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Abstrakt: 

Cílem této diplomové práce je zmapovat podobu a vývoj pohřebních zvyků v jižní části 

římskokatolické farnosti Český Dub – v kolatuře kostela sv. Jakuba Většího v Letařovicích 

od poloviny 19. století do začátku 70 let 20. století.  Ve středu zájmu stojí tamní vesnická 

komunita, její prožívání odchodu vlastního člena a forma pohřebního rituálu, který umožňoval 

zesnulému přechod ze světa živých do světa mrtvých. Na pohřební rituály a jejich vývoj 

se práce snaží nahlédnout skrze prizma teorie přechodových rituálů, konkrétně pohledem 

Victora Turnera a rozborem liminální fáze. Zároveň ukazuje důvod rituálního chování a jeho 

performativní složky. Práce reflektuje modernizační a sekularizační celospolečenské procesy 

zkoumaného období a snaží se odhalit jejich vliv na ritualitu letařovických pohřbů. Zabývá 

se byrokratizací a hygienizací pohřebnictví. První část této diplomové práce představuje vývoj 

pohřebnictví v českých zemích spolu s regionálním historickým kontextem. Dále je zde 

vykreslen a rozebrán tradiční venkovský pohřeb na letařovickém hřbitově, jeho duchovní 

i světská část, jak vypadal v podstatě po celou dobu sledovaného období – rozloučení v domě 

smutku, pohřební průvod a doprovod zesnulého do kostela na mši, cesta k hrobu, a nakonec 

spuštění rakve do hrobu, po kterém následovala pohřební hostina. Nakonec práce poskytuje 

rozbor éry kremace a dynamičtějších změn, které nastaly po druhé světové válce. Studované 

období bylo vybráno, neboť polovina 19. století je čas začínajících dynamických 

celospolečenských změn spojených s modernizací a v začátku 70. let století 20. dochází 

k završení sledované transformace pohřebních rituálů. 

  

Klíčová slova: 

pohřeb, kremace, přechodový rituál, liminalita, modernizace, sekularizace, Victor Turner 

Podještědí, Českodubsko, Letařovice 
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Abstract: 

The aim of this diploma thesis is to map the form and development of funeral customs  

in the southern part of the Roman Catholic parish Český Dub – in the collature of the church  

of St. Jakub Major in Letařovice from the middle of the 19th century to the second half 

of the 20th century. The focus is on the local village community, its experience of the death 

of its own member and the form of the funeral rite, which allowed the deceased to pass from 

the world of the living to the world of the dead. The work analyzes funeral rituals and their 

development through the prism of the theory of rites of passage, specifically through 

the perspective of Victor Turner and the analysis of the liminal phase. It also shows the reason 

for ritual behavior and its performative parts. The work reflects the modernization and 

secularization of society and tries to reveal their influence on the rituality of burials 

in Letařovice. It analyzes with bureaucratization and sanitation of funeral homes. The first part 

of this diploma thesis presents the development of burial in the Czech lands and regional 

historical context. Furthermore, the traditional rural funeral in the Letařovice cemetery, 

its spiritual and secular part, is depicted and analyzed, as it looked for the entire period –

farewell in the mourning house, funeral procession and escort of the deceased to the church 

for mass, the way to the grave, and finally the launch of the coffin into the grave, followed by 

a funeral feast. Finally, the work provides an analysis of the cremation era and the more 

dynamic changes that occurred after World War II. The reporting period was chosen because 

the middle of the 19th century was the time of the beginning of dynamic societal changes 

associated with modernization, and in the early 1970s the transformation of funeral rituals 

was completed. 

 

Key words:  

funeral, cremation, rite of passage, liminality, modernization, secularization, Victor Turner, 

Podještědí, Českodubsko, Letařovice 
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1. Úvod 
Lidská smrtelnost a smrt sama je neopomenutelná skutečnost, která má bezprostřední dopad 

na fungování všech lidských společenství. Smrt člověka s sebou ve všech dobách a na všech 

místech přináší rozličné mechanismy, díky nimž se kolektiv vyrovnává s odchodem svého 

příslušníka, a které zesnulému jedinci zajišťují přechod ze světa živých do světa mrtvých.  

Následující práce pojednává o pohřebních rituálech a jejich vývoji na Českodubsku od poloviny 

19. do začátku 70. let 20. století. Za hlavní místo zájmu si stanovila kostel a hřbitov 

ve vsi Letařovice. V českém venkovském prostředí 19. století se v pohřebních rituálech 

prolínaly pověrečné praktiky s křesťanským ritem. Zároveň sem ve větší či menší míře pronikly 

modernizační procesy spojené s industrializací a urbanizací, které přímým i nepřímým vlivem 

měnily podobu pohřbu a obsah rituálů s ním spojeným. Století 20. s sebou přineslo určitý 

stupeň sekularizace. Cílem práce je interpretovat proměny pohřební kultury, a zvláště rituality 

v procesu modernizace na příkladu filiálního kostela sv. Jakuba Většího v Letařovicích a 

přilehlého hřbitova.   

Letařovice ležící zhruba 4 km jižně od Českého Dubu se nacházejí na severu Čech v oblasti 

zvané Podještědí. Jedná se o region, jehož hmotná i nehmotná kultura, ač někdy okrajově, 

vyvolává od konce 19. století zájem badatelů v oblasti národopisu a tradiční lidové kultury. 

Proto i naše práce s tímto pojmenováním pracuje a snaží se přispět k dalšímu hlubšímu 

poznání podještědské lidové kultury a její transformace od 19. do 20. století. Téma práce si 

autorka zvolila jako volné pokračování své bakalářské práce1, v níž se věnovala tamním 

tradičním lidovým svatebním zvykům. 

Na pohřeb, stejně jako na svatbu a narození, lze nahlížet prizmatem Arnolda van Gennepa jako 

na přechodový rituál, prostředek přechodu z jedné životní etapy do etapy druhé. Ačkoli se 

v případě smrti fakticky nejedná o pokračování lidského života, bereme v potaz obecně 

rozšířenu víru v posmrtné bytí, které je zajištěno právě pohřebními obřady. Jedná se zároveň 

o přechod sociální role z přítomného člena společenství do člena, který je předmětem 

vzpomínání, tedy má roli již nepřítomného „předka“. 

 
1 OPRAVILOVÁ, Michaela. Tradiční lidová svatba v Podještědí. Obraz svatebních zvyklostí a rituálů 
v regionálních pramenech, 2015.  



8 
 

Tyto rituály je třeba vnímat v celistvém kontextu naplňování dobových potřeb člověka 

a společnosti. Ve středu našeho zájmu proto stojí proměna jejich podoby, významu, účinnosti  

a funkce související se společensko-politickými změnami modernizačních procesů 19. a 

20. století. Po vzoru Victora Turnera analyzujeme pohřební rituál skrze jeho liminální fázi.  

 

2. Teoretická část 

2.a Teorie 
Naše práce se snaží postihnout dynamiku pohřební rituality v rámci modernizačních procesů. 

Jedním z prizmat, kterými na problematiku nahlédneme je teorie sekularizace, kterou 

vnímáme jako proces ústupu náboženství z veřejné sféry v důsledku proměny společnosti 

v průběhu 19. a 20. století. Jde nám především o proměnu sociálně-kulturních skutečností, 

jejichž transformaci nazýváme v daném období modernizací. Tu lze charakterizovat 

přechodem od agrární společnosti ke společnosti urbanizované, průmyslové 

a demokratizované. Sekularizace se týká kulturních, hospodářských, sociálních a politických 

jevů. Během tohoto procesu se mění celospolečenský přístup k náboženství i role katolické 

církve – od pevně institucionalizovaných forem, které procházejí všemi složkami života 

společnosti, k individuálnějším formám vyznání a klesání celospolečenského vlivu církve.2 

Teorie sekularizace, toto klasické sociologické paradigma, čelí v současnosti kritice. 

Je zpochybňována kvůli přímé návaznosti na předpoklad lineárního vývoje moderní 

společnosti a představě stálého pokroku. Její kritici upozorňují především na úskalí 

eurocentrismu a vývoj nových náboženských forem, které mohou, stejně jako ve starších 

dobách ovlivňovat všechny složky lidského života.3 Pro náhled na námi zvolené téma je však 

teorie sekularizace vhodným prizmatem,4 neboť zkoumáme prostředí české venkovské 

katolické komunity, jejíž vývoj byl pozvolný a relativně pomalý a přes celostátní slábnoucí 

politický vliv zde měla katolická církev velmi dlouho privilegované postavení. A až 

do meziválečného období se zde prakticky nevyskytovala jiná vyznání než katolické. Naše 

práce našla oporu v textu Lukáše Fasory „Sociální souvislosti procesu sekularizace v malých 

 
2 HANUŠ, Jiří. Sekularizace 1848–1914: Badatelské problémy a současná situace. In: Sekularizace 
českých zemí v letech 1848-1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. s 6. 
3 Ibid. s. 7. 
4 Viz MACHAČOVÁ, Jana a MATĚJČEK, Jiří. Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914. Praha: 
Karolinum, 2002. 
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komunitách v letech 1890–1913“ uveřejněném ve sborníku Sekularizace českých zemích 

v letech 1848-1914. Autor zde rozebírá mikrohistorickou analýzu v malých komunitách 

v kontextu společenských změn v českých zemích během „dlouhého“ 19. století.5 Podle Fasory 

si katolická církev udržela v malých venkovských společenstvích své postavení díky 

recipročnímu vztahu komunity a církve. Církev na straně jedné disponovala majetkem, 

udržovala si vliv a prestižní postavení. Na straně druhé poskytovala obyvatelstvu „škálu 

cenných služeb a podpor“ 6 v oblasti sociální i duchovní. Její vliv se projevoval dominancí 

nad veřejným prostorem, konkrétně kontrolou školství, hřbitovů a výsadní úlohou 

při výročních či rodinných slavnostech. Jako prvotní projevy sekularizace lze vnímat konflikty, 

které se školství a hřbitovu přímo týkaly. Fasora se věnuje rozboru vztahu učitele s farářem 

a zaměřuje svou pozornost na otázku pohřbů osob nekatolického vyznání či osob bez vyznání.7 

V naší práci proto k výše zmíněným faktorům přihlédneme. 

Společně s tématem sekularizace hodláme v naší práci řešit i proces deritualizace, který 

definujeme jako odklon od rituálního chování. Částečně ji vnímáme jako součást procesu 

sekularizace, neboť právě náboženské rituály, a katolické obzvlášť, se vyznačují kladeným 

důrazem na obřadnost a rituálnost prováděných úkonů jak ze strany kněžích, tak ze strany 

věřících. Rituální chování charakterizujeme zejména performativními prvky a jasně 

vymezenými rolemi jednotlivých účastníků. Dodává prožívaným obřadům na vážnosti, 

prokazuje úctu a dává obřadům řád. Na druhou stranu její podstata může být zachována 

i při změně formy. Jako příklad takovéto změny lze uvést strategii režimu po roce 1948, kdy se 

komunistická strana svým programem snažila o vytěsnění a nahrazení církevních obřadů 

obřady novými. Jako příklad lze uvést zavedení vítání občánků jako civilní ekvivalent křtu, 

nutnost civilního sezdání i v případě, kdy se snoubenci nechávali církevně oddat nebo 

organizace průvodů oslavujících pracující lid namísto pobožných procesí.  

 
5 FASORA, Lukáš. Sociální souvislosti procesu sekularizace v malých komunitách v letech 1890–1913. 
In: Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
2007. s 35. 
6 Ibid. s. 36. 
7 Třetí z bodů analýzy se podle Lukáše Fasory týká antiklerikální agitace, kterou se však naše práce 
nezabývá.  
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Na pohřeb jako rituál hodláme pohlížet z hlediska teorie Arnolda Van Gennepa 

o přechodových rituálech8. Přechodové rituály jsou podle Gennepa procesy, během nichž 

jedinec přechází z jedné životní fáze do druhé. Jedná se o formu společenské legitimizace nové 

sociální role a sociálního statutu. Mezi klasické přechodové rituály patří těhotenství a porod, 

narození, rituály spojené s dětstvím a dospíváním, zásnuby, svatba a pohřební rituály. 

Za přechodové bychom však mohly označit i mnohé další, například iniciační rituály spojené 

se vstupem do různých společenství. Gennep při analýze přechodových rituálů identifikoval tři 

základní fáze, které tvoří celkový přechod: Prvotní fázi tvoří odloučení od společenství. 

Následuje fáze pomezní, liminální, nejistá, během které jedinec ztrácí své dosavadní 

postavení, avšak ještě nezískává nové. Finální třetí fází je opětovné přijetí obnášející novou 

sociální roli i status. Při rozboru pohřebních obřadů skrze prizma přechodového rituálu lze 

konstatovat, že jako celek naplňují všechny tři fáze. Při bližším pohledu však nalezneme menší 

celky, určité úkony či zvyky doprovázející jen část z celého rituálu, které podstatu 

přechodového rituálu naplňují stejně obstojně, jako jejich celek.  

Naše práce navíc přistupuje k pohřebním obřadům jako performativnímu žánru, který 

vyžaduje od všech zúčastněných ritualizované jednání a jasně určuje role jednotlivých aktérů. 

Kromě Arnolda Van Gennepa vycházíme z teorií Victora Turnera a rituál chápeme jako sociální 

drama, tedy proces, v jehož rámci kolektiv prochází procesem transformace sociální 

skutečnosti a svou účastí na tomto procesu členové společenství demonstrují, legitimizují 

a obnovují v novém kontextu svou společenskou roli a statut, případně nabývají postavení 

nové.9 Jedná se zároveň o proces, v jehož kontextu společnost vytváří a přijímá nové kulturní 

rámce. Turner nahlíží na rituál – sociální drama jako na děj, během něhož dochází v kolektivu 

v důsledku určitého nesouladu nebo napětí ke čtyřem sousledným fázím: Narušení běžných 

vztahů a norem, které vyústí ve fázi druhou, krizi. Následné fáze poté směřují opět k urovnání: 

náprava a reintegrace. Turnerova teorie sociálního dramatu je specifická tím, že na tento děj 

pohlíží jako na neukončenou strukturu, jejíž jednotlivé části jsou tvořeny neustálým 

 
8 VAN GENNEP, Arnold. Přechodové rituály: systematické studium rituálů. Praha: NLN, Nakladatelství 
Lidové noviny, 1997. 
9 TURNER, Victor. The Anthropology of Perfomance. New York: PAJ Publications, 1988. 
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otevřeným tokem dějů.10 Nelze jej vyjmout z času a místa, kde právě probíhá. Sociální drama 

je určené mezilidskými vztahy, které zároveň i formuje a tvoří.  

Z pohledu teorie přechodových rituálů se zesnulý jedinec nalézal v liminální fázi. Victor Turner 

ve své knize Průběh rituálu tyto „liminální bytosti“ charakterizuje tím, že „nejsou ani tady ani 

tam, nacházejí se mezi postaveními určenými a uspořádanými zákony, zvyklostmi, konvencemi 

a obřady.“ 11 Nahlídneme-li Turnerovu liminální fázi prizmatem Straussových binárních opozic, 

stojí proti „běžnému“ či „normálnímu“ chodu věcí jako antistruktura vůči struktuře. Liminalita 

představuje opak, převrácení stavu. Tento stav spojuje se vznikem tzv. „communitas“, 

dočasných společenství či rovnostářských skupin, kde jsou odkládány atributy statusu 

za účelem transformace.  

V následující práci užíváme termíny pohřební rituál a pohřební obřad a chápeme je jako 

synonyma označující veškeré úkony nastalé bezprostředně po smrti jedince. Jedná se o soubor 

činností vyvolaných biologickou podstatou i duchovní náplní smrti, které trvají od skonu 

nebožtíka po jeho uložení do země a krátce po něm. Samotným termínem pohřeb poté 

označujeme uložení mrtvého těla do hrobu a obřady doprovázející tento akt, zejména pak 

pohřební průvod. Pro uchopení pohřebních rituálů, je třeba brát v potaz a analyzovat 

i samotnou smrt včetně období umírání a případné přípravy na smrt.  

2.b Výzkumná otázka 
Jak se měnila podoba pohřbů a přístupu k zemřelým v námi sledovaném období? Jaké základní 

fáze přechodového rituálu můžeme nalézt v letařovických pohřebních rituálech a jaký je jejich 

význam pro celé společenství? Jaké byly projevy sekularizace pohřebních rituálů od poloviny 

19. do 2. poloviny 20. století? Jaká je podoba a význam rituálního – performativního chování 

při pohřbech v námi sledovaném období? Jaké jsou dynamické prvky v konkrétním 

studovaném společenství a jejich vztah k modernizaci? A docházelo v námi sledovaném 

období skutečně k deritualizaci sledované venkovské společnosti nebo se jedná o vývoj rituální 

složky, která měnila formu, ale svou funkci si ponechala?  

 
10 CHLUP, Radek. 2005. Struktura a antistruktura – Pojetí rituálu Victora Turnera. In Religio: revue pro 
religionistiku, č. 1, roč. 13. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2005. s. 9. 
11 TURNER, Victor Witter. Průběh rituálu. Brno: Computer Press, 2004. 
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2.c Prameny a metoda sběru dat 
Naše práce kvůli svému časovému rozpětí vychází z široké škály pramenů. Vzhledem k jejich 

nesourodé povaze byly ke sběru dat užity následující metody: Archivní výzkum, muzejní 

výzkum, polostrukturované rozhovory a kontextuální výzkum artefaktů. 

Širší kontext naší práce vychází ze sekundárních zdrojů, které popisují námi sledované jevy a 

téma v celostátním měřítku.  V analýze vycházíme z teorií přechodových rituálů, sociálního 

dramatu a sekularizace, které rozebíráme v předchozí kapitole.  

V kapitole týkající se regionálního historického kontextu se opíráme především o práce 

PhDr. Tomáše Edela, historika, etnografa a bývalého ředitele českodubského muzea.12 Dále 

vycházíme z prací Ing. arch. Svatopluka Technika a Doc. PhDr. Rudolfa Anděla, CSc.13 

V neposlední řadě nám byla velkou oporou kniha místního historika Mgr. Jana Havelky „Příběh 

podještědské obce I“, která se zabývá dějinami bývalých obcí Hradčany a Chvalčovice, včetně 

osad Letařovice, Trávníček, Klamorna a Dehtáry, dnes patřících pod obec Bílá.14 Jan Havelka, 

manžel autorky této práce, se místní mikrohistorickou analýzou zabývá již několik let. Jeho 

rady a zkušenosti z terénu byly autorce velkou oporou. Vítaným zdrojem informací je rovněž 

stavebně-historický průzkum letařovického kostela, jehož historickou část velmi pečlivě 

zpracovala Mgr. Eliška Nová.15  

Primární prameny jsou z velké části archivního charakteru. Nacházejí se ve Státním oblastním 

archivu v Litoměřicích, Státním okresním archivu v Liberci, dále v archivu Podještědského 

muzea v Českém Dubu a v archivu Muzea Českého ráje v Turnově.  Velká část archiválií, z nichž 

naše práce čerpá, se rovněž nachází v soukromých sbírkách. Jsou uchovávány v rodinách nebo 

archivech místních spolků.  

 
12 EDEL, Tomáš. Českodubsko v památkách 12. – 20. století. Český Dub: Podještědské muzeum, 2006. 
EDEL, Tomáš. Interiér a nábytek vesnického domu Podještědí v 16.-19. století. Český Dub: 
Podještědské muzeum Karolíny Světlé, 1990. EDEL, Tomáš. Podještědí v Hitlerově třetí říši: kronika 
obyčejného života let 1938-1946. Český Dub: Podještědské muzeum, 2009.  
13 ANDĚL, Rudolf a TECHNIK, Svatopluk. Český Dub: 1291-1991. Ústí nad Labem: Severočeské 
nakladatelství, 1991. TECHNIK, Svatopluk. Lidové stavby v Podještědí na Českodubsku. Liberec: RK, 
2009. 
14 HAVELKA, Jan. Příběh podještědské obce. I, Hradčany a Chvalčovice. Bílá: Jan Havelka, 2019. 
15 NOVÁ, Eliška. Dějiny kostela na základě archivních pramenů. In: Stavebněhistorický průzkum, 
Letařovice: kostel sv. Jakuba. Rožmitál pod Třemšínem: Ing. Arch. Jan Pešta, 2014.   
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Práce do velké míry vychází z informací obsažených v matrikách – v matrikách zemřelých 

i narozených.16 Matriky zemřelých uložené ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích 

obsahují údaje o veškerých zesnulých v obcích přifařených k filiálnímu kostelu v Letařovicích. 

Dozvídáme se z nich jméno, datum úmrtí, datum pohřbu, původ, bydliště, profesi, status 

a rodinnou situaci, jméno duchovního, který nebožtíka zaopatřil, a který ho pochoval, dále 

vyznání, pohlaví, věk a důvod úmrtí. Matriky narozených jsou pro nás zdrojem informací při 

zkoumání úmrtí novorozenců. Ilustrují však nejen četnost dětských úmrtí, ale zároveň i roli 

porodních bab, které byly s novorozeneckou smrtí neustále konfrontovány.  

Mezi další archivní materiály patří fond Farní úřad Český Dub17 uložený ve Státním okresním 

archivu v Liberci. Jedná se o neuspořádaný a velmi rozsáhlý fond s časovým rozpětím  

od 17. do 20. století, z něhož nám byly poskytnuty kartony týkající se letařovického kostela 

sv. Jakuba. Informace obsažené v naší práci vycházejí z materiálů týkajících rozmanité úřední 

korespondence, záznamů o každoročním hospodaření, nadací, odkazů a pozůstalostí, 

osobních dokladů farníků a dalších dokumentů týkajících se agendy spojené s fungováním 

filiálního kostela a přilehlého hřbitova. Cenným dokumentem jsou pro nás kostelní inventáře, 

které ukazují na vybavení používané při pohřbech a ilustrují tím i jejich průběh. Dochované 

účetní záznamy dokládají příjem děkanství z jednotlivých pohřbů a možná vydání za jednotlivé 

úkony. Poměrně mnoho dokumentů je dochováno k letařovickým zvonům, které neblaze 

postihly obě světové války. Z meziválečných let je zde dochován hřbitovní řád a mnoho 

rukopisných poznámek tehdejšího hrobníka týkající se jeho práce. Namátkou dochovaná 

úřední korespondence mezi děkanstvím, patronátním Rohanským knížecím úřadem 

na Sychrově, biskupskou konsistoří v Litoměřicích, c. k. okresním hejtmanstvím v Turnově 

a případně i dalšími subjekty je pro nás cenná zejména v případech řešení sporů týkajících se 

pohřbů nebo nově budovaného hřbitova ve vsi Bílá. Fond Farní úřad Český Dub tedy 

představuje pramen převážně úředního charakteru. Ilustruje administrativní rámec 

 
16 SOA Litoměřice. Fond Farní úřad Český Dub, Inv. č. 1213. Matrika narozených 1882–1910, 
sig. L 20/21. 
SOA Litoměřice. Fond Farní úřad Český Dub, Inv. č. 1217. Matrika narozených 1836–1859, sig. L 20/25. 
SOA Litoměřice. Fond Farní úřad Český Dub, Inv. č. 1218. Matrika narozených 1860–1881, sig. L 20/21. 
SOA Litoměřice: Fond Farní úřad Český Dub, Inv. č. 1221 Matrika zemřelých 1826–1884, sig. L 20/29. 
17 SOkA Liberec. Fond Farnost český Dub. Nezpracovaný fond. 
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letařovických pohřbů a jeho vývoj. Jeho velkou nevýhodou je dosavadní neuspořádání a 

nahodilost dochovaných materiálů.  

Zásadní pramen, kronika obce Hradčany, 18 který byl snad ještě do 70. let 20. století v obci 

uchováván, je v současnosti ztracen. 19 V archivních fondech jednotlivých obcích, které jsou 

rovněž uloženy v libereckém archivu, autorka práce mnoho informací nenašla. V archivu obce 

Hradčany se nachází pouze „Hradčanská pamětnice Rudolfa Kvačka“ vycházející ze starších 

pramenů, která je pro naši práci přínosná pouze v bodě líčení sporu o kůr na sklonku 

19. století. Poměrně zajímavým pramenem jsou však kroniky letařovické školy, neboť dění 

ve škole bezprostředně souviselo s životem v okolních vesnicích, odkud děti k výuce 

docházely.  

V archivních fondech jednotlivých obcí uložených v libereckém archivu naráží badatel v oblasti 

pohřebnictví na strohost pramenů. Výjimku tvoří archiv obce Bílá, kde lze nalézt obsáhlé 

informace z roku 1892 k budování nového hřbitova. 20 

V podstatě žádný z primárních pramenů neobsahuje informace, které by poskytovaly 

kompletní obraz o podobě pohřbů v některém z námi zkoumaných období. Naše práce proto 

vychází z mnoha jednotlivých informací, které dávají dohromady finální mozaiku podoby 

pohřbů a jejich vývoje. V momentech, kdy máme k dispozici pouze jeden zdroj informací se 

snažíme nalézt paralely v etnografické literatuře, která líčí zvyky venkovského prostředí 

českých zemí obecně. Nejobsáhleji o tématu hovoří Alexandra Navrátilová ve své knize 

„Narození a smrt v české lidové kultuře.“21 

Z klasického etnografického pohledu jsou zajímavé sběry řídícího učitele Václava Havla 

uložené v archivu Podještědského muzea v Českém Dubu. Tento místní pedagog, žák Čeňka 

 
18 Zahrnující osady Letařovice, Trávníček, Klamorna a Dehtáry.  
19 Rozhovor – Pýcha 11. 12. 2018. Kostelník Zdeněk Pýcha na osud kroniky vzpomínal následovně:  
„Pak přišlo od komunistů nařízení, že všechny kroniky z obce se musej stáhnout, poněvadž lidi  
na to poukazovali, jak bylo dříve a jak je teďka. A vodvezlo se to do Liberce do toho muzea.“ I přes 
autorčino úsilí se ve Státním okresním archivu v Liberci, ani v archivu Severočeského muzea v Liberci 
nepodařilo kroniku dohledat. Její pátrání se ubíralo ještě jedním směrem, a to po stopách Josefa 
Václava Scheybala, etnografa, malíře a libereckého muzejníka, který v regionu působil a sbíral řadu 
cenných archiválií zhruba v době, kdy měla být kronika „odvezena“. Ani v jeho pozůstalosti, která je 
nyní uložena v Muzeu Českého ráje v Turnově, se však kronika nenachází.   
20 SOkA Liberec. Fond OA Bílá. sv. Hřbitov.  
21 NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2004.  
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Zíbrta, sbíral v okolí Českého Dubu před první světovou válkou a těsně po ní lidovou 

slovesnost, zaznamenával od pamětníků vytrácející se zvyky a nashromáždil i mnoho 

hmotných předmětů, které se staly základem pro budoucí sbírky muzea, u jehož zrodu Havel 

stál. Z jeho sběrů nás zaujaly pověry týkající se momentu smrti.22 Jedná se o obecně rozšířené 

pověry, k nimž ovšem Havel doplňuje místní specifika. Jako pramen posloužila i Havlova 

obsáhlá sbírka podještědských lidových písní.23 V obsahu písní lze do určité míry nalézt odraz 

zvyků a vnímání odchodu jedince ze světa živých. Na straně druhé je však třeba brát v potaz 

obraznost textů i jejich nadregionální charakter.  

Mnoho materiálů, ze kterých naše práce vychází, se nachází mimo oficiální paměťové 

instituce. Zajímavým pramenem je ručně sepsaná Kronika rodu Mizerů a letařovické rychty.24 

Roli hasičů na pohřbech a jejich vzájemnou podporu ilustrují hasičské kroniky a zápisníky.25  

Velmi cenným zdrojem informací se stala sbírka parte, cca 200 kusů, kterou našla autorka 

na půdě chalupy, kterou v rámci svého životního přesunu na Českodubsko s manželem 

zakoupili ve vsi Trávníček.26 První z nich vyšlo v roce 1926, poslední v roce 1965. Parte obsahují 

škálu informací – jméno, profese, vyznání, bydliště, datum a důvod úmrtí, datum pohřbu, členy 

pozůstalé rodiny a konfese. Z formulace informací navíc lze vyčíst i průběh pohřbu a jeho 

postupně se měnící formu. V rámci našeho výzkumu se jedná o jeden z kamínků mozaiky 

vykreslující letařovické pohřby, jejich proměnu a společenskou důležitost. Podle měnícího se 

obsahu sdělení uvedených na parte lze do určité míry vyvozovat i váhu jednotlivých informací 

či úkonů. Velmi dobře lze díky úmrtním oznámením také rekonstruovat příběhy jednotlivých 

obyvatel, kteří byli typičtí svým sociálním postavením – lokální autority, starci, děti, svobodní 

lidé, matky v šestinedělí aj.  

 
22 Podještědské muzeum Český Dub.  Pozůstalost Václava Havla. Karton V. H. 26 – Národopisné práce a 
materiálie. Pověry. Rukopis. 
23 Podještědské muzeum Český Dub.  Pozůstalost Václava Havla. Kartony V. H. 23, V. H. 24, V. H. 25. - 
Lidové písně z Českodubska. Rukopis. Publikováno v roce 2016 – viz HAVEL, Václav, ed. a VOTRUBA, 
Adam, ed. Lidové písně z Podještědí. Praha: Pavel Jeřábek – Nakladatelství Plot, 2016. 
24 Kronika rodu Mizerů a letařovické rychty, nedatováno. Archiv rodiny Mizerovy. Hradčany. Rukopis. 
25 Členská kniha hasičů Dehtáry (1902–souč.) a Chvalčovice (1932–1958) Archiv SDH Dehtáry. Rukopis. 

Kronika hasičského sboru v Trávníčku (1937). Archiv SDH Trávníček. Rukopis.  

Zápisník o schůzích hasičského sboru Hradčany (1930-1974). Archiv SDH Hradčany. Rukopis.  
26 Smutečních oznámení z let 1926–1965. Archiv autorky, Trávníček.  
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Zajímavým dokumentem v několika rovinách jsou pro naši práci dva sešity letařovických 

hrobníků, 27 kteří do nich zapisovali veškerá úmrtí a následné pohřby, které se v Letařovicích 

uskutečnili mezi lety 1921 a 1972. Z tohoto pramene lze kromě statistických dat vyčíst i řadu 

dalších cenných údajů. V poznámkách u jednotlivých zesnulých zaznamenávali hrobníci, když 

byl zemřelý či pohřeb něčím výjimečný či odlišný. Figuruje zde především nízký věk zesnulých 

(dětské pohřby), svobodný stav (pohřby svobodných mládenců i dívek) a profese či funkce 

významné pro lokální komunitu (pohřby starostů, mlynářů, řezníků, myslivců, ale i kostelníků 

a hrobníků). Dokument pokrývá poměrně široké časové období a jeho prostřednictvím lze 

vysledovat řadu změn, které se v průběhu letařovických pohřbů odrazily.   

Jako pramen dále posloužily regionální vlastivědné publikace a periodika. Na rozdíl 

od archivních pramenů poskytují na naše téma barvitější náhled. K informacím v nich 

obsažených je však třeba přistupovat obezřetně a je třeba tyto informace neustále 

porovnávat, zvažovat jejich relevanci a zasazovat je do možných dobových souvislostí. Zároveň 

nám však přinášejí unikátní svědectví a vzpomínky z pera lidí, kteří prožívali klasické venkovské 

pohřby v době, která nás zajímá. Jedná se o články z důležitého meziválečného sborníku 

„Od Ještěda k Troskám“, protektorátního vlastivědného sborníku „Radostná studánka“ 

a lokální českodubský „Zpravodaj Rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé“, který vydává Sdružení 

Rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé působící v Podještědí od sklonku 60. let.  

V případě článku Bohumíra Červy „Holanův pohřeb“ uveřejněného na přelomu 30. a 40. let 

20. století se jedná o literární zpracování námětu. Červa ve své etnografické skice líčí průběh 

procesí putující do letařovického kostela a mimo jiné i místní zvyky. Při porovnání úkonů 

vykreslených v Červově povídce však shledáváme, že autor použil k dotvoření atmosféry svého 

děje skutečné zvyklosti daného místa.  

Z pera spisovatele vycházíme i v případě Karoliny Světlé. Její podještědské povídky vzniklé 

v 2. polovině 19. století oplývají místními reáliemi, postavami inspirovanými skutečnými lidmi, 

regionálními zvyky a líčením všedních i svátečních chvil venkovského prostředí.  Vzhledem 

k faktu, že Světlá na Českodubsku v rodině svého manžela trávila mezi lety 1853 a 1887 vždy 

 
27 Zápisy letařovických hrobníků. Archiv rodiny Dědkovy, Hradčany. Rukopis.  
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několik letních měsíců,28 lze předpokládat její dostatečnou informovanost. V archivu muzea 

v Českému Dubu je uloženo několik spisovatelčiných notýsků, které by se s trochou nadsázky 

daly nazvat terénními zápisníky, které spisovatelka, soudě podle stylu zápisů i písma, nosila 

u sebe a ve chvíli, kdy se setkala se zajímavou skutečností, si udělala poznámku.29 Tyto 

poznamenané momenty lze odhalit ve spisovatelčině próze. I přes veškeré literárně-módní 

znaky značnou stylizaci postav, lze z povídek a románů Karoliny Světlé vyčíst snahu 

o věrohodné vykreslení líčeného prostředí. I proto je Světlá řazena mezi hlavní představitele 

českého vesnického realismu 19. století.  

Okrajový pramen literárního charakteru představuje povídka etnografa a malíře Josefa 

Václava Scheybala.30 „Letařovický pohřeb“ je ve formě originálního rukopisu a následného 

strojopisu uložený v Muzeu Českého ráje v Turnově. V roce 1946 vycházel na pokračování 

v periodiku Stráž severu.  Tato povídka situovaná do 50. let 19. století líčí události nastalé při 

sebevraždě lakomého starce z Březové. Nepředpokládáme její reálný základ, i když vzhledem 

k případům sebevrahů zaznamenaných v matrikách nevylučujeme inspiraci skutečnými 

dějinnými událostmi. Sám autor na konci dodává, že snad se podobná událost stala a bylo na 

ni dlouho vzpomínáno. Toto dílko je pro nás však zajímavé tím, že se prakticky jako jediný 

pramen zaobírá případem sebevraha a jeho ostrakizace. Slouží nám spíše jako ilustrace našich 

závěrů vyvozených ze záznamů v matrikách.  

Část informací byla získána metodou polostrukturovaných rozhovorů s pamětníky. Informace 

získané touto metodou jsme se snažili ověřit z více zdrojů a jejich případné vágní vyznění 

podložit písemnými prameny nebo upřesnit obecně platnými zákony a nařízeními platícími 

pro celé Československo. Za kritérium pro výběr pamětníků jsme zvolili jejich věk a kondici, 

dlouhodoběji budovaný vztah mezi autorkou práce a pamětníkem, zájem o téma historie 

pohřebnictví, rodinnou nebo profesní vazbu na pohřebnictví. Otázky ze strany autorky byly 

směřovány na osobní vzpomínky na pohřby a vyprávění starších rodinných příslušníků „jak 

 
28 Více viz OPRAVILOVÁ, Michaela. Tradiční lidová svatba v Podještědí. Obraz svatebních zvyklostí a 
rituálů v regionálních pramenech. 2015. Bakalářská práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav 
etnologie. s.10–12.  
29 Podještědské muzeum Český Dub.  Pozůstalost Karoliny světlé. Karton KS – 54. Rukopisy vlastní. 
Národopisné poznámky. Rukopis.  
30 Muzeum Českého ráje v Turnově. Pozůstalost Josefa Václava Scheybala. Letařovický pohřeb. Rukopis 

a strojopis.  
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vypadaly pohřby za starých časů.“ V rámci polostrukturovaných rozhovorů se autorka 

postupně dotazovala na jednotlivá dílčí témata:  

- Přístup rodiny a okolí k umírajícímu člověku a praktiky spojené s umíráním. 

- Chvíle smrti a následné úkony bezprostředně po úmrtí. 

- Příprava na pohřeb: Podíl pohřebního ústavu a podíl rodiny. 

- Zacházení s ostatky zemřelého: Pohřební ústav nebo rodina. 

- Vypravení nebožtíka z domu. 

- Pohřební průvod: Role rodiny, pohřebního ústavu, sousedů, známých. 

- Pohřební průvod: Trasa a průběh. 

- Hřbitov a proces uložení ostatků. Úkony spojené s ukládáním do země.  

- Pohřební hostiny. 

- Hudba. 

- Role církve. 

- Faktory vedoucí na jedné straně ke kremaci, na druhé k uložením do země. 

- Rozdíl mezi světským a církevním pohřbem v závislosti na daném historickém období.  

- Rozdíl mezi starým a mladým zemřelým. 

- Rozdíl mezi bohatým a chudým zemřelým. 

- Pohřby významných osobností.  

- Demonstrace projevů smutku: smuteční chování, oděv a další vnější znaky. 

Obrazové prameny, které naši práci doprovázejí, byly získány z rodin pamětníků a obyvatel 

námi zkoumané lokality. Jedná se tedy o materiál z rodinných sbírek a pozůstalostí, který není 

uložený ve veřejně dostupných archivech. Fotografický materiál zachycuje bez zkreslení 

nastalou situaci a v určitých momentech nám pomohl s rekonstrukcí děje pohřebního obřadu 

a jeho proměny.  Důležitý je pro osvětlení rituální obřadnosti, neboť zachycuje jednotlivé 

aktéry pohřebního děje. 

Co se zkoumaných hmotných artefaktů spojených s pohřebnictvím týká, převážná jejich část 

se nachází v přímo v objektech spravovaných českodubskou římskokatolickou farností. 

Na farách, v kostele, na hřbitově a v kostnici. Tyto artefakty bylo možné vyhledat, ohledat a 

vyfotografovat díky ochotnosti administrátora Patera Miroslava Maňáska.   
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3. Pohřby v českých zemích 
Nejstarší pohřby na našem území lze datovat od období středního paleolitu. Až do 8. a 9. století 

zde byl praktikován, jako u většiny indoevropských národů, pohřeb žehem. Popel zemřelého 

byl ukládán volně nebo v popelnicích do mohyl či společných pohřebišť.31 S příchodem 

křesťanství a pravděpodobně i pod vlivem Římské říše se postupně prosadilo uložení ostatků 

do země, inhumace. Inhumace se stala výhradním způsobem pohřbívání na dlouhá staletí až 

do počátku 20. století, kdy se rozšířila krematoria a pohřeb žehem. Od období pozdního 

středověku se začalo pohřbívat výhradně do posvěcené půdy hřbitova a ukládání zemřelého 

bylo doprovázeno církevním obřadem, který měl zesnulému zajistit spásu. Podobu pohřebního 

obřadu stanovovalo křesťanské náboženství, zejména převládající římskokatolické. Vliv 

na doprovodné rituální projevy měly strach z mrtvého a lítost nad jeho ztrátou. Pohřby se lišily 

v závislosti na regionu, stejně jako na sociálním postavení a věku nebožtíka. I tak lze nicméně 

konstatovat, že průběh pohřbů na našem území má do začátku 20. století jednotný řád: 

rozloučení v domě smutku, doprovod zesnulého do kostela na mši, cesta k hrobu, a nakonec 

spuštění rakve do hrobu, po kterém následovala pohřební hostina.32  

Na obsah a formu pohřbů měly vliv legislativní změny týkající se lékařského přístupu 

k zesnulému a manipulace s lidskými ostatky.  Státní zákony týkající se bezpečnostních 

a hygienických otázek spojených se smrtí a pohřbíváním začaly na celém území habsburské 

monarchie platit od tereziánských reforem veřejného zdravotnictví v druhé polovině 

18. století. Toto období zahájilo éru modernizace pohřebnictví spojené s hygienizací 

i medikalizací společnosti. Tento vývoj úzce souvisí s celospolečenskou sekularizací. Nové 

závazné předpisy pro zacházení s mrtvým tělem byly vyhlášeny poprvé na začátku 70. let. 

Jednalo se o dvorní dekret z března roku 1771, který stanovil, že v případě, kdy nehrozila 

od zesnulého těla nákaza, měla být dodržena lhůta mezi smrtí a pochováním minimálně 

 
31 BROUČEK, Stanislav, ed. a JEŘÁBEK, Richard, ed. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, 
Moravy a Slezska. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav 
evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. 2. sv. s. 
261.  
32 NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2004. s. 225. 
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48 hodin.33  Toto pravidlo mělo fungovat jako prevence proti obávanému pohřbení zaživa.34 

Dekret navíc nařizoval zřízení umrlčí komory při každém chrámu. Všeobecná pravidla 

pro pohřbívání mrtvých byla vyhlášena pro české království českým guberniem v září 1772.35 

Jejich účelem bylo omezení kontaktu živých se zesnulým tělem, který mohl vést k šíření 

epidemií. Regulovaly pohřbívání v kostele a hrobkách a stanovovaly velikost hrobu. Zakazovaly 

vystavování mrtvých, u nichž bylo podezření na smrt způsobenou nakažlivou chorobou. 

Při podezření na nakažlivou chorobu mělo být přistoupeno k pohřbu v co možná nejkratším 

čase. Zásadním dokumentem byl josefínský pohřební řád, tedy dvorní dekret ze srpna a září 

1784.36 Jím byla zavedena povinnost ohledání těla lékařem,37 který stanovoval příčinu smrti 

a měl vyloučit možnost vraždy či sebevraždy.38 Dekret nařizoval vedení rejstříků k ohledání 

a farních matrik. Na základě tohoto dekretu byly z hygienických důvodů staré hřbitovy 

uzavírány a nově byla pro účely pohřbívání vybírána odlehlá místa stranou osídlení. 

Panovníkův striktně racionální přístup k nakládání s těly zemřelých, který zahrnoval pohřby 

v rubáších, převoz na hřbitov a uložení bez jakékoli obřadnosti, erární výklopné rakve a užívání 

hromadných hrobů, vedl k rozhořčení celé společnosti a již roku 1785 bylo od přísných nařízení 

upouštěno.39 Reformy podnícené rostoucím vlivem medicínsky vzdělaných osvícenců měly být 

teoreticky uplatňovány ve stejné míře ve městech i na venkově. Jejich uvádění do praxe však 

bylo obtížné, především v odlehlých oblastech.  Obecně však lze konstatovat, že hygienické 

a právní normy zavedené tereziánskými a josefínskými reformami platily po celé „dlouhé“ 

19. století. Spolu s postupujícím časem však můžeme sledovat tendenci k hygienizaci 

a byrokratizaci smrti i pohřbů. Přes státní zákony a nařízení ale zůstávalo pohřebnictví 

výhradně církevní záležitostí. Změnu přinesla až 2. polovina 19. století. Zákon z roku 1868 

 
33 KRTIČKOVÁ, Jana. Proměna pohřebního rituálu na přelomu 19. a 20. století na příkladu 
západočeského města Chebu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
2019. s. 319. 
34 TINKOVÁ, Daniela. Zákeřná mefitis: zdravotní policie a veřejná hygiena v pozdně osvícenských 
Čechách. Praha: Argo, 2012. s. 183.  
35 PETŘINOVÁ, Pavlína. Mrtví v karanténě. Problematika pohřbívání v názorech vzdělané elity  
v habsburské monarchii na přelomu 18. a 19. století. 2006. Bakalářská práce, Fakulta humanitních 
studií Univerzity Karlovy. s. 34. 
36 KRTIČKOVÁ, Jana. Proměna pohřebního rituálu na přelomu 19. a 20. století na příkladu 
západočeského města Chebu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019.  
s. 319. 
37 NEŠPOROVÁ, Olga. O smrti a pohřbívání. Brno: CDK, 2013, s. 111.  
38 TINKOVÁ, Daniela. Zákeřná mefitis: zdravotní policie a veřejná hygiena v pozdně osvícenských 
Čechách. Praha: Argo, 2012. s 184. 
39 Ibid. s. 187. 
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ukládal povinnost církvím pohřbít na vlastním hřbitově i člověka odlišné konfese a nečlena 

místního společenství. 40 Říšský zdravotní zákon vydaný v dubnu roku 1870 umožnil vedle 

konfesních hřbitovů zřizování hřbitovů obecních – komunálních.41 Tyto nové hřbitovy 

nepodléhající duchovní správě byly zřizovány z rozhodnutí obce a jejích obyvatel, nebo 

z hygienických důvodů. Zdravotní zákon navíc přenášel na obce odpovědnost v otázce 

ohledání mrtvol zdravotní policií a dodržování zákonů o pohřbívání a hřbitovech.  

V průběhu 19. století se v Čechách pod vlivem ostatních evropských států začalo šířit hnutí 

propagující pohřeb žehem. Živnou půdu si toto hnutí našlo především v německojazyčném 

prostředí – v protestantském Prusku, pozdějším Německém císařství, i katolickém Rakousku. 

Za jeho rozvojem stáli liberální intelektuálové vymezující se vůči silné konzervativní katolické 

církvi. Kremační hnutí doprovázela hojná činnost spolků, v Berlíně byl roku 1884 založený 

spolek „Flamme“, ve Vídni v roce 1891 spolek „Phönix“.42 V Německu byl pohřeb žehem úřady 

povolen již v roce 1877 a první krematorium zde bylo v Durynsku ve městě Gotha dokončeno 

již rok nato. Myšlenky hnutí se rychle šířily mezi německy mluvícími obyvateli českých zemí. 

Velkým propagátorem kremace se stal mecenáš a zastánce pokroku Vojta Náprstek.  

V 80. letech 19. století jako pražský radní podal dva neúspěšné návrhy na zbudování 

krematoria. Jeho argumenty se opíraly především o hygienickou, sociální i urbanizační stránku 

věci. V českých zemích působily „Společnost pro spalování mrtvol“ a spolek „Krematorium“. 

Velkým odpůrcem zpopelnění mrtvého těla však byla římskokatolická církev, která jej 

považovala za akt stojící přímo v rozporu s křesťanským učením o vzkříšení mrtvých. 

A vzhledem k faktu, že se habsburská monarchie opírala o učení katolické církve, bránila šíření 

myšlenek i praktik kremačního hnutí až do svého konce a veškeré pokusy o prosazení zákonu 

o možnosti pohřbu žehem v habsburské monarchii skončily neúspěchem.43 Pro námi 

zkoumanou oblast je zajímavou skutečností, že první krematorium v Rakousko-Uherské 

monarchii bylo postaveno v Liberci. Stalo se tak díky zájmu místních politických představitelů 

 
40 DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Vývoj právní úpravy pohřebnictví. Brno, 2017. Diplomová práce, Právnická 
fakulta Masarykovy univerzity, Katedra dějin státu a práva. s. 26. 
41 MOUČKOVÁ, Kamila. Konfesněprávní prvek v úpravě pohřebnictví v Českých zemích ve 20. století. 
Praha, 2007. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra právních dějin. 
42 KRTIČKOVÁ, Jana. Proměna pohřebního rituálu na přelomu 19. a 20. století na příkladu 
západočeského města Chebu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
2019. s 141. 
43 Ibid. s. 157. 



22 
 

ovlivněných myšlenkami ze sousedního Saska a k výstavbě došlo už v roce 1917. A ačkoli 

v rakouském soustátí nikdy neexistoval zákon zakazující pohřeb žehem či přikazující pohřeb 

formou uložení do země, 44 užívání libereckého krematoria zakazoval výnos pražského 

místodržitelství z roku 1915. Příznivci a propagátoři žehu se se svolením úřadů nechávali 

zpopelnit v okolních zemích. Ke schválení kremačního zákona došlo záhy po vzniku nové 

republiky – již v dubnu 1919.45 Jednalo se o krok racionální, podpořený zkušeností s masivní 

úmrtností během války i akt manifestující odklon od rakouské tradice spojené s katolickým 

konzervativismem. Postoj katolické církve se však změnil až v 60. letech 20. století v souvislosti 

s reformami druhého vatikánského koncilu. Protestantské církve působící v českých zemích, 

často akcentující národní myšlenky a tradice, přistupovaly ke kremaci výrazně shovívavěji 

a s kremačními spolky místy navazovaly aktivní spolupráci.46 V průběhu 20. století se stala 

kremace nejčastější formou pohřbu. Její prosazování v jednotlivých oblastech Československa 

záviselo na několika faktorech. Roli hrála vzdálenost od měst, kde byla zřizována krematoria, 

konzervativnost obyvatelstva, vliv katolické církve a opomíjet nelze ani faktor ekonomický. 

Obecně lze konstatovat, že kremace našla své příznivce rychleji ve městech. Pro naši práci je 

zajímavé na kremaci nahlížet jako na jeden z projevů sekularizace společnosti.47 

Pro obecný kontext naší práce je třeba uvést některé další legislativní změny, které s sebou 

přineslo 20. století. Prvním z nich je zákon č. 26/1907 ř. z., který mezi koncesované živnosti 

zařadil provozování pohřebních podniků a umožnil tak vznik pohřebních služeb.48 Ačkoli 

soukromé pohřební ústavy působily v českých zemích od poslední třetiny 19. století, jejich 

působení bylo omezené a jejich hlavním úkolem byla především přeprava zesnulých 

na hřbitov. Pohřební služby převzaly, někde částečně, jinde zcela, péči o zesnulého, která byla 

do té doby otázkou rodiny či blízkého okruhu lidí. Ve venkovském prostředí však stále 

přetrvávala praxe uchovávat zesnulého v domě až do dne pohřbu, který se obvykle vypravoval 

 
44 Ibid. s. 321. 
45 Ibid. s. 181. 
46 Ibid. s. 186. 
47 Viz KRTIČKOVÁ, Jana. Proměna pohřebního rituálu na přelomu 19. a 20. století na příkladu 
západočeského města Chebu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
2019. s 140. 
48 MOUČKOVÁ, Kamila. Konfesněprávní prvek v úpravě pohřebnictví v Českých zemích ve 20. století. 
Praha, 2007. Diplomová práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra právních dějin. s. 37.  
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do tří dnů po smrti. Jednalo se o ustáleny termín v celém rakouském soustátí,49 který byl 

zachováván i po vzniku samostatné republiky.  

Výrazné změny podoby pohřbu a nakládání se zesnulými nastaly po roce 1948. Některé 

se přímo týkaly ideového střetu komunistické ideologie a náboženské podstaty pohřebních 

obřadů. Další pak souvisely se zvyšujícími hygienickými nároky a zpřísňující se legislativou řešící 

zacházení s ostatky. Až do roku 1951 platil pro pohřby a manipulaci s ostatky zemřelých zákon 

z roku 1870, který byl zrušen novým zákonem o jednotné prevenci a léčebné péči. 50  Následně 

ministerstvo zdravotnictví vydalo v roce 1955 vyhlášku o pohřebnictví řešící oznámení úmrtí 

a prohlídku mrtvých, pitvy, pohřbívání do země i zpopelnění.51 Zlom přišel v roce 1966 spolu 

s vydáním zákona o péči o zdraví lidu.52 Podle tohoto zákona byla stanovena vyhláška 

ministerstva zdravotnictví ze dne 13. června 1966 o pohřebnictví. Oddíl III, § 9 této vyhlášky 

hovořil o ustanovení upravující dočasné uložení mrtvého. „U veřejných smutečních síní, které 

budují národní výbory k rozloučení se zemřelými, musí být zřízeny vhodné místnosti pro 

dočasné uložení mrtvých. V místech, kde je zřízena taková místnost, musí být tělo osoby, která 

zemřela mimo zařízení léčebně preventivní péče, přemístěno nejpozději do osmi hodin 

po prohlídce do této místnosti (…)“ 53 „Pobyt“ zesnulého do dne pohřbu se tak z rodinného 

kruhu přesunul na místa k tomuto účelu oficiálně vyhrazená. Od roku 1966 proto prakticky 

neprobíhaly pohřby vypravované přímo z „domu smutku“.  

Dalším faktorem, který ovlivňoval podobu pohřbů byly proměny církevní liturgie. Prakticky 

po celé námi sledované období, až do 60. let 20. století byla liturgická forma katolických 

pohřbů stálá. Římskokatolická církev zdůrazňovala „velikonoční ráz křesťanské smrti“ ve své 

víře ve věčný život a spojení se zmrtvýchvstalým Kristem.54 Formu katolických rituálů nalézáme 

 
49 BROUČEK, Stanislav, ed. a JEŘÁBEK, Richard, 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. 2. svazek. s. 763. 
50 Zákon 103/1951 Sb. o jednotné preventivní a léčebné péči ze dne 19.prosince 1951. Text dostupný 
na: http://www.spolecnost-hygieny.cz/dokumenty/zakon-103_1951.pdf, citováno 16. 7. 2020. 
51 Nařízení o pohřebnictví 8/1955 Sb. z 5. března 1955. Text dostupný na: 
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=8&r=1955, citováno 16. 7. 2020, citováno 16. 7. 2020. 
52 Vyhláška č. 47/1966 Sb., ministerstva zdravotnictví o pohřebnictví, Oddíl III. Text dostupný na: 
https://www.spolecnost-hygieny.cz/dokumenty/zakon-20_1966.pdf, citováno 16. 7. 2020. 
53 Vyhláška č. 47/1966 Sb., ministerstva zdravotnictví o pohřebnictví, Oddíl III. Text dostupný na: 
https://www.spolecnost-hygieny.cz/dokumenty/zakon-20_1966.pdf, citováno 16. 7. 2020. 
54 Pohřební obřady. Praha: Sekretariát české liturgické komise, 1972. s. 5. 
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v obsáhlých knihách zvaných agendy či rituály, které předepisovaly kněžím veškeré úkony 

spojené s udělováním svátostí a svátostin. Jejich výrazným rysem byla četnost latinského 

textu, kterým se kněží obracel k účastníkům obřadu. Z pohledu tehdejšího věřícího byl 

katolický rituál a spolu s ním i jeho obsah špatně čitelný. Proto se již v první polovině 19. století 

ozývaly z řad duchovenstva hlasy volající po změně v liturgii. 55 Důležitým počinem bylo 

například vydání česky psané „Agendy“ Václavem Krolmusem v roce 1848.56 Formální změny 

však přinesl až druhý vatikánský koncil uskutečněný v první polovině 60. let 20. století, který 

přikázal přepracovat a přizpůsobit obřady pro potřeby společnosti věřících 20. století. Hlavní 

změna se týkala liturgického jazyka. Latina byla nahrazena národními jazyky, v případě 

českého prostředí češtinou. Věřícím byla umožněna aktivnější účast na mších a obřadech. 

Co se pohřbů týká, nově byly upraveny texty pro pohřby malých dětí a byl vypracován také 

obřad pro rozloučení před kremací. Kněží v Československu měly povinnost užívat nová 

liturgická pravidla pro pohřební obřady od roku 1974.57 Další změnou, kterou přinesl druhý 

vatikánský koncil a která bezprostředně souvisí se smrtí, byla změna svátosti posledního 

pomazání na svátost nemocných. 58 

 

4. Regionální historický kontext 

4.a Českodubsko a Podještědí 
Ve středu našeho zájmu se ocitá ves Letařovice, respektive tamní kostel sv. Jakuba Většího, 

filiální kostel patřící k farnosti – děkanství v Českém Dubu. Do letařovické kolatury spadaly 

po námi sledované období, ale i mnohem hlouběji do minulosti, vsi Bílá, Bohumileč, Březová, 

Dehtáry, Hradčany, Chvalčovice, Janovice, Klamorna, Letařovice, Libíč, Loukovičky, Podhora, 

Podjestřábí, Radvanice, Trávníček, Vesec a Vorklebice.59 Tento okruh tvoří jižní část bývalého 

českodubského panství, kam všechny výše zmíněné osady spadaly.  

 
55 Hlouběji o tématu hovoří článek Pavla Kopečka – KOPEČEK, Pavel. Česká liturgika 19. století  
na stránkách ČKD. In Studia theologica 16 (4), 2014.  
56 KROLMUS, Václav. Agenda česká křesťanů katolických u vykonávání obřadů církevních (…)  Praha: 
Tisk Karla Vetterla vedením Fr. Grolla, 1848. 
57 Pohřební obřady. Praha: Sekretariát české liturgické komise, 1972. s. 5. 
58 Viz PESCH, Otto Hermann. Druhý vatikánský koncil: 1962-1965: příprava, průběh, odkaz. Praha: 
Vyšehrad, 2014. 
59SOkA Liberec. Fond Farnost český Dub. Nezpracovaný fond.  Ves Bílá byla na konci 19. století 
přifařena k Českému Dubu.  
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Českodubské panství, obecněji nazývané Českodubsko, bylo historicky osídleno česky 

mluvícím obyvatelstvem, zatímco okolní regiony byly převážně německé. Důvodem je podle 

historika Josefa Vítězslava Šimáka fakt, že tato oblast byla osídlována již na konci 11. století 

za vlády Vratislava II. a to česky hovořícími lidmi přicházejícími z vnitrozemí. Severněji položené 

sousední oblasti měly být osídlené německy hovořícím obyvatelstvem až po polovině století 13. 

za vlády krále Přemysla Otakara II. kolonisty ze sousedního Saska. 60 

Za nejstarší správní útvar na území Českodubska, který je nám dnes znám, můžeme považovat 

Vladislavský újezd. Toto území ležící „ve Vladislavicích od řeky Mohelky až k dubu“ měl roku 1115 

kníže Vladislav I. Benediktinskému klášteru v Kladrubech.61 Ve 13. století za vlády Václava I. přešel 

tento újezd díky přičinění zdejšího markvartického šlechtice Havla z Lemberka do rukou johanitů 

– Řádu rytířů sv. Jana v Jeruzalémě. Ten v Českém Dubu vybudoval svou komendu, a kolem tohoto 

správního centra vzniklo českodubské panství, jak jej známe v následujících staletích. 

Po husitských válkách bylo českodubské panství postupně v držení několika šlechtických rodů. 

Poslední z nich, který panství zakoupil v roce 1838, byl rod Rohanů sídlící na Sychrově.62 

Vrchnostenská správa zanikla v roce 1855 spolu se vznikem Okresního úřadu Český Dub. Ten 

spadal pod krajský úřad v Mladé Boleslavi. Následně roku 1868 vzniklo c. a k. Okresní 

hejtmanství v Turnově. Turnovské hejtmanství bylo rozdělené na dvě části – Soudní okres 

Turnov a pro nás podstatný Soudní okres Český Dub.63 V rámci vývoje státní správy po roce 

1948 připadl turnovský okres pod kraj Liberec. Další vývoj nastal v roce 1960, kdy byl kraj 

Liberec včleněn do nově vzniklého Severočeského kraje se sídlem v Ústí nad Labem. A změna 

se dotkla i okresů – okres Turnov byl rozdělen mezi Semily, Liberec a Jablonec, přičemž oblast 

Českodubska připadla pod okres Liberec.64 

Českodubsko je synonymem pro etnografický region Podještědí nazvaný podle místní 

dominanty – hory Ještěd, která se zde majestátně tyčí nad krajinou a inspirovala řadu místních 

folklorních narativů. Jedná se o oblast se svébytnou duchovní i materiální kulturou, která byla 

formována místními podhorskými až horskými podmínkami, svou relativní odlehlostí 

 
60 ŠIMÁK, Josef Vítězslav. Čechy. Díl 12., Severní Čechy. Praha: J. Otto, 1905. s. 11–12.   
61 ANDĚL, Rudolf a TECHNIK, Svatopluk. Český Dub: 1291-1991. 1. vyd. Ústí nad Labem: Severočeské 

nakladatelství, 1991. s. 20. 
62 Ibid. s. 49.  
63 HAVELKA, Jan. Příběh podještědské obce. I, Hradčany a Chvalčovice. Bílá: Jan Havelka, 2019. s. 23. 
64 Ibid. s. 187. 



26 
 

i bezprostřední blízkostí německého prostředí. Z materiální kultury lze jmenovat výraznou 

roubenou architekturu, typický lidový nábytek nebo specifický lidový oděv. Do 20. století se 

zde uchovalo svérázné nářečí i bohatý folklor.  V rámci obecnějšího členění se jedná o region 

příbuzný s širokou kulturní oblastí táhnoucí se podél řeky Jizery od Mladé Boleslavi, 

přes Turnov (Pojizeří) až do Podkrkonoší a dále na severovýchod Čech.  

 

Mapka letařovické kolatury (obr. č. 1) 

 

4.b Kostel sv. Jakuba Většího v Letařovicích 
Kostel sv. Jakuba Většího v Letařovicích se nachází na ostrožně nad údolím říčky Mohelky. 

Kostel spolu s přiléhajícím hřbitovem je obehnán hřbitovní zdí se vstupní pískovcovou branou. 

V jihozápadním rohu hřbitovní zdi se nachází kostnice. Celý areál významně dotváří tvar návsi 

a tvoří přirozené centrum celé vesnice.  
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Kostel sv. Jakuba v Letařovicích v 1. pol. 20. stol (obr. č. 2) 

 

Kostel sv. Jakuba v Letařovicích v současnosti (obr. č. 3) 
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Nejstarší zmínka o kostelu pochází z roku 1352. Nachází se v registrech papežských desátků 

a oblast je zde uvedena jako Letharzeuicz. 65 Zdejší zděný kostel byl pravděpodobně postaven 

o několik desítek let dříve, zřejmě v poslední třetině 13. století. 66 Dějiny kostela bezprostředně 

souvisely s dějinami českodubského panství, kam ves Letařovice spadala. V době stavby 

zděného kostela patřilo panství Řádu rytířů sv. Jana v Jeruzalémě, řečeným johanitům.67 

Johanitský řád se vyznačoval bohatou stavební činností. V pozdějším Českém Dubu zbudoval 

komendu – sídlo spojující prvky mnišského a rytířského řádu. Nad údolím řeky Mohelky pak 

vystavěl kostel sv. Jakuba, oblíbeného řádového světce. Jednalo se o stavbu gotickou. Původní 

gotické zdivo dnes tvoří obvodové zdi severní a jižní části kostelní lodi a je jasně patrné svou 

mohutnou šíří oproti pozdější barokní nástavbě. Při výzkumu v roce 1992 prováděném 

Tomášem Edelem a Radkem Brožem byly na těchto částech odkryty freskové malby zobrazující 

postavu světce s pastýřskou holí či biskupskou berlou a ornamentální motivy. 68 Při obnově 

fasády a stavebně-historickém průzkumu prováděném týmem Ing. arch. Jana Pešty v roce 

2014 byly navíc objeveny na severní části lodi pozůstatky úzkých gotických okének. Gotické 

zděné stavbě kostela snad předcházela stavba dřevěná. 69 Údajná původní dřevěná stavba byla 

v ústním podání zachycena Rudolfem Adamem: „Lid si vypravuje, že tu býval kdysi pohraniční 

les a v něm dřevěná kaplička. Vyhořela a byla nahrazena kaplí kamennou. Ale i ta byla 

v neklidných dobách zpustošena. Byl tu pak postaven katolický kamenný kostel. (…)“ 70 

Spolu s příchodem husitských válek a vpádem vojsk lužických měst do místního kraje kolem 

roku 1468 zanikla samostatná letařovická farnost. 71 Po celá následující staletí byl kostel 

v Letařovicích filiálním v rámci českodubské farnosti. Výjimku tvořila pouze krátká epizoda 

 
65 NOVÁ, Eliška. Dějiny kostela na základě archivních pramenů. In: Stavebněhistorický průzkum, 
Letařovice: kostel sv. Jakuba. Rožmitál pod Třemšínem: Ing. Arch. Jan Pešta, 2014. s. 14. 
66 EDEL, Tomáš. Českodubsko v památkách 12. – 20. století. Český Dub: Podještědské muzeum, 2006. 
s. 166. 
67 Ibid.   
68 EDEL 2006. s. 116. Tomáš Edel se domníval, že se jedná o postavu sv. Mikuláše. Pozdější ohledání 
však tuto hypotézu zpochybňují.  
69 HAVELKA, Jan. Příběh podještědské obce. I, Hradčany a Chvalčovice. Bílá: Jan Havelka, 2019. s. 39.  
70 ADAM, Rudolf. Letařovice.  In: Zpravodaj Rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé, č. 2., 1971. 
71 HAVELKA, Jan. Příběh podještědské obce. I, Hradčany a Chvalčovice. Bílá: Jan Havelka, 2019. s. 39. 
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za druhé světové války, kdy byl kostel přifařen k Vlastibořicím. 72 Neúspěšný pokus o obnovení 

samostatné letařovické farnosti se uskutečnil na konci 80. let 19. století. 73  

K velké přestavbě kostela a bohatému rozšíření jeho vybavení a výzdoby došlo poté, co se 

českodubské panství stalo v polovině 17. století majetkem klášteru řádu augustiniánek 

sv. Jakuba ve Vídni. Krátce po převzetí panství v roce 1653 mělo být kolem hřbitova postaveno 

roubené ohrazení. Rok poté měla být vystavěna i kostnice, o století a půl později opatřená 

oltářem vyskládaným z lidských kostí. V roce 1695 byla v raně barokním stylu přestavěna 

západní část kostela a na východní straně presbytář. Roku 1722 byl zhotoven falešný kazetový 

strop s lidovou malbou zachycující život patrona chrámu i řádu majitelek – sv. Jakuba.74 Datace 

je zachycena na jednom z krajních polí zdobeném květinovými motivy. Spolu se stropem 

vznikla i trojkřídlá dřevěné kruchta opatřená postavami světců od stejného neznámého 

autora. Podobu kostela po barokní přestavbě ve 20. letech 18. století zachycuje jedna 

ze stropových kazet. Toto malba zobrazuje kromě tvaru kostela i podobu tehdejšího poutního 

procesí. Kazeta je navíc symbolicky umístěna vedle kazet s vyobrazením kláštera augustiniánek 

sv. Jakuba ve Vídni a Katedrály v Santiagu de Compostela s hrobem svatého Jakuba. Tomuto 

duchovnímu propojení lze do jisté míry přičíst i nákladné investice do obnovy kostela, o kterou 

se řád zasadil. V letech 1733 až 1734 byla na západní straně kostela přistavěna hranolová věž, 

která od té doby tvoří dominantu místní krajiny. Z vnitřní výzdoby věže je na fotografiích 

z 1. poloviny 20. století dochovaná malba sv. Jana Nepomuckého, která je v současnosti 

zakryta. Vývoj stavby se až na drobné opravy rokem 1734 ukončil.  

 
72 Nová 2014. s. 14. 
73 SOkA Liberec. Fond Farnost český Dub. Nezpracovaný fond. 
74 Ačkoli letařovický kostel stále přitahuje badatele z řad kunsthistoriků, historiků i etnologů, doposud 
nebyl identifikován autor jeho výmalby. Autorce této práce se podařilo najít dvě vodítka. Prvním je 
vyobrazení slavobrány k uvítání manželů Františka Josefa Černína a Elisabety Marie, rozené 
markraběnky Merode–Westerloo, v Jindřichově Hradci z 29. září 1719. Vykreslení postavy sedláka 
uprostřed slavobrány i detaily ostatních předmětů nápadně připomínají letařovický styl. Data vzniku 
od sebe dělí tři roky. Jméno autora vyobrazení slavobrány se dohledat nepodařilo. Druhým, 
konkrétnějším vodítkem je výzdoba protestantského horského kostelíka, někdy též zvaného 
svatebního kostelíka, v příhraniční saské obci Oybin. Místní kostel, položený na úpatí kopce pod 
ruinami zdejšího slavného hradu a kláštera, získal lidovou rokokovou výzdobu v letech 1723 a 1737 a 
autorem místních bohatých výmaleb je Christian Schmied. Ornamentální i figurální styl je 
v letařovickém i oybínském kostele, přes rozdílnost motivů způsobenou odlišným vyznáním, nápadně 
podobný. Jedná se o badatelské téma, jemuž se autorka této práce hodlá v budoucnosti věnovat.  
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Vyobrazení kostela před přístavbou věže na kazetovém stropě (obr. č. 4) 

 

Interiér kostela sv. Jakuba (obr. č. 5) 
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4.c Hřbitov a kostnice 
Letařovický hřbitov je jasně vymezen hřbitovní zdí, která měla být postavena v polovině 

17. století. 75 Podle místního vyprávění byl v dřívějších dobách před několika staletími hřbitov 

o poznání větší. 76 Mnozí tak usuzují i ze skutečnosti, že se na „Rakoušově poli“ za hřbitovní 

zdí při polních pracích nalézalo mnoho lidských kostí. 77 Z dochovaných písemných pramenů 

však nic takového nevyplývá a nejstarší zachycený půdorys hřbitova, který je zanesen 

ve stabilním katastru z první poloviny 19. století, odpovídá tvarem současnému stavu. 78 

Hroby na letařovickém hřbitově mají svůj řád. Symbolický i fyzický střed hřbitova, ačkoli je 

vychýlený k jihovýchodu, tvoří kostel. Nebožtíci se ukládali do hrobů a hrobek situovaných v tu 

stranu hřbitova, na které se z pohledu od kostela nacházela i ves, odkud pocházeli. Tak 

prostor hřbitova propojoval zesnulé s místy jejich života i jejich potomky, kteří zůstávali 

v rodné vesnici.  

Na letařovickém hřbitově se nachází několik cennějších náhrobků. Jeden z nejvýraznějších 

tvoří plastika žehnajícího Krista z rukou kameníka Josefa Zemana z Tatobit pocházející 

z období po polovině 19. století. Za nejstarší dochovaný náhrobek můžeme považovat 

rokokovou náhrobní desku rodiny Jírů z poslední čtvrtiny 18. století. Ze století 20. vyniká svým 

provedením socha Truchlící dívky na hrobě rodiny Rakoušovy signovaná Prskavec.79 Ostatní 

náhrobky odpovídají dobové kamenické nabídce i finančním možnostem jednotlivých rodin a 

většina jich pochází z 20. století. Některé starší náhrobky jsou dochovány v kostnici.  

 

 
75 Kronika rodu Mizerů a letařovické rychty. a NOVÁ, Eliška. Dějiny kostela na základě archivních 
pramenů. In: Stavebněhistorický průzkum, Letařovice: kostel sv. Jakuba. Rožmitál pod Třemšínem: Ing. 
Arch. Jan Pešta, 2014.  s. 15. 
76 Rozhovor – beseda Hradčany 26. 2 2019 
77 Rozhovor – Pýcha 11. 7. 2019. 
78 Lidské ostatky se za hřbitovní zdí mohly ocitnout ze dvou důvodů. Mohlo se jednat o místo, kam byly 
při sanacích hřbitova z nedostatku místa v kostnici či před jejím zbudováním ukládány staré tělesné 
ostatky, které měly uvolnit místo svým mladším nástupcům. A v úvahu připadá i varianta, že zde za 
hřbitovní zdí byli do země ukládáni lidé, kteří neměli přijít do posvěcené půdy hřbitova. Případně se 
mohlo jednat o oba případy současně. Jako další varianta se nabízí uložení většího množství zemřelých 
za války či některé z epidemií. Na výše položené by mohl v budoucnu odpovědět archeologický 
průzkum. Jeho realizace však je zatím v nedohlednu.  
79 Edel 2006. s. 118.  
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Hřbitov spolu s kostnicí v jihozápadním rohu areálu (obr. č. 6) 

Kostnice se stavěly na hřbitovech z potřeby pietního uložení starších ostatků při naplnění 

omezené kapacity hrobů či celého hřbitova. Při kopání nových hrobových jam docházelo 

k narušování hrobů starších, které bylo třeba odstranit. Místy docházelo po uplynutí tlecí doby 

(10–15 let) k záměrné exhumaci kosterních pozůstatků. Jako kostnice mohla sloužit jáma 

u okraje hřbitova i podzemních prostory kostela. Nejsofistikovanějším způsobem bylo 

budování samostatných staveb určených k ukládání ostatků – kostí, které vznikaly při kostelích 

či hřbitovních zdech.80 Podle kroniky rodu Mizerů a letařovické rychty, která čerpá 

ze zádušních register dochovaných v archivu Podještědského muzea v Českém Dubu, měla být 

kostnice postavena v roce 1654. 81  

Barokní doba, spolu se svým mystickým vnímáním lidského života jako přípravy na smrt a život 

posmrtný, přinesla módu estetického uspořádání lidských kostí do podoby křížů, oltářů, 

 
80 RENDEK, Jan a LIBENSKÝ, František. Kostnice v českých zemích. Praha: Academia, 2019. s. 25.  
81 Kronika rodu Mizerů a letařovické rychty. a NOVÁ, Eliška. Dějiny kostela na základě archivních 
pramenů. In: Stavebněhistorický průzkum, Letařovice: kostel sv. Jakuba. Rožmitál pod Třemšínem: Ing. 
Arch. Jan Pešta, 2014.  s. 15. 
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svícnů, hranic aj. 82 Letařovická kostnice spolu se svým kostěným oltářem ve stylu „memento 

mori“ je ve svém regionu unikát. V celorepublikovém měřítku vyniká tím, že se jedná o jednu 

z nejmenších venkovských kostnic, které byly osazené kostěným oltářem.  Oltář z lidských 

lebek a kostí uchycených na dřevěné konstrukci pochází z konce 18. století. 83 Podle ústní 

tradice jej vybudoval syn prvního letařovického učitele Václava Marušky, který v Letařovicích 

působil jako hrobník. 84 Podle slov jeho prasynovce Josefa Adama jej k tomu vedl fakt, že se 

„nerad díval na lidské kosti u vykopaných hrobů a stále uvažoval o tom, zdali by nebylo lépe je 

uložiti v kostnici, jako je viděl v Sedlci u Kutné Hory. Když se mu dostalo svolení farního úřadu 

českodubského, uskutečnil svůj plán. (…) “ 85 

 

 

Kostěný oltář v kostnici (obr. č. 7) 

 

 
82 RENDEK, Jan a LIBENSKÝ, František. Kostnice v českých zemích. Praha: Academia, 2019. s. 29–30. 
83 Ibid. s. 277. 
84 HAVELKA, Jan. Příběh podještědské obce. I, Hradčany a Chvalčovice. Bílá: Jan Havelka, 2019. s. 45. 
85 Ibid.  
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Ráz budovy kostnice se změnil v roce 1800. Do tohoto roku nebyly v kostnici žádné dveře 

a proto „prorazil zednický mistr zeď a zazdil zárubně, tesař zhotovil zárubeň a dveře, kovář 

kování.“ 86 Tento krok zřejmě souvisí s dekretem z února 1797 týkající se zřizování umrlčích 

komor. V průběhu 19. století sloužila kostnice pravděpodobně jako márnice. I když místní 

zesnulí byli do pohřbu uchováváni v domě, v márnici mohli být ukládáni například tuláci nebo 

osoby neznámého původu, o jejichž pohřbech v půdě letařovického hřbitova nacházíme 

zmínky v matrice zemřelých.87 Ze století 20. nemáme důkazy o tom, že by se kostnice užívala 

k jiným než čistě praktickým účelům – jako sklad hrobníkova náčiní apod.88 Lidový kostěný 

oltář přitahoval pozornost badatelů, ale k obřadním účelům využíván nebyl. Jediný dohledaný 

obřad, který v kostnici proběhl, se odehrál v roce 1957. Jednalo se o pohřeb – poslední 

rozloučení se zesnulou jeden a půl roční dívenkou Dagmarkou Kondziolkovou. Na dívenčině 

parte je jako místo rozloučení uvedena „hřbitovní kaple v Letařovicích.“ 89 

 

Parte Dagmarky Kondziolkové, prosinec 1957. (obr. č. 8) 

 
86 Kronika rodu Mizerů a letařovické rychty. a NOVÁ, Eliška. Dějiny kostela na základě archivních 
pramenů. In: Stavebněhistorický průzkum, Letařovice: kostel sv. Jakuba. Rožmitál pod Třemšínem: Ing. 
Arch. Jan Pešta, 2014.  s. 19. 
87 SOA Litoměřice: Fond Farní úřad Český Dub, Inv. Č. 1221 Matrika zemřelých 1826–1884, sig. L 20/29. 
88 Rozhovor – Eichler 19. 7. 2019. 
89 Sbírka parte. Archiv autorky.  
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V letech 1890–1891 hrozilo po prohlídce okresního lékaře, který shledal, že je v márnici oltář 

z lidských kostí, barokní památce z hygienických důvodů zničení. Veškeré lidské ostatky měly 

být do dvou týdnů uloženy do země. Pravděpodobně díky nedochované žádosti patronátního 

úřadu bylo nařízení odvoláno a oltář mohl být zachován. Zakopány byly pouze volně položené 

lebky. Další hromadění kostí bylo „zapovězeno“.  90 

 

5. Kostel v rituálu, rituál v kostele 

5.a Životní cyklus jedince v rámci venkovského společenství 
Pospolitost venkovského prostředí 19. a 1. pol. 20. století byla dána každodenním sousedským 

soužitím a omezenou mobilitou. Představovala prostor, kde se na životě jednotlivce podílelo 

celé společenství. Dělo se tak v rovině všední i sváteční. Jednotlivé životní etapy lidského života 

se vyznačovaly pevně normovanými znaky a symboly.91 Přechody mezi nimi, tedy významné 

zlomové okamžiky v životě jedince byly bedlivě dozorovány a prožívány celým okolím. 

Přechodové rituály tvořily rámec života jedince a určovaly jeho status i roli v rámci 

společenství. Krajními mezníky lidského života, danými tělesnou podstatou, byly narození 

a smrt. Trojlístek nejdůležitějších přechodových rituálů lidového prostředí doplňovala svatba, 

moment vstupu do dospělosti a převzetí společenské odpovědnosti. Neméně významným 

životním milníkem bylo zplození potomka. Od dalších rituálů, na které bylo vesnické prostředí 

bohaté, se liší ony výše zmíněné svou kulturně-biologickou podstatou. Při zrození, potažmo 

porodu, svatbě i smrti docházelo a dochází k proměně fyzické schránky jednotlivce. Narozením 

přichází z matčina lůna poprvé člověk na svět. Završením svatby ztrácela v minulých staletích 

dívka své panenství, chlapec panictví a stávali se dospělými ve fyziologickém slova smyslu. 

Zplozením, těhotenstvím a porodem se proměňuje matčino tělo, aby přivedlo na svět nový 

život. Smrt ukončuje existenci člověka v lidském světě. Nahlédneme-li do dalších 

přechodových rituálů lidového prostředí, zjistíme, že zpravidla přicházely v určitém věku 

jedince, ale na jeho fyzickou podstatu neměly vliv, tzn. že s sebou nepřinášely zásadní tělesnou 

 
90 NOVÁ, Eliška. Dějiny kostela na základě archivních pramenů. In: Stavebněhistorický průzkum, 
Letařovice: kostel sv. Jakuba. Rožmitál pod Třemšínem: Ing. Arch. Jan Pešta, 2014. s. 24 
 
91 BAHENSKÝ, František et al. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Lidová kultura. Vyd. 1. 
Praha: Paseka, 2014. s. 296.  
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proměnu. Fyzická transformace byla v lidovém prostředí vnímána skrze biologickou zkušenost, 

křesťanskou víru a pověrečné praktiky. Soubor těchto tří faktorů utvářel podobu 

přechodových rituálů po staletí. Velkou roli hrála míra osvěty v oblasti hygieny, zdravotnictví 

a biologie.  

První část námi sledovaného období, ono „dlouhé“ 19. století představuje z hlediska zkoumání 

smrti a pohřebnictví zajímavý kulturní fenomén. „(…) Tvoří totiž předěl mezi předprůmyslovou 

dobou, kdy smrt byla součástí každodennosti, a rozporným 20. stoletím, jež na jedné straně 

smrt vytlačovalo, aby ji na straně druhé masivně produkovalo.“ 92 Z hlediska současníka 

bychom mohli konstatovat, že ještě v první polovině 19. století byl průměrný dožitý věk 

jednotlivce velice nízký. Vysoká dětská úmrtnost byla součástí každodenního rodinného života. 

Ještě v polovině 19. století umírala více než čtvrtina kojenců a do věku čtyř let následně 

zemřelo dalších 10 % dětí. Každé těhotenství a porod v rodině s sebou nutně přinášely i vidinu 

možné smrti,93 a to nejen dítěte, ale i matky. Častá úmrtnost žen spojená s těhotenstvím a 

porodem nebo vyčerpání organismu způsobené častými porody měly za následek mimo jiné 

fakt, že se ženy dožívaly v průměru nižšího věku nežli muži.94 „Průměrný věk žijících osob se 

(…) trvale udržoval na nízké úrovni: v roce 1869 byl pouhých 27,1 roku u mužů a 27, 7 roku 

u žen.  Do roku 1910 se zvýšil jen o tři desetiny roku u mužů a o rok u žen. Průměrný věk 

populace starší 15 let se změnil ještě méně: u mužů z 37,9 roku v roce 1869 na 38,1 v roce 1910, 

u žen ve stejné době z 37,8 na 39,2 roků.“ 95 I přesto však lze konstatovat, že se průměrný 

dožitý věk skutečně prodlužoval. Za touto postupnou změnou stálo několik faktorů, které se 

vzájemně podmiňovaly a doplňovaly. Jednalo se o vývoj epidemiologické situace, zlepšení 

vyživovací situace a hygieny většiny obyvatelstva, rozvoj zdravotnictví a přírodních věd. 96 Mezi 

choroby, které významně poznamenaly české země, patřila v 19. století cholera, které sem 

byla zavlečena ve 30. letech z Asie. Nejcharakterističtější nemocí pro celé 19. století i  

1. polovinu 20. století byla tuberkulóza. Souchotinami, jak se tuberkulóze dobově přezdívalo, 

 
92 ČORNEJ, Petr. Ta, která je – ten, který není. In LORENZOVÁ, Helena a PETRASOVÁ, Taťána (ed.). 
Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. plzeňského sympozia. Praha 2001, s. 
10. 
93 LENDEROVÁ, Milena, JIRÁNEK, Tomáš a MACKOVÁ, Marie. Z dějin české každodennosti: život v 19. 
století. Praha: Karolinum, 2009, s. 251–252.  
94 FIALOVÁ, Ludmila a kol. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha: Mladá fronta, 1996. s. 155-156. 
95 Ibid. s. 157. 
96 Ibid. s. 175. 
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trpělo často několik generací rodin bez rozdílu sociálního postavení. Vyšší počet zemřelých 

s sebou přinášely válečné konflikty, které kromě padlých na bojišti přispívaly k šíření chorob a 

přinášely s sebou hlad a bídu.  

Přítomnost smrti v každodenním životě ovlivňovala dobové vnímání celého života i jeho konce. 

Především ve venkovském prostředí byl stále přítomný odkaz baroka a jeho důraz na „dobrou“ 

a „spravedlivou“ smrt.97 Venkovan 19. století poslušný obecně uznávaného společenského 

řádu hleděl proto před smrtí uspořádat všechny své náboženské i světské záležitosti. Bylo 

nezbytné se před smrtí usmířit s Bohem, rodinou i celým vesnickým společenstvím.98 Zejména 

staří a nemocní se tak na svůj odchod připravovali. V křesťanském prostředí se utvořil stabilní 

rámec duchovního zaopatření umírajícího – poslední pomazání, požehnání a poslední pořízení. 

Umírající se hleděl rozloučit s rodinou, přáteli, sousedy, odprosit je za případné křivdy a 

vypořádat majetkové poměry po jeho smrti tak, aby dědictví bylo rozděleno spravedlivým 

dílem. 99 Mezi bohatšími venkovskými obyvateli bylo běžné sepsání testamentu čili závěti. Lidé 

odešedší předčasnou nebo násilnou smrtí, kteří nestihli dostát svým povinnostem, zanechali 

po sobě dluhy, neodčiněnou křivdu, případně malé děti, byli považováni za duše, které 

nemohou dojít pokoje. Obecně rozšířená byla z toho důvodu víra v revenanty, kteří se po smrti 

vraceli do světa živých. V rámci procesu sekularizace a racionalizace společnosti v průběhu  

19. i 1. poloviny 20. století pověrčivost ustoupila.  

„K obrazu dobré smrti patřil i skon v okruhu blízkých, doma, ve vlastním domě a na vlastním 

loži.“ 100 Povinnosti při skonu jedince nicméně neležely pouze na umírajícím, ale i na jeho okolí. 

Od rodiny a širšího společenství, ve kterém jedinec žil, se očekávalo, že se přijdou naposledy 

a náležitě rozloučit.  

Podoba pohřebních rituálů se vyvíjela pomaleji, než tomu bylo u jiných rodinných obřadů. Jak 

již bylo výše naznačeno, základní body průběhu pohřbu se v českém a moravském prostředí 

příliš nelišily. Odlišnosti nalézáme v rovině zvyků či pověrečných praktik. Jednotnou tvář 

 
97 LENDEROVÁ, Milena, JIRÁNEK, Tomáš a MACKOVÁ, Marie. Z dějin české každodennosti: život v 19. 
století. Praha: Karolinum, 2009, s. 252. 
98 NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Narození a smrt v české lidové kultuře. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2004.  
s. 184. 
99 Ibid. s. 185.  
100 LENDEROVÁ, Milena, JIRÁNEK, Tomáš a MACKOVÁ, Marie. Z dějin české každodennosti: život v 19. 
století. Praha: Karolinum, 2009, s. 252  
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rituálům dávala křesťanská církev a její liturgie. Na pohřeb, jehož primárním účelem bylo 

uložení mrtvého těla do hrobu, je nutno pohlížet hned z několika funkčních úrovní. Jednalo se 

o vypravení zesnulého na onen svět a zajištění jeho poslední pocty. Důležitou součást tvořil 

i společensko-psychologický aspekt rozloučení a překonání lítosti. Ve starších dobách hrála 

neméně důležitou roli snaha zajistit ochranu živých před možným negativním působením 

mrtvého. Pohřební rituál v sobě zahrnoval úkony sociálně – právní a společenské, stejně jako 

kultovní a pověrečné.101 Vše bylo provázené ritualizovaným jednáním.  

Ritualizované jednání se ve venkovských společenstvech objevovalo právě v přechodových 

momentech jedince nebo širší skupiny. Bylo charakteristické svou obřadností a jasným 

rozdělím úloh a rolí, které spočívaly na jednotlivých aktérech rituálu. Vyjadřovalo řád 

a neposkytovalo prostor nejistotě, která se vždy s vypjatými chvílemi lidského života pojila a 

pojí. Jednalo se o naučené normy jednání, jejichž účelem bylo zajištění zdárného završení 

rituálu. Tyto normy předávané generacemi lidí byly obecným konsensem a mísily v sobě 

praktické zkušenosti, pověrečné praktiky a v neposlední řade víru a křesťanskou liturgii. 

Budeme-li se zabývat reflexí smrti a pohřebních rituálů, musíme důrazně odlišovat mezi smrtí 

dítěte, panny, mládence, mladého člověka či starce. Je třeba vidět odlišnosti mezi smrtí 

čekanou a nečekanou, mezi smrtí způsobenou stářím, nemocí nebo nešťastnou náhodou. 

Zvláštní případ pak tvoří smrt novorozenců a šestinedělek. Každá z výše zmíněných smrtí 

s sebou přinášela rozdílené důsledky pro osobu zemřelého i pro jeho okolí. 102 

5.b Kostel, hřbitov a víra jako středobod vesnického života 
Kostel v tradičním venkovském prostředí tvořil přirozené místo setkávání. Farníci se zde 

scházeli při pravidelně sloužených mších. Setkávali se při obřadech spojených se zlomovými 

okamžiky lidských osudů – při křtech, úvodech, svatbách i pohřbech. V Letařovicích se lidé 

ze širokého okolí potkávali také v červenci o slavné svatojakubské pouti. Z výročních slavností 

lze dále jmenovat např. Boží tělo, které se v Letařovicích „chodilo“ do začátku 50. let  

20. století. 103 Kostel jako středobod vesnického života fungoval až do 20. století. Postupná 

změna přišla spolu s narůstajícím ateismem a nahrazováním funkce kostela místy jinými – 

civilními. Svou úlohu v procesu „opouštění“ kostela hrála do určité míry i zvyšující se mobilita 

 
101 NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2004. s. 225.  
102 Viz NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2004. 
103 Havelka 2019. s. 202. 
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obyvatel, kteří dostali možnost své zlomové okamžiky přesunout na atraktivnější místa či místa 

spojená netoliko s křesťanstvím. Za další zlom lze považovat rok 1948 a s ním nastupující 

komunistický režim, jehož postoj vůči církvím a církevním obřadům byl negativní.   

Kostel v Letařovicích spolu s českodubskými faráři si své věřící udrželi i v období socialismu, 

ačkoli jejich počet v průběhu 20. století velice klesl. Situaci 3. čtvrtiny 20. století popisovala 

paní Marie Mizerová z Hradčan slovy: „Dřív lidi chodili do kostela, že jo. Kostel bejval plnej. 

Já eště když jsem měla děti malý, tak taky.  To všechno to se chodilo do kostela. Prostě pěšky, 

po cestě se pohovořilo. S tím se člověk sešel, s tím se sešel… Za nás, to se muselo chodit 

do kostela. Dycky i tadydle Chvalčováci přes ten Podol, přes Bláhův dvůr a do Letařovic.“ 104 

Od období rekatolizace českých zemí dominovalo na celém Českodubsku katolické vyznání. 

První odliv zaznamenala katolická církev v prvním desetiletí 20. století, kdy někteří jedinci 

oficiálně vystupovali z řad věřících a nadále zůstávali bez vyznání. Z obcí přifařených 

k letařovickému kostelu se v libereckém okresním archivu dochovaly dokumenty 

o 5 případech: 

1906 Adolf Hořák z Podhory. 

1906 Václav Košek z Chvalčovic (nar. 1869). Pravděpodobná příčina odpadu – civilní sňatek. 

1908  Antonín Resl z Libíče (nar. 1875, Roveň). Tiskař. 

1908  Václav Radovský z Loukoviček (nar. 187, Pěnčín). Tovární dělník. 

1908  Václav Červa z Trávníčku (nar. 1890). 105 

Vystoupení z církve se řešilo prostřednictvím turnovského hejtmanství, které následně zaslalo 

farnímu úřadu v Českém Dubu oznámení o vystoupení z církve. Motivace jednotlivců nejsou 

tak docela jasné. Pouze na jediném formuláři lze najít kolonku „pravděpodobná příčina 

odpadu“ v níž je uveden jako důvod civilní sňatek. Důvody byly pravděpodobně individuální a 

mohly mít základ jak ryze praktický, tak duchovní. Dochované žádosti akcentují svobodné 

rozhodnutí a vlastní vůli jednotlivce církev opustit.  

 
104 Rozhovor – Mizerová 20. 2. 2019.  
105 SOkA Liberec. Fond Farnost český Dub. Nezpracovaný fond. 
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Největší a nejrazantnější vlnu odlivu věřících přinesla léta po vzniku Československa. V roce 

1920 se od římskokatolické církve oddělila Církev československá 106, která v Českém Dubu 

a jeho okolí zapustila kořeny. Pro mnoho věřících byl přestup do československé církve 

výrazem duchovního souznění s nově vzniklou republikou. A jelikož katolictví bylo stále 

do určité míry spojováno se starým rakouským režimem, bylo československé vyznání 

vnímáno jako projev vlastenectví a symbolické přihlášení k dávné předbělohorské tradici. 

V obcích přifařených k filiálnímu letařovickému kostelu přešlo k novému vyznání mezi lety 

1921 a 1930 průměrně okolo 15% obyvatel. 107  

Nově vzniklá církev přinesla odliv věřících z katolických bohoslužeb – mších svatých. První 

modlitebna byla zřízena v Bohumilči. Pamětníci rovněž vzpomínají na vyprávění o prvních 

československých bohoslužbách v bohumilečské hospodě.108 Rovněž svatby se odehrávaly 

v husitských modlitebnách. Pohřby, jejichž praktická část a účel je fyzické podstaty a vyžaduje 

specifické místo k uložení těla, zůstaly na dosavadních místech. Nábožensky – rituální stránka 

pohřbů se proměnila podle úzu nově vzniklé církve. Kulisy k ní však zůstaly stále stejné, 

katolický kostel a hřbitov kolem něj.  

Československé obřady se navenek v porovnání s katolickými vyznačovaly zejména svou 

strohostí.109 Jejich podobu v Letařovicích v průběhu 20. století ovlivňovali i českodubští 

katoličtí faráři. Podle vzpomínek pamětníků někteří z katolických kněží nechtěli dovolit 

československé pohřby vypravovat z prostor chrámu kostela. Proto se pohřby vedené 

československým farářem musely vypravovat ze „síně“ čili z prostoru věže, který se nachází 

před vstupem do hlavní kostelní lodě. Záleželo vždy na konkrétním katolickém faráři a míře 

jeho tolerance.  110 

5.c Kostelníci a hrobníci  
K chodu kostela a hřbitova vždy neodmyslitelně patřili kostelníci a hrobníci. Kostelník pomáhal 

s údržbou kostela, jeho provozem a připravoval jej pro obřady. Hrobník se staral o hřbitov, 

přičemž jeho hlavním úkolem bylo kopání hrobů před pohřbem a případná sanace starších 

 
106 Později Církev československá husitská. 
107 HAVELKA, Jan. Příběh podještědské obce. I, Hradčany a Chvalčovice. Bílá: Jan Havelka, 2019. s. 101.  
108 Rozhovor – beseda Hradčany 26. 2 2019. 
109 Viz NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2004. a 
Rozhovor – Pýcha 11. 7. 2019. 
110 Rozhovor – Pýcha 11. 7. 2019. a Rozhovor – beseda Hradčany 26. 2 2019. 
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hrobových míst. Letařovičtí kostelníci a hrobníci byli tradičně z řad místních obyvatel. Tato 

tradice se v případě hrobníka porušila až na přelomu 60. a 70. let111, v případě kostelníka 

vydržela až do 21. století. Placené funkce kostelníka a hrobníka často přecházely z generace 

na generaci. Jako příklad můžeme uvést domkáře a hrobníka Václava Marušku z Letařovic  

č. p. 21, po jehož smrti v roce 1860 přebral hrobničení jeho vnuk Josef Adam, krejčí, který ho 

vykonával do své smrti v roce 1884.112 Při volbě této profese jistě hrálo roli i položení stavení 

č. p. 21, v němž zmíněná rodina přebývala, neboť se nachází přímo naproti hřbitovu 

na letařovické návsi. Spojení s pohřby zde zůstalo i po upuštění od hrobničení, neboť zde 

„U Marušků“ byla hospoda, kam pozůstalí chodili zapíjet své zesnulé. Blízké bylo i stavení 

dalšího z doložených letařovických hrobníků, Josefa Mizery, který svou činnost vykonával 

na sklonku rakouského mocnářství a v prvních letech republiky. Bydlel ve stavení č. p. 27, které 

náves zakončuje ze severozápadní strany.113 Od Mizerovy smrti v roce 1921 až do zmíněných 

70. let se o letařovické hroby starali muži rodiny Rakoušovy z č. p. 28, z části Letařovic zvané 

Hruškovec, nacházející se několik desítek metrů od kostela. Byl to František Rakouš spolu se 

svým synem Otakarem. Pro ilustraci uvádíme nekrolog uveřejněný v lokálním tisku po smrti 

Františka Rakouše v červnu roku 1940: „S čím kdo zachází… Starobylý kostel letařovický, 

jedinečný oltář, zbudovaný celý z lidských kostí v kostnici, divukrásný pohled na Poříčí Mohelky, 

to vše přilákalo a snad navždy získalo do Letařovic mnohého turistu a návštěvníka. K těmto 

krásám a pamětihodnostem v kraji nerozlučitelně patřil starý hrobník Rakouš. Typická postava 

našich horských strání, vyjadřující se pro někoho snad obhroublým vtipem a věrný strážce 

zahrady mrtvých. Tak jej znali návštěvníci vesničky a tak si jej už jen musí představit v mysli, 

protože Rakouš – zemřel! Kolik kolátorníků jsi, náš starý Rakouši, pochoval, kolik drahých srdcí 

přikryl’s tím těžkým příkrovem, aby také na tebe jednou došlo! Však doufejme, že i tobě, tak 

jakos přál všem zesnulým, se bude v té krásné, tebou tvořené zahradě letařovického hřbitůvku 

libě spát. Osiří hřbitov, zesmutní lípy na návsi, bude něco chybět stráním na „Hruškovci“, 

vzpomínat budou krajané, rodáci a přátelé Letařovic v blízku i dáli rozhozeni. A až přijdou 

 
111 Rozhovor – Eichler 19. 7. 2019 
112 SOA Litoměřice: Fond Farní úřad Český Dub, Inv. č. 1221 Matrika zemřelých 1826–1884, 
sig. L 20/29. 
 
113 Ibid. a Zápisy letařovického hrobníka (1921–1972).  Archiv rodiny Dědkovy, Hradčany. Rukopis.  
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jednou do Letařovic, zastaví se nad čerstvě navršeným rovem a tichá modlitba splynutá se rtů 

bude vzpomínkou na typ člověka s naším starým Rakoušem zemřelého.“ 114  

 

Parte hrobníka Františka Rakouše. (obr. č. 9) 

Hrobník byl nedílnou součástí obce i pohřebních obřadů. Vykopal hrob a „ve svátečnim“ 

se účastnil obřadu. „Pak se šel převlíknout, že hrob ‚zadělá‘.“ 115 Po druhé světové válce 

se působnost letařovického hrobníka rozšířila na celé Českodubsko. Od roku 1946 vypomáhal 

Otakar Rakouš s kopáním hrobů v Českém Dubu, od 50. let příležitostně i na Světlé. Po jeho 

smrti na začátku 60. let nebylo lehké najít adekvátní náhradu, neboť práce hrobníka vyžaduje 

silnou náturu, fyzickou zdatnost i disciplinovanost.  

 
114 Zápisy letařovického hrobníka (1921–1972).  Archiv rodiny Dědkovy, Hradčany. Rukopis. Jedná se o 
výstřižek z tisku vlepený na zadní stranu sešitu zápisků, které si vedl syn – hrobník Otakar Rakouš.  
115 Rozhovor – Eichler 17. 7. 2019.  
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Hrob rodiny Rakoušovy na hřbitově v Letařovicích. (obr. č. 10) 

 

Podle vzpomínek pana Eichlera, který se stal hrobníkem v roce 1968 „chvilku kopal místní, 

nějakej Patočka, ale moc toho nakecal a málo udělal. Jednou v Dubě kopali hrob, tři byli, šli 

do hospody, neměli ještě hrob vykopanej a už šel pohřeb s průvodem“. Lubomír Eichler, kvůli 

své škádlivé zálibě v mňoukání všemi zvaný „Kočičák“, zůstal hrobníkem až do odchodu 

do důchodu na začátku 21. století. Jeho četné vzpomínky a zkušenosti byly velkou oporou 

pro naši práci.  

I funkce kostelníka se v Letařovicích předávala z otce na syna nebo jiného člena rodiny. 

Po většinu 19. století pocházeli kostelníci z č. p. 11. Po výměnkáři na statku Václavu Bartošovi 

zemřelém v roce 1861 ve věku 85 let převzal hospodářství i starost o kostel Václav Mizera. 

Kostelníkem byl do své smrti v roce 1884, kdy skonal na „sešlost věkem“ v 75 letech.116 Další 

letařovičtí kostelníci pocházejí z rodiny Pýchovy, která toto pomyslné žezlo drží do dnešních 

dnů. Prvním potvrzeným z řady byl Josef Pýcha, který svou funkci vykonával do své smrti v roce 

 
116 SOA Litoměřice: Fond Farní úřad Český Dub, Inv. č. 1221 Matrika zemřelých 1826–1884, 
sig. L 20/29. 
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1937.117 Jeho syn, Zdeněk Pýcha starší měl kostel na starosti do poloviny 70. let. Po smrti 

kostelníka Pýchy v roce 1978 se stala letařovickou kostelnicí jeho manželka Marie. Po své 

mamince převzal na prahu nového milénia funkci kostelníka Zdeněk Pýcha mladší.  

 

Pan Zdeněk Pýcha, pokračovatel kostelnického rodu. (obr. č. 11) 

 

6. Letařovické pohřby 
Do letařovické kolatury spadaly v námi sledovaném období vsi a osady:118 Bílá, Bohumileč, 

Březová, Dehtáry, Hradčany, Chvalčovice, Janovice, Klamorna, Letařovice, Libíč, Loukovičky, 

Podjestřábí, Podhora, Radvanice, Trávníček, Vesec, Vorklebice.119 Jedná se o vsi, ze kterých 

kolaturníci pravidelně chodili do letařovického kostela k bohoslužbám, rodinným i výročním 

 
117 Zápisy letařovického hrobníka (1921–1972).  Archiv rodiny Dědkovy, Hradčany. Rukopis. 
118 Osada a ves jsou historický název pro vesnici. V současnosti se jedná o „místní část obce“.  
119SOkA Liberec. Fond Farnost český Dub. Nezpracovaný fond.   
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slavnostem odehrávajícím se v chrámu Páně a odkud byly vypravovány také pohřby směřující 

k letařovickému hřbitovu.  Na hřbitovním řádu z 20. let 20. století se v seznamu obcí, odkud 

byli v letařovické posvěcené půdě pochováváni zemřelí, dočítáme o osadách „Letařovice, 

Bohumileč, Březová, Chvalčovice, Dehtáry, Hradčany, Janovice, Klamorna, Libič, Loukovičky, 

Podjestřábí, Radvanice, Trávníček, Vesec, Vorklebice, Podhora.“ 120 

Obec Bílá se v seznamu nevyskytuje z důvodu, že zde byl roku 1892 zbudován hřbitov 

samostatný.  

 

Kříž na hřbitově na Bílé vystavěný při příležitosti zřízení hřbitova. (obr. č. 12) 

 
120 SOkA Liberec. Fond Farnost český Dub. Nezpracovaný fond. 
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Vybudování tohoto hřbitova předcházela žádost bělských obyvatel podaná téže roku, „aby 

vyloučena byla osada Bílá co se pohřbu týče ze svazku se hřbitovem Letařovickým stávajícího 

a aby přidělena byla ke hřbitovu v Čes. Dubě.“ 121 Jedná se zřejmě o dozvuk sporu z roku 1888 

o zřízení samostatné letařovické farnosti i krok racionální, podložený argumentem, že 

do Českého Dubu je vzdálenost z Bílé podstatně kratší nežli do Letařovic. Zřízení nového 

obecního, tedy komunálního hřbitova na Bílé umožnil zákon z roku 1870. 

V paměti místních obyvatel i v několika pramenech je letařovický hřbitov zmiňován a 

vzpomínán jako slavný a proslulý, k němuž měly v blíže neurčitých minulých dobách putovat 

pohřební průvody z ještědských hor.122 „Dříve se sem pohřbívalo až támhle z Dlouhejch Mostů 

vod Liberce,“ vypraví kostelník Pýcha. Obdobná informace se objevuje v Radostné studánce. 

„V dřívějších dobách vozívali nebožtíky na letařovický hřbitov až od Dlouhých Mostů, od Světlé 

pod Ještědem a z Osečné. Pohřeb trval dva dny. Účastníci pohřbu přenocovali zpravidla 

v rovenském dvoře a nebožtík v rakvi na dřevěném lešení na rozcestí pod křížem, který tam 

stojí dodnes.“ 123 Autor tohoto textu Bohumír Červa popis takovéhoto pohřbu ještě rozvedl a 

literárně ztvárnil ve své povídce „Holanův pohřeb“. „(…) Do Letařovic na hřbitov bylo daleko, 

nyní v zimě dvojnásob daleko. Přes Vlachovo, přes Dolánky, přes Lesnov, přes Všelibice a 

k Rovni. Ve Všelibicích se začalo chumelit, před Rovní se začalo stmívat. Pohřební průvod, 

unavený až k smrti, zastavil se na rozcestí blízko panského rovenského dvora. Několik mužů 

sneslo rakev a postavilo ji na dřevěné lešení zasypané sněhem. Do fičení větru ozvala se slova 

modlitby – a za chvíli se zástup rozcházel. Živí sněhuláci mizeli v rovenském dvoře, kde se 

přenocovalo. (…) Obloha se vyjasnila a na vysokém nebi rozsvítilo se na tisíce hvězd. Bylo ticho 

a země spala. Na dřevěném lešení na rozcestí blízko u rovenského dvora spal mladý Holan. 

Sám? Nikoli. Kristus, přibitý na dřevěném kříži, který stál vedle lešení, díval se na nebožtíka. (…) 

Teprve druhého dne odvezli mrtvého Holana na saních a doprovodili ho přes Bohumileč 

do Letařovic, kde ho po polednách pochovali.“   

Příběh pohřbu putujícího ze Zábrdí, který nocoval za divoké sněhové bouře na Rovni je 

zachycený také ve sborníku „Dětskýma očima“, kde se objevuje řada místních pověstí a jiných 

folklorních narativů tak, jak je zaznamenali žáci základních škol turnovského okresu. I zde jsou 

 
121 SOkA Liberec. Fond Farnost český Dub. Nezpracovaný fond. 
122 Rozhovor – Pýcha 11. 12. 2018.  
123 Červa Bohumír. Kostel v Letařovicích in Radostná studánka 6, roč. 1 (1939–1940), s. 96.  
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zmiňovány pohřby putující z daleka, z Osečné a z Kotle. Podle rovenské školačky H. Klausové 

zde kříž měl být postaven až na počest tohoto památného pohřbu na místě, kde přes noc 

zůstala rakev s nebožtíkem. 124 

 

Obnovený kříž na křižovatce na Rovni. (obr. č. 13) 

 
124 KŘELINA, František, ed. Dětskýma očima: Sborník slohových prací žákovských z Českého ráje. V 
Turnově: Müller a spol., 1934.  
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Všelibický učitel Bohumil Bouška ve svém „Českodubském okresu“ v kapitole o Rovni hovoří o 

vysokém dřevěném starém kříži s plechovým Kristem, který zde stojí „na památku toho, že 

pohřební průvody za dob fary v Letařovicích z dalekého okolí až od Zábrdě na hřbitov 

v Letařovicích jdoucí zůstaly v zimě za vánic a nepohody na Rovni přes noc zanechavše truhlu 

ve sněhu u kříže a teprve druhého dne dorazily s mrtvolou do Letařovic.“ 125 

V žádném z dochovaných pramenů jsme nenalezli uspokojivé vysvětlení těchto dalekých 

pohřebních průvodů. Vysvětlení se nabízí několik.  Zesnulí mohli být rodáci z okolí Letařovic. 

V matrikách letařovické kolatury lze rovněž dohledat letařovické rodiny s kořeny a příbuznými 

na Dlouhém Mostě.126 Důvodem mohla být také česká národnost zesnulého, neboť hřbitovy 

v Českém Dubu a nedalekých Hodkovicích byly českoněmecké. Svou roli mohla hrát i prestiž 

kostela – poutního chrámu sv. Jakuba s bohatou výzdobou. U všech výše zmíněných narativů 

je nápadné, že zmiňují zimní období a nepříznivou sněhovou vánici. Z toho lze usuzovat, že se 

rovněž může jednat o ojedinělou událost, která vešla do paměti obyvatel a přežívala dále 

v orální formě. Tento problém ponecháváme dalšímu výzkumu.   

Pohřby na Českodubsku, a tedy i pohřby v Letařovicích, odpovídaly svou podobou 

celospolečenskému úzu dané doby. Jejich povaha byla ovlivněná geografickou polohou 

letařovického hřbitova i společenskou, politickou a ekonomickou situací v dané oblasti. 

Na formu pohřbů mělo zásadní vliv společenské postavení zesnulého jedince – pohlaví, věk, 

majetek, profese a s nimi spojená společenská prestiž. Vývoj podoby a náplně letařovických 

pohřbů odpovídá obecně společensky platným jevům, které se v českém prostředí 

uplatňovaly. Následující kapitoly líčí jednotlivé fáze pohřebních rituálů tak, jak vyplývají 

z pramenů a snaží se postihnout jejich proměnu.  

6.a Domov jako místo smrti 
Nezbytnou součástí umírání či smrti každého katolíka byla a je svátost umírajících, 

tzv. poslední pomazání, od druhého vatikánského koncilu nazývaná svátost nemocných. 

Na Českodubsku se do začátku 20. století dochovaly pověrečné praktiky spojené s nadcházející 

 
125 BOUŠKA, Bohumil, Českodubský okres, popis jeho, jednotlivých osad, historie, události, pověsti, 
průmyslnictvo, živnostnictvo, atd. Jaroměř: Fr. Popleka, 1894. s. 41. 
 
126 SOA Litoměřice. Fond Farní úřad Český Dub, Inv. č. 1217. Matrika narozených 1836–1859, 

sig. L 20/25. 
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smrtí a chvílemi následujícími bezprostředně po ní. Ve svých sběrech je z vyprávění vlastní 

maminky zachytil řídící učitel Václav Havel:  

„Smrt, nemoc:  Když lidé nemohou v nemoci umřít, žádají vodaveční šaty (nebo 

modlitby), dají je pod hlavu a skonají. Ty věci musí být vodaveční.  

Smrt: Když umře člověk, otevře se okno a 3x se vyplivne oknem, aby duše 

mohla vyletět. (Stalo se v Loukovičkách u Glázrů na l. od potoka.)“ 127 

V první z pověr je vidět propojení dvou velkých životních událostí, přechodových rituálů, 

svatby a smrti. Lidé odcházeli ze života s atributy svého společenského statusu, který nabývali 

svatbou. Umřel-li svobodný, objevovaly se v pohřebním rituálu prvky svatebních zvyků. 

Zachycené zvyklosti dokládají snahu okolí ulehčit zesnulému a jeho duši další cestu a přechod 

ze světa živých do světa mrtvých. Zároveň ilustrují i určitý pověrečný strach z možného 

zbloudění či návratu zesnulé duše.  

Moment smrti a s ním spojené zvyky z oblasti Českodubska popisuje i Bohumír Červa ve své 

krátké povídce Holanův pohřeb. „(…) ‚Já to věděla,‘ šeptala bezzubými rty. ‚Když ho přivezli, 

dívala se mu z očí smrt. A dnes se mi zdálo o splašených koních. To není, teta, nic dobrého.‘ 

Také nebylo. Odpoledne ke třetí hodině smrt vyhrála svůj boj. Kořenářka pozdvihla k ústům 

ukazovák pravé ruky a zašeptala: ‚Pst!‘ Všichni porozuměli. Je konec. Nesmí se zakřiknout. 

Babička otevřela okno, duše vyletěla do mrazivého vzduchu a pláč zalehl světnici.“ 128  

V Červově národopisné skice je kromě již zmiňovaného zvyku otevírání okna patrné pověrečné 

mlčení. Oba úkony měly odstranit pomyslné překážky duši odcházející z těla. Jednalo se 

o službu nebožtíkovi stejně jako pověrečné opatření a ochranu před zbloudilou duší, která by 

mohla ve světě živých škodit. V lidové víře totiž i zvuk mohl přivolat duši zesnulého zpět.129 

Rituální ticho či naopak konkrétní zvuk, mluva, zpěv, hudba a zvonění, provázely celý pohřební 

rituál až do jeho úplného konce. Nedílnou součástí pohřebních praktik byl také pláč, spontánní 

i rituální.  

 
127 HAVEL, Václav. Pověry. Rukopis. Archiv Podještědského muzea v Českém Dubu. Karton V. H. 26 – 
Národopisné práce a materiálie. 
128 Červa Bohumír. Holanův pohřeb in Radostná studánka 6, roč. 1 (1939–1940), s. 90. 
129 Navrátilová 2004. s. 207. 
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V českém lidovém prostředí panovalo přesvědčení, že člověk by za sebou neměl po svém 

odchodu zanechat neurovnaný spor, závazek či majetek.130 Před smrtí se proto sepisovaly 

kšafty – závěti, které určovaly nastávající majetkové poměry v rodině.  Člověk, který za sebou 

zanechával nevyrovnaný spor nebo dluh, nesplněný slib či neusmířenou vinu, měl umírat 

obtížně a ani v hrobě neměl najít pokoje.131 O všeobecně rozšířeném strachu z revenantů 

svědčí regionální folklorní tradice. Místní pověsti hovoří o bloudících duších, které nemohou 

kvůli svým špatným skutkům či nedořešeným osobním záležitostem dojít po smrti klidu. 

Častým důvodem byly také ukryté peníze, které nedali nebožtíkovi v pokoji odejít. „Peníze 

zůstaly ukryty, a tak vznikaly poklady. Lidé o nich věřili, že je hlídá zlý duch.“ 132  

Specifickým případem byla smrt matky, která po sobě zanechala malé dítě. Podle lidové víry 

měla zesnulá matka za nocí chodit ke kolébce svého potomka, aby mu poskytla péči, které se 

často sirotkům nedostávalo. Karolina Světlá tuto pověru zachytila ve své povídce Hubička 

napsané v roce 1871. „(…) až je přijde navštívit, nebude je muset ani jednou převinout, ani 

jednou mu přestýlat, poroste nebožátko jako z vody. Trvám, že ji tu budu mít noc co noc. 

Nasypám si naschvál okolo kolébky popela, abych poznala její šlépěje. Zůstává prý 

po nebožtících stopa jako kachní (…).“ 133 Jedná se o pověru obecně rozšířenou na našem 

území. Ptačí stopy za sebou měly nechávat duše zemřelých obecně, a to včetně dětí. 134  

Spolu s postupujícím časem se mezi lidmi víra v lidové pověry vytratila. V polovině 20. století 

se, podle vzpomínek pamětníků, už většina pověr nedržela nebo je dodržovala pouze starší 

generace. Zvyk otevírání okna se však místy drží i ve 21. století. Za dlouhou životností této 

zvyklosti stojí nejen stará pověra o duši, ale jedná se i o přirozenou potřebu čerstvého 

vzduchu. Za odklon od pověrečných praktik může do velké míry racionalizace uvažování, ale 

zároveň i fakt, že v průběhu 20. století rapidně klesl počet lidí umírajících ve svých domovech. 

Svěřování nemocných, zraněných, a především starých lidí do péče zdravotních a sociálních 

zařízení způsobilo fakt, že rodina přestala být bezprostředně přítomna skonu jejího člena.  

 
130 Navrátilová 2004, s. 185. a BROUČEK a JEŘÁBEK 2007. s. 762. 
131 Ibid.  
132 KŘELINA, František, ed. Dětskýma očima: Sborník slohových prací žákovských z Českého ráje. 
V Turnově: Müller a spol., 1934.  
133 SVĚTLÁ, Karolina. Kresby z Ještědí. 1. vyd. Praha: Nová osvěta, 1949. s. 106. 
134 Srovnání viz Luffer 2014. 
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Čas mezi smrtí a pohřbem představoval dobu určité nejistoty spojené s přirozeným odstupem 

živého člověka od těla zesnulého, který bychom mohly označit za rituální nečistotu. Nebožtík 

se ocital doslova i v symbolické rovině v přechodové fázi, kdy jako zesnulý dosud pobýval ve 

světě živých. Úkolem rodiny bylo připravit veškeré praktické i duchovní úkony pro jeho 

přechod do pomyslného světa mrtvých. Po smrti ležel nebožtík obvykle do pohřbu v domě. 

Předměty spojené s tělem mrtvého, například slamník postele, na níž zesnul, byly považovány 

za nečisté a mohly působit nezdar a neštěstí pro domácnost. V „Holanově pohřbu“ líčí autor 

pálení slámy ze smrtelné postele následovně: „(…) Večer zaplanul na poli za Holanovou 

chalupou oheň. To starý Holan pálil slámu ze smrtelného lože nebožtíka syna. Sláma hořela 

dvěma plameny: dva andělé odnášeli duši zesnulého, tak se tu všude říkalo. (…)“ 135 

Okamžik smrti jednotlivce – člena venkovského společenství uváděl v chod několikadenní 

proces, v jehož středu byl nebožtík. Použijeme-li teorii Victora Turnera, docházelo úmrtím 

k narušení norem, což vedlo k fázi krize – liminality. Právě liminalita je typická rituálním 

chováním, které v případě manipulace s tělem zesnulého má za účel ochranu živých. Liminalita 

je dále typická projevy solidarity, kterými se budeme zabývat v následujícím textu. Účast a 

solidarita se obvykle dostavovaly bezprostředně po rozšíření informace o úmrtí.  

Úmrtí se oznamovalo vyzváněním osadních zvonů. Zvonění umíráčku mělo svá pravidla a jeho 

rytmus i styl zvonění byl odlišný od běžného zvonění. Zpráva o úmrtí se ve starších dobách 

předávala ústně. Tištěná smuteční oznámení – parte se v námi sledované oblasti začínají 

objevovat až v prvních desetiletích 20. století. 136 V „Holanově pohřbu“ nám Bohumil Červa 

nastínil i tradiční způsob oznámení úmrtí ve vsi a okolí: „(…) Umíráček zaklinkal. Lidé vybíhali 

z vyhřátých světnic a vydychovali bílé páry. ‚Holan?‘ ‚Holan. Dej mu Pánbu lehký vodpočinutí.‘ 

Odpoledne běhala stará Strouhalka, chudá vdova, po lidech; její dvanáctiletý syn Jozífek ji 

pomáhal. Rozdělili si ves i okolí. Všude to bylo stejné: ‚Holanovi vás vzkazují pozdravovat a 

prosí, abyste přišli na pohřeb. Mladý zemřel.‘ ‚Dej mu Pánbu lehký vodpočinutí. Vyřiďte, že 

přídeme.‘ (…)“¨ 

 
135 Červa Bohumír. Holanův pohřeb in Radostná studánka 6, roč. 1 (1939–1940), s. 90. 
136 Viz dochovaná parte v soukromých i muzejních sbírkách. 
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6.b Ustrojení na poslední cestu 
Omývání a strojení nebožtíka měla ve starších dobách na starosti rodina. Když se v kraji 

etablovaly pohřební služby, převzali tuto činnost pohřebáci. Archaickou pověrou, tradovanou 

do 20. století v prostředí pohřebních služeb, je mluvení se zesnulým po dobu oblékání, 

na kterou vzpomínal hrobník a pohřebák pan Lubomír Eichler: „Starej Bláha vždycky říkal, (…) 

mluv s nim hodně, i když on s tebou nemluví. Mluv u toho s nim při tom voblíkání! A taky jo. 

Lehce to pak šlo ustrojit. Krásně se poddal.“ 137 Jedná se o variantu staré lidové pověry, podle 

které je dobré s nebožtíkem mluvit nebo jej přímo oslovit křestním jménem, aby se s jeho údy 

lépe manipulovalo.138 Vedle této pověry v lidovém prostředí panoval i názor opačný, tedy že 

při strojení mrtvého se mluvit nesmí, aby nebyl rušen jeho klid, nebo jej případně může 

doprovázet pouze tiché modlení.139 Ustrojení do rakve podléhalo dobovým módním trendům 

stejně jako oděv všedního či svátečního dne.  

Obecně platí, že se do rakve nebožtíci strojili do svátečních šatů.140 Ve dobách starších 

převážně do šatů „voddavečních“. Do šatů s prvky svatebního oděvu byli strojeni i svobodní 

mládenci a svobodná děvčata, kteří se za života tohoto klíčového životního přechodu 

nedočkali. Oblečení zesnulého svými vnějšími prvky reprezentovalo sociální status zesnulého. 

Z dob, kdy lidé oblékali kroje, máme zachované svědectví z pera paní Marie Novákové, která 

v roce 1926 zachytila paměti své babičky narozené v roce 1833 nedaleko Turnova: „Nebožtíci 

mívali do truhly zástěry, a sice mužům dávala se zástěra modrá a černá cípatá čepice, ženy zas 

měly zástěru bílou, čepec od čepení, přes něj bílý šátek na babku uvázaný, jehož konce podle 

tváří vykukovaly.“ 141 Symboliku ženského oděvu z výše uvedeného popisu lze vidět v několika 

rovinách. Převládající bílá barva byla v lidové prostředí považována za smuteční barvu, než ji 

v průběhu druhé poloviny 19. století vystřídala barva černá. Čepec, jímž byla žena jako nevěsta 

čepena spolu s bílým šátkem vázaným „na babku“ odkazoval ke společenskému postavení 

ženy, jíž nabyla po svatbě. 142 Méně obvyklý je popis ustrojení mužského, který modrou 

zástěrou odkazuje k pracovnímu oděvu. Stejně jako v případě ženského oděvu, byli muži 

 
137 Rozhovor – Eichler 19. 7. 2019 
138 NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2004.  
139 Ibid. 
140 Ibid. a Rozhovor – beseda Hradčany 26. 2 2019. 
141 NOVÁKOVÁ, Marie. Z Paměti naší babičky. In: Od Ještěda k Troskám, vlastivědný sborník českého 
severu, roč. XI., č. 1. Turnov: Učitelské jednoty v Turnově, Českém Dubě a Mnichově Hradišti, 1926.  
s. 8–11.  
142 Viz Opravilová – Tradiční lidová svatba v Podještědí, 2015.  
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strojeni do oděvu svátečního. Pracovní oděv či další eventuální doplňky či vybavení mohly 

odkazovat k vykonávané profesi. Obvykle se muži oblékal do rakve kabát, který měl poprvé na 

sobě v den svatby.  

O vybavení zesnulých svobodných svědčí folklorní tradice, konkrétně lidová píseň, kterou 

ve dvou variantách zapsal v roce 1910 Václav Havel. 143   

1. Dybych já věděl, že letos umřu, 
dal bych si dělat dubovou truhlu 
a na tu truhlu stříbrný víko, 
aby to bylo všem pannám líto 
 

2. A na to víko stříbrný kalich, 
aby věděli, že jsem katolík. 
Tu jsou mě vzalo šest krásných panen 
a vynesly mě s pánembohem ven.   
 

3.  [A na kalichu zelený věnec, 
 aby věděli, že jsem mládenec.] 
 Co ste mně dali prut rozmaryny, 
 teď držím v ruce šíp vypálený. 
 
4.  Co ste mi dali pěkné vobrázky 
 teď mám na sobě vohnivý plišky.  
 Co ste mi dali pentle červený,  
 teď mám na sobě řetěz vohnivý. (…)“  

 

Ze svatebních symbolů byl zesnulému mládenci dán prut rozmarýny s červenými pentlemi, jak 

jej tradičně nosili mládenci na podještědských svatbách. 144  

Po většinu námi sledovaného období se vypravovaly pohřby z domova zesnulého. Jak 

vzpomínají pamětníci i jak je uvedeno na mnoha parte, stavení, ze kterého šel pohřeb se říkalo 

„dům smutku.“ Pohřeb se obvykle vypravoval do tří dnů po smrti. Jednalo se o ustálený termín 

 
143 HAVEL, Václav, ed. a VOTRUBA, Adam, ed. Lidové písně z Podještědí. Praha: Pavel Jeřábek – 
Nakladatelství Plot, 2016. s. 46–47. Havlův zápis tohoto textu je problematický z hlediska členění 
do slok, nicméně na významu, který má pro nás klíčovou roli tento fakt není podstatný.  
144 OPRAVILOVÁ, Michaela. Tradiční lidová svatba v Podještědí. Obraz svatebních zvyklostí a rituálů 
v regionálních pramenech. 2015. Bakalářská práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav 
etnologie.  

„ 
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v celém rakouském soustátí 145 a tento fakt zároveň vyplývá i ze záznamů v matrikách či 

z poznámek letařovického hrobníka.146 Posunutí o den dopředu či dozadu bývalo spíše 

výjimkou. Pakliže se pohřeb uspíšil, jednalo se většinou o dobu letní. V opačném případně, kdy 

se uspořádání pohřbu protáhlo, byla obvykle zima. Výjimku tvořily případy, kdy nebožtík 

zemřel na nakažlivou chorobu a hrozilo její bezprostřední šíření. Jeden z těchto případů se 

odehrál roku 1883 po smrti Marie Mizerové z Letařovic, která zemřela 6. května na neštovice. 

Záznam v matrice zní: „S povolením lékařským před uplynutím zákonité lhůty pohřbil František 

Hladík – kaplan.“ Pohřeb zesnulé se konal hned druhý den po smrti, tedy 7. května.  

Čas mezi úmrtím a pohřbem byla doba, během které bylo lze obstarat organizační záležitosti 

okolo celého pohřbu a během níž přirozené biologické pochody v těle zesnulého člověka 

dosáhly únosné meze. Z poznámek letařovických kostelníků a hrobníků vyplývá, že rychleji se 

vypravovaly pohřby dětské, které byly o poznání skromnější.   

Od Marie Novákové se také dozvídáme o faktu, že „truhly bývaly barevné a malované.“ 147 

Truhlami jsou zde myšleny rakve. Pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 19. století malované 

truhly ustoupily dobové módě a vystřídaly je rakve černé, které jsou patrné na pozdějších 

fotografiích ze 20. století. Bylo by zřejmě chybné se domnívat, že malované truhly – rakve byly 

součástí všech pohřbů. Pro nejchudší byla určená rakev z prostých prken.148  

Pohřeb z domu byl vypravován ze světnice, síně či komory. Obvykle se místnost vyzdobila 

černým smutečním textilem, který se do zdí, roubených i zděných, připevňoval hřebíčky. 

Ze vzpomínek pamětníků lze usuzovat, že upevňování a aranžování výzdoby nemuselo 

pro interiér zůstat bez následků.149 Z období 19. století nemáme v námi zkoumané oblasti 

jasný popis zdobení, ale z dobových paralel lze soudit, že výzdoba černým textilem přišla až 

s érou pohřebních služeb. Na nejstarší fotografii z roku 1913 je smuteční textilní výzdoba již 

 
145 BROUČEK, Stanislav, ed. a JEŘÁBEK, Richard, 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. 2. svazek. s. 763. 
146 SOA Litoměřice: Fond Farní úřad Český Dub, Inv. č. 1221 Matrika zemřelých 1826–1884, 
sig. L 20/29. a Zápisy letařovického hrobníka (1921–1972).  Archiv rodiny Dědkovy, Hradčany. Rukopis.  
147 NOVÁKOVÁ, Marie. Z Paměti naší babičky. In: Od Ještěda k Troskám, vlastivědný sborník českého 
severu, roč. XI., č. 1. Turnov: Učitelské jednoty v Turnově, Českém Dubě a Mnichově Hradišti, 1926. 
s. 8–11.  
148NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2004. s. 222. 
149 Rozhovor – Francl 6. 9. 2019 
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patrná. Nezbytnou součást smuteční výzdoby tvořily svíce a květiny, v zimním období chvojí.  

Patřil sem dále krucifix i drobné devocionálie.  

Před uložením zesnulého se vykrápěla rakev svěcenou vodou. Dále se rakev zdobila květinami. 

Květiny k výzdobě rakve se užívaly převážně umělé, které nepodléhaly zkáze a byly rozkvetlé 

v kterémkoli ročním období. Stará lidová tradice navíc cenila vyrobené a zaplacené květiny 

nad samorostlé květy z louky nebo zahrady.150 Křesťanskou víru a ochranu představoval 

růženec vložený do rukou zesnulého. Stejnou funkci měly i svaté obrázky vyskládané okolo 

hlavy zesnulého i na jeho těle. V případě smrti dítěte nebo svobodného dominovala květinové 

výzdobě bílá barva symbolizující nevinnost a neposkvrněnost a zdobení bylo doplněno stále 

zelenou rozmarýnou. Rozmarýna v tomto případě navíc opět představovala symbol svatby.  

 

 

Marie Dědková, rok 1913. (obr. č. 14) 

 
150 Přednášky „Oděv v kulturněhistorickém kontextu“ Doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. Ústav 
etnologie, Filozofická fakulta UK, ak. rok 2013/2014.  
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Zesnulé dítko, Trávníček, meziválečné období. (obr. č. 15) 

 

Po roce 1948 nastalo několik změn, které podobu pohřbu značně proměnily. Některé se přímo 

týkaly ideového střetu komunistické ideologie a náboženské podstaty pohřebních obřadů. 

Další pak souvisely s obecně se zvyšujícími hygienickými nároky a zpřísňující se legislativou 

řešící zacházení s ostatky. Zajímavým ukazatelem proměny pohřebních rituálů jsou formulace 

textu na smutečních oznámení. Velmi dobře dokládají odklon od církevních úkonů. Zatímco se 

ještě v první polovině 50. let se na parte objevuje informace o „vykropení“ zesnulé či 

zesnulého, v druhé polovině 50. let již tento slovník mizí. „Vykropení v domě smutku“ bylo 

postupně nahrazováno formulací „rozloučení v domě smutku“.151 Podle vzpomínek pana 

Zdeňka Pýchy jakousi první fází hygienizace pohřbů a zacházení se zesnulým bylo uskladnění 

zesnulého těla v kostele – tedy mimo domov a jeho každodenní chod. 152 Těla byla 

po zaopatření do dne pohřbu uložena v „síni“ kostela, tedy v přízemním prostoru kostelní 

věže. Takto uskladněný zesnulý byl v den pohřbu dopraven domů, odkud mu byl vystrojen 

 
151 Sbírka smutečních oznámení z let 1926–1965. Archiv autorky, Trávníček.  
152 Rozhovor – Pýcha 11. 12. 2018 
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pohřeb. Faktem je, že k tomuto účelu nebyla pravděpodobně z hygienických a snad 

i bezpečnostních důvodů používána kostnice, někdejší márnice. Zásadní změna přišla v roce 

1966 spolu s vydáním zákona o péči o zdraví lidu.153 „Pobyt“ zesnulého do dne pohřbu 

z rodinného kruhu přesunul na místa k tomuto účelu oficiálně vyhrazena. Zesnulí byli odváženi 

do chlazených komor pohřebních služeb, odkud byla v den obřadu pohřebním vozem, 

automobilem, přivážena přímo na hřbitov.   

6.c Pohřební průvod 
Zpravidla po 3 dnech od úmrtí se nebožtík vydával na poslední cestu.  Když byl vypravován 

pohřeb z domova, chodili se od rána do domu smutku rozloučit se zesnulým sousedé 

ze širokého okolí. Zesnulý byl vystaven v rakvi. Pro smuteční hosty bylo přichystáno pohoštění. 

V domě smutku se sešla muzika. Farář vykrápěl rakev i místnost, kde mrtvý ležel. Vykropení 

ostatků zesnulého tvořilo jednu ze stěžejních částí celého pohřebního obřadu a informace 

o něm figuruje na veškeré většině katolických smutečních oznámení. 154  

 

Parte starosty Nováka z Chvalčovic s popisem částí pohřebního obřadu, 1927. (obr. č. 16) 

 
153 DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Vývoj právní úpravy pohřebnictví. Brno, 2017. Diplomová práce, Právnická 
fakulta Masarykovy univerzity, Katedra dějin státu a práva. 
154 Archiv autorky: Sbírka smutečních oznámení z let 1926–1965.  
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Situaci v den pohřbu v půli 20. století popisuje pamětník pan Francl následovně: „Když jsem 

byl jako kluk, umřela nějaká tetička ve Chvalčovicích. Vo půl jedný jsme s maminkou šli do těch 

Chvalčovic, tam už hráli muzikanti, všechno bylo černym hábitem udělaný, pan farář tam měl 

proslov. Tam se lidi křižovali, ale za tou černou plentou už tam voněl guláš nebo svíčková. 

Každýmu tekly sliny.“ 155 V domě smutku se scházelo velké množství lidí ze širokého okolí, 

pro které rodina měla připravené pohoštění. Jeho příprava spočívala na ženské části rodiny 

a do domu smutku s ní přicházely pomoci příbuzné či sousedky.  

Každý z účastníků pohřbu se přišel k odkryté rakvi rozloučit. Po všeobecném rozloučení se 

rakev zatloukla a byla vynesena ven na dvůr, kde již všichni čekali na začátek průvodu. 

Při vynášení nebožtíka z domu ven museli nosiči s rakví na prahu udělat kříž. „Když pak se šlo 

s rakví ven, to museli nést profíci. To se dělal kříž ve dveřích. A ze světnice se vynášelo nohama 

napřed. Venku bylo tak 50 lidí,“ vzpomínal dále pan Francl. Na tento úkon kromě pana Francla 

vzpomíná i řada dalších pamětníků. 156 Jedná se o jeden z několika málo zvykových rituálních 

úkonů, které se držely až do doby, dokud nebylo z hygienických důvodů vypravování pohřbů 

z domu zakázáno. Rakev se zesnulým vynášeli z domu vždy muži, kteří měli v této činnosti 

určitou praxi. Podle vzpomínek pana Francla tento úkon často připadl na členy sboru 

dobrovolných hasičů. 157 Záznamy o aktivní účasti členů hasičského sboru na jednotlivých 

pohřbech nalézáme také v zápisníku aktivit hasičského sboru Hradčany. Ze začátku období 

protektorátu se zachovaly zmínky o účasti hasičského sboru na pohřbu „v civilu“. 158 Účast 

v prvorepublikových uniformách by mohla být pravděpodobně vnímána jako projev 

vlastenectví či protiněmecká provokace, a proto od ní bylo upuštěno. Z let poválečných už 

opět na fotografiích vidíme hasiče v uniformách.  Po roce 1966 tvořily pohřby z domu výjimku. 

Pakliže se však z tradice odehrávaly, dovezl pohřební vůz zesnulého ráno v den pohřbu 

do domu, kde následně proběhlo rozloučení.  

Nahlédneme-li situaci v den pohřbu prizmatem, kterým hovoří Victor Turner o liminalitě, 

docházíme k přesvědčení, že vzhledem k pasivní roli nebožtíka dané biologickou podstatou 

smrti, bralo na sebe společenství do určité míry „břímě přechodu“ a velmi dobře lze vysledovat 

 
155 Rozhovor – Francl 6. 9. 2019. 
156 Rozhovor – Jíslovi 12. 3. 2019. 
157 Rozhovor – Francl 6. 9. 2019. 
158 Zápisník o schůzích hasičského sboru Hradčany (1930-1974). Archiv SDH Hradčany. Rukopis.  
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rysy communitas mezi všemi aktéry pohřbu. Jedná se o výše zmíněnou solidaritu, ale zároveň 

i aktivní účast a pomoc při rozloučení se zesnulým a jeho doprovod na poslední cestě. Zatímco 

společenské postavení mrtvého bylo neustále vyzdvihováno, osobnost ostatních aktérů, 

včetně rodiny, zůstávala upozaděna.  

 

Vynášení zesnulého Josefa Čiháka, osadního starosty, Chvalčovice, 1958. (obr. č. 17) 

 

Vynášení zesnulého z domu smutku u Ludvíků, Chvalčovice, 1. pol. 40. let 20. století.  
Muži vynášející rakev mají smeknuté klobouky na znamení úcty. (obr. č. 18) 



60 
 

Rakev od domu smutku na hřbitov vezl vůz. V případě významnějších občanů, a tedy 

i bohatších pohřbů, vezl nebožtíka českodubský pohřební vůz. Vůz byl černý a náležitě 

zdobený.  Většina pohřbů však byla vypravována na obyčejném hospodářském voze, 

ve starších dobách na voze žebřinovém, později na valníku. Vůz se vystlal a ozdobil jehličím, 

případně věnci.  

 

Pohřební průvod vycházející z domu smutku, Vesec, 1. pol. 20. stol. (obr. č. 19) 

 

 

Průvod s rakví na valníku procházející kolem letařovické školy, 1. pol. 20. stol. (obr. č. 20) 
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Pohřební vůz tažený koňmi vezoucí starostu Josefa Čiháka z Chvalčovic, 1958. (obr. č. 21) 

 

Průvody tvořily nejreprezentativnější část celého pohřbu. Asi od poloviny 20. století mohl 

rakev u významného pohřbu vézt automobil. V zimním období, kdy byly cesty zapadané 

sněhem, nakládaly se rakve na sáně. Pohřební průvody chodily do Letařovic v námi 

sledovaném období ze všech výše zmiňovaných vesnic. Vzhledem k terénu v okolí Letařovic se 

často jednalo o poměrně náročnou trasu jak pro pěší účastníky průvodu, tak pro vůz s koňmi.  

Trasy pohřebních průvodů až do jejich zániku v 2. polovině 20. století respektovaly staré 

středověké cesty,159 které se často vyhýbaly bažinatému údolí a vedly v úvozech po svazích. 

Průvody po těchto cestách chodily i po vybudování moderní silniční infrastruktury, respektive 

chodily jak po nich, tak po silnicích. Starým cestám se proto začalo přezdívat cesty umrlčí – 

„umrlice“ či „umrdlice“. Tyto staré cesty vedly zpravidla zpříma, co možná nejkratší trasou. 

Překonávaly však velice obtížný a kopcovitý terén. Podle vzpomínek pamětníků rakve 

se zesnulým často na nerovném povrchu cesty nadskakovala a lidé proto v žertu říkali, že by 

se mohl nebožtík probudit.160 Podle jednoho z místních vyprávění se dokonce na jedné 

z kodrcavých úvozových cest vedoucích nahoru do Letařovic jeden nebožtík probudil. „Ho vezli 

 
159 Rozhovor – Piflová 6. 3. 2019. a Rozhovor Jíslovi 12. 3. 2019. 
160 Rozhovor – Beseda Hradčany 26. 2. 2019. 
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a jak to drncalo, tak se probral. Asi byl v kómatu nebo co. Tak začal klepat a když voddělali 

víko, tak byl dědek živej. (…) A pak žil ještě dlouho a přežil dost lidí, co mu šlo na ten pohřeb. 

Jen prej nějak zadrhával v řeči.“ 161 

 

Cesty umrlice vedoucí do Letařovic. (obr. č. 22) 

 

Řazení průvodu mělo svůj řád, který se částečně měnil s ohledem na pohlaví, věk a sociální 

postavení zemřelého. V čele průvodu chodívali ministranti s křížkem, představující křesťanské 

poslání člověka, obětování, lásku, vzkříšení a vykoupení. 162 Následovala mužská část průvodu, 

kde kráčeli všichni muži, kteří nebyli pozůstalí, poté muzika, kněz a vůz s rakví, za kterou šla 

pozůstalá rodina. Nakonec průvodu šly ostatní ženy s dětmi 163 a za ně se případně připojovali 

i ostatní účastníci průvodu. Pohřebnímu průvodu vždy přihlíželi lidé, kteří se ho přímo 

 
161 Rozhovor – Najmanová 28. 6. 2020. 
162 NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2004 s. 229. 
163 Rozhovor – Beseda Hradčany 26. 2. 2019. 
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neúčastnili. Jednalo se většinou o osoby staršího věku, které se již dlouhého putování účastnit 

nemohly.  

V druhé půli 20. století se forma řazení průvodu začala mírně rozvolňovat, zejména co se 

řazení dle pohlaví týká.164 Jedná se dozajista o projev určité emancipace či upouštění 

od tradičního patriarchálního uspořádání venkovského prostředí.  

 

Pohřeb z Chvalčovic s patrným řazením průvodu i přihlížejícími staršími ženami. (obr. č. 23) 

 

Odlišnou podobu měly průvody mladých svobodných lidí, které, jak už bylo několikrát výše 

zmíněno, v sobě zahrnovaly i prvky svatební. Svobodným chlapcům a dívkám se vypravovaly 

průvody se svatební družinou družic a mládenců. Mezi pamětníky se uchovala vzpomínka na 

„černou a bílou družici či nevěstu“, které doprovázely rakve zesnulého mladíka. V 60. letech 

byl přímým aktérem pohřbu svobodného pan Vladimír Francl. „Mně bylo tak šestnáct, 

sedmnáct roků, zemřel Olda Radovskej. (…) A ten měl pohřeb jako svobodnej. (…) A šla černá 

nevěsta. Jak choděj něvěsty s těma velikejma krajkovejma šatatma, tak šla taky. Pak šla bílá 

krásná nevěsta a s ní sem šel já jako mládenec.“ 165 Na obdobnou situaci vzpomínala i paní 

Mizerová z Hradčan. „Dyž umřel hoch na vojně, to mi bylo asi tak kolem 12 roků, tak jsme šli 

jako družice a mládenci z celý vesnice. Jsme museli jít. (…) Pěkný dlouhý slavnostní šaty sme 

 
164 Rozhovor – Beseda Hradčany 26. 2. 2019. 
165 Rozhovor – Francl 6. 9. 2019. 
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měli. A šla černá družice s mládencem. (…) Jedna šla v černym jako smuteční.“  Jedním 

z velkých a vzpomínaných takovýchto pohřbů byl pohřeb studenta medicíny Muc. Miroslava 

Šponara z Klamorny, který zemřel v lednu roku 1957 ve věku 33 let. Pohřeb, který mu byl 

vystrojen, se svou velikostí zapsal účastníkům hluboko do paměti. „To byl obrovskej pohřeb, 

těch družiček a všeho možnýho. (…) Pokavaď nebyl ženatej, tak byla drůžička bílá a mládenec 

byl v černym,“ 166 vzpomínal kostelník Pýcha. Miroslav Šponar byl československého vyznání. 

I přesto se forma pohřbu, kterou obstarávali pozůstalí, sousedé a známí nelišila od těch 

katolických. Odlišnosti byly zřejmé v liturgických praktikách, nikoli ve „světské“ části pohřbu. 

 

Parte svobodného studenta medicíny Miroslava Šponara. (obr. č. 24) 

 
166 Rozhovor – Pýcha 11. 12. 2018.  
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Pohřby svobodných mladých lidí byly vystrojovány „s velikou parádou“. O jejich velikosti svědčí 

i zápisky letařovického hrobníka vedené od 20. do 70. let 20. století. Náklady na pohřby 

svobodných lidí, které si hrobník Otakar Rakouš vždy značil u jména poznámkou „svob.“ nebo 

„sv.“, jsou vedle výloh za pohřby lidí prestižních profesí a významných osobností ty nejvyšší.  

V případě pohřbu svobodného člověka vidíme formování dalšího stupně communitas – užšího 

kruhu vrstevníků, který spolu se zesnulým procházeli pohřebním obřadem, ale zároveň i 

symbolickou svatbu. Nebožtík byl v tomto případě ve středu vrstevníků, kteří s ním solidárně 

vykonali poslední cestu tak, jako by jej neodevzdávali do rukou smrti, ale do rukou nastávající 

ženy nebo muže. Prolnutí svatebního a pohřebního obřadů představují dvě nevěsty – černá a 

bílá.  

Je pravděpodobné, že v 19. století, ještě před odložením tradičního lidového oděvu, kde byla 

symbolika barev značně odlišná, měl tento rituál mírně odlišnou formu, alespoň co se oděvu 

týká.  

Záznam o pohřbu svobodné dívky se nalézá v kronice letařovické školy z roku 1940. „Dne 

26. května byl truchlivý den pro řídícího pana učitele. Dcera jeho Františka zpěvačka chrámu 

páně, silná a zdravá, po dokonané práci domácí, cítíc jakousi slabost položila se na pohovku a 

usnula a nikdy vice neprocitla. (…) Byla to velmi smutná doba pro staré rodiče a celé přátelství. 

Na to 29. května v 10 dopol. slavnostně pohřbena byla. Pohřební průvod vedl pan děkan Šorejs 

a důst. P. Fr. Hlodek též pan katecheta škol německých z Českého Dubu jako host byl přítomen. 

Sbor zpěvácký řídil p. řídící učitel Tvrzký z Českého Dubu, dále přítomno bylo mnoho pánů 

učitelů z Českého Dubu i s okolí. Též občané zdejší v hojném počtu se k pohřbu dostavili, aby 

tím zmírnili bol nešťastných rodičů. Srdečné díky všem, kteří průvodu tohoto tak slavného a 

truchlivého, přítomností svojí poctíti ráčili.“ 167 Ačkoli zde nenacházíme popis dívčina ustrojení 

ani její družiny, z textu lze vyčíst, jakou roli v podobě pohřbu hrál její věk, fakt, že zemřela 

náhle, ale zároveň i postavení jejího otce.  

Svatební prvky v pohřebním rituálu měly mládenci či dívce zajistit a dopřát alespoň symbolické 

naplnění životní role. V pojetí tradičního venkovského prostředí se jedinec stával 

plnohodnotným členem společenství dospělých až po svatbě. Muž sňatkem prokazoval svou 

 
167 SOka Liberec. Letařovice školní kronika do 1940. s. 11. 
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sociální úspěšnost, žena jím vstupovala do role budoucí matky. Staré panny a staří mládenci proto 

stáli na okraji společnosti. Jejich život byl vnímán jako zbytečný a nenaplněný.168 Svobodný zesnulý 

proto procházel v den svého pohřbu i symbolickou svatbou, aby bylo dosaženo jeho smíření, a 

jeho život byl završen ve své „úplnosti“. Ve starších dobách se jednalo mimo jiné i o akt, který měl 

předejít možnému neklidu či návratu duše, která za života nedošla naplnění svého údělu.  

Průvody se obvykle nekonaly v případě dětských pohřbů. Zemřelo-li novorozeně či malé dítě, 

odbýval se obřad ve velice skromném duchu, ve starších dobách lze tušit pouze jednoduché 

uložení do hrobu. V matrice zemřelých nalézáme v druhé polovině 19. století mnoho zápisů 

o skonu novorozeňat či velmi malých dětí. U zesnulých novorozenců velmi často nalézáme 

zápisy obdobné, jako je například jeden z roku 1859: „Od báby pokřstěný manželský syn  

/: nedochůdče :/ Václava Berana sedláka v Trávníčku.“ 169  

V případě blízké smrti novorozence křtily děti porodní báby, neboť tím dětem umožňovaly 

symbolický vstup do křesťanského společenství a proto, aby zesnulý jedinec nebyl ochuzen 

o spásu a život věčný. Z matriky máme dochované i křty dětí zemřelých. Zajímavým zdrojem 

jsou pro nás v tomto ohledu i matriky narozených, kde jsou více rozváděny okolnosti porodu.  

V případě smrti dítěte staršího, doprovázely v mladší době svého vrstevníka na poslední cestě 

děti, často spolužáci a kamarádi. Parte se v případě smrti dítěte začala tisknout až ve 30. letech 

20. století. Další drobnosti nám může poodhalit fotografie dětí z pohřbu Libušky Janečkové 

z roku 1944. Věková skladby dětí je poměrně pestrá od předškolních po již téměř dospěle 

vyhlížející chlapce a děvčata. Dívky jsou oblečené v bílých šatech jako družičky, obdobně jako 

například při Božím těle. Chlapci, slavnostně oblečeni, mají na levých pažích smuteční pásku 

bílé barvy a všichni jsou bez pokrývky hlavy. Tento fakt dobře vyniká v kontrastu s chlapci 

vpravo v pozadí, kteří evidentně nejsou přímými aktéry pohřbu, mají na hlavách čepice a mají 

na sobě všední oděv. Při bedlivějším pozorování lze spatřit i dvě starší dívky, které se 

od ostatních liší svou úpravou hlavy, kde lze tušit závoj. První je oděna v bílém, druhá v černém 

 
168 OPRAVILOVÁ, Michaela. Tradiční lidová svatba v Podještědí. Obraz svatebních zvyklostí a rituálů 

v regionálních pramenech. 2015. Bakalářská práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav 

etnologie. s. 19. 
169 SOA Litoměřice: Fond Farní úřad Český Dub, Inv. č. 1221 Matrika zemřelých 1826–1884, 
sig. L 20/29. s. 611.  
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s bílým věnečkem kolem hlavy. Je možné, že se jedná o výše zmiňovanou „bílou a černou 

nevěstu“, v tomto případě spíše „bílou a černou družici“.  

 

Pohřeb Libušky Janečkové, 5 let, Hradčany, květen 1944. (obr. č. 25) 

 

Nahlédneme-li do hrobníkových zápisků, zjistíme, že i náklady na dětské pohřby byly o poznání 

nižší než výlohy za pohřby dospělých. V námi sledovaném období, tedy od poloviny  

19. do 2. poloviny 20. století, výrazně klesala dětská úmrtnost. 170 Počet zemřelých dětí však 

byl stále poměrně vysoký a počet narozených osob, které se nedožily dospělosti, byl až 

do začátku 20. století vyšší než 40 %. Velkou část z toho tvořily zejména děti mladší jednoho 

roku. O zřejmě jedné z nejhorších ran, co postihla děti z Letařovic a okolí se dočítáme v kronice 

tamní školy. „Dne 4. května 1884 navštívil svrchovaný Pán osadu naší epidemickou nemocí 

neštovicemi. Velký počet dítek padl za oběť smrti.“ 171 S klesající dětskou úmrtností v průběhu 

námi sledovaného období ubývalo i dětských pohřbů. Tento fakt vyplývá i ze zápisků hrobníka 

Rakouše, kde od 2. poloviny 40. let 20. století, tedy od konce 2. světové války tvoří zápisy 

o dětských pohřbech výjimku. 172  

 
170 FIALOVÁ, Ludmila a kol. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha: Mladá fronta, 1996. s. 175. 
171 SOkA Liberec. Fond Národní škola Letařovice. Letařovice školní kronika do 1940. s. 10. 
172 Zápisy letařovického hrobníka (1921–1972). Archiv rodiny Dědkovy, Hradčany. Rukopis.  
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Rok Zesnulé děti do 5 let 173 
1921 9 
1922 2 
1923 4 
1924 5 
1925 4 
1926 2 
1927 3 
1928 2 
1929 6 
1930 3 
1931 6 
1932 2 
1933 5 
1934 0 
1935 2 
1936 2 
1937 3 
1938 1 
1939 3 
1940 0 
1941 3 
1942 3 
1943 3 
1944 2 
1945 2 
1946 0 
1947 0 
1948 0 
1949 0 
1950 1 
1951 0 
1952 0 
1953 0 
1954 1 
1955 0 
1956 0 
1957 1 
1958 0 
1959 0 
1960 0 
1961 0 
1962 0 
1963 0 
1964 0 
1965 1 
1966 0 
1967 0 
1968 1 
1969 0 
1970 0 

 
173 Zápisy letařovického hrobníka (1921–1972). Archiv rodiny Dědkovy, Hradčany. Rukopis.  
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Čím byly dětské pohřby ojedinělejší, tím více stoupaly jejich náklady a výjimečnou tragičností 

nastalé situace se zapisovaly do pamětí účastníků. Paní Zdenka Piflová si vzpomíná na pohřeb 

tragicky zesnulé čtyřleté Mášenky Niegerové v lednu roku 1968. „(…) To byl hroznej zážitek. 

Se chodilo k tý rakvi a teď vona tam v rakvi, že jo, tu panenku měla. (…) A vona měla podle mě 

prosklenou rakev.“ 174 Zdá se, že výpravnost dětských pohřbů a jejich emocionalita se v rámci 

demografických změn převrátily. Tento fakt souvisí z jedním z moderních celospolečenských 

obratů, a to změny postoje vůči dítěti. Éra 20. století s sebou přinesla filozofii 

„pedocentrismu“, která postavila dítě do středu zájmu rodičů i školského systému.175 Dítě 

získalo svou hodnotu již v raném věku. Tento trend se na českém venkově prosazoval 

pozvolna. Spolu se stoupající sexuální a zdravotní osvětou a klesajícím průměrným počtem 

dětí na rodinu se dítě stalo hodnotou a prioritou i v českých zemích. O to více poté vyznívala 

tragičnost smrti milovaného dítěte a jeho odchod.  

Ze strany společenství nebylo k dítěti ve starších dobách přistupováno jako k plnohodnotnému 

členovi. Proto mu byly odepřeny veškeré společenské náležitosti, které jinak byly 

neodmyslitelnou součástí pohřbu. Širší okolí necítilo potřebu podílet se na vyprovodění dítěte. 

Nevznikala zde solidarita se zesnulým, ani potřeba rozloučení. Tento stav se měnil, jak jsme 

výše nastínili až v průběhu 20. století. Takovýto vývoj pravděpodobně souvisí s proměnou 

představy o naplněnosti života. Zatímco tradiční venkovská společnost vnímala jako naplnění 

života svatbu a následnou biologickou reprodukci, moderní éra si začala cenit života 

samotného – tedy i života nedospělého dítěte.  

Při pohřebních průvodech bylo zvykem, že se průvod zastavoval u křížků a božích muk 

k modlitbě. 176 Putování s nebožtíkem a jeho doprovázení na poslední cestě vyjadřovaly úctu 

a sounáležitost se zemřelým i pozůstalými. Kdo provázel zemřelého na jeho poslední cestě, 

podílel se svou účastí na jeho přechodu ze světa mrtvých do světa živých. Zároveň platila 

 
174 Rozhovor – Piflová 6. 3. 2019. 
175 Viz LENDEROVÁ, Milena a RÝDL, Karel. Radostné dětství?: dítě v Čechách devatenáctého století. 

Praha: Paseka, 2006.  
176 Rozhovor – Pýcha 11. 7. 2019. srov. NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Narození a smrt v české lidové 

kultuře. Praha: Vyšehrad, 2004. s. 234. 
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reciprocita, když někdo „chodil na všechny funusy, tak potom když von umřel, tak měl taky 

hroznejch lidu.“ 177 

Symbolický význam putování spolu s nebožtíkem lze vyčíst i z vývoje podoby pohřbů poté, co 

se již po roce 1966 nevypravovaly z domu smutku. Zůstávalo zvykem, který se ve výjimečných 

případech udržel až do 21. století, že byl zesnulému uspořádán průvod alespoň symbolický.178 

Po příjezdu pohřebního vozu s rakví se uspořádal průvod alespoň po vesnici.  V Letařovicích se 

tak chodilo od hřbitovní brány po silnici do „Hořeních“ Letařovic ke křížku před statkem  

č. p. 10 nebo jen k bývalému kamenolomu u č. p. 33 a zpět.179  

Pohřební průvod na letařovické návsi mířící od kostela směrem do vsi. (obr. č. 26) 

 

Pozoruhodným dokladem významu smutečních průvodů je situace, která nastala v roce 1953 

po smrti komunistických vůdců Josifa Vissarionoviče Stalina a Klementa Gottwalda. Ve své 

knize ji podle vzpomínek pana Jaromíra Dědka z Hradčan zachytil Jan Havelka: „(…) Tak aby se 

vyjádřila ta loajální vděčnost, tak se udělal průvod. Tady místní občani byli vyrovnaný. Trochu 

se báli, ne že by byli zavřený, ale aby si to nějak nerozházeli. Nějakej proslov a pak se šlo 

 
177 Rozhovor – Beseda Hradčany 26. 2. 2019. 
178 Rozhovor Maňásek – 5. 3. 2017. 
179 Rozhovor Piflová – 6. 3. 2019. 
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průvodem do Letařovic. A byly takový ty velký transparenty, ty hlavy, jak bejvaly – Stalin, 

Gottwald, Marx a všechno možný. Ty plachty byly velký jak dveře. A žádnej ten obraz nechtěl 

popadnout. Zajedno žádná láska k těm potentátům nebyla, a zadruhý jít a ještě něco nýst, no… 

Když se mělo jít, tak to tam furt leželo opřený vo plot a pak to tam začali ti funkcionáři rozdávat: 

‚tady máš a jdi!‘ Vlajčičky taky dávali, ale obrazy nešly na odbyt. A jeden vobraz vrazili 

sousedovi Lankoj a ten neměl zrovna komunisty rád. Ale nechtěl s tím praštit a nebylo to kam 

hodit, aby to žádnej neviděl. Tak s tim šel. A já s ním potom hovořil, von seděl u jedný strany 

u silnice na plotě a já z druhý a nadávali jsme na poměry. A já mu říkám, ‚pane Lank, vy tady 

nadáváte na poměry ale když byla manifestace, tak jste nes´ Stalina!‘ ‚To mi ani neříkej, jak já 

jsem ještě nasranej! To se mám tahat s nějakým volem?‘“ 180 Ačkoli byl postoj místních 

k oplakávání a oslavě obou politiků vlažný, zvolili klasickou formu uctění zemřelého – smuteční 

průvod po cestě umrlici vedoucí z Hradčan do Letařovic. Jedná se o zajímavý příklad 

převrstvení tradiční obřadní kultury moderní kulturou politickou. Z líčení však zároveň jasně 

vyplývá vyprázdněnost celé akce, která si z klasických pohřebních průvodů vzala formu, ale 

nikoli funkci. Místo nebožtíka ze svého středu nesli účastníci průvodu podobizny zesnulých 

komunistických idolů. 

V průběhu druhé poloviny 20. století se význam putování se zesnulým do jisté míry vytratil. 

Průvody, které po celé generace tvořily stěžejní část pohřbu, ustoupily do pozadí. Staly se 

výsadou bohatších či „klasických“ pohřbů, které na přání zesnulého či pozůstalých respektují 

tradiční sled pohřebního obřadu. 181 

6.d Zvonění na poslední cestu 

V oblasti kolem Letařovic se kromě samotných kostelních zvonů do začátku 20. století 

zvonívalo na menší obecní zvonky umístěné ve zvonicích, kaplích nebo v koruně návesní lípy. 

Hustá síť zvonků, které se nacházely prakticky v každé vsi, měla tradici od tereziánských dob, 

kdy v roce 1751 vydala Marie Terezie protipožární nařízení ukládající mj. zřízení zvoničky 

v každé osadě. 182 Kromě výstrahy při požárech sloužilo zvonění jako upozornění na jakékoli 

 
180 Havelka s. 189. 
181 Rozhovor – Maňásek 5. 3. 2017 
182 BROUČEK, Stanislav, ed. a JEŘÁBEK, Richard, ed. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, 
Moravy a Slezska. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské 
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hrozící nebezpečí. Zvon svým hlasem určoval rytmus pracovního i svátečního dne. A rozezníval 

se i při radostných a svátečních událostech. Od konce 18. století se zvoněním ohlašovalo úmrtí 

ve vsi a hlas zvonu nebožtíka vyprovázel i na jeho poslední cestě na hřbitov.183  O četnosti 

osadních zvonic si lze utvořit představu z dochovaných potvrzení o finanční náhradě zvonů 

rekvírovaných vojenskou správou za první světové války v roce 1917.184 Potvrzení se dochovala 

z osad Bohumileč, Březová, Dehtáry, Hradčany, Chvalčovice, Trávníček, Vesec a Vorklebice.  

Zvony v letařovickém kostele potkal osud většiny zvonů v českých zemích. V období do první 

světové války z věže zvonu zaznívaly 3 zvony: „Velký zvon sv. Jakub z roku 1567, prostřední 

s nápisem JNRJ a prostřední s gotickým nápisem.“ 185 Rekvizice roku 1916 přečkal pouze 

nejstarší sv. Jakub. Druhé dva zvony padly za oběť válečnému průmyslu. Ve 30. letech se díky 

sbírce občanů zavěsily a vysvětily zvony nové: Panna Marie, sv. Václava a sv. Jan 

Nepomucký.186 I ty však stihl stejný osud jako jejich předchůdce. Zvony byly svěšeny 

o odvezeny za druhé světové války v červnu roku 1942. Spolu se svými mladšími kolegy byl 

odvezen i nejstarší sv. Jakub. Ten však zkáze uniknl a po válce na věž letařovického kostela 

opět vrátil.187 Od konce války tedy při pohřbech, i jiných příležitostech, zní pouze mohutný 

sv. Jakub. 

Ze vzpomínek Rudolfa Adama lze o zvonění z dob, kdy ve stolici letařovické věže bylo usazeno 

více zvonů, vyčíst následující: „Zvonění všemi zvony bylo zváno hrany. Hrany se rozezvučely 

před mší svatou, při církevních slavnostech a pohřbech zámožných občanů. Mnozí posluchači 

tvrdili, že zřetelně slyší, jak si zvony mezi sebou hovoří. Zemřel-li boháč, hlásily:  

 Měl hory, doly, dům, 

měl hory doly dům.   

 
etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. 2. svazek. 
s. 1229.  
183 Ibid. 
184 SOkA Liberec. Fond Farnost český Dub. Nezpracovaný fond.  
185 Soupis inventáře kostela z roku 1881. SOkA Liberec. Fond Farnost český Dub. Nezpracovaný fond. 
186 Dokumenty ke zhotovení nových zvonů, rok 1933. SOkA Liberec. Fond Farnost český Dub. Nezpracovaný 
fond. 
187 Viz HAVELKA, Jan. Příběh podještědské obce. I, Hradčany a Chvalčovice. Bílá: Jan Havelka, 2019. 
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Slabiku dům dotvrzoval mohutným úderem Jakub. Úmrtí chuďasovo zvěstoval umíráček, 

upevněný vysoko ve věži: 

 Nic neměl, 

 nic neměl.“ 188 

 

 

Renesanční zvon sv. Jakub (obr. č. 27) 

 

Délka zvonění hran závisela na společenském postavení a finanční situaci zemřelého. 

Za zvonění hran rodina zesnulého platila. Podle vzpomínek pana Pýchy bylo obvyklé, že se 

zvonilo po 15 minutách. 189  Ve skromnějších případech se zvonilo jednou. Pro zámožnější 

a významné lidi se zvonilo i vícekrát, dvakrát nebo třikrát.  Tuto skutečnost ilustrují poznámky 

kostelníků z let 1936 a 1937.190   

 
188 ADAM, Rudolf. Letařovice.  In: Zpravodaj Rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé, č. 2., 1971. 
189 Rozhovor – Pýcha 11. 7. 2019.  
190 SOkA Liberec. Fond Farnost český Dub. Nezpracovaný fond.  
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1936:   „13./1. Šámal Josef Březová    3x  

16./IV. Červa Josef Chvalčovice   3x 

19./IV. Emilie Rozkovcová Podbrdy   1x 

17./V. Dítko Poršovo Březová   1x 

19./V. Burešová Antonie Loukovičky   1x 

23./VI. Terezie Bartošová Trávníček   2x 

1./VII. Josef Šéfr Bohumilice    1x 

7./IX.  Aňa Bartošová Chvalčovice   2x 

26./X. Františka Adamová Březová   1x 

8/XI.  Josef Košek Bodlice    2x 

29/XI.  Adam Jan Březová    1x 

9./XII. Josef Košek Loukovičky   3x“ 

1937:   „6/I. Josef Pícha, Letařovice   tři zvonění 

 21/I. Václav Bartoš, Podhora   jedno – // – 

22/II. Dítko Müllerovo, Hradčany   jedno – // – 

23/III.  Dítko Mužákovo, Chvalčovice   jedno – // – 

24/III.  Josef Najman, Loukovičky   tři – // – 

6/IX.  Josef Honzejk, Dehtáry   jedno – // – 

15/IX.  Josef Tvrzník, Libič    jedno – // – 

5/XI.  Anežka Hávlová, Březová   jedno – // – 

23/XI.  Josef Porš, Trávníček    tři zvonění 

21/XII.  Václav Brož, Vorklebice   jedno – // – “   

 

6.e V kostele a na hřbitově 
Zádušní mše, tedy mše za zesnulého byla sloužena v rámci pohřbu nebo mohla tvořit součást 

některé z následujících pravidelných bohoslužeb. Mše se odehrávaly podle obecných 

liturgických pravidel stanovených církví. Pohřební mše se proto nekonaly ve velikonočním 
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triduu, o slavnostech a o nedělích doby adventní, postní a velikonoční. 191 V případě 

československých pohřbů se bohoslužba v katolickém letařovickém kostele nekonala.   

Součástí mší, nejen zádušních, byly varhanní skladby doprovázené zpěvem. V Letařovicích vedl 

kůr tradičně místní učitel a zpěvem jej doprovázely místní školní děti. Z konce roku 1888 se 

uchovaly dokumenty o sporu o vedení „kůru a štoly“. V letařovické škole na místo řídícího 

učitele toho roku nastoupil Jan Hujer, kterého jmenovala místní školní rada. Proti tomuto 

jmenování však od samého začátku stál českodubský děkan pater František Šorejs, 

administrátor filiálního kostela v Letařovicích, který prosazoval Josefa Smutného, správce 

školy v Bílé. Spor měl bezprostřední dopad na některé z letařovických pohřbů.192 Díky 

dochovaným dokumentům můžeme nahlédnout průběh pohřbu, důležitost jeho vybraných 

složek i vztahy farníků s děkanstvím v Českém Dubu.  

Kromě líčení v hradčanské kronice Rudolfa Kvačka se v libereckém archivu zachoval dopis 

hodkovického děkana Františka Ptáčníka adresovaný litoměřickému biskupství týkající sporu.  

 „(…) Mívali zdejší (pozn. autora – letařovičtí) učitele kůr a štolu u zdejšího kostela od nepaměti, 

ať časem v hraní na varhany někteří nebyl úplně učení. Ustanovený řídicí učitel šel po jeho 

zvolení k důstojnému panu děkanu s poklonou a prosbou, aby i jemu štola a kůr zustala, bylo 

mu přislíbeno, aby to zastával, načež pan učitel se staral o písně pohřební a objednal si z Prahy 

vicero mší sv. které by mohl provádet při velkých službách Božích, by obřády církevní velebné 

ku cti a chvále Boží odbývány byti mohly. Ale když měl býti první pohřeb v Letařovicích, odeslal 

důstojný p. děkan pohřeb vyjednávající k řediteli kůru českodubskému, kteří však k němu nešli, 

netušili co se asi stalo, pan učitel Letařovický se tohoto neočekávaného pádu ulekl i požadoval 

předsedu a školdozorce mistní školní rady, by šli ještě jednou s ním k důstojnému p. děkanu 

prosit o ponechání štoly. Jmenovaná deputace odebrala se k důstojnému p. děkanu, kdež by 

bylo vícekrát prošeno, by ponechal kůr a štolu tomuto chudému, avšak dobrému učiteli, by se 

slitoval nad jeho pěti malými dítkami, které musí vyživovati, avšak důst. p. děkan dal vždy 

za odpověď, že to již odevzdal řiditeli kůru českodubského, i také sám pan okresní hejtman 

prosil za něho, však nebylo nic platné, řekl, že jemu nemá žádný v té věci co poroučet. 

 
191 Pohřební obřady. Praha: Sekretariát české liturgické komise, 1972.  
192 SOkA Liberec. Fond OA Hradčany. Hradčanská kronika Rudolfa Kvačka. s. 105. 
 



76 
 

Při prvním pohřbu byl p. kaplan bez učitele, p. učitel Letařovický hral na varhany při mši svaté 

a ditky školní zpivaly, osadnici ku filialnimu kostelu Letařovskému patřici nechtí o řiditeli kůru 

Českodubském ani slyšeti, poněváč to nikdy nebývalo, odbývaji se pohřby nyní bez učitele. Měl 

býti druhdy pohřeb Anny Beranové, zbožné to matky a výměnice z Hradčan; ta sama si 

poroučela před smrtí, ať ji dubského kantora k pohřbu neberou. Pozustalí vyhověli její poslední 

vůli; – a důstojný pán děkan řekl: nebudete míti žádný pohřeb, doneste mrtvolu do Letařovic, 

až tam budou odbývány nedělní služby Boží tak se vykropí (bylo to asi 9tý den) mše svatá žádná 

nebude, kaplan tam nesmí jíti. 

Tu bylo veliké pohoršení. – Druhý den však šli pozustalí ještě jednou prosit s velikým 

namahanim a prošením dovolil konečně důstoj. p. děkan, aby p. kaplan mrtvolu v Letařovicích 

vykropil a měl tichou mši sv. poněváč od prvního pohřbu důstoj. p. děkan zakázal učiteli 

Letařovickému na varhany hráti, zpíval pouze s dítkami bez varhan. Od té doby jsou místo 

pohřbů v Letařovicích jen výkropy. (…)“ 193 

Jak se dočítáme v Kvačkově kronice, celá situace měla další dohru: „To podnítilo osadníky 

zdejší i okolní tak, že rozhodli se žádati o zřízení vlastní fary v Letařovicích. V čele této snahy 

byli: Josef Košek starosta z Letařovic, Petr Rechcígl, mlynář z Letařovic, Josef Jiránek a Václav 

Najman z Hradčan, J. Brož a V. Mach z Libíče, V. Novák, starosta Chvalčovic, Jos. Červa 

z Vorklebic, V. Jisl z Trávníčku a Václav Kovář, starosta obce Bohomlč – Libič aj.“ 194 Úsilí 

o zřízení samostatné farnosti mělo podporovatele v řadách obyvatel, duchovních z blízkého 

okolí a získalo si podporu i okresního hejtmanství v Turnově. Na straně druhé však působila 

agitace ze strany českodubského děkana, který by zřízením letařovické farnosti přišel o značný 

výnos z letařovického záduší. Ke zřízení letařovické farnosti nakonec nedošlo. Jako důsledek 

sporu ale byla z letařovické kolatury vyjmuta obec Bílá, jejíž obyvatelé stáli ve sporu 

za děkanem Šorejsem a která byla přifařena k Českému Dubu. Následně se zde zbudoval 

samostatný hřbitov. Vedení letařovického kůru a štoly nakonec opět připadlo místnímu učiteli 

– Janu Hujerovi.  

Na tomto konkrétním případě však lze velmi dobře ukázat několik jevů. Budeme-li se držet 

předpokladů, které ve svém článku o sekularizaci menších vesnických katolických komunit 

 
193 SOkA Liberec. Fond Farnost český Dub. Nezpracovaný fond. 
194 SOkA Liberec. Fond OA Hradčany. Hradčanská kronika Rudolfa Kvačka. s. 106. 
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nastínil Lukáš Fasora a které pokládají za jeden z ukazatelů sekularizace spory mezi 

duchovenstvem a učiteli, lze konstatovat, že na konci 80. let 19. století byly v námi zkoumané 

oblasti vliv a moc katolické církve výrazné. Na druhou stranu se duchovní autoritě na odpor 

postavilo poměrně velké množství místních osobností, které disponovaly autoritou světskou a 

hodlaly ji využít k prosazení vlastních zájmů. Ve sporu o letařovickou farnost nelze říct, který 

ze dvou táborů měl větší moc či vliv. Zásadní je ovšem mocenská pozice duchovního v oblasti 

pohřbívání. Kněz mohl v dané situaci rozhodnout o podobě pohřbu proti vůli pozůstalých  

i samotného zesnulého. Dovedeno do důsledku, rozhodoval o jeho budoucí spáse. I přes 

postupující sekularizační procesy měl kněz nad životy farníků, včetně života posmrtného, 

velikou moc vycházející z jeho role prostředníka mezi nimi a Bohem. Pohřby proto zůstávaly 

v námi sledované oblasti velmi dlouho řízené autoritou církve.  

Dalším zajímavým bodem dopisu je zmínka o „tiché mši svaté“, tedy mši bez varhanního 

doprovodu. Jak píše Lubomír Tyllner, „jestliže rituály samy o sobě slouží k integraci členů 

společenství, pak hudba jako specifický způsob estetického vyjádření, jako významný emoční a 

současně univerzální výrazový prostředek k tomuto propojení přispívá.“ 195 Odepření hudební 

složky mše proto znamenalo trest, který si za odbojné kolaturníky „odpykala“ ona zbožná 

matka a výměnice z Hradčan. Z popisovaných reakcí, které omezení pohřebních rituálů 

vyvolalo, lze usuzovat, jak v případě pohřbů fungovala solidarita okolí. Jak už bylo výše 

naznačeno, po smrti člena venkovského společenství, příbuzného, souseda či známého, každý 

z širšího okruhu přispíval menší či větší měrou k úspěšnému zakončení poutě zesnulého. 

Odepření jedné rituální složky jednomu zesnulému znamenalo trest pro celou komunitu.  

Opustíme-li spor a nahlédneme-li na obřady v dobách klidnějších, můžeme se dozvědět, co 

bylo součástí letařovických zádušních mší. Co se hudebního doprovodu týká, v soupisech 

z 2. pol. 19. století se dochovaly zápisy zmiňující requiem od Josefa Gellerta. 196 Jistě zde však 

zaznívaly i mnohé jiné. I z výše zmiňovaného dopisu čteme, že řídící učitel Hujer „se staral 

o písně pohřební a objednal si z Prahy vicero mší svatých.“ 197 Úlohou zádušní mše a jejím 

hlavním tématem je a byla modlitba za spásu nebožtíkovi duše. Hudební pojetí sílu bohoslužby 

 
195 TYLLNER, Lubomír. Hudba a rituál. In Český Lid: etnologický časopis, roč. 103, č. 4.  Praha: 
Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2016. s. 637. 
196 Český chrámový skladatel (cca 1787–1842). Mimo jiné psal pohřební písně na české texty.  
197 SOkA Liberec. Fond Farnost český Dub. Nezpracovaný fond. 
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umocňovalo.  Během obřadu byla rakev se zesnulým umístěná uprostřed chrámu na nosítkách 

– na márách. V Letařovicích je dochována černá textilie, která se na máry při pohřbech kladla. 

Součástí pohřebního rituálu, stejně jako rituálu, byla „ofěra“ 198, drobný peněžní dar kněžím a 

na provoz kostela. Z období první republiky máme z letařovického kostela fotografie 

zachycující osobní pohřební štíty zavěšené na svícnu osazeném vysokou svící a zdobené 

splývavou mašlí. Tyto štíty byly umísťovány do kostela během pohřbu a zůstávaly zde i několik 

následujících let. Z jejich jednotné podoby je patrné, že se jedná pravděpodobně o tisk 

nabízený pohřební službou či tiskárnou, která se smutečním tiskům věnovala. Tyto tisky 

mohou snad vzdáleně navazovat na tradici středověkých šlechtických pohřebních štítů. Jejich 

účelem však byla kromě připomínky zesnulého hlavně oběť ve formě hořící svíce, které hořely 

za zesnulé a usnadňovaly jim tak posmrtnou pouť.  

 

Prostor letařovického chrámu se svícemi a štíty zesnulých. (obr. č. 28) 

 
198 OPRAVILOVÁ, Michaela. Tradiční lidová svatba v Podještědí. Obraz svatebních zvyklostí a rituálů v 
regionálních pramenech. 2015. Bakalářská práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav 
etnologie. s. 43.  
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V kostele se nejvíce projevovala „církevní linie pohřbu“, která se táhla vedle světské 

zajišťované rodinou, sousedy a známými. Charakteristická byla zejména profesionálním či 

profesním přístupem. Byla rovněž, podle počtu zúčastněných kněží, náležitě honorována. Mezi 

další placené účastníky pohřbu patřili muzikanti, ministranti, varhaník, kostelník a hrobník. 

Světská linie, tedy účast a podíl širšího společenství na pohřbu, byla oproti té duchovní 

založena více solidaritě. Odměnou známým a sousedům byl kromě pohoštění zejména příslib 

reciprocity v případě smrti jejich blízkých nebo jich samotných. Fungovalo nepsané pravidlo 

„dnes ty mně, zítra já tobě.“  

Odepření účasti na poslední nebožtíkově cestě ze strany duchovních i ze strany sousedů byl 

trest, kterým byli trestáni zejména sebevrazi. V 2. polovině 19. století a dále nenalézáme 

v pramenech hovořících o letařovickém kostele, že by se lidé, kteří si sáhli na život ocitali mimo 

hřbitovní půdu, jak tomu snad mohlo být ve starších dobách.199 V matrikách nalézáme pouze 

záznamy o „uložení bez zaopatření“, 200 tedy bez náležitých náboženských obřadů. Záznam či 

svědectví ze starších dob o ukládání sebevraha do země se nám bohužel nalézt nepodařilo. 

Z pera etnografa a malíře Josefa Václava Scheybalal však pochází povídka – rukopis, po druhé 

světové válce vydaný ve Stráži severu, který líčí velmi podrobně útrapy s dopravením těla 

sebevraha z Libíče na letařovický hřbitov. Scheybal v ní velmi autenticky líčí nelibost mužů, 

na které připadl úkol za noci nebožtíka na hřbitov dopravit: „Poslechnu představenej! (Pozn. 

autorky: myšleno starosta) My takovouhle práci nemůžem dělat než za dvacet zlatejch.“ 201 

Povídka ilustruje odpor k sebevrahovy i neúctu ze strany blízkých sousedů, což stojí v přímé 

opozici k projevům úcty, které byly při pohřbech typické. Ze vzpomínek Zdenka Pýchy na staré 

letařovické hrobníky vyplývá, že odpor k sebevrahům přetrval až do 20. století. „Co nechtěli 

moc pohřbívat, byli oběšenci – sebevrazi a oběšenci. Ale dělali to, co taky mohli dělat.“ 202 

 
199 BROUČEK, Stanislav, ed. a JEŘÁBEK, Richard, 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. 2. svazek.  

s. 762 
200 SOA Litoměřice: Fond Farní úřad Český Dub, Inv. č. 1221 Matrika zemřelých 1826–1884, 

sig. L 20/29. 
201 Muzeum Českého ráje v Turnově. Pozůstalost Josefa Václava Scheybala. Letařovický pohřeb. 

Rukopis a strojopis.  
202 Rozhovor – Pýcha 11. 12. 2018. 
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Co se obřadů v kostele na hřbitově týká, přinesla éra socialismu řadu již několikrát 

zmiňovaných změn.  Stále častěji byl užíván světský slovník a „církevní“ nebo „zádušní obřady“ 

začaly být častěji nazývány „smutečními“.203 Podle vzpomínek pamětníků i lokální komunističtí 

představitelé ale mívali církevní obřady a „na pohřbu faráře, protože si řikali, kdyby…“ 204 

Od 60. let se lze na parte dočíst o pohřbech, které byly vypravovány rovnou z kostela bez 

předchozího průvodu. A v druhé polovině 60. let, kdy se již kvůli zákonu o péči o zdraví lidu 

pohřby z „domu smutku“ konat nesměly, vypravovaly se přímo z kostela všechny. Bohoslužba 

fungovala jako poslední rozloučení se zesnulým. Rakev, která byla před obřadem dopravena 

do kostela pohřební službou, byla zpravidla otevřená a smuteční hosté se po konci obřadu 

chodívali se zemřelým postupně rozloučit.205  

 

Hrobník Eichler při kopání hrobu na letařovickém hřbitově na začátku 70. let. (obr. č. 29) 

 

Na hřbitově již čekal připravený hrob, který hrobník před pohřbem vykopal. Kopání hrobu byla 

jedna z mála činností, kterou ve starších a řekněme tradičních dobách námi sledovaného 

 
203 Sbírka smutečních oznámení z let 1926–1965. Archiv autorky, Trávníček.  
204 Rozhovor – Eichler 19. 7. 2019. 
205 Rozhovor – Piflová 6. 3. 2019. 
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období fyzicky neobstarávala rodina zemřelého. Hrobník kopal hrob obvykle den předem.206 

Hrobníci měly svoje zvyky a techniky. „V Letařovicích se nikdy nekopal hrob naráz. Je tam písek. 

To vono je to dobrý, páč se těla rychlejc rozkládaj. Ale když se kope, musí se to šprajcovat 

prknama, co bejvaly schovaný v márnici. (…) A když nebylo místo v hrobě pro další rakve, 

muselo se udělat. Ostatky vyndat z rakve, která už stejně byla dost shnilá, a starou rakev dát 

pryč. A nesmělo bejt teplo. Když bylo teplo, tak to bylo cejtit. (…) To bylo 

 i v hrobkách. Ty jsem si taky vždycky voddělával sám ty kameny na nich.“ 207 Jak je 

ze vzpomínek hrobníka Eichlera patrné, při kopání hrobu se přicházelo do styku se staršími 

ostatky, a proto se tento akt, jako jeden z mála, odehrával bez účasti veřejnosti.  

Z kostela k hrobu byla rakve nošena na márách. Tuto úlohu opět zastávali zdatní muži z řad 

příbuzenstva nebo muži, kteří již zkušenost s nošením rakví při pohřbech měli. Ve dvacátém 

století připadl tento úkon často, stejně jako při vynášení zesnulého z domu smutku, 

dobrovolným hasičům. Zásady průvodu od kostela k hrobu byly podobné těm v pohřebním 

průvodu z domu smutku. Nicméně vzhledem k faktu, že letařovický hřbitov je poměrně malý 

a hustě osázený hroby, snažili se účastnící od začátku po hřbitově rozmístit tak, aby nechali 

prostor pro procházející rakev, kněze a pozůstalé, kterým náleželo místo hned vedle hrobu.  

Po příchodu k hrobu následovalo spouštění do hrobu, které se muselo provádět se zručností 

a opatrností, neboť se vždy jednalo o velmi pietní akt, který zároveň vyžadoval fyzickou sílu 

a zručnost. „Do hrobu rakev pouštěli 4 lidi, to museli. Ne jako Brežněva že pouštěli dva blbouni 

(…)“ 208 Nad spuštěnou rakví se odehrávala další část církevního obřadu. Jako jeden z ukazatelů 

sekularizace pohřebních rituálů slouží účast civilních řečníků na pohřbech, kteří se začali 

objevovat zejména po roce 1948. „Býval jeden člověk z okolí, který uměl mluvit a ten mluvil 

na pohřbech. V Letařovicích mluvíval Dalibor z Libíče, komunista. Ale na pohřbech mluvil hezky. 

Vždycky se ptal, co má vo nebožtíkovi říct.“ 

 
206 Zápisy letařovického hrobníka (1921–1972). Archiv rodiny Dědkovy, Hradčany. Rukopis.  
207 Rozhovor – Eichler 19. 7. 2019. 
208 Rozhovor – Francl 6. 9. 2019. 
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Cesta od kostela k hrobu, pohřeb osadního starosty Čiháka z Chvalčovic, 1958. (obr. č. 30) 

 

 

Ukládání rakve do hrobu, pohřeb osadního starosty Čiháka z Chvalčovic, 1958. (obr. č. 31) 
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Rakev spuštěná do hrobu, pohřeb osadního starosty Čiháka z Chvalčovic, 1958. (obr. č. 32) 

 

 

 U hrobu, pohřeb osadního starosty Čiháka z Chvalčovic, 1958. (obr. č. 33) 
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Rozestavení účastníků pohřbu kolem rakve, 50. léta 20. století (obr. č. 34) 

V okamžiku spuštění zesnulého do hrobu došlo k jeho fyzickému oddělení od společenství. Šlo 

o jasný moment přechodu ze světa nad zemí do světa pod ní. Ukončení nebožtíkova pobytu 

ve světě živých měl symbolicky za úkol opět každý účastník pohřbu. Všichni přistupovali 

postupně k hrobu a na rakev házeli symbolickou hrst hlíny. Jednalo se o projev solidarity a 

účasti, poslední službu zesnulému, který byl součást společenství, které je tímto posledním 

aktem od sebe oddělilo. Máme za to, že tento moment byl vyvrcholením liminální fáze 

tradičních letařovických pohřbů, po němž už následovaly fáze napravení a reintegrace. Jednalo 

se zároveň o určité vyvrcholení emocionálního prožitku, který reprezentuje „přechodovost“ 

celého rituálu.  

6.f Od hrobu s veselou notou 

Jakmile byl zesnulý pochován a nalezl své místo v zemi, změnila se nálada celého průvodu. Šlo 

o zlomový okamžik, ve kterém do určité míry povolilo sociální napětí a posvátnost celého 

obřadu, který byl tímto ukončen. Tato změna byla nejlépe citelná na rázu hudby. „Když se šlo 
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vod hrobu, tak už se nehrály pohřební písně.“  Od hrobu se průvod za doprovodu veselejšího 

pochodu odebíral přes náves do hospody U Matějků, kde obvykle čekalo pohoštění.  

„A potom když to skončilo, tak se za mě zahákly vobě (pozn. autorky – černá a bílá nevěsta) 

a já sem je vodved k Matějkovi do hospody.“ 209 Tak vzpomínal pan Francl na zakončení pohřbu 

svobodného Oldřicha Radovského. „Dycky každej pohřeb končil u Matějky v hospodě.“ 210 Při 

vstupu do hospody ještě zaznívala fanfára před přípitkem – tuš, jak se v Podještědí ve starších 

dobách říkalo.211 „Po vstupu do hospody muzikanti nejdřív ‚tam, táda, dá‘. Potom se napili a 

spustila písnička. Třeba ‚Včera večer u kina, stála krásná blondýna“ a začla normální zábava a 

zapil se nebožtík. (…) Muzikanti hráli a zpívalo se né ‚Hádej, Matyldo, hádej, Matyldo (…)‘, ale 

‚Hádej, Matějko, hádej, Matějko, kolik já dneska vypiju piv.‘ A hospodskej roznášel pivo.“ 212 

Podle vzpomínek pamětníků do hospody většinou nechodily děti nebo odcházely spolu 

se svými matkami a babičkami brzo domů.  

 

Hospoda U Matějků v Letařovicích (obr. č. 35) 

 
209 Rozhovor – Francl 6. 9. 2019. 
210 Ibid. 
211 Slovo „tuš“ pochází z německého „der Tusch“ označující právě fanfáru. Viz OPRAVILOVÁ, Michaela. 
Tradiční lidová svatba v Podještědí. Obraz svatebních zvyklostí a rituálů v regionálních pramenech. 
2015. Bakalářská práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav etnologie.  
212 Rozhovor – Francl 6. 9. 2019. 
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Pohřební hostina fungovala z turnerovského pohledu na rituál pro účastníky pohřbu jako fáze 

nápravy. Společenství stále zůstávalo pospolu, ve vzpomínce na zemřelého, ve smutečních 

šatech, ale obřadní chování, které bylo v průběhu celého pohřbu nutností, bylo vystřídáno 

spontánní individualitou vlastní vesnickým posezením a zábavám. Úloha zúčastněných byla již 

naplněna. Pohoštění v hospodě, které se obvykle neobešlo bez větší konzumace alkoholu, 

fungovalo jako díky za účast i jako katalyzátor společenského napětí, které se po smrti člena 

venkovského společenství objevovalo.  

6.e Éra kremace  

Po roce 1948 se podoba pohřbů na letařovickém hřbitově začala proměňovat dynamičtěji, 

nežli tomu bylo v předchozích obdobích. Jedním z faktorů byl vliv vládnoucí komunistické 

strany a s ním spojené odsouvání vlivu katolické církve.  Druhým z faktorů byla čím dál tím 

častější kremace. Oba tyto jevy šly ruku v ruce, neboť kremaci lze kvůli negativnímu postoji 

katolické církve označit za projev sekularizace. Změnou prošla i administrativa týkající se 

pohřbívání, neboť s nastoupením komunistické vlády přešly hřbitovy ze správy církve 

do správy obecní – civilní.213 V případě Letařovic přešel hřbitov do správy pod MNV 

Hradčany.214  

První zmínku o rodáku z letařovické kolatury, jehož ostatky byly po smrti zpopelněny, 

nalézáme v zápisech hrobníka Rakouše již v roce 1938.215 Jednalo se o B. Šámala z Letařovic. 

Další ojedinělý případ je poté zaznamenán o 3 roky později v roce 1941, kdy do letařovické 

půdy byla uložena urna Anny Pavlové z Janovic.  Ve vesnicích letařovické kolatury se kremace 

prosazovala relativně pomalu v 50. letech. Počet zpopelněných se zvýšil až v průběhu 60. let, 

na jejichž konci se pod vlivem modernizace stala kremace nedílnou součástí pohřebních 

obřadů.  

 

 

 

 
213 DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Vývoj právní úpravy pohřebnictví. Brno, 2017. Diplomová práce, Právnická 
fakulta Masarykovy univerzity, Katedra dějin státu a práva. a Rozhovor – Maňásek 5. 3. 2017. 
214 Zápisy letařovického hrobníka (1921–1972).  Archiv rodiny Dědkovy, Hradčany. Rukopis. 
215 Ibid. 
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Rok  Celkový počet zemřelých Počet kremací 216 

1950 25 0 

1951 19 2 

1952 16 1 

1953 11 0 

1954 18 0 

1955 11 1 

1956 19 1 

1957 18 0 

1958 14 0 

1959 13 0 

1960 13 6 

1961 12 3 

1962 18 8 

1963 6 0 

1964 14 5 

1965 14 7 

1966 19 7 

1967 12 3 

1968 20 8 

1969 17 5 

1970 14 5 

 

Spalování zesnulých v krematoriu narušilo po generace dodržované rituály. Došlo 

ke zřejmému omezení komunitního charakteru rituálu. Rozloučení se zesnulým bylo úplně 

vyjmuto z vesnického prostředí a kruhu vesnického společenství. Aby se však sousedi a přátelé 

mohli rozloučit, byly od 60. let vypravovány zvláštní autobusy, které svážely účastníky pohřbu 

do krematoria v Liberci. 217 Na smutečním oznámení Josefa Mizery z Trávníčku ze začátku 

60. let nacházíme o autobusu psaný údaj: „Zvláštní autobus pro účastníky kremace bude 

přistaven v Trávníčku u Jednoty v 9.15 hodin přes Hradčany – Český Dub – Liberec dne 30. 8. 

1963.“ 218  

 
216 Ibid. 
217 Rozhovor – beseda Hradčany 26. 2 2019. 
218 Smutečních oznámení z let 1926–1965. Archiv autorky, Trávníček.  
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Smuteční oznámení Josefa Mizery, kováře z Trávníčku. (obr. č. 36) 

 

Tyto autobusy byly vypravovány, aby se rozloučení mohlo účastnit větší množství lidí. Jezdily, 

neboť se stále počítalo s účastí sousedů a širšího vesnického společenství, i přes fakt, že 

pohřeb samotný byl přesunut do prostředí, které stálo zcela mimo rámec každodenního 

vesnického života. Pan Francl vzpomínal: „A potom to bylo tak, že se jezdilo autobusama, když 

se začalo jezdit do Liberce do krematoria. Na parte se napsalo, kde, v kolik hodin autobus bude 

a kdo tam ustrojenej čekal, toho vzal. Ještě tak 1986, 1987. Asi tak do revoluce. Pak už lidi 

začali jezdit na obřad sami autem.“ 219 

 
219 Rozhovor – Francl 6. 9. 2019. 
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Obřad v krematoriu v Liberci. 60. léta 20. století. (obr. č. 37) 

 

S érou kremace můžeme pozorovat změnu důrazu na jednotlivé složky pohřebního rituálu, 

respektive jejich značné omezení. Zatímco tradiční venkovský pohřeb začínal v domě 

zesnulého, pokračoval průvodem, bohoslužbou, odnesením do hrobu a následným uložením 

těla do země, kremace celý proces loučení či doprovázení zesnulého omezila pouze na dobu 

obřadu probíhající ve smuteční síni. Aktivní účast širšího společenství na celém rituálu se 

do velké míry redukovala pouze na roli diváků. Manipulaci s rakví zajišťovali zaměstnanci 

krematoria, stejně jako roli řečníka nebo doprovodné hudby. Úloha smutečních hostů  

se omezila na poctu květinami, fyzickou účast na obřadu zakončenou symbolickým povstáním 

před posledním rozloučením s rakví a přání soustrasti. Po skončení obřadu byly ostatky v režii 

krematoria spáleny a posléze předány pozůstalým. Uložení urny do hrobu na letařovickém 

hřbitově obvykle probíhalo bez okázalostí. Mohlo se konat například již tři týdny od úmrtí, 

stejně jako bylo v některých případech odkládáno i několik měsíců. 220 

 
220 Zápisy letařovického hrobníka (1921–1972).  Archiv rodiny Dědkovy, Hradčany. Rukopis.  
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I po pohřbech v krematoriu chodili smuteční hosté nebožtíka zapít. „Ale nebylo to už tak velký. 

Předtim se na pohřeb dycky chodilo pěšky. Pak do hospody, tancovalo se, ale pozdějc už na to 

všechno přestali mít lidi čas.“ 221  

V rámci modernizace společnosti tak začala být pohřebním rituálům věnována menší 

pozornost a věnovalo se jim také méně času. Tento fakt lze přičíst mimo jiné stoupající 

individualizaci vesnického společenství, která již necítila tak silnou potřebu vyprovodění svého 

člena na poslední cestě. Zároveň za tím stojí i proměna trávení času a jeho chápání. Sváteční 

čas, výroční i rodinné rituály, kterým tradiční venkovské společenství přisuzovalo velký význam 

a které měly své nezastupitelné místo v koloběhu vesnického života, po roce 1948 stále více 

kolonizoval stát. Jako hlavní náplň života začalo být vnímáno zaměstnání a rituální chvíle, tedy 

i pohřby, byly nutně omezeny na dobu mimo pracovní čas.  

7. Závěr 
Jak z výše uvedených skutečností vyplývá, při zkoumání letařovických pohřbů můžeme námi 

sledované období rozdělit na dvě části – před rokem 1948 a po něm.  Starší doba je 

charakteristická konzervativností, která se, co se pohřbů týká, projevovala v dodržování 

po generace daného řádu. Její hlavní charakteristikou bylo komunitní prožívání rituálu a 

aktivní účast širšího společenství na vyprovodění svého člena na jeho poslední cestě, která 

směřovala k posmrtnému životu. Účast na rituálu tvořila součást soužití vesnické komunity.  

Smrtí se jedinec ocital ve fázi přechodu. Vstupoval do liminální fáze. Podle Victora Turnera se 

jednalo o dobu, kdy se začala projevovat antistruktura a kdy konání aktérů začalo podléhat 

rituálnímu chování, které mělo zajistit zdar celého přechodového rituálu. Zesnulý zde byl 

předmětem rituálu, nikoli však jeho aktivním aktérem. Proto pozorujeme znaky typické 

pro communitas na celém širším společenství, které neslo tíhu odpovědnosti za zdar rituálu 

na svých bedrech. Jednotlivé fáze tradičního pohřbu byly: rozloučení v domě smutku, 

doprovod zesnulého do kostela na mši, cesta k hrobu, a nakonec spuštění rakve do hrobu, 

po kterém následovala pohřební hostina. Každá z částí měla svůj význam. Z hlediska sociálního 

hrál nejdůležitější roli průvod, kde se nejvíce projevila účast i reprezentativnost celého pohřbu. 

Z hlediska duchovního byly důležité úkony, které vykonával farář. Z hlediska rituálního byl 

klíčový moment spuštění rakve s nebožtíkem do země a následné házení hrstí hlíny všemi 

 
221 Rozhovor – Francl 6. 9. 2019. 
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účastníky pohřbu. V tento moment přišel vrchol rituálu, bod, ke kterému celé předchozí 

jednání aktérů směřovalo. Zesnulý se se všemi náležitostmi dostal ze světa živých do světa 

mrtvých. Přechod byl završen a při následné hostině všichni zúčastnění procházeli nápravou a 

následnou reintegrací do běžného chodu života.   

Při rozboru liminální fáze, lze vypozorovat dvě linie přechodu. Světskou, kterou zajišťovali 

příbuzní a členové celé komunity. S ní se pojí fyzický přechod zesnulého, manipulace s ním aj. 

V této linii se projevují pověry, regionální tradice a také emoce. Druhá linie souvisí s rolí 

duchovního, který jako prostředník mezi věřícími a Bohem zajišťuje křesťanskou podstatu 

pohřbu a s ní spojenou spásu duše a život věčný.   

S každým pochovaným členem společenství procházela komunita letařovické kolatury, nebo 

její užší část, přechodem a sním spojeným sociálním dramatem. Jak jsme nastínili v teoretické 

části, rámec sociálního dramatu vždy tvoří mezilidské vztahy. Vztahy a sociální vazby jsou však 

zároveň v rámci tohoto procesu vytvářeny, formovány a redefinovány. Pohřby a s nimi spojená 

solidarita, která byla obecně očekávána a vyžadována, nutily pravidelně komunitu utvrzovat 

se v pospolitosti. A naopak – pospolitost dávala tvář tradičním vesnickým pohřbům.  

Rituální chování, které účastníci pohřbů předváděli, dávalo obřadům pevný řád 

a neposkytovalo prostor tápání. Přecházelo z generace na generaci, i když každá z generací 

normy mírně uzpůsobovala obrazu vyvíjející se venkovské společnosti. Rituální chování však 

mělo charakter posvátnosti a bylo sankcionované. Jeho závažné porušení mohlo znamenat 

trest pro nebožtíka, pozůstalé nebo celou komunitu. Rituální chování lze proto nazvat 

chováním performativním ve dvojím smyslu, jednak šlo o performanci vlastního statusu a role 

v rámci komunity, jednak performoval účastník pohřbu svou konformní pozici vyšší autoritě, 

čímž dokazoval, že dodržuje všechny tradičně dané zvyky přispívá tak ke zdárnému průběhu 

rituálu.   

Proměny pohřebních obřadů a s nimi spojené rituality byly do konce 40. let 20. stoletím 

opravdu velmi pozvolné. Souvisely především s celostátními modernizačními procesy – 

byrokratizací a hygienizací pohřebnictví v období habsburské monarchie. Po vzniku 

samostatného Československa došlo k oslabení mocenské pozice katolické církve, která 

zaznamenala úbytek věřících na úkor nově vzniklé církve československé. Pro část věřících se 

tak změnila ona duchovní linie pohřbu jako přechodového rituálu. Zmiňovaná světská část 
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však pro konvertity zůstávala stejná, stejně jako komunitní charakter rituálu. Jedním z důvodů 

konzervativnosti v oblasti pohřebnictví je jistě určitá odlehlost regionu, který se nachází mimo 

dosah větších správních center.  

Velké změny lze pozorovat až v období po druhé světové válce. Tou největší je postupné 

prosazování kremace jako běžné formy pohřbu. Zdá se jako by se s upuštěním od církevního 

pohřbu změnila sama podstata jeho „přechodovosti“. Civilní pohřby v krematoriu bez účasti 

kněze přestaly plnit úlohu přechodu nebožtíka do posmrtného života. Jejich úlohou, kromě 

následného zpopelnění těla, bylo spíše rozloučení a projevení úcty k zesnulému. Role 

účastníků, ačkoli i do krematoria se zpravidla dostavilo velké množství členů sousedské 

komunity, se stala pasivní. Komunitní charakter pohřbu i jeho prožívání vystřídal individuální 

přístup. Smuteční obřady v síni krematoria fungovaly v rituálním smyslu jako mechanismus 

vyrovnání se s osobní ztrátou.  

S érou kremace dochází i k deritualizaci pohřbů, respektive k omezení rituality na světské 

projevy úcty, lítosti a soustrasti.  Vytržením pohřbů z „domovského“ letařovického prostředí 

se naprosto změnila jejich forma i obsah. Absence vyšší autority i vize posmrtného života 

způsobily odklon od tradic i performativního chování.  

Největší změny pohřební rituality byly spojené se zásahy poválečného komunistického 

státního systému, zvláště s razantním odsouváním vlivu katolické církve a následnou 

sekularizací i s postupujícími modernizačními procesy. Jedná se o prosazení civilních pohřbů 

v krematoriu v Liberci i upouštění od tradičních pohřebních zvyklostí v rámci pohřbů 

v samotných Letařovicích.  

Co se klasické formy pohřbu, tedy uložení do země, týká, udržela se po celou dobu námi 

sledovaného období, a ještě na začátku 70. let nad kremacemi početně převažovala. Základní 

scénář pohřebního rituálu byl do poloviny 20. století stejný: Rozloučení v domě smutku, 

pohřební průvod, mše svatá, cesta k hrobu, spuštění do hrobu, završení smutečního obřadu a 

následná pohřební hostina. Od konce druhé světové války můžeme vidět částečné zkracování 

pohřbů z důvodů finančních i náboženských. Zásadní změnu týkající se bez výjimky všech 

pohřbů přinesl zákon o péči a zdraví lidu v roce 1966, na jehož základě bylo zakázáno 

vypravování pohřbů z domu smutku. Pohřební rituál tak přišel o svou podstatnou část, průvod, 

kde se nejvíce projevovala solidarita a účast společenství. Celý akt se přemístil do areálu 
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kostela s přilehlým hřbitovem. Tato změna zásadně zkrátila průběh celého obřadu a přispěla 

k vytlačení pohřební kultury z každodenního života. Zkrácení tradiční formy pohřbu spolu 

s prosazující se kremací přesunuly téma pohřbů ze středu pozornosti venkovského 

společenství na její okraj. 

 

8. Prameny 
 

Odborná literatura: 

ANDĚL, Rudolf a TECHNIK, Svatopluk. Český Dub: 1291-1991. 1. vyd. Ústí nad Labem: 

Severočeské nakladatelství, 1991.  

Ariès, Philippe. Dějiny smrti. I., Doba ležících. Praha: Argo, 2000. 

ARIÈS, Philippe. Dějiny smrti. II., Zdivočelá smrt. Praha: Argo, 2000. 

BAHENSKÝ, František et al. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Lidová kultura. 

Vyd. 1. Praha: Paseka, 2014. 

BOUŠKA, Bohumil. Českodubský okres, popis jeho, jednotlivých osad, historie, události, 

pověsti, průmyslnictvo, živnostnictvo, atd. Jaroměř: Fr. Popleka, 1894.  

BROUČEK, Stanislav, ed. a JEŘÁBEK, Richard, 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. 1. svazek. 

BROUČEK, Stanislav, ed. a JEŘÁBEK, Richard, 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. 2. svazek. 

ČORNEJ, Petr. Ta, která je – ten, který není. In LORENZOVÁ, Helena a PETRASOVÁ, Taťána 

(ed.). Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. plzeňského sympozia. 

Praha: 2001, s. 10. 

DEHIO, Georg. Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Sachsen I. Regierungsbezirk 

Dresden. München: Deutscher Kunstverlag, 1996.  S. 680–681. 

DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Vývoj právní úpravy pohřebnictví. Brno, 2017. Diplomová práce, 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra dějin státu a práva. 

EDEL, Tomáš. Českodubsko v památkách 12. – 20. století. Český Dub: Podještědské muzeum, 

2006. 



94 
 

EDEL, Tomáš. Interiér a nábytek vesnického domu Podještědí v 16.-19. století. Český Dub: 

Podještědské muzeum Karolíny Světlé, 1990.  

EDEL, Tomáš. Podještědí v Hitlerově třetí říši: kronika obyčejného života let 1938-1946. Český 

Dub: Podještědské muzeum, 2009.  

FASORA, Lukáš, ed., HANUŠ, Jiří, ed. a MALÍŘ, Jiří, ed. Sekularizace českých zemí v letech 

1848-1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 139 s. 

FIALOVÁ, Ludmila a kol. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha: Mladá fronta, 1996. 

HAVEL, Václav, ed. a VOTRUBA, Adam, ed. Lidové písně z Podještědí. Praha: Pavel Jeřábek – 

Nakladatelství Plot, 2016. 

HAVELKA, Jan. Příběh podještědské obce. I, Hradčany a Chvalčovice. Bílá: Jan Havelka, 2019. 

HOLÝ, Martin, ed. a MIKULEC, Jiří, ed. Církev a smrt: institucionalizace smrti v raném 

novověku. Praha: Historický ústav, 2007. 

CHLUP, Radek. 2005. Struktura a antistruktura – Pojetí rituálu Victora Turnera. In Religio: 

revue pro religionistiku, č. 1, roč. 13. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2005. 

s. 3–28.   

CHLUP, Radek. 2005. Struktura a antistruktura – Pojetí rituálu Victora Turnera. In Religio: 

revue pro religionistiku, č. 2, roč. 13. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2005. 

s. 179–197.   

KOPEČEK, Pavel. Česká liturgika 19. století na stránkách ČKD. In Studia theologica 16 (4), 

2014.  

KROLMUS, Václav. Agenda česká křesťanů katolických u vykonávání obřadů církevních: 

zvláště při udělování svátostí: křtu, oltářní, pokání, poslední pomazání a sňatku manželského, 

uvedení šestinedělky do chrámu páně, o průvodech prosebních i pohřebních, atd.  Praha: Tisk 

Karla Vetterla vedením Fr. Grolla, 1848. 

KRTIČKOVÁ, Jana. Proměna pohřebního rituálu na přelomu 19. a 20. století na příkladu 

západočeského města Chebu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 

2019.  

LENDEROVÁ, Milena, JIRÁNEK, Tomáš a MACKOVÁ, Marie. Z dějin české každodennosti: život 

v 19. století. Praha: Karolinum, 2009. 

LENDEROVÁ, Milena a RÝDL, Karel. Radostné dětství?: dítě v Čechách devatenáctého století. 

Praha: Paseka, 2006.  

LUFFER, Jan. Katalog českých démonologických pověstí. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014.  

MACHAČOVÁ, Jana a MATĚJČEK, Jiří. Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914. 

Praha: Karolinum, 2002. 



95 
 

MOUČKOVÁ, Kamila. Konfesněprávní prvek v úpravě pohřebnictví v Českých zemích 

ve 20. století. Praha, 2007. Diplomová práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra 

právních dějin. 

NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2004.  

NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Rituální význam účasti na poslední cestě zemřelých. 

In Národopisná revue, roč. 10, č. 1–2. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2000. s. 3–19. 

NEŠPOROVÁ, Olga. O smrti a pohřbívání. Brno: CDK, 2013. 

NOVÁ, Eliška. Dějiny kostela na základě archivních pramenů. In: Stavebněhistorický průzkum, 

Letařovice: kostel sv. Jakuba. Rožmitál pod Třemšínem: Ing. Arch. Jan Pešta, 2014.   

OPRAVILOVÁ, Michaela. Tradiční lidová svatba v Podještědí. Obraz svatebních zvyklostí 

a rituálů v regionálních pramenech. 2015. Bakalářská práce, Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy, Ústav etnologie.  

PESCH, Otto Hermann. Druhý vatikánský koncil: 1962-1965: příprava, průběh, odkaz. Praha: 

Vyšehrad, 2014. 

PEŠTA, Jan. Přehled stavebního vývoje. In: Stavebněhistorický průzkum, Letařovice: kostel 

sv. Jakuba. Rožmitál pod Třemšínem: Ing. Arch. Jan Pešta, 2014.   

PETRÁČEK, Tomáš. Sekularizace a katolicismus v českých zemích: specifické rysy české cesty 

od lidové církve k nejateističtější zemi světa. Ostrava: Moravapress, 2013.  

PETŘINOVÁ, Pavlína. Mrtví v karanténě. Problematika pohřbívání v názorech vzdělané elity 

v habsburské monarchii na přelomu 18. a 19. století. 2006. Bakalářská práce, Fakulta 

humanitních studií Univerzity Karlovy. 

Pohřební obřady. Praha: Sekretariát české liturgické komise, 1972.  

RENDEK, Jan a LIBENSKÝ, František. Kostnice v českých zemích. Praha: Academia, 2019. 

ŠIMÁK, Josef Vítězslav. Čechy. Díl 12., Severní Čechy. Praha: J. Otto, 1905. 

TECHNIK, Svatopluk. Lidové stavby v Podještědí na Českodubsku. Vyd. 1. Liberec: RK, 2009. 

TINKOVÁ, Daniela. Zákeřná mefitis: zdravotní policie a veřejná hygiena v pozdně osvícenských 

Čechách. Praha: Argo, 2012.  

TURNER, Victor Witter. Průběh rituálu. Brno: Computer Press, 2004. 

TURNER, Victor Witter. The Anthropology of Perfomance. New York: PAJ Publications, 1988. 

TYLLNER, Lubomír. Hudba a rituál. In Český Lid: etnologický časopis, roč. 103, č. 4.  Praha: 

Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2016. s. 635–654.  

VAN GENNEP, Arnold. Přechodové rituály: systematické studium rituálů. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 



96 
 

Regionální vlastivědné publikace a periodika: 

ADAM, Josef. Strýček Maruška – letařovický písmák. In: Zpravodaj Rodáků a přátel kraje 

Karoliny Světlé, č. 49, 2011. 

ADAM, Rudolf. Letařovice.  In: Zpravodaj Rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé, č. 2., 1971. 

ADAM, Rudolf. Letařovice – Pokračování. In: Zpravodaj Rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé, 

č. 3, 1971. 

ADAM, Rudolf. Letařovice – Dokončení. In: Zpravodaj Rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé, 

č. 1, 1972. 

Co stál pohřeb r. 1807. In: Od Ještěda k Troskám, vlastivědný sborník českého severu, roč. V., 

č. 4. Turnov: Učitelské jednoty v Turnově, Českém Dubě a Mnichově Hradišti, 1933. s. 204.  

ČERVA, Bohumír. Holanův pohřeb in Radostná studánka, č. 6, roč. 1 (1939–1940), s. 90–93. 

ČERVA, Bohumír. Kostel v Letařovicích in Radostná studánka, č. 6, roč. 1 (1939–1940), s. 96. 

KŘELINA, František, ed. Dětskýma očima: Sborník slohových prací žákovských z Českého ráje. 

V Turnově: Müller a spol., 1934.  

NOVÁKOVÁ, Marie. Z Paměti naší babičky. In: Od Ještěda k Troskám, vlastivědný sborník 

českého severu, roč. XI., č. 1. Turnov: Učitelské jednoty v Turnově, Českém Dubě a Mnichově 

Hradišti, 1926. s. 8–11.  

 

Archivní prameny uložené v paměťových institucích: 

SOA Litoměřice. Fond Farní úřad Český Dub, Inv. č. 1213. Matrika narozených 1882–1910, 

sig. L 20/21. 

SOA Litoměřice. Fond Farní úřad Český Dub, Inv. č. 1217. Matrika narozených 1836–1859, 

sig. L 20/25. 

SOA Litoměřice. Fond Farní úřad Český Dub, Inv. č. 1218. Matrika narozených 1860–1881, 

sig. L 20/21. 

SOA Litoměřice: Fond Farní úřad Český Dub, Inv. č. 1221 Matrika zemřelých 1826–1884, 

sig. L 20/29. 

 

SOkA Liberec. Fond Farnost český Dub. Nezpracovaný fond. 

SOkA Liberec. Fond OA Bílá. sv. Hřbitov.  

SOkA Liberec. Fond OA Hradčany.  

SOkA Liberec. Fond OA Hradčany. Hradčanská kronika Rudolfa Kvačka.  
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SOkA Liberec. Fond OA Chvalčovice. Kronika obce Chvalčovice 1924–1959.  

SOkA Liberec. Fond Národní škola Letařovice. Letařovice školní kronika do 1940. 

 

Podještědské muzeum Český Dub.  Pozůstalost Václava Havla. Karton V. H. 26 – Národopisné 

práce a materiálie. Pověry. Rukopis. 

Podještědské muzeum Český Dub.  Pozůstalost Václava Havla. Kartony V. H. 23, V. H. 24, V. 

H. 25. - Lidové písně z Českodubska. Rukopis.  

Podještědské muzeum Český Dub.  Pozůstalost Karoliny světlé. Karton KS – 54. Rukopisy 

vlastní. Národopisné poznámky. Rukopis.  

Muzeum Českého ráje v Turnově. Pozůstalost Josefa Václava Scheybala. Letařovický pohřeb. 

Rukopis a strojopis.  

 

Archivní prameny uložené v soukromých či spolkových sbírkách: 

Členská kniha hasičů Dehtáry (1902–souč.) a Chvalčovice (1932–1958) Archiv SDH Dehtáry. 

Rukopis. 

Kronika rodu Mizerů a letařovické rychty, nedatováno. Archiv rodiny Mizerovy. Hradčany. 

Rukopis. 

Kronika hasičského sboru v Trávníčku (1937). Archiv SDH Trávníček. Rukopis.  

Sbírka smutečních oznámení z let 1926–1965. Archiv autorky, Trávníček.  

Zápisník o schůzích hasičského sboru Hradčany (1930-1974). Archiv SDH Hradčany. Rukopis.  

Zápisy letařovického hrobníka (1921–1972). Archiv rodiny Dědkovy, Hradčany. Rukopis.  

 

Krásná literatura: 

SVĚTLÁ, Karolina. Kresby z Ještědí. 1. vyd. Praha: Nová osvěta, 1949. 

 

Rozhovory: 

Rozhovor s Dášou a Petrem Dědkovými, vedený 31. 5. 2018 v Sobákově.  

Rozhovor se Zdeňkem Pýchou vedený 11. 12. 2018 v Letařovicích.   

Rozhovor se Zdeňkem Pýchou vedený 11. 7. 2019 v Letařovicích.   

Rozhovor se Zdeňkem Pýchou vedený 16. 7. 2019 v Letařovicích.   
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Rozhovor s Marií Mizerovou vedený 20. 2. 2019 v Hradčanech.  

Rozhovor s pamětníky Marií Mizerovou, Lubomírem Bernardem, Jaromírem Dědkem, 

Vladimírem Jiránkem a Františkem Vácou vedený 26. 2. 2019 při besedě v obecní knihovně 

v Hradčanech. 

Rozhovor se Zdenkou Piflovou vedený 6. 3. 2019 v Trávníčku. 

Rozhovor s Lubomírem Eichlerem vedený 17. 7. 2019 v Močítkách.  

Rozhovor s Lubomírem Eichlerem vedený 19. 7. 2019 v Muzeu Českého ráje v Turnově.  

Rozhovor s Vladimírem Franclem vedený 6. 9. 2019 na Bílé.  

Rozhovor s Marcelou Najmanovou vedený 28. 6. 2020 v Trávníčku.  

 

Internetové zdroje: 

Geoportál Ústředního portálu zeměměřičství a katastru – archiválie. Dostupné na 

https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html, citováno dne 16. 6. 2020. 

Zákon 103/1951 Sb. o jednotné preventivní a léčebné péči ze dne 19. prosince 1951. Text 

dostupný na: http://www.spolecnost-hygieny.cz/dokumenty/zakon-103_1951.pdf, citováno 

16. 7. 2020. 

Nařízení o pohřebnictví 8/1955 Sb. z 5. března 1955. Text dostupný na: 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=8&r=1955, citováno 16. 7. 2020. 

 Vyhláška č. 47/1966 Sb., ministerstva zdravotnictví o pohřebnictví, Oddíl III. Text dostupný 

na: https://www.spolecnost-hygieny.cz/dokumenty/zakon-20_1966.pdf, citováno 16. 7. 

2020. 

 

Další zdroje:  

Přednášky „Oděv v kulturněhistorickém kontextu“ Doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. Ústav 

etnologie, Filozofická fakulta UK, ak. rok 2013/2014.  
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9.  Seznam vyobrazení 
 

Č. obr.  Popis a zdroj 

1 – Mapka kolatury. Autoři Michaela Havelková a Jan Havelka.  

2 – Kostel sv. Jakuba v Letařovicích v 1. pol. 20. stol. Archiv Podještědského muzea v Českém 

Dubu.  

3 – Kostel sv. Jakuba v Letařovicích v současnosti. Foto Jan Havelka.  

4 – Vyobrazení kostela před přístavbou věže na kazetovém stropě. Foto Jan Havelka.  

5 – Interiér kostela sv. Jakuba. Foto Jan Havelka. 

6 – Hřbitov spolu s kostnicí v jihozápadním rohu areálu. Foto Jan Havelka.  

7 – Kostěný oltář v kostnici. Foto Vova Pomortzeff. 

8 – Parte Dagmarky Kondziolkové, prosinec 1957. Archiv autorky.  

9 – Parte hrobníka Františka Rakouše. Archiv autorky.  

10 – Hrob rodiny Rakoušovy na hřbitově v Letařovicích. Foto autorka.  

11 – Pan Zdeněk Pýcha, pokračovatel kostelnického rodu. Foto autorka.  

12 – Kříž na hřbitově na Bílé vystavěný při příležitosti zřízení hřbitova. Foto Jan Havelka 

13 – Obnovený kříž na křižovatce na Rovni. Foto autorka.  

14 – Marie Dědková, rok 1913. Archiv rodiny Dědkovy, Sobákov.  

15 – Zesnulé dítko, meziválečné období. Archiv rodiny Bláhovy, Trávníček. 

16 – Parte starosty Nováka z Chvalčovic s popisem pohřebního obřadu, 1927. Archiv autorky.  

17 – Vynášení zesnulého Josefa Čiháka, osadního starosty, Chvalčovice, 1958. Archiv rodiny 

Maruškovy, Chvalčovice. 

18 – Vynášení zesnulého z domu smutku u Ludvíků, Chvalčovice, 1. pol. 40. let 20. století. 

Archiv rodiny Ludvíkovy Chvalčovice.  

19 – Pohřební průvod vycházející z domu smutku, Vesec, 1. pol. 20. stol. Archiv rodiny Jírovy, 

Kohoutovice.  

20 – Průvod s rakví na valníku procházející kolem letařovické školy, 1. pol.  20. stol. Archiv 

rodiny Dědkovy, Hradčany.  

21 – Pohřební vůz tažený koňmi vezoucí starostu Josefa Čiháka z Chvalčovic, 1958. Archiv 

rodiny Maruškovy, Chvalčovice. 

22 – Cesty umrlice vedoucí do Letařovic. Autoři Michaela Havelková a Jan Havelka.  
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23 – Pohřeb z Chvalčovic s patrným řazením průvodu i přihlížejícími staršími ženami. Archiv 

rodiny Ludvíkovvy, Chvalčovice. 

24 – Parte svobodného studenta medicíny Miroslava Šponara. Archiv autorky.  

25 – Pohřeb Libušky Janečkové, 5 let, Hradčany, květen 1944. Archiv rodiny Dědkovy, 

Hradčany.  

26 – Pohřební průvod na letařovické návsi mířící od kostela směrem do vsi. Archiv rodiny 

Brožovy, Praha.  

27 – Renesanční zvon sv. Jakuba. Foto Jan Havelka.  

28 – Prostor letařovického chrámu se svícemi a štíty zesnulých. Archiv Podještědského 

muzea v Českém Dubu.  

29 – Hrobník Eichler při kopání hrobu na letařovickém hřbitově na začátku 70. let. Archiv 

Zdeňka Pýchy, Letařovice. 30 – Hrobník Eichler při kopání hrobu na letařovickém hřbitově na 

začátku 70. let. Archiv Zdeňka Pýchy, Letařovice.  

30 – Cesta od kostela k hrobu, pohřeb osadního starosty Čiháka z Chvalčovic, 1958. Archiv 

rodiny Maruškovy, Chvalčovice. 

31 – Ukládání rakve do hrobu, pohřeb osadního starosty Čiháka z Chvalčovic, 1958. Archiv 

rodiny Maruškovy, Chvalčovice. 

32 – Rakev spuštěná do hrobu, pohřeb osadního starosty Čiháka z Chvalčovic, 1958. Archiv 

rodiny Maruškovy, Chvalčovice. 

33 – U hrobu, pohřeb osadního starosty Čiháka z Chvalčovic, 1958. Archiv rodiny Maruškovy, 

Chvalčovice. 

34 – Rozestavení účastníků pohřbu kolem rakve, 50. léta 20. století. Archiv Zdeňka Pýchy, 

Letařovice.  

35 – Hospoda U Matějků v Letařovicích. Foto Jan Havelka.  

36 – Smuteční oznámení Josefa Mizery, kováře z Trávníčku. Archiv autorky. 

37 – Obřad v krematoriu v Liberci. 60. léta 20. století. Archiv rodiny Brožovy, Praha.  

 

 


