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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá lidovou kulturou na Chodsku. Zaměřuje se především na 

lidovou píseň a sběratele. Práce poskytuje vhled do odlišností regionu horního a dolního 

Chodska. Čtenář v práci nalezne významné historické i současné osobnosti pro regionální 

lidovou kulturu. V závěru práce se nachází návrh na práci s lidovou kulturou Chodska 

v prostředí 1. stupně základní školy. 
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ABSTRACT 

The thesis focuses on folk culture in Chodsko. The main focus is folk songs and collectors. 

It provides an insight into the differences between the Upper and Lower Chodsko region. 

Reader will find important historical and present personalities for regional folk culture. At 

the end of the thesis there is a proposal for working with Chodsko´s folk culture in the 

primaey school environment. 
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Úvod  

Folklorem rozumíme osobité, formálně a obsahově vyhraněné lidové projevy 

hudební, slovesné, taneční a dramatické, závislé na tradování a vytvořené v těsném 

spojení se způsobem života a myšlením venkovského zemědělského obyvatelstva 

i městského lidu. Folklor v sobě zahrnuje nehmotné dědictví v podobě tanců, zvyků, 

hudebních, pěveckých a dramatických projevů. Typicky se tyto projevy vážou 

k ohraničenému území a jsou šířeny ústním podáním.1   

Důvodem pro výběr tématu diplomové práce je dlouhodobý zájem autorky o tuto 

problematiku. Autorka působí již více než 18 let jako tanečnice ve folklórním souboru 

a několik let také jako vedoucí dětské složky folklórního souboru Marjánek. Lidové tradice 

studuje na Škole folklórních tradic. Právě Škola folklórních tradic a projekt „Tady jsme 

doma – regionální folklor do škol“ se staly hlavní inspirací pro výběr tématu. 

Chodsko, jakožto jediný doposud živý etnografický region v Čechách, je pod velkým 

zájmem folkloristů. Existuje celá řada velice kvalitních publikací, které se lidovou kulturou 

na Chodsku zabývají ze všech možných úhlů. Příkladem takových prací je Chodsko 

Jindřicha Jindřicha, Lidové kroje z České republiky nebo Lidové zvyky: výroční obyčeje 

z Čech a Moravy Jiřiny Langhamerové, Lidové kroje z Chodska Ivy Kumperové nebo 

Bláhovy Tance z Postřekova na Chodsku. Velice důležitou roli při zpracovávání této práce 

hrála také publikace Regionální folklor do škol Aleny Schauerové a Magdaleny Maňákové. 

Písně uvedené v práci jsou čerpány z Jindřichova Chodského zpěvníku a ze sbírky Lidové 

písně z Chodska Ludvíka Kuby. 

  Tato práce si ani v nejmenším neklade za cíl těmto dílům konkurovat. Cílem této 

práce je poskytnout stručný, ucelený přehled o lidové kultuře Chodska učitelům. 

Především je tato práce určena učitelům na prvním stupni. Ti mají díky své přítomnosti ve 

většině vyučovacích předmětů velké možnosti využití mezipředmětových vztahů, žáci tak 

 
1 BROUČEK, Stanislav a Richard JEŘÁBEK, ed. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a 

Slezska. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie 

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. ISBN 978-80-204-1450-2, str. 

219 
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mohou lidovou kulturu vnímat a poznávat jako něco, co zasahuje do všech životních 

oblastí. Tito učitelé mají největší potenciál u žáků probudit zvídavost a lásku k folklóru. 

V diplomové práci zjistí čtenáři základní informace o lidové kultuře na Chodsku 

a jejích projevech. Zaměřena je především na možnosti praktického využití ve výuce. 

Autorka se věnuje též významným osobnostem a projektu „Tady jsme doma – regionální 

folklór do škol“. Přílohou této práce jsou také pracovní listy využitelné ve výuce a scénář 

k pohádce „O Káči, čertovi a pastýři“, který je příkladem komplexního využití lidové 

kultury ve výuce.  

Předkládaná diplomová práce se může stát inspirací učitelům k práci s lidovou 

kulturou svého regionu. Může se také stát jakýmsi odrazovým můstkem a rozcestníkem 

pro další, hlubší bádání v lidových tradicích.  
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1  Chodsko jako etnografický region 

1.1  Geografická poloha 

Chodsko je etnografická oblast ležící na západě Čech kolem města Domažlice. Jedná 

se o region 11 historických vesnic, které se rozdělují na horní a dolní Chodsko. Přirozenou 

hranicí mezi těmito podregiony je Veselá hora s kostelem sv. Vavřince, též zvaná 

Vavřineček. 

Severozápadně od Vavřinečka se nachází horní Chodsko, do kterého spadá pět 

vesnic: Postřekov, Újezd, Chodov, Klenčí pod Čerchovem a Dražinov. Jihovýchodně od 

Vavřinečka se nachází dolní Chodsko, do kterého patří šest vesnic: Stráž, Tlumačov, 

Mrákov, Klíčov, Chodská Lhota, Pocínovice. 

Vymezením regionu se zabýval i Antonín Špelda ve své publikaci Chodsko domov 

můj. „Chodskem se zpravidla rozumí část jihozápadních Čech, zahrnující v sobě horní 

povodí Mže, Radbuzy a Úhlavy ve směru od všerubské brány. Toto území bylo od nepaměti 

osídleno Chody.“2 Geografická poloha a blízkost hranic s Německem se odráží na způsobu 

původního živobytí zdejších obyvatel.  

Dolní Chodsko je oblast, která byla pod znatelným vlivem města Domažlice. Díky 

své poloze je to oblast úrodnější než Chodsko horní, a tudíž to byla oblast především 

sedlácká, zemědělská, tedy bohatší. Toto lepší finanční zajištění lze sledovat především na 

krojích, kterým se věnujeme v jedné z dalších kapitol.  

Horní Chodsko bylo kvůli své hornaté poloze oblastí chudší. Kvůli malým výnosům 

půdy to byla oblast především řemeslnická a místní lidé často nacházeli práci v sousedním 

Bavorsku. Bavorský vliv se projevuje jednak v lidové hudbě,3 později i na krojích, které 

modernizovali podle německého stylu. Díky absenci velkých měst a měšťanstva se zde 

déle zachoval původní dialekt – bulačina. 

1.2  Historie Chodska 

První zmínky o obyvatelích Chodska se objevují v Dalimilově kronice, ve které se 

uvádí, že Chodové pomohli u Brůdku roku 1040 českému vévodovi Břetislavovi 

 
2 ŠPELDA, J. Chodsko domov můj. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1975., s. 58 
3 v podobě prolamování, jukání (viz. kapitola lidová píseň) 
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k vítězství nad německým císařem Jindřichem III.4 Už tehdy jsou zmiňováni jako strážci 

a obránci zemských hranic. Pro tuto svou službu byli Chodové osvobozeni od roboty 

a byla jim dána různá další práva (vaření piva, určitá míra samosprávy). Byli poddáni 

pouze českému panovníkovi.5 Dodnes je sporné, kolik toho bylo Chodům opravdu králem 

povoleno a kolik takových práv si sami vymysleli. Prvním oficiálním dokumentem se 

zmínkou o Chodech a jejich úkolu je majestát Jana Lucemburského z roku 1325. Od tohoto 

prvního majestátu si Chodové nechávali s jistou pravidelností tato práva potvrzovat 

králem, čímž postupně získali 24 královských majestátů. Tyto majestáty začaly být od 

16. století postupně porušovány, až byly méně a méně respektovány nejen panstvem, ale 

i samotnými králi a císaři. Tato krize vyvrcholila s příchodem správce Wolfa Maxmiliána 

Lammingera, který Chody nutil robotovat na svých statcích. 

K nejznámějšímu povstání Chodů došlo mezi lety 1692–1695. Toto povstání skončilo 

porážkou Chodů a jeho vůdce, Jan Sladký Kozina, byl pro výstrahu popraven. Obecně 

známý příběh o Janu Sladkém Kozinovi a o prohraném boji Chodů byl zapsán až 100 let 

po Kozinově smrti, lze tedy polemizovat o jeho přesnosti. První zápis příběhu o Kozinovi 

se objevuje v kronice domažlického kláštera roku 1799. Nepřesnosti v tomto zápisu lze 

vysledovat např. přes odlišné datum Kozinovy popravy, které je v kronice dopočítáno 

podle data Lammingerovy mrti.6  Kozinovská tradice je na Chodsku velice silná, přispěla 

i ke krojovým změnám.7 Příkladem jsou černě vyšívané „smutečky“8 u krku ženských 

košil, černé stuhy na mužském klobouku a černé lemování bílých kabátů.  

 

 
4 ŠPELDA, J. Chodsko domov můj. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1975. s. 58 
5 Historie. Chodsko.net: portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic [online]. Domažlice: Johánek 

[cit. 2020-04-16]. Dostupné z: http://www.chodsko.net/chodskem/strucna-historie 
6 KRAMAŘÍK, Jaroslav. Kozina a Lomikar v chodské lidové tradici. Praha: Academia, 1972., str. 14 
7 KRAMAŘÍK, Jaroslav. Kozina a Lomikar v chodské lidové tradici. Praha: Academia, 1972., str. 17 
8 černá výšivka na přední části límečku 
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2 Projevy lidové kultury v regionu 

 Počátky zájmu o kulturu prostého lidu sahají do období romantismu, na počátek 

19. století. V této době se konají první cílené sbírky lidových písní. Nejvýznamnějším 

počinem, který potvrdil zájem o lidovou slovesnost, byla Guberniální sbírka, která byla 

vyhlášena v roce 1819. S touto sbírkou se také pojí vznik pojmu lidová píseň (viz kapitola 

2.5). Největší akcí, která o lidovou kulturu a sběratelství lidové slovesnosti vzbudila 

obrovský zájem, byla Národopisná výstava českoslovanská, která se konala v roce 1895. 

I dnes je tato výstava chápána jako přelom v zájmu o lidovou kulturu. Z materiálů 

nasbíraných pro tuto výstavu dodnes čerpají muzea či folklorní soubory. Měli bychom ji 

tedy my, kteří chceme pracovat s lidovým materiálem, mít na paměti. 

2.1 Lidová architektura 

Chodové byli především sedláci. Své statky nazývali dvory. Základním vzorem je 

statek se srubem, který byl vystaven také na Národopisné výstavě českoslovanské. 

Poměrně detailně se architekturou selských dvorů na Chodsku zabývá Jindřich Jindřich ve 

své publikaci Chodsko,9 ze které bylo čerpáno pro sepsání následující podkapitoly. 

Půdorys dvora má podobu dlouhého obdélníku, jehož užší strana lemuje náves. Podél 

jedné strany stojí v řadě za sebou stavby, na zadní, krátké straně nalezneme stodolu. Na 

straně naproti stavením je umístěna předzahrádka a menší chlívky. Od návsi je dvůr 

oddělen vraty. Prvním stavením v řadě je srub, ve kterém se nacházel sklep a sýpka. Bylo 

to nejvyšší stavení ve dvoře. Sklep byl tmavý a studený, uchovávalo se zde vše, co 

potřebovalo chlad – vejce, mléko, tvaroh a další. Bylo zde také uloženo pracovní náčiní, 

aby se nerozeschlo (máselnice, díže, vědra). Na sýpku se dávalo obilí, mouka, uzené maso, 

len, vlna, peřiny i prádlo. Podkroví srubu se nazývá „hambalka“ a ukládala se tam 

především semena a sušené ovoce.  

Kuchyně v chodském statku byla černá s vyzděným ohništěm. Z kuchyně se také 

přikládalo do kamen umístěných v hlavní obytné místnosti - „senci“.10 V „senci“ se hned 

za dveřmi nacházela kachlová kamna, v rohu u okna stůl, naproti němu postel. Mezi 

 
9 JINDŘICH, Jindřich. Chodsko. Brno: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. 
10 světnici 
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dveřmi a kamny byl zděný krb, který sloužil ke svícení, a především v létě také k vaření. 

Uprostřed „sence“ byl ještě takzvaný “visatej krb”.11 Ten visel na řetězu u stropu 

a rozdělávalo se v něm především v zimě, aby bylo v „senci“ dost světla a tepla. Postel 

v „senci“ byla vyřezávaná a zdobená květy. Kromě postele bylo v „senci“ ještě místo pro 

spánek nejmenších členů domácnosti v podobě kolébky, dřevěných necek nebo plátěného 

„hejšedla.“12 

Za posvátné místo domácnosti byl považován velký javorový stůl. U stolu bývala 

jediná židle, ta byla určená pro hospodáře. Vedle ní stála stolice. Podél dvou stěn byla 

lavice. Dalším zařízením „sence“ byl „suden“. Ten se skládá ze dvou částí – uzavřené 

“halmárky” a vrchních dvou až tří polic. Původně nebyla na statku jiná obytná místnost 

než „sence“, postupně se ale začala objevovat místnost zvaná „vejstupek“, komora, malá 

sednice nebo přístěnek. V takové místnosti bychom našli truhly, halmárku, kolovrat a lože 

dospívající dcery. Půda nad „sencí“ se nazývá „půnebí“. Na „půnebí“ byla především 

ložnice chlapců. 

Za „sencí“ se nacházela „mařtal“.13 Dále se na statku nacházel ovčín, řezárna na 

řezanku,14 „kolna“15 a stodola, která stála osamocena. Na straně proti „senci“ stál dřevník, 

záchod, chlév pro husy a pro prasata. Nacházela se zde také zahrádka, na které se pěstovala 

zelenina nebo bylinky.  

 

 

 

 

 

 

 

 
11 závěsný, železný koš upevněný na stropě pomocí řetězu 
12 plachta zavěšená na třech kůlech 
13 maštal 
14 najemno nařezanou slámu a trávu 
15 kůlna 
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Obr.1 Půdorys selského dvora 

Zdroj: Český lid [online]. 16 

2.2  Lidový oděv 

Termín lidový oděv je možno chápat jako synonymum termínu lidový kroj. 

V Etnografické encyklopedii nalezneme pod heslem kroj poučku: „Oděv, charakteristický 

pro různé etnografické, profesní, spolkové a další skupiny populace.“ 17 V etnografické 

literatuře se pak pojem lidový kroj specifikuje jako tradiční oděv venkovského 

obyvatelstva. To, co je pro lidový oděv typické, je uchovávání starých a užívání ověřených 

funkčních prvků oděvu, které se přenáší ve více či méně pozměněné formě po další 

generace. 18 

Podíváme-li se na chodský kroj, zjistíme, že nepatří mezi nejzdobnější 

a nejhonosnější kroje v Čechách a na Moravě a nijak zvlášť nelichotí ženské postavě. To, 

v čem je tento kroj unikátní, je skutečnost, že jako jediný se udržel v Čechách do 

současnosti, a i přes svůj vývoj si zachoval některé základní rysy a prvky.  

Geografická poloha zmiňovaná v předchozí kapitole zapříčinila také krojové 

odlišnosti v kroji horního a dolního Chodska. Jak již bylo zmíněno výše, dolní Chodsko 

bylo oblastí úrodnější a bohatší, tudíž i kroje jsou více zdobené než na Chodsku horním. 

 
16 Půdorys dvora v Újezdě. In: Český lid [online]. Strážnice: NÚLK, 1893 [cit. 2020-04-22]. Dostupné z: 

http://www.nulk.cz/ek-obsah/ceskylid/html/knihy/ceskylid02/kvalitni/0032-0050-1.jpg 
17 BROUČEK, Stanislav a Richard JEŘÁBEK, ed. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy 

a Slezska. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie 

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. ISBN 978-80-204-1450-2, str. 

437 
18 LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové kroje z České republiky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 

Dějiny odívání. ISBN 80-7106-293-6, str. 10 
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Tato práce si neklade za cíl poskytnout čtenáři kompletní popis a výklad chodského 

lidového kroje. Práce je zaměřena především na využití lidové kultury ve školním prostředí 

prvního stupně, z toho důvodu byly pro tuto kapitolu vybrány kroje, se kterými se lze 

běžně setkat. Nevěnujeme se tudíž blíže krojům svatebním či dožínkovým, které v běžném 

životě víceméně zanikly a udržují se už pouze v muzeích či národopisných souborech. 

Pro sepsání této kapitoly vychází autorka jak z publikací (Langhamerová19 

a Kumperová20), tak ze svých zkušeností. 

Kroj je pro děti, zvláště pak pro dívky, velice přitažlivou záležitostí. Dívky obdivují 

barevné sukně, krajky a mašle a rády kroj zkouší. Chlapci se většinou ke kroji tolik nemají, 

i přes to fyzická přítomnost kroje ve výuce a možnost si ho vyzkoušet a prohlédnout, je pro 

děti obrovskou motivací. 

V příloze této práce naleznou zájemci pracovní list s krojovou tematikou, který je 

možno využít ve výuce. 

2.2.1 Dolní Chodsko 

Nejběžnějším krojem, se kterým je možné se na Chodsku setkat, je kroj 

s „rukávečky“.21 Základem tohoto kroje je „kanduš“ - charakteristická skládaná sukně 

spojená s živůtkem. Barevných variant této sukně je několik – modrá, zelená, černá. 

Nejčastější barvou je červená. Ke „kanduši“ se oblékají krátké bílé „rukávečky“. Ke kroji 

patří květovaná plátěná zástěra. Pro svátečnější příležitosti se nosí také zástěra 

z hedvábného brokátu, pak lze mluvit o takzvaném polosvátečním kroji. Na hlavu se váže 

šátek v barevným potiskem. Ke kroji se nosí červené punčochy a černé střevíce. Další 

variantu tohoto kroje tvoří tak zvaný kroj půvědkový, obecně zvaný též „flámiška“ nebo 

„šaty“. Pro tuto variantu se přes „kanduš“ obléká jupka, které se na dolním Chodsku říká 

„flámiška“, ta má podobu jednoduchého kabátku s dlouhými nebo krátkými rukávy. 

 
19 LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové kroje z České republiky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 

Dějiny odívání. ISBN 80-7106-293-6. 
20 KUMPEROVÁ, Iva. Chodské kroje. Domažlice: I. Kumperová, 2010. ISBN 978-80-254-8794-5. 
21 Bílá košilka s krátkými nabíranými rukávy 
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Ke svátečnímu kroji patří sukně „šerka“, která se původně vyráběla ze šerkoviny,22 

v 19. století tento materiál nahradilo vlněné sukno. Sukně je vzadu vrapovaná do malých 

skladů. Jelikož byl materiál na sukni velmi nákladnou záležitostí, vkládal se do přední části 

sukně díl z levnějšího materiálu, většinou plátna, v podobné barvě. Této části, kterou 

překrývá „fěrtoch“,23 se říká „dost dobrý”. Sváteční šerky mají, stejně jako „kanduše“, 

různé barevné varianty. Každá barevná kombinace se oblékala pro jinou příležitost a byla 

závislá na obdobích církevního roku. Nejrozšířenější a nejběžnější barvou je barva 

červená. Fialová se nosila například o Velikonocích či v době adventu. Pod „šerku“ se 

oblékají tři spodničky. „Rukávce“ se říká krátké bílé košilce s širokými, silně škrobenými 

rukávy, které se zavazují nad loktem a po zavázání se zvedají vysoko nad ramena. Pod tuto 

část kroje se obléká ještě spodní košilka z bílého plátna. Jejím úkolem je chránit rukávce 

před zašpiněním a propocením. Přes rukávce se obléká krátká vestička z brokátu nebo 

červeného sukna zvaná „lajblík“. „Lajblík“ je zdobený skleněnými korálky, flitry, 

bouillonem24 a portami. Na zadním okraji „lajblíku“ jsou našita „jelita“, dva válečky 

vyplněné senem či pilinami, které pomáhají držet „šerku“ vysoko nad pasem. Do pasu se 

váže brokátový „fěrtoch“, který musí mít vždy stejnou délku jako sukně. „Fěrtoch“ je na 

rozdíl od zástěry bez krajky. Ke svátečnímu kroji se na krk obléká tylový šátek, který 

chrání před zašpiněním vrchní hedvábný šátek s třásněmi. Na prsou se šátek spíná 

ozdobnou broží a v pase se převazuje širokou vyšívanou stuhou – „pantlem“.  

Vlasy se na dolním Chodsku češou do drdolu, do kterého se zapichuje hranatý 

rohovinový hřeben. Přes takto upravené vlasy se váže velký černý vyšívaný šátek. Cíp 

s větší výšivkou splývá po zádech, cíp s menší výšivkou se překládá přes pravé rameno. 

V ruce nesmí chybět bílý vyšívaný šáteček, který je lemován buď štykováním, nebo 

červenou prolamovanou výšivkou. Byl vždy dokladem výšivkářské zdatnosti majitelky. 

Tomuto šátečku se říká „vejskáček“. Ke kroji se nosí červené punčochy a černé střevíce, 

nebo zdobené „bůtky“.25 

 
22 kombinace lnu a vlny 
23 zástěra z hedvábného brokátu, není zakončena krajkou 
24 spirálovitý drátek 
25 černé nízké střevíce zdobené kováním a výšivkou 
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Variantou tohoto kroje je kroj s kabátkem, ke kterému se místo „rukávců“ oblékne 

košile s užšími dlouhými, nebo krátkými rukávy a přes ně se obleče tmavě modrý kabátek, 

zdobený ruční výšivkou. Vdané ženy pak oblékají kožíšek, ten je lemován na rukávech 

a ve výstřihu kožešinou.  

Mužský kroj je o poznání jednodušší než kroj ženský, a to jak v barevnosti, tak 

v počtu variant a oděvních součástí. Kalhoty, zvané „praštěnky“, byly v minulosti šity 

z kůže a natíraly se po každém praní žlutou hlinkou rozmíchanou ve smetaně. V současné 

době jsou šity ze žlutého plátna nebo klotu. Mužská košile je z bílého plátna a na límečku, 

rukávech a náprsence ji zdobí bohatá bílá výšivka. Přes košili se obléká modrá vesta 

z vlněného sukna, která se zapíná pouze na tři spodní knoflíky. Na dolním Chodsku zdobí 

vestu ruční výšivka na límci, kapsách a na zádech. Ze stejného materiálu, jako je vesta, je 

šita také kazajka s dlouhými rukávy, která sahá do pasu. Kazajka se nikdy nezapíná a nosí 

ji svobodní chlapci. Dlouhý kabát v modré barvě byl určen ženichovi a ženatým mužům 

pro velmi výjimečné příležitosti. Kabátu v bílé barvě se říká „šerkovák“ nebo také 

„župan“. Je střihově shodný s modrým kabátem. Dolský „šerkovák“ je zdobený bílou 

a béžovou výšivkou. Ke kabátům patří „širák“26, na kterém se jako znamení smutku za 

Kozinu nachází černé stuhy. Pro běžné nošení byla určena čepice „vydrovka“, ta je šita ze 

zeleného sametu a okraj je lemován vydří nebo jinou huňatou kožešinou. K mužskému 

kroji se oblékají bílé punčochy a černé střevíce nebo vysoké holínky. 

 
26 černý klobouk se širokou krempou 
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Obr. 2 Dívka ve svátečním kroji a muž ve vyšívané vestě a holínkách 

Zdroj: archiv folklórního souboru Marjánek 

2.2.2 Horní Chodsko 

Základní ženskou krojovou variantou je opět sukně „kanduš“ s „rozplášenkou“27 (na 

dolním Chodsku je „rozplášenka“ zvaná „flámiška“). Je to typ kroje, který je i dnes nošen 

starší generací žen nejen ke svátečním příležitostem, ale i ve všední dny. Nejběžnější 

„kanduš“ je takzvaná „práporka“. Ta je šita z jednobarevné jasně červené látky.  Stejně 

jako na dolním Chodsku obléká se ke „kanduši“ spodnička, bílá halenka, květovaná 

zástěra, červené punčochy a černé střevíce. 

Základ pro sváteční kroj je stejný jako na dolním Chodsku – černé střevíce, červené 

punčochy a jedna nebo dvě spodničky. Přes spodničku se obléká košile s dlouhým 

rukávem, která nemá na rozdíl od dolnochodské zapínání, ale vpředu se pouze překládá 

přes sebe, u krku se spíná ozdobnou broží. Košile má u krku černou výšivku, která se 

nazývá „smutečky“. Tato výšivka je symbolem držení smutku za Kozinu stejně jako černé 

stuhy na pánském klobouku. Košile má našitý velký nabíraný límec, zvaný „vejkladek“, 

 
27 jupka, flámiška, krátký kabátek s dlouhými nebo krátkými rukávy 
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zdobený paličkovanou krajkou. Vdané ženy nosí košili s dlouhým rukávem, svobodné 

dívky nosí krátký rukáv. Přes košili se obléká sukně „šerka“. Ta na svém místě drží díky 

šlím vyrobeným z tkalounu, nebo je na ni našitý bílý živůtek zvaný „tělo“. Na rozdíl od 

dolního Chodska není šerka lemovaná zelenou paspulkou. Přes „šerku“ se uvazuje 

brokátový „fěrtoch“, jehož délka musí být vždy shodná s délkou „šerky“. Také silueta 

kroje není na rozdíl od dolního Chodska vytažena tak vysoko nad pas. „Lajblík“, který se 

obléká přes košili, je delší a je zakončen lemem z drobných čtverečků. Tento lem sahá přes 

okraj šerky. Přes ramena se překládá do trojúhelníku složený žalínový šátek. Šátek je vždy 

položen pod „vejkladek“. Přední cípy šátku se zapínají do „lajblíku“. V zimě nosí vdané 

ženy tmavě modrý kabátek sahající do pasu. Na rozdíl od dolního Chodska, není tento 

kabátek vyšívaný. Na „lajblík“ nebo kabátek se připevňuje červená stuha vázaná na mašli. 

Vdané ženy nosí ke kroji černý vyšívaný šátek. Na horním Chodsku se pod úvaz šátku 

neumisťuje rohovinový hřeben, silueta hlavy se místo toho upravuje smotaným spodním 

cípem šátku omotaným kolem vlasů. Vyšívané konce šátku směřují na záda a přes pravé 

rameno. Svobodné dívky si na hlavu uvazují o něco menší červený turecký šátek, který se 

váže shodně jako šátek vdaných žen. V ruce se k tomuto kroji nosí vyšívaný „vejskáček“. 

Další variantou svátečního kroje pro mladé ženy a dívky je kroj novějšího typu. 

Jedná se o historicky nejmladší verzi kroje a v současnosti je velice oblíbená.  

Součástí tohoto kroje jsou černé střevíce, tělové punčochy, spodnička a košilka. Přes 

košilku se oblékají „rukávce“ se zapínáním na hrudi nebo na zádech. Tyto „rukávce“ se, 

stejně jako dolnochodské, zvedají vysoko nad ramena.  Přes „rukávce“ se obléká 

šněrovačka se zapínáním na ramenou. Na zádech je šněrovačka vyšívaná a zdobená 

portami. Sukně, oblékaná k tomuto kroji, se vyrábí z lehkých materiálů jako je plátno, žalín 

nebo satén. Může být jednobarevná i s tištěným vzorem. Nejobvyklejší barvou sukně je 

opět červená, setkáme se ale i s řadou jiných barev. Stejně jako „kanduš“, je i tato sukně 

skládaná. Přes sukni se váže brokátový „fěrtoch“. V pase je „fěrtoch“ převázán širokou 

vyšívanou stuhou – „pantlem“. Přes ramena se překládá žalínový28 šátek složený do 

trojúhelníku. Vpředu se šátek upevňuje spínacím špendlíkem a zdobí broží. Vlasy se 

 
28 druh textilie 
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k tomuto kroji upravují do drdůlku a na hlavu patří věneček. Do ruky, stejně jako 

k ostatním chodským krojům, patří vyšívaný „vejskáček“.   

V posledním z popsaných krojů můžeme zřetelně vidět prolínání chodské 

a německé kultury způsobené migrací Chodů za prací do Německa. Jedná se o další 

krojovou variantu, která žila paralelně s ostatními kroji a byla všeobecně přijímána. 

V současnosti je poslední typ kroje nejvíce viděn na mladých dívkách, především pak 

během masopustního průvodu  

Mužský kroj hornochodský se od dolnochodského příliš neliší. Největší odlišnost je 

ve vyšívání, které na hornochodském kroji nenajdeme. Světlý kabát „šerkovák“ je na 

horním Chodsku černě obroubený. 

 

Obr. 3 Vdaná žena ve svátečním kroji, muž ve vestě a mladá dívka v kroji novějšího 

typu. 

Zdroj: archiv folklórního souboru Marjánek 

2.3 Lidové zvyky a obyčeje 

Podle Václava Frolece člověk žije nejen ve světě fyzickém, ale také ve světě 

symbolickém. Do symbolického světa pak řadí jazyk, umění, náboženství a také tradice 

a obyčeje.29  

 
29 Čas života: Rodinné a společenské svátky v životě člověka. Brno: Blok, 1985. ISBN 47-006-85., str. 18 
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V současnosti je udržování tradic a lidových zvyků především záležitostí folklorních 

souborů či jiných zájmových organizací. Ve městech se původní obyčeje postupně 

vytrácejí. Původní potřeba náboženská, estetická či kulturní již téměř vymizela 

a nedodržování tradic již není společensky sankciováno.30 Děti častokrát již nemají 

možnost se s lidovými zvyky v rodině setkat, a tak bychom my, učitelé, měli působit na 

své žáky mimo jiné také jako nositelé lidových zvyků a seznamovat žáky s lidovými 

tradicemi v rámci výuky. Zatímco nauka o jazyku je základní součástí výuky na základní 

škole, umění, náboženství a tradicím je věnován prostor menší, v některých případech až 

zanedbatelný. Pro harmonický rozvoj osobnosti dítěte a jeho úspěšnou socializaci je však 

potřeba, aby dítě znalo své kořeny a rozumělo symbolům, které jej obklopují. 

Chodské lidové zvyky a kultura okouzlily nejednoho spisovatele. Poměrně věrné 

zachycení Štědrého dne nalezneme například v Erbenově sbírce Kytice v baladě Štědrý 

den. Ani další spisovatelé, například Božena Němcová nebo Jindřich Šimon Baar, 

nenechali ve svých dílech zvyky bez povšimnutí.  

Lidové zvyky nejen na Chodsku, ale i v ostatních regionech se dají rozdělit do tří 

kategorií: 

1. Zvyky spojené s přírodním kolem roku (např. senoseče). 

2. Zvyky rodinného typu (např. křest, svatba, pohřeb). 

3. Zvyky spojené s liturgickým rokem (např. Vánoce, Velikonoce). 

Ačkoli obyvatelstvo bylo v minulosti povětšinou křesťanského vyznání, nezabránilo 

to pronikání mnohem starších pohanských zvyků, které se především díky písním udržely 

do dnešní doby. Lidé se prostřednictvím magických úkonů snažili ovlivňovat přírodní 

zákony. Věřili, že správným průběhem obřadu zajistí úspěch sobě, rodině či celému 

společenství. Takovým příkladem může být vynášení smrti na jaře, proti kterému po staletí 

církev bojovala. Častokrát jsou zvyky spojené s prováděním magických úkonů. Karlová ve 

své knize Slavnosti a rituály jako zpráva o obrazu světa toto pronikání pohanských rituálů 

do křesťanské tradice a jejich udržení do dnešní doby vysvětluje neochotou a strachem 

 
30 Chodský rok. Chodsko.net [online]. Domažlice: Johánek, c2014 - 2020 [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: 

http://www.chodsko.net/chodskem/chodsky-rok 
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vzdát se potenciálně funkčních praktik.31 Stává se tak, že se začínají zvykové vrstvy 

překrývat a prolínat, a nakonec se stanou běžně uznávanou a tolerovanou praxí, jako se 

tomu stalo například u již zmíněné oslavy jara. Původní magický úkon vynášení smrti 

zůstal tolerován a doplnil se o další křesťanské praktiky spojené s Velikonocemi. Přijetím 

křesťanství se vlastně rozšířila stávající tradice o další vrstvu, či úplně nové zvyklosti. 

Divácky nejpřitažlivější je, stejně jako v dalších regionech, masopust a svatba. 

Svatba patří mezi zvyky rodinného typu. Tradiční svatba má pevně daná pravidla 

a posloupnost, v jaké se mají úkony konat. Právě tato pravidla přenášená z generace na 

generaci zajistila to, že „Chodská svarba“32 je velice dobře popsána a tato tradice je 

zachována pro další generace. Ačkoli kompletní „Chodská svarba“ se už vidí málokdy, 

v Postřekově se menší, či větší část „Chodské svarby“ uskuteční pokaždé.33 V současnosti 

je svatba často zpracovávána folklorními soubory a prováděna na jevišti. To, jaký průběh 

měla svatba na Chodsku, je popsáno například ve Svačinově knize Chodská svarba 

a vzhledem k obsáhlosti této tradice a vzdálenosti dětskému věku se této tradici dále 

nebudeme věnovat.  

Pomineme-li zvyky spojené s rodinným životem, a podíváme se na zvyky a obyčeje 

z hlediska časové linie, můžeme mluvit o kruhu nebo kolu roku. Zvyky se pravidelně 

opakují. Kolu roku se vymykají zvyky rodinného typu, ty probíhají nezávisle na něm. 

V této práci se pro přehlednost budeme držet posloupnosti zvyků tak, jak jsou řazeny 

v průběhu školního roku. Předkládáme čtenáři ucelený přehled průběhu roku na Chodsku, 

aby si mohl sám zvolit do výuky zvyky pro něj přitažlivé a aktuální. Pro zpracování 

následující kapitoly, není-li uvedeno jinak, bylo vycházeno z práce Josefa Johánka.34 

2.3.1 Podzim  

Podzim byl spojen především se sklizní, z významných svátků je pak nutno zmínit 

posvícení. To se slavilo v různých vesnicích v různou dobu, vázalo se na datu vysvěcení 

kostela. Jelikož posvícení bylo, podobně jako pouť, příležitostí k hodům, zábavě 

 
31 KARLOVÁ, Jana. Slavnosti a rituály jako zpráva o obrazu světa. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 

ISBN 978-80-7465-076-5., str 45-46 
32 svatba 
33 Rozhovor s Petrem Buršíkem 
34 Chodský rok. Chodsko.net [online]. Domažlice: Johánek, c2014 - 2020 [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: 

http://www.chodsko.net/chodskem/chodsky-rok 
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a návštěvám a často na sebe v sousedních vsích navazovalo, způsobovalo, že lidé kvůli 

oslavám zanedbávali práci. Kvůli této skutečnosti zavedl císař Josef II. jednotný den 

posvícení. Tím se stala třetí neděle v říjnu, neděle po svátku svatého Havla, někdy se proto 

posvícení říká havelské nebo císařské. Lidé se ale o příležitost slavit nenechali ošidit, a tak 

se nakonec v některých vsích slavila posvícení obě. Posvícení patřilo k největším 

událostem ve vesnici. Bylo spojeno nejen s dobrým jídlem, ale také s velkým úklidem 

a obchůzkami obecních zaměstnanců, jako byli učitelé, kostelníci nebo hrobníci, kteří 

dostávali potraviny nebo peníze na přilepšení k platu. Na posvícení se zvalo koláčem, 

kterému se říkalo „zváč“. Po nedělním obědě následovala muzika v hospodě. V pondělí po 

posvícení se pak konal soud a poprava kohouta, berana, kozla nebo kačera. Tento zvyk 

zanikl na Chodsku už v 19. století. Během posvícení se také stavěl máj, který dívky 

zdobily lahvemi s alkoholem, marcipánem, noži a podobně. Ten, kdo dokázal na máj 

vylézt, mohl si jednu z odměn nechat. 

2. listopad je dnem oslavy „Dušiček“. Tento den se peklo a rozdávalo chudým lidem 

a žebrákům pečivo zvané dušičky35 nebo chleba. Stejně tak se obdarovával kostelník, kněz 

a hrobník. A stejně jako dnes se v tento den také zdobily hroby věnci a chvojím 

a zapalovaly se svíčky. 

11. listopadu je svátek svatého Martina. Na tento den se dělala hostina, na které se 

podávala husa. Čeledíni a děvečky dostávali husí stehno nebo křídlo, aby při práci dobře 

běhali a lítali. Hospodář podle barvy kostí upečené husy věštil průběh následující zimy. 

Pekly se martinské rohlíky36 a na Chodsku také roháče.37 Svatý Martin byl velice 

významným dnem pro čeleď, ta dostávala v tento den plat za celý rok a uzavíraly se 

smlouvy mezi obcí a obecními zaměstnanci. Druhý čtvrtek po svatém Martinu se konal 

martinský trh v Domažlicích. Svátkem svatého Martina začínala zima. 

2.3.2 Zima 

25. listopadu, na svátek svaté Kateřiny, se konala poslední taneční zábava v roce. 

Při této zábavě platilo tzv. ženské právo. Ženy si vybíraly tanečníky, platily muzikanty 

a zajišťovaly občerstvení. Muži si mohli svou tanečnici vybrat jen o půlnoci. 

 
35 pečivo ve tvaru zkřížených kostí, většinou z kynutého těsta, často plněné povidly 
36 rohlíky ve tvaru beraních rohů plněné mákem nebo povidly 
37 hranaté koláče, hodně zdobené a sypané perníkem nebo cukrem 
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Po svatém Martinu byly ukončeny všechny zemědělské práce a práce se přesunula 

dovnitř. Lidé se po celou zimu scházeli ve staveních na „hyjtách“, „přástkách“ 

a „dračkách“. Během těchto setkání se předl len, paličkovalo, vyšívalo, pletlo, pracovalo 

se dřevem nebo se dralo peří a také se zpívalo a vyprávěly se „poudačky“38 a probíraly 

novinky ze vsi. Těchto setkání se účastnili všichni – dívky, ženy, muži i chlapci. „Hyjty“ 

měly klíčový význam pro udržení lidové slovesnosti. Z generace na generaci se zde 

předávaly písně, pověsti, pohádky a tance. Po ukončení doprovázeli chlapci dívky domů 

a poté se sešli na návsi, kde se ještě loučili zpěvem a dávali dobrou noc. V období mezi 

23. prosincem a 6. lednem se nesmělo příst, stejně tak na ostatky.39 Jediným dnem, kdy se 

na „hyjty“ nechodilo, byla sobota. 

Na svatého Ondřeje, který slaví svátek 30. listopadu, se věštilo. Dívky se snažily 

zjistit podobu svého budoucího muže. Jedna pověra praví, že ženich přijde z té strany, na 

které zaštěká pes poté, kdy dívka zatřese bezem. Podle jiné pověry chodily dívky klepat 

o půlnoci na kurník, ozval-li se kohout, dívka se měla vdát, ozvala-li se slepice, vdávání 

mělo počkat. Dívky si dávaly také pod polštář lístečky se jmény chlapců. To jméno, které 

ráno vytáhly jako první, bylo jménem nastávajícího manžela. Některé dívky také 

zadělávaly lístečky do knedlíků. Někde všechny dívky z domu nabízely kousek chleba 

psovi, od které si vzal jako první, ta se měla první vdát. Na svatého Ondřeje se také házelo 

střevícem. Pokud padl špičkou ke dveřím, předpovídalo to svatbu, pokud špičkou od dveří, 

vdavky se v následujícím roce konat neměly. Věštilo se také z vody či zrcadla. O půlnoci 

bylo podle tradice možné vidět na těchto plochách svůj osud. Tento den je spojen také 

s odléváním olova a hledání budoucnosti ve vychladlých odlitcích. 

V předvečer 4. prosince obcházela stavení svatá Barbora s metlou a košíkem ovoce 

nebo cukroví v ruce. Na Chodsku, na rozdíl od ostatních oblastí, obcházeli stavení jako 

„Barborky“ chlapci. Zlobivé děti dostaly metlou, hodné a poslušné obdarovali z košíku. Na 

Chodsku se také říkalo „si štědryj jako Barborka“. Tento den byl zahájením společných 

„přástek“. 

 
38 příběhy, pohádky 
39 poslední týden masopustu 
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Dodnes se uchoval zvyk trhání třešňových větviček na svátek svaté Barbory. Pokud 

tyto větvičky vykvetou do Štědrého dne, má se dívka do roka vdát. Dříve dívky tyto 

„barborky“ zalévaly vodou z úst. Pokud „barborka“ vykvetla, dávala si ji děvčata za 

„lajblík“ na půlnoční mši.40 Ten z chlapců, který „barborku“ dívce sebral, měl být jejím 

nastávajícím. Rozkvetlá „barborka“ také měla podle pověry odhalit během půlnoční mše 

čarodějnice.41 

V předvečer svátku svatého Mikuláše, který připadá na 6. prosince, chodil a dodnes 

chodí Mikuláš. Na Chodsku byl původně Mikuláš celý ovázaný slámou. Do stavení 

nejprve vcházel žid, který prodával své zboží, následně přeměřoval všechny dívky a snažil 

se je vyšlehat. Po židovi přišli čerti, kteří začernili všem v místnosti obličej černým 

hadrem. Nakonec přišel Mikuláš s andělem a kozou. Postupem času se obchůzková 

skupina ustálila pouze na čertovi, zastupujícím strach a odplatu, andělovi zastupujícím 

dobrotivost a nadílku a Mikulášovi v roli soudce. Také vzhled se postupně měnil, aby 

působil co nejvěrohodněji. Podoba obchůzkových postav se ustálila tak, jak ji známe 

v současnosti. Stejně jako dnes dával Mikuláš nadílku za odříkání modlitbičky nebo 

básničky. Děti zlobivé dostávaly uhlí nebo brambory. 

13. prosince má svátek svatá Lucie. S tímto svátkem se pojí pořekadlo: „Svatá 

Lucie noci upije, ale dne nepřidá.“ Podle Juliánského kalendáře na tento den připadal 

zimní slunovrat. Odtud plyne již zmíněné pořekadlo. Podle současného, Gregoriánského 

kalendáře, vychází slunovrat až na 23. prosince. Stejně tak jako Barbora nebo Mikuláš, 

byla i Lucie obchůzkovou postavou. Lucie chodila neupravená, rozcuchaná, nosila dva 

nože a měla za úkol nahánět strach. Neposlušným dětem vyhrožovala, že jim rozpáře 

břicho. Při obchůzce neustále opakovala: „Jdu, jdu, noci upiju.“ Svatá Lucie je patronkou 

švadlen, přadlen a kočích. Na tento svátek se nesmělo příst a drát peří, jinak byla koudel 

s peřím rozfoukána po místnosti a kolovrat odnesen. Lucie také měla chránit před 

čarodějnicemi. Od 13. do 25. prosince dávaly hospodyně kravám kousek těsta, aby je před 

čarodějnicemi ochránily. Také se v tomto období zamykaly chlévy, nedávalo se z domu 

mléko a popel se až do půlnoci 24. prosince nechával v domě. 

 
40 mše začínající o půlnoci 24. prosince 
41 Chodský rok. Chodsko.net [online]. Domažlice: Johánek, c2014 - 2020 [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: 

http://www.chodsko.net/chodskem/chodsky-rok 
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Na Chodsku se poslední týden před Vánoci udržoval zvyk obchůzky Adamáků. 

Chlapci převlečení za Adama, Evu, Boha, anděla a ďábla hráli ve staveních divadlo. Anděl 

s sebou na obchůzku nosil zelený stromek zdobený jablky a papírovými květy. Ďábel měl 

u sebe ušitého černého hada. „Harámáci“42 ve staveních hráli hru o vyhnání 

„Harama“43“a „Hevy“44 z ráje. 

V Domažlicích se konávaly obchůzky ještě dalších dvou postav. Tou první byla 

obchůzka Klempery 19. prosince. Tato postava sloužila po celý rok dětem jako výstraha. 

Klempera byla postava v bílém oděvu, která s sebou nosila necky, které byly pobité 

hřebíky. V domech, kam přišla, poté do necek tloukla kladivem a hrozila zlobivým dětem, 

že jim oková nohy.  

Druhou postavou byl Tomáš, který obcházel 21. prosince. Tomáš zjišťoval, zda jsou 

děti mlsné, nebo jestli jedí všechno. Mlsné děti byly přes ústa plesknuty vařečkou a dostaly 

hnětanku45 z tmavé mouky. Děti nevybíravé dostaly tzv. čepeníčky, preclíky z bílé mouky. 

24. prosince se slavil Štědrý den. Tento den se držel půst. Ten, kdo by půst 

nevydržel, neuvidí večer zlaté prasátko. Půst se držel do doby, než se na obloze objevila 

první hvězda. Obědvat mohli jen staří, nemocní a děti, nejčastěji byla k obědu hrachová 

polévka. Štědrovečerní večeře bývala aspoň o devíti chodech. U večeře měly být 

zastoupeny všechny plodiny, které se ten rok urodily. Štědrý den byl společně se svátkem 

svatého Ondřeje podle tradice nejvhodnějším dnem k věštění. U večeře se rozkrajovala 

jablka. Pokud se po rozkrojení jablka objevil v jadřinci kříž, měl člověk do roka zemřít, 

pokud se objevila hvězda, člověk měl být celý další rok zdráv. Lidé také věřili, že na 

Štědrý večer se vracejí duše zemřelých, bylo zvykem na zemřelé vzpomínat. Stejně tak 

byla tato víra spojena s různými zákazy, jako například zákazem zametání, hlasité mluvy 

a smíchu, šití, předení a tkaní. Od stolu nikdo nesměl vstát, dokud všichni nedojedli, věřilo 

se, že ten, kdo tento zvyk poruší, do roka zemře. U stolu musel být vždy sudý počet lidí. 

Stejně tak, jako na Ondřeje se odlévalo olovo, děvčata klepala na kurník nebo třásla 

 
42 Adamáci 
43 Adama 
44 Evy 
45 pečivo podobné chlebu 
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bezem, házela střevícem a chodila věštit k rybníku. Věřilo se také, že zvířata o této půlnoci 

mluví lidskou řečí.  

Po večeři hospodyně rozdala zbytky od večeře všem zvířatům v hospodářství. Co 

zbylo, bylo hozeno do studně, aby byla čistá a dobrá voda, a pod strom na zahradě, aby 

byla úrodná zem. Drobky ze stolu se házely do ohně, aby neškodil.  

Po večeři a nadílce od Ježíška se chodilo na půlnoční mši, té se na Chodsku říkalo 

také jitřní. Také během půlnoční mše dívky věštily. Do modlitební knížky zastrkaly 

papírky se jmény chlapců, papírek, který během mše vytáhly, měl na sobě mít jméno 

chlapce, za kterého se vdají. 

Dodnes se ráno 24. prosince dodržuje zvyk, během kterého děti ovazují stromky na 

zahradě a volají: „Štípkove, kvítkové, voblákyjte se, vobuuvyjte se, příde na vás mráz. Esli 

se neburete voblákati, vobuuvati, posekáme vás. Do nám bure chodit na jabka ha na 

hrušky, toho pověsíme za provaz!“. Náleduje popíchnutí sousedům, např.: „Hu Houdlmoců 

kokoráčí slepice, hale hu nás suu samý vyjce. Hu Bebrů visí prase, hale hu nás je samý 

maso.“ Za tyto říkanky dostanou od Ježíška cukroví.46 

 25. prosince na Boží hod vánoční se nesmělo chodit na „hyjtu“. Každá děvečka 

a dcera dostala tento den od hospodyně hnětanku.47 Večer se konala ve městě taneční 

zábava. Na této zábavě dostali od dívek hnětanku chlapci výměnou za housku a jablka. Na 

této zábavě se všichni svobodní měli opít, útratu platila děvčata. Tento den se věštila 

budoucnost hospodářství podle toho, kdo přišel první na návštěvu. Pokud přišel muž, měli 

se rodit samí berani a býčci, pokud žena, měly to být ovce a jalovičky. Mladý člověk značil 

štěstí, starý neštěstí, těhotná žena věštila nemoc a svobodný chlapec veselí. 

 26. prosince se slavil svátek svatého Štěpána. Tento den se chodilo koledovat. 

Původně byla koleda určena učitelům, kostelníkům a chudým, později chodily koledovat 

děti. Pro výslužku si děti chodily hlavně ke svým kmotrům. Obdarování mělo zvyšovat 

účinek koledy, kterou se vždy přálo něco dobrého. Hospodáři zapřahali na tento svátek 

koně, aby tak uctili Štěpána jako patrona koní. Tento den se také světil oves.  

 
46 rozhovor s Petrem Buršíkem 
47 velký koláč se skořicí, rozinkami a mandlemi 
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 Silvestr, který připadá na 31. prosince, se nazýval babím večerem. Název byl 

odvozen od obchůzek starých žen. V lidové tradici se věřilo, že kolem půlnoci zápasí nový 

rok se starým, a bylo nutno dělat rámus. Nový rok byl vítán zvoněním zvonů v kostelích. 

Tento den se nesmělo jíst nic, co mělo peří nebo rychle běhalo, aby neuletělo nebo 

neuteklo štěstí a majetek.  

O počáteční den nového roku se vedly dlouhé spory a různě se měnil. Nejen 

v Českých zemích se nový rok počítal zimním slunovratem, 25. prosince. Již několik staletí 

však v naší kultuře začíná nový rok 1. ledna. V tradici se věří, že „jak na Nový rok, tak po 

celý rok“. Lidé se tedy snaží chovat co nejlépe a celý den se vyhýbat nepříjemnostem 

a hádkám. Na tento den si lidé při setkání přáli slovy: „Já vinšuju štěstí, zdraví a Boží 

požehnání.“ V tento den se také chodilo koledovat. Koleda byla určena pro děti a pro 

obecní zaměstnance – kominíka, listonoše, ponocného, strážníka, hrobaře, kostelníka 

a svíčkovou bábu.48 Obecní zaměstnanci obcházeli domy s písničkou: 

 „Na novyj rok my deme k vám, chčestí, zdraví, vinčujem vám, chčestí, zdraví, dlouhá léta: 

my sme k vám přišli z daleka! Nenechte nás dlouho státi, my mušíme dályjc jíti! My 

mušíme do Betléma, tám se stála věc nemalá! Dítě se nám narodilo, proroctví se vyplnilo. 

Z toho daru vám děkujem, novýho roku vinčujem, bysme přes rok zas k vám přišli, ha ve 

zdraví vás zas našli.“49 

 Děti chodily na nový rok koledovat s fanfrnochem.50 K obchůzce s fanfrnochem 

byla určena píseň „Fanfr, fanfr, fanfrnoch.“51 

 
48 žena, která prodávala svíčky v kostele 
49 Chodský rok. Chodsko.net [online]. Domažlice: Johánek, c2014 - 2020 [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: 

http://www.chodsko.net/chodskem/chodsky-rok 
50 Někdy také famfrnoch nebo bukač je džbán potažený napnutou kůží, prostředkem je provlečen svazek 

koňských žíní. Hraje se na něj taháním za koňské žíně navlhčenými prsty. 
51 JINDŘICH, Jindřich. Jindřichův Chodský zpěvník: Díl VII. Druhé. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, 1954., str. 176 
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5. ledna se v kostele světila voda, sůl a křída, někde také různé koření či šperky. 

Posvěcené předměty měly nabýt magického účinku, zvláště pak svěcená voda se používala 

po celý rok proti nemocem či zlým silám.  

Od 6. do 14. ledna chodili tři králové. Na Chodsku byl třetí král dřevěný a nosil se 

na dřevěné tyči. Do vesnic blízko Domažlicím chodili koledovat žebráci. 6. ledna 

obcházeli stavení učitel s kostelníkem. Nejprve dům vykouřili kadidlem a vykropili 

svěcenou vodou, před odchodem na dveře napsali svěcenou křídou iniciály 

K+M+B+letopočet. Tato tři písmena bývají někdy chybně označována za zkratky jmen 

třech králů, mají ale symbolizovat latinský text „Christ mansionem benedikat“. V češtině 

tento text znamená „Kristus ať požehná příbytek.“ Tři křížky pak symbolizují Nejsvětější 

trojici – Otce, Syna a Ducha svatého. K tomuto svátku se váže následující píseň.52 

 

 
52 JINDŘICH, Jindřich. Jindřichův Chodský zpěvník: Díl VII. Druhé. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, 1954., str. 176 
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2. února se slavily „svíčky“. Toto datum bylo považováno hospodáři za polovinu 

zimy. Původní keltský zvyk uctívání ohně přejalo křesťanství jako zvyk svěcení voskových 

svící – hromniček. Tyto svíčky se během roku zapalovaly při umírání blízkých, nebo se 

jejich zapálením snažili lidé ochránit dům před úderem blesku při bouřkách. „Na Chodsku 

při první bouřce padali na zem a líbali ji na znamení radosti nad zahnanou zimou 

a vznikající novou silou a plodivostí. Muži zdvihali ve světnici stoly, na dvoře vozy a jiná 

hospodářská nářadí, sekery zatínali hluboko do země. Věřili totiž, že pokud tak učiní, 

budou po celý rok silní. Nejstarší generace mužů tak činila ještě ve 30. letech 20. století.“53 

Na svátek svatého Blažeje, který vychází na 3. února, se konaly obchůzky školou 

povinných dětí. Děti během koledy chválily školu a lákaly mladší děti do školy, zároveň 

během těchto obchůzek koledovaly pro učitele. Vykoledované potraviny napichovaly na 

rožeň. Z darovaných potravin se uspořádala ve škole hostina. 

V předvečer svátku svaté Doroty, 6. února na Chodsku chodili „Doroťáci“, kteří 

předváděli ve staveních hru o svaté Dorotě. Počet herců se v jednotlivých obcích lišil. 

Základními postavami jsou Dorota, král Fabricius a kat, někde se přidával k obchůzce také 

pobočník krále, pážata, Teofil, andělé, čerti a žid nebo Jidáš.  

Tato hra připomíná příběh mučednice, která byla ve 4. století popravena pro svou 

víru. Stejně tak jako další křesťanské mučednice (např. Barbora, Kateřina nebo Markéta) se 

odmítla vzdát křesťanské víry a odmítla muže, který se o ni ucházel. Za tyto skutky byla 

sťata.54 Hru zaznamenal ve svém zpěvníku Jindřich Jindřich.55  

Nejvýraznější a dodnes dochovanou tradicí spojenou se zimním obdobím je 

masopust. Období masopustu není v kalendáři pevně zakotveno, odpočítává se od 

Velikonoc, které jsou pohyblivým svátkem. Začíná po svátku tří králů a končí 40 dní před 

Velikonoci masopustním úterým. Popeleční středou začíná podle křesťanství očistný půst 

 
53 Chodský rok. Chodsko.net [online]. Domažlice: Johánek, c2014 - 2020 [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: 

http://www.chodsko.net/chodskem/chodsky-rok 
54  VONDRUŠKA, Isidor. Životopisy svatých v pořadí dějin církevních. 1. část. V Praze: Ladislav Kuncíř, 1930. 

342 s., str. 149 
55 JINDŘICH, Jindřich. Jindřichův Chodský zpěvník: Díl VII. Druhé. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, 1954., str. 217 
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a doba rozjímání.56 Masopust je tak na dlouhou dobu poslední příležitostí pobavit se a do 

sytosti se najíst. Právě v posledním týdnu, většinou od čtvrtka do úterý, se konají obchůzky 

masek a spojeny jsou s ním v různých regionech také různé tradice. Dodnes živou tradicí je 

masopust v Postřekově, kde se odehrává každoročně od pátku do půlnoci před popeleční 

středou. Tuto masopustní tradici přerušila pouze válka, během které se slavnosti na 

Chodsku, patřícímu k Německé říši, konat nesměly.57 

 Páteční večer je věnován přípravě na následující dny. Svobodní z vesnice i okolí se 

věnují v hospodě secvičování písní a hospodyně připravují pohoštění a kroje, které 

k masopustu v Postřekově neodmyslitelně patří. Posledním třem dnům masopustu se na 

Chodsku říká „voračky“. Nejnovější tradicí, do masopustu přidružené asi před 30 lety, je 

sobotní maškarní bál, při kterém se masky odhalují až po půlnoci. Neděle je věnována 

svobodné chase. Veselí začíná krojovaným průvodem svobodné chasy a je završeno 

takzvanou „kytičkovou zábavou“, při které dívka připíná kytičku ze svého šátku svému 

tanečníkovi do klopy. V průvodu mají kroje pouze dívky, chlapci jsou oblečeni v černém 

obleku a zpívají se písně secvičené na pátečním setkání.  Tato zábava končí o půlnoci, kdy 

se všichni kromě „legrůtů“58 vydávají domů, „legrůti“ do rána drží stráž v hospodě. 

„Legrůti“ se v pondělí ráno vydávají na obchůzku po vsi, při které jako takzvaní „voráčí“ 

přeorávají sníh dřevěným pluhem. Za tuto službu, která má zajistit úrodu, dostávají od 

hospodyní výslužku. „Voráčí“ mají také právo odučit po svém první dvě hodiny v místní 

škole.  V pondělí odpoledne se opět lidé schází v hospodě, ve které se zpívá. Večer se koná 

„babský bál“, který je v kompetenci vdaných žen. Završením oslav je pak úterní 

masopustní průvod. Stěžejním momentem celého průvodu je poprava Masopusta. Ta se 

v průběhu let měnila. Nejprve se Masopust topil, dnes se věší. Také trasa průvodu a masky 

v něm se v průběhu časů měnily. Dnes má již obchůzka svou pevnou podobu.59 „V čele 

nese krojovaná dívka nebo muž převlečený za ženu housle nebo dudy zabalené v černém 

plátně jako symbol konce muziky v nadcházejícím půstu. Následuje ženich s nevěstou, 

komický pár, v němž nevěstu představuje vysoký muž a ženicha malá žena, dále krojované 

 
56 LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové zvyky: výroční obyčeje z Čech a Moravy. Praha: Lidové noviny, 

2004. ISBN 80-7106525-0., str.11 
57 rozhovor s Petrem Buršíkem 
58 rekrutů – chlapců ve věku odvodu na vojnu 
59 ULRYCHOVÁ, Marta. Masopust v Postřekově. FolklorWeb.cz [online]. Folklorum, c2002-2006, 

16.4.2007 [cit. 2020-4-24]. 
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dívky se slaměným věnečkem na hlavě. Figurínu Masopusta nesou regruti. Tentokrát již 

oblečeni v kroji. Jejich počet musí odpovídat reálnému stavu. … Důležitými členy průvodu 

jsou soudce, který vynese nad Masopustem rozsudek, a kat, vykonávající popravu.“60 Po 

průvodu následuje zábava v hospodě, která končí úderem půlnoci. 

Pro školu velice významným svátkem byl svátek svatého Řehoře, 12. březen. 

V tento den chodili žáci společně s učitelem na koledu. Stavení obcházeli jako „řehořské 

vojsko“. Žáci měli dřevěný meč, bílou šerpu a papírovou čepici s kohoutími pery. Vojsko 

mělo svého kaprála, praporečníka i bubeníka. Úkolem tohoto vojska bylo získat do školy 

nové žáky. Odměnou byly vojsku potraviny, které patřily učiteli jako přilepšení k platu. 

2.3.3 Jaro 

Zvyky a rituály, které jsou spojeny s jarem, se lidé snažili zajistit především úrodu pro 

nadcházející rok. 25. březen byl dnem, kdy pro hospodáře začínal zemědělský rok.  

Velice významnou roli v chodských zvycích hraje tekoucí voda, jíž se připisovala 

zázračná síla. Nejvíce se pak tato magie vody využívala v průběhu Velikonoc. Na 

Chodsku se Velikonocům říkalo také „červené svátky“ či „velikonoční hody“. Právě 

v období Velikonoc je nejzřetelnější prolínání různých zvykových vrstev. V průběhu 

celého týdne se prolínají starší zvyky mající kořeny v dobách pohanských se zvyky 

novějšími, spojenými s křesťanskou církví.  

Velikonocům předcházel čtyřicetidenní půst. Ten začínal Popeleční středou, tak se 

nazývá den po masopustním úterý. V tento den kněz v kostele kreslí věřícím na čelo kříž se 

slovy: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš.“ Popel, který se tento den používá, je 

popelem spálených ratolestí posvěcených na Květnou neděli předchozího roku.61 

V lidové tradici má každá z nedělí v průběhu půstu před Velikonoci vlastní název 

odvozený od tradic, které s ní byly spojené. První neděli se říká Pučálka podle pokrmu, 

který se ten den podával,62 nebo Černá podle tmavé barvy, kterou ženy oblékaly. Někdy se 

můžeme setkat také s názvem Liščí neděle. Poslední název je odvozen od zvyku 

 
60 ULRYCHOVÁ, Marta. Masopust v Postřekově. FolklorWeb.cz [online]. Folklorum, c2002-2006, 

16.4.2007 [cit. 2020-04-24]. 
61 LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové zvyky: výroční obyčeje z Čech a Moravy. Praha: Lidové noviny, 

2004. ISBN 80-7106525-0., str. 47 
62 pokrm připravovaný z naklíčeného hrachu  
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obdarovávání dětí preclíky od lišky. Matky napekly preclíky, které navlékly na vrbové 

proutky. Ráno pak děti našly na stromech preclíky, které rozdávala liška, když tudy šla. 

Druhá neděle nazývá se Pražná podle postního jídla pražma.63 Třetí postní nedělí je neděle 

Kýchavná. K tomuto dni se váže pověra, že kolikrát člověk kýchne, tolik roků bude ještě 

živ. Čtvrté neděli se říká Družebná. Na tuto neděli bylo mladým lidem povoleno sejít se 

na návsi, a i přes trvající půst se poveselit. V tuto neděli sloužili kněží mši v růžových 

rouchách a také selky oblékaly místo fialové šerky šerku „koukolovou“64 s bílým 

„fěrtuchem“. Na Chodsku se 4. neděli říkalo také „chudá hůrka“ či „spouštědlo“ a byla 

spojena s tzv. rozpřástkami.65 Od tohoto dne až do svátku svatého Martina se příst 

nesmělo. Podával se pokrm pálenec.66 Tento den, jak již bylo zmíněno výše, bylo povoleno 

mírné veselí. Kdyby však bylo veselí příliš velké, podle lidové tradice by přišel trest 

v podobě neúrody, nemoci či smrti dobytka, krupobití či ohně. Pátá neděle se nazývá 

Smrtná. Na Chodsku se této neděli také říká „slavnost návratu líta“.67 Tento den se pojí 

s vynášením smrti. Vynášení smrti je předkřesťanský rituál, který se řadí k nejstarším 

u nás. Díky své podstatě, která vychází z pohanských rituálů, se záznamy o tomto zvyku 

objevují v písemných pramenech už ve středověku, a to ve formě varování před jeho 

nebezpečím a škodlivostí. Symbol smrti představuje zimu, která je v této době již na 

ústupu. Do současnosti se tento, původně jistě velice závažný, obřad uchoval jako hra 

dívek. Smrt je v tomto zvyku znázorněna slaměnou figurínou, jejímž základem je dřevěný 

kříž. Smrt je ustrojena do oblečení tmavé barvy a ozdobena bílými vyfouklými vejci nebo 

prázdnými hlemýždími ulitami.68 Na Chodsku se vyrobená panna upevňovala na smrk 

ozdobený pentlemi. U potoka byla Smrt odstrojena a vhozena do vody se slovy „Plav, 

zimo, plav, huž se nezastav!“ Po vhození Smrti do vody všichni utíkali rychle pryč. Podle 

pověry, ten, kdo zůstane poslední, toho smrt chytne a do roka zemře. Někde skákali chlapci 

do vody a Smrt chytali. Jakmile ji některý ve vodě chytil, nesměl již nikdo jiný do vody 

vstoupit. Ten z chlapců, který do vody skočil jako poslední nebo neskočil vůbec, měl do 

 
63 pokrm z naklíčeného obilí  
64 zelenou 
65 rozpouštěním přástek 
66 pokrm z namáčeného hrachu praženého na omastku, sypal se pepřem nebo cukrem 
67 léta 
68 LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové zvyky: výroční obyčeje z Čech a Moravy. Praha: Lidové noviny, 

2004. ISBN 80-7106525-0., str. 49-51 
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roka zemřít. Dům, ze kterého se Smrt vynášela, měl být v následujícím roce před smrtí 

uchráněn. Pokud v obci nebyl potok, ničila se Smrt upálením, zakopáním, zastřelením, 

oběšením nebo shozením ze skály. Píseň spjatou s tímto zvykem zaznamenal také 

J. Jindřich.69 

 

Poslední postní neděli před Velikonoci se říká Květná. Na Chodsku se též říká „na 

kočičky“. Touto nedělí začíná tzv. Pašijový týden. Na květnou neděli se nesmělo nic péct, 

„Aby se nezapekl květ na ovocných stromech“.70 

Název této neděle, je odvozen od palmových ratolestí, kterými byl vítán Ježíš při 

příjezdu do Jeruzaléma. V našem prostředí se využívají jakékoli zelené ratolesti, především 

pak „kočičky“.71  Katolická církev situovala oslavy Velikonoc do období oslav jara. 

Pohané využívali pro oslavy příchodu jara rostliny jako symboly nového života, 

křesťanství tyto motivy přijalo a legalizovalo.72 Na Chodsku se z „kočiček“ vyráběly 

vysoké metly, typické pro oblast jihozápadních Čech, tzv. berani. Beranům se na Chodsku 

říkalo „koštiště“. „Koštiště“ dosahovalo délky až šesti metrů. Věřilo se, že čím bude 

„koštiště“ delší, tím vyšší bude obilí. V kostele se kromě „koštišť“ světila také „košťátka“ 

 
69 JINDŘICH, Jindřich. Jindřichův Chodský zpěvník: Díl VII. Druhé. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, 1954., str. 206 
70

Chodský rok. Chodsko.net [online]. Domažlice: Johánek, c2014 - 2020 [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: 

http://www.chodsko.net/chodskem/chodsky-rok 

71 částečně rozkvetlé větve vrby jívy 
72 LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové zvyky: výroční obyčeje z Čech a Moravy. Praha: Lidové noviny, 

2004. ISBN 80-7106525-0., str. 65 
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– malé svazky „kočiček“ zdobených papírovými fáborky. Tato „košťátka“ roznášeli 

chlapci kmotrům, příbuzným a rodinám bez dětí. Za donesení „košťátka“ dostali chlapci 

odměnu. Tento den se také dodnes spalují „kočičky“ z roku předchozího. Popel se pak 

využívá za rok na Popeleční středu. Kočičkám se přisuzovala ochranná moc, podle tradice 

chránily dům před bleskem a ohněm. Po celý rok také „kočičky“ sloužily jako lék. 

Hospodáři zapichovali „kočičky“ do polí, aby byla dobrá úroda a uchránili ji před deštěm, 

ohněm a krupobitím. „Kočičky“ sloužily k mrskání dobytka, aby nebyl líný. Při prvním 

vyhánění dobytka na pastvu se nejprve zvířata pokropila „kočičkou“ namočenou ve 

svěcené vodě a poté byla tato „kočička“ nesena na pastvu s sebou, aby se celý rok nestalo 

nic zlého. „Kočičky“ se dávaly také do včelína, aby bylo dost medu. 

Zatímco na Smrtnou neděli se ze vsi odnášela zima, na neděli Květnou přinášelo se 

„líto“. „Líto“ mělo na Chodsku podobu oholeného stromku ozdobeného barevnými 

stuhami, slaměnými řetězy, malovanými i bílými výdumky, barevnými odstřižky látek 

nebo obrázky svatých. Stejně tak jako vynášení smrti bylo i přinášení „líta“ výsadou 

mladých dívek. 

Magie se v průběhu svatého týdne odehrávala především ve studánkách. Podle 

tradice se na Zelený čtvrtek voda promění ve víno, na Velký pátek v krev, o Bílé sobotě 

se stává voda zázračnou. Voda z těchto studánek se pak měla dostat do potoků. Zatímco na 

Velký pátek se prát nesmělo, aby prádlo nebylo od krve, na Bílou sobotu bylo praní 

a umývání se v potocích více než žádoucí. Stejně tak se omývalo vše v domácnosti a dívky 

polévaly vodou střechy, aby nehořelo, a omývaly si obličej, aby nebyly pihovaté. Těmto 

dnům předchází Modré pondělí, „Šedivý houterý“73 a Škaredá středa.  

Na Škaredou středu by se dle tradice nikdo neměl mračit, jinak se bude mračit 

každou středu v roce. Podle úklidu, který v tento den probíhal ve staveních, se této středě 

také říká sazometná. Vodou z uvařených vajec slovy: „Ven hosti bez kostí,“ se vyháněly 

blechy. Do sklepa se tento den dávaly na Květnou neděli posvěcené větvičky jasanu, aby 

se vyhnali ještěrky, hadi a štíři. Při posledním zvonění v kostele měli lidé cinkat penězi, 

aby se jich celý rok držely. Na „Zelenyj štvrtek“74 se jedly jidáše75 a pokrmy s něčím 

 
73 Šedivé úterý  
74 Zelený čtvrtek 
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zeleným. Vejce snesená tento den měla zajistit mužům sílu. Tento den se lidé modlili na 

zahradě. Na „Velkyj pátek“76 se nesmělo hýbat se zemí. Tento den byl podle tradice 

nejvhodnější k ovlivnění úrody, lidé se tedy za úrodu modlili přímo na polích a v sadech. 

V Erbenově Kytici můžeme najít baladu Poklad. Tato balada je inspirována chodskými 

pověstmi o otevírání země, která na Velký pátek vydává své poklady. Na Velký pátek se 

lidé snažili svá stavení ochránit před čarodějnicemi. Střílelo se, práskalo se bičem, drn 

trávy se umisťoval před chlév na ochranu dobytka. Z domu se nesmělo tento den nic 

půjčovat, aby to čarodějnice nemohla očarovat. Na Velký pátek se na Chodsku tradičně jí 

ryba. 

Na Bílou sobotu se pálil Jidáš. Před ranní mší se rozdělával před kostelem oheň, na 

kterém se spalovala figurka znázorňující Jidáše. Každá hospodyně na tento oheň přikládala 

vlastní polínko, po posvěcení ohně snědl každý kousek ze získaného oharku, aby byl zdráv. 

Oharek za trámem měl dům ochránit před ohněm a bleskem. Aby v domě nebyly myši 

a žáby, dával se oharek také do sklepa. Z ohořelých dřev se dělaly kříže, které se 

zapichovaly do polí na ochranu úrody a pro bohatou úrodu se kropila pole svěcenou vodou. 

Tímto dnem končil půst. V noci z Bílé soboty na Boží hod velikonoční se sypaly 

tzv. chodníčky. Chlapci pískem, slámou nebo řezankou vysypávali cestičky od svých dveří 

ke dveřím své milé. Dívky ráno tyto chodníčky zametaly, aby nikdo nevěděl, kdo se jim 

líbí. 

Zvykem, který se na Chodsku také stále dodržuje, jsou chlapecké obchůzky, 

takzvané „drkání“. Chlapci obchází vesnici s „klapačkami“ a „drkačkami“77 v době, kdy by 

za normálních okolností zvonily zvony, které od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty 

nezvoní.78  

„Tradiční je “vyhazování vajíček“ (na zahradě, na louce) a soupeření, čí vydrží 

déle, než se rozbije. Pletení pomlázek a chození po děvčatech není tradiční zvyk, ale 

importovaný, nicméně v posledních letech se chodí i v Postřekově.“79 Tento zvyk „poukání 

 
75 Kynuté pečivo potírané medem. Toto pečivo je splétané tak, aby připomínalo provaz 
76 Velký pátek 
77 dřevěné nástroje vydávající zvuk pomocí klapání nebo točení kliky 
78 LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové zvyky: výroční obyčeje z Čech a Moravy. Praha: Lidové noviny, 

2004. ISBN 80-7106525-0., str. 73 
79 rozhovor s Petrem Buršíkem 
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vajec“ je spojen s Božím hodem Velikonočním. Obchůzka s pomlázkou se ve větší míře 

začala objevovat až po 1. světové válce. K Velikonocům se přidružuje také neděle po nich, 

tzv. „Sprovodní“. V tuto neděli chodili děti k prvnímu přijímání.  

Noc mezi 30. dubnem a 1. květnem se označuje jako Filipojakubská noc a dodnes 

je spojena se stavěním májů a pálením čarodějnic. Právě během této noci, dle lidové 

tradice, pořádaly čarodějnice své reje a bylo nutno se před nimi chránit, a to podobně jako 

na Velký pátek. Na Chodsku se této noci říkalo „na kouzelnou bábu“. Během této noci 

práskali muži a chlapci biči, stříleli z pistolí a zvonily zvony. Ženy vydávaly rámus za 

pomoci hrnců a pánví. Děti provokovaly psy, aby štěkali. Rámus měl podle pověry zaplašit 

čarodějnice a všechny zlé síly.  

Máje se stavěly 1. května. Hlavní máj na návsi se nazýval „král“, jeho stavění bylo 

záležitostí celé obce. Máj má podobu vysokého osekaného stromu, kterému byly větve 

ponechány jen na špici. Pod větvemi je vodorovně umístěný ozdobený věnec. Máj je 

zvykem celou noc hlídat, aby odolal pokusům o ukradení a pokácení někým z vedlejší 

vesnice. Během noci dělala chasa různé nezbednosti. Na cestu před stavením či na vrata se 

psaly básničky o obyvatelích domu. Tento zvyk se v některých vesnicích na Chodsku 

udržel dodnes (např. v Loučimi). K této noci se také pojí „vysejpání cestiček“80 stejně jako 

na Velikonoce. Kromě „krále“ se stavěly také drobné máje před staveními, ve kterých byly 

dívky. Původně se stavěly máje pouze dívkám, které dosahovaly dospělosti. Později se 

začaly stavět máje všem dívkám.  

2. května volili chlapci mezi sebou pod „králem“ krále. Svého krále ozdobili 

pentlemi a slíbili mu poslušnost. S malým májem v ruce obcházeli chlapci stavení a král si 

musel zatančit se všemi dívkami ve vesnici. Dívky se musely vyplácet. Ta, která by se 

nevyplatila, nemohla po celý rok u muziky tancovat. 

2.3.4 Léto 

Čtyřicet dnů po Velikonocích se slaví svatodušní svátky, které se propojily 

s oslavou letního slunovratu, lidově se nazývají letnice. Během tohoto období se dříve 

pořádaly závody na koních. Na jižní Moravě a ve Vlčnově pak jsou tyto svátky dodnes 

 
80 vysýpání cestiček 
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spojeny s jízdou králů, která v Čechách zanikla. Muži si dokazovali v závodech sílu. Tyto 

svátky byly také spojeny s kritikou obyvatel. Na Chodsku bylo slavení letnic silně spojeno 

se sousedními zvyky německými. Letnice se slavily „pikšvoncem“. Původ slova je 

z německého „Pfingstschwanz“, toto slovo označuje ocas naposledy vyhnané krávy 

ozdobený červenou mašlí. Během tohoto svátku soutěžili pasáčci, který z nich vyžene jako 

první dobytek na pastvu. První se stal králem, druhý a třetí pravým a levým ministrem, 

čtvrtý kočím, pátý pak vaječníkem, který vybíral dary při obchůzce. Ostatní pasáčci byli 

koně a poslední z nich lenoch, pecivál, pohůnek, klepec, nádvor, nykl nebo pikšvonc. 

Lenoch byl posazen na káru nebo trakař a byl přikryt chvojím nebo listím, pod kterým 

kňučel nebo pískal a všechny kolem vozíku píchal ježčí kůží, hřebíkem nebo šídlem. 

Následoval průvod vesnicí, který vybíral koledu. Před vozem s lenochem šel král 

s korunou a jeho ministři. Tito tři pasáčci drželi v ruce biče z oloupané jedle, na vrcholu 

ozdobené stuhami. Po vybrání koledy byla kára s lenochem polita vodou nebo močůvkou, 

poté byl lenoch vyklopen do rybníka. Odpoledne pak pronášel král s ministry proslov. 

Chlapci jím často kritizovali špatné a chválili dobré vlastnosti dívek a žen z vesnice. 

V proslovu se dále hodnotila úroveň a krása vesnice a okolí nebo zdatnost hospodářů. Tato 

provolávání sloužila také jako lidový soud. 

Stejně tak jako letnice se od Velikonoc odpočítává také Slavnost Těla a Krve Páně, 

tzv. Boží Tělo, na Chodsku „troušení“. Název „troušení“ je odvozen od rozhazování 

okvětních lístků květin družičkami v čele průvodu. Oslava tohoto svátku se spojuje 

s velkými procesími věřících. V lidové tradici je spojen se sběrem léčivých bylin, ze 

kterých babky kořenářky pletly velké věnce, které nechaly posvětit a později prodávaly 

selkám. V kostelech se nechávaly světit také malé věnečky z bylin, které se pálily během 

bouří, aby byl dům chráněn před bleskem, nebo se z nich vařily odvary proti nemocem. 

Stejně tak se používala v lidovém léčitelství také výzdoba oltářů. Během tohoto svátku si 

dodnes na Chodsku oblékají lidé do kostela kroj. 

24. června se slaví svátek Jana Křtitele. Ten byl církví zasazen do doby letního 

slunovratu. V předvečer tohoto svátku se pálily takzvané svatojánské ohně, které se 

zakládaly na kopcích. Oheň jakožto symbol slunce a jeho síly byl přeskakován, aby takto 
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síla přešla na člověka.81 Na Chodsku tento zvyk ale poměrně brzy zanikl. Věřilo se, že se 

během této noci pořádají čarodějnické reje a zlé síly mají největší moc. Lidé se proti těmto 

silám chránili pomocí bylin. K takovým ochranným bylinám patřila lípa, kapradí, máta, 

divizna, hrušeň, vratič, kozlík, bederník, pelyněk, petržel, hloh, černobýl a řada dalších. 

Dívky tuto noc pletly věnce z „devatera kvítí“ – šípku, kopretiny, chrpy, kohoutku, 

rozchodníku, macešky, zvonečku, mateřídoušky a kontryhelu. Během vázání věnce 

nesměly dívky promluvit nebo se ohlédnout. Věneček ráno pouštěly po vodě, a věřily, že 

se provdají za toho, kdo ho vyloví. Vázaly se také kytičky, které si dívky dávaly pod 

polštář  ve víře, že se jim ve snu zjeví jejich budoucí ženich. V tuto noc se, stejně jako na 

Velký pátek, měla otevírat země a vydávat své poklady, a to na místech, kde rostl vratič 

nebo kapradí. Také voda měla mít o této noci čarovnou moc. Dívky se koupaly v potocích 

a rybnících při odříkávání kouzla: 

„Vodo, vodo, vodičko, polib moje tělíčko! 

Světil tebe svatyj Ján, světil tebe Kristus Pán. 

Vodo, vodo, vodičko, ať mám zdravý tělíčko!“82 

Aby hospodář nepřišel o obilí, muselo se pokropit svěcenou vodou pomocí svazku 

devíti klasů. V tuto noc dle pověr obchází pole čarodějný žnec. Klasy, kterých se dotkne 

jeho kosa, jsou pak jeho. Svěcená voda měla pole od tohoto čaroděje uchránit. Při kropení 

se odříkávala kouzelná formule: 

„Chraň tě voda nesená,  

na tři krále sjecená,  

zachraň žito nám ha pšenci 

před svatojánskýi ženci. 

Pane Bože nebeskyj, neposílej na nás kroupy,  

než sklidíme pole, louky,  

 
81 LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové zvyky: výroční obyčeje z Čech a Moravy. Praha: Lidové noviny, 

2004. ISBN 80-7106525-0., str. 124 
82 Chodský rok. Chodsko.net [online]. Domažlice: Johánek, c2014 - 2020 [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: 

http://www.chodsko.net/chodskem/chodsky-rok 
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obilí ha brambůry,  

Požehnej nám na fůry.  

Nech nám všeho husti 

ha náší práci žehnati. 

Požehnej nám, Bože náš,  

esli nás rád drobet máš.“83 

Letní období bylo spojeno s poutěmi. Nejvýznamnější poutí na Chodsku je pouť 

Svatovavřinecká, která se koná v Domažlicích v neděli po svátku svatého Vavřince. 

Poutním místem je kostel svatého Vavřince na Veselé Hoře. K tomuto kostelu se váže 

píseň „Ha, ty svatyj, Vavřenečku.“84 

 

Poutě byly původně církevní slavností konanou na památku světce, kterému byla 

zasvěcena kaple nebo kostel. V dalším významu se jedná o putování na místo, kde došlo 

k nějakému zázraku nebo zjevení. Postupem času se k pouti přidružila také zábava, z poutě 

se tak stala velká společenská událost. K pouti patřilo setkávání se s přáteli a rodinou při 

obědě, na kterém nesměl chybět masový vývar s nudlemi nebo masovými knedlíčky, 

pečená husa, vepřový bůček se zelím a knedlíky a chodský koláč. Z poutí se také nosily 

 
83 Chodský rok. Chodsko.net [online]. Domažlice: Johánek, c2014 - 2020 [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: 

http://www.chodsko.net/chodskem/chodsky-rok 
84 JINDŘICH, Jindřich. Jindřichův chodský zpěvník: díl III. Druhé. Praha: Národní hudební vydavatelství 

Orbis Praha, 1951., str. 36 
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dárky blízkým, kteří zůstali doma. Často se jednalo o svatý obrázek, sošku, nebo třeba 

perníkové srdce. 

Vyvrcholením hospodářského roku byly žně a jejich ukončením dožínky. Na 

Chodsku začínaly žně kolem 10. srpna, dožínky byly slavností konanou po ukončení žní, 

poté co bylo poslední obilí naloženo na ozdobený žebřinový vůz. Ženci při návratu zpívali. 

Hospodáři předávaly dívky ozdobený věnec z obilí, hospodyni kytici.  Chlapci dostali od 

dívek kytičku na vestu. Následovala hostina pro všechny, kteří se žní účastnili. Po jídle 

zahájil sedlák se selkou tanečním sólem zábavu, při které si zatančili všichni přítomní. 

 

2.4 Lidový tanec 

Taneční styl v jihozápadních Čechách můžeme všeobecně charakterizovat jako styl 

„vod zemí“, - t. zn. že je skočný, rázný. … Není těžkopádný, nýbrž je neobyčejně volný, 

svižný, jiskrný.“ 85 

Velice neobvyklý je, oproti jiným regionům, temperamentní taneční projev dívek, 

ten je srovnatelný s tanečním projevem dívek na Slovensku. Zatímco tanec děvčat bývá 

v Čechách i na Moravě umírněný, hladký a většinou vázán na přítomnost tanečního 

partnera – muže, na Chodsku je běžné, že dívky tancují bez partnera, a to stejně 

temperamentně jako tancují muži. Opodstatnění tohoto jevu najdeme v historii. Jelikož 

Chodsko je spíše chudým regionem a zároveň je blízko hranicím s Německem, odcházeli 

muži v minulosti často právě do Německa za prací. U muziky pak byl nedostatek tanečních 

partnerů, a tak začaly dívky tančit spolu. Dívky daly svému tanečnímu projevu velmi 

osobitý ráz. Typické je mávání „vejskáčkem“ při předzpěvu, dupání, výskoky snožmo 

a juchání.86 Dívky zdvihají na rozdíl od chlapců vždy jen jednu ruku. 87 

Pro tanec na Chodsku je charakteristický houpavý krok našlapovaný přes patu. 

 
85 BONUŠ, František. Tance, písně a hudba plzeňského kraje; Tance z "dolského" Chodska zpracovala 

Milada Pučelíková. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 1955. Národní tance., str. 45 
86 dívky v průběhu tance výskají a vysokým zpěvným hlasem volají juch, juchú nebo juchuchú 
87 BONUŠ, František. Tance, písně a hudba plzeňského kraje ; Tance z "dolského" Chodska zpracovala 

Milada Pučelíková. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 1955. Národní tance., str. 45-46 
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Tance můžeme všeobecné rozdělit na točivé, kolové a figurální. Mezi typické točivé 

Chodské tance patří tanec „do kolečka.“ Chodská „kola“ patří mezi tance kolové, společně 

s lendlerem, kalupem a řadou dalších, vychází však z tance „do kolečka.“ Figurálními tanci 

se označují tance s pevnou formou. Takový tanec se vždy tančí na stejný nápěv.  Mezi 

tance figurální se řadí například „zelený kúsky“88 brumlák, hopsasa hyjsasa, selát, sýkorka 

a další. V těchto tancích se střídá v různé periodě sousedská a obkročák. Dalším figurálním 

tancem je například brambůrka, kocúr, manžestr, hrozička, motovidlo, ryjduvačka a řada 

dalších. Názvy těchto tanců jsou odvozeny buď od písně, se kterou jsou spojeny, jako je 

tomu například u manžestru, nebo od pohybu, který je v tanci výrazný, tak vznikl název 

hrozička. 

Využití většiny mateníků je vzhledem k náročnosti tanečních kroků (například 

obkročáku) ve výuce obtížné. Pro výuku většiny figurálních tanců je nejprve nutné nacvičit 

krok polkový a sousedskou. Pro školní praxi lze sousedskou nahradit valčíkovým krokem. 

Pro účely této práce byly k dalšímu zpracování vybrány ty z tanců, které jsou svou 

jednoduchou strukturou a snadnými tanečními kroky vhodné pro zařazení do výuky. 

Výběr tanců je opřen o Bláhovu publikaci Tance z Postřekova na Chodsku.89 Při 

popisu jednotlivých tanců a tanečních kroků bylo čerpáno ze zkušeností autorky práce. 

2.4.1 Do kolečka 

Jedná se o tanec v tříosminovém, tříčtvrťovém nebo dvoučtvrťovém taktu. Nápěvy 

k tomuto tanci jsou krátké, prosté, stručné, ale výstižné. Tanec do kolečka je vázán na dudy 

a pojí se s předzpěvem před muzikou. Tanec má tři části: 

1. Předzpěv 

2. Vlastní tanec 

3. Závěr 

 Předzpěv může být jak předzpěv samotných chlapců, během kterého vyzývají 

děvčata k tanci, tak předzpěv v páru. Při předzpěvu se tanečníci v páru drží za vnitřní ruce 

 
88 mateníky, tance s proměnlivým taktem 
89 BLÁHA, Zdeněk. Tance z Postřekova na Chodsku. Domažlice: Městské kulturní středisko v Domažlicích, 

1995. ISBN 80-900245-2-1. 
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anebo křížem za zády. Po předzpěvu následuje tanec. Je běžné, že spolu tancují dvě dívky. 

Základní figurou tohoto tance je točení kolem osy páru.90  

Tento tanec je tancem párovým. Nejčastějším typem držení je tzv. kolečkové. 

Tanečníci se levou rukou chytnou v pase, pravou na rameni, lopatce či nad lokty. Tohoto 

držení se využívá především pokud spolu tancují dvě dívky. Variantou je držení, ve kterém 

chlapec drží levou rukou dívku za hřbet pravé ruky. Tímto držením se vytváří mezi 

tanečníky kruhový prostor. Dalším hojně využívaným držením je držení křížem za zády. 

Při tomto držení stojí tanečníci boky vedle sebe. K těmto základním typům držení patří 

ještě řada dalších obměn. Tyto jsou však pro případné využití na ZŠ nejjednodušší.  

Ve dvoudobém kolečku se používá krok zvaný „kolečkový“, nebo také 

„koloběžka“. Tento krok připomíná kulhání na pravé noze a lze ho tancovat i ve velmi 

rychlém tempu. Na první dobu probíhá nášlap přes patu na pravou nohu s výrazným 

pohupem, na druhou mírné předsunutí levé nohy s nášlapem na celé chodidlo. Právě 

motivace jízdou na koloběžce či kulháním se může stát pro děti funkčním prostředkem pro 

první pokusy o nácvik tohoto kroku. Tento krok lze využít například při tanci na písničku 

„Muzikanti, vy ste svaty, vy přídete do nebe“.91 

 

 

 
90 BONUŠ, František. Tance, písně a hudba plzeňského kraje; Tance z "dolského" Chodska zpracovala 

Milada Pučelíková. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 1955. Národní tance., str. 39-41 
91 KUBA, Ludvík a Věra THOŘOVÁ. Lidové písně z Chodska. Ilustroval Magdalena ČÁSLAVSKÁ. Praha: 

Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1995. ISBN 80-85010-97-6., str. 216 
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Ve třídobém kolečku je základní krok v první době našlápnutý přes patu na pravou 

nohu s výrazným zhoupnutím, v druhé době následuje předsunutí levé nohy, ve 3. době 

položení levé nohy s malým zhoupnutím. Tomuto kroku se říká „zadržovaný“, jedná se 

víceméně o zadržený krok „koloběžkový“. Dalším krokem používaným ve třídobém 

kolečku je krok „vyšlapávaný“. Jedná se o tři drobné běžené krůčky s mírným pohupem. 

Tento krok lze tančit také na dvě doby. Oba tyto kroky lze využít například pro pohybový 

doprovod písně „Muziky, muziky, vy pěkně hrajete.“92

 

Tanec „do kolečka“ se dodnes na Chodsku uchoval v živé podobě. Pro 

jednoduchost nápěvů a základní figury je tento tanec vhodný i pro práci s dětmi.  

Výše uvedený nápěv písně „Muziky, muziky, vy pěkně hrajete“ je převzat z Kubova 

zpěvníku v originální podobě. Pro práci s dětmi je dobré píseň upravit do vhodnější tóniny. 

2.4.2 Chození do kola 

 Pro Chodsko je typické, že v době, kdy na zábavě nehraje muzika, chodí dívky ve 

dvojicích, trojicích nebo čtveřicích po kruhu ve směru proti chodu hodinových ručiček. 

Dívky během chůze zpívají.  

Pokud je píseň ve sudém metru, připadají na každý takt dva kroky. Je-li píseň 

v lichém metru, dívky se posunují pouze jedním krokem na každý takt. Tohoto pravidla lze 

ve výuce využít pro nácvik rozlišování dvoudobého a třídobého taktu.  

2.4.3 Kola 

 Při tomto typu tance se využívají již výše zmíněné kroky. Předzpěv probíhá 

v půlkruhu, který se po ukončení předzpěvu uzavře a tančí se v jednom velkém kole. Po 

 
92 KUBA, Ludvík a Věra THOŘOVÁ. Lidové písně z Chodska. Ilustroval Magdalena ČÁSLAVSKÁ. Praha: 

Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1995. ISBN 80-85010-97-6., str. 217 
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tanci se kolo opět otevře do půlkruhu a zpívá se další sloka nebo píseň. Při tomto tanci jsou 

ramena natočená do kruhu, nohy po směru tance.  Kolo se ve většině případů točí po směru 

hodinových ručiček. 

 Tanečníci se drží křížem za zády. Pro nácvik tohoto držení je vhodné postupovat 

pomalu. Děti stojící v kruhu vedle sebe položí pravou ruku na bedra spolužáka po pravé 

ruce. Následně zvednou levou ruku a chytnou se vrchem přes ruku spolužáka na levé 

straně ruky na jeho bedrech.  

Písní, na kterou se velmi často kola tancují, je například „Potřekovo velká ves.“93 

 

2.4.4 Špacírka 

Taneční hra „špacírka“ se řadí mezi kolové tance. 

Tanec je rozdělen na tři části. První část má 24 taktů a je v taktu třídobém. Páry tančí 

sousedskou, případně valčík v uzavřeném držení. Postupují při tanci po kruhu. 

Druhá část má 16 taktů a je v taktu dvoudobém. Chlapec s dívkou stojí vedle sebe, 

vnitřníma rukama se drží křížem na zádech, volné ruce jsou v bok. Pár na celou tuto část 

pochoduje po kruhu. 

Třetí část má také 16 taktů a je ve dvoudobém taktu. Chlapci pokračují pochodem po 

směru kruhu, dívky se otočí a pochodují, poskakují nebo tančí samy polku proti směru 

 
93 BLÁHA, Zdeněk. Tance z Postřekova na Chodsku. Domažlice: Městské kulturní středisko v Domažlicích, 

1995. ISBN 80-900245-2-1. 
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chlapeckého kruhu. Chlapci při pochodování tleskají do rytmu. Jakmile dohraje třetí část, 

utvoří se páry nové, podle toho, jak k sobě tancem tanečníci došli.  

Tento tanec je mezi dětmi oblíbený. Během tance se tančí nejen v páru, ale také 

samostatně. Každý má možnost projevit svou individualitu. Během tleskání vymýšlí děti 

různé varianty, netrváme-li na tleskání na první dobu, podporujeme dětskou kreativitu. 

Tanec je u dětí oblíben také díky střídání tanečních partnerů. 

Špacírka se tančí na následující nápěv.94 

 

2.4.5 Dupavá 

Tomuto tanci se také někdy říká „vochčácká“ a patří mezi nejjednodušší figurální 

tance. Tančí se v párech po kruhu. Chlapec stojí po levé straně dívky. Tanečníci se drží za 

vnitřní ruce, volné ruce mají v bok. Tančí se proti směru hodinových ručiček. 

 
94 JINDŘICH, Jindřich. Jindřichův Chodský zpěvník: Díl VII. Druhé. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, 1954., str. 47 
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Na 7 taktů je vyšlapávaná sousedská – tj. na každou dobu lehký, natřásaný krok. Páry 

se během této doby posouvají po kruhu s vytáčením od sebe, k sobě. Chlapec vychází 

levou nohou, dívka pravou. Na 1. takt se pár otevírá od sebe. V 8. taktu se dvěma přídupy 

tanečníci otočí proti sobě. Následně pár postupuje na 1. dobu po kruhu úkrokem po směru 

tance – chlapec levou nohou, dívka pravou. Na 2. dobu tanečníci přisunou druhou nohu, na 

3. dobu je výdrž. V 10. taktu jsou podupy na každou zahranou notu. Toto se ještě jednou 

opakuje. Následuje opět postavení do páru vedle sebe a vyšlapávaná sousedská 

s vytáčením. Na poslední takt se tanečníci dvěma dupy otočí proti sobě. 

Tančí se na píseň „Pásla vochčičky.“95 

 

2.4.6 Hrozička 

Hrozička patří také mezi jednoduché figurální tance, které jsou ve školním prostředí 

snadno využitelné. Během tohoto tance dochází k výměně tanečních partnerů, lze tedy 

využít pro posilování vazeb v dětském kolektivu.  

Dívka s chlapcem proti sobě stojí v uzavřeném držení, tj. chlapec drží dívku pravou 

rukou pod lopatkou a levou uchopí její nataženou pravou ruku. Dívka drží chlapce levou 

rukou na rameni, nebo na lopatce. Chlapec stojí zády do kruhu. Na osm taktů se tančí 

polka po kruhu, pro zjednodušení je pro školní výuku možno použít cval stranou. Chlapec 

 
95 JINDŘICH, Jindřich. Jindřichův Chodský zpěvník: Díl VII. Druhé. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, 1954., str. 51 
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vychází levou nohou, dívka pravou. V 9. taktu se tanečníci pustí a odstoupí od sebe 

s rukama v bok. V 10. taktu je dupání na tři osminy, v 11. taktu tanečníci stojí, ve 12. taktu 

opět dupají. Ve 13. taktu na sebe tanečníci pohrozí zdviženým ukazováčkem pravé ruky, 

v dalším taktu se ruce vystřídají. Během 15. a 16. taktu dívky stojí na místě a chlapci 

přeběhnou k jiné taneční partnerce.  

Tanec hrozička je spjat s písní „Šla Hančička do zelí.“96 

 

2.4.7 Hulán 

Dalším, poměrně nenáročným figurálním tancem je tanec hulán. 

Tanečníci stojí ve dvojicích po kruhu, chlapec uvnitř kruhu, dívka ven z kruhu, a drží 

se za vnitřní ruce, ruce vnější jsou v bok. Během celého tance postupují tanečníci po kruhu 

proti směru hodinových ručiček. 

V první době 1. taktu našlápnou chlapci na levou, dívky na pravou nohu. V druhé době 

následuje výskok s otočením tanečníků od sebe. Ve třetí době doskok na odrazovou nohu. 

Ve 2. taktu se tento proces opakuje, chlapci však našlapují na pravou nohu, dívky na levou 

a pár se otáčí k sobě. Ve 3. a 4. taktu se tanečníci poskokem otáčí od sebe. Chlapci se otáčí 

za levou rukou, dívky za pravou rukou. Tento pohyb je umocněn výrazným pohybem 

 
96 JINDŘICH, Jindřich. Jindřichův Chodský zpěvník: Díl VII. Druhé. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, 1954., str. 64 
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spojených rukou vpřed, předtím, než se pustí. Tato variace pohybů se opakuje až do konce 

písně „Hulán“.97 

 

2.4.8 Řezanka 

Název tohoto figurálního tance je odvozen od charakteristického pohybu rukou, který 

připomíná řezání dříví. 

Jako předchozí tance tančí se i tento tanec v kruhu. Tanečníci se drží v uzavřeném 

držení.98 Chlapec stojí zády do kruhu. Prvních 7 taktů se tančí polka po kruhu, na 8. takt 

doskočí tanečníci na obě nohy. Chlapec s dívkou stojí proti sobě a chytnou se v předpažení 

za zkřížené ruce. Následuje řezankový poskok. Chlapec poskočí a levou nohu dá vpřed, 

pravou ruku skrčí dozadu. Dívka poskočí pravou nohou vpřed a skrčí levou ruku dozadu. 

Tento pohyb evokuje tahání pily. Na další takt se nohy a ruce vymění. V dalších dvou 

taktech jsou dva řezankové poskoky v každém taktu. V řezankových poskocích se 

pokračuje až do konce tance, jejich počet se řídí počtem not v písni. Je-li v taktu čtvrťová 

nota, odpovídá mu jeden řezankový poskok. Jsou-li v taktu osminové noty, připadají mu 

dva řezankové poskoky.  

Řezanka se tančí na píseň „Náše Káče něco má.“99 

 
97 JINDŘICH, Jindřich. Jindřichův Chodský zpěvník: Díl VII. Druhé. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, 1954., str. 66 
98 viz. tanec Hrozička 
99 JINDŘICH, Jindřich. Jindřichův Chodský zpěvník: Díl VII. Druhé. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, 1954., str. 114 
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2.4.9 Švec 

Figurální tanec švec je dalším z tanců vhodných pro práci s dětmi. Jeho název je spojen 

jak s textem písně, tak s pohybem napodobujícím uzlování nitě a utahování nitě u šití bot. 

Tak jako v některých předchozích tancích se i v tomto začíná polkou po kruhu 

v uzavřeném držení.100 Polka se tančí na prvních 7 taktů. Na 8. takt následuje odskok 

tanečníků od sebe. V 9. taktu točí tanečníci před tělem, rukama v pěst, mlýnek. Tento 

pohyb má napodobovat zamotávání nitě. V 10. taktu následuje upažení, ruce jsou stále 

v pěst. Pohyb evokuje utažení nitě. Tyto dva takty se ještě jednou opakují. Následně se 

tanečníci zaháknou pravými lokty a poskokem se otočí na místě, kolem své osy.  

Pro nácvik s dětmi je vhodné zachovat motivaci spojenou se ševcovskou prací. 

Tanec se tančí na píseň „Šíli, šíli ševcí boty.“101 

 
100 viz. tanec hrozička 
101 JINDŘICH, Jindřich. Jindřichův Chodský zpěvník: Díl VII. Druhé. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, 1954., str. 121 
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2.4.10 Manžestr 

Dalším z figurálních tanců, které jsou využitelné ve školní praxi, je párový tanec 

manžestr. Tento tanec je o něco náročnější než tance předchozí, a to kvůli náročnější 

prostorové orientaci.  

Na začátku jsou taneční páry postavené ve dvou řadách proti sobě, drží se v uzavřeném 

držení.102 Na 4 takty jdou páry drobnými krůčky do rytmu v řadách proti sobě. Na 3 takty 

jdou páry cvalem od sebe. Následuje 8 taktů, během kterých se řady prolnou polkovým 

krokem, v dalších 8 taktech se páry vrací polkou zpět na původní místa. V druhé sloce jdou 

páry na 4 takty drobnými krůčky do rytmu směrem do středu kruhu. Na 3 takty se páry 

cvalem vrací na původní místo. Následuje polka po kruhu na 16 taktů. Páry postupují proti 

směru hodinových ručiček.  

Tento tanec se tančí na stejnojmennou píseň „Manžestr.“103 

 
102 viz. tanec hrozička 
103 BLÁHA, Zdeněk. Tance z Postřekova na Chodsku. Domažlice: Městské kulturní středisko v Domažlicích, 

1995. ISBN 80-900245-2-1., str. 31 
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2.4.11 Brambůrka  

Nejnáročnějším tancem zařazeným v této práci je figurální tanec brambůrka, někdy 

též brambůra. Tento tanec je ale, dle našich zkušeností, stále realizovatelný s žáky na 1. 

stupni ZŠ, především s pohybově zdatnějšími dětmi.  

Páry se se postaví do kruhu. Dvojice se postaví čelem proti sobě. Chlapci stojí zády 

do kruhu, dívky čelem, uchopí se do uzavřeného držení.104 

Na první dva takty jde chlapec dva úkroky do strany levou nohou, dívka pravou 

nohou, pohybují se tak společně po kruhu. Na 3. takt oba doskočí na plná chodidla do 

podřepu, na 4. takt zůstávají tanečníci v podřepu a rychle kmitnou spojenýma rukama 

dolů a nahoru. Toto se ještě třikrát opakuje. Následuje polková pasáž. Chlapec na první 

takt vykročí levou nohou vpřed, dívka vzad, pár se tímto pohybem zhoupne ven 

z kruhu. Následují 2 polkové kroky bez otáčení směřující dovnitř kruhu – chlapec 

couvá první krok levou nohou, dívka vychází vpřed pravou nohou. Na 4. takt chlapec 

vykročí levou nohou vzad, dívka pravou vpřed, zhoupnou se dovnitř kruhu. Následuje 

 
104 viz. tanec hrozička 
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stejná variace kroků, ale ven z kruhu. Dívka couvá pravou nohou, chlapec jde vpřed 

levou nohou. Na dva takty se pak pár otočí na místě o 360° čtyřmi pérovanými kroky. 

Následuje polka po kruhu do konce písně.   

K tomuto tanci se zpívá následující píseň.105 

 

 

2.5 Lidová píseň 

Zpěv je jedním z nejstarších lidských projevů. Lidová píseň je pak fenoménem 

vlastním jakémukoli národu, ačkoli termín je to vcelku mladý.  

Termín lidová píseň poprvé používá ve druhé polovině 18. století německý filozof 

Johann Gottfried Herder. Ten ve své korespondenci uvádí pojem „Lieder alter Völker“106. 

Do té doby se můžeme setkat s pojmy prostonárodní píseň či odrhovačka. Svému 

sběratelskému dílu dal později Herder titul „Volkslieder“. 

 
105 BLÁHA, Zdeněk. Tance z Postřekova na Chodsku. Domažlice: Městské kulturní středisko v Domažlicích, 

1995. ISBN 80-900245-2-1., str. 23 
106TYLLNER, Lubomír a Zdeněk VEJVODA. Česká lidová píseň: historie, analýza, typologie. Praha: 

Bärenreiter Praha, 2019. ISBN 978-80-86385-39-6., str.49 
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„V prostředí české lidové písně se v podstatě přikláníme k pojetí Bély Bartóka (1881-

1945), který položil rovnítko mezi lid a venkovské zemědělské obyvatelstvo minimálně 

zasažené vysokou vzdělaností a ke kterému dále připojujeme kritéria jistého stáří, ústního 

tradování, kolektivnosti, paměťové fixace, obrušování variačním procesem a převažující 

anonymity.“107 

To, s čím se sběratelé lidové písně potýkají, je nemožnost vysledovat vývoj na 

základě spolehlivých pramenů, a to právě kvůli ústnímu předávání. Lidová píseň žila svým 

životem u jednotlivých interpretů, a není tedy možno říct, která varianta je tou původní. 

V lidové písni, na rozdíl od hudby umělecké, nejde o originalitu. Originalita jednotlivce 

v lidové písni ustupuje do pozadí. Lidová píseň využívá obvyklé formy, syžety, poetiku, 

a oblíbené hudebně vyjadřovací prostředky a tvůrčí stereotypy.108 

Velice často se v lidové hudbě setkáváme s přetextováním již známého nápěvu. 

Především u duchovních písní, ale také u písní lidových pak můžeme mluvit o takzvané 

obecné notě. Nový text v takovém případě může být opatřen poznámkou „zpívá se 

jako…“. Obecná nota byla rozšířena především v období rozmachu literátských bratrstev, 

která pečovala o kvalitu chrámové hudby a sepisovala kancionály.109 Zápisy obecné noty 

se pak váží především ke kancionálům. Víme však, že podobným způsobem vznikaly 

i písně lidové. Dokladem může být například sbírka Karla Jaromíra Erbena Prostonárodní 

písně a říkadla, ve které najdeme mnohonásobně více textů než nápěvů, častokrát najdeme 

u písně odkaz k nápěvu. 

„České lidové písně mají taneční charakter a byly zpívány téměř vždy 

s instrumentálním doprovodem v hospodách, při tanečních zábavách, svátcích církevního 

nebo zemědělského roku či jiných obřadech.“110 Většina lidových hudebníků neznala 

notový zápis. Znalost notového písma byla výsadou kantorů, varhaníků a duchovních. 

 
107 TYLLNER, Lubomír a Zdeněk VEJVODA. Česká lidová píseň: historie, analýza, typologie. Praha: 

Bärenreiter Praha, 2019. ISBN 978-80-86385-39-6., str.9 
108 TYLLNER, Lubomír a Zdeněk VEJVODA. Česká lidová píseň: historie, analýza, typologie. Praha: 

Bärenreiter Praha, 2019. ISBN 978-80-86385-39-6., str.10 
109 TYLLNER, Lubomír a Zdeněk VEJVODA. Česká lidová píseň: historie, analýza, typologie. Praha: 

Bärenreiter Praha, 2019. ISBN 978-80-86385-39-6., str.26 
110 TYLLNER, Lubomír a Zdeněk VEJVODA. Česká lidová píseň: historie, analýza, typologie. Praha: 

Bärenreiter Praha, 2019. ISBN 978-80-86385-39-6., str. 36 
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Jelikož kantoři často hráli nejen u lidových zábav, ale také na šlechtických dvorech, 

ovlivnili především v období klasicismu podobu novějších lidových písní. Příkladem jsou 

například minety. 

Vzhledem k faktu, že zápis lidových písní v terénu byla poměrně náročná záležitost, 

sběratelé lidové slovesnosti v první řadě projevovali zájem a zapisovali texty písní. I to je 

pravděpodobně jeden z důvodu, proč se nám do dnešní doby uchovalo mnohem více textů 

než nápěvů. V již zmiňované Erbenově sbírce můžeme u textů najít odkazy na nápěvy, ke 

kterým text patří, i z tohoto důvodu je Erbenova sbírka velice cennou prací. Právě Erben 

byl velice významnou osobností, která mimo jiné sbírala lidové písně i na Chodsku. V jeho 

sbírce nalezneme celkem 80 záznamů písní z Domažlicka.  

Jak již bylo uvedeno výše, zapisovateli lidové slovesnosti, a především písní, byli 

nejen umělci a kněží, ale také kantoři. Kantoři byli na rozdíl od spisovatelů vybaveni 

znalostí notového zápisu, a díky nim se dochovaly nejen texty písní, ale také jejich nápěvy. 

Učitelé sehráli obrovskou roli v zachování lidových písní pro dnešní dobu. Úkolem 

současných učitelů by tak mělo být, mimo jiné, udržování těchto písní v repertoáru 

dnešních dětí. To, v čem spočívá kouzlo lidové písně, je její jednoduchost. Často je lidová 

píseň tonální a přiměřená i malým dětem. Zařazování lidové písně ve výuce v základní 

škole je žádoucí. Děti se právě na lidové písni nejsnáze naučí přirozené hudební postupy. 

Chodská lidová píseň bývá doprovázena zpravidla „malou selskou muzikou“, která 

hraje ve složení Es klarinet, dudy a housle. Pro Chodskou píseň je typický doprovod dud. 

Na Chodsku se dudám někdy též říká „pukl“ či „puklík“. Právě dudy ovlivňují rozsah písní 

a jejich tóninu. Chodské dudy jsou laděny v Es dur. Pokud se jedná o písně mollové, lze je 

při vynechání některých tónu hrát v f-moll. V Chodských písních se hojně využívají 

sekundové a terciové postupy, méně pak kvintové a sextové.  

Dudácká hudba je hudbou vícehlasou, každý z nástrojů má svůj hlas, na rozdíl od 

hudby hudecké, ve které se doprovází hlavní melodická linka. Rozdíl je také ve vedení 
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muziky. Primáše v dudácké hudbě představuje piskač,111 ten hraje nejvýše, pod ním vede 

hlas houdek,112 o oktávu níž než piskač pak hraje dudák.113 

Typické je zdobení melodie takzvaným prolamováním, kdy je slabika zpívaná na 

jednom tónu zazpívána na dvou tónech. Dalším prvkem v lidových písních na Chodsku je 

jukání, které bylo pravděpodobně inspirované Bavorským jódlováním. Jukání je zdobení 

melodie odvozené od dudácké hry. „Jedná se o rychlý skluz na druhý z dvojice legatem 

spojených tónů.“114  

Nejčastěji jsou chodské písně zapisovány ve dvoučtvrťovém nebo tříčtvrťovém 

taktu, někdy též v taktu tříosminovém. Pokud se v písni střídá sudé a liché metrum, 

nazývají se takové písně „mateník“ nebo „zelenyj kúsek“. Písně jsou často zpívány 

dvojhlasně, a to v terciích či sextách. Texty písní, stejně tak jako v jiných regionech, 

popisují život prostého lidu. Vychází z reálií těmto lidem známých. Najdeme veliký počet 

písní milostných, písní o pivu a jiných radostech. Hojně jsou zastoupeny také písně 

formanské, jelikož přes Chodsko vedly obchodní cesty do Bavorska, a písně vojenské. 

V textech písní je dodnes naprosto jasně uchován chodský dialekt – bulačina. Právě 

z tohoto hlediska je nesmírně cenné dílo Jindřicha Jindřicha, o kterém bude zmínka ještě 

v další kapitole. Ten se snažil písně zapisovat v nejčistší podobě, ačkoli v jeho době již 

byla bulačina důvodem migrace obyvatelstva zaplevelena dalšími nářečími, především 

středočeským. Podobně jako u Erbena, i v Jindřichově zpěvníku, který má devět dílů, 

nalezneme více textů než nápěvů. V Jindřichově sbírce nalezneme zhruba 1400 nápěvů 

k více než 4000 textů. 

 

 
111 klarinetista 
112 houslista 
113 BONUŠ, František. Tance, písně a hudba plzeňského kraje; Tance z "dolského" Chodska zpracovala 

Milada Pučelíková. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 1955. Národní tance., str. 30 
114 BROUČEK, Stanislav a Richard JEŘÁBEK, ed. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy 

a Slezska. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie 

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. ISBN 978-80-204-1450-2., str. 

338 
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2.6 Sběratelé lidové slovesnosti a další významné osobnosti se vztahem 

k Chodsku 

Veliký rozmach sběratelství byl zaznamenán v období romantismu. Právě na lidové 

kultuře a hudbě byly postaveny národní hudební školy. V lidové hudbě se inspirovala celá 

řada hudebních skladatelů. Z domácích skladatelů je vhodné zmínit například Bedřicha 

Smetanu, Antonína Dvořáka či Leoše Janáčka, který byl sám sběratelem lidových písní na 

Moravě a Slezsku. 

Jedněmi z prvních sběratelů, kteří o Chodsko projevili zájem, byli Božena Němcová 

a Karel Jaromír Erben, o jehož sbírce je již zmínka v předchozí kapitole. Božena 

Němcová zapisovala dětské hry, přísloví, hádanky, říkadla a popěvky. Z jejích děl 

věnovaných chodskému národopisu si zaslouží zmínku kniha Obrazy z okolí domažlického 

a Selská svatba v okolí domažlickém.  

Velký impuls znamenala pro Chodský národopis 90. léta 19. století. V souvislosti 

s Národopisnou výstavou českoslovanskou vznikla celá řada sbírek. V tuto dobu byl také 

na Chodsko poslán Ludvík Kuba – malíř a sběratel hudebního folklóru. Ludvík Kuba 

připravil sbírku Lidové Písně z Chodska a chodský folklor se stal také součástí jeho dalších 

publikací.115 

Na Chodsko se vypravil sbírat lidovou slovesnost také Čeněk Holas, ten využil 

záznamy sebrané v okolí Domažlic v prvním dílu Českých národních písní a tanců.  

Neopomenutelnou osobností Chodského folkloru je Jindřich Šimon Baar. Ten 

zapisoval nejen písně, ale také zvyky, pověry a pohádky svého rodného kraje. Za zmínku 

určitě stojí publikace Chodské písně a pohádky, která je výběrem Baarovy práce, a ačkoli 

zde chybí nápěvy, stává se, díky své obsáhlosti, téměř nevyčerpatelnou studnicí chodských 

motivů nejen pro práci s dětmi. 

Ve stejnou dobu jako Baar působil na Chodsku František Hruška, mimo jiné autor 

Dialektického slovníku Chodského.  

 
115 TYLLNER, Lubomír a Zdeněk VEJVODA. Česká lidová píseň: historie, analýza, typologie. Praha: 

Bärenreiter Praha, 2019. ISBN 978-80-86385-39-6., str. 77 
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Osobností s Chodskem neodmyslitelně spojenou je Jindřich Jindřich – sběratel 

a upravovatel lidových písní, etnograf a učitel. Kromě devítidílného Chodského zpěvníku 

vydal také knihu Chodsko. Na základě jeho výzkumů byl v roce 2007 vydán Chodský 

slovník. Jindřich Jindřich byl osobností, díky které se znovu zvedl zájem o bulačinu – 

chodské nářečí. Ve svých zápisech písní se snaží o co nejčistší podobu chodského dialektu.  

Jelikož o Jindřichu Jindřichovi a Šimonu Baarovi jako o sběratelích byla napsána celá 

řada prací, budu se v další podkapitole zabývat Ludvíkem Kubou, který je mezi sběrateli 

někdy opomíjen, ačkoli jeho sbírka Lidové písně z Chodska patří mezi úplně první sbírky, 

které na Chodsku vznikly, a nesmazatelně se zapsal nejen do českého národopisu.  

2.6.1 Ludvík Kuba 

Ludvík Kuba je především znám jako malíř. V této oblasti je velice uznávaný nejen 

u nás, ale i ve světě. Pro účely této práce se zaměříme především na jeho životopis jako 

národopisce. 

Ludvík Kuba se narodil 16. dubna 1863 v Poděbradech. Přes jeho velké malířské 

nadání nevystudoval malířskou akademii, ale Pražskou varhanickou školu a následně 

vystudoval učitelský ústav v Kutné Hoře. U učitelství ale dlouho nezůstal. V roce 1884 

vyšel první sešit jeho díla „Slovanstvo ve svých zpěvech“. Tento počin vzbudil tak velký 

ohlas, že se Ludvík Kuba rozhodl věnovat se pouze sběratelství. Jeho sběratelské cesty 

vedly na Slovensko, Lužici, Halič a do Ruska.   

Ludvík Kuba jakožto idealista vnímal sběr lidových písní jako svou národní 

povinnost. Jelikož se postupem času vydáváním Slovanstva ve zpěvech nebylo možné 

uživit, požádal o podporu Českou akademii, ta mu ovšem podporu zamítla. Ludvík Kuba 

se po tomto odmítnutí začal věnovat malování, kterým se mohl snáze uživit. Na Pražské 

malířské Akademii se stal žákem profesora Maxe Pirnera. Díky tomuto studiu rozšířil své 

možnosti zaznamenávání lidové kultury. Mnoho času strávil v Bosně a Hercegovině, 

odkud pochází řada jeho maleb a kreseb. V letech 1893-1895 studoval malbu v Paříži. 

Ač se v těchto letech plně věnoval malbě, nezanevřel na sběratelství. V době 

přípravy Národopisné výstavy českoslovanské byl vyslán, aby sbíral lidové písně na 

Chodsku. Zde vznikla sbírka Lidové písně z Chodska. V této sbírce nalezneme také píseň 
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„Chmelíčku, chmeli,“ jednu z nejstarších písní, společnou i jiným slovanským národům.116  

Obdobná píseň byla zapsána také v Polsku nebo na Moravě. V Polsku se tato píseň váže ke 

svatebnímu obřadu, a to k okamžiku čepení nevěsty. Textově je téměř shodná s variantou 

Chodskou písní, ačkoli na Chodsku se za svatební píseň nepovažuje. Zatímco v Polsku se 

díky ukotvení ve svatebním rituálu jedná o píseň obřadní, v Čechách a na Moravě se 

vyskytují varianty spíše pijácké.117 

 

Zdroj: Lidové písně z Chodska118 

Po studiu v Paříži pokračoval několik let studiem v Mnichově. Následně žil 

a maloval také ve Vídni.    

Po skončení první světové války se vrátil opět ke svému poslání a pomáhal budit 

slovanské povědomí. Pracoval pro Českolužický spolek, mimo soubor maleb a knihu Čtení 

o Lužici sestavil také sbírku Lužických písní. Díky Hudební matici Umělecké besedy 

mohly vyjít v roce 1922 Kubovy Písně srbské, Písně ruské a také pojednání o písni 

Lužických Srbů, o písni jihoslovanské a o písni národní. V roce 1927 následovalo vydání 

 
116 ŠTECH, Václav Vilém. Ludvík Kuba: Národní umělec. Turnov: Ministerstvo informací, 1949., str. 16 
117 KUBA, Ludvík. "Chmelíčku, chmeli", píseň z Chodska: srovnávací studie. Český lid. Praha, 

1926, XXVI., 23-32. 
118 KUBA, Ludvík a Věra THOŘOVÁ. Lidové písně z Chodska. Ilustroval Magdalena ČÁSLAVSKÁ. Praha: 

Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1995. ISBN 80-85010-97-6. str. 143 
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písní bosensko-hercegovských, o rok později pístní makedonských, v roce 1929 vyšly písně 

bulharské. 

Ludvík Kuba se mimo jiné stal členem Slovanského ústavu a v roce 1936 mu byl 

udělen čestný doktorát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.119 

Ve sbírce Lidové písně z Chodska nalezneme 592 písní, které jsou většinou zapsány 

s nápěvem, a 60 partitur lidové hudby. 55 Z těchto partitur bylo publikováno Jaroslavem 

Marklem v roce 1962. Kubovy partitury se staly základním pramenem pro poznávání české 

lidové hudby. Až do roku 1995 nebyly Kubou na Chodsku sebrané písně publikovány. 

Byly uloženy pouze v rukopise. Jeho sbírka, opatřená názvy lokalit, kde byly písně 

sebrány, je prvním rozsáhlejším souborem chodského hudebního folkloru. Jeho sbírka 

představuje základní pramen chodské lidové zpěvnosti z konce 19. stol.  

O vydání Kubovy sbírky se snažili přední čeští etnografové Otakar Hostinský 

a Otakar Zich. Vydání se Kubovy sebrané písně dočkaly až v roce 1995, a to jako Lidové 

písně z Chodska.120 

 
119 ŠTECH, Václav Vilém. Ludvík Kuba: Národní umělec. Turnov: Ministerstvo informací, 1949. 
120 KUBA, Ludvík a Věra THOŘOVÁ. Lidové písně z Chodska. Ilustroval Magdalena ČÁSLAVSKÁ. Praha: 

Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1995. ISBN 80-85010-97-6. 
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2.6.2 Současné významné osobnosti 

Chodsko je i v současnosti pro český folklor velice významným regionem a budí 

zájem odborné i laické veřejnosti. Ještě stále jsou lidé, folkloristé, kteří se do hloubky 

zabývají zkoumáním projevů tradiční lidové kultury na Chodsku. Je na místě v této práci 

zmínit alespoň osobnosti nejvýznamnější.  

Těm nejvýraznějším osobám, kterými jsou Zdeněk Bláha, Zdeněk Vejvoda 

a Antonín Konrády, jsou věnovány následující podkapitoly, za zmínku stojí ovšem 

i někteří další. Takovým člověkem je třeba dudák, zpěvák, klarinetista, kontrabasista 

a hudební skladatel Josef Kuneš. Tento chodský rodák od roku 2010 propaguje lidové 

umění a folklorní osobnosti jako autor a moderátor hudebního pořadu Špalíček na Českém 

rozhlase Plzeň.121 Je zakladatelem a vedoucím Domažlické dudácké muziky a je nositelem 

titulu Laureát MFF Strážnice 2007 za interpretaci chodské lidové písně. Podílí se na 

přípravách Chodských slavností a Mezinárodního dudáckého festivalu Strakonice. Od roku 

2012 je ředitelem ZUŠ Jindřicha Jindřicha v Domažlicích, kde jako hudební pedagog 

vzdělává novou generaci hudebníků a milovníků folkloru.122 

Kamil Jindřich je dalším z členů Domažlické dudácké muziky. Je učitelem zpěvu 

a bicích nástrojů na ZUŠ Jindřicha Jindřicha a ředitelem Městského kulturního střediska 

v Domažlicích. Je nositelem titulu Laureát MFF Strážnice 2007 za interpretaci chodské 

lidové písně. 123 

Zmínku si zaslouží také Tomáš Kůgel, klarinetista, herec a moderátor, který na 

svém youtube kanálu KůCí společně s Filipem Cílem popularizuje chodské nářečí, lidové 

písně a pohádky. Jejich pořad Chodský mluvníček je určen spíše dospělému publiku, pro 

děti je určen pořad Pohádkové bonbónky. 

 
121 Josef Kuneš. Český rozhlas: Plzeň [online]. Praha: Český rozhlas, c1997-2020 [cit. 2020-07-08]. 

Dostupné z: https://plzen.rozhlas.cz/josef-kunes-6711565 
122 Členové. Domažlická dudácká muzika [online]. Domažlice: Mirec [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: 

http://www.dudacka.cz/cs/clenove/ 
123 Členové. Domažlická dudácká muzika [online]. Domažlice: Mirec [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: 

http://www.dudacka.cz/cs/clenove/ 



61 

2.6.2.1 Zdeněk Bláha 

Zdeněk Bláha je jedním z nejvýznamnějších folkloristů Plzeňska a Chodska. 

Narodil se 27. prosince 1929 v Horní Bříze jako syn sbormistra, amatérského kapelníka 

a sběratele Karla Bláhy. Rodiči byl odmalička veden k hudbě. Hraje na housle, kontrabas, 

kytaru a na dudy. V Horní Bříze vedl po studiích na střední škole taneční a pěvecký 

soubor. Během základní vojenské služby vedl vojenský amatérský soubor Plamen. V roce 

1955 získal místo v Československém rozhlase v Plzni jako folklorní hudební redaktor. 

V tu dobu se začíná také více zajímat o Chodsko. Jeho zájem o lidovou kulturu vedl 

k pravidelným výjezdům do tohoto regionu. Podílel se na založení Konrádyho dudácké 

muziky a spolupracoval také s mnoha dalšími soubory, hlavně pak s národopisnými 

soubory v Mrákově a Postřekově.  

V letech 1960-1964 vystudoval na Pražské konzervatoři hru na dudy. Na 

mistrovství dudáků ve Francii získal v roce 1976 mistrovský titul. Na Prix de musique 

de Radio získal v Bratislavě v letech 1982 a 1991 první místo.  Hra na dudy ho také 

přivedla ke sběratelské činnosti. V roce 1958 založil v Horní Bříze folklorní soubor 

Úsměv, který patří mezi velice uznávané folklorní soubory u nás.  

V Československém rozhlase vymýšlel a moderoval pořad Hrají a zpívají Plzeňáci. 

Tento pořad byl od svého počátku zaměřen na popularizaci západočeského folkloru. Ve 

spolupráci s Jaroslavem Krčkem a Zdeňkem Lukášem vybudoval v rozhlase redakci lidové 

hudby. Pořad Hrají a zpívají Plzeňáci získal v roce 1985 ocenění v rozhlasové Žatvě, o rok 

později dostal Zdeněk Bláha Cenu Československého rozhlasu. Kromě výše zmíněného 

pořadu se Zdeněk Bláha podílel také na tvorbě mnoha dalších pořadů s folklorní tematikou, 

byly to například Cesty za folklórem, Země zpívá, Klenotnice lidové hudby nebo Píseň 

v srdci zrozená. Od roku 1993 moderuje v Českém rozhlase Plzeň Špalíček lidových písní. 

 Zdeněk Bláha byl již výše zmíněn jako sběratel lidové hudby. Písně sbíral ve své 

rodné Horní Bříze, na Klatovsku, Strážovsku, horním i dolním Chodsku. Kromě notových 

a textových záznamů obsahuje jeho sběratelské dílo také gramofonové nahrávky.  

 Kromě vlastního sběru lidových písní se Zdeněk Bláha také zabývá jejich úpravou 

a komponování hudby v lidovém duchu. Jeho skladby pro dudy a duo dudy byly vydány 

pod názvem Sto kusů pro sólo a duo dudy. V této publikaci kromě notového záznamu 
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najde čtenář také pojednání o tradici dudáckého umění. To, čím je toto dílo unikátní, jsou 

portréty nejznámějších chodských dudáků, kterými jsou notové zápisy prokládány.  

 Zdeněk Bláha je jedním z prvních, kdo se začal zabývat chodskými tanci, jelikož 

jeho předchůdci na Chodsku působící se chodskými tanci nezabývali. Ve své studii Tance 

z Postřekova na Chodsku jsou mimo zápisy partitur pro malou selskou muziku také popisy 

postavení a držení tanečníků a tanečních kroků.  

 Nahrávka Antologie chodské lidové hudby je velkým přínosem pro zachování 

chodských lidových tradic. V této práci vydané Supraphonem Praha v roce 1972 

shromáždil nejtypičtější ukázky chodských písní.  

 Zdeněk Bláha je také spisovatelem. Vydal již tři knihy. Dva tituly věnoval Horní 

Bříze. V roce 1998 vydal knihu Lidé a lidičky hornobřízští, o tři roky později vyšla kniha 

s názvem Bejvávalo v Horní Bříze. Chodskému folkloru se věnuje prostřední titul – 

Nezapomenutelné postavy chodského folkloru. V této knize je sepsáno více než 

30 osobností chodského folkloru.124 

Zdeněk Bláha se pravidelně podílí na přípravě Mezinárodního dudáckého festivalu 

ve Strakonicích a Chodských slavností.  

Mezi jeho ocenění patří cena ministra kultury ČR za celoživotní práci s folklorem, 

kterou obdržel v roce 2007. Ve stejném roce byl uveden do Síně slávy Národního ústavu 

lidové kultury ve Strážnici. V roce 2009 dostal Pamětní medaili města Domažlice a o rok 

později byl uveden do Dvorany slávy na krajském úřadu v Plzni za celoživotní přínos 

v oblasti folklorních tradic. V roce 2015 mu bylo jako prvnímu uděleno čestné občanství 

města Horní Bříza.125 

2.6.2.2  Zdeněk Vejvoda 

Zdeněk Vejvoda je významný západočeský etnomuzikolog. Narodil se 

v Rokycanech 22. června 1975. Vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity 

 
124 Zdeněk Bláha. Folklórní soubor Úsměv Horní Bříza [online]. Horní Bříza: Folklórní soubor Úsměv, 2014 

[cit. 2020-07-06]. Dostupné z: https://soubor-usmev.webnode.cz/zdenek-blaha/ 
125 Český hudební slovník osob a institucí [online]. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty Masarykovy 

univerzity, 2015 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: 

https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail

&id=7887 
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v Plzni, obor učitelství pro střední školy – český jazyk, literatura a hudební výchova, 

následovalo studium etnologie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Je 

vědeckým pracovníkem etnomuzikologického oddělení Etnologického ústavu Akademie 

věd ČR. Působí jako pedagog Pražské konzervatoře, kde vyučuje na hudebně-dramatickém 

oddělení. Je autorem folklorních pořadů Radia Proglas a spolupracuje také s Českým 

rozhlasem v Plzni, kde moderuje Špalíček lidových písní a pořad S Plzeňáky za folklorem.  

Zaměřuje se na lidovou hudbu v Čechách a dudáckou kulturu jihozápadních Čech. 

Zabývá se využitím tanečního a hudebního folkloru v pedagogické praxi. Je uměleckým 

vedoucím dětského souboru Sluníčko, Souboru písní a tanců Rokytí a dudáckých muzik 

z Rokycan.126 

Spolupracuje na přípravách Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, 

Mezinárodního dudáckého festivalu Strakonice, Mezinárodního folklorního festivalu 

Česká náves – Dýšina a na Chodských slavnostech. Pravidelně zasedá v porotách soutěže 

Zpěváček a v západočeských regionálních kolech postupové přehlídky choreografií.  

V roce 2017 byla Zdeňkovi Vejvodovi udělena předsedou Akademie věd ČR 

Čestná medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy.127 

2.6.2.3 Antonín Konrády 

Antonín Konrády je zakladatelem pravděpodobně nejznámější dudácké muziky – 

Konrádyho dudácké muziky. 

Antonín Konrády se narodil do domažlické muzikantské rodiny 26. dubna 1931. 

Jeho rodina je známá především díky výrobě dud. S tou začal Antonínův děda Jakub 

Konrády. On sám se sice nezabývá výrobou dud, ale vyrábí jiné lidové nástroje – 

vozembouch128 a fanfrnoch129. 

 
126 Zdeněk Vejvoda. Radio Proglas [online]. Brno: Folklórní soubor Úsměv, 2020 [cit. 2020-07-06]. 

Dostupné z: https://www.proglas.cz/o-nas-a-s-nami/kdo-je-kdo/externiste/vejvoda-zdenek/ 
127 TYLLNER, Lubomír a Zdeněk VEJVODA. Česká lidová píseň: historie, analýza, typologie. Praha: 

Bärenreiter Praha, 2019. ISBN 978-80-86385-39-6., str. 309 
128Rytmický hudební nástroj. Jedná se o až dva metry dlouhou tyč, která je z jedné strany zakončena párem 

činelů. Činely se rozeznívají úderem vozembouchu o zem. Zhruba v polovině je umístěna tamburína, na 

kterou se hraje paličkou. Místo tamburíny se někdy objevuje valcha. Na tyči může být také umístěno rameno 

s různými zvonky, řetízky či drobnými činelkami.  
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Společně se Zdeňkem Bláhou vyhráli jako duo stříbrnou medaili na Mezinárodním 

festivalu studenstva a mládeže v Moskvě v roce 1957. V roce 1965 vyhrál také soutěž 

sólistů na lidové nástroje v Llangolen, na jednom z největších evropských festivalů. 

V roce 1955 založil Konrádyho dudáckou muziku, ve které dodnes hraje. Je 

považován za nejstaršího dudáka na Chodsku. Společně s „Konrádyovci“ nahrál v rozhlase 

přes 600 lidových písní. Napsal Školu hry na dudy.130 

Antonín Konrády je znám nejen jako dudák a učitel hry na dudy, ale také jako 

vypravěč chodských „poudaček“131 a jako zpěvák.  

 
129 Někdy také famfrnoch nebo bukač je džbán potažený napnutou kůží, prostředkem je provlečen svazek 

koňských žíní. Hraje se na něj taháním za koňské žíně navlhčenými prsty.  
130 Konrády uspěl v Moskvě i ve Walesu. Domažlický deník [online]. Praha: VLTAVA LABE MEDIA, 

2009, 15.8.2009 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: 

https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/antoninkonrady20090811.html 
131 povídaček 
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3 Folklórní soubory zpracovávající Chodsko 

Zpracovávání lidových tradic z oblasti Chodska se věnuje celá řada folklórních 

souborů. Některé soubory zpracovávají výlučně Chodsko, mezi tyto soubory spadají 

soubory z regionu – Národopisný soubor Postřekov nebo Chodský soubor Mrákov. 

Chodské písně a tance jsou také součástí repertoáru některých dalších souborů, příkladem 

je Plzeňský lidový soubor Mladina, Folklórní soubor Gaudeamus VŠE, Folklórní 

soubor Marjánek nebo Folklórní soubor písní a tanců Jiskra. Takových souborů je celá 

řada. Lidové písně pak zpracovává celá řada lidových muzik. Mezi nejznámější patří již 

zmiňovaná Konrádyho dudácká muzika, Domažlická dudácká muzika nebo také 

Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje. 

Pro práci s lidovou písní na základních školách je vhodné využívat nahrávek 

folklórních souborů a muzik. Klavírní doprovod je lidové muzice nepřirozený 

a neposkytuje žákům autentický prožitek.  

Tato práce je zaměřena na využití lidových tradic v prostředí 1. stupně ZŠ, z tohoto 

důvodu byly pro následující kapitolu vybrány pouze dětské folklórní soubory, které jsou 

zaměřeny na práci s dětským kolektivem. 

3.1 Dětský chodský soubor Mráček 

Dětský chodský soubor Mráček byl založen v roce 1989 v Mrákově. Navštěvují ho 

děti od 5 do 15 let. Soubor zpracovává výlučně materiál z Chodska. Vystupuje s vlastní 

dudáckou muzikou Dráteníci. Soubor vystupuje v chodských krojích. Vedoucí tohoto 

souboru je Marie Johánková.132 

3.2 Dětský folklórní soubor Jiskřička 

 Dětský soubor Jiskřička založila Vlasta Černá v Plzni v roce 1982. Tento soubor 

pracuje s lidovou kulturou Chodska, Plzeňska a Jižních Čech. Děti vystupují v chodských 

a plzeňských krojích. Soubor je rozdělen do dvou věkových kategorií. Děti od 5 do 10 let 

navštěvují složku zvanou MATA, děti od 10 do 16 let jsou ve složce VATA. Soubor má od 

 
132 O souboru. Dětský chodský soubor Mráček [online]. Mrákov [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: 

http://www.mracekmrakov.unas.cz/ 
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roku 1986 vlastní dětskou muziku MUZA. Vedoucími souboru jsou Lenka Bajerová, Jitka 

Nejdlová, Jiří Stašek a Šárka Stašková. Vedoucí muziky je Jana Bísková.133 

 Řada dětí vychovaných v Jiskřičce pokračuje v dospělém Folklórním souboru písní 

a tanců Jiskra.  

3.3 Folklórní soubor Mladinka a Dětský folklórní soubor Mladinečka 

Historie plzeňského souboru Mladinka sahá do roku 1986, ve kterém byl soubor 

založen původně pod jménem Škodováček. Vznik a vývoj souboru je spjat s Plzeňským 

lidovým souborem Mladina. Jeho cílem je vychovávat tanečníky pro tento dospělý soubor. 

Vedoucími Mladinky jsou Linda Hnátková, Jitka a Martin Šeflovi. Soubor zpracovává 

nejen lidové písně a tance z oblasti Plzeňska, ale také z jihozápadních Čech. Mladinka 

vystupuje s vlastní muzikou, kterou vede Jaroslava Kaplanová.  

V roce 2000 vznikl jako odnož Mladinky Dětský folklórní soubor Mladinečka. 

V této taneční přípravce připravuje Marcela Voldřichová, Pavla Randová a Martin Šefl děti 

pro Folklórní soubor Mladinka.134 

3.4 Folklórní soubor Marjánek 

Folklórní soubor Marjánek byl založen v roce 1995 Zdeňkou Bahledovou 

v Mariánských Lázních. Původně dramatický kroužek se postupně zaměřoval na 

zpracování lidových zvyků a písní z Chodska. Postupem času se lidové tance a písně 

z Chodska staly většinovým repertoárem souboru. Soubor od roku 2004 pořádá 

v Mariánských Lázních Mezinárodní folklórní festival Mariánský podzim.  

Tento soubor je rozdělen na 3 věkové kategorie – žáci prvního stupně ZŠ, žáci 

2. stupně ZŠ a střední školy, a dospělí tanečníci. Každá z kategorií má jak tance a pásma 

vlastní, tak se členové pravidelně setkávají ve společných pásmech. 

Soubor vystupuje s vlastní dudáckou muzikou, jejíž zakladatelem je Josef Babička. 

V současné době vede muziku Jan Podlucký a Filip Hahn. Vedoucími tanečníků jsou 

Kateřina Jandlová a Nikola Turková. 

 
133 Dětský folklórní soubor Jiskřička. Dětský folklórní soubor Jiskřička [online]. Plzeň: Pavel Žák, c2014-

2017 [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: http://www.jiskricka-plzen.cz/soubor.html 
134 Mladinka. Mladinka [online]. Plzeň: Mladinka, 2019 [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: 

http://www.mladinka.cz/index.php 
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4 Folklorní festivaly na Chodsku 

Mezi nejslavnější festivaly u nás vedle Mezinárodního folklórního festivalu Strážnice 

a Mezinárodního dudáckého festivalu Strakonice bezpochyby patří Chodské slavnosti – 

Svatovavřinecká pouť. První Chodské slavnosti se uskutečnili již v roce 1955.135 

Každoročně se konají o víkendu po svátku svatého Vavřince.136 V průběhu Chodských 

slavností se představují především soubory a lidové muziky z Chodska, menší prostor je 

také věnován souborům z jiných etnografických regionů a zahraničí. Během Chodských 

slavností je možné i dnes vidět kroje oblečené i na lidech, kteří se nepodílí na programu 

slavností.  

Folklórní festival Chodská hyjta se koná každoročně v Mrákově souběžně 

s Chodskými slavnostmi. Pořadatelem je Chodský soubor Mrákov. 

Pošumavský věneček se svou formou vymyká folklórním festivalům a koná se na 

místě od Chodska velice vzdáleném, pro svou dlouholetou tradici a unikátnost si však 

zaslouží zmínit. Český národní ples – Pošumavský věneček je nejstarší akcí svého druhu 

u nás. Již 84 let ho pořádá Spolek rodáků a přátel Chodska a Pošumaví – Psohlavci 

v Praze. Ples se pravidelně koná v Praze. V Praze vystřídal několik sálů – Lucernu, Obecní 

dům, Dům umělců, v posledních letech se koná v Národním domě na Vinohradech pod 

záštitou ministra kultury. Tento ples je pravidelně zahajován průvodem krojovaných hostů 

a vystupuje zde celá řada folklórních souborů a muzik. 

 

 
135 O festivalu. Chodské slavnosti – Svatovavřinecká pouť [online]. Domažlice: Mirec, 2008 [cit. 2020-07-

15]. Dostupné z: http://www.chodskeslavnosti.cz/cs/ofestivalu/ 
136 Tj. víkend po 10.8 
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5  Lidová kultura ve výuce na 1. stupni ZŠ 

Součástí kurikula na 1. stupni ZŠ je výchova k hodnotám. Kultura a s ní lidová kultura 

je jednou z hodnot, ke kterým se snažíme děti vést. Ve vzdělávacím a výchovném procesu 

má kultura výsadní místo. Všichni se rodíme do nějaké kultury, která nás zásadně 

ovlivňuje. Lidová kultura je součást našeho kulturního bohatství. Dnes už není bohužel 

povětšinou předávána v rodině v rámci běžného života, ale stala se předmětem 

institucionální výchovy. 

Lidová kultura má rozhodně své místo ve školní výchově. Děti se jejím 

prostřednictvím dovídají o životě svých předků a zjišťují více o místě, ve kterém žijí. 

Vzhledem k velkému množství témat, která se pod termín lidová kultura schovají, je 

možné pracovat s lidovou kulturou velice systematicky, a to téměř ve všech vyučovacích 

předmětech. Bez velkého přemýšlení se nabízí vlastivěda, výtvarná výchova či pracovní 

činnosti, hudební výchova nebo český jazyk. Témata spojená s lidovou kulturou však lze 

začleňovat také například do matematických úloh. 

To, že péče o lidovou kulturu má smysl a měla by být samozřejmou pro každou zemi, 

dokazují také seznamy UNESCO, zvláště pak seznam nehmotného kulturního dědictví. 

Díky péči o lidovou kulturu můžeme nadále dětem předávat kulturní bohatství národa.  

Ze znalosti lidové kultury vycházel už J. A. Komenský, který do výuky začleňoval 

lidové písně, ukolébavky nebo dětská říkadla. Systematičtější výuka spojená s lidovou 

kulturou se dostala do škol až v polovině 19. století, kdy se v souvislosti s národním 

obrozením učitelé začali zajímat o lidovou kulturu svého regionu a jako lidé znalí 

notového zápisu se stali hlavními aktéry sběratelských akcí. Už po Národopisné výstavě 

českoslovanské se projevovaly snahy o zařazení folklóru do výuky na základních školách, 

folklor byl chápán jako prostředek pro rozvíjení smyslů, citu, rozumu a dětské tvořivosti. 

Pro svůj vlastenecký rys se stal folklór součástí vyučování během meziválečného období. 

Díky spětí folklóru s venkovem, a tudíž i s pracujícím lidem se stal folklór nástrojem 

politiky od doku 1948, v té době byla však snaha odstranit lidové zvyky od křesťanské 
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tradice.137 Z kapitoly „lidové tradice“ jasně vyplývá, že právě na křesťanském základě je 

většina tradic postavena a z víry vychází, v této době se tak udržování lidových tradic stalo 

jen formální, bezobsahové. Tímto byl také vytlačen vlastenecký charakter a lidová kultura 

se začala zvolna ze školního prostředí ztrácet.  

V dnešní moderní době, se nabízí několik otázek. Proč by měla být lidová kultura do 

výuky na základních školách začleňována? Není to jen přežitek a lpění na dobách dávno 

minulých? K čemu bude dětem znalost tradic v dnešním globalizovaném světě?  

 Začleňování lidové kultury do výuky vychází z didaktického principu směřování od 

blízkého ke vzdálenému. Abychom se byli schopni orientovat ve světě, je nejprve potřeba 

poznat sebe, svůj domov, město, kraj, zemi. Znalost vlastních kořenů, zvyků, jazyka, 

kultury, ze které pocházím dává možnost ke srovnávání a hledání podobností a odlišností 

kultur jiných. Výuka spojená s lidovou kulturou je zaměřena na budování pozitivního 

vztahu k místu, ve kterém žiji, tím se buduje také odpovědnost k tomuto místu. Tato výuka 

vychází ze známého, je tedy dětem blízká a srozumitelná. Dítě se také může stát velice 

rychle aktivním. Lidová kultura je pro děti snadno vstřebatelná, písně využívají 

jednoduché harmonické postupy, texty písní a říkadla bývají snadno zapamatovatelná. 

Lidová kultura je také chápána jako nositel etických a estetických hodnot. Oblast lidové 

kultury je nesmírně široká, nabízí tedy každému z dětí uplatnění. 

 Podle Schauerové138 je folklor díky svému společenskému rysu lékem proti 

šířícímu se individualismu, zároveň však nepotlačuje individualitu dítěte. Tvrdí také, že 

folklor je nástrojem k odhalení talentu a potenciálu každého dítěte. 

5.1 Projekt „Tady jsme doma“ 

Projekt „Tady jsme doma – regionální folklor do škol“ byl inspirací pro výběr tématu této 

diplomové práce.  

 
137 SCHAUEROVÁ, Alena a Magdalena MAŇÁKOVÁ. Regionální folklor do škol: manuál pro učitele. Ve 

Strážnici: Národní ústav lidové kultury, 2015. Tady jsme doma (Národní ústav lidové kultury). ISBN 978-80-

88107-01-9., str. 13 
138 SCHAUEROVÁ, Alena a Magdalena MAŇÁKOVÁ. Regionální folklor do škol: manuál pro učitele. Ve 

Strážnici: Národní ústav lidové kultury, 2015. Tady jsme doma (Národní ústav lidové kultury). ISBN 978-80-

88107-01-9., str. 17 
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 Projekt „Tady jme doma – regionální folklor do škol“ vznikl v roce 2008 pod 

záštitou Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Jeho vznik podnítil výzkum Aleny 

Schauerové, která zjistila, že děti neznají české lidové písně a mají k nim spíše pohrdavý 

postoj. Právě Alena Schauerová stála za vznikem tohoto projektu, společně s etnografkou 

Magdalenou Maňákovou.  

Učitelé zapojení do tohoto projektu se snaží zprostředkovávat a předávat regionální 

historii a kulturu pomocí regionálního folklóru. Autorky projektu si kladou za cíl, aby se 

lidová kultura stala součástí vzdělanostního základu člověka a lidová kultura se stala 

běžnou součástí vyučování napříč předměty. Motivací pro děti se stalo vystupování na 

Mezinárodním folklórním festivalu Strážnice. Tento projekt byl určen pro žáky 1. stupně 

ZŠ, postupně se však rozšiřuje i do škol mateřských. Jeho původní určení bylo především 

pro školy v oblastech, ve kterých již folklór není živou záležitostí. Ve školním roce 

2018/2019 bylo v tomto projektu zapojeno 28 škol a školek. Důležitá na tomto projektu je 

nejen vlastní práce ve třídě, ale také spolupráce s NÚLK,139 na který se učitelé mohou 

obrátit s prosbou o pomoc či radu. Podstatnou součástí je právě komunikace vyučujícího 

s autory projektu a týmem odborníků. Několikrát ročně vychází zpravodaj, ve kterém se 

zapojení učitelé navzájem inspirují svou prací. V tomto zpravodaji jsou také články 

týkající se folklórních, pedagogických a didaktických témat. V rozhovoru pro Rádio 

Proglas Schauerová tvrdí, že z průzkumů, které provádí, vyplývá, že děti díky tomuto 

projektu získávají povědomí o historii svého regionu a lásku k lidové písni. Učitelé 

v těchto průzkumech říkají, že díky projektu dostávají možnost vyniknout děti, které mají 

méně schopností a talentu v jiných oborech, a získávají tak lepší postavení mezi spolužáky. 

140 

 Autorky projektu jsou přesvědčeny, že poznávání regionálních tradic pomáhá 

budovat kulturní identitu dítěte, navázat pevný a odpovědný vztah k místu bydliště a je 

východiskem pro poznávání kultury celonárodní a kultur cizích.141 

 
139 Národní ústav lidové kultury ve Strážnici 
140 Fólklórní okénko. Radio Proglas. In: Https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2019-05-01-16-55-

00/ [online]. Brno: Radio Proglas, 2020, 1.5.2019 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: 

https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2019-05-01-16-55-00/  
141 Tady jsme doma. Regionální folklor do škol [online]. Strážnice: Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, 

2009 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://www.nulk.cz/tadyjsmedoma/?str=detidetem 



71 

 Na každý školní rok je vyhlášeno téma, které rozšiřuje a přesahuje prvoplánové 

zaměření na koloběh roku a poskytuje dostatečnou šíři pro individuální pojetí. Příkladem 

takového tématu je „Přišel k nám host“ z roku 2016 nebo „Písnička k domovu“ z roku 

2015, „Voda“ z roku 2012.  
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Závěr 

Cílem této práce bylo poskytnout čtenáři komplexní přehled o lidové kultuře na 

Chodsku a poskytnout inspiraci pro práci s dětmi. Bylo pojednáno nejen o lidové 

architektuře, zvycích, tanci, písni, ale také o sběratelské akci a sběratelích, významných 

osobnostech pro lidovou kulturu na Chodsku, dětských folklórních souborech a festivalech. 

V poslední kapitole jsou shrnuty důvody, proč je vhodné zapojovat lidové tradice do výuky 

na základní škole. Čtenář zde také najde informace o projektu Tady jsme doma – 

regionální folklór do škol, který je zaměřen na aplikaci témat a prvků lidové kultury do 

školního prostředí. 

To, že lidová kultura je dědictvím zasluhujícím péči, dokazuje například seznam 

UNESCO, kam každoročně přibývají nejen hmotné kulturní statky, ale také nehmotné 

dědictví v podobě zvyků, tanců, řemeslných technik atp. Péče o lidovou kulturu by se měla 

stát součástí výuky na prvním stupni z důvodu uchování pro další generace. My, učitelé, 

bychom měli ctít a uznávat odkaz kantorů, kteří se snažili uchovat lidovou kulturu pro 

další generace sepisováním pohádek či zpěvníků. Lidová kultura je dětem blízká a jejím 

využíváním ve výuce následujeme princip posloupnosti od blízkého ke vzdálenému 

a umožňujeme žákům být aktivními účastníky vyučovacího procesu. Znalostí vlastních 

kořenů otevíráme žákům svět, na který jsou schopni nahlížet v souvislostech. Žáci si díky 

poznávání lidových tradic prohlubují pocit sounáležitosti se svým domovem. Díky veliké 

šíři témat poskytuje lidová kultura každému dítěti prostor pro sebevyjádření a nabízí 

každému uplatnění.  

Věříme, že zapojování lidových písní, tanců a zvyků ve výuce vede ke zvýšení zájmu 

dětí o folklór a místo, ve kterém žijí. Touto prací chceme učitelům poskytnout inspiraci pro 

zkvalitnění výuky hudební výchovy na základních školách a předkládáme argumenty pro 

zapojování lidové kultury do výuky. 

Pro sepsání této práce bylo čerpáno z uvedené literatury a z korespondenčního 

rozhovoru s Petrem Buršíkem, který je součástí příloh. 

 Tento cíl výše popsaný se dle našeho názoru podařilo naplnit. Práce poskytuje 

inspiraci pro práci i s ve výuce méně zapojovanými tématy. Čtenář nalezne tipy na práci 
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v rámci pohybové výchovy. V příloze práce se nachází pracovní list zabývající se krojovou 

tématikou. Zájemci v příloze také naleznou scénář pohádky „O Káči, čertovi a pastýři“, 

který vychází ze stejnojmenné pohádky zapsané Janem Františkem Hruškou a je příkladem 

komplexního využití chodské lidové kultury ve výuce. 
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Příloha č. 1 – Rozhovor s Petrem Buršíkem 

Rozhovor s Petrem Buršíkem zařazujeme do příloh diplomové práce, jelikož z něj bylo 

čerpáno a citováno v kapitole o lidových tradicích. 

1. Jaký vztah máte k lidovým tradicím a folklóru? 

Vzhledem k tomu, že jsem v tom vyrostl a působím od dětství v Národopisném souboru 

Postřekov, tak pochopitelně kladný. Řadu tradičních zvyků udržujeme v rodině, tedy vedli 

mě k tomu rodiče a já k nim ukazuji cestu svým dětem. Dalo by se říci, že jsem hodně 

konzervativní, tedy že tím žiji. 

2. Jaké tradice jsou dodnes živé na Chodsku? 

Je jich hodně, tak nevím, jestli na něco nezapomenu. Vezmu-li to časově od počátku roku, 

tak: 

- V době bálové sezóny se hodně zpívá a tančí. Pořádají se bály, kam chodí velká 

většina žen v krojích a na bál pořádaný souborem pak v krojích přijde i spousta 

mužů. Vše vrcholí masopustem, který je pro Postřekov něco jako “rodinné stříbro“, 

tedy asi největší tradiční akce, která zasáhne prakticky celou vesnici. Trvá 4, 

respektive 5 dní. Od pátku do úterní půlnoci. Každý večer se koná nějaká zábava 

nebo bál. Páteční večer se sejdou mladí na „Sezpívané“ a za doprovodu dudácké 

muziky zpívají chodské písničky. Pro přespolní účastníky masopustu jde o takovou 

přípravu na dny následující. V sobotu večer se koná Maškarní bál, v neděli 

krojovaný průvod svobodné chasy završený Kytičkovou zábavou. Mladí svobodní 

chlapci legrůtí (rekrůti) pak celou noc “drží stráž“ v hospodě a ráno jako tzv. 

“voráči“ přeorávají obec. V pondělí se od poledne zpívá s dudáckou v hospodě 

a večer tančí na Babském bále (báby mají sólo). Vše zakončí úterní maškarní 

průvod, odsouzení a poprava Masopusta a truchlení u muziky končící s úderem 

půlnoci. Po ní následují půst až do Velikonoc. 

- V době Velikonoc chodí namísto zvonění v kostele po vsi party “klepáčů“, kluků 

s řehtačkami a drkačkami. Samozřejmě se zdobí vajíčka, vaří a pečou velikonoční 

dobroty, světí kočičky atd. Tradiční je “vyhazování vajíček“ (na zahradě, na louce) 

a soupeření, čí vydrží déle, než se rozbije. Pletení pomlázek a chození po děvčatech 



 

není tradiční zvyk, ale importovaný, nicméně v posledních letech se chodí 

i v Postřekově. My si k tomu šupání alespoň přidali zpívání našich velikonočních 

písniček nebo naše říkadla, abychom nemuseli volat … hody hody… 

- Stavění májky i líbání pod břízou. 

- Pouť. 

- Posvícení. 

- Advent a Vánoce. Kromě zpívání adventních a vánočních písní si dáváme do vázy 

“barborky“ (proutky třešně, které ve váze rozkvetou). Samozřejmě u nás chodí 

svatý Mikuláš s andělem a čerty. Na Štědrý den ráno děti „vovazujou“ (ovazují) 

stromky a za volání: „Štípkove, kvítkove voblákyjte se, vobuuvyjte se, příde na vás 

mráz. Esli se neburete voblákati vobuuvati, posekáme vás. Do nám bure chodit na 

jabka ha na hrušky, toho pověsíme za provaz!“. A pak nějaké to popíchnutí 

sousedům: „Hu Houdlmoců kokoráčí slepice, hale hu nás suu samý vyjce. Hu 

Bebrů visí prase, hale hu nás je samý maso.“ Ježíšek pak za to dětem hned shodí 

shora nějaké to cukroví. Ostatní vánoční zvyky pak jsou asi stejné nebo podobné 

i na jiných místech republiky – k obědu hrách nebo čočka, večer ryba-kapr. 

- Pokud jde o zvyky, které nezávisí na roční době, pak to je zejména tradiční 

„Chodská svarba“ (svatba), kterou v menší či větší míře dodržují všichni, tedy 

alespoň něco se odehraje na úplně každé svatbě, žení-li se nebo vdává-li se někdo 

ze vsi. Svarba je ale na dlouhé povídání. 

3. Jakým způsobem probíhá masopust v Postřekově? 

Zde jsem ve zkratce odpověděl už výše, pokud to bude stačit. Podrobněji by to bylo na 

dlouho a spíše na rozhovor, než se rozepisovat. Ale o masopustu toho bylo natočeno 

a napsáno tolik, že si to jistě dohledáte. Posílám Vám, co o masopustu napsala PhDr. Marta 

Ulrychová v roce 2007. Tehdy přijala moje pozvání a v Postřekově pobyla po celou dobu 

a celý masopust si tak prožila. 

4. Byla tradice masopustu přerušena, nebo probíhá kontinuálně? 

V současné podobě jen s menšími obměnami probíhá masopust nepřetržitě asi od 

šedesátých let minulého století. Tradici přerušila válka. Postřekov leží v Sudetech a stal se 



 

tedy součástí Říše a ne Protektorátu. Veselice se většinou (až na výjimky) konat nesměly, 

neboť se musel držet smutek za vojáky padlé na frontě. 

Před válkou byl Masopust podobný tomu, jak se dnes drží v okolních vesnicích, tedy 

chodilo se po chalupách a vybíralo se na muziku. 

V neděli chodila děvčata a pak si platila muziku. Za to si pak mohla vybírat, s kým půjdou 

tancovat. Dá se říct, že to byla permanentní dámská volenka. Dnes se z toho vyvinula ona 

Kytičková. Každé svobodné děvče má na šátku kytičku květů (většinou umělých), kterou si 

sama uvázala a tu dá po průvodu na sále (po prvním muzikantském kousku) chlapci, 

s nímž tančila. Připne mu jí do klopy saka. Kluci nechodí v krojích, pouze holky. Chlapec 

pak tu kytku nosí po zbytek masopustu a dívce by se měl věnovat a pozve jí na štamprli. 

Tu i platí. Večer pak jde chlapec k ní na večeři. To vše je tradice toho, že neděli si holky 

platily celou samy.  

V pondělí od rána chodili chlapci jako „voráčí“ po vsi. Měli dřevěný pluh a přeorávali 

sníh, aby byla v létě hojná úroda. Při té příležitosti vybírali na muziku zase oni a v pondělí 

tedy byli pány (a pochopitelně platili) oni. Dnes si kluci, kteří by měli jinak ten rok jít na 

vojnu – legrůtí, zaplatí u muziky sólo na každém bále. Oni jsou tou nejdůležitější skupinou 

masopustu a v úterním průvodu jdou v krojích a na márách nesou vycpaného Masopusta 

a pak ho s katem oběsí. 

5. Je nějaká tradice, která téměř upadla v zapomnění a v současné době se těší svému 

návratu? 

Nevím. Jedině ta pomlázka, ale ta neupadla v zapomnění. S tou se nechodilo a teď se 

chodí. Tedy import. 

6. Jsou nějaké tradice, které jsou spojeny především s dětmi? Které to jsou?  

Děti jsou přítomny veškerému dění. O masopustu jdou vedle Kytičkového průvodu a pak 

na sále chvíli křepčí mezi dospělými, než musí domů. „Voráčí“ pravidelně navštěvují školu 

a tam udělají nějakou tu legraci. 

Výlučně kluci mají klepáče o Velikonocích. U nás chodí 4 party a hlídají si hranice svého 

území. Vyhazování vajíček je také zvyk spíše pro děti. Vymizelé (dnes již nedodržované) 



 

zvyky anebo starší dětské hry předvádí dětský soubor ve svých pásmech – zvyky pohůnků 

na pastvě apod. 

 



 

Příloha č.2 – Pracovní list 

Kolem kterého města se nachází oblast zvaná Chodsko? 

 a) Karlovy Vary 

 b) Luhačovice 

 c) Domažlice 

Dokážeš toto město zakreslit na mapě?142 

 

Jak se nazývá typ oblečení, které mají tanečníci na následujícím 

obrázku?143 

  ---------------------------------- 

 
142 Blank map of the Czech Republic. In: Wikimedia commons [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2 March 2020 [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blank_map_of_the_Czech_Republic.svg 
143 Archiv FS Marjánek 



 

 

       

Sváteční kroj z Postřekova144  Sváteční kroj z Mrákova145 

Podívejte se na obrázky. Čím se kroje liší? Najděte aspoň 4 rozdíly.  

 

------------------------------------ -------------------------------- ------------------------------ 

------------------------------------ -------------------------------- ------------------------------ 

Dokážete podle kroje odhadnout, ve které z vesnic byla úrodnější pole 

a byla bohatější? 

-------------------------------------------------- 

 
144 Kroj přástkový - vdaná žena. In: Chodsko.net [online]. Domažlice: Johánek, c2014 - 2020 [cit. 2020-07-

18]. Dostupné z: http://www.chodsko.net/chodskem/costume-detail/21#content 
145 Kroj s kabátkem a plenou. In: Chodsko.net [online]. Domažlice: Johánek, c2014 - 2020 [cit. 2020-07-18]. 

Dostupné z: http://www.chodsko.net/chodskem/costume-detail/32#content 



 

Vymaluj omalovánky tak, aby vypadaly jako chodský kroj.  

 

 

 



 

Příloha č. 3 – Scénář pohádky „O Káči, čertovi a pastýři“ 

 

 

 

 

O Káči, čertovi a pastýři 

Nikola Turková 

dle námětu Jana Františka Hrušky 

s písněmi ze zpěvníků Jindřicha Jindřicha a Ludvíka Kuby 



 

ÚVOD 

 Tento scénář vznikl jako součást diplomové práce „Lidová kultura na Chodsku 

a možnosti využití ve výuce na prvním stupni“ jakožto ukázka komplexního využití lidové 

kultury ve výuce. Předlohou k tomuto scénáři se stala pohádka „O Káči, čertovi a pastýři“, 

kterou zapsal Jan František Hruška a publikovala Věra Formánková ve své knize Pohádky 

z Chodska.146 Pro tvorbu bylo využito video z youtube.cz, které namluvil Filip Cíl a Tomáš 

Kugel.147 Autorka se snažila pro autentičnost zážitku zapojit prvky chodského nářečí tak, 

jak ho poznala v knize Chodské pohádky.148 Z této knihy je převzata úvodní promluva 

vypravěče.149 

 

SEZNAM POUŽITÝCH PÍSNÍ: 

Alou, pani muzikanti, hleďte na mě pozor dát150 

Hulán151 

Pásla Vochčičky152 

Roztrhaná chalupa153 

Šíli, šíli ševcí boty154 

Zadudej dudáčku, zadudej155 

 
146 FORMÁNKOVÁ, Věra. Pohádky z Chodska. Západočeské nakladatelství, 1991. ISBN 80-7088-034-1. 
147 KÚCÍ, 2.4.2020, Pohádkové bonbónky – O Káči, čertovi a pastýři. YouTube video. [2020-3-19]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=M1qaztykd-A&t=495s 
148 Chodské pohádky. Praha: Edvard Fastr, 1940. 
149 Chodské pohádky. Praha: Edvard Fastr, 1940., str. 90 
150 KUBA, Ludvík a Věra THOŘOVÁ. Lidové písně z Chodska. Ilustroval Magdalena ČÁSLAVSKÁ. 

Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1995. ISBN 80-85010-97-6., str. 47 
151 JINDŘICH, Jindřich. Jindřichův Chodský zpěvník: Díl VII. Druhé. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, 1954., str. 66 
152 JINDŘICH, Jindřich. Jindřichův Chodský zpěvník: Díl VII. Druhé. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, 1954., str. 51 
153 JINDŘICH, Jindřich. Jindřichův Chodský zpěvník: Díl VI. Druhé. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, 1954., str. 98 
154 JINDŘICH, Jindřich. Jindřichův Chodský zpěvník: Díl VII. Druhé. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, 1954., str. 121 
155 KUBA, Ludvík a Věra THOŘOVÁ. Lidové písně z Chodska. Ilustroval Magdalena ČÁSLAVSKÁ. 

Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1995. ISBN 80-85010-97-6., str. 432 
 



 

Postavy: 

VYPRAVĚČ 

PASTÝŘ 

KÁČA  

 ČERT  

 ČERT 2  

VYPRAVĚČ 

 POSEL 1  

POSEL 2  

POSEL 3  

POSEL 4  

POSEL 5  

POSEL 6  

CHLAPEC 1 

CHLAPEC 2 

DÍVKA 1 

TANEČNÍCI U MUZIKY  

ČERTI  

 OVEČKY  

 



 

Obraz 1 – Úvod 

Doprostřed jeviště přichází vypravěč 

VYPRAVĚČ: 

 „Tak vám tera teký budu povídat jednu pohádku vo pěkně povedené Káči. Hale to 

vám povídám, ajť mi potom nedřímáte: bude dlouhá! 

 Říkají, Káče hdyž se povede, to nepotřebujou psa až v devátým stavení. Takovou 

povedenou Káči měli teký vodkud je tahle pohádka. Tam ta Káče byla nad všechny. Ta se 

nebála hani čerta!“ 

Obraz 2 – U muziky 

Chlapci přináší stůl a židle, staví je do předního levého rohu jeviště, vesele se při tom baví.  

Káča přichází sama.  

CHLAPEC 1: „Jesli-pa dneska přídou všechny?“ 

CHLAPEC 2: „I co by nepřišly? Hančí Koubůc si to určitě nenechá utýct!“ 

Jeden z chlapců zakopne a svalí se na zem. 

KÁČA: pošklebuje se:“ Karel, Karel, do pekla zajel.“ 

CHLAPCI: „Káče, Káče, po poli jen skáče, u muziky sedí v koutě, i když máme íčko 

poutě.“  

Všichni se začnou smát. Káča bere jednomu z chlapců židli, na které seděl a odnáší ji. 

Sedne si na ni v pravém předním rohu jeviště. 

Dívky nastupují ve dvojicích či trojicích po diagonále ze zadního pravého rohu, během 

zpěvu následně chodí po kruhu. Zpěv je bez muziky. Dívky jdou houpanou chůzí, jeden krok 

odpovídá jednomu taktu. 



 

 

Po této písničce se ozve muzika a chlapci si jdou pro tanečnice. Káča se rozhlíží a šla by 

tancovat, žádný tanečník nepřijde a Káča zůstává sedět.  

 

 

Chlapci vystřídají taneční partnerky, ale Káča pořád zůstává sedět. 

 



 

 

 

DÍVKA 1: „Káče, s kýmpa ty půjdeš do kola?“ Výsměšně 

KÁČA: „S čertem!“ 

Jen co to Káča řekne, přichází čert oblečený v černém obleku. Všichni tanečníci se zastaví 

na místě a dívají se na něj. Čert se rozhlíží po sále, jakmile uvidí Káču, jde za ní, hluboce 

se ukloní a vyzve ji k tanci. Všichni v sále na ně koukají, čert s Káčou tančí sólo, postupně 

se k nim přidávají ostatní.  

 

Po tanci vede Čert Káču ke stolu, u kterého předtím byli chlapci. 

ČERT: „Jsi skvělá tanečnice, jakpa je možný, že tu celý večír sedíš?“ 



 

KÁČA: „Ále, náší chlapsí nestojí za groš. Všický ze mě mají strach.“ 

ČERT: „I to já ne, já bych s Tebou protancúval třebas celoú noc. Nu, škoda jen, že huž 

muším jít.“ 

KÁČA: „Už teď? Snad byste nechodil v nejlepším!“ 

ČERT: „Tak teda ostanu, ale pamatuj si, Tobě k vůli.“ 

Ozve se muzika, Káča bere čerta do kola.  

 

KÁČA: „Jak živa jsem takhle natancuvála. Hale huž je nad ránem a já muším domů.“ 

ČERT: „Nu, což se dá dělát, půjdu s Tebou.“  

KÁČA: „Nu, copa by ne. Jen se rozlúčím s Hančí.“ 

Tanečníci odchází z hospody, zůstává jen Káča a čert. Káča se odběhne rozloučit. Čert si 

sundá klobouk, aby se podrbal na hlavě a odhalí rohy. Káča se vrací a uvidí rohy, vytřeští 

oči, ihned se však vzpamatuje. Přijde k čertovi jako by se nic nestalo. Oba dva chvíli stojí 

vedle sebe a mlčí. Koukají kolem sebe, na boty, do diváků… 

KÁČA: „Mě dneska ták bolí nohy. Ták jsem se eště nikdá nevytancúvala jako dneska. Na 

tolik tancúvání já nejsem vůbec zvyknutá.“ 

ČERT: „Esli Káče chceš, já tě vemu na záda.“ 

KÁČA: „Třeba.“ 



 

Čert se sehne a Káča mu skočí na záda. Čert se zachechtá a odchází s ní pryč. 

 

Obraz 3 – Peklo 

Na scéně jsou čerti. Líně se povalují, drbou se za ušima, hrajou karty. Ozve se rámus 

a klepání na dveře. 

ČERT: „Hola chlapsí, kamerádí, otevřete mi vrata, nesu hříšnou panenku.“ 

Čerti se ani nehnou. 

ČERT: „Sakramenti jedni, koukejte mi votevřít nebo mě tu huškrtí!“ 

Jeden z čertů se zvedne a líně se plouží k vratům. 

ČERT 2: „Koho to sem neseš, snad né Káči! S tou nám sem nechoď, eště by nám 

převrátila celý peklo naruby.“ 

ČERT: „Nu, copa s ní mám íčko dělát?“ 

 ČERT 2: „Vodnes ji zas, kdes ji vzal!“ 

Čert zabouchne dveře a plouží se zpět k ostatním čertům. Nešťastný čert s Káčou na 

zádech se otáčí a odchází. 

  

Obraz 4 – Na cestě 

Čert se plahočí s Káčou na zádech světem a snaží se jí přemluvit, aby slezla. 

ČERT: „Káče, slez huž ze mě přece dolů.“ 

KÁČA: „Pročpa? Haby mě nohy bolely? Slyšíls co říkal ten sakramentskej hu brány: 

„Vodnes ji zas, kdes ji vzal!“ ha tám eště nejsme.“ 

ČERT: „Ty Káčo jedna hubatá, koukej mě pustít.“ 

KÁČE: „Hdepa, koukej mě zas vodnést.“ 

Čert chodí chvíli po jevišti s Káčou na zádech. 

ČERT: „Nu, tak sme tu. Íčko huž můžeš slízt.“ 



 

KÁČA: „Hdepa, mě se nechce.“ 

ČERT: „Nu, kampa mám s tebú eště jít?!“ 

KÁČA: „Kam chceš.“ 

Čert zoufale zaskučí. 

ČERT: „Hromská ženská! Hde a ják se tě jenom zbavit.“ 

Čert odchází s Káčou pryč. 

 

Obraz 4 – Setkání s pastýřem 

 Na scénu přichází drobným houpavým krokem ovečky – dívky v bílých sukních 

a halenkách, na hlavě mají bílý šátek, na krku červenou stuhu se zvonečkem. Hraje 

písnička „Pásla vochčičky“. Ovečky nezpívají, pohybují se po prostoru a na místě slov 

cupi-cupi-cup, dupy-dupy-dup dupají na místě. Za ovečkami přichází pastýř v kožichu.  

 

Pastýř s ovečkami přichází z levé strany jeviště. Po dohrání písničky ovečky ulehají. 

Přichází čert s Káčou na zádech z pravé strany jeviště. 

Jakmile pastýř čerta spatří, vytřeští na něj oči. Čert věnuje pastýři zoufalý pohled a otočí 

hlavou na Káču, která mu dřímá na rameni. Pastýř kývne hlavou, chvíli se rozmýšlí a pak 

jde ke Káče. 



 

PASTÝŘ: „Kačenko, že se ti chce tomuhle na tom hubenym hřbetě sedít. Vždyť tě to musí 

tlačít. Netlačí?“ 

KÁČA: „Tlačí, netlačí…“ 

PASTÝŘ: „Nu, hdybys chtíla… Podívej se, já mám velkyj, měkyj kožich, já bych tě vzál 

na záda sám a bula bys jako na peřině.“ 

KÁČA: „Haž, budu chtít.“ 

PASTÝŘ: „Ják chceš. Nechceš, nechceš, nutít tě neburu.“ 

Pastýř se otáčí a jde za svým stádem. V tom Káča seskočí z čerta, rozeběhne se a skočí 

pastýři na záda.  

Čert se konečně narovná a couvá od Káči co nejdál. 

ČERT: „Vochčáku, Tobě já se vodměnim, ty bureš eště bohatyj. Dvakrát hudělej, co vod 

tebe burou lidi žádat, hale potřetí ne.“  

Jak to čert dořekne, uteče pryč. 

Káča svírá pastýře, ten se rozhlíží kolem sebe a přemýšlí, jakou cestou se vydá. 

KÁČA: „Kampa íčko pureme?“ 

PASTÝŘ: „Poženu k tánlenctomu rymíku, hajť se vochčičky napijou.“ 

Pastýř žene ovečky, ty se po chvíli nahrnou na jedno místo – k vodě. Pastýř se chvíli 

rozhlíží, popojde kousek od oveček a opatrně, aby si Káča nevšimla, začne rozepínat 

kožich. Jakmile je kožich rozepnutý, otočí se, roztáhne ruce a svleče kožich i s Káčou. 

Káča padá do rybníka. 

Káča se plácá ve vodě a nadává. 

KÁČA: „I ty jeren, i ty jeren. Ty jeren zatracenyj vochčáku, to ti nedaruju!“ 

Ovčák se otáčí a i s ovečkami odchází pryč. 

 

 

 



 

Obraz 5 – Poslové 

Pastýř se chvíli prochází po louce, pak si lehne na záda, podloží hlavu rukama, píská si 

a odpočívá. Najednou přichází poslové. 

POSEL 1: „Hej, vochčáku, ty seš ten, co zachránil Káči vod pekla?“ 

PASTÝŘ: „Nu, sem to já.“ 

POSEL 2: „Ták to mušíš jít s náma. Káča všudy vypravuje, jakpa si jí pěkně zachránil. 

Náš knížepán nás za tebú posílá, že hdyž humíš vod ďábla pomáhat, mušíš mu ho z céry 

vyhnát.“ 

PASTÝŘ: „I copa bych nešel. Pomoc člověku, proč bych se vo to nepokusíl.“ 

Pastýř vstává a odchází s posly. 

Za chvíli se vrací a hraje si s měšcem plným peněz. Naproti němu přichází další poslové.  

POSEL 3: „Hej, vochčáku, ty seš ten, co zachránil Káči vod pekla a knížecí ceru vod 

ďábla?“ 

PASTÝŘ: „Nu, sem to já.“ 

POSEL 4: „Ták to mušíš jít s náma. Káča všudy vypravuje, jakpa si jí pěkně zachránil 

a knížepán tě neumí vynachválit. Náš pan hrabě nás za tebú posílá, že hdyž humíš vod 

ďábla pomáhat, mušíš mu ho z céry vyhnát.“ 

PASTÝŘ: „I copa bych nešel. Pomoc člověku, proč bych se vo to nepokusíl.“ 

Pastýř schovává měšec a odchází s posly. 

Za chvíli se vrací, v nové vestě a s sebou si nese dva plné měšce. Sedá si, vybaluje 

z ubrousku svačinu a v tu chvíli přichází noví poslové. 

POSEL 5: „Hej, vochčáku, ty seš ten, co zachránil Káči vod pekla a knížecí a hraběcí cery 

vod ďábla?“ 

PASTÝŘ: „Nu, sem to já.“ 



 

POSEL 6: „Ták to mušíš jít s náma. Káča všudy vypravuje, jakpa si jí pěkně zachránil 

a knížepán s hrabětem tě neumí vynachválit. Náš pan král nás za tebú posílá, že hdyž 

humíš vod ďábla pomáhat, mušíš mu ho z céry vyhnát.“ 

Pastýř zabalí zpátky svačinu, vstane, podrbe se na hlavě a přemýšlí. 

PASTÝŘ: „Jakpa von to ten čert říkál? Potřetí nepomáhat. Hale jakpa nepomáhat, když 

rozkáže sám pan král! Půjdu zas.“ 

Otočí se k poslům 

 „I copa bych nešel. Pomoc člověku, proč bych se vo to nepokusíl.“ 

Pastýř odchází s posly. 

 

Obraz 6 – V zámku 

Pastýř se prochází po zámku, nakoukne do každého rohu. Jakmile prohlédne celý prostor, 

zavolá na posly. 

PASTÝŘ: „Hej vy dvá, hde ste kdo?“  

Přiběhnou poslové 

POSEL 5: „Tu sme, nemušíš křičít.“ 

POSEL 6: „Copa potřebuješ?“ 

PASTÝŘ: „Potřebuju, habyste na každyj schod dály prázdnyj sud a připravíli mi pěknyj 

dlouhyj řemen.“ 

ČERT: ze zákulisí: „Zapomíl si, že potřetí pomáhat nemáš?! Tuta duše je huž moje.“ 

PASTÝŘ: „Nu, snad nebure ták zle. Já s dobroú přišel, s dobrouú vodejdu.“ 

Poslové přivalí sud a dají pastýři do ruky řemen, ten ho vezme, přeloží a začne jím bouchat 

do sudu. 

ČERT: „Nu, copa to túto je?“ Čert vystrčí hlavu a začne se rozhlížet. Brzo zaleze zpátky. 

Pastýř zase začne na sud mlátit řemenem, pak sud vezme a odvalí ho pryč, ze zákulisí se 

ozve veliký rachot. 



 

PASTÝŘ: „Čerte, Káča si de pro tebe!“ 

ČERT: „Káču né!“ zakřičí zděšeně čert a rychle utíká přes celé jeviště pryč. 

Pastýř si zamne dlaněmi. 

POSEL 5: Nesměle vykoukne. „Huž je pryč?“ 

PASTÝŘ: „Zmizíl.“ 

Oba poslové s úlevou vylezou. 

POSEL 5: „Sláva! To huvidíš, jakpa se ti náš pan král odmění.“ 

PASTÝŘ: „Šak sem rád pomohl. Nechte to ták a peníze dyjte potřebným, já huž svý 

vochčičky mám ha víc já nepotřebuju.“ 

Pastýř se loučí s posly a odchází pryč. 

 

 

 

 


