo v taneční zábavu. Je možné, že díky svému názvu začaly Věnečky letničního období
v povědomí lidí splývat s Věnečky tanečními, konanými zejména v prvních měsících roku jakožto určitý typ
tanečních zábav. Odrazilo se to v přesouvání Věnečků s průvodem mládeže z období letnic na časnější termíny,
například již na Velikonoční neděli nebo obecně na duben, a to dokonce i v duchu prestiže, kde se v daném roce
uskuteční Věneček jako první. Určité prvky z uvedených obyčejů lze v současnosti občas postřehnout při akcích,
uskutečňovaných v souvislosti s obyčeji, spjatými se stavěním nebo kácením májí.
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obyvatelstva či s kolísáním aktivity potencionálních nositelů tradice. Dle dosavadních zkušeností, dříve či později po prodlevě se obvykle projevy dané tradice opětovně objevují.
Pestrou skladbou forem stavění májí se vyznačuje zejména západní část území východních
Čech, to znamená v rozsáhlém prostoru vnímaném jako Polabí včetně krajiny při dolních
tocích labských přítoků a přilehlých pahorkatin, dále na území Železných hor a na ně navazující Českomoravské vrchoviny, ale i na Podorlicku a Vysokomýtsku. Zde všude má stavění májí
v širším letničním období řadu variant. Některé lze pozorovat po několik týdnů, jiné pouze
velmi krátkodobě.
Jako symbol dané lokality (obce) jsou chápány tzv. obecní, tedy kolektivní máje.
Obvykle jsou viditelné zdálky, což dodává sídlům, ve kterých je máj postavena, příznačnou
atmosféru. Obecní máj staví muži nejrůznějšího věku na vhodném prostranství obecních
pozemků. Kromě návsí či náměstí jsou to velmi často pozemky u místního sportoviště (hřiště,
koupaliště). Podnět k postavení vzejde obvykle od určité skupiny, nejčastěji od členů
místního sboru dobrovolných hasičů nebo sportovního spolku, vlastní stavění je ovšem
záležitostí dobrovolnou a otevřenou, připojit se může kterýkoliv muž z obce. Podoba
a výzdoba takové máje nepotřebuje širšího popisu.9 Koruna je ponechávána původní nebo je
místo ní upevněn samostatný stromek, jehličnatý méně často i listnatý. Obvykle se touto
úpravou násobí výška máje. Nezbytný bývá věnec upevněný pod korunou, objevují se i dva
nad sebou. Kromě nejvíce rozšířeného bohatého zdobení navázanými stuhami, nastříhanými
z dekoračního krepového papíru, případně i stuhami textilními nebo plastovými, které
zůstávají barevně stabilní i při nepřízni počasí, se místy uplatňuje zdobení koruny a věnce
máje papírovými květinami. Kmen máje bývá v různém rozsahu pod korunou opleten
stuhami nebo chvojím, obvykle taktéž květinami zdobeným. Chvojím se zakrývá v různé míře
i pata máje, buď jen při zemi, nebo se chvojím zakrývá i případná stabilní nadzemní opora,
do které je kmen vztyčené máje upevňován. Výjimečně se na kmen máje, níže, než je
zavěšen věnec pod korunou, upevňují další menší chvojové věnečky ozdobené květinami
a státními vlajkami (v minulosti byly tyto věnečky ze zimostrázu). Stejně tak už jen ojediněle
se státní vlajka objevuje přímo na vrcholku máje. Hojněji je možno se setkat se zavěšováním
předmětů pod korunu, například atrap uzenin, ale nejčastěji lahví. Ne ve všech je ovšem
lihovina, jak by se mohlo dle obecné tradice očekávat. Místy bývá součástí máje figurína,
9

Blíže viz heslo „máje“ zpracované Lubošem Kafkou in: Brouček, Stanislav – Jeřábek, Richard (eds.): Lidová
kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 2. svazek. Praha: Mladá fronta 2007, s. 522 – 523.
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navozující vjem postavy, šplhající do koruny. Význam těchto prvků je dnes víceméně jen
zvykový. Zatímco ještě na počátku 90. let 20. století se objevovaly prestižní snahy jednotlivců
vyšplhat na máj pro zavěšenou láhev s alkoholem, v současnosti, kdy je zavěšená láhev
především zvykovým symbolem, se takový počin jednak nevyplatí, jednak není zájem
riskovat postih osob, které by v případě nějaké nehody pak byly volány k zodpovědnosti za
nedodržení bezpečnosti. Stavění obecní máje probíhá obvykle již vpředvečer 1. května.
Výjimky dané nejrůznějšími důvody ovšem existují. Například muži máj postaví již o víkendu
před počátkem května, protože v pracovní den by neměli čas se všichni sejít. Z podobného
důvodu se obecní máj staví až 1. května, pokud to ovšem nesouvisí se záměrnou slavností, to
je s příležitostí, kdy má stavění máje samostatná pravidla. Jedna z forem takové slavnosti,
příznačně nazvaná Stavění máje, zahrnuje obchůzku mladíků s hudbou a s věncem
připraveným pro máj po domech dívek, které vyzvedávají do průvodu a tančí s nimi, aby pak
všichni společně došli na místo, kde je obecní máj připravena k postavení. Mládež požádá
představitele obce o povolení máj postavit, dozdobí ji, doplní věncem, postaví a následně
pod ní tančí.10 Jak vidíme, není možno pro stavění obecní máje hledat nějaký jednotný úzus.
Kromě jednoduše realizovaného úkonu bez dalších ceremonií, jehož svědky jsou víceméně
náhodní diváci, které stavění zajímá, ale nejedná se o podívanou, na kterou by se seběhli
všichni z okolí, může být stavění máje naopak i slavnostním počinem, jehož konkrétní průběh
již poutá pozornost širšího okruhu obyvatel dané lokality a řadí se tak k obchůzkovým
formám slavností, o nichž budeme dále ještě zvlášť hovořit. Obecní máj stavěná na počátku
května stojí v dané lokalitě zpravidla po celý měsíc. Pouze velmi ojediněle je v současnosti
zvykem, že se máj postavená v předvečer 1. května hned následujícího dne odpoledne po
kulturním programu vydraží a je poražena, přičemž je tato prvomájová akce vnímána, a tudíž
i nazývána jako Kácení máje.11 Kácení obecní máje bývá ovšem jednou ze společenských

10

Tuto obchůzkovou formu Stavění máje uskutečňovali například v letech 2007–2012 v Rozsochatci (okres
Havlíčkův Brod), kde byl obyčej v uvedeném období prováděn díky aktuálně příznivé skladbě obyvatelstva.
11
Kácení máje přímo na 1. května je obvyklé například v Olešnici (okres Rychnov nad Kněžnou). Hlavními body
jsou zábavná divadelní scénka na aktuální téma v podání místních hasičů, dále losování o máj a její pokácení.
Zvolené téma scénky je obvykle upraveno tak, aby do něho byly zapojeny události, které se v lokalitě staly za
uplynulý rok. Pro ilustraci, v letech 2000 až 2012 byla témata scének následující: 2000: Limonádový Joe, 2001:
Televizní noviny televize Kravinec, 2002: Mrazík, 2003: Sněhurka a sedm trpaslíků, 2004: Putování Evropou
(český Honza a jeho kamarádi Dlouhý, Široký a Bystrozraký se vypravili po krásách Evropských zemí a po
nevšedních zážitcích usoudili, že všude dobře, ale doma nejlíp), 2005: Slunce, seno, Olešnice, 2006: Slavnosti
sněženek, 2007: Superstar, 2008: Ordinace v Růžové zahradě, 2009: Rady ptáka Vožíráka (diváky přivítala
dvojice Aduš a Dáda , aby jim ve svých reportážích ukázala, jak se obec poprala s celosvětovou finanční
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příležitostí obecně a je příznačné, že kácení takové máje na sebe váže více společensky
atraktivních aktivit než úkon jejího stavění. Stavění obecní máje bývá totiž často jen určitou
předehrou ke všeobecně populárnímu setkávání obyvatel při výročních ohních (tzv. čarodějnicích), které se v předvečer 1. května zapalují. Jelikož právě až kácení máje bývá výraznou
událostí, můžeme se setkat i s další variantou zkrácené doby, po kterou obecní máj v dané
lokalitě stojí, a to s řešením, kdy se máj postaví nikoliv na počátku května, ale až zhruba
týden před slavnostním kácením a smysl její existence tak vlastně směřuje především
k úkonům, spojeným s pokácením máje.12
Bylo řečeno, že pro stavění májí ve východních Čechách je důležitý zejména přelom
měsíců dubna a května s přechodovou prvomájovou nocí. Kdo má možnost putovat krajinou
v čase tohoto přelomu, může být v lesích svědkem kácení vhodných kmenů i stromků na
máje a může vidět, jak je muži opatrně přepravují do obcí a jak je staví. Může také pozorovat
poslední přípravy různých forem hranic k pálení zmíněných výročních ohňů a v některých
místech spatří v této souvislosti vkládání stromových májek do těchto hranic: březových
i smrkových či z jiných jehličnanů. Je třeba připomenout, že pálení ohňů v předvečer
1. května představuje v současnosti ve východních Čechách prakticky jedinou formu pálení
tradičního výročního ohně. I když je v literatuře oheň pálený v tomto termínu obvykle
označován jako oheň filipojakubský (s ohledem na svátek sv. Filipa a Jakuba apoštolů, který
až do roku 1955 připadal v liturgickém kalendáři na 1. května), v obecném povědomí jde
pouze o „čarodějnice“, respektive o „pálení čarodějnic“.13 Stromové májky, vložené do hranic
k pálení těchto ohňů, shoří pak i s figurínou čarodějnice, která je k hranici přinesena před
vlastním pálením. Těžko dnes kvůli absenci pramenných podkladů soudit, zda je vsazování
stromových májek do hranic k pálení filipojakubských ohňů formou, která snad předcházela
dnes obvyklému spalování figurín v tomto typu výročních ohňů. Antropomorfní figuríny
představující čarodějnice jsou totiž v této souvislosti v místních pramenech uváděny až

krizí), 2010: Pohádkový les, 2011: Indiáni (indiánské kmeny spolu bojovali o krásnou dceru náčelníka), 2012:
Dívčí válka.
12
Za příklad může posloužit obec Vadín (okres Havlíčkův Brod). Zatímco v 1. polovině 20. století se zde máj
kácela již na počátku května, ve 2. polovině 20. století se vžil termín v závěru měsíce, což pokračuje i po roce
2000, přičemž máj bývá stavěna týden před kácením.
13
Obecně je nutno chápat pálení výročních ohňů, tedy i filipojakubských, především jako očistný prostředek, za
jednu z ochranných praktik, kdy se prostřednictvím ohně měly zničit škodlivé jevy. Oheň byl však zároveň
vnímán i jako fenomén síly, která měla působit na úrodu. Blíže viz například heslo „oheň“ zpracované Evou
Večerkovou in: Brouček, Stanislav – Jeřábek, Richard eds.): Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech,
Moravy a Slezska. 3. svazek. Praha: Mladá fronta 2007, s. 673–684.
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zhruba od druhé třetiny 20. století. Dříve se představa čarodějnic takto nekonkretizovala,
čarodějnice mohla být viděna v zapáleném březovém koštěti vyhozeném do výše nebo
v podobných ohňových efektech, spíše však měly tyto projevy s ohněm naopak význam
ochranný, měly znepříjemňovat čarodějnicím jejich let. Zavedení figurín je tudíž třeba
hodnotit jednak jako určitou reminiscenci dávné tradice ničení figurín jakožto symbolů
nežádoucích sil, jednak i jako způsob výraznějšího znázornění obecného vnímání významu
ohňů jakožto pálení čarodějnic. Čarodějnice tak získala podobu pohádkové ježibaby, kterou
si udržuje i přesto, že v současnosti bývá vizuální představa čarodějnice ovlivňována zejména
nejrůznějšími vjemy z kinematografie. I když bychom mohli spekulovat, že spalování stromových májek ve výročních ohních by v jádru mohlo mít původ v jednom ze způsobů věštebné
a ochranné magie, kdy obřadní spalování stromu či vsazování větví do výročního ohně bylo
prostředkem ochrany před zlými silami a množství jisker vznikajících při hoření těchto
rostlinných složek symbolizovalo bohatost očekávané úrody,14 vzhledem k řídkému současnému výskytu této formy stromových májek, navíc omezenému na několik relativně
blízkých lokalit, je ovšem uvedený názor v tuto chvíli skutečně jen úvahou, kterou nelze nijak
důkazně potvrdit. Může jít jen o souhru náhod, vedoucí k užití tradičního motivu májky i tam,
kde bychom ji při zjednodušeném vnímání problematiky ani neočekávali.
Poznali jsme, že poslední dubnový den musí být ve východních Čechách připravena
jak hranice k pálení ohně, tak i obecní máj. V neposlední řadě musí být ale připraveny i májky
k další z forem stavění májí, a to májky, určené k postavení svobodným dívkám u domů.
Ráno 1. května jsou pak v krajině příznačné scény, kdy ještě dýmají spáleniště ohňů a třeba
hned v sousedství se tyčí čerstvá vysoká obecní máj. Podle májek u domů je zase patrné, kde
žije dívka, náležející ke skupině dospělé mládeže. Tímto vším je ve východních Čechách
přechodová noc na 1. května díky dodržovaným tradicím jedinečná a nezaměnitelná. Za
výslednými vizuálními vjemy prvomájové atmosféry stojí ovšem řada konkrétních počinů,
realizovaných v duchu zažitých zvyklostí. Mnoho z nich se týká zákonitostí souvisejících
s fenoménem obecních májí. Zatímco obstarání obecní máje a její postavení je mužskou
záležitostí, její výzdoba bývá záležitostí ženskou, ovšem poradí si s ní i sami muži a nelze říci,
že by máj zdobit nemohli. Naproti tomu podílet se na samotném vztyčování máje žádnou
14

Obyčej pálení stromu okrajově zmiňuje Antonín Václavík v souvislosti s tématem ohně, vody a stromu
v lidové obřadnosti. Viz Václavík, Antonín: Výroční obyčeje a lidové umění. Praha: NČAV 1959, s. 129. Motiv
pálení stromu je patrný zejména ve starobylém obyčeji pálení tzv. vánočního polena či dubových větví, které
Srbská pravoslavná církev praktikuje i v rámci liturgie.
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ženu nenapadne, i když i v této záležitosti dochází k aktuálním proměnám. S ohledem na
skladbu obyvatelstva v lokalitách nebývá máj stavěna již pouze mladíky, jak říká tradice, ale
společně všemi generacemi místní mužské populace. Někde se dokonce na konci tažných lan
při zvedání kmene zapojují i starší školáci. Vztyčování řídí obvykle muž s náležitou zkušeností
v takové činnosti: vydává pokyny a sleduje spolu s dalšími přihlížejícími obyvateli obce, zda je
vše v pořádku a zda vztyčování probíhá tak, aby se zdárně podařilo. 15 I když se v některých
lokalitách uchylují k řešení, že kmen máje je zvedán pomocí techniky, to znamená tahem
lana upevněného k traktoru, pomocí jeřábu či navijáku, drapáku či nakladače, a tudíž pouze
za podpory mužů, kteří máj usměrňují pomocí tažných lan, stále dost je takových obcí, kde si
muži zakládají na tom, že dokáží máj postavit bez pomoci strojní techniky, ručně, s využitím
tradičních pomůcek. Těmi jsou kromě lan tyče s provazy, zvané žengruty (z něm.
Senkruthen), jimiž se kmen máje na principu nůžek podpírá s možností posouvat je po něm
nahoru i dolů, dále jsou to žebříky a železný vidlicovitý podpěrák na dlouhé násadě. Jáma
k usazení kmene, jejíž hloubka závisí na celkové výšce máje, se kope buď vždy nová, nebo
jsou již sídla vybavena stabilními stanovišti s pevně zabudovanou rourou, do níž se kmen
máje zasadí, případně s nadzemními železnými oporami potřebné výšky, do kterých se kmen
zapře a zajistí. Po vsazení do země či do roury se pata kmene zajišťuje podle situace
zeminou, kamením a zatloukáním kolíků tak, aby stála co nejpevněji. Případné výkyvy větrem
pomáhá minimalizovat soustava o kmen zapřených opor z dřevěné kulatiny, ne všude ale
toto řešení využívají. Obecní máj jakožto symbolický prvek je třeba chránit také před
násilným poškozením, skácením nebo odcizením. Stále fungují prestižní snahy přespolních
dokázat svou převahu nad sousedy tím, že jim postavenou máj porazí. Korunu máje nebo
alespoň věnec z máje pak vystavují ve vlastním teritoriu jako trofej. Toto právo platí o noci
na 1. května, postavené obecní máje jsou proto domácími po celou noc hlídány. Hlídači
čekají pod májí na ráno obvykle u ohýnku při družné zábavě. V řadě míst navíc kmen máje
chrání nejrůznějšími kovovými prvky, aby nešla jednoduše podříznout. Ne vždy ale mají
hlídači máje dostatek zodpovědnosti a výdrže, takže se pod vlivem únavy podpořené vypitým
alkoholem stane, že usnou a dychtiví sousedé tohoto stavu využijí. Pokud je takováto situace
domácími objevena včas, záleží na stavu poškozené máje. Jestliže zůstane kmen víceméně
15

Že není postavení májového symbolu obce tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát, se
například přesvědčili v roce 2012 mladící z místní TJ Sokol v Žehušicích (okres Kutná Hora) při vztyčování 22 m
vysoké máje, která jim z bodu zlomu doslova přepadla na druhou stranu a přerazila se. K opětovnému
postavení musela být tudíž výška máje zkrácena.
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v pořádku, je možno urychleně zajistit nový stromek na vrchol (někdy je pro jistotu připraven
v záloze), máj tak opravit a znovu vztyčit, takže ráno obyvatelé obce vidí, že jejich máj je
v pořádku. V některých lokalitách ale to, že se jim nepodařilo máj uhlídat, nesou natolik
těžce, že přestanou tento symbol obce stavět. Někdy se to stane pouze na dobu několika
málo let, jinde se prodleva zdá být definitivní, zejména když nastane situace, že akce stavění
máje s následnou noční hlídkou je nahrazena nějakým jiným povyražením, ať už s vazbou na
pálení čarodějnic, kdy se posezení u ohně protáhne, či k následnému dni pracovního volna.16
Podetnout máj jindy než o uvedené noci je pokládáno za nepřípustné vandalství, přesto
i k němu někdy dochází. Ze strany postižené obce vzbuzuje takový čin samozřejmě naprosté
nepochopení.17
Řádné ukončení doby, po kterou obecní máj v dané lokalitě stojí, je buď nenápadné a
spočívá v odstranění máje muži, kteří se na tom domluví, nezřídka ale, jak už bylo
připomenuto, bývá spojováno se slavností, nazývanou Kácení máje. Nejčastěji se tato
slavnost koná až na přelomu května a června a mívá dle místních podmínek tu bohatší, tu
jednodušší kulturní, případně i sportovní náplň včetně večerní taneční zábavy. Někde je
součástí Kácení máje průvod s hudbou, kontaktující obyvatele sídla, nebo se propojuje
s obchůzkovou slavností mládeže či s akcemi k oslavě Dne dětí. Vlastní pokácení máje bývá
spojeno s žertovnými výstupy a scénkami, místy ale i s vážnějšími obřadními úkony
a s dražbou máje či věnce z máje. Zábavná stránka kácení je nejčastěji realizována výstupy
s ustáleným syžetem lesního pychu. Jejich aktéry jsou typizované kostýmované postavy, děj
se realizuje nejen přímo pod májí, ale pokud máj stojí například na návsi, stává se dějištěm
i tento prostor. V případě vyloženě nepříznivého počasí mohou pořadatelé přistoupit
k přenesení akce Kácení máje do společenského sálu v obci, kam je dokonce improvizovaně
nainstalována březová májka, ovšem toto řešení je vyloženě nouzové a nemůže vyznít jako
pod širým nebem. Při Kácení máje mívají nejčastěji hlavní slovo postavy, obecně pojímané
16

Například v obci Veselí (okres Pardubice) rezignovali po několikerém násilném pokácení obecní máje na její
stavění a dění „u příležitosti pálení čarodějnic“ se od roku 1999 soustředilo na vyloženě zábavnou akci
s názvem Veselský tuplák, při níž se soutěží v pití piva na čas a která, ač s tradičními projevy tohoto období
nesouvisí, někdejší nadšení pro zajištění a vztyčení obecní máje vytěsnila. Otázka, zda se další generace někdy
v budoucnu ke stavění obecní máje opět odhodlá, zůstává zatím otevřená.
17
Ilustrativním příkladem takového vandalismu bylo například násilné skácení máje na hlavním náměstí před
Městským úřadem v Chrudimi v roce 2006 a 2007. V roce 2006 k tomu došlo v noci týden po postavení, přičemž
padající kmen poškodil stromy stojící před vchodem do radnice. O rok později se zničení máje odehrálo
v sobotu 19. května ráno, kdy opodál na náměstí probíhal trh. Přesto se třem vandalům z Brna a Chrudimi
podařilo kmen ruční pilkou narušit a zlomit, aniž jim v tom kdo bránil. Kamerový systém ale napomohl tomu, že
strážníci pachatele zadrželi.
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jako dědek a bába, někdy v obsazení představiteli opačného pohlaví. Nezbytná je také
postava hajného, případně i policajta, soudce, kata a dalších, dle místního zvyku a rozvinutosti základního tématu. Zapojují se taktéž diváci, zejména děti. Cílem je všeobecné pobavení
vtipnými komediálními výstupy, někdy i s poměrně rozvinutým dějem plným aktuálních
narážek společenského i politického charakteru. Příznačné jsou i náznaky erotických motivů.
Poté, co je máj skácena, s ohledem na stav její koruny, pokud stojí po celý měsíc, nejeví
kromě dětí tahajících stuhy nikdo přílišný zájem, aby si z máje něco odlomil. Přesto jsou
lokality, ve kterých části pokácené máje středem zájmu zůstávají. Dbá se například, aby se
státní vlajka z vrcholu máje nedotkla po pádu kmene země, láme se koruna, snímají se věnce,
účastníci slavnosti se s těmito předměty fotografují. Zájem o tyto trofeje je ovšem hlavně
v případě, jestliže ke kácení máje dojde relativně brzy po postavení a jsou tudíž ještě
v obstojném stavu. V minulosti odnášeli účastníci slavnosti spolu s hudbou tyto části do
hostince, kde následovala taneční májová zábava. V současnosti se zábava v případě
dobrého počasí může dle místních podmínek odbývat i přímo v prostoru Kácení máje. Pokud
je máj na místě dražena, bývá v některých lokalitách zvykem, že pokud je vítěz místní, muži
mu v závěru slavnosti kmen společně odnesou až do domu. Jinde zase si výherce máje odvoz
kmene zajišťuje sám. Dražba probíhá buď tradiční formou navyšování vyvolávací ceny, nebo
losováním.
Bylo uvedeno, že s počátkem měsíce května jsou spojeny máje u domů svobodných
dívek. Takové máje se staví neveřejně a spíše potajmu v pozdní předvečer 1. května nebo až
v noci. Stavění zajišťuje vážný nápadník dívky nebo skupina svobodných chlapců staví
společně máje všem svobodným dívkám v lokalitě. V případě, že se máje staví v lokalitě všem
svobodným dívkám a v konkrétním domě žije více svobodných dívek, každé z nich je
postavena máj samostatná. Máje pro svobodné dívky jsou nejčastěji z mladých březových
stromků různých velikostí, obecně se proto označují jako májky. Jsou ozdobeny stuhami,
případně i jinými výmluvnými symboly (např. dekorací v podobě srdce). Skutečně vážnou
známost často symbolizuje březová májka výrazně vyšší či nazdobenější, než je běžné a nebo
dokonce máj smrková, v tradiční formě s věncem pod korunou. Aby májky z březových
stromků zůstaly co nejdéle zelené, vsazují se patou do nádob s vodou. Májky u domů dívek
stojí obvykle po celý měsíc květen. Odklízejí se individuálně, případně koncem měsíce
přicházejí mladíci, kteří májky stavěli, k dívkám posedět a při této příležitosti stromek
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odstraní. Další variantou je případ, kdy postavení májek souvisí s následným konáním
obchůzkové slavnosti mládeže, při které se májky u dívek zase kácejí. Narozdíl od frekvence
stavění obecních májí, které jsou jistou prestižní záležitostí dané lokality a mohou být
stavěny bez omezení, hustota výskytu májí u domů dívek je závislá na stavu populace v dané
lokalitě. Těžko lze očekávat, že se májka u domu každoročně vyskytne v lokalitě, kde téměř
není zastoupena mládež, zvláště když postavení máje bývá vázáno i na skutečnost, zda má
konkrétní dívka vážnou známost.
Stav populace v dané lokalitě ovlivňuje i frekvenci konání dalších forem jevu stavění
májí ve východních Čechách, forem, které probíhají v rámci obchůzkových slavností
mládeže. Také tyto obchůzkové slavnosti jsou ale pouze jedním z typů obchůzek, se kterými
stavění májí souvisí. Obecně totiž představují slavnosti s májemi ve východních Čechách
společenské akce, spojené s obchůzkami po obci za doprovodu hudby, se stavěním májí
u domů nebo s jejich kácením, s tancem u domů a pod obecní, respektive hlavní májí,
s pohoštěním, s proslovy, scénkami a dalšími typickými prvky, přičemž na mládež jsou z nich
orientovány takové, které jsou spojeny se stavěním nebo s kácením májek u domů
svobodných děvčat a s tancem pod hlavní májí. Hlavními aktéry a pořadateli tohoto typu
slavností jsou tudíž za podpory obce a spolků přímo příslušníci svobodné mládeže (mlaďáci,
omladina). Až do počátku 20. století byly slavnosti tohoto typu vázány hlavně na svatodušní
svátky v církevním termínu.18 V průběhu 20. století získaly vazbu obecně na měsíc květen,
případně se konají o prvním víkendu v červnu. Scénář slavnosti mívá ustálenou osnovu,
v detailech a jednotlivostech se ale její průběh v jednotlivých lokalitách odlišuje. Také název
slavnosti nemá jednotný úzus, nejčastěji se objevuje termín Staročeské máje, ale právě
v souvislosti s místními zvyklostmi může být název pro slavnost formulován i jinak,
především jako Kácení máje nebo Staročeské kácení máje.
Příprava slavnosti začíná obvykle již na sklonku zimy, kdy se mládež začíná scházet
nejen kvůli organizačním záležitostem slavnosti, ale také k nácviku tanců, případně dalších
dramatických složek chystané akce. Podle místních zvyklostí jsou určeni obřadníci, nezbytní
pro dodržování řádu obchůzky, to znamená hlavní družička a hlavní mládenec, případně
družba či kecal, výběrčí, policajti (biřici, drábi) nebo i další postavy. Zatímco hlavní družička
a hlavní mládenec jsou samozřejmě vybíráni pouze z řad mládeže, ostatních obřadnických
18

Viz Vincenciová Hana: Tradice stavění májí a obřady letnic ve východním Polabí. C.d., s.120, 122–124.
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rolí se mohou ujmout i zájemci starší. Obřadníci při slavnosti kráčí například v čele průvodu
a jsou mluvčími účastníků, dozírají na spád obchůzky, nesou symboly obce či státu, případně
další atributy náležející k obchůzce a v neposlední řadě se stávají aktéry výstupů pod hlavní
májí, které, jak poznáme, mohou mít několikeré vyústění. Vlastní slavnost se obvykle odbývá
po dva dny: část dění připadá na pátek, hlavní děj se odehrává v sobotu. V pátek odpoledne
či k večeru se staví hlavní máj na veřejném prostranství, výjimečně je součástí slavnosti máj
obecní, stojící již od počátku května.19 Na přípravě, výzdobě a vztyčování hlavní máje se
podílí prakticky pouze mládež, která slavnost pořádá. Jelikož jsou tyto máje obvykle značně
vysoké, aby mládež náležitě reprezentovaly, ale počet mužské mládeže, která se na slavnosti
podílí, není vždy takový, aby mladíci ručně postavení máje sami zvládli, vztyčují se máje ke
slavnosti v současnosti prakticky vždy pomocí techniky. Podobně jako obecní máje, také
hlavní máj postavenou k obchůzkové slavnosti je nutno po celou následnou noc pozorně
hlídat. Na této noční hlídce, samozřejmě při nezbytném ohni, se podílejí mladíci, ale po
určitou část noci, pokud vydrží, mohou být na hlídce přítomné i dívky, takže družná zábava
je všeobecná. Případné poškození hlavní máje by bylo pro danou lokalitu mnohem
nepříjemnější skutečností, než když dojde k poškození máje obecní, neboť by tím byla
ohrožena celá slavnost a veškeré úsilí pořádající mládeže by přišlo vniveč. V některých
lokalitách patří ke slavnosti kromě hlavní máje také máj postavená před dům starosty obce
nebo před obecním úřadem. Obvykle je také smrková, ve formě s věncem pod korunou,
nebo se jedná o rostlý smrk únosné velikosti, jemuž je většina větví ponechána a ozdobena
stuhami. Hlavní máj se staví na návsi, před hostincem nebo v jiném areálu pro společenské
akce, často na hřišti. Prostor pod ní je místem určeným k tanci. Toto místo vymezuje kruh
z ozdobených břízek zasazených do země nebo podle typu terénu je břízkami ohraničen
prostor k tanci jiným způsobem. Obvyklou složkou tohoto prostoru je i ozdobený vstup
v podobě brány nebo uličky, kterým mládež pod máj přichází poté, co uskutečnila obchůzku
obcí po domech označených májkami. Tento obchůzkový průvod mládeže obcí je nezbytnou
součástí slavnosti. Májky u domů jsou stavěny buď v předvečer hlavního dne nebo stojí už
od počátku května.20 V prvém případě se májky staví poté, co je postavena hlavní máj a je
19

Jako běžné bylo naopak zaznamenáno řešení, že bez ohledu na to, zda v lokalitě již stála od začátku května
obecní máj, ke slavnosti si mládež stavěla máj další na místě, kde se mohlo při slavnosti pohodlně tančit.
20
Pokud se májky staví až v předvečer slavnosti a některá dívka má již postavenou májku od svého nápadníka,
ke slavnosti se jí staví májka další , která pak je v rámci slavnosti skácena, zatímco ta od nápadníka zůstává
u domu stát i nadále.
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upraveno místo pod ní. Májky jsou z lesa přivezeny spolu s hlavní májí. Aby neuvadly, jejich
kmínky se ponořují do obecních vodních nádrží. Rozvážení májek k domům mívá slavnostní
ráz. Místy nechybí doprovod živé hudby, která ovšem při této příležitosti dodává náladu
hlavně stavěčům májek. V domech nezůstává stavění májek bez povšimnutí a domácí
přinášejí stavěčům, případně hudbě, občerstvení. Májky se u domů na vhodné místo,
zejména ke vstupu do dvora nebo na plot, buď upevňují drátem, nebo se vsazují do země,
k čemuž je nutno nejprve železnou tyčí vytvořit pomocí palice jamku, do které se pak májka
zasune a upevní. Májky k domům se mohou rozvážet také až v den konání slavnosti ráno
nebo dopoledne, například když je špatné počasí a hrozí, že déšť by výzdobu májek poničil.
Dbá se totiž, aby čerstvé májky ke slavnosti byly co nejpěknější. Proto také, pokud májky
stojí již od počátku května, zdobí se místy novými stuhami, aby se takto alespoň vylepšily.
Jinak se vzhled březových májek stavěných ke slavnosti výrazně neodlišuje od májek
stavěných dívkám v předvečer 1. května, místy se ale jednotně objevují určité doplňky,
například je na kmen májky upevněno papírové srdce s napsanými jmény, od koho a komu
je májka určena. Postavení májek děvčatům bývá předem domluveno podle toho, která z
dívek se na slavnost májí připravuje, přičemž dívka nemusí mít v obci ani trvalé bydliště, ale
žijí v ní například její prarodiče nebo kamarádi. Účast dívek, které v lokalitě přímo nebydlí, je
v současné době poměrně běžná, ba i nutná ke kompenzaci obecně nízkého počtu mládeže
vhodného věku. Stejné řešení se tudíž hledá i v případě chlapců. V minulosti se běžně stavěly
májky všem svobodným dívkám v lokalitě na znamení, že jsou k účasti na slavnosti pozvány
a jestliže se děvče účastnit nechtělo, břízku mohlo včas odklidit. Částečně tento způsob
odmítnutí účasti na slavnosti funguje i v současnosti, ale takový přístup je společenstvím
obce, zejména ženami, odsuzován, neboť v jejich vzpomínkách přetrvává povědomí, že
postavená májka byla pro každou dívku ctí. V současné době, kdy se na počtu účastníků
slavností negativně projevuje nejen nezájem o tradice, se kterým je nutno vždy u určité části
populace počítat, ale i již zmíněná skutečnost, že tito účastníci patří k populačním ročníkům
z přelomu tisíciletí, pro které byla příznačná extrémně nízká porodnost, zdá se být situace
pro konání slavností mnohdy značně nepříznivá.21 Obecně ale není možno říci, že by se počet

21

Příkladem reakce na takovou situaci je příspěvek v obecním zpravodaji Nepolis (okres Hradec Králové) v roce
2011: „Jako pořadatel a spolupracovník minulých májí pozoruji klesající zájem ze strany mladých dívek o
vyvedení z domu…. Zachránila nás pouze přespolní děvčata a nepoliské holky, které byly vyvedeny již
mnohokrát. Všem patří náš dík, že chtějí v naší pěkné vesničce zachovat zvyk, který zde byl již odnepaměti.
Abyste si udělali obrázek, vypadá to, že Staročeských májí se zúčastní pouze 5 nepoliských děvčat!!! Čím to je??
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uskutečněných obchůzkových slavností mládeže celkově výrazně snižoval. Je pravda, že
v některých lokalitách došlo v posledních letech k útlumu v konání obchůzkových slavností,
příznačné je to zejména pro bezprostřední okolí Pardubic, jinde ale se i po víceleté prodlevě
opět slavnosti uskutečnily. Značný podíl na konání či nekonání obchůzkových slavností má
totiž vedle vhodné skladby obyvatelstva v lokalitě také jistá přirozená cyklicita, kdy některé
tradiční stereotypy přestanou být dočasně atraktivní, aby po nějaké době opět zlákaly k realizaci, obvykle novou generaci, která si je sama ještě neměla příležitost prožít. V souvislosti
s obchůzkovými slavnostmi s májemi je vhodné dále připomenout, že se březové májky
nestaví pouze k domům, ale i na jiná exponovaná místa v dané lokalitě: před obecní úřad,
k pomníkům obětí světových válek, ke kapličkám a upevňují se také na zábradlí mostů přes
místní toky. Někde stavěči májek při jejich rozvážení umísťují ozdobené břízky u vstupů do
vesnice, a to nejen v případě silničních komunikací, ale i přirozených cest. Ozdobenými
břízkami se kromě prostoru pod hlavní májí dotváří i společenský sál, ve kterém se odbývá
večerní májová zábava.
Dění hlavního dne slavnosti se odvíjí hlavně od způsobu, jakým probíhá obchůzka
obcí. Nejrozšířenější formou je tzv. vyvádění svobodných děvčat (družiček) svobodnými
mladíky (mládenci) z domů označených májkami a jejich zařazování do průvodu. K této
formě obchůzky se tudíž nejprve samotní mládenci shromáždí na dohodnutém místě, odkud
spolu s hudbou vycházejí. V některých lokalitách nesou mládenci v čele průvodu ozdobenou
březovou májku. Jinde bývá součástí průvodu skupina dětí s májkou, která je smrková nebo
březová, s dlouhými stuhami navázanými ke kmeni, jejichž konce děti přidržují a udržují
v napnutém stavu. Přítomnost dětí se v průvodu mládeže uplatňuje i v dalších variantách,
například děvčátka provázejí družbu jakožto hlavního obřadníka, který kráčí v čele průvodu.
Muzikanti absolvují obchůzku pěšky nebo sedí na voze taženém koňmi a ozdobeném
břízkami. Průvod sídlem postupuje po určité dohodnuté trase podle rozmístění májek,
případně jdou mládenci s hudbou nejprve k obydlí hlavní družičky. Hlavní mládenec pro ni
nese kytici, kterou pak hlavní družička ponese po celou dobu obchůzky. Někde předávají
Podívejme se na staré fotografie, kolik slečen se chtělo nechat vyvést, a nemusíme se vracet ani o tolik let
zpátky, vzpomeňme na veselici před šesti lety, kdy se náš počet blížil k čtyřicítce!! Je to asi způsobeno dnešní
dobou, již není společensky neúnosné, pokud některá ze svobodných dívek není vyvedená. … Už jsme unaveni
neustálým přemlouváním a doprošováním se dívkám z Nepolis a okolí a slýchat nejrůznější výmluvy, proč
nechtějí jít. Měly by projevit samy zájem, vždyť to přeci všechno děláme pro nás, pro nikoho jiného!“ Viz Baláž,
Adam: Staročeské máje letos naposledy ??? Nepoliský zpravodaj, 2011, č 4, část druhá. Dodejme, že přes
uvedené nářky se Staročeské máje v Nepolisích uskutečnily i v letech 2012 a 2013.
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květiny družičkám postupně všichni mládenci a nebo mládenci při vyzvedávání družiček
předávají květiny jejich matkám. Pokud se májky u domů při slavnosti odstraňují, mládenci je
lámou nebo májky, vsazené do země před domy úmyslně co nejpevněji, musí nejprve uvolnit
a vytáhnout. Zatímco uvedené způsoby kácení májek mají charakter určitého obřadu
a mládenci mají tímto způsobem prezentovat svou zdatnost a sílu, může být kácení májek
u domů pojato i jako zábavné divadlo, a to v případě, že kácení provádějí nikoliv sami
mládenci, ale kostýmované postavy, například masky cikánů. Těch bývá celá skupina, ve
které jsou muži, ženy i děti, a kromě májek mají spadeno i na nejrůznější další věci na dvoře
či na zahradě navštíveného domu, které si přivlastňují, nakládají si je do vozíku a nabízejí pak
domácím k odkoupení. V případě, že se májky u domů při obchůzce nekácejí a ponechávají
se stát, záleží pak na rozhodnutí dívky, které patří, kdy májku odstraní. Nejdéle ovšem stojí
takové májky do konce měsíce. Pokud se májky při obchůzce odstraňují, nechají se po dobu
obchůzky v přelomeném stavu na místě na znamení, že průvod daný dům již navštívil,
případně se odnášejí na dvůr domu nebo se odkládají na zem na jiné vhodné místo.
V některých lokalitách slouží odstraněná májka jako překážka pro mládence, který při
vyvádění musí družičku přes májku, kterou mu v určité výši přidržují jiní dva mládenci,
přenést v náručí. Jinde tvoří překážku vycházející družičce podobným způsobem přidržovaná
březová májka, kterou nosí mládenci s sebou v čele průvodu, přičemž družička za podpory
dvou mládenců musí tuto májku přeskočit. Rozličné odlišnosti v detailech jsou při návštěvách
jednotlivých domů v rámci těchto obchůzek příznačné a mají charakter obřadních
stereotypů. Jednotlivé lokality se odlišují zejména pravidly, podle kterých vstupují do domů
pro dívky jejich mládenci, průvodci těchto mládenců či jiní obřadníci, odlišují se pravidly,
podle kterých se lámou či jinak odstraňují májky u domů či podle kterých mládenci tančí
vyvedenými družičkami a s jejich rodinnými příslušníky. Odlišuje se i chování ostatních
účastníků obchůzky při vyvádění družiček. Někde vytvářejí taneční kruh kolem těch, kterým
je zrovna tanec věnován, jindy vytvářejí před vstupem do domu špalír, případně stojí
v polokruhu před domem nebo zachovávají tvar zástupu a čekají, až se k nim nová dvojice
po tanci připojí. Děje se i to, že spolu před domem tančí všichni spárovaní mládenci
a družičky a přihlížejí pouze mládenci, kteří si zatím družičky nevyzvedli. Zvláštní výsadu mívá
v rámci obchůzky starosta obce: u něho se mládež při obchůzce také zastaví a starosta si
musí obvykle zatančit buď s hlavní družičkou, nebo postupně se všemi družičkami z průvodu.
Dále je příznačné, že zúčastněná mládež tančípři procházení sídlem na určitých dalších
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zažitých stanovištích, například na návsi, před hostincem nebo před školou, a to v kruhu
nebo v párech. Dalším projevem uvedené formy obchůzek s vyváděním družiček bývá
zastavení u pomníku obětem světových válek, kam hlavní družička a hlavní mládenec
pokládají kytici květin. Obchůzka posléze končí u hlavní máje, pod kterou zástupci mládeže
přednášejí tradiční vinš22 a poté se, různě dle místních zvyklostí, obřadně tančí. Tanec
obvykle zahajuje sólo hlavního mládence a družičky, pak se přidávají ostatní páry. Následuje
tanec mládenců a družiček s rodiči a dalšími členy rodiny. Někde se naopak vinš neuplatňuje
a tanec mládeže pod májí obnáší jednak kolečko, to znamená tanec v kruhu, při kterém se
všichni drží za ruce, jednak následný tanec v párech. Zvláště slavnostním okamžikem
programu bývá v některých lokalitách předvedení obrozenecké taneční svity Česká beseda,
jejíž provedení mládeží včetně slavnostního nástupu a posléze i odchodu z prostoru
určeného k tanci lze dnes vnímat jako obřadní tanec přechodového rituálu, kterým mládež
na veřejnosti prezentuje svou společenskou pozici.23 Mimo to se v programu pod májí
uplatňují také další vystoupení, při kterých účinkují děti nebo mládeže s hudební a taneční
produkcí. Nezbytné je skupinové fotografování pořádající mládeže, často shromážděné
přímo před kmenem máje. Probíhá též losování o máj nebo klasická dražba máje, případně
je tento úkon až součástí večerní taneční zábavy, která celou slavnost završuje.
V určitých momentech se obchůzková slavnost mládeže může prolnout se slavností
Kácení máje. Jedna z forem tohoto prolínání spočívá v tom, že těsně před příchodem
mládeže z obchůzky dochází v některých lokalitách pod hlavní májí ke scénkám, inscenujícím
snahu o její předčasné poražení, čemuž je úspěšně zabráněno díky bdělé ostraze máje.
V jiném případě je skácení hlavní máje přímo jedním z bodů programu a směřuje k němu
tudíž i jednání pod májí poté, co pod ní mládež po příchodu z obchůzky zatančí. Buď se
rozvine zábavný děj kostýmovaných postav, jehož výsledkem je pád máje a další dějové
složky, vyúsťující ve dražbu máje, případně v taneční sólo jejího výherce, či v tanec
zúčastněných, nebo mládenci sami přistoupí ke kácení a následně se máj draží. Zatímco pak

22

Obsahem vinše je přivítání přítomných, zdůraznění návaznosti konané slavnosti na starou tradici, oslovování
starší generace, chvála mládeže, výzva ke sdílení radosti z mládí, zmíněny jsou i aktuální události v obci
a nechybí pozvání k zábavě. Řada formulací užitých v textech vinšů má archetypální charakter. Viz příklady vinšů
in: Vincenciová Hana: Tradice stavění májí a obřady letnic ve východním Polabí. C.d., s. 142–146.
23
Vedle slavností s májemi a Věnečků s průvodem mají v současnosti tutéž funkci pro mládež, byť sami
účastníci si to neuvědomují, i Věnečky, pořádané na ukončení kurzů taneční a společenské výchovy, tzv.
tanečních, které zahajuje slavnostní nástup absolventů a provedení základních typů tanců, přičemž se počítá
s náležitou účastí diváků, a to nejen z okruhu příbuzných a známých hlavních aktérů.
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mládež z máje uvolní a sejme věnec, odnesou jej družičky do hostince, kde se věnec zavěšuje
k večerní májové zábavě, a mládenci, pokud je to možné, odnesou kmen do domu výherce
dražby. V závěrečných scénách popsaných forem obchůzkových slavností mládeže je také
možno vypozorovat prvky, historicky vázané na již zmíněný typ dalších svébytných tradičních
svatodušních obchůzkových slavností, jimiž se mládež prezentovala pod názvy Věneček,
Kytka, Rozmarýna, Věnčení kříže či Věnčení hospody.24 V současné době se výjimečně
můžeme ve východních Čechách setkat s variantami tradiční slavnosti s názvem Věneček, ani
tato slavnost už ale není vázána na termín svatodušních svátků. Stojí ovšem za povšimnutí,
jakých dimenzí může dnes průběh Věnečku nabýt, od klasického, výrazně obřadního projevu
s defilé zúčastněné mládeže, až po uvolněně zábavnou obchůzkovou slavnost
s vyzvedáváním družiček a s tancem u domů, která ale již není omezena pouze na mládež,
nýbrž účastníky slavnosti jsou jak svobodní, tak i starší generace. Každá z těchto generačních
skupin se prezentuje vlastním věncem, který je nesen při obchůzce v průvodu, aby pak
v závěru obchůzky byly tyto věnce zavěšeny na hostinec, ve kterém bude probíhat taneční
zábava.25 Jinde motiv zdobeného věnce užívají v průvodu obcí při Kácení máje nebo až
v závěru obchůzkové slavnosti mládeže při kácení májek u domů dívek a následného kácení
obecní máje, stojící na stanovišti již od začátku května. Jelikož věnec z takové máje už není
možno využít, je připraven věnec čerstvý, se kterým pak mládež v průvodu s hudbou odchází
do hostince na taneční zábavu, při které je tento čerstvý věnec v tanečním sále zavěšen
a v průběhu zábavy vydražen.
Připomenutou účast starší generace při obchůzkových slavnostech, jejichž prvotní
podstatou je prezentace svobodné mládeže, není ovšem možno hodnotit jako nějaký nepatřičný novotvar. Důvody tohoto jevu jsou jednak praktické, jednak souvisejí s příznačným
vývojovým trendem řady někdejších vážných tradičních obřadů, a to s jejich odlehčením
humornou, respektive až recesistickou formou. V této souvislosti je třeba připomenout
zejména tzv. babské věnečky, oblíbené ve 20. století, které mnohdy mívaly vyloženě
parodický nádech. Místo mládeže při nich figurovaly jakožto družičky vdané ženy všeho věku,
obvykle v historizujícím oblečení, a taktéž hlavního mládence představovala přestrojená
24

Viz Vincenciová Hana: Tradice stavění májí a obřady letnic ve východním Polabí. C.d., s. 134–135.
Je vhodné připomenout, že věnec, zavěšovaný na hostinec při slavnosti Věneček, bylo třeba podobně jako
obecní, respektive hlavní máj ke slavnosti mládeže, po celou noc hlídat, protože mladíci ze sousedních obcí
usilovali o jeho ukořistění, což by samozřejmě, stejně jako v případě máje, byla pro postiženou lokalitu velká
potupa a místní by museli věnec draze vykupovat.
25
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žena. Jinou variantou parodických věnečků bylo, když hlavní družičku i hlavního mládence
představovali muži. Proslovy při takové slavnosti byly komponovány jednak pro pobavení,
ale uchovávaly zároveň i oslavu svěží přírody a vyzvedávaly vzpomínky na mládí. Už jen
pouze výjimečně je takový babský věneček součástí společenského života také v současnosti.
Starší generace se ovšem místy ujímá realizace obchůzkových slavnosti s májemi. Dochází
k tomu zejména v případě, když svobodná mládež v tomto směru nejeví aktivitu. Takovéto
Máje naruby či Netradiční kácení májí, jak jsou počiny tohoto druhu nazývány, působí jednak
jako stimul pro mládež, ať už ve smyslu kritiky jejich nezájmu či jako určitý návod, jak má
daná slavnost v základních rysech vypadat, samozřejmě je ale i zábavou pro zúčastněné, kteří
se tak navrátí do svého mládí. Pokud není v lokalitě obecně dostatek mládeže, která by
tradiční obchůzku mohla uskutečnit, řešením bývá obchůzka, vnímaná jako Májová veselice,
jíž se účastní všechny generace místních obyvatel včetně dětí. Účastníci v rozličných
kostýmech podle vlastní volby jdou v průvodu vedeném hudbou po domech, které jejich
majitelé označili ozdobenou březovou májkou na znamení, že je možno se u nich zastavit.
Účastníci průvodu jsou zde pohoštěni a před domem se tančí. Je příznačné, že některé typy
převleků k této příležitosti nesou charakter tradičních stereotypů masek, fungujících při
masopustních obchůzkách, při Kácení máje nebo i při svatbách.
V souvislosti s obchůzkovými slavnostmi mládeže je dále třeba se věnovat
skutečnosti, že na pomezí středních a východních Čech přetrvává v těchto májových
obchůzkách ohlas slavností se svatodušním králem. Je to patrné na první pohled, a to
přítomností kostýmované postavy krále při obchůzce. Představitelem krále může být jak
mladík z řad mládeže, tak i muž středního, ba i staršího věku. Bývá běžné, že po řadu let
ztvárňuje postavu krále týž člověk, neboť pro tuto roli je potřebná směs autority i jistého
šoumenství. Krále nesmí porazit nějaký ten přípitek a měl by být schopen důstojně při
slavností ve své roli obstát až do konce. Tento král není ovšem vnímán jako král svatodušní,
nýbrž jako král máje nebo jako májový král a souvisejí s ním i další kostýmované postavy,
nezbytné mimo jiné k závěrečné, víceznačně vyznívající scéně obchůzky, konané pod hlavní
májí. Touto scénou je královo odsouzení a jeho symbolická poprava stětím. K dané scéně
patří ustálené proslovy jednotlivých zúčastněných postav, jejichž představiteli nejsou obvykle
příslušníci mládeže, ale osoby středního věku. Jednak je ústředním tématem proslovů
kritické shrnutí dění v obci za poslední rok, jednak obvinění krále z neřestí a ze špatného
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panování, králova obhajoba a testament, případně i vtipné, kritické i pochvalné
představování jednotlivých účastníků slavnosti z řad mládeže, které král pronáší. Setnutí
krále je ztvárněno tím, že představiteli této postavy je katem sražena z hlavy koruna.
V některých lokalitách se král jednoduše svalí na zem, jinde je divákům ukázána atrapa
hlavy. Příznačné je ztvárnění královy duše vypuštěním živého holuba.26 V průběhu obchůzky
jede král v bryčce tažené koňmi nebo z ní i vystupuje, přihlíží tanci mládeže nebo se může i
k tanci připojit. Někde je král máje přestavovaný mladíkem dokonce čelní osobností
v průvodu, který osobně vede. Snaha po zpestření tradičních stereotypů se může místně
odrazit v obměně, při které je král máje nahrazen postavou královny máje, případně při
obchůzce vystupují král i královna. Těmto variantám je pak přizpůsobena i režie
dramatických složek slavnosti.

V řadě dalších aspektů se ovšem průběh obchůzkových

slavností s králem máje příliš neliší od obchůzek mládeže, jak o nich již bylo hovořeno, pouze
označení těchto akcí nemá tolik variant: jedná se o Máje, respektive o Staročeské máje.
V pátek staví mládež hlavní máj, v tomto případě ovšem nazývanou příznačně termínem
Král, připravuje se taneční prostor po májí a mládenci, případně i s hudbou, rozvážejí
k domům dívek, které se slavnosti zúčastní, březové májky. Hlavní máj se v noci samozřejmě
hlídá. Při této příležitosti, kdy mládež bdí, vznikají pod rouškou tmy před domy či na
hranicích obce adresné vápenné nápisy, komentující nejrůznější místní záležitosti nebo
související přímo se slavností. Obchůzka v sobotu neprobíhá formou vyzvedávání družiček,
nýbrž všechna zúčastněná mládež i kostýmované postavy se shromáždí na určeném místě a
po složitější či jednodušší ceremonii vycházejí na obchůzku. Nezbytným zastavením je
pomník obětí světových válek, kam zvolení zástupci mládeže, opět za vžité ceremonie,
26

S ohledem na charakter obvinění, která jsou na krále kladena, a na žertovnou formu testamentu, ve kterém
král v některých lokalitách odkazuje části svého těla konkrétním osobám nebo skupinám osob, je zřejmé, že
králova poprava je analogií symbolického, ale původně bezpochyby skutečného zabíjení zvířat v závěru
masopustního období, o posvícení nebo i při jiných příležitostech, kdy taktéž tato zvířata byla před usmrcením
obviněna a odsouzena. Lze to chápat jednak jako formu rituální očistné oběti za prohřešky kolektivu místního
společenství, což odpovídá starobylému motivu vladaře, který panuje jen určitou omezenou dobu a svou smrtí
pak bere na sebe vše negativní, co by mohlo zatěžovat ostatní členy společenství. Může jít ale pouze o
přetrvávající projev obliby podobných rozsudků, prvotně pronášených nad zvířaty, jimiž se ospravedlňovalo
zabití zvířete a základním motivem bylo pobavení přítomných a snad i snaha obhájit lidské počínání. Pro
ilustraci současných rozsudků nad králem máje si uveďme příklad obžaloby, pronášené soudcem v lokalitě
Ohrada (okres Kolín) v roce 2011: „A že tuze krátká doba, slyšena buď obžaloba! Zde král obžalován je, že více
hleděl si své číše, nežli nařízení a zákonů svých dbal, a naši krásnou vísku opravdu k blahu spravoval. Místo aby
mladé k lásce vedl, na cestu alkoholu, drog a neřestí je svedl! Mohutnou morální devastaci začal už odspodu,
když nechal znovu otevříti hospodu! Jakýpak to král, který raděj karty hrál a nepokutoval toho, co pannám při
měsíčku políbení bral? Dost už bylo povídání, musí dojít k potrestání. Na krále, co škodí vám, obžalobu
podávám: jakýkoliv jeho počin poslední dobou hrdelní je zločin. Paragraf jednadvacet je nám znám! Ať je tedy
po právu ztrátou hrdla potrestán!“
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pokládají květiny. Při těchto zahajovacích aktech mívá prostor také starosta dané obce,
případně další obřadníci, součástí bývá i symbolické předávání vlády nad obcí účastníkům
obchůzky. Průvod následně prochází obcí od jednoho domu označeného májkou ke
druhému. Zvolení mluvčí z řad mládeže, stálí po celou obchůzku, nebo u každého domu jiní,
popřejí obyvatelům domu zdraví, spokojenost a štěstí, nabídnou jim přípitek, pozvou je pod
máj a na večerní taneční zábavu, vyvedou je před dům a tančí s nimi, k čemuž se formou
kruhu nebo v párech přidává ostatní zúčastněná mládež. Kostýmované postavy drábů pak
odvádějí alespoň někoho z obyvatel navštíveného domu ke králi, aby si sním připili a aby
králi zaplatili daně – příspěvek na slavnost. V některých lokalitách je součástí průvodu také
břízkami ozdobený vůz vnímaný jako šatlava. V šatlavě mohou obyvatelé navštívených domů
nebo z řad diváků, „zajatí“ za nejrůznější přestupky, přispět pořadatelům finančním obnosem
a občerstvit se. Jak je patrné, pohyb májového průvodu obcí není nějakou formální
manifestací, nýbrž děním se silným podtextem radosti a dalších kladných emocí, jimiž se
může nechat prostoupit skutečně každý, kdo se v jeho blízkosti ocitne. Řada projevů
účastníku průvodu svědčí o plném ztotožnění se s tradičními vzorci chování. Zmínku zasluhují
zejména momenty specifických pokřiků mládeže v průběhu obchůzky a posléze i při tanci
pod májí či rozvlněný pohyb mládeže v průvodu, kterým se jednotvárnost jednoduchého
útvaru chůze v párech proměňuje v těžko popsatelný malebný vjem. Podobně působí
i vytváření řad, postupujících dopředu poskočnými tanečními kroky, případně pohyb
v hadovitě se vinoucí řadě za sebou, ve které mládež probíhá prostorem sídla. Poté, co
průvod navštíví všechny domy označené májkami, směřuje výrazně bujarým způsobem,
často téměř přes celou obec, ke hlavní máji. Zatančení České besedy pod hlavní májí patří při
májových obchůzkách s králem máje, až na málo četné výjimky, ke stěžejním bodům slavnosti. Prestižnost tohoto prvku jakožto reprezentačního obřadního tance místní mládeže je
zřejmá i faktem, že každá obec má v provedení tance určité své vlastní choreografické
detaily, kterými si jinak standardní nastudování výrazově přivlastňuje. Česká beseda jakožto
stabilní, generacemi osvědčený a dobře využitelný celek sestavený z lidových písní a tanců,
splňuje v současné době obecnou představu o tradičním, národním či dokonce staročeském
tancování. Je proto stereotypem, o jehož někdejším původu dnes už nikdo nepřemýšlí.
V některých lokalitách se objevilo i rozšíření této taneční složky slavnosti ještě o předvedení
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besedy moravské nebo dokonce i slezské.27 Jako tradiční, lidové, národní, respektive
staročeské jsou vnímány také polkové, valčíkové a pochodové rytmy písní, které při
májových obchůzkách mládeže hraje hudba k tanci u domů a při průchodu obcí. Repertoár
není až na výjimky nijak regionálně specifický, jedná se vesměs o výběr produkce soudobých
dechových hudeb s příznačnými úpravami lidových písní i skladeb autorů. Složení hudby je
samozřejmě s ohledem na její nutnou mobilnost takové, aby nebyly nutné zesilovače.
Při májových obchůzkových slavnostech mládeže obecně stojí za povšimnutí odívání
účinkujících. Jednak je zvykem zúčastnit se slavnosti v běžném společenském oděvu,
přičemž v případě dívek se již ustoupilo od v minulosti standardních bílých toalet, často
prodloužených a značně nákladných, a převažují dle možností účastnic společenské šaty
kratší délky a nejrůznějších barev. Další běžnou variantou je, že se mládež prezentuje
v kostýmech, které jsou buď ohlasovou stylizací tzv. lidových krojů, vzácněji dokonce
rekonstrukcí jejich regionálního stylu, místy pořizovanou na náklady obce, nebo jde o více či
méně autentické kroje pocházející z doby, kdy byly tyto oděvy obyvatelstvem vnímány jako
národní symboly a z tohoto důvodu byly pořizovány k užití při slavnostních příležitostech
manifestačního charakteru. V současnosti, kdy jsou tzv. máje vlastně jedinou společenskou
příležitostí, ke které mládež krojový kostým obléká, ne všude jsou si vědomi, jak takový oděv
správně nosit. Zejména mládenci přistupují k tomuto typu oblečení dosti volně, například
ledabyle navlečenými punčochami nebo dokonce jejich absencí či sportovní obuví. Neznamená to však, že by se s obchůzkovou slavností neztotožňovali nebo ji chtěli zlehčovat,
nepatřičnost uvedených detailů je prostě nenapadne. V případě bot dochází k užití nevhodné
obuvi ke společenskému oděvu především z důvodu volby pohodlí při obchůzce, která může
trvat i několik hodin.28 Jelikož jsou májové obchůzky mládeže obecně vnímány jakožto
společenské události slavnostního charakteru, bývají společensky oblečeni i diváci z řad
místních obyvatel, kteří obchůzku mládeže provázejí a přihlížejí pak i tanci pod májí, hlavně
ženy.

27

Moravská beseda i Slezská beseda vznikly ve vlastenecké atmosféře jakožto analogie České besedy, ovšem o
několik desetiletí později, první v roce 1892, druhá až v r. 1913.
28
Výmluvně o tom svědčí možná i poněkud z recese provedené gesto učiněné družbou při májové slavnosti
mládeže ve Hvozdnicích a Libčanech (okres Hradec Králové) v roce 2013, když v průběhu obchůzky odložil
nepohodlné společenské boty a dokončil obchůzku ke všeobecnému pobavení bos. Opakoval tak situaci, která
nastala už v roce předcházejícím.
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Výraznou a zároveň i regionálně ojedinělou formou májových obchůzkových slavností
je stavění březových májek u všech obydlených domů v lokalitě. Je rozšířeno na
jihozápadním pomezí středních a východních Čech. Pořadateli jsou sbory místních
dobrovolných hasičů a je tudíž možno je pokládat za určitou formu spolkové slavnosti. Tomu
odpovídá i časté užití slavnostních nebo pracovních hasičských stejnokrojů účastníky
obchůzky. I když věkově jsou tito účastníci hlavně z řad mládeže, respektive věkově mladších,
nelze považovat uvedený typ obchůzky jednoduše za analogii májových obchůzek výše
zmiňovaných, už proto, že hlavním motivem při obchůzce je postavení březové májky ke
každému obydlenému domu a nefigurují při ní mládenci a družičky, nýbrž členové spolku
obecně: mládež i zástupci starších generací včetně velitele sboru. Starší členové, muži i ženy,
vystupují při obchůzce mimo jiné i v pozici obřadníků. Běžnými účastníky obchůzek jsou také
děti, a to nejen pro zábavu, ale podílejí se například na zdobení májek. Obchůzka se
neobejde bez doprovodu hudby, u domů se hraje na přání, nechybí tanec a pohoštění
příchozích od navštívených obyvatel. Součástí obchůzky je zvaní na večerní májovou taneční
zábavu, kterou sbor pořádá. Toto tzv. Stavění májí je dokladem sepjetí starší obřadní tradice
s oslavou svátku patrona hasičů, sv. Floriána (4.5.), se kterou bezpochyby souvisí, i když není
všude možné dodržet konání slavnosti přímo na počátku května. V některých obcích je
slavnost spojena i se stavěním smrkové obecní máje, která pak obvykle stojí až do konce
měsíce. Není bez zajímavosti, že i tato forma obchůzkových slavností se místy prolíná
s motivy obchůzkových slavností s králem máje včetně provedení České besedy pod májí,
žertovného proslovu kecala a scény odsouzení a popravy krále, s čímž souvisí účast
příslušných kostýmovaných postav již při obchůzce vesnicí.
Obecně je možno říci, že formy stavění májí se ve východních Čechách často
prolínají podle místní situace. I když se jedná o zvykové stereotypy, nejsou pouhým
bezmyšlenkovitým opakováním tradovaných úkonů, nýbrž jde o projevy průběžně
aktualizované podle potřeb a možností daného společenství, nikoliv o relikty nebo uměle
udržované folklorismy. Fungují tam, kde je stabilní populace a kde přetrvává přirozený zájem
lidí sdružovat se za účelem realizace společných zájmů. V takovém prostředí je stavění májí
k příležitostem, kterým se věnuje tato studie, považováno za samozřejmý jev.
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Databáze Východočeského muzea v Pardubicích s názvem Dokumentace výroční obyčejové tradice,
vytvářená z výsledků terénního výzkumu.
Databáze Východočeského muzea v Pardubicích s názvem Obyčejová tradice, vytvářená z dostupných
elektronických zdrojů

Abstrakt:
Studie podává přehled o současných formách stavění májí na území východních Čech,
a to zejména v souvislosti s tradicemi období letnic, které je ve studii pojímáno jako období
na přelomu jara a léta, jehož počátek je vymezen nocí na 1. května. Text informuje o projevech stavění májí v letech kolem roku 2010, respektive po roce 2000. Charakterizovány
jsou obecní (kolektivní) máje, máje stavěné u domů svobodných dívek a různé typy
obchůzkových slavností, při kterých se máje uplatňují jako příznačné atributy, prezentačními
akcemi mládeže počínaje přes obchůzky určené i jiným generačním vrstvám obyvatelstva až
po dění. charakteru spolkové slavnosti sborů dobrovolných hasičů. Připomenuto je i vkládání
májek do hranic k pálení výročních ohňů v předvečer 1. května. V neposlední řadě studie
poukazuje na význam projevů, z nichž je patrné, jak se tradiční jevy přizpůsobují aktuálním
společenským podmínkám a zůstávají tak pro své nositele smysluplné a tudíž i praktikované.
Obrazová příloha ilustruje některá fakta konkrétními příklady.

105

Foto č. 32: Májka v hranici výročního ohně, Janovice (okres Chrudim) 2011. Foto H. Vincenciová.

Foto č. 33: Stavění obecní máje, Jeníkovice (okres Pardubice) 2011. Foto H. Vincenciová.
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Foto č. 34: Obecní máj s hlídači a doutnající spáleniště výročního ohně, Břehy (okres Pardubice) 2013.
Foto H. Vincenciová.

Foto č. 35: Obecní máj před Městským úřadem, Chrudim 2013. Foto H. Vincenciová.
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Foto č. 36: Májky svobodných dívek u vícebytového domu, v pozadí obecní máj, Nové Město nad Cidlinou
(okres Hradec Králové) 2013. Foto H. Vincenciová.

Foto č. 37: Májka u domu svobodné dívky, Hlavečník (okres Pardubice) 2011. Foto H. Vincenciová.
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Foto č. 38: Zdobení májek při „Stavění májí“, Semtěš (okres Kutná Hora) 2013. Foto H. Vincenciová.

Foto č. 39: Mládež zdobí máj ke slavnosti „Staročeské máje“, Staré Ždánice (okres Pardubice) 2013. Foto H. Vincenciová.
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Foto č. 40: Máj ke slavnosti „Staročeské máje“ s prostorem pro tanec, Konárovice (okres Kolín) 2008.
Foto H. Vincenciová.

Foto č. 41: Vyvádění družiček při slavnosti „Staročeské máje“, Vraclav (okres Ústí nad Orlicí) 2013.
Foto H. Vincenciová.
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Foto č. 42: Družba vyvádí matku družičky a mládenec vynáší družičku z domu při slavnosti „Kácení máje“, Libčany (okres
Hradec Králové) 2013. Foto H. Vincenciová.

Foto č. 43: Stínání májového krále při slavnosti „Staročeské máje“, Ohrada (okres Kolín) 2011. Foto H. Vincenciová.
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Foto č. 44: Aktéři „Kácení máje“, Klokočov (okres Havlíčkův Brod) 2013. Foto H. Vincenciová.

Foto č. 45: Dražba pokácené obecní máje, Rušinov (okres Havlíčkův Brod) 2013. Foto H. Vincenciová.
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Svatodušní jízda (Pfingstritt) v bavorském městě Bad Kötzting
Marta Ulrychová, Katedra antropologie Západočeské univerzity v Plzni

Význam, který v Bavorsku přisuzují svatodušním svátkům, je zdůrazněn i několika dny
pracovního volna. V roce 2013 si ho mohli tamější obyvatelé užít od 18. května do 2. června.
Jedním z nejbohatších programů se může pochlubit bavorské město Bad Kötzting v okrese Cham
čítající cca 7 100 obyvatel.1
Město česky zvané Kočov leží vzdušnou čarou pouhých dvanáct kilometrů od českých hranic
a sedm kilometrů od známého poutního střediska Neukirchen beim Heiligen Blut, které bylo
a stále je oblíbeným cílem poutníků z chodských obcí. V roce 2013 slavnosti proběhly od 18. do
27. května. Vrcholem slavností je svatodušním pondělí, kdy se do Kötztingu sjíždějí jezdci na
koních, aby se zúčastnili jízdy směřující z města do sedm kilometrů vzdáleného Steinbühlu. Počet
účastníků se v posledních letech pohybuje kolem devíti set.2
Hlavními aktéry svatodušní jízdy jsou následující osoby: Kötztingský kaplan celebrující mši ve
Steinbühlu. Pro tento úkol je vybírán záměrně nejmladší z tamějších duchovních, neboť má pro
nastávající čtrnáctikilometrovou jízdu (rozuměno tam i zpět) nejlepší fyzickou kondici. Od roku
2004 je to i vysoký zástupce kléru, jmenovitě někdejší 77. řezenský biskup Gerhard Ludwig Müller.3
Patří sem symbolický ženich – Pfingstbräutigam podnikající cestu se dvěma nevěstinými průvodci,
dále pak muži tvořící čelo průvodu – jezdec nesoucí kříž, dva jezdci s lucernami a tři trubači.
Nesmíme opomenout i symbolickou nevěstu, která je – jako ostatně všechny ženy – z jízdy
vyloučena. Její pasivní role se mění od chvíle, kdy se jezdci po více než pětihodinové cestě vracejí
zpátky do města. Příčinu vyloučení žen zdůvodnil etnolog Dietz - Rüdiger Moser původní funkcí
jizdy, při níž se v minulosti počátkem léta sjížděli chlapci schopní zbraně s koňmi k odvodu. 4
Svatodušní jízda našla své zdůvodnění v události sahající do roku 1412, kdy byl podle legendy
duchovní z Kötztingu náhle zavolán, aby ve Steinbühlu vykonal svátost posledního pomazání.

1

Statut lázeňského města byl Kötztingu udělen roku 2005. Dostupné z:
<http://de.wikipedia.org/wiki/Bad_K%C3%B6tzting#Geschichte> , cit. 26. 9. 2013.
2
Amberger, Franz: Der Kötztinger Pfingstritt zieht mit 910 Teilnehmer ins siebte Jahrhundert. Kötztinger Zeitung,
2013, č. 115, z 21. 5., s. 13.
3
Gerhard Ludwig Müller (nar. 1947 v Mohuči-Finthen) byl v roce 2002 jmenován papežem Janem Pavlem II.
řezenským biskupem. V roce 2012 ho papež Benedikt XVI. povolal do Vatikánu a propůjčil mu titul arcibiskupa ad
personam. Dostupné z <http://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ludwig_M%C3%BCller> , cit. 26. 9. 2013.
4
Baumann, Maria – Richter, Gerald 2013: Nichts konnte den Brauch zerschlagen... 600 Jahre Kötztinger Pfingstritt.
Regensburg: Dr. Morsbach Verlag, s. 118.
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Protože cesta koňmo vedla hlubokým lesem, postarali se o jeho bezpečný doprovod místní mladíci.
Legenda a její varianty byly počínaje 19. stoletím mnohokrát zpochybněny. Dějinami svatodušní
jízdy se intenzivně zabývá známý regionální badatel Ludwig Baumann. Ve své studii Der Kötztinger
Pfingstritt. Schriftliche Quellen zu einem lebendigen Brauch, která je součástí citované publikace
vydané k příležitosti šestistého výročí svatodušní jízdy, uvádí přehled všech dostupných
historických pramenů. Autor je toho názoru, že rok 1412 nelze vyloučit, byť pro něj neexistují
náležité prameny. Tohoto roku totiž mohlo dojít k legalizaci původně pohanského obyčeje.
Baumann upozorňuje na souvislosti mezi obyčejovou tradici prosebného obcházení polí a svátku
Božího těla (o čtyřech zastaveních se čtením evangelia viz dále), podrobně se zabývá momenty,
kdy byl porušován charakter jízdy coby eucharistického procesí, což vyústilo v mnohá opakující se
napětí mezi klérem a magistrátem. Týká se to především předávání věnečku, jímž býval
vyznamenáván nejudatnější a zároveň nejzbožnější z mladých jezdců, zejména pak následné
taneční zábavy. Poté, co se stejného vyznamenání dočkala i nejzbožnější dívka ve městě, nabyl
v 1. polovině 19. století tento zvyk podobu svatby. Podobné spory provázely i další fáze světských
slavností.5 Různé formy světské zábavy se rozhojnily až po druhé světové válce. Přibylo setkávání
bývalých nevěst, koňský trh, různé formy soutěží, divadelní představení, výstava uměleckých děl,
průvody s doprovodem dechových hudeb aj.
Jízda o svatodušním pondělí má následující průběh: Město vzbudí o páté hodině dechová
hudba pochodující od nádraží k ženichovu domu.6 Krátce připomeňme, že symbolický ženich je
volen kötztingským farářem ze svobodných a bezúhonných chlapců, kteří musí být občany města
a členy spolku Burschenwanderer. Dalším kritériem je věk, který nesmí přesáhnout třicet let.
Ženich stvrdí svůj souhlas s volbou před starostou a farářem, kteří ho přicházejí navštívit do jeho
domu. Tímto okamžikem je jeho úkolem vybrat si symbolickou nevěstu a její dva průvodce, pro
jejichž volbu platí stejná kritéria. Městu jsou ženich a nevěsta s jejími dvěma průvodci představeni
při bohoslužbě o Květné neděli.7
Po zastaveníčku v domě ženicha se muzikanti posilní a přemístí k domu nevěsty, kde je
rovněž čeká bohaté pohoštění. V Kirchburgu ležícím v dolní části městského historického centra se
mezitím připravuje kaplan, kostelník a ministranti. V půl osmé sem přijíždějí jednak jezdci tvořící
čelo průvodu, jednak ženich s nevěstou, aby kaplana odvedli do horní části historického centra, ke
kostelu sv. Víta.
5

Tamtéž, s. 23 – 65.
„rr“: Eine Festeröffnung wie im Bilderbuch. Kötztinger Zeitung, 2013, č. 115, z 21. 5, s. 18.
7
Baumann, Maria – Richter, Gerald: c. d., s. 98 – 100.
6
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Před Novou radnicí se mezitím shromažďují trubači, představitel ženicha z minulého roku s
oběma nevěstinými průvodci, jakož i výbor spolku Burschenwanderer. Této skupině mužů je
svěřena úloha nést městské prapory. Na horní části hlavního náměstí před chrámem sv. Víta předává místní farář arcibiskupovi Müllerovi monstranci a věneček s bílou stuhou –Tugenkränzchen
nebo Pfingskranzel, či zkráceně pouze Kranzl. Arcibiskup ho po celou dobu jízdy ponese upevněný
na monstranci. Do roku 2002 byl tento symbol výsadou kaplana, který ho měl zavěšený na hrudi. 8
Náklady spojené s výrobou tohoto památečného a cenově nákladného předmětu, který je doplněn
jehlicí s kytičkou, tzv. favoritem, hradí město.
Za mohutného dunění ran z moždířů, vyzvánění zvonů a zvuků bubnů udržujících pochodový
krok jezdci vyjíždějí z města. Po dobu procesí nedochází mezi nimi a přihlížejícími k žádné
komunikaci - odříkávají se pouze modlitby a litanie. Jak jsme již výše uvedli, procesí vede muž
s jednoduchým dřevěným křížem, na němž je ve svislém směru patrný nápis Jezus von Nazareth,
ve vodorovném Ein König der Juden. Jezdec ho drží v levé ruce pomocí speciálně utvořeného
otvoru. Následují ho dva muži nesoucí lucerny, jeden v levé, druhý v pravé ruce, po nich trubači. 9
Koně této skupiny jezdců jsou zdobené městskými barvami - zelenou a bílou.
Procesí se staví na čtyřech místech, která byla původně označena jednoduchými kříži. Na
jejich místě počínaje 70. léty 20. století vyrostly umělecky ztvárněné památníky. Na každém z nich
je čteno jedno ze čtyř evangelií. První zastávka se uskuteční v Grubu, který je dnes součástí města,
druhá a třetí v Bärndorfu, čtvrtá v Traidersdorfu. Zhruba ve čtvrt na jedenáct dorazí jízda do
Steinbühlu. Vybraní jezdci doprovodí duchovní do kostela sv. Mikuláše k bohoslužbě, ostatní
dopřejí svým koním odpočinek. Ve stejnou dobu slouží v Bad Kötztingu před kostelem sv. Víta
místní farář polní mši.
Po návratu jezdců do města, což bývá zhruba po jedné hodině, kaplanovi přísluší pronést
projev. Poté dochází k důležitému aktu – předávání věnečku. Ten v souhlase s tradicí předává
ženichovi kaplan. Ženichův příjezd očekává nevěsta doprovázená dívkou, která ji představovala
v minulém roce. Ženich od nich dostává krajkový šátek. Jedině tak může posléze přijmout
posvěcený předmět, který nesmí být uchopen pouhou rukou. Od tohoto okamžiku se odpoledne
a celé úterý slaví symbolická svatba.
Věnujme nyní pozornost věnečku. K vysvětlení jeho původu chybí náležité prameny. První
písemná zmínka pochází z roku 1754, a to v souvislosti s jeho zákazem. Věneček byl podobně jako
8
9

Návštěvy biskupa se nekonají pravidelně každý rok, tudíž v době jeho nepřítomnosti tato pocta náleží opět kaplanovi.
Fanfáry zazněly poprvé v roce 1930.
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celá svatba pokládán za světský prvek narušující eucharistický charakter procesí. Z nařízení
vydaného roku 1754 byla jízda dovolena, nikoliv však předávání věnečku. Obyvatelé Kötztingu se
však o tento akt, a tím i celou svatbu, tvrdě zasazovali. Po třech letech bylo předávání opět
dovoleno.10 Forma věnečku se po staletí měnila. Od roku 1896 ho ženich nosil navlečený na levé
ruce spolu s kytičkou a tzv. favoritem.11 Ačkoliv věneček vyhlíží jako dárek nevěsty, je ve
skutečnosti darem města. Jak věneček, tak i favorit byly v okolí Kötztingu v 2. polovině 19. století
zaznamenány na svatebním oděvu.12 Věneček je památečním předmětem a jako takový je
uchováván z generace na generaci v domě každého z ženichů. Předávání věnečku je tedy důležitou
césurou celého obřadu – spolu s Te Deum zpívaném všemi přítomnými uzavírá nejen jízdu, ale
i celou duchovní část svatodušních svátků.
Ve 2. polovině 19. století byl v tehdejším Kötztingu založen Fahnenband, výbor pro konání
svatodušní jízdy. Tak si město vyhradilo právo zasahovat do jejího průběhu. Jeho úloha spočívá ve
volbě ženicha a nevěsty, uhrazení nákladů za věneček, ale také ve vyznamenávání dlouholetých
jezdců. K tomuto účelu výbor vede kartotéku a propůjčuje čestné ceny – medaile, prapory a stuhy.
Jezdci jsou vyznamenáváni na náměstí před kostelem sv. Víta. Jezdec, který se účastnil pětadvaceti
jízd, bývá dekorován zeleným praporem, v jehož středu je vyšit městský znak – zelený strom v
bílém poli. Starší jubilanti dostávají za účast na čtyřiceti, padesáti a šedesáti jízdách žlutou stuhu se
zeleným lemováním, na níž je červeně vyšita číslovka s počtem absolvovaných jízd.13
Svatební průvod provázený členy spolku prochází městem o půl páté odpoledne.14 Svatba má
pevně stanovený program. Po převzetí věnečku se ženich s průvodcem nevěsty převléknou. Na
cestu směřující z horního náměstí zpátky k farnímu kostelu oblékají frak a cylindr. Na ženichově
kordu visí věneček se stuhami v barvách zelené, růžové, světlemodré a bílé, zatímco na kordech
jeho průvodců stuhy zelené, růžové a světlemodré. Tuto symboliku si obyvatelé města vysvětlují
následovně: Zelená symbolizuje život a naději, modrá ochranu, přátelství a věrnost, růžová lásku
a respekt před přírodou, lidmi, zvířaty a rostlinami. Červená, modrá a zelená jsou ovšem také
barvami sv. Trojice. Tyto barvy se u ženicha navíc spolují s bílou jako symbolem čistoty. Nikoliv
nepodstatným detailem je i filigránová kytička, jehlicí připevněná na ženichově levém rukávu.
10

Baumann, Maria – Richter, Gerald: c. d., s. 35.
Tyto předměty zhotovovené ze zlatého drátu, kamínků a perel v současnosti vyrábí řádová sestra Maria Corona
v cisterciáckém klášteře v Landshutu.
12
Baumann, Maria – Richter, Gerald: c. d., s. 109.
13
„?“ : Ehre und Auszeichnung für 30 Jubelreiter. Kötztinger Zeitung, 2013, č. 115, z 21. 5., s. 13; „fa“: Drei goldene
Reiterjubilare beim Pfingstritt 2013. Kötztinger Zeitung, 2013, č. 116, z 22. 5., s. 16; Amberger, Franz – Hirtreiter,
Jürgen: Band für 40-malige Teilnahme am Kötztinger Pfingstritt. Kötztinger Zeitung, 2013, č. 116, z 22. 5., s. 17.
14
Dreher, Jakob – Seidl, Sonja: Florian Schedelbauer und Katrin Fechter mit den Brautführern Florian Menacher und
Matthias Kuchler. Kötztinger Zeitung, 2013, č. 115, z 21. 5., s. 15.
11
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Svatební průvod provázený členy spolku městem prochází o půl páté odpoledne. Oděv mění
i nevěsta. Místo dirndlu obléká bílé svatební šaty, jejichž střih a barva odpovídají dobové módě.
Příchod ženicha k nevěstě, pořadí aktérů v průvodu, pondělní svatba, její průběh, takzvaná druhá
svatba o svatodušním úterý, při níž nevěsta mění svůj společenský oděv (toto tajemství bývá do
posledního okamžiku pečlivě skrýváno), to vše probíhá podle striktních pravidel.
Průběh slavností bývá vyplněn akcemi zábavného charakteru – pro dolní Bavorsko
charakteristickými závody v tažné síle koní,15 soutěžemi ve střelbě,16 průvody městem, včetně
pochodňového, konečně pak i divadlem. Jedná se o hru Pfingstelspiel místního rodáka Johannese
Reitmeiera (1962) sehranou místními ochotníky, v níž figuruje jako hlavní postava Pfingstl, bytost
symbolizující plodivou jarní sílu.17 Při tanečních zábavách nechybí pěvecké sbory a dechové kapely,
které sem přijíždějí i z jiných mís (Hamburg, Cham). Svátky jsou také příležitostí k setkávání
někdejších ženichů a nevěst. Není bez zajímavosti, že existují rodiny, kdy se tato role dědila po
několik generací. Pouze jedenkrát se symbolická svatba změnila v reálnou, když svatodušní ženich
a nevěsta uzavřeli zákonitý sňatek.18
Důležitou součástí průběhu svatodušních svátků je hudba a zpěv. Dechová hudba slouží
průvodům a tanečním zábavám, společný zpěv se uplatňuje v rámci zmíněných bohoslužeb. Na
zpěv jako sjednocující moment upozorňuje řada účastníků, s nimiž jsem měla možnost vést
rozhovor.
Načrtli jsme základní průběh svatodušního pondělí. Zbývá dodat několik slov o mužském
oděvu, který je na rozdíl od žen oblečených do různých dirndlových kreací téměř jednotný.19 Oděv
určený pouze pro jezdce, nikoliv diváky, byl poprvé zaveden roku 1932. Do této doby se svatodušní
jízda odehrávala v civilním oděvu.20 Pro vyjádření místní identity muži oblékají tzv. měšťanský
oděv, který se sestává z dvouřadového po kolena sahajícího modrého soukenného

kabátu,

zapínaného na šest knoflíků, bílé košile, červené nebo černé sametové vesty s řetízkem na visací
hodinky zdobeným tolary, černých po kolena sahajících kalhot a na krku uvázaného červeného

15

„hsf“: Pferdestärken gegen Tonnengewichte. Kötztinger Zeitung, 2013, č. 115, z 21. 5., s. 19.
„hsf“: Das Festschießen ist eröffnet. Kötztinger Zeitung, 2013, č. 116, z 22. 5., s. 16.
17
„rr“: Pfingstelspiel: Mit Feuer und Musik gegen „kalte Brut“. Kötztinger Zeitung, 2013, č. 116, z 22. 5., s. 19.
Johannes Reitmeier, nositel několika státních cen, působil deset let jako intendant Falckého divadla v Kaiserslautern,
od roku 2012 je intendantem v Tyrolském zemském divadle v Innsbrucku. Podílí se na letním Hradním festivalu v
Lichteneggu a v Lesním divadle v Ludwigsbergu. Baumann, Maria – Richter, Gerald: c. d., s. 208 – 209.
18
Baumann, Maria – Richter, Gerald: c. d., s. 198 – 200.
19
Dirndly, rovněž tak i mužské oděvy se stylizovanými folklorními prvky, vyhotovuje místní forma Fuchs. Na otázku, jak
často jsou svými nositeli obměňovány, jsem dostala v místní prodejně odpověď: Většina se snaží pořídit si na každý rok
novou módní variantu.
20
Baumann, Maria – Richter, Gerald 2013: c. d., s. 139.
16
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plátěného šátku (tzv. Schnupftabaktuch). Na nohy muži obouvají vysoké černé kožené boty, na
hlavu nasazují

černý klobouk se středně širokou krempou zdobený dvojitou žlutou šňůrou,

smrkovými větvičkami, jalovcem nebo papírovými růžičkami. Tento oděv, podobně jako koně, si
lze vypůjčit. Výrazně se od místních liší oděvy mužů, kteří do Bad Kötztingu zavítají z jiných částí
Bavorska. Od jezdců, z nichž mnozí volí ve výzdobě koní barvy města, tedy zelenou a bílou, se liší
osoby duchovního stavu, jejichž koně nesou barvy Vatikánu – žlutou a bílou. Zatímco barevnost
a střih oděvu jsou pevně stanoveny, značnou pestrost můžeme naopak zaznamenat v koňských
postrojích.
Svatodušní jízda inspirovala mnoho umělců k vytvoření děl, jež se stala součástí sakrálních
staveb či veřejného prostoru. Připomeňme nástropní fresky farního kostela Panna Marie
Nanebevzaté (Kirchburgu) mnichovského malíře Josepha Wittmanna z roku 1930, dveře kostela
sv. Mikuláše ve Steinbühlu, dílo řezenské dílny Haber&Brandner z roku 2006, dále studnu před
Starou radnicí v Kötztingu vytvořenou v roce 1985 Josefem Neustifterem, na jejímž podstavci jsou
uvedena jména jezdců – účastníků padesáti jízd. Další díla jsou každoročně prezentována na
výstavě, která je nedílnou součástí slavností.

Závěr
Ačkoliv se vědci shodují v názoru, že událost, v legendách situovaná do roku 1412, nelze
považovat za počátek konání svatodušní jízdy (první písemné zmínky o ní pocházejí podle Ludwiga
Baumanna až z roku 1647), církví a městem je toto datum respektováno, což je zároveň i dobrým
předpokladem pro reklamu. Tak mohl Bad Kötzting v roce 2012 oslavit šestisté výročí konání jízdy.
Tuto skutečnost stvrdil svým pozdravem i papež Benedikt XVI., který zdůraznil význam posledního
pomazání jako aktu, jenž duchovní zavazuje vykonávat ho za jakýchkoliv podmínek. Katolická
církev je v současném Bavorsku na průběhu svátků silně zainteresovaná. Jejich účastníci tento fakt
plně respektují.
Svatodušní jízdy ve městě Bad Kötzting se může zúčastnit kdokoliv z mužů, kdo je schopen
koňmo vykonat čtrnáct kilometrů dlouhou cestu, tj. vydržet v sedle cca šest hodin. V jejím průběhu
je dodržován princip rovnosti, všichni účastníci se stávají „jezdci“ (Pfingsreiter). Tato jednota je
vnějškově zdůrazněna unifikací měšťanského či selského oděvu. Jelikož se jízdy účastní společně
s otci či dalšími příbuznými také děti, bývá jejich oděv miniaturizací oděvu dospělých.
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Hierarchický princip lze naopak sledovat v čele průvodu. Celému procesí vévodí nosiči kříže
a světel, kteří spolu s trubači razí cestu duchovním, čímž je zároveň takto symbolicky ochraňují.
Během cesty jsou odříkávány pouze modlitby a litanie, nedochází tedy k jiným slovním
kontaktům. Jízda má tak charakter eucharistického procesí.Tento moment byl posílen v roce 2002,
když byl do města pozván někdejší řezenský biskup G. L. Müller. Podle jeho vlastních slov
„zrušením eucharistického rituálu v roce 1869 vzniklo pro svatodušní svátky nebezpečí, že se tyto
stanou všeobecným folklorem, čímž by se mohla vytratit jejich duchovní podstata.“ Jím vydaný
dekret (jedná se o dekret vyhlašující po 135 letech jízdu za euchraistické procesí s monstrancí
a posvěcenou hostií) „je rovněž opatřením, sledujícím správné pochopení této události ze strany
obyvatel“.21
Svatodušní pondělí se sestává ze dvou částí – sakrální a světské. Obě jsou od sebe odděleny
předáním věnečku. Jak jízda, tak následná svatba i další průběh oslav jsou organizovány podle
přesného časového harmonogramu. Slavností se účastní všechny městské spolky, což posiluje
pocit vnitřní solidarity. Silná mezigenerační návaznost podpořená předáváním rolí v rámci rodiny
a komunity je symbolicky vyjádřena mnoha akty. Např. svatební scény vyžadují přítomnost aktérů
z předchozího roku, jízdy se účastní muži bez rozdílu věku, velice často je v sedle vedle dospělých
jezdců vidět i jejich děti či vnuky. Jízda tak není pouze oslavou mládí, ale potvrzením tradice
respektující stáří.
Město a okolí je na událost vzorně připraveno, počínaje hygienickým zázemím a provozem
restauračních zařízení konče. Péče o koně je zajišťována v okolních selských staveních.
Svatodušní jízda v městě Bad Kötzting je na jedné straně výjimečnou událostí, na straně
druhé zapadá do řetězce celoročních slavností, o něž se v Bavorsku dělí mnoho lokalit. Velký podíl
na této skutečnosti má nejen silná katolická tradice, ale i zájem přitáhnout pozornost návštěvníků
z širšího okolí. Tato slavnost nejenže umožňuje jejím účastníkům pravidelná setkávání, ale
podobně jako v dalších bavorských lokalitách pomáhá sehrávat důležitou roli regulátora všednosti
a svátečnosti.

21

Tamtéž, s. 13 – 14.
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Anotace:
V roce 2012 oslavila svatodušní jízda v Bad Kötztingu 600. výročí. Organizátoři se dovolávají
legendy, podle níž byl roku 1412 kötztingský duchovní povolán do sedm kilometrů vzdáleného
Steinbühlu k udělení svátosti posledního pomazání. První písemné zmínky pocházejí z roku 1647.
Jízda se koná v pondělí za účasti téměř tisícovky jezdců, kteří bez rozdílu věku koňmo vykonají
cestu dlouhou 14 km. Jejich rovnost je vyjma příslušníků kléru a čela průvodu (mužů nesoucích
atributy ochránců) zdůrazněna oděvem. Jízda je eucharistickým procesím, což r. 2002 potvrdil
svým dekretem někdejší řezenský biskup Gerhard Ludwig Müller. Předání věnečku je předělem
mezi sakrální a světskou částí – jízdou a svatbou. Vše se odehrává podle přesného časového
harmonogramu. Symbolické akty podtrhují silnou mezigenerační návaznost. V rámci kalendářního
cyklu zapadají slavnosti do pestré mozaiky dalších akcí, na nichž se v Bavorsku, německé spolkové
zemi se silnou katolickou tradicí, střídavě podílí řada lokalit.
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Foto č. 46: Cesta do Steinbühlu (foto redakce Kötztinger Zeitung, 2013)

Foto č. 47: Polní mše před kostelem sv. Víta v Bad Kötzting (foto redakce Kötztinger Zeitung, 2013)
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Foto č. 48: Jezdec vyznamenaný za účast na 50. jízdě (redakce Kötztinger Zeitung, 2013)

Foto č. 49: Cesta do Steinbühlu – čelo průvodu (foto redakce Kötztinger Zeitung, 2013)
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Foto č. 50: Arcibiskup Bernard Ludwig Müller celebruje mši v kostele sv. Mikuláše ve Steinbühlu
(foto redakce Kötztinger Zeitung, 2013)
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Foto č. 51: Kostel sv. Víta v Bad Kötztingu (foto autorka, 2013)

Foto č. 52: Ocenění pro zasloužilé jezdce v Muzeu svatodušní
jízdy v Kirchburgu (foto autorka, 2013)

Foto č. 53: Umrlčí prkno jako památka na zemřelé a padlé
účastníky svatodušních jízd u vchodu do farního kostela (foto
autorka, 2013)

Foto č. 54: Farní kostel (Kirchburg) (foto autorka, 2013)
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Foto č. 55: Interiér farního kostela (foto autorka, 2013)

Foto č. 57: Kostel sv. Mikuláše ve Steinbühlu (foo autorka, 2013)

Foto č. 56: Pfingsreiterbrunnen Josefa Neustiftera
před Starou radnicí z roku 1956 s výjevy svatodušní
jízdy (foto autorka, 2013)
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Foto č. 58: Měděný portál kostela sv. Mikuláše ve Steinbühlu s motivem patrona a jezdce vzniklý roku 2006 v dílně Haber &
Brandner v Řezně (foto autorka, 2013)
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