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Abstrakt 

Ve své práci se zaměřím na zvyky a tradice na Sedlčansku. Popíši jejich 

historii i současnou podobu. Tento region je zajímavý nejen přírodními a kulturními 

památkami, ale i rozmanitou historií. Působilo zde mnoho slavných osobností, 

například mohu uvést Josefa Suka a Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. Různé 

spolky a organizace pořádají na jejich památku pochody, hudební festivaly atd. 

Práci jsem rozdělila do pěti kapitol. V každé z nich věnuji pozornost 

zvykům, které se týkají jarních svátků a tradic (Velikonoce, pálení čarodějnic, 

svátek svatého Floriana), letních svátků a tradic (slavnosti Rosa a pouť 

v Sedlčanech), podzimním svátkům a tradicím (halloween, Památka zesnulých, 

svátek svatého Martina a advent) a zimním svátkům a tradicím (Vánoce, svátek Tří 

králů, masopust a Tučný čtvrtek). 

Ve své práci chci dokázat, že Sedlčansko je regionem, kde lidé stále dodržují 

lidové zvyky a tradice. Ačkoli některé tradice v průběhu let již upadly v zapomnění, 

jiné jsou nahrazeny dalšími tradicemi a zvyklostmi, které je patrně v budoucnu 

nahradí. Mnoho místních lidí stále dodržuje typické zvyky a tradice české kultury. 

Snaží se je předat svým dětem, a tak zachovat specifické rysy našeho kraje. Lze 

tedy doufat, že místní obyvatelé zvyky a tradice udrží.  



Abstract  

In my work I focus on the traditions and folk customs in the Sedlčany 

region. I try to describe their history and current form. The Sedlčany region is 

interesting not only for natural and cultural monuments, but also for its history, and 

various famous people, for example Josef Suk and Jakub Krčín from Jelčany and 

Sedlčany. Various societies and clubs organize marches, music festivals and so on. 

I divide my work into five chapters. In all of them I concentrate on the 

customs and habits concerning the spring holidays and traditions (Easter, the Czech 

celebration of Witches Night and the feast of Saint Florian), the summer holidays 

and traditions (the Rosa Festival and the Sedlčany pilgrimage), the autumn holidays 

and traditions (Halloween, All Saints Day, Saint Martin´s feast and Advent), the 

winter holidays and traditions (Christmas, the feast of Three Kings, Carnival and 

Fat Thursday).   

I want to prove in my work that Sedlčany is the region, where people still 

keep folk customs and traditions. Although some traditions have fallen by the way – 

side during the years, others have quickly been replaced by other traditions and 

practices, which in turn probably be replaced in the future. Many local people still 

keep a lot of typical customs and traditions of our culture. They try to pass them to 

their children, and preserve the specific characteristics of our region. Let us hope 

that local people maintain these customs and traditions. 
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Úvod 

Ve své diplomové práci bych chtěla přiblížit lidové zvyky a tradice, které se 

dodržují v sedlčanském regionu. Popíši nejen zvyky a tradice, které se dodržují 

dnes, ale i některé tradice a zvyky, které se slavily v minulosti. Chci se ale zaměřit 

především na dobu po roce 1989. Touto prací hodlám ukázat, jaké speciální 

zvyklosti se nacházejí v našem regionu.  

Jak sami víme, lidové zvyky, tradice, různé obřadnosti a rituály provázejí 

člověka již od pravěku. Většina takových obřadů byla v minulosti spjata s vírou, 

mýty i přírodou. Se změnou ve společnosti se proměňovaly i různé tradice, některé 

svátky úplně zmizely nebo změnily svůj původní charakter, jiné se slavit začaly.  

Jaké zvyky tedy lidé dnes stále slaví a proč? Některé zvyky lidé dodržují dodnes, 

ale o jejich původu mnoho neví a ani po něm více nepátrají. Berou zvyky jako něco, 

co se prostě dělá (na Vánoce se kupují dárky, o Velikonocích se chodí na 

koledu…), jsou pro ně zábavné, a tedy i „přitažlivé“. Pod záplavou různých 

dekorací si lidé ani neuvědomují původní, „nezkažené“ tradice lidových zvyklostí 

a obřadů. Změna hodnot ve společnosti, uspěchaná moderní doba a další faktory 

působí na určitou povrchnost a „necitlivost“ vůči některým svátkům. 

Svou práci rozdělím podle solárního (slunečního) cyklu, který odpovídá 

pravidelnému střídání ročního cyklu. Nevýhodou našeho kalendáře je, že délky 

měsíců jsou dány dohodou. Tento problém se pak řeší formou přestupných let, kdy 

se k počtu 365 dnů přidává jeden den navíc. Tak se vyrovná celkový počet dní. 

Sluneční rok dělíme na předěly, které odpovídají začátku ročních období: 21.03. – 

jarní rovnodennost (začátek jara), 22.06. – letní slunovrat (začátek léta), 23.09. – 

podzimní rovnodennost (začátek podzimu) a 21.12. – zimní slunovrat (začátek 

zimy).1

                                                 

1 Solární kalendář [online], [cit. 2010-03-10]. Dostupné z: < 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%A1rn%C3%AD_kalend%C3%A1%C5%99>. 
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V první části své práci bych chtěla seznámit s prostředím Sedlčanska a dále 

svou práci rozdělím do kapitol podle ročních období. Zaměřím se na svátky, zvyky 

a tradice, které se slaví dnes, ale zmíním i ty, které upadly v zapomnění.  

Nejprve se budu věnovat jarnímu období, do kterého spadají oslavy 

Velikonoc, budu se snažit upozornit na tradiční zvyky dodržované o velikonočních 

svátcích v našem regionu. Dále přiblížím podobu „pálení čarodějnic“ a stavění 

máje. Povšimnu si znovuzavedení slavení svátku matek v našem regionu, svátku 

svatého Floriana a způsobu oslavy dne dětí. 

V další kapitole bych chtěla přiblížit zvyky a tradice letního období. Jedná 

se zejména o svátek Božího těla a městské oslavy Rosa. Slavnosti Rosa jsou 

specifickým sedlčanským svátkem, a proto bych jim chtěla věnovat větší pozornost. 

Zmíním také průběh žní, dožínek, poutí a posvícení, které patří k letnímu období.  

V následující kapitole se budu věnovat podzimním svátkům – tedy 

„dušičkám“, svatému Martinovi a adventní době. Přiblížím specifické zvyklosti 

Svatomartinského posvícení. Více se ale budu věnovat adventu a předvánočním 

svátkům. 

V poslední kapitole pak zmíním oslavy Vánoc, které patří v naší kultuře 

k nejoblíbenějším svátkům. Následně se budu věnovat svátku Tří králů a popíši 

průběh oslav Masopustu na Sedlčansku.  

V práci zmíním i svátky, které se dodržovaly v minulosti, ale dnes na ně 

pamětníci jen vzpomínají. Popíši zvyklosti a svátky pro naši kulturu tradiční, ale 

zaměřím se i na specifické rozdíly, jež se vyskytují na Sedlčansku. Budu se snažit 

nalézt takové zvyky, které jsou pro naši oblast typické a slaví se jen v našem 

regionu. Touto prací bych chtěla zachytit současné zvyky a tradice, které zatím 

nejsou v žádné publikaci zaznamenány. Na Sedlčansku vyšly v poslední době 

publikace, které se převážně zaměřovaly na přírodní zajímavosti, lidovou 

architekturu a známé osobnosti regionu. Cílem mé práce je poskytnout kompletní 

přehled různých zvyků, tradic a svátků specifických pro Sedlčansko. 
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1. Sedlčansko 

Než se začnu věnovat tématu své práce, ráda bych vám přiblížila oblast 

Sedlčanska (viz příloha: obrázek 1). Město Sedlčany s 8 000 obyvateli se nachází ve 

středních Čechách, v krajině středního Povltaví, asi 60 kilometrů jižně od Prahy. Na 

mapě si můžete povšimnout, že se v našem kraji nalézá mnoho přírodních 

i kulturních zajímavostí, které určitě stojí za návštěvu. Ve snaze zdokonalit 

komunikaci mezi obcemi nacházejícími se v našem kraji vzniklo regionální 

„zájmové Sdružení obcí Sedlčanska, které bylo založeno 20. září 1995 ustavující 

členskou schůzí v Sedlčanech. 23 obcí pravého břehu Vltavy, východní části okresu 

Příbram, se spojilo za účelem sociálního a ekonomického rozvoje přirozeného 

mikroregionu středního Povltaví. Činnost sdružení je dosud směrována do hlavních 

problémových okruhů, jako je rozvoj ekonomického potenciálu a podnikatelských 

aktivit, problematika školství, zdravotnictví a sociální péče, rozvoj turismu 

a cestovního ruchu, ochrana a tvorba životního prostředí, doprava i dopravní 

obslužnost v regionu a rozvoj technické infrastruktury.“2

1. 1 Historie města Sedlčan 

  

Překrásná krajina a bohatá historie vypovídá o různorodosti tradic i lidových 

zvyků. Nejen kořeny města, ale i některé tradice a zvyky sahají hluboko do 

minulosti. „První zmínka o Sedlčanech pochází již z 11. století. V době husitské se 

městečko jako součást dominia Oldřicha z Rožmberka ocitlo mezi protivníky 

husitského Tábora. Ačkoli nebyly Sedlčany husitským městem, nemůžeme vyloučit 

možný pobyt Jana Husa při tažení z Prahy na Kozí Hrádek roku 1412.“3

                                                 

2 Informace o nás [online], [cit. 2010-05-05]. Dostupné z: <http://www.sedlcansko.cz/o-nas/> 

 Upozorňují 

na to například místní názvy jako Husova lípa u Úklidu nebo Husův kámen 

u Petrovic (viz příloha: obrázek 2). 

3 Historie města Sedlčany [online], [cit. 2010-04-20]. Dostupné z:  <http://www.mu.sedlcany.cz/o-

meste/historie-mesta-sedlcany> 
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  „V 16. století se město proslavilo výrobou kvalitního sukna a vařením piva, 

kvetl obchod s obilím, sladem a solí. Současně se rozvíjel bohatý kulturní život. Ve 

městě byla latinská škola, při kostele působilo literátské bratrstvo, které si pořídilo 

bohatě zdobené kancionály (nejznámější tzv. Krčínův). Slavný rybníkář Jakub 

Krčín (viz příloha: obrázek 3) získal Sedlčany z rukou Rožmberků r. 1580 do svého 

vlastnictví. Od 17. století živořily Sedlčany pod vrchnostenstvím Lobkowiczů.“4

Za třicetileté války byly Sedlčany několikrát vydrancovány a ještě je postihl 

veliký požár. V roce 1680 zasáhla město morová epidemie. V průběhu 18. století 

procházely Sedlčany obdobím úpadku, ztratily městská privilegia a s Podbrdskem 

byly připojeny k Berounskému kraji. Hospodářský rozvoj 19. století byl poměrně 

pomalý, výrazněji se projevoval jen v oblasti zemědělství.

  

5

Obě světové války se na místním rozvoji neblaze podepsaly. Nacistická 

okupace za druhé světové války kraj velmi poznamenala. Němečtí vojáci totiž 

nechali město i mnoho okolních obcí vystěhovat a území následně používali jako 

vojenský výcvikový prostor jednotek SS. Němci nebyli ani k místním obyvatelům, 

ani ke krajině nijak přívětiví. Spousta lidí musela opustit své domovy – tuto událost 

dnes připomíná socha „Lidé bez domova“ nacházející se v Sedlčanech na Novém 

městě. Po skončení války se lidé navraceli zpět do svých domovů a ke své práci. 

Osvobození znamenalo i postupný rozvoj moderního průmyslu. 

    

6

Sedlčansko nebyla pouze oblast s různými historickými událostmi, ale 

i s různými kulturními odlišnostmi. Například Kosova Hora, která leží 4 km od 

Sedlčan, byla obcí s poměrně velikou skupinou obyvatel židovské národnosti. 

V Kosově Hoře můžeme dodnes nalézt synagogu a židovský hřbitov.  Během druhé 

  

                                                 

4 Historie města Sedlčany [online], [cit. 2010-04-20]. Dostupné z: <http://www.mu.sedlcany.cz/o-

meste/historie-mesta-sedlcany>. 
5 VESELÝ, František. Průvodce Sedlčany, Sedlčanskem a naučnou stezkou Drbákov – Albertovy 

skály. Praha: Integraf Náchod. 1998. s. 12. 
6 PAVELKA, Jan. Sedlčany byly vystěhovány - vzpomínky pamětníka na vysídlení Sedlčan v letech 

1943 – 1945. Sedlčany: Tiskárna Sedlčany. 1993.  
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světové války však byli Židé z Kosovy Hory posláni do koncentračních táborů, ze 

kterých se z celkového počtu židovských obyvatel vrátila jen malá část. 7

1. 2 Významné osobnosti Sedlčanska 

  

Jak můžeme vidět, tradice a zvyky neovlivnily pouze historické události 

a kulturní odlišnosti, ale i známé osobnosti, které se o místním kraji zmiňovaly ve 

svých dílech, nebo zde přímo působily. K významným lidem, kteří zde nějakou část 

svého života žili a významně tak i náš region ovlivnili, patří například rybníkář 

Jakub Krčín8 z Jelčan a Sedlčan nebo známý skladatel Josef Suk9

1. 3 Lidová architektura na Sedlčansku 

. Ten se narodil 

v nedalekých Křečovicích. Sedlčany často navštěvoval, měl zde své přátele 

i oblíbené hostince. Cesta, kterou z Křečovic do Sedlčan často chodíval, posloužila 

jako základ pro pochod „Sukovou stezkou“. Protože si sedlčanští obyvatelé tohoto 

významného skladatele váží, jeho jméno nese ve svém názvu i Kulturní dům Josefa 

Suka v Sedlčanech a hudební festival Sukovy Sedlčany.  

Velikou hodnotu mají i dochované lidové stavby na Sedlčansku. „Pozornost 

zaslouží i vesnický urbanismus, kde v některých lokalitách nedošlo k výraznějším 

negativním zásahům do tradiční zástavby sídel a okolní krajiny. Členitá krajina 

Sedlčanska byla typická vesměs nepravidelnou zástavbou malých až středních 

vesnic. Relativně značné bohatství zejména roubených objektů lidového stavitelství 

                                                 

7 MOULÍKOVÁ, Blanka. Postavení židovského obyvatelstva na Sedlčansku v letech 1918 - 1939. 

in. Podbrdsko, VIII, 2001. Příbram: Septim Tisk, s. r. o., 2001. s. 118 – 130. 
8 KUTHAN, Jan; STECKER, Martin. Sedlčanskem po stopách Jakuba Krčína. Druhé vydání. 

Sedlčany: Rodiče s. r. o., 2005. s. 8. 
9 V regionální literatuře o J. Sukovi např. SVOBODOVÁ, Marie. Zprávy společnosti Josefa Suka 

číslo 5. 1990. 
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(obytných, hospodářských i technických) vedlo Hornické muzeum Příbram v roce 

1999 k založení pobočky – Muzea vesnických staveb středního Povltaví10 ve 

Vysokém Chlumci.“11

1. 4 Kulturní zařízení Sedlčanska 

 

V současné době jsou Sedlčany12 významným kulturním centrem. 

Nalezneme zde Kulturní dům Josefa Suka, Městskou knihovnu, Městské kino, 

Městské muzeum, hvězdárnu, Základní uměleckou školu, několik mateřských, 

základních i středních škol. Sedlčany poskytují i dostatečné sportovní vyžití – ve 

světě motorismu je známá sedlčanská kotlina13 (motokros, rallykross), na 

sedlčanské přehradě se již řadu let koná mistrovství světa v kvadriatlonu a výborní 

závodníci pocházejí i z místních aerobickových klubů (Aerobik studia DVOJKA), 

z tenisového klubu a mezi olympioniky rychlostní kanoistiky14

Tradiční složkou naší regionální kultury jsou zájmové spolky a sdružení, 

z nichž ve většině obcí vyvíjejí aktivní činnost především hasičské a myslivecké 

spolky, svazy zahrádkářů a rybářů a dále i tělovýchovné jednoty včetně se znovu se 

rozvíjejícím Sokolem.

 nalezneme i místní 

rodáky.   

15

 

 

                                                 

10 Skanzen Vysoký Chlumec [online], [cit. 2010-02-01]. Dostupný z:   <http://www.muzeum-

pribram.cz/exhmpb/exmvs/exmvs.html>. 
11 STECKER Martin; PROCHÁZKA Lubomír. Lidová architektura na Sedlčansku. 2006. s. 1.1 
12 Město Sedlčany [online], [cit. 2010-02-15]. Dostupné z:  <http://www.mu.sedlcany.cz/>. 
13Sedlčanská kotlina [online], [cit. 2010-02-15]. Dostupné z:  <http://www.kotlina.sedlcany.com>. 
14 Kanoistika [online], [cit. 2010-05-15]. Dostupné z: <http://www.tatransedlcany.cz/node/972>. 
15 Komunitní plán sociálních služeb Sedlčanska [online], [cit. 2010-05-15]. Dostupný z: 

http://www.mu.sedlcany.cz/mestsky-urad/odbor/odbor-socialnich-veci/adresar-poskytovatelu-

socialnich-sluzeb-regionu-sedlc>. s. 47. 



 – 10 – 

2. Jaro 

2. 1 Doba předvelikonoční - postní doba 

Postní doba je čtyřicetidenním obdobím před Velikonocemi, které patří 

k nejvýznamnějším jarním svátkům. Doba půstu trvá od Popeleční středy do 

začátku mše na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek.16 Popeleční středa je tedy 

dnem, kdy začíná období předvelikonočního půstu, ve vesnicích v okolí bývalo 

zvykem, že po staveních chodil zvláštně postrojený muž a hledal Masopusta. 

Prohlížel celé stavení, skříně, kouty a vždy vykoledoval zbytky z masopustního 

hodování.17

Postní doba obsahuje šest nedělních dnů. „Postupně každá z nedělí získala 

pevně stanovený liturgický obsah.“

  Název dne pochází od svěceného popelu, kterým kněz dělá při 

bohoslužbě lidem na čele kříž.  

18 Chtěla bych si povšimnout pouze čtvrté a páté 

postní neděle, protože na Sedlčansku se objevovaly a objevují určité specifické 

zvyklosti. Čtvrtá neděle postní (Laetere)19

V oblasti středních Čech se také nazývala „liščí neděle“. Ženy pekly v noci 

tajně svým dětem preclíky sypané mákem a solí, ty pak navlékaly pro každé své 

dítě na vrbové proutky, které navěsily venku na stromy. Děti pak věřily, že jim je 

 se nazvývá také „družebná“ a její 

jméno je odvozeno od slova družba. Družba musel jít s ženichem v tento den do 

stavení jeho vyvolené na námluvy i na pomlázku. Podle jiných autorů je toto 

pojmenování od sešlosti dívek – ty si daly v tento den sraz v jenom stavení, družily 

se a pojídaly koláče. 

                                                 

16 VAVŘINCOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Velikonoc. 2006. s. 36. 
17 Osobní zkušenost. 
18 VAVŘINCOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Velikonoc. 2006. s. 49. 
19 VAVŘINCOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Velikonoc. 2006. s. 53. 
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nadělila liška.20 Tento specifický zvyk se dodržoval i v některých vesnicích na 

Sedlčansku. „V okolí Nechvalic pekávaly hospodyně dětem na čtvrtek preclíky na 

památku liščích hodů. Některý větší hoch přistrojil se za lišku a dostav naděleno 

preclíků a sušeného ovoce, odnesl to na půdu otevřeným vikýřem a tam připravil 

nádobu s vodou. Děti na dvoře dorážejíce na lišku pokřikovaly: haf!, haf!.“ 21 Hoch 

převlečený za lišku házel dolů ostatním preclíky a ovoce, ale když se shromáždilo 

dětí více najednou, polil je vodou. „Na Družebnou neděli kupovávali jinoši 

v Sedlčanech od pekařů pečivo v podobě věnečků, zvané „družbance“. S těmi šli na 

Cihelný vrch, kde jimi kouleli volajíce: „Naše liška není doma, od včerejška až do 

dneška honí liška, honí liška z jamky do jamky!“22

Pátá neděle postní (Iudica) nazvaná smrtelná či smrtná

 Jak se tedy můžeme dočíst 

v místní literatuře, mladíci ze Sedlčan si tento zvyk ještě upravili.  

23. V tento den se 

totiž vynášela se vsi (z městečka) smrt, figurína symbolizující zimu, nepohodu 

a smrt. V kostelích se naopak zahalovaly kříže – tento zvyk přetrval z dřívějších 

dob, kdy kříže byly bez postavy Ježíše, ale byly různě bohatě zdobené. Tato 

zdobnost odporovala postnímu období, a proto bylo nutné je zahalit.  „Vynášení 

smrti je zvyk, který lze bezpochyby řadit k jednomu z nejstarších u nás. Má podtext 

předhistorický, velmi vážný, dramatický, spjatý v symbolice s motivy lidské smrti 

či obrazné oběti různě chápané a osobně vysvětlované, po tisíciletí či dlouhé řady 

staletí transformované do mírné, ale povědomě závažné scény.“24

Zimě dávají každoročně sbohem děti z mateřských i základních škol 

v našem regionu

    

25

                                                 

20 O tomto zvyku píše ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 32 a VAVŘINCOVÁ, 

Valburga. Malá encyklopedie Velikonoc. 2006. s. 50. 

 (viz příloha: obrázek 7, 8). Děti ze Základní školy Propojení 

vyprovází zimu vynesením Morany, vyprávěním o velikonočních obyčejích, zpěvy 

21 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1998. s. 131. 
22 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1998. s. 131. 
23 VAVŘINCOVÁ, V., Malá encyklopedie Velikonoc, 2006. s. 56, 84. 
24 Podle názoru Dušana Třeštíka lze zvyk spojovat s předhistorickým rituálem utrácení starců, tedy 

lidskou obětí, později nahrazenou figurínou. (TŘEŠTÍK, Dušan. Zvyky kmene Čechů. 2003. s. 150). 
25 BŘEŇOVÁ, Marie. Děti vynesly na svátek Josefa smrtku. Sedlčanský kraj. 24. 3. 2010, r. 21, č. 

11, s. 4. 
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(„Zlatá brána otevřená …“) a říkadly na sedlčanském náměstí T. G. Masaryka. 

Moranu, nebo také smrt, smrtku, smrtholku, mořenu, morenu – symbol zimy 

donesou až k místnímu potoku Mastníku, kde ji školník podpálí a hodí do vody. 

Morana – smrtka, figurína, která je připevněná na tyči, má i svá specifika. „Je 

vytvořená z neživých a hluchých materiálů – vymlácené slámy, výdutků vajec, 

hlemýžďů a ustrojená do starých šatů.“26

V okolí Vysokého Chlumce děti při vynášení Morany dříve zpívaly: 

  Ačkoli Moranu neshazují do potoka 

v neděli, ale v pátek – kvůli školní výuce, je tato tradice mezi obyvateli města 

známá. V obřadu nejde jen o symbol vlastní smrti, ale o skončení celého zimního 

období, kde smrt vládne krutou rukou. Na náměstí i kolem potoka se vždy 

shromáždí nejen žáci ZŠ Propojení, ale přihlížejí i kolemjdoucí lidé. 

„Smrt plave po vodě, 
nové léto k nám jede 

s červenými vejci, 
s bílými mazanci. 

Jaký je to mazanec 
bez koření, bez vajec? 
A ty svatá Markyto, 

dej nám pozor na žito 
a na všecko obilí, 

co nám pán Bůh nadělí. 
Svatý Petr dřímá, 
nese flašku vína, 

abychom se napili, 
Pána Boha chválili. 

Cum, cum, cum, těm chlumeckem mládencům! 
Nám, nám, nám, těm chlumeckejm pannám.“27

 

 

                                                 

26 LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Čas Velikonoc. 1993. s. 7. 
27 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl Druhý. 1998. s. 129. 
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V okolí Svatého Jana děti a mladí zpívali podobné písničky, nebo říkali 

rýmovačky: 

„Smrtonoško, velkonočko, 
kdes tak dlouho byla? 

U potoka ruce, nohy myla. 
Čím jsi je myla? 
červenými vejci, 

žlutými mazanci.“28

Za zpěv a říkání většinou děti dostaly symbolickou výslužku – jablka, vejce, 

chleba, někde i peníze. Místní žáci již v dnešní době ale žádnou výslužku 

nedostávají.  

 

Na obřad vynesení smrti  navazuje v protikladu příchod léta, líta, májíčka. 

Obchůzka měla opět symbolický význam – jaro symbolizovalo nový život. Májíček 

býval také na rozdíl od smrtky vyroben z „živých“ a barevných materiálů (stromek 

nebo zelené ratolesti, barevné textilie a papírky, barevné výdutky vajíček, … 

a panenka, jako symbol budoucnosti a plodnosti). V průběhu 20. století však tento 

zvyk skoro vymizel a vyskytuje se jen ojediněle. Žáci ZŠ Propojení však tento zvyk 

obnovili. Ze školy vynesou Moranu a zpět do školy si přinesou májíček 

(viz příloha: obrázek 9).   

2. 2 Velikonoce 

Z křesťanského hlediska jsou Velikonoce oslavou zmrtvýchvstání Ježíše 

Krista. Vyznačují se také tím, že nemají na rozdíl od Vánoc přesně určené datum, 

kdy by se měly konat. Jsou to tedy svátky pohyblivé, jejich určení se řídí podle 

pohybu měsíce. Ale v dávné minulosti se v tomto období vykonávaly různé zvyky, 

které nesouvisely ani tak s náboženskými obřadnostmi, ale s příchodem a jara a jeho 

vítáním29

                                                 

28 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl Druhý. 1998. s. 129. 

.  

29 VAVŘINOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Velikonoc. 2006. s. 23 – 26. 
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Velikonoční náladu letos v našem městě navodila výstava pořádaná 

v Městském muzeu Sedlčany nazvaná Hody, hody, doprovody (viz příloha: obrázky 

4 a 5). V hlavním výstavním sále byly k vidění dobové figuríny představující 

tradiční velikonoční činnosti – košíkář, pekařka, dívka zdobící kraslice a děti při 

pomlázce. „Kurátor výstavy Jiří Páv v krátkosti připomněl tradici velikonočních 

zvyků na Sedlčansku. Celý program byl obohacen o hudební a taneční vystoupení 

žáků Základní umělecké školy v Sedlčanech pod vedením jejich učitelů. 

Návštěvníci si mohli nejen prohlédnout zajímavé předměty ze sbírek muzea, ale 

také si zakoupit řadu velikonočních dekorací, pomlázek, řehtaček, píšťalek, vajíček, 

perníčků, keramiky a další. Nezbytnou součástí večera byla ochutnávka koláčků, 

mazanců a pletenců se sklenkou vína. 

Během muzejní velikonoční výstavy pořádalo muzeum ukázku 

velikonočních tradic pro žáky základních škol. Paní Jana Bělková z Lázu předvedla 

malování kraslic temperovými barvami, košíkář pan Jan Podlipský z Vysokého 

Chlumce ukázal výrobu košíků a pomlázek a tzv. madeirovou techniku – kraslice 

děrované a ručně malované představila paní Jitka Peštová z Kňovic 

(viz příloha: obrázek 5). Děti nejen se zaujetím poslouchaly a pozorovaly, ale také 

si mohly vyzkoušet vyrobit pomlázku nebo namalovat vajíčko.“30

Tradice a zvyklosti Velikonoc se snaží svým žákům přiblížit i většina škol. 

O hodinách občanské výchovy, občanské nauky i základů společenských věd 

debatují o různých tradicích a zvycích, které v rodinách udržují.

 

31 Učitelé 

základních škol o hodinách výtvarné výchovy vyrábějí s dětmi různými technikami 

zdobené kraslice, se kterými se pak mohou děti zúčastnit soutěže O nejhezčí 

vajíčko32

                                                 

30 MYSLIKOVJAN, David. Výstava má především ukázat, jak Velikonoce prožívali lidé, kteří žili 

před námi. Sedlčanský kraj. 24. 3. 2010, r. 21, č. 11, s. 16. 

 (viz příloha: obrázek 6). 

31 Osobní zkušenost z učitelské praxe. 
32Velikonoční kraslice [online], [cit. 2010-5-10]. Dostupné z:  

<http://www.propojeni.cz/joo/prop/FOTOGALERIE/VEJCE10/1.html>. 
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Pranostiky: 

„Na Velikonoce jasno – bude levné máslo. 

Velikonoce krásné úrodu nám dají, pak-li slunce hasne, louky sucho mají. 

Vítr, který od Velikonoc do svatého Ducha panuje, drží se celý rok.“33

Nejdůležitějšími dny velikonočních svátků jsou Škaredá středa, Zelený 

čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Hod boží velikonoční a Velikonoční pondělí. 

Opět si ale povšimnu pouze některých z nich. Velký pátek byl dnem přísného půstu 

a smutku nad smrtí Ježíše Krista. V tento den se prý také otvírá země a vydává 

poklady a vody získává oživující sílu. S tím souvisely i zvyky spojené nejen 

s očistou těla, ale i domova.

 

34 Jako první vždy musela vstát hospodyně a ještě před 

východem slunce se musela pomodlit k východu, aby její rodina byla zdravá. Na 

Sedlčansku se takto chodila modlit celá rodina: „Na Velký pátek chodívají dospělí 

i děti před východem slunce do zahrady, kde klečíce odříkávají různé modlitby.“35

Příklad modliteb: 

 

„Vítám tě, svatá velkonoc, 
aby mne chránila od všech nemoc, 

od hlavnice, od zimnice i od žloutnice. 
 

Šel Pán Ježíš do zahrady, naklonil své svaté hlavy na zelenou travičku, na studenou 
rosičku. Židé trní dělali, na svatou hlavu stavěli, pěti ranami Krista Pána ranili? 

První hlava, druhé ruce, třetí srdce, čtvrté nohy, páté bok. Počítám své drahé rány, 
co mi židé darovali. Jděte po všem světě, rozkazujte všemu lidu, jak mladému, tak 
starému, jak chudému, tak bohatému! Kdo se tuto modlitbičku třikrát modlí, tři 
dušičky z očistce vysvobodí: jednu matčinu, druhou otcovu, třetí svou, k nebeské 

radosti je vyprovodí. …“36

                                                 

33 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 43. 

 

34 TOUFAR, Pavel. Český rok na vsi a ve městě: leden – srpen. 2004. s. 90. 
35 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1998. s. 129. 
36 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1998. s. 131. 
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Pověry: 

„Na Velký pátek se prý o půlnoci mění horská voda na víno. 

Otevírá se země a vydává poklady. 

Na Velký pátek snáší kohout barevná vajíčka. 

Prší-li, bude žíznivý rok.“37

Pranostiky: 

 

„Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý. 

Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí. 

Omrzne-li na Velký pátek stromový květ, nebude ten rok ovoce.“38

 

 

Bílá sobota dostala své jméno podle používání bílého bohoslužebného 

roucha. Je posledním postním dnem. U starých křesťanů nebyly v tento den 

bohoslužby, udržoval se smutek a klid, jedinou výjimkou zde byla noční 

bohoslužba - vigilie. Před jejím začátkem se před kostelem zapálil a posvětil oheň, 

od kterého se pak zapalovala velikonoční svíce nazvaná paškál39

K obřadům, které se na Bílou sobotu v Sedlčanech praktikovaly, patří 

svěcení ohně/světla a vody, která se pak následně používá v průběhu celého roku. 

Při svěcení ohně se zpívají žalmy a bývá spojeno s pálením svatých olejů. „Na 

Bílou sobotu spalují na hřbitově u kostela zbytky sv. olejů, tomu říkají lidé „pálení 

Jidáše“. Uhlí a oharky dávají za krovy, aby do stavení neuhodilo, též je sypou do 

pšenice k setí, aby prý nebyla snětivá.“

.  Na Velký pátek 

se oheň – symbolizující věčné světlo - uhasíná a v sobotu se vykřesá nový.  

40

                                                 

37 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 42. 

 Zájem o uhlíky a jejich donášení domů se 

ale nelíbil církvi, viděli v tomto zvyky pohanské uctívání ohně, a proto se snažili 

tuto pověru vymýtit. „Proto ještě na počátku 20. století platil přísný příkaz, aby po 

38 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 42, 43. 
39 S pomocí této svíce se přenášelo světlo do kostela, již zmíněna vigilie v doslovném překladu 

znamená bdění, a to po západu slunce v noci ze soboty na neděli (TOUFAR, Pavel. Velikonoce. 

2001. s. 68). 
40 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1998. s. 132. 
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liturgickém posvěcení zalil kostelník ohniště obyčejnou vodou. Tím byly oharky 

znehodnoceny.“41

S obnovením zvonění (Bílá sobota je dnem, kdy se zvony vrací z Říma 

a opět se rozezní) souvisejí i zvyky a pověry, které se tradovaly. „Když lidé uslyší 

zahlaholit zvony, zdvíhají těžké věci, aby prý byli hodně silni. Též běhá mládež po 

zahradě a třese stromy volajíc: „Stromečku, probuď se!“ Jiní zase klinkají klíči 

o sebe, aby prý vyhnali ze stavení zlé duchy.“

 Síla pověry ale byla v lidech natolik zakořeněná a silná, že se 

příkaz vždy nepodařilo dodržet. 

42

Pranostiky: 

 

„Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu. 

Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok.“43

 

 

Typickou akcí, která se o Velikonoční neděli v Sedlčanech koná, je 

„Velikonoční splutí místního potoka Mastníka“. Letošní rok byl již dvacátým 

druhým ročníkem tohoto desetikilometrového sjezdu ze Sedlčan do Radíče44

Naše rodina tradici Velikonoc dodržuje a spousta našich známých již mnoho 

let přichází pravidelně koledovat.  Není ale v našich silách, připravit tolik 

obarvených vajíček během jednoho dne, malujeme tak voskem na výdutky vajíček 

už týden dopředu.  

. Akce 

se každoročně účastní jak zkušení vodáci a kanoisté, tak i amatéři na alegorických 

plavidlech (viz příloha: obrázek 10).  

V současné době už není ve městech koledování oblíbeným zvykem, ale 

i přesto se najdou lidé, kteří tradice stále dodržují. V naší rodině naaranžujeme před 

dům jarní výzdobu v podobě věnce na dveřích a okno vedle vchodových dveří 

                                                 

41 TOUFAR, Pavel. Velikonoce. 2001. s. 69. 
42 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1998. s. 132. 
43 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 42, 43. 
44 BŘEŇOVÁ, Marie. O velikonoční neděli prožijí vodáci opět na Mastníku svátek. Sedlčanský kraj. 

24. 3. 2010, r. 21, č. 11, s. 14. 
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zevnitř vyzdobíme beránkem, kraslicemi, velikonočním zajíčkem a kuřátky.  Každý 

kolemjdoucí koledník tak pochopí, že k nám může přijít na koledu. 

 

Velikonoční pondělí je ve znamení pomlázky. Chlapci vykonávají 

obchůzku po domech s upletenou pomlázkou a veršovanou koledou (viz příloha: 

obrázek 11).  V minulosti chodívali na Sedlčansku první den chlapci, druhý den 

zase dívky. „Chlapci mívali pomlázky z osmi proutků spletené, děvčata však jen 

jediný proutek stužkami nebo pestrými klůcky ozdobený. … V některých místech 

mnoho si selské hospodyně zakládaly na „pomlázce“ a chlapec, který k ní v pondělí 

nejprv přišel, býval štědře obdarován. Hospodyně vzala mu pomlázku z ruky 

a pošlehala jí v chlévě všechen dobytek, aby se prý pomladil.“45

V našem regionu je také zvykem známé koledníky pohostit – malí koledníci 

tak od nás dostanou zdobené domácí perníčky ve tvaru vajíčka, čokoládové vajíčko 

a bonbóny, pro ty větší pak připravujeme pohoštění v podobě nádivky, chlebíčků 

a něco málo k napití.

 Ačkoli se říká, že 

děvčata mohou chodit na pomlázku pouze na přestupný rok, v současné době se 

mezi koledníky vyskytují jak chlapci, tak i dívky.  

46

Koledování je většinou doprovázené různými popěvky. Někde je spojené 

s poléváním vodou či postřikováním voňavkou. Na Sedlčansku chodí party chlapců 

od časných ranních hodin od domu k domu a koledují. Na koledu chodí chlapci 

většinou ke kamarádkám, spolužačkám či rodinným příslušníkům. K nejznámější 

koledě patří zajisté: 

     

„Hody, hody doprovody, 
dejte vejce malovaný, 
nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý, 
slepička vám za to snese jiný…“47

                                                 

45 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1998. s. 132 

 

46 Osobní zkušenost. 
47 Osobní zkušenost, typická koleda pro většinu území České republiky.   
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Na Sedlčansku byly také známé říkadla a popěvky:  

„Panímámo krásná, dejte kousek másla, nedáte-li kousek másla, dejte aspoň 
mazanec. Nedáte-li mazanec, dejte aspoň vajec pět, nedáte-li červený, dejte aspoň 

bílý, slepička vám snese jiný. 
 

Pomlázka, pomlázka, strejček tetu napráská. 
 

Dobrý den vám vinšujeme, tetičko, přišli jsme si pro červený vajíčko, pro vajíčko 
červený, pro koláček bílý: jak pak je vám, tetičko, koledníček milý? 

 Nehněvejte se na mne, strejčíčku, vytáhněte ze své kapsy grešličku, Pán Bůh vám to 
nadělí na zahradě, na poli i doma, budete mít co vyhánět ze dvora.“48

 

 

V posledních letech, kdy chodí koledovat nejen malé děti ale i zletilí chlapci, často 

slyšíme koledování typu.  

„Hody, hody, doprovody, 
Pijem všechno, kromě vody. 

Hospoda nás neláká. 
Nalijte nám panáka.“49

Bohužel tak ducha celých Velikonoc naprosto zničí. Častou jsou pak 

k vidění party opilých mladíků, kteří pak po sobě hází vykoledovaná vajíčka. 

 

 

Po Velikonocích se již všude ohlašuje příchod jara. Vše se zazelenalo 

a přichází nový život. Před prvním březnem měly svůj speciální obyčej 

v Sedlčanech i dívky „…Každá dívka, jež se chtěla vdáti, bděla až do půlnoci. Když 

odtlouklo 12 hodin, udělala tři kroky od postele a tři kroky zpět.  

Březen, dobrý den, 
prosím, dej mi jen 
ve snách toho zříti, 

kdo má mým mužem býti!“ 

Potom teprve dívka ulehla, o čem se jí zdálo, to prý se jí vyjevilo. (Něco 

podobného bylo na sv. Ondřeje)“50

                                                 

48 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. Praha: 1998 s. 133. 

 

49 Koleda jedné party chlapců – osobní zkušenost. 
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2. 3 Filipojakubská noc, pálení čarodějnic (30. dubna) 

Odedávna se věřilo, že existují dny, kdy mají tajemné síly větší moc než 

jindy. To platilo například o noci z 30. dubna na 1. května. „Tato noc byla 

pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, který 

byl nejblíže dnu nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním 

slunovratem. Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel 

z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým 

popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se kvůli zajištění mládí 

a plodnosti skákalo přes oheň.“51

 V současné době je tento den zábavný převážně pro mladé lidi. V okolních 

vesnicích si postaví vysoké vatry, na jejichž vrcholku je slaměná čarodějnice, která 

má uhořet. V některých vesnicích je čarodějnice přímo do ohně vhazována. Také 

zde nechybí poslech hudby, dobré pití a občerstvení. Party mladých lidí občas 

i pořádají „slet čarodějnic“, na kterém pak volí jejich Miss. Na některých místech se 

pálení čarodějnic stává setkáním téměř celé vesnice, oheň připravují a hlídají 

dobrovolní hasiči, hudbu zajistí domácí kapely a oslava probíhá až do ranních 

hodin.

 

52

Některé školy také připravují dětem speciální program – například děti 

z mateřských škol a žáci prvního stupně základních škol v Sedlčanech i v okolních 

vesnicích (např. Krásná Hora

 

53

                                                                                                                                         

50 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1998. s. 129. 

, …) chodí do školy v čarodějnickém oblečení a mají 

připravený sportovní, ale i vzdělávací program, při něm je učitelky se žáky starších 

ročníků seznamují s historií tohoto zvyku (viz příloha: obrázek 12).       

51 BŘEŇOVÁ, Marie. Slavíte "čarodějnice"? Dodržujete prvomájový polibek pod břízou nebo 

rozkvetlým stromem?. Sedlčanský kraj. 29. 4. 2009, 20, r. 17, č. s. 6. 
52 Osobní zkušenost. 
53 ŠEDIVÁ, Eva. Při čarodějnickém dopoledni krásnohorské děti "upálily" listky s tím, čeho se 

chtěly zbavit. Sedlčanský kraj. 13. 5. 2009, r. 20, č. 19, s. 16. 
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Pranostiky: 

„Na Filipa a Jakuba koníček trávy naškubá. 

Prší-li na svatého Filipa a Jakuba, bude úrodný celý rok. 

Filipa a Jakuba mráz – to obilí plný klas.“54

2. 4 Stavění máje (1. května)  

 

„V Kosově Hoře jsme jako mladí stavěli májku už týden dopředu a v místní 

Sokolovně se konala taneční předmájová zábava, kam se šlo od májky v průvodu. 

Tento týdenní posun byl kvůli tomu, že v Sedlčanech se o týden déle konala zábava, 

které se všichni mladí chtěli účastnit. Prvního května ráno se všichni lidé sešli 

u „Sokolovny“ v Kosově Hoře a každý podnik měl připravený ozdobený alegorický 

vůz. Za doprovodu muziky se lidé, školy i zaměstnanci podniků vydali na pochod 

do Sedlčan. Pochodu se účastnily i okolní vesnice a všichni se setkali na Novém 

městě v Sedlčanech, odtud pak prošel ještě průvod městem. Odpoledne byl pro 

účastníky průvody připravený zábavný program na starém hřišti a večer se tam také 

konala veliká taneční zábava.“ V současnosti se v Kosově Hoře staví májka jako 

v Sedlčanech a ostatních místech v okolí až na 1. května.  

V Sedlčanech postavení májky zprostředkovávají Technické služby 

Sedlčany (viz příloha: obrázek 13)55. V okolních vesnicích se dodržuje tradiční 

zvyk a májku si staví místní chlapci sami a celou noc ji hlídají, aby jim ji někdo 

nepodřízl. Pokácená májka by pro ně totiž znamenala ostudu a z vesnice by jim 

odešlo štěstí.56

                                                 

54 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 57. 

 Stavění máje znamenalo účast celé vesnice a velikou slavnost – máj 

55 Fotogalerie – stavba májky [online], [cit. 2010-05-07]. Dostupné z:  

<http://www.mu.sedlcany.cz/fotogalerie/167>. 
56 Osobní zkušenost, místní chlapci věří, že pokácená májky by jim přinesla smůlu. 
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se stavěl pro celou obec nebo pro jednotlivá děvčata. Zvyk stavění májky pro 

nevěstu se v našem regionu stále dodržuje (viz příloha: obrázky 14, 15).57

Ženich s kamarády připraví základ máje, tím je jehličnatý strom bez kůry, na 

jehož vršek se ještě připevňuje věnec z chvojí. Zelená část máje se zdobí různými 

pentlemi, mašlemi, fáborky, krepovými růžemi a květy. Zdobení máje je ženskou 

záležitostí, zatímco postavení máje mužskou

  

58

V minulosti následoval program ve dne: „Průvod mládenců, k nimž se 

připojili téměř všichni ze vsi, staří i mladí, vydal se odpoledne k nejváženější dívce, 

tou bývala dcera rychtářova. …“

. Kmen máje musí být pevně 

zasazený v zemi a zabezpečený, aby se nezřítil. V noci stavěli chlapci svým 

vyvoleným děvčatům před jejich stavení máje a celou noc je museli hlídat, aby ho 

nějaký jiný hoch nezbořil.  

59

Typickou písní bylo: 

 Celá družina byla v každém stavení postupně 

obdarovaná a po ní následovala v nejbližším hostinci muzika – kde se utratilo vše, 

co se v průběhu dne dostalo.  

„My máme máječek 
pěkně zelený, 

jsou na něm jablíčka 
pěkně červený. 
Kdo je utrhne, 
ať si je vezme, 

hrajte nám muziky, 
pěkně vesele!“60

 

 

Když se stavěl máj pro celou ves, zábava se konala hned na návsi, hudebníci 

také zastavovali kolemjdoucí a vybírali od nich peníze. Hlídání máje pokračovala až 

do svatodušních svátků, protože kdyby někdo chlapcům ukradl z máje již zmíněný 

zelený věnec, tak by pak byli muži v dané vesnici pro smích okolním a nesměli by 

                                                 

57 Osobní zkušenost. 
58 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 58. 
59 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1998. s. 134. 
60 TOUFAR, Pavel. Český rok na vsi a ve městě: leden – srpen. 2004. s. 201. 
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uspořádat zábavu ke kácení máje61. Sedlčanskou „májku“ tak před pár lety někdo 

pokácel motorovou pilou, aniž by si toho policisté, kterým stála májka téměř před 

okny jejich služebny, všimli. V letošním roce májku strážníci uhlídali, sedlčanští 

mladíci ale nemají o stavbu ani hlídání májky zájem. V posledních letech jako by se 

tradice posunula, někteří lidé se ji snažili spíše pokácet.62

Speciální zvyk zavádí některé vesnice, například v Kamýce nad Vltavou 

staví 1. května nejen májku, ale pořádají i slavnost, kde se tančí historické tance 

(viz příloha: obrázek 16). Obyvatelé pořádají májový průvod – kdy za veršů 

Máchova Máje průvod prochází obcí a končí právě u májky

  

63

Novodobou tradicí se v Sedlčanech stává oslava pobytu Karla Hynka Máchy 

v našem kraji – v obci Měšetice. Tento rok Městská knihovna Sedlčany pořádala ke 

dvoustému výročí od narození K. H. Máchy speciální program. Již po osmé se 

konal nejen Májový poetický večer, kdy se v knihovně představili dětští vítězové 

různých recitačních soutěží, ale konala se i přednáška „Báseň a obraz“ od historika 

umění Jana Rouse.  K již zmíněnému výročí knihovna zorganizovala pochod „Na 

Zvěřinec za Máchou“, který měl připomenout, že K. H. Mácha měl úzké vazby 

i k našemu kraji (viz příloha: obrázek 17). Jezdíval sem totiž na prázdniny. 

V Měšeticích měl tetu a strýce a pocházel odsud i Máchův otec. Naše krajina pro 

něj byla velikou inspirací a zdrojem nápadů. Účastníci akce tak mohli strávit 

příjemné odpoledne se zajímavým programem. Na Zvěřinci byly k vidění ukázky 

historického šermu, dramatický soubor ZUŠ Sedlčany předvedl recitaci Máje 

a objevil se tu i samotný „K. H. Mácha.“

.  

64

Klub Velká kobra a někteří další sportovci tento rok již pošesté pořádali 

recesistický prvomájový průvod. Na kolech se vydali z Břekovy Lhoty do Chramost 

 

                                                 

61 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 59. 
62 Osobní zkušenost. 
63 BŘEŇOVÁ, Marie. U Vltavy se tančila beseda a kamýcký kruhotoč. Sedlčanský kraj. 13. 5. 2009, 

r. 20, č. 19, s. 4. 
64 Máj ve znamení Máchy aneb Máchovým krajem je i Sedlčansko. Radnice: zpravodaj města 

Sedlčany. Květen 2010, r. XV, č. 5, s. 4. 
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a Dublovic oblečení v červených trenýrkách a bílých nátělnících.65

Pranostiky: 

 Někteří z diváků 

zřejmě dopředu o této akci věděli a v okolí jejich trasy je vítali mávátky a nechyběla 

ani budovatelská hesla.  

„Na prvního máje déšť, málo sena, žita jest. 

První květen deštivý – polím a loukám škodlivý. 

Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.“66

2. 5 Pochod Sukova stezka a hudební festival Sukovy 

Sedlčany 

 

Letos 1. 5. 2010 pořádá Turistický oddíl Sedlčany již 40. ročník pochodu na 

počest hudebního skladatele Josefa Suka - Sukovou stezkou. Sukova stezka má 

poměrně dlouhou historii, byla vyznačena již ve 30. letech 20. století. Její trasa je 

buď severní: podle potoka Mastníka přes Paseky a Zhorný do Křečovic, nebo 

existuje jižní trasa: Na Pořešice, Bláhovu Lhotu, Krašovice až k rozhledně na Onen 

Svět.  Pochod startuje již řadu let u Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech 

a účastníci si mohou vybrat několik různě náročných tras – 6, 11, 14, 16, 25 a 30 

kilometrů. Cyklisté pak mají na výběr z 28 nebo 35 kilometrové trasy.67

Tento pochod je pořádán každoročně v rámci hudebního festivalu Sukovy 

Sedlčany. Sukovy Sedlčany (30.3. - 30. 5. 2010, 46. ročník) je mezinárodní hudební 

festival připomínající skladatele Josefa Suka, festival obsahuje soubor koncertů, 

výstavu obrazů a  ochotnická představení.

  

68

                                                 

65 BŘEŇOVÁ, Marie. Recesisté z Břekovy Lhoty připravili prvomájový průvod, v Chramostech 

byla dokonce tribuna pro "pohlaváry". Sedlčanský kraj. 12. 5. 2010, r. 21, č. 18, s. 4. 

 Již mnoho let je součástí festivalu 

66 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 57. 
67 BŘEŇOVÁ, Marie. Sukova stezka po čtyřicáté. Sedlčanský kraj. 28. 4. 2010, r. 21, č. 16, s. 14. 
68 Kulturní kalendář - květen 2010. Radnice: zpravodaj města Sedlčany. Květen 2010, r. XV, č. 5, s. 

3,4.  
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hudební a taneční pořad Sedlčanská vonička, o jehož náplň se již dvanáctým rokem 

starají pěvecké sbory Záboj, Zábojáček a taneční a literárně - dramatický obor ZUŠ 

Sedlčany.69

2. 6 Svátek sv. Floriána (4. května) 

 

K historii tohoto světce bych podotkla, že svatý Florián je historicky 

doložená postava z přelomu 3. a 4. století a byl plukovníkem římského vojska. Byl 

však tajným křesťanem a jako mnoho před ním byl za svou víru odsouzen k smrti. 

Na krk mu byl uvázán provaz s velikým kamenem a byl svržen do řeky Enže 

4. května roku 304. V české tradici je patronem hasičů, kominíků a zedníků.70

K pověrám, které se nemají v tento den dělat, patří zákaz rozdělávaní ohně 

a nošení vody. Tento svátek slaví hasičské sbory okrsku, jejichž patronem je právě 

svatý Florián, na náměstí v Sedlčanech. Oslavy se konaly 9. května 2010

  

71

 Hasiči zde také předvedli zásahovou akci (vyproštění osoby z havarovaného 

auta). Diváci měli možnost vidět i práci kynologů

 

a návštěvníci si mohli prohlédnout nejmodernější techniku, ale i historické vozy 

(viz příloha: obrázky 18, 19). Přihlížející tak měli možnost spatřit téměř tři desítky 

různých hasicích vozů. Ačkoli některé již vypadaly jako muzejní exponáty, hasiči 

předvedli jejich plnou funkčnost. 

72

                                                 

69 MYSLIKOVJAN, David. Co je Sedlčanská Vonička? Přece kytice písniček a tanečků. Sedlčanský 

kraj. 26. 5. 2010, r. 21, č. 20, s. 9. 

, kteří se svými čtyřnohými 

spolupracovníky předvedli ukázku vyhledávaní osoby, zdolávání různých překážek 

a jejich poslušnost.  

70 TOUFAR, Pavel. Český rok na vsi a ve městě: leden - srpen. 2004. s. 210. 
71 Osobní zkušenost.  MYSLIKOVJAN, David. Svatý Florian má hasiče rád, pro jejich akci jim 

připravil téměř ideální počasí. Sedlčanský kraj. 19. 5. 2010, r. 21, č. 19, s. 7. 
72 Kynologický klub Sedlčany [online], [cit. 2010-05-20]. Dostupné z:  <http://zko-

sedlcany.wbs.cz/uvod.html>. 
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Zájemci si mohli také prohlédnout techniku Městské policie Sedlčany 

a Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje. Svátku svatého 

Floriána se kromě místního Sdružení dobrovolných hasičů Sedlčany73 zúčastnili 

i jejich kolegové z SDH Osečany, Nalžovice, Březnice, Příčovy, Dublovice, 

Sestrouň, Sedlec - Prčice, Kňovice, Petrovice a jednotka profesionálních hasičů 

HZS Příbram.74

2. 7 Den matek (druhá květnová neděle) 

 

Den matek je mezinárodním dnem. To, že se začal slavit po celém světě, je 

dílem dcery protestantského kazatele Anny Reevers Jarvisové, která celý život 

bojovala za práva matek. „V květnu 1907 uspořádala ve městě Grafton v západní 

Virginii oslavy na počest své zesnulé matky. Za několik let americký president 

Thomas Woodrow Wilson vyhlásil Den matek za svátek.“75

V České republice se začal slavit v roce 1923 na popud dcery 

T. G. Masaryka, Alice Masarykové. Pomohl jí v tom i Červený kříž, Sokol, některé 

katolické spolky a jiní. Vlivem politického převratu byl však tento den vytlačen 

Mezinárodním dnem žen (MDŽ). Den matek tak mohl být opět slaven až po roce 

1989.

  

76

Obce Krásná Hora, Svatý Jan, Klučenice, Kamýk nad Vltavou, Milešov 

a Petrovice se tento rok rozhodly slavit Den matek společně. V prostorách 

 Jedná se zcela o novodobou tradici. Přestože zvyk nemá žádné pohanské či 

náboženské kořeny, rychle se ujal a rozšířil do povědomí mladých lidí. Děti 

v mateřských i základních školách vyrábějí pro své maminky malé dárečky, 

popřípadě i přáníčka.  

                                                 

73 SHD Sedlčany [online], [cit. 2010-05-20]. Dostupné z: < http://www.mu.sedlcany.cz/spolky/sdh-

sedlcany> 
74 Osobní zkušenost. 
75 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 61. 
76 Den matek [online], [cit. 2010-05-05]. Dostupné z:  <http://www.ceske-tradice.cz/cz/k2,31,50-

den-matek/c151-den-matek-historie/>. 
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Kulturního domu v Krásné Hoře tak děti z jejich základních škol připravily pro své 

maminky program (taneční a pěvecká vystoupení), po konci dětského programu 

další zábavu zajistila jedna z místních kapel.77

2. 8 Den dětí (1. června) 

   

Děti mohou každoročně oslavit svůj den na nově založené akci, která se 

jmenuje „pohádkový les“ a pořádá ji klub Velká kobra78. Tento rok již bude 

dvacátým druhým ročníkem.79

Na trase parkem Červeného Hrádku děti potkávají kolem stovky 

pohádkových postav (viz příloha: obrázek 20), za splnění úkolu dostávají drobné 

ceny (lízátka, bonbóny,…). Doprovodný program připravuje Základní umělecká 

škola Sedlčany a další umělecké spolky. Děti se také těší na vyhlašování různých 

soutěží – soutěž o nejtěžšího tatínka, nejvzdálenějšího návštěvníka apod. Tradice 

pohádkového lesa se v Sedlčanech poměrně ujala a domnívám se, že zůstane 

i v budoucích letech.

 Příjemný den tak děti zažívají nejen díky 

organizátorům této akce, ale i díky laskavosti majitelce Červeného Hrádku (zámku 

nacházejícího se asi dva kilometry od Sedlčan), baronce Henriettě Mladotové, která 

pořadatelům již mnoho let zapůjčuje prostory před zámkem.  

80

Na den dětí nezapomínají ani na školách, např. 1. ZŠ Sedlčany již několik let 

v tento den připravuje pro děti dopolední program – zde si žáci vyzkouší týmovou 

spolupráci ve vzdělávacích i sportovním oblastí.

 

81 Vychovatelky školní družiny 

také většinou připravují speciální program – letos v podobě zmrzlinového poháru 

v jedné z místních restaurací.82

                                                 

77 Den matek slaví společně. Sedlčanský kraj. 5. 5. 2010, r. 21, č. 17, s. 8. 

  

78 Klub Velká kobra [online], [cit. 2010-05-05]. Dostupné z:  <http://www.velkakobra.info/>. 
79 MYSLIKOVJAN, David. Brána pohádkového lesa na Červeném Hrádku se otevře již 

podvaadvacáté. Sedlčanský kraj. 19. 5. 2010, r. 21, ř. 19, s. 13. 
80 Napsali o nás [online], [cit. 2010-05-15]. Dostupné z: < http://www.velkakobra.info/napsali.htm>. 
81 Osobní zkušenost. 
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3. Léto 

3.1 Svatodušní svátky (Letnice) 

V letním období nenalezneme na Sedlčansku mnoho svátků, protože léto 

byla doba spojená s náročnou prací na polích, se žněmi a dožínkami. Ale i tak si 

lidé našli čas na některé oslavy, konání poutí a posvícení.   

 „Vyvrcholením velikonočního liturgického okruhu jsou svatodušní svátky 

slavené 50. den po Velikonocích a desátý den po slavnosti Nanebevstoupení Páně. 

Dříve byly dnem křtu pro ty, kteří ho nemohli přijmout o Velikonocích.“83

 

 Svátky 

byly nejen duchovně zaměřené, ale lidé se veselili a dodržovali různé lidové zvyky 

(na Moravě se dodnes dochovala jízda králů).  

Pranostiky: 

„O svatém Duše choď ještě v kožiše. 

Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo. 

Prší-li o svatém Duše, bývá po něm málo suše. 

Svatý Duch přinese plný pytel much. 

Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.“84

 

 

 

                                                                                                                                         

82 Den dětí ve školní družině [online], [cit. 2010-05-29]. Dostupné z: <http://www.1zs-

sedlcany.cz/fotogalerie/sddendeti2010/index.htm>. 
83 VAVŘINOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Velikonoc. 2006. s. 98. 
84 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 69. 
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3. 2 Svátek Božího těla  

Svátek Božího těla je tedy dalším z pohyblivých svátků, který se koná devět 

týdnů po Zeleném čtvrtku, těsně po letnicích. V současné době se slavnost na 

některých místech přesouvá ze čtvrtka až na následující neděli.  

Za vznik tohoto svátku je považováno vidění svaté Juliány, které se zjevil 

Bůh. A tak lidé začali oslavovat víru v přítomnost Ježíše Krista v Tělu Páně, které 

je zastoupeno v podobě hostie. V Čechách se konala různá prosebná procesí, jejichž 

obsahem byly prosby za dobré počasí, ochranu úrody a jiné.85

V Sedlčanech se ještě před několika lety chodilo procesím po městě, kde 

byla různá zastavení, a celý průvod začínal a končil v kostele.

  

86

Andělé  boží z nebes ráje, 

 „Malé dívky měly 

košíčky plné natrhaných lístečků z květin. Tato církevní slavnost nebyla v našem 

městě zakázána ani za vlády komunistů. Z kostela svatého Martina vyšel průvod 

městem, jako první šly drůžičky, pak mládenci s kostelními prapory a za nimi farář 

s monstrancí, nad kterým nesli čtyři mládenci nebesa. V průvodu pak šli muzikanti 

a ostatní lidé. Některé rodiny po městě připravily oltáře – stolky se svatými 

obrázky, větve z břízy a květiny. Průvod u nich vždy zastavil a farář tyto oltářky 

posvětil. U každého tohoto oltáře lidé zpívali píseň: 

sestupte v naše české kraje, 
slavný den nastal vám i nám, 

… 

a farář předříkával modlitbu. Průvod prošel přes Nové město až na hřbitov, kde byly 

také dva oltáře. Na zpáteční cestě už průvod šel rovnou zpátky do kostela.“87

Osobně si vzpomínám, že lidé si z oltářů brali posvěcené větvičky břízy, 

stočili je do věnečků, které pak celý rok visely uvnitř domu za svatými obrázky 

a měly chránit dům před nepříznivými vlivy, nemocemi a ochraňovat před úderem 

blesku. V současné době se v Sedlčanech s procesím nesetkáme, slavnost probíhá 

  

                                                 

85 VAVŘINOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Velikonoc. 2006. s. 100 – 103. 
86 Osobní zkušenost. 
87 Rozhovor s pamětnicí Evou Háralovou (viz příloha). 
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pouze v kostele. V letošním roce obyvatelé Vysokého Chlumce a blízkého okolí 

obnovili tradici průvodu při slavnosti Božího těla.88

3. 3 Sv. Jan Křtitel - Svatojánská noc (24. června) 

 

Svatý Jan Křtitel patří k nejvýznamnějším křesťanským světcům. Je 

považován za posledního v řadě starozákonních proroků a za prvního ze světců 

Nového zákona. Všechno, co o něm víme, je obsaženo v evangeliích. Byl synem 

Zachariáše, kněze jeruzalémského chrámu, a Alžběty, sestřenice Panny Marie. Jan 

byl o šest měsíců starší než Ježíš. Janovo narození předpověděl jeho otci 

Zachariášovi archanděl Gabriel.89

Jan se jako mladý muž stal kazatelem a žil asketickým životem na Judejské 

poušti, kde kolem sebe shromáždil zástup stoupenců. Živil se jen sušenými 

kobylkami a medem divokých včel. Nosil oděv z velbloudí srsti přepásaný koženým 

opaskem. Prohlašoval, že je poslem Božím, a hlásal příchod Mesiáše. Ve vodách 

Jordánu křtil na znamení očištění a znovuzrození všechny, kdo k němu přicházeli 

a chtěli změnit svůj dosavadní způsob života. Pokřtil i Ježíše a nazval ho beránkem 

božím. Jan také veřejně odsoudil, že král Herodes opustil svou první manželku 

a oženil se s ženou svého bratra Herodiadou. Uražená Herodiada navedla svou 

dceru Salome, která si měla od krále něco přát, aby si přála Janovu hlavu. Jan byl 

Herodem Antipou uvězněn a později sťat a jeho hlava byla Salome věnována na 

podnosu. Stal se tak prvním novozákonním mučedníkem. K hlavním atributům sv. 

Jana Křtitele patří tenký rákosový kříž, křestní miska a beránek se svatozáří. Jeho 

svátek připadá na 24. června.

  

90

Tohoto světce připomínám, protože nedaleko Sedlčan se nalézá obec Svatý 

Jan, která patří k nejmladším osadám na Sedlčansku. Na vršku Nad Jedlí 

   

                                                 

88 Osobní zkušenost.  O moci posvěcených větviček např. v knize: VAVŘINOVÁ, Valburga. Malá 

encyklopedie Velikonoc. 2006. 39 s. 
89 TOUFAR, Pavel. Český rok na vsi a ve městě: leden - srpen. 2004. s. 247, 248. 
90 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 71. 
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a Skrýšovem  bývala studánka, o které legenda vypráví, že v ní byla zázračná voda. 

Putovali sem lidé v procesích i jednotlivě, aby si u obrázku, který byl pověšen 

u studánky, v modlitbě vyprosili zdraví. Adam Ignác Mladota ze Solopysk (majitel 

nedalekého Skrýšova), vystavěl kolem roku 1705 u studánky kapli, která vzdávala 

čest Čtrnácti svatým pomocníkům a sv. Janu Nepomuckému. O půl století později 

byl na místě kaple postaven kostel svatého Jana Nepomuckého. Jeden z majitelů 

nedalekého Skrýšova získal pro kostel části ostatků svatého Jana Křtitele a dal je 

zasadit do stříbrného a pozlaceného relikviáře. 91

V tomto roce se 15. května 2010 konala v osadě Hrabří Svatojánská pouť 

v podobě slavnostní Mše svaté, které byla spojená se setkáním obyvatelstva 

a rodáků.  Sv. Jan Nepomucký je totiž patronem místní kaple.

   

92

Jedním ze  zvyků, které se v našem kraji tento den udržovaly, bylo pálení 

„svatojánských“ ohňů. Při nich se vykonávaly různé zvyky, v našem regionu bylo 

asi nejznámější přeskakování ohně.  

 

Městská knihovna Sedlčany v rámci již tradiční akce Měsíc pro rodinu bude 

pořádat první ročník akce Svatojanská noc aneb poletíme s broučky (viz příloha: 

obrázek 21). 23. 6. 2010 ve 20 hodin vyjde poprvé lampiónový průvod od knihovny 

na náměstí T. G. Masaryka, aby připomenul lidové tradice, které se k této noci váží. 

Na náměstí bude připraven doprovodný program.93

 

 Lze tedy konstatovat, že i tento 

zdánlivě starobylý svátek nebude v našem regionu zapomenut.  

Pranostiky: 

„Na svatého Jana otvírá se k létu brána 

Do Jana Křtitele nechval ječmene. 

Déšť na svatého Jan Křtitele, nenasbíráš ořechů do věrtele.“94

                                                 

91 Svatý Jan [online], [cit. 2010-02-10]. Dostupné z: < http://www.svatyjan-obec.cz/svaty_jan.htm>. 

 

92 Kulturní program obce Vysoký Chlumec [online], [cit. 2010-05-15]. Dostupné z: 

<http://www.vysokychlumec.eu/kulturni-program-obce-vysoky-chlumec/>. 
93 Měsíc pro rodinu nabízí rodičům i dětem hodně aktivit. Vyvrcholí Svatojanskou nocí. Sedlčanský 

kraj. 2. 6. 2010, r. 21, č. 21, s. 9. 
94 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 72, 73. 
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3. 4 Městské slavnosti Rosa (konec června) 

K současným letním slavnostem, které jsou v Sedlčanech velice oblíbené, 

patří třídenní slavnosti Rosa. Začínají v pátek a končí v neděli odpoledne. K historii 

slavností města bych uvedla, že slavnosti Rosa měly svůj začátek již v době 

pobělohorské. Připomínaly události z husitské revoluce, kde údajně měli sedlčanští 

měšťané porazit husity. Slavnost byla zrušena v r. 1789 jako protireformační akce 

nezdůvodněná historickou vědou. Bylo pochybné oslavovat vítězství nad Žižkou 

v r. 1420, který údajně nikdy porážku neutrpěl.  

V r. 1990 byla tradice oslav obnovena a každoročně jsou v měsíci červnu 

pořádány "Městské slavnosti ROSA". V rámci slavností, které jsou částečně 

stylizovány do husitské doby, předvádějí divadelní ochotníci dramatizaci pověsti 

"ROSA" na náměstí. Kromě divadelního představení bývá pořádán historický 

průvod městem, středověké trhy apod. (viz příloha, obrázky 23, 24).95

 

 

3. 4. 1 Pověst o původu slavnosti 

Samotnou pověstí se podrobně zabýval PhDr. Stanislav Polák96, zkoumal 

zřejmě nejstarší písemný záznam o ní - jednalo se o tištěnou řeč místního malíře 

Františka Josefa Lítala (pravděpodobně z roku 1765).97

Pověst

 

98

                                                 

95 Městské slavnosti Rosa [online], [cit. 2010-02-06]. Dostupné z:  < http://www.mu.sedlcany.cz/o-

meste/husitska-mesta/slavnosti-rosa>. 

 o původu slavností Rosa vypráví o události, kdy se Jan Žižka 

z Trocnova roku 1420 rozhodl, že před Velikonocemi přepadne Sedlčany. „Vyslal 

96 Pracovníci MÚA – profily – PhDr. Stanislav Polák [online], [cit. 2010-02-10]. Dostupné z:  < 

http://www.mua.cas.cz/pracovnici/profily/polak_stanislav.html>. 
97 POLÁK, STANISLAV. Sedlčanská slavnost „Rosa“. Příspěvek k poznání protireformační 

ideologie. Vlastivědný sborník Podbrdska 16 (1979), s. 5- 22. 
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tedy posla do Benešova, aby se k němu benešovští měšťané se svým vojskem 

připojili a spolu s ním na město zaútočili. Posel však zabloudil, místo do Benešova 

přišel právě do Sedlčan, kde vyřídil své poselství.“99

Žižkův plán byl vyzrazen. Můžeme se domnívat, že místní zřejmě nebyli 

zprávou o přepadení města nadšení, ale snažili se ji využít a na útok se připravit. 

Dohodli se tedy na strategii obrany, měšťanům byly rozdány zbraně, na hřbitov 

byly dopraveny veliké kameny a kotle k ohřívání vody, kterou chtěli místní lít ze 

hřbitovních hradeb na nepřátele.  

  

Brzy ráno k útoku na město skutečně došlo. Husité se do města dostali bez 

větších problémů, ale následovalo veliké překvapení, když zjistili, že obyvatelé 

města jsou na ně připraveni. U hřbitovní zdi je překvapily smrště kamenů a proudy 

vařící vody. Husité neměli šanci na útěk – cesty z města byly zatarasené. Kameny 

a proudy vařicí vody zabily většinu husitů, o zbytek se pak postarali měšťané 

s ostrými zbraněmi. „Zabití husité byli pak uloženi vedle hřbitova do společného 

hrobu, nad nímž je dosud kamenný kříž s letopočtem 1728.”100

Jiná verze, která se také zabývá původem názvu slavnosti, říká, že její název 

má spojení se znakem Rožmberků a jejich růží. Původ názvu slavnosti můžeme 

odvodit z latinského slova „rosa“ neboli růže. 

 Zbytek husitů, který 

zůstal před branami města, upustil od obléhání a odtáhl k Benešovu, aby se přidal 

k dalšímu Žižkovu vojsku, které se chystalo na Prahu. Protože se tato slavná bitva 

odehrála „za ranní rosy", nese i její výroční připomínka jméno „Rosa". 

                                                                                                                                         

98 Pověst převyprávěna podle knihy: HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl první.  

1995. s. 297, 298. 
99 Městské slavnosti Rosa [online], [cit. 2010-02-06]. Dostupné z:  <http://www.mu.sedlcany.cz/o-

meste/husitska-mesta/slavnosti-rosa>. 
100 Městské slavnosti Rosa [online], [cit. 2010-02-06]. Dostupné z: <ttp://www.mu.sedlcany.cz/o-

meste/husitska-mesta/slavnosti-rosa>. 
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3. 4. 2 Průběh slavností v minulosti 

Nejstarší dochované zprávy o slavnosti pocházejí z 2. poloviny 18. století. 

„Slavnost Rosa začínala kolem půlnoci před Velikonoční nedělí. Občané z města 

i z okolních vesnic se v tuto dobu shromáždili na Cihelném vrchu, mnozí z nich 

dorazili na koních, jiní přišli pěšky. Dobu od půlnoci do rána pak vyplnili 

modlitbami a zbožnými zpěvy.“101

Ráno se pak celý průvod symbolizující vojenské tažení vydal do města. 

Husity připomínaly symboly jako prapor, hákovnice apod. Za zpěvu dorazil průvod 

k morovému sloupu a pomodlil se. Jeden z místních občanů pak ostatním 

připomněl, proč se tato slavnost koná, vzdal díky Bohu a odebrali se na bohoslužbu 

do kostela svatého Martina. Odpoledne pak pokračovaly modlitby v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie na Církvičce.

  

102

3. 4. 3 Historie slavnosti 

 

Pověst, která vypráví o vítězství sedlčanských měšťanů nad husity, nestojí 

podle mnohých historiků, ani místních pamětníků na historicky podložených 

základech. Z historických pramenů je známé, že Žižka se svým vojskem dobýval 

i dobře střežené hrady a města, je tedy nepravděpodobné, že by právě Sedlčany 

nedobyl. Také Žižkovo spojenectví s Benešovem lze historicky vyvrátit, protože 

Žižka Benešov přepadl, je tedy nelogické, aby benešovské občany žádal 

o spojenectví a pomoc.103 Sedlčany a jejich blízké okolí také nebyly nepřátelé 

husitů. To v dnešní době dokazuje i členství Sedlčan ve Společenství měst 

s husitskou tradicí a minulostí.104

                                                 

101 VLASÁK, Antonín Norbert. Okres Sedlčanský: Nástin historicko-archeologický. 1876. s. 39. 

  

102 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl první. 1995. s. 298. 
103 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl první. 1995. s. 298. 
104 Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí [online], [cit. 2010-04-20]. Dostupné z: 

<http://husitskamesta.net/>. Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí je česko-německý 
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Slavnost „ROSA“ byla zakázána roku 1789 zákrokem děkana Antonína 

Tischlera, protože se prý při ní konaly výtržnosti a bylo pochybné oslavovat 

vítězství nad Žižkou, který nikde porážky neutrpěl.105

Na možný vznik slavností Rosa poukazuje svým výzkumem Stanislav 

Polák, který zastává názor, že pověst vytvořili uměle jezuité po vzoru „Nového 

svátku" v Plzni. Plzeňané ho slavili každou první neděli v květnu po svátku sv. 

Stanislava, k připomenutí několikaměsíčního husitského obležení města a jeho 

osvobození z roku1434. Stanislav Polák uvádí různé souvislosti, které se zdají být 

nápadné  -  oba svátky se totiž shodují v průvodu městem, v procesích do místních 

kostelů, v ozbrojenosti měšťanů, v nesení praporu, přítomnosti vůdce/řečníka se 

slavnostní promluvou atd. K rozdílům patří délka trvání slavnosti. Plzeňská slavnost 

trvala několik dní, zatímco sedlčanská pouhý jeden den. Nejpodstatnějším rozdílem 

je však podle S. Poláka vznik slavnosti. Na rozdíl od sedlčanské slavnosti Rosa má 

totiž plzeňský Nový svátek přirozený vznik a historické oprávnění.

 

106

 

  

3. 4. 5 Podoba slavnosti v průběhu posledních dvaceti let 

Jak jsem již zmínila, slavnost ale byla na konci 18. století zrušena a její 

obnova trvala přes 200 let. Až v roce 1990 byla obnovena za přispění redakce 

místního týdeníku – Sedlčanského kraje, ten se nakonec stal i hlavním 

organizátorem i propagátorem celé akce.    

                                                                                                                                         

spolek měst s momentálně 16 členskými městy. Založen byl v roce 1998 z iniciativy měst Neunburg 

vorm Wald a Tábor. Spojujícím prvkem v něm je to, že členská města byla v 15. století ovlivněna 

husitskými válkami a že pečují o svou historickou tradici lidovými slavnostmi nebo formami 

upomínkových kulturních akcí. 
105 Městské slavnosti Rosa [online], [cit. 2010-02-06]. Dostupné z: <http://www.mu.sedlcany.cz/o-

meste/husitska-mesta/slavnosti-rosa>. 
106 POLÁK, Stanislav. Sedlčanská slavnost „ROSA", příspěvek k poznání protireformační ideologie. 

In: Sedlčanský sborník 3, Vlastivědný sborník Podbrdska 16. Příbram 1979. s. 8, 9. 
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Současná podoba oslav je naprosto jiná než před 200 lety a také se koná až 

v červnu. Původní jednodenní slavnosti se protáhly na třídenní akci, jejíž program je 

stylizovaný do husitského období. Vše se odehrává na náměstí T. G. Masaryka. 

Slavnosti začínají průvodem husitů a následnou dramatizací pověsti o Žižkovi. 

Přítomní si mohou pochutnat na současných i dobových specialitách, nahlédnout na 

středověké trhy a koupit si něco na památku. První den oslav je zakončen velikým 

ohňostrojem. Ještě před několika lety se soutěžilo o vyhlídkový let balónem, ale tato 

akce byla zrušena. Po celou dobu oslav je na náměstí připraven program pro malé 

i velké diváky. Své umění předvádí jak děti ZUŠ Sedlčany, tak i členové jiných 

tanečních a hudebních spolků. Velmi oblíbenou se stala „ohňová show“ či 

barmanská show.107

Pro nejmenší návštěvníky slavnosti je ve vyhrazeném prostoru 

u zahrádkářské kolonie připraven program v podobě pouťových atrakcí, druhý den 

ve večerních hodinách následuje koncert místních skupin. Atmosféru pak doplňují 

různá vystoupení historického šermu, kejklíři, polykači ohně a dobová hudba.

 

108

Do slavností se aktivně mohou zapojit i diváci, pro které jsou připraveny 

různé soutěže. Mezi nejpopulárnější patří klání „Silák Sedlčan“ a různé soutěže pro 

děti. Ačkoli mají slavnosti jiný ráz než před 200 lety, jsou i tak důležitou tradicí ve 

městě. Jsou totiž obdobím, kdy se lidé rádi potkají a pobaví se spolu.

  

109

 

  

                                                 

107 Rosa 18. – 20. 6. 2010 [online], [cit. 2010-06-10]. Dostupné z: 

<http://www.mu.sedlcany.cz/files/dokument0001_34.pdf>. 
108 Osobní zkušenost. 
109 Osobní zkušenost. 
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3. 5 Žně, dožínky 

3. 5. 1 Žně 

Období léta bylo na tradice a zvyklosti poměrně chudé – lidé měli spoustu 

práce a na oslavy již nezbývalo tolik času.  

Hospodáři si na práci na polích najímali žence – ti přišli na pole, pokřižovali 

se, nad obilím udělali kosou kříž a až po tomto obřadu mohli začít sekat obilí. Za 

muži s kosou chodily ženy, snášely obilí na povřísla a vázaly snopy. Mezi lidmi 

také panovala tradice, že než se začalo vázat, mělo se povříslo třikrát otočit, aby se 

sklidilo šťastně. Aby se žně vydařily, uvazovala první snop obyčejně hospodyně. 

K večeru se ze snopů stavěli panáci.110

„U nás postavují panáky obyčejně z 10 snopů. Prostřed stojí jeden kolmo, 

kolem něho 8 poněkud nakloněných a desátým mandele. Nikdy se neříká, že svážejí 

obilí, nýbrž mandele.“

  

111

„Také bylo zvykem, že ženci „svazovali“ kolemjdoucí – svázání bylo ale 

pouze jako, před kolemjdoucího člověka položili hrst obilí a ten se musel vykoupit. 

Jedna z žen odříkávala básničku: 

 

Vzácný pane, 
my to právo máme 

svázat císaře i krále. 
Aby nám dal flaštičku vína 

a na soudeček piva, 
aby se ta naše žízeň uhasila!“112

                                                 

110 TOUFAR, Pavel. Český rok na vsi a ve městě: leden - srpen. 2004. s. 249 – 257. 

 

111 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1995. s. 71. 
112 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1995. s. 69. 
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3. 5. 1 Svatá Markéta (13. červenec) 

Svatá Markéta se stala patronkou těhotných žen, rolníků a pastýřů. Původně 

byla dcerou z bohaté a vlivné rodiny, její otec ji však kvůli křesťanskému vyznání 

vyhnal v domu a stala se z ní pasačka dobytka. Tam se do ní zamiloval jeden 

římský místodržitel a chtěl si ji vzít za ženu, musela by se ale zříci své víry. To však 

Markéta udělat nechtěla ani přes mučení – její rány se jí prý vždy do druhého dne 

zacelily. Svaté Markétě ale byla nakonec sťata hlava. Pro vesnický lid byla právě 

Markéta spojována se žněmi.113

 

 

Pranostiky: 

„Svatá Markéta hodila srp do žita. 

Okolo svaté Markéty jsou bouřky nasety. 

Na Markétu pršívá, čtrnáct dnů vlhko bývá.“114

3. 5. 3 Dožínky 

 

Dožínky jsou slavnosti sklizně obilí, kterým se také lidově říká ožinky, 

obžínky nebo i dožatá. Začínaly svozem posledního snopu z pole, kterému se říkalo 

„děd, baba, nevěsta, barbora, žebrák, konopička aj.“ Tento snop ženci různě 

ozdobili – například květinami nebo pentlemi a za zpěvu, někdy i muziky, ho na 

vystrojeném voze dovezli do stodoly.115

Dalším ze zvyků bylo upletení věnce z různých druhů obilí. Věnec byl také 

ozdoben květinami, pentlemi a byla mu připisována kouzelná moc. Věřilo se, že má 

věnec moc ovlivnit úrodu v příštím roce, a tak hospodáři míchali jarní setbu se 

  

                                                 

113 Sv. Markéta [online], [cit. 2010-04-10]. Dostupné z: <http://www.ceske-tradice.cz/cz/k2,32,149-

sv-marketa/c170-sv-marketa/>. 
114 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 76. 
115  
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semeny z tohoto věnce a měla jim být zaručena dobrá úroda. Věnec byl předán 

hospodáři jedním z děvčat se slovy: 

„Panímámo zlatá, otvírejte vrata, 
neseme Vám věnec ze samého zlata! 

nato se vrata otevřela a vyšel hospodář s panímámou, aby si poslechli 

obžínkové přání. 

Se srdečným přáním a vážným vinšováním 
vstoupili jsme do příbytku Vašeho. 

Pantáto a panímámo, to Vám vinšujem, 
aby Vás Bůh ještě mnohá léta, 

ve zdraví a čerstvosti zachovati ráčil, 
tak abyste ku potěšení a oblažení 

ještě hodně hojnech žní požívati mohli“116

 
 

Dožínkové oslavy byly doprovázené i zábavou v hostinci. Lidé se veselili 

a bavili. V současné době již práci lidí vykonávají stroje. I přesto se však po 

celkové sklizni konají oslavy v rámci jednotlivých podniků, družstev či soukromých 

statků.  Z tradic zbyla pouze závěrečná oslava v místních restauracích.117

Po žních se tancoval na Sedlčansku zvláštní místní tanec, kterému se říkalo 

„strniště“ podle toho, že se tancoval na strništi. Kromě tance strniště byl v našem 

regionu oblíbený i tanec „hambalek“, ale oba postupem času zanikly.

  

118

3. 6 Pouť v Sedlčanech 

 

Slovo pouť si naši předci spojovali s poutí za posvátnými místy, 

k nejznámějším poutím na Sedlčansku patří pouť na Svatou Horu u Příbrami119

                                                 

116Dožínky [online], [cit. 2010-04-10]. Dostupné z: <http://www.ceske-tradice.cz/cz/k2,32,150-

sklizne-a-oslavy/c174-dozinky-obzinky-dozata/>. 

, 

117 Osobní zkušenost. 
118 O obou dvou tancích se ve své knize zmiňuje Č. Habart, také uvádí jejich notové zápisy, bohužel 

již bez slov. (HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1995. s. 70, 71). 
119 Svatá Hora [online], [cit. 2010-03-10]. Dostupné z: <http://svata-hora.cz/>. 
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kam v minulosti putovali lidé z blízkého i vzdáleného okolí.  Cestu vždy pořádal 

někdo z místních obyvatel a poutníky doprovázel povoz.  

Sedlčany mají své mariánské poutní místo. Tím je kostel Nanebevzetí Panny 

Marie na Církvičce120. Svátek této světice připadá na 15. srpna. Když toto datum 

připadne na neděli, je pouť již tuto neděli, jinak vždy v nejbližší neděli po tomto 

datu.121

V současné době se pouť začíná slavit už den dopředu, lidé se scházejí, 

navštěvují a po celý víkend je také připravený doprovodný program – v sobotu 

večer se koná pouťová zábava. Pro drobné chovatele je vždy po celou dobu poutě 

připravená výstava králíků, holubů a drůbeže (viz příloha: obrázky 24, 25).

  

122

V moderním pojetí je pouť zaměřena především na děti a mládež. Celá 

oblast Nového města je uzavřena a prostory jsou vyhrazené pro zábavné atrakce, 

střelnice a stánky s různým sortimentem. V neděli se konají mše. Lidé chodí o pouti 

rozsvěcet na hřbitov svíčky. V domácnostech probíhají návštěvy příbuzných 

a známých. K pohoštění lidé připravují různá typicky česká jídla a pouťové 

koláče.

  

123

„V Kosově Hoře se na svatého Bartoloměje (24. srpna) slaví bartolomějské 

posvícení. Na rozdíl od Sedlčan se zde vždy držela „pěkná hodinka“. Byla 

doprovázena mší v kostele na hřbitově, která se konala i v pondělí. Lidé se scházeli 

na návsi a po této mši se vozili na atrakcích i dospělí lidé, přicházeli i pracující 

z místních podniků. Posvícení vždy tedy trvalo tři dni – sobotu, neděli i pondělí a ve 

všechny tyto dny byla v Sokolovně zábava. Týden po tomto posvícení se ještě 

dodržovalo takzvané mladé posvícení. Opět se konala zábava a k obědu nesměla 

  

                                                 

120 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl čtvrtý. 1995. s. 315. 
121 Osobní zkušenost. 
122 Sedlčanská pouť nabídne atrakce, výstavu králíků i bruslení na zimáku. Sedlčanský kurýr 

[online]. 14. 8. 2009, srpen, 2009, [cit. 2010-06-05]. Dostupné z :<http://www.sedlcany-

info.cz/?p=7757>. 
123 Osobní zkušenost. 
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chybět pečená husa.“124

Průběh posvícení v okolních obcích Sedlčan v podstatě nijak výrazně neliší 

od průběhu pouti. Ne vždy však do menších vsí přijíždějí pouťové atrakce. 

Posvícení i poutě jsou většinou doprovázené sportovními a hudebními akcemi. 

Můžeme tedy říci, že od původně církevně zaměřených slavností se hlavní cíl poutí 

přesunuje za účelem zábavy.     

 Dnes probíhají zábavy na parketu u fotbalového hřiště, ale 

v pondělí se žádný speciální zvyk nedodržuje. 

                                                 

124 Rozhovor s pamětnicí Evou Háralovou (viz příloha). 



 – 42 – 

4. Podzim 

4. 1 Halloween (31. říjen) 

V České republice nemá tento svátek dlouhé kořeny, je tedy poměrně 

novodobým zvykem, který je převzatý s USA. Můžeme tedy říci, že halloween je 

jeden z typických svátků, který přinesla globalizace a komercionalizace. Typickou 

ozdobou je vyřezaná dýně se strašidelným obličejem a svíčkou uvnitř. Tento svátek 

slaví děti převážně ve školních družinách. S vychovatelkami vydlabou již zmíněnou 

dýni a udělají si malý rej masek (viz příloha, obrázek 26). V místních rodinách se 

zatím haloween moc nedodržuje, protože v české kultuře je zakořeněný svátek 

zesnulých.125

4. 2 Památka zesnulých – Dušičky (2. listopad) 

  

Pro naši kulturu je tradičnější svátek Památky zesnulých, ale v současnosti 

se ve školách na Dušičky zapomíná. Děti raději slaví hlučný a okázalý halloween, 

místo tichého a křesťansky pojatého svátku zesnulých.126

Tento den lidé vzpomínají na své příbuzné a přátelé, kteří již nejsou mezi 

nimi. Svou vzpomínku na ně pak vyjadřují zapálením svíce na hrobě a položením 

dušičkového věnce s nápisem „vzpomínáme“. Při mších se lidé modlí za duše 

zemřelých. Tato tradice je v Sedlčanech i blízkém okolí dodržována, obzvláště 

starší generací. Lidé hojně chodí na hřbitovy a vzpomínají na své blízké.

  

127

                                                 

125 Osobní zkušenost. 

 

126 Osobní zkušenost. 
127 Osobní zkušenost 
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4. 3 Svatý Martin (11. listopad) 

Ačkoli si mnozí lidé na tento svátek po celý rok nevzpomenou, pro Sedlčany 

je poměrně významný. Už jenom proto, že v blízkosti sedlčanského náměstí 

T. G. Masaryka se nachází gotický kostel svatého Martina (viz příloha: obrázek 27).  

„O tomto světci, který se narodil ve 4. století v rodině římského důstojníka, 

se vypráví, že jako mladý musel nuceně vstoupit do armády. Jednou v zimě prý 

projížděl na bílém koni městskou branou a potkal žebráka. Neměl u sebe nic, kromě 

červeného vojenského pláště – rozťal ho mečem a žebrákovi polovinu daroval. 

Následující noci se mu prý zjevil Kristus s polovinou jeho pláště.“128

 Zvyky, které mnoho místních obyvatel dodržuje, se v současné době 

vztahují hlavně k jídelní tabuli. K svatomartinskému obědu nesmí chybět pečená 

husa a ze sladkého pak svatomartinské rohlíčky. 

 Pro Martina to 

bylo znamením k odchodu z armády, k přijetí křestu a zbožného a skromného stylu 

poutníka. Byl zvolen biskupem v Tours, ale svůj způsob života nijak nezměnil. Po 

smrti ho prohlásili za svatého.  

129

I k samotné huse se váží dvě legendy. Jedna vypráví o tom, že husy rušily 

svatého Martina při kázání. Druhá legenda líčí, že svatý Martin se před jmenováním 

biskupem ukrýval u hus, ale ty ho svým hýkáním prozradily.

 

130 Ať to bylo tak či 

onak, svatomartinská husa je v Sedlčanech v tento den samozřejmou součástí 

jídelníčku téměř každé domácnosti. Svatomartinské rohlíčky jsou plněné ořechovou 

nebo makovou náplní, v některých domácnostech se pečou ještě sladké kohoutí 

hřebeny. Hodovní tabuli pak už jen doplní svatomartinské víno.131

                                                 

128 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 101. 

  

129 Osobní zkušenost. 
130 Svatomartinská husa a pečivo [online], [cit. 2010-02-10]. Dostupné z: <http://www.ceske-

tradice.cz/cz/k2,33,168-sv-martin/c272-svatomartinska-husa-a-pecivo/>. 
131 Osobní zkušenost. 
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Tradici svatého Martina se místní děti učí již od útlého věku. Program 

zajišťují mateřské školy nejen v Sedlčanech, ale i okolních vesnicích, kde se děti 

s učitelkami vydávají hledat „svatomartinský poklad“.  

Děti v Sedlčanech z  mateřského centra Petrklíč pečou s maminkami 

martinské rohlíčky. S nimi se pak vydávají 11. listopadu na lampiónový průvod na 

louku pod Cihelným vrchem, kde potkávají svatého Martina na bílém koni. Pak děti 

hledají poklad -  nůši s ovocem a sladkostmi. Na závěr všem svatý Martin vždy 

popřeje krásnou zimu a spoustu sněhu.132

Ani v okolních vesnicích nepřicházejí děti o dobrodružství. Děti ze Základní 

školy v Kosově Hoře

   

133 si připomněly pranostiky, které se k listopadu váží. 

Seznámily se s různými svatomartinskými obyčeji – pečením sladkých rohlíků 

a posvícenské husy, vyrobily se svými učitelkami papírové lucerny, v pozdějších 

odpoledních hodinách vyslechly legendu o svatém Martinovi a vydaly se 

s rozsvícenými lucerničkami za doprovodu rodičů na cestu po městečku. Při 

průvodu děti přednášely martinské básně a říkadla a kolemjdoucím rozdávaly 

svatomartinské rohlíčky. Konec průvodu byl u kapličky za mostem, kam za dětmi 

přijel Martin na bílém koni. Pozdravil děti a mečem jim ukázal na místo, kde ukryl 

poklad. Po objevení pokladu se všichni rozloučili martinskou písní (viz příloha: 

obrázek 28).134

Podobné zážitky mají i děti ze ZŠ a MŠ Chlum

  

135

                                                 

132 Mateřské centrum Petrklíč. V Petrklíči voněly martinské rohlíčky. Sedlčanský kraj. 19. 11. 2008, 

r. 19, č. 44, s. 10. 

. Ty se také vydaly na 

cestu s lampiony do parku, kde byly přivítány sv. Martinem na bílém koni. Ten si 

pak od každého vyslechl básničku nebo písničku se zimní tematikou. Odměnou 

potom dětem bylo svatomartinské cukroví. Děti si z takovýchto akcí vždy odnášejí 

nejen něco dobrého na zub, ale i velký zážitek.  

133 Projekt Svatý Martin [online], [cit. 2010-02-01]. Dostupné z: 

<http://zskosovahora.wz.cz/PROJEKTSV%20MARTIN_soubory/PROJEKTSV%20MARTIN.htm>. 
134 Osobní zkušenost. 
135 Akce školy [online], [cit. 2010-02-01]. Dostupné z: <http://www.zsmschlum.cz/akceskoly.html> 
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V polovině listopadu 2009 si přišli na své i dospělí obyvatelé Sedlčanska, 

protože v nově zrekonstruovaném špýcharu U Váchů v Drážkově se konal 

Martinský jarmark (viz příloha: obrázek 29).136 V přízemí byla k vidění keramika, 

výrobky z medu, bylinky a ukázky řezbářské práce, v dalším patře své výrobky 

předvedli studenti dvou pražských uměleckých škol, ve třetím patře s tancem 

vystoupila dvě děvčata z konzervatoře.137

Z výše uvedeného vyplývá, že svatomartinské tradice se na Sedlčansku 

dodržují do dnešní doby. Sice dnešní zvyklosti vypadají zřejmě jinak než například 

před sto lety, ale i tak je chvályhodné, že se lidé snaží v místních tradicích 

pokračovat a předat je svým dětem.  

 

4. 4 Advent 

Název advent vznikl odvozením od latinského slova „adventus“, které se 

překládá jako příchod, přicházející, přiblížení se. „Pro křesťany je advent dobou 

očekávání dvojího příchodu – narození Syna Božího v Betlémě, ale zároveň 

i očekávání Kristova druhého příchodu a Posledního soudu.“138 Jedná se o období 

čtyř týdnů před Vánocemi a je dobou očekávání příchodu spasitele. V církvi byl 

ustanoven v 8. století, ale původně trval delší dobu než dnes. 139 Advent, jako 

období klidu, začínající zimy a času k rozjímání, se od podzimního období oddělil 

poslední taneční zábavou, která se ve většině vesnic konala na svatou Kateřinu140

                                                 

136 Zrekonstruovaný Váchův špejchar se otevře veřejnosti. Sedlčanský kurýr [online]. 19. 11. 2009, 

[cit. 2010-02-01]. Dostupný z: <http://www.sedlcany-info.cz/?p=7757>. 

 

(tedy 25. listopadu). Začátek adventu může být v rozmezí konce listopadu až 

začátku prosince. 

137 Osobní zkušenost. 
138 VAVŘINOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Vánoc. 2001. s. 23. 
139 TOUFAR, Pavel. Český rok na vsi a ve městě: září – prosinec. 2004. s. 67. 
140 Svatá Kateřina – zvyky a obyčeje [online], [cit. 2010-03-10]. Dostupné z: <http://www.ceske-

tradice.cz/cz/k2,33,171-sv-katerina/c277-sv-katerina-zvyky-a-obyceje/>. 
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Symbolem adventu je v současnosti pro mnohé lidi adventní věnec, jiní si 

tento čas spojí i s jinými domácími obřady (viz příloha, obrázek 30). Počátek 

adventu a s ním i celého liturgického roku začíná zažehnutím jedné svíce na první 

adventní neděli. Pokračuje se pak postupně dalšími svícemi o dalších nedělích. 

Věnce nenalezneme jen v kostelích, ale i téměř v každé domácnosti.141

Také děti ve školách připravují speciální vánoční program – jarmarky 

a besídky

  

142. Žáci 1. ZŠ Sedlčany připravují pro své rodiče vánoční besídku, která 

se každoročně koná v prostorách KDJS (viz příloha: obrázek 31). Žáci 2. ZŠ 

Propojení pak vyrábějí adventní věnce, svícny a jiné vánoční předměty, které si pak 

rodiče a další návštěvníci mohou zakoupit při jejich venkovní besídce „Večeru při 

svíčkách“ (viz příloha: obrázek 32). Děti z mateřských, základních i středních škol 

připravují vánoční výzdobu svých tříd a poslední den před vánočními prázdninami 

si rozdávají dárečky, zpívají koledy a ochutnávají vánoční cukroví, které si přinesou 

z domovů.143

Většina obchodů a měst má na toto období také připravenou vánoční 

výzdobu, v podobě různých světelných dekorací, stavbu vánočního stromku. Tu 

v Sedlčanech zajišťují každoročně technické služby. Za pomocí techniky umístí 

velký strom před radnici a ozdobí ho světelnými řetězy. Následně pak vyzdobí 

světelnými řetězy i stromy kolem morového sloupu, umístí poblíž morového sloupu 

betlém a okolní pouliční osvětlení ozdobí světelnými kometami a hvězdami. Místní 

obchůdky také lákají „dárkychtivé“ nakupující příjemnou vánoční výzdobou, vůní 

skořice a malých dárečků za veliký nákup. Téměř každým rokem se na náměstí 

u betlému koná v posledním předvánočním týdnu malý vánoční koncert, spojený 

s prodejem vánočních dekoračních předmětů a malým občerstvením.

  

144

Na různých místech se konají výstavy, na kterých lidé zažijí příjemnou 

atmosféru, a mohou si i některé nabízené výrobky zakoupit, např. v Městském 

  

                                                 

141 VAVŘINOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Vánoc. 2001. s. 28. 
142 BŘEŇOVÁ, Marie. Začal maraton jarmarků a besídek. Sedlčanský kraj. 9. 12. 2009, r. 20, č. 47, 

s. 11. 
143 Osobní zkušenost.  
144 Osobní zkušenost. 
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muzeu Sedlčany – Cesta světla: vánoční výstava145

Pro doplnění vánoční atmosféry se mohou místní obyvatelé zúčastnit 

mnohých vánočních koncertů, které se konají v samotných Sedlčanech i přilehlém 

okolí. Některé z nich se konají v době adventu, jiné až po Štědrém dni. Program

, na Obecním úřadu na Vysokém 

Chlumci a dlouhou tradici má i vánoční výstava v Dublovicích apod. 

146 

zajišťuje Kulturní dům Josefa Suka, Základní umělecká škola Sedlčany, Pěvecké 

soubory Záboj147 a Zábojáček148

4. 5 Svatý Ondřej (30. listopad) 

 (viz příloha: obrázek 33) a jiné. Lidé si tak mohou 

v předvánočním shonu odpočinout, poslechnout příjemnou hudbu a naladit se na 

vánoční atmosféru. 

„Svatý Ondřej býval asi patronem snoubenců, utíkavalyť k němu o pomoc 

dívky s modlitbami v předvečer jeho svátku, o kterém hochu se jim onu noc zdálo, 

toho prý jistě dostaly.“149 K tomuto úryvku místního textu bych doplnila, že svatý 

Ondřej nebyl jen patronem snoubenců, ale nevěst, sedláků a rybářů. Kromě otázek 

na ženicha byly dalšími typickými tématy zdraví, bohatství, život či smrt.150

                                                 

145 Cesta světla – vánoční výstava [online], [cit. 2010-02-09]. Dostupné z: <http://www.muzeum-

sedlcany.cz/akce2009.php>. 

 

V dnešní době se ale na tohoto světce pozapomnělo.  

146 Kulturní kalendář. Prosinec 2009. Radnice: zpravodaj města Sedlčany. 2009, r. XIV, č. 11, s. 1-5.  
147 Smíšený pěvecký sbor Záboj [online], [cit. 2010-02-09]. Dostupné z: 

<http://www.mu.sedlcany.cz/spolky/smiseny-pevecky-sbor-zaboj>. 
148 Dětský pěvecký sbor Zábojáček [online], [cit. 2010-02-09]. Dostupné z: < 

http://www.mu.sedlcany.cz/spolky/detsky-pevecky-sbor-zabojacek>. 
149 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1998. s. 122. 
150 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 108. 
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4. 6 Svatá Barbora (4. prosince) 

Čtvrtého prosince je svátkem svaté Barbory. Ačkoli svátky, které nejsou 

spojené s dárky, se často rychle vytrácejí z povědomí lidí, tento svátek zůstal 

dodnes na vesnicích i ve městech. Tento večer si podle pověry děvčata dávají do 

vody třešňovou větvičku, když jim rozkvete na Štědrý den, tak se do roka vdají.151 

Ačkoli je tato tradice pro mnohé nemoderní, ještě spousta lidí na Sedlčansku „chodí 

na barborky“.152

V minulosti si větvičky trhaly jen svobodné dívky, které chtěly vědět, zda se 

vdají. „Větvička se musela utrhnout po setmění a vlastními zuby a pak zalévat 

vodou z vlastních úst. Jestli přesně na Štědrý den rozkvetla, mohla se v příštím roce 

chystat svatba.  Praktikování tohoto zvyku neslo pro dívky leckdy jisté riziko. Svou 

větvičku schovávaly před lidmi, protože se věřilo tomu, že nepoctivé dívce 

nevykvete.“

  

153

Legenda

 K dalším zvykům patří zajisté, že dívky si ji o půlnoční mši dávaly 

za pas.  Když jim ji některý chlapec sebral a dal si ji za klobouk, znamenalo to 

vyznání lásky.  

154

                                                 

151 VAVŘINOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Vánoc. 2001. s. 41. 

 o svaté Barboře vypráví, že byla dcerou bohatého tureckého 

šlechtice, který pečlivě střežil její ctnost. Nechal ji zavřít ve věži, tam sice měla 

pohodlí, ale ne svobodu. Jeden sluha byl tajný křesťan a Barboru na tuto víru 

přivedl. Nechala se tajně pokřtít. Ale její otec křesťany nenáviděl a jednou u ní 

našel kříž a rozzlobil se. Barboře se před jeho hněvem podařilo utéct a ukrývala se 

ve skalách, bohužel byla prozrazena pastýřem a přivedena zpět k otci. Před otcem 

se musela Barbora zříci své víry, ale soudci, kteří v té době všechny křesťany 

stíhali, ji odsoudili k trestu smrti a podrobili mučení. Popravu vedl její otec – uťal jí 

hlavu. Neunikl však božímu trestu a byl zabit bleskem. Cestou na popravu prý 

Barbora utrhla větvičku, která v zimě rozkvetla.  Tak pravděpodobně dala podnět 

k pověře, která se dodržuje až do současnosti. Známou pověrou vyplývající 

152 Osobní zkušenost. 
153 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 110, 111. 
154 TOUFAR, Pavel. Český rok na vsi a ve městě: září - prosinec. 2004. 82 – 93. 
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z legendy je i moc svaté Barbory uchránit lidi od náhlé smrti, například úderem 

blesku. 

V lidové tradici se tento den proslavil i obchůzkami „barborek“: „Večer před 

svatou Barborou chodívala po našich vsích žena, oblečená v bílém šatě. Vlasy měla 

rozpuštěné, v ruce držela metlu, ozdobenou pestrými pentličkami (tou hrozila 

dětem).“155

Barborky při těchto obchůzkách citují různé texty:  

 V druhé ruce měla většinou košík s drobnými pamlsky pro hodné děti.  

„Barboro z rodu vznešeného,  
dcero otce zuřivého,  

my tě velebíme,  
tak jak umíme a víme …,  

dále také:  

My jsme tři Barbory,  
jdeme ze Svaté Hory,  

neseme všelijaké dary,  
abychom Vám ňáký daly…“156

 
  

Barborky měly navodit atmosféru tajemna – světa, který se nachází mimo 

nás. K tomu jim pomáhalo i jejich oblečení – bílá barva, ta může mít dva významy 

– na jednu stranu je obecně symbolem smrti, na druhou čistoty. Pro děti byla 

barborka druhem hrozby za spáchané hříchy a měly se bát trestu, který s ní 

přicházel. Toho si můžeme všimnout u dalšího pořekadla: „Jen počkej, až přijdou 

barborky, ty ti nasekají.“157

Ačkoli je „trhání barborek“ na Sedlčansku poměrně známý zvyk, Městská 

knihovna Sedlčany si v prosinci 2008 připravila naučný program pro mateřské 

a základní školy o svaté Barboře a svaté Lucii. Zaměstnankyně knihovny dětem 

 Hodné děti se barborky bát nemusí. Na některých 

místech existují pověsti o tom, že svatý Petr spustí z nebe žebřík, barborky po něm 

sestoupí a hodným dětem dají dárky a nehodné vyšlehají.  

                                                 

155 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1998. s. 122. 
156 ZÍBRT, Čeněk. Veselé chvíle v životě lidu českého. 2006. s. 451. 
157 ZÍBRT, Čeněk. Veselé chvíle v životě lidu českého.. 2006. s. 451. 
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přiblížily legendy jak o svaté Barboře, tak i svaté Lucii a představily jim i jejich 

typický vzhled (viz příloha: obrázek 35).158

Pranostiky: 

  

„Jaké je počasí na svatou Barboru, takové bývá až do Vánoc. 

O svaté Barboře leží sníh na dvoře. 

Svatá Barborka vyhání dřevo ze dvorka. 

Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí. 

Po sněhu Bára s Mikulášem šla. 

Sláva svaté Barborce, dá nám dary v komůrce.“159

 

 

4. 7 Svatý Mikuláš (6. prosince) 

Postavy Mikuláše, anděla a čerta zná každé malé dítě, ale jak se tento svátek 

slavil dnes a jak tomu bylo v minulosti? Postava Mikuláše je historicky doložená. 

Mikuláš se spojuje s biskupem z Myry z Malé Asie, který se narodil kolem roku 

250 n. l.160

Zejména v evropských zemích se traduje, že svatý Mikuláš je laskavý, 

dobrotivý, chápající, štědrý, rozdává radost, štěstí a je patronem šťastných 

manželství. Křesťané však byli v této době pronásledováni, ani on proto neunikl 

mučení a věznění, ale své víry se nikdy nevzdal. Po povolení křesťanství se ujal 

funkce biskupa v již zmíněné Myře v Malé Asii. O jeho životě se vypráví mnoho 

legend a vyzdvihují se jeho dobré vlastnosti. Jeho zbožný a příkladný život se stal 

pro mnohé vzorem, a proto ho lidé začali uctívat a následně ho svatořečili. Jeho 

silný kult je známý především z oblasti, jako je Balkán a východní Evropa. V Rusku 

 

                                                 

158 Sv. Barbora a sv. Lucie v knihovně (archiv akcí, r. 2008) [online], [cit. 2010-02-01]. Dostupné z: 

<http://www.knihovna-se.cz/>. 
159 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 112. 
160 VAVŘINOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Vánoc. 2001. s. 41. 
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je dokonce patronem země. Postupně se stal patronem více profesí. V Čechách se 

svatý Mikuláš stal patronem nad vodami a ochráncem plavců. Do období baroka byl 

dokonce i patronem mostů, ale v tomto patronátu byl vystřídán svatým Janem 

Nepomuckým.161

Svatého Mikuláše měly rády především děti – v předvečer jeho svátku jim 

totiž nadělil nějaké sladkosti. Tato tradice se samozřejmě dodržuje i v našem 

kraji.

 

162

Sladká jablka 

 V minulosti však nechodili pouze Mikuláš, čert a anděl. „V okolí Sedlčan 

chodívali s Mikulášem kromě andělův a čertů ještě Petr a smrt. Než vstoupili do 

světnice, zpívali za dveřmi: 

jsou památka 
Mikuláše svatého. 

My je máme, 
žáčkům dáme, 

budou-li se modliti 
a do školy choditi, 

budeme jim sladká jablka a oříšky dávati. 

Vejde do světnice Mikuláš a s ním anděl, k němuž praví: 

Anděl páně, přistup dále, 
zavolej Petra svatého! 

Petr říká nebo zpívá: 

Petr, Petr jmenuji se. 
Klíče nosím v pravé ruce, 

já nebe odmykám. 
Kdo chce přijíti, 

musí se nábožně modliti 
a tento křížek políbiti! 

Mikuláš vyvolává smrt: 

Anděl Páně, přistup dále, 
zavolej smrt nenadále! 

                                                 

161 TOUFAR, Pavel. Český rok na vsi a ve městě: září - prosinec. 2004. s. 94. 95. 
162 Osobní zkušenost. 
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Smrt vstoupí a vážně říká: 

Já jsem lékařka, dobře léčit umím, 
ale žádného neosvobodím, 

ať hrabě nebo kníže 
přistoupím já k němu blíže. 

Ať starý nebo mladý, 
třeba i královský, 

může prositi, jak chce, 
já neodstoupím od něho přece! 

Mikuláš zavolá čerty: 

Anděl Páně, přistup dále, 
zavolej čerty nenadále! 

Anděl k čertu: 

Ó ty čerte černý, 
jsi-li svému pánu věrný, 
s poručením pána mého 

máš se představit před něho! 

Čerti se vrhnou do světnice, křičíce: 

Hurá, hurá, zlá novina, 
že musíme do komína! 

Kuchařka tam dobře vaří, 
a nám se tam dobře daří! 

Hurá, hurá, brrrr, brrrr!“163

 
 

Mikulášské nadělování je jedním ze zvyků, který si stále drží svou tradici. 

Postupem času se však na Sedlčansku některé postavy zredukovaly – v dnešní době 

může naše domácnosti navštívit Mikuláš, anděl a třeba i několik čertů (viz příloha, 

obrázek 34). Ve městech si mohou rodiče objednat Mikuláše s jeho pomocníky. 

V menších městečkách a vesnicích bývá zvykem, že si rodiče objednají jedny 

„profesionály“ a pak většinou po domech chodí party místních dětí, které za 

postrašení dětí většinou také dostanou od rodičů nějaké peníze.164

Postava Mikuláše je většinou oblečená v červeném rouchu, přes které má 

bílou dlouhou látku bez rukávů s červeným křížem na břiše. Hlavu má ozdobenou 

  

                                                 

163 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1998. s. 123.  
164 Osobní zkušenost. 
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špičatou biskupskou čepicí bílé či červené barvy s křížem a v ruce svírá zlatou berlu 

- hůl se zatočeným koncem, na kterém většinou visí zvoneček. Jeho vzezření 

doplňuje hustý bílý plnovous a kniha hříchů, kterou svírá v rukou. Na zvoneček na 

berli může zazvonit jen maminka dané rodiny a přát si jedno přání.165

Anděl má na sobě dlouhé bílé šaty nebo košili, na hlavě čelenku se zlatou 

hvězdou a na zádech připevněná křídla. Většinou právě anděl naděluje dětem 

dobroty, které nese v košíku. Čert má působit strašidelně, proto má huňatý kožich, 

rohy na hlavě, začerněný obličej, ocas, řetěz, metlu nebo vidle a v poslední řadě 

i pytel na zlobivé děti. Ty jsou chváleny za jejich poslušnost a dobré skutky, naopak 

za zlobení jsou kárány a musí slíbit, že se polepší. Děti vždy Mikuláši přednesou 

básničku (dříve to byla modlitbička), kterou se naučily, a ten je odmění sladkostmi, 

ty zlobivější většinou dostanou v balíčku brambory, nebo dokonce uhlí.

  

166

Na Mikuláše, čerta a anděla věří většinou děti předškolního a mladšího 

školního věku. Proto se právě pro ně pořádají v mateřských školách a nižším stupni 

základních škol různé besídky, či soutěže o nejkrásnější masku Mikuláše, anděla 

a čerta.

  

167

Městská knihovna v Sedlčanech a týdeník Sedlčanský kraj se rozhodly 

vytvořit český rekord – „bruslící Mikuláš“.

  

168

V současné době se také konají různé Mikulášské zábavy. Ale můžeme zažít 

i poměrně odstrašující podobu tohoto svátku. Některé místní děti se v tento den 

scházejí na náměstí T. G. Masaryka a po kolemjdoucích čertech s Mikuláši házejí 

petardy, kamení a pronásledují je. Myslím, že tím tuto tradici poměrně narušují 

 V sobotu 29. 11. 2008 se na ledě 

místního zimního stadionu sešlo 54 Mikulášů. Agentura Dobrý den z Pelhřimova 

tak potvrdila, že v Sedlčanech vznikl další český rekord v kategorii nejvíc sv. 

Mikulášů na ledě v jednom okamžiku. 

                                                 

165 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 114. 
166 Osobní zkušenost. ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 114. 
167 Osobní zkušenost.  
168 TAUBEROVÁ, Blanka. Den pro dětskou knihu v Sedlčanech. In Tisková zpráva [online]. 

Sedlčany: MK Sedlčany, 25. 11. 2008 [cit. 2010-06-05]. Dostupné z: <http://www.knihovna-se.cz/>. 
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a lidé, kteří se za čerty převlékají, raději jezdí auty a v blízkém okolí náměstí se 

z pochopitelných důvodů nevyskytují.169

Pranostiky: 

    

„O svatém Mikuláši snížek často práší. 

Na svatého Mikuláše už je zima celá naše. 

Když na Mikuláše prší, zima hodně lidi zkruší. 

Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.“170

4. 8 Svatá Lucie (13. prosince) 

 

Posledním svátkem před Vánocemi, který je na Sedlčansku připomínán, je 

svátek svaté Lucie. Legenda171

I v tento svátek dělaly obchůzky ženy. Postavy byly oděné v bílém rouchu. 

Tiše vešly do příbytku, v rukou držely peruť z husího křídla – jako symbol konce 

s loňskou špínou, nepořádkem a obecné očisty. Před obdobím Vánoc tak 

kontrolovaly hospodyním, jestli mají doma naklizeno. Většinou dodržují pravidlo 

mlčenlivosti, ale v některých případech šeptají: „Jdu, jdu, noci upiju.“ Všem známé 

 o svaté Lucii vypráví, že žila koncem 2. století na 

Sicílii. Vždy byla zbožná a oddaná bohu. Rodiče ji ale chtěli výhodně provdat za 

muže, který byl nevěřící. Lucie rodiče nakonec přesvědčila, oni změnili své 

rozhodnutí a Lucii provdat nechtěli. Rozzlobený snoubenec však Lucii udal a ta 

měla být kvůli své křesťanské víře umístěna do nevěstince. Prý díky zázraku se 

však vůz, který ji tam měl dopravit, nepohnul ani o milimetr. Nakonec byla tedy 

uvězněna a mučena, její víra však byla silná a Lucie se jí nezřekla. Zemřela rukou 

kata 13. prosince roku 304. Většinou je vyobrazována s dýkou v hrdle, či miskou 

s očima, o kterých vypráví další legenda. Různé pověsti z ní udělaly ochránkyni 

zraku, v pozdější sobě se stala patronkou švadlen, kočí a dalších řemeslníků. 

                                                 

169 Osobní zkušenost. 
170 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové Tradice. 2009. s. 116. 
171 VAVŘINOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Vánoc. 2001. s. 44 – 46. 
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pořekadlo „Lucie noci upije“ je tedy hodně staré, stejně jako sepětí tohoto jména 

s někdejším slunovratem a kultem světla.172

„Na svatou Lucii chodila po domácnostech děvčata v bílých hábitech 

s bílým kornoutem ve tvaru zobáku na obličeji. V ruce držely husí brk 

a kontrolovaly, jestli máme doma uklizeno a zda nám hoří kamna. Rodiče jim 

většinou dali nějakou pozornost – v podobě peněz, my děti jsme od Lucie dostaly 

na oplátku sladkost.“

  

173

„Na Lucii chodíval v okolí Počepic i jinde průvod, jehož členové myli 

podlahu, vařili, ustlávali postele, které dříve rozházeli, žehlili, kladivem nebo 

velikou palicí zabíjeli blechy u postele, zametali, štětkou bílili zdi tam, kde je do 

stavení pustili. Také nosívali s sebou v hadrech zabalené dítě (napodobené), pro něž 

vybírali od hospodyně dárky.“

 

174 Nevymetají tak jenom špínu a prach, ale i všechno 

zlé. S postupem času se zvyky, které souvisejí se svatou Lucií, různě měnily 

a vyvíjely. Někde ženy dokonce trápily muže – porůznu na ně číhaly, a když šel 

nějaký okolo, zlechtaly ho, namazaly kolomazí a posypaly moukou. 175

V současnosti se ale většinou svátek Lucie nijak neslaví. Občas ale některé 

spolky a organizace udělají výjimku. Příkladem může být Městská knihovna 

Sedlčany, která si pro některé školy připravila naučný program o svaté Barboře 

a svaté Lucii (viz příloha: obrázek 35).  

   

 

Pranostiky: 

„Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá. 

Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu. 

Na svatou Lucii jasný den – urodí se konopí a len.“176

                                                 

172 TOUFAR, Pavel. Český rok na vsi a ve městě: září – prosinec. 2004. s. 114 – 127. 

 

173 Rozhovor s pamětnicí Evou Háralovou (viz příloha). 
174 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1998. s. 124. 
175 TOUFAR, Pavel. Český rok na vsi a ve městě: září – prosinec. 2004. s. 114 – 127. 
176 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 119. 
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5. Zima 

 5. 1 Vánoce 

Tradice českých Vánoc má své počátky v době pohanské, lidé slavili zimní 

slunovrat v době, kdy ještě neexistoval kalendář, toto období pro ně tedy bylo 

přirozeným začátkem nového roku. Nástup křesťanství s sebou přinesl nahrazení 

těchto původních oslav.177

V době před Vánoci i po Vánocích za dlouhých zimních večerů se drávalo  

na Sedlčansku peří. Při draní se vždy sešlo mnoho lidí, probírali místní události, 

povídali příběhy a různé pohádky. Také bylo často zvykem, že starší děti předčítaly 

těm mladším i dospělým z knih. Když se peří dodralo, oslavilo se to „dodernou“ – 

čajem s buchtami a křížalami.  Při doderných bývala za dřívějších dob všelijaká 

říkání, z nichž se do nynějších časů nic neuchovalo.  Říkávalo se, že když se 

nesedere všechno peří, které dali na začátku na stůl, tak příští rok se nebude husám 

dařit. Jelikož se v místní krajině pěstoval i len, o zimních večerech se kromě draní 

peří konaly i přástky, skoro všude se tkalo plátno a dělaly tkalouny.

 

178

Tradice vánočního stromečku do Čech pronikla až v 19. století. Na venkov 

tento však pronikal pomaleji. Po dlouhá staletí byl totiž zvyk dávat na různá místa 

v domě zelené větve jehličnanů, kterým byla přisuzována kouzelná moc. Hospodáři 

jimi v některých regionech šlehali dobytek, toto šlehání mělo zajistit pevné zdraví 

a dobrý růst zvířat. “

 

179

V současné době je nazdobený vánoční stromek součástí téměř každé 

domácnosti, náměstí a návsí, výloh obchodů i jiných venkovních prostor (viz 

 

                                                 

177 VAVŘINOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Velikonoc. 2006. s. 19. 
178 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1998. s. 128. 
179 TOUFAR, Pavel. Český rok na vsi a ve měst: září - prosinec. 2004. s. 134. 
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příloha, obrázek 36). Výzdobu sedlčanského náměstí T. G. Masaryka a stavbu 

vánočního stromku zajišťují místní technické služby.180

K dalším symbolům Vánoc patří betlém neboli jesličky. Betlémy se v dnešní 

době vyskytují téměř v každé domácnosti a vyrábějí z různých materiálů. 

V minulosti tomu však nebývalo zvykem. Betlémy byly k vidění převážně 

v kostelích a u bohatších obyvatel. Mnozí lidé si je vyřezávali sami doma. Některé 

betlémy tvoří dnes pozoruhodné scenérie s tematikou vesnického života, jiné jsou 

pohyblivé, či dokonce v životních velikostech. Jejich vzhled je v našem prostředí 

vizualizovaný právě do zimního období – chlév, Marie a Josef s Ježíšem, anděl, 

muzikanti, pastýři, zvířata a tři králové, to vše v zasněžené krajině. 

     

181

I v Sedlčanech můžeme nalézt na náměstí T. G. Masaryka betlém umístěný 

u morového sloupu.

   

182 „Betlém v Kosově Hoře byl většinou umístěn na náměstích 

poblíž vánočního stromku. V některých vesnicích jste u něj mohli nalézt i kasičku, 

kam lidé mohli přispět drobnými obnosy na opravy kostela. V Kosově Hoře chodila 

v době Vánoc jedna rodina z chudších poměrů s vyřezávaným betlémem, 

zavěšeným na pásu kolem krku. Chodili od domu k domu, zpívali koledy a většinou 

za to dostali výslužku v podobě jídla, cukroví, oříšků nebo drobných peněz. Za 

mého mládí jsme jim říkali betlemáři, ale v současné době se už tento zvyk 

neudržuje.“183

Betlém je tedy na Sedlčansku oblíbeným symbolem Vánoc. Téměř v každé 

rodině se stal součástí vánoční výzdoby. Vloni v předvánočním čase měli lidé 

možnost zhlédnout výstavu betlémů na Obecním úřadě v Dublovicích. Raritou byl 

stoletý betlém, který na výstavu zapůjčila jedna z dublovických rodin, nebo i ručně 

vyřezávaný betlém z Líchov.

  

184

                                                 

180 Osobní zkušenost.  

  Nový ručně vyrobený keramický betlém také letos 

181 VAVŘINOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Vánoc. 2001. s. 81 – 85. 
182 BŘEŇOVÁ, Marie. Po roce se vrátil na náměstí betlém. Sedlčanský kraj. 9. 12. 2009, 20, 47, s. 1. 
183 Rozhovor s pamětnicí Evou Háralovou (viz příloha). 
184 MYSLIKOVJAN, David. Na vánoční výstavě v Dublovicích byl k vidění betlém vyřezávaný, 

stoletý i z perníku. Sedlčanský kraj. 9. 12. 2009, r. 20, č. 47, s. 9. 
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o Vánocích představila ZUŠ Sedlčany při Předvánočním zastavení na náměstí 

T. G. Masaryka.185

V posledním předvánočním týdnu pravidelně pořádá FC Taverny Sedlčany 

Vánoční zastavení na náměstí T. G. Masaryka. Letos si lidé mohli poslechnout 

koledy v podání dětí ZUŠ Sedlčany a jiných místních hudebníků, ale také se 

občerstvit.

  

186

Lze konstatovat, že v Sedlčanech a blízkém okolí se dodržují obvyklé zvyky 

a tradice, které nejsou nijak vybočující z tradic slavených na českém území, ale je 

jich větší množství – vánoční besídky, setkání při svíčkách, vánoční výstavy, 

jarmarky, předvánoční zastavení na náměstí, předvánoční a vánoční koncerty.

 V sobotu před Vánocemi probíhá v místním kostele svatého Martina 

Rybova Česká mše vánoční, kterou připravuje pěvecký sbor působící při kostelu. 

O Štědrém dnu je samozřejmě i „ půlnoční mše“, která ale mnohdy vzhledem 

k nedostatku farářů a jejich vytíženosti není o půlnoci, ale v dřívější hodinu.  

187

5. 2 Štědrý den (24. – 25. prosince) 

  

Vlastní Vánoce tedy začínají Štědrým dnem – pro mnohé nejoblíbenějším 

dnem v roce. Stěžejním bodem celého dne je štědrovečerní večeře, zbytek dne 

někteří lidé dodržují půst, aby viděli zlaté prasátko. K večeři každý zasedá ve 

svátečním oblečení a také v našem regionu se podává typické české jídlo – smažený 

kapr a bramborový salát. Po večeři následuje zpívání koled, zazvonění zvonku 

a rozbalování dárků. V naší rodině jsme v době mého dětství vždy připravili se 

sourozenci rodičům vánoční program – zpěv koled, hru na flétnu a klavír. Teprve až 

po našich vystoupeních jsme mohli jít rozbalovat dárky.188

                                                 

185 BŘEŇOVÁ, Marie. Autory betlému jsou děti od pěti do patnácti let. Sedlčanský kraj. 13. 1. 2010. 

r. 20, č. 47, s. 12. 

 

186 Vánoční zastavení. Radnice: zpravodaj města Sedlčany. Prosinec 2008, r. XIII, č. 11, s. 1.  
187 Osobní zkušenost. 
188 Osobní zkušenost. 
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Kouzlo Vánoc je pak doprovázeno různými zvyky a pověrami. Zvyky, které 

se prováděly na Štědrý večer, byly pochopeny v širokém smyslu – štědrost měla být 

i pro celé hospodářství. Zbytky od večeře se roznášely pod stromy, aby se příští rok 

urodilo hodně ovoce. Svobodné dívky pak v tento den věštily, na kterou stranu se 

provdají za pomoci ořechové skořápky se svíčkou na vodě, házení pantoflem, směru 

kouře sfouknuté svíce atd. Dalším zvykem bylo a je i v současnosti krájení jablek 

a odlévání olova. Také v dnešní době lidé dodržují některé výše jmenované tradice, 

i když si je porůznu upravují.189

Na Sedlčansku lidé často chodí vzpomenout na své blízké, kteří už nejsou 

mezi nimi, a před štědrovečerní večeří přicházejí rozsvítit na hřbitov svíčku. Štědrý 

den je dnem, kdy se sejde nejbližší rodina, tráví spolu večeři a rozbaluje dárky. 

V naší rodině je vždy zvykem, že u prostřeného stolu necháme jedno místo 

prostřené navíc a nezamykáme vchodové dveře – je tradicí, že se během večeře od 

stolu neodchází. Prostřené místo navíc u stolu má sloužit pro náhodného 

kolemjdoucího. Součástí večeře je i ovoce – sušené křížaly, švestky a hrozinky, dále 

pak čerstvá jablka a ořechy. Na stole samozřejmě nesmí chybět ani vánoční 

cukroví.

  

190

5. 4 Svatý Štěpán (26. prosince) 

   

V našich zemích byl den svatého Štěpána většinou spojen s koledou.191

Koleda, koleda Štěpáne, 

 „Na 

svatého Štěpána byl čas návštěv mezi příbuznými. Přáli si veselé svátky, připravilo 

se drobné občerstvení a zpívaly se koledy. Na Sedlčansku bylo ale zvykem, že 

některé děti na svatého Štěpána chodily koledovat a zpívaly koledu: 

co to neseš ve Džbáně? 
Nesu, nesu koledu, 

                                                 

189 VAVŘINOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Vánoc. 2001. s. 224 – 234. 
190 Osobní zkušenost. 
191 VAVŘINOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Vánoc. 2001. s. 129. 
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upad jsem s ní na ledu. 
Psi se na mě zběhli, 

koledu mi snědli. 

Většinou jsme těmto malým koledníkům dávali drobné peníze, v některých 

domácnostech dostali i cukrovinky. Ráno na svatého Štěpána se chodilo na mši do 

kostela a odpoledne se v kostele u jesliček zpívaly koledy. Večer se pak konal 

myslivecký bál. “192 Na svatého Štěpána se v současné době pořádají v okolí 

Sedlčan myslivecké plesy. Dalším typickým zvykem je návštěva odpoledního 

vánočního koncertu vážné hudby, pořádaného v KDJS Sedlčany.193

5. 5 Silvestr / Nový rok (31. prosinec / 1. leden) 

  

O půlnoci z 31. prosince na 1. ledna přichází nový rok. Přelom roku 

u některých lidí hraje důležitou roli – v současnosti si mnozí dávají různá 

předsevzetí, hodnotí předchozí rok a do nového chtějí vstoupit nějakým novým 

originálním způsobem.  Počátek nového roku se také oslavuje bujarým veselím 

a ohňostrojem. Lidé se snaží být v příjemné společnosti svých známých či 

příbuzných, užít si večer za přítomnosti dobrého jídla a pití.194 I na Nový rok se 

tradují různé pověry, říká se, že to, co budeme dělat na Nový rok, budeme to dělat 

i po zbytek roku. Lidé by na sebe tedy měli být slušní, nehádat se a nedělat další 

nepříjemnosti. Také mezi lidmi koluje pověra, že toho, kdo má v kapse tento den 

peníze, se budou držet po celý následující rok. V tento den se také nemá nic vynášet 

z obydlí, protože ta věc by pak po celý rok chyběla. Štěstí do rodiny přinášela 

návštěva malého dítěte, dívky či mladého hocha, smůlu naopak přinášela návštěva 

staré „báby“.195

                                                 

192 Rozhovor s pamětnicí Evou Háralovou (viz příloha). 

 

193 Osobní zkušenost. 
194 Osobní zkušenost. 
195 VAVŘINOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Vánoc. 2001. s. 161 – 170. 
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Poslední dobou začíná být na Sedlčansku zvykem přijít na silvestra na 

náměstí nebo na náves, připít si se známými a sousedy a podívat se na spontánní 

ohňostroje, které lidé připraví ze svých domácích zdrojů sami.196

5. 6 Tři králové (6. ledna) 

 

Před Třemi králi byl v našem regionu určitý specifický zvyk. Dva až tři lidé, 

většinou to byli muži, chodili po vesnici s kozlem. „Muži měli pod plachtou 

dřevěné vidle, těmi píchali každého ve světnici, aneb měli kozlí hlavu s rohy 

a někdy i kozí kůži na sobě místo plachty (v okolí Osečan). Ve Zberazi 

a v Sestrouni zajišťoval tento obyčej obecní pastýř, který po zrušení společné 

pastvy ovcí tuto tradici nechal na chase. Chudé domácnosti většinou tito muži 

nenavštěvovali, jen statky a větší chalupy, snažili se obyvatele navštíveného domu 

rozveselit a vysloužit si tak něco za odměnu. “197

V Počepicích chodily „baby“ – dvě ženy nebo muži. „Baby“ byly oblečené 

do červené sukně, na hlavě měly bílou plenu a na obličeji škrabošku. V rukou 

držely hůl a papír. „Baba nosila někdy na zádech z hadrů udělané dítě. … 

Vstoupivše do světnice, pozdravily a řekly: „Dáte holky nebo vdolky?“ Hospodyni 

podaly papír, aby se prý podepsala, a nabízely jí nebo hospodáři šnupec. Tyto baby 

děti nestrašily, byly zdvořilé a šprýmovné.“

 

198

 V minulosti se za tři krále vždy oblékly tři děti a chodily na koledu. 

V začátcích děti doprovázel farář či kněz, někde i pastýři. „Tři králové na sobě 

mívají dlouhé bílé košile a podle krajových zvyklostí koruny s prvními iniciálami 

 Smyslem obchůzky babek byla také 

výslužka – dostávaly různé dárky, potraviny, pečivo i peníze. Děti se jich nebály 

a většinou je doprovázely po celou dobu obchůzky po celé vsi. V dnešní době se již 

od těchto „babských“ obchůzek upustilo. Známé jsou pouze z kronik, někdy ještě 

od pamětníků.  

                                                 

196 Osobní zkušenost. 
197 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1998. s. 128. 
198 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1998, s. 128. 
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svého jména, nebo Kašpar červenou čepici, Melichar bílou a Baltazar černou čepici 

i začerněnou tvář.“199

My Tři králové jdeme k vám,  

  Tři králové chodili od domu k domu, vykouřili dům 

kadidlem a pokropili svěcenou vodou. Společně s obyvateli domu se pomodlili 

a zazpívali koledy:   

štěstí, zdraví vinšujem vám, … 
  

Občas hráli hru s prvky legendy o Třech králích. Smyslem tříkrálové 

obchůzky byla koleda – určité přilepšení, které koledníci získali, většinou v podobě 

sladkostí, vajec, potravin nebo i peněz.200

Při odchodu napsali nad dveře K + M + B a příslušný letopočet daného roku. 

Tato tři písmena si většinou lidé vykládají jako začínající iniciály králů, ale 

v podobě C + M + B je lze vyložit i takto: „Christus mansionem benedicat“, což 

v češtině znamená: „Kristus nechť požehná tento příbytek.“ Tříkrálové koledy se 

v minulosti konaly právě se smyslem požehnání všem domům a lidem v nich 

bydlícím. Ve 20. století však tento zvyk téměř vymizel. 

  

201

V posledních letech došlo k obnovení Tříkrálových sbírek, které jsou 

pořádány pod záštitou různých charitativních organizací. Na Sedlčansku ji 

organizuje římskokatolická farnost. Letos chodilo koledovat kolem osmdesáti 

koledníků v šesti obcích – Sedlčany, Kosova Hora, Počepice, Luhy, Chlum, 

Dublovice a také v přilehlých osadách. Tříkrálová sbírka je veřejnou sbírkou 

pořádanou Charitou České republiky.

 

202

                                                 

199 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 13. 

 Koledníci mají zapečetěné pokladničky 

Charita, u každého domu zpívají píseň Tři krále a lidé jim do pokladničky dají 

peníze. Děti doprovází dospělý člověk s potvrzením, že se opravdu jedná o Charitu 

České republiky. Tři králové z Charity však mají v Sedlčanech své „protivníky“ 

v podobě Tří králů, kteří chodí koledovat pro azylový Dům sv. Josefa pro matky 

200 VAVŘINOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Vánoc. 2001. s. 145 – 153. 
201 VAVŘINOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Vánoc. 2001. s. 145 – 153. 
202 Břeňová, Marie. Letošní Tříkrálová sbírka podpoří i keramickou dílnu v Chlumu, společnost 

Melu nebo Tygry z Kosovy Hory. Sedlčanský kraj. 27. 2. 2010, r. 21, č. 38, s. 8. 
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s dětmi v Sedlčanech. Výdělek Tříkrálové sbírky byl určen na rekonstrukci domu 

a jiné náklady (viz příloha, obrázek 37).203

Svátkem Tří králů je podle mnohých lidí završeno vánoční období 

a odstrojují vánoční stromky. 

  

 

Pranostiky: 

„Na Tři krále – zima stále. 

Na Tři krále mnoho hvězd – urodí se hodně bramborů. 

Již nás mrazy nepoplení, minulo nás Boží křtění. (6. leden) 

Tři králové mosty staví, nebo je boří. 

Je-li na Boží křtění měsíc v úplňku, toho roku lze očekávat povodně.“ 204

5. 7 Masopust  

     

Období masopustu je ne Sedlčansku velice oblíbené. Název masopust je 

složeninou dvou slov – maso a půst – které vyjadřovaly následující období 

střídmosti v zábavách i stravování. Masopustní obchůzky se držely ve vesnicích i 

městech. „Těžko vystopujeme přesné určení, kdy tento svátek veselí a zábavy 

vznikl, ale první písemné zprávy o masopustních rejích v Čechách a na Moravě 

pocházejí zhruba ze 13. století.“205

V období masopustu se také často pořádaly svatby, věřilo se, že manželství 

uzavřené v tomto období bude šťastné a dlouhé. Je to také období, ke kterému 

neodmyslitelně patří zabíjačky, hodování a vesnické zábavy. Typickým sladkým 

jídlem byly koblihy a šišky, což je patrné i z následující ukázky textu: „Ke konci 

masopustu skvěle se slavíval v rodinách tučný čtvrtek i masopustní neděle, pondělí 

    

                                                 

203 Osobní zkušenost. 
204 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 13. 
205 TOUFAR, Pavel. Velikonoce. 2001. s. 21. 
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a úterý. Koblihy a šišky v žádné rodině nikdy nechyběly … O masopustě dostával 

oráč šišek devět, pohůnek sedm, pasák pět, všechny se musely snísti najednou, aby 

se jim udržela síla po celý rok.“206

5. 7. 1 Masopustní dny  

 

Tučný čtvrtek 

Je to poslední čtvrtek před masopustní nedělí – jeho hlavním znakem je 

hodování. Tučný čtvrtek neboli „tučňák“ také místní obyvatelé říkají zábavné 

a oblíbené akci v Příčovech (vesnice vzdálená asi jeden kilometr od Sedlčan). Akci 

již několik let pořádá Obecní úřad v Příčovech s místním sborem dobrovolných 

hasičů a místními podnikateli. Návštěvníci si mohou pochutnat na zabíjačkových 

pochoutkách, podívat se na průvod masek a navštívit dětskou diskotéku. Můžeme 

říct, že tento den je svátkem jídla a veselí, kdo se v tento den pořádně nenají, 

nebude mít dost sil na celý následující rok (viz příloha, obrázek 38).207

 

  

Taneční neděle 

Tento den byl zasvěcen tanci – plesům a tancovačkám. Zemědělci ještě 

v tuto dobu neměli tolik práce, a proto mohli trávit svůj čas na zábavách. 

V některých vesnicích se začínalo tančit už v sobotu a končilo se až v pondělí. Kde 

nebyly prostory, tam se tancovalo na návsi, hlavní bylo se dobře bavit. Nikdo 

ničeho nešetřil – radovat se měli bohatí i chudí. Taneční zábavy v této podobě se 

však již vytratily z povědomí lidí, ve většině vesnic v okolí se konají až po 

masopustním průvodu.  

                                                 

206 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1998. s. 128. 
207 MYSLIKOVJAN, David. O "tučnáku" v Příčovech bylo počasí jako na horách. Sedlčanský kraj. 

25. 2. 2009, r. 20, 8, s. 9. 
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Říkání o masopustní neděli: 

„Panímámo, pečte šišky, 
medvědáři jdou, 

než vy jednu upečete, 
oni tady jsou. 

Kdyby byla šiška 
jako panská dížka, 
to by se radovala 

moje mlsná držka!“208

 

 

Masopustní pondělí 

V tento den buď pokračovala nedělní zábava, nebo se v některých vesnicích 

konal „mužovský bál“, na který mohli jen ženatí muži a provdané ženy.209

 

  

Maškarní úterý 

Největší veselí se šetřilo až na tento den, protože byl posledním dnem 

masopustu a protože se v tento den se konal maškarní průvod masek. V Sedlčanech, 

Chramostech i jiných vesnicích v okolí začíná průvod u starostova obydlí nebo před 

budovou obecního úřadu/radnice, kde masky žádají starostu o povolení průvodu 

a o „vydání práva“.  „Toto takzvané ostatkové právo symbolizuje šavle opletená 

pentlemi, která je pak následně při večerní tancovačce zabodnutá v hospodě do 

dřevěného sloupu. Lidé, kteří měli zodpovědnost za zdárný průběh oslav, byli 

většinou vybráni do tzv. výboru – tento výbor pak dostal právo po dobu veselí 

soudit a udržovat v obci pořádek. Symbolem této moci byla oboustranná vařečka, 

také ozdobená pentlemi, kterou se trestalo za různá žertovná, smyšlená 

provinění.“210

                                                 

208 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1998. s. 128 

 

209 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1998. s. 128 
210 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 21 
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V Sedlčanech se masopustního průvodu211 ujímá loutkoherecké sdružení 

Našlose ve spolupráci se Základní uměleckou školou Sedlčany a Městskou 

knihovnou Sedlčany. Rok 2010 byl osmým ročníkem, kdy se na sedlčanském 

náměstí sešlo velké množství masek a ty celé náměstí obešly. U každého obchodu 

všichni zastavili, hlavní pořadatel vždy vyvedl ven zaměstnankyně obchůdků a za 

doprovodu hudby s nimi tancoval - odměnou za zpěv a hudbu byly sladké dobroty, 

které se vybíraly do látkového prasátka. Látkové prasátko, zavěšené na lati za nohy, 

si děti nejprve musely před „zabíjačkou vykrmit“ dobrotami, které buď 

vykoledovaly zpěvem, nebo je samy koupily. Průvodu se účastnily nejen děti ze 

sdružení Našlose a ZUŠ, ale i děti ze ZŠ Propojení. Když bylo prasátko vykrmené, 

hlavní pořadatel pan V. Paroubek zahrál roli „řezníka“ a každý účastník dostal něco 

dobrého na zub.212 Závěr masopustního veselí se ujalo loutkoherecké sdružení 

Našlose, které představilo tři příběhy podle pověstí Karla Bazala213

V okolních vesnicích vždy průvod zamíří do blízké hospůdky, kde se 

všichni účastníci průvodu i ostatní přihlížející veselí. Masky v průvodu jsou 

opravdu všelijaké. Většinou v průvodu můžeme najít kobylu, bábu, nevěstu, Turka, 

Žida, medvěda a jiné zvířecí masky, kominíka, smrt, různé řemeslníky a další 

převleky od různých pohádkových postav až po masky smyšlené.

. 

214

 K masopustnímu veselí patří, jak jsem již mínila, dobré jídlo a pití. 

Typickým pokrmem jsou zabíjačkové pochoutky – jitrnice, jelita, … slanina, uzené 

maso, ze sladkých jídel to jsou koblihy, šišky a další různé dobroty. K pití se 

většinou podává pivo, při průvodu se jeho hlavním účastníkům nalévají i ostřejší 

alkoholické nápoje.  

 

Je zřejmé, že masopustní zvyky mají své místo i v současnosti. Masopust 

jako takový patří ke svátkům, které jsou v našem regionu poměrně často 

                                                 

211 Masopust s netradiční zabíjačkou – video [online], [cit. 2010-03-10]. Dostupné z: 

<http://www.stream.cz/video/153/257201-masopust-s-netradicni-zabijackou/?word_id=723419>. 
212 MYSLIKOVJAN, David. Růžového pašíka nacpaného sladkostmi si odnesla smrtka. Sedlčanský 

kraj. 17. 2. 2010, r. 21, č. 7, s. 16. 
213 MVDr. Karel Bazal (7. 7. 1941 – 16. 9. 2008) - veterinární lékař, místní etnograf. 
214 Osobní zkušenost. 
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udržovaným zvykem. Na rozdíl od jiných zvyků nebyl masopust tak potlačován, 

a nebyl tedy násilně přerušen. Tradice jsou dodnes udržovány nejen na vesnicích 

a ve městech, ale i ve skanzenech215 a dalších podobných místech. Masopusty se 

také konají ve školách216, v Mateřském centru Petrklíč217

Pranostiky: 

 a v jiných volnočasových 

organizacích. Klub Velká kobra pořádá každoročně v KDJS Sedlčany tradiční 

dětský karneval.  

„Masopust na slunci – pomlázka u kamen. 

Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pšenice i žito. 

Suchý půst – úrodná rok. 

Konec masopustu jasný – len krásný. 

Jaké jest Masopustní úterý, taková bude Veliká noc.“218

5. 8 Hromnice (2. února) 

 

Během staletí prošel tento den různými změnami. „Podle starozákonní 

tradice musela biblická židovská matka Marie po jedenačtyřiceti dnech od porodu 

podstoupit v chrámu očišťování svého prvorozeného syna a jeho zasvěcování 

Hospodinu. Proto se v liturgii tento svátek někdy také nazývá Očišťování Panny 

Marie. Byla to největší slavnostní událost spojovaná se zrodem nového lidského 

života.“219

                                                 

215 Masopust ve Vysokém Chlumci [online], [cit. 2010-03-10]. Dostupné z: < http://www.muzeum-

pribram.cz/akce/07masovc/07masovc.html>. 

  

216 Masopustní týden [online], [cit. 2010-03-10]. Dostupné z: <http://www.1zs-

sedlcany.cz/fotogalerie/masopust2010/pondeli/index.htm>. 
217 KUBIŠOVÁ, Hana. Maminky v Petrklíči vyráběly masky a škrabošky, děti tančily a soutěžily. 

Sedlčanský kraj. 24. 2. 2010, r. 21, č. 7, s. 6. 
218 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 25. 
219 TOUFAR, Pavel. Velikonoce. 2001. s. 10. 
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Zapálená svíčka tedy symbolizovala ono již zmíněné „světlo k zjevení či 

osvícení národů, jímž byl podle Bible a zejména v katolické liturgii míněn Ježíš 

Kristus. Měla však pro věřící i další významy, jejichž kořeny sahají až hluboko do 

minulosti. Oheň a světlo symbolizovaly souboj dobra a zla.220

Název hromnice odvodila lidová tradice od slova hrom – tedy přírodního 

úkazu spojeného s bouří. Proti zlu, které páchal hrom a blesk, lidé zapalovali v tento 

den svěcené svíce, kterým říkali právě „hromnice“. Tato zapálená svíce měla 

ochránit před nejrůznějším nebezpečím a neštěstím, nemocemi i před smrtí. Také 

doprovázela umírajícího člověka na věčný odpočinek. Pro tento den platí speciální 

pověra -  v tento den bylo zakázané cokoli šít, protože ostrá špička jehly by totiž 

mohla přilákat blesk.

  

221

Lidové zvyky:  

   

Bývalo zvykem, že hospodář obcházel s posvěcenou hromničkou (svíčkou) 

třikrát za sebou úly a přitom se modlil, což mu mělo zajistit zdravé včely a hojnost 

medu. Hromnička se také dávala do ruky umírajícího člověka. Její světlo mělo jeho 

duši svítit na cestu do nebe.  

Pranostiky: 

„Na Hromnice o den více. 

Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl třeba zmrznout 

Na Hromnice jasná noc – bude ještě mrazů moc. 

Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima více. 

Když na Hromnice ze střech teče, zima se dlouho nepovleče. 

Svítí-li slunce na Hromnice, zimy ještě ne polovice.“222

                                                 

220 TOUFAR, Pavel. Český rok na vsi a ve městě: leden - srpen. 2004. s. 44 - 51  

  

221 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové Tradice. První vydání. 2009. s. 14  
222 PENNICK, Nigel. Rok – tradice a svátky. 1994. s. 86. 
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5. 9 Svatý Blažej (3. února) 

Tento den je spojován s obchůzkami chudších žáků, dokonce „prý jde 

o jeden z nejstarších doložených žákovských zvyků v českých zemích.“223

Na svatého Blažeje po modlitbě přikládal kněz věřícím pod krk dvě svíčky, 

které byly svázané do kříže, tím měli být ochráněni po celý rok od bolesti v krku. 

Tuto praktiku zdejších kněží dokládá i Čeněk Habart: „Na svatého Blažeje dostává 

se v kostele takzvaného svatoblažejského požehnání: kněz dotýká se dvěma 

svíčkami křížem svázanými hrdla věřících, aby prý byly zahnány všechny krční 

nemoci.“

 Svatý 

Blažej byl podle pověsti biskup a lékař, který zachránil modlitbami hocha - ten totiž 

spolkl rybí kost a hrozilo mu udušení. I proto se stal svatý Blažej ochráncem před 

krčními chorobami.   

224

5. 10 Svatá Dorota (6. února) 

 V současné době vymizel svátek svatého Blažeje z povědomí mladých 

lidí.    

„Na svatou Dorotu chodívali po Kosově Hoře tři zpěváci po domech (muži 

i ženy): jeden měl na sobě bílou košili nebo bílou sukni (někdy i jen prostěradlo) 

a na hlavě korunu, druhý byl katem a třetí průvodčím – ten vybíral od lidí dárky, 

nejvíce obilí.  

Zpívali píseň, která začínala takto:  

„Byla svatá Dorota, 
pobožného života,  

pěkně čistě chodila, 
    protože svatá byla, …“ 

                                                 

223 TOUFAR, Pavel. Český rok na vsi a ve městě: leden – srpen. 2004. s. 51. 
224 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý.  1998. s. 129. 
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Za zpěv jim lidé většinou dávali výslužku – peníze. Tradice se dodržovala 

ještě v 50. letech i v blízkém okolí.“225

5. 11 Svatý Valentýn (14. únor) 

 Tento zajímavý zvyk se v současné době již 

nevyskytuje.    

Mnoho lidí si myslí, že svátek svatého Valentýna je pouhým americkým 

komerčním svátkem. Ale to je veliký omyl. Dokonce nejde o zvyk přinesený 

z Ameriky, ale původně pochází z Evropy, odtud se následně dostal do již zmíněné 

Ameriky, kde ho obchodníci náležitě finančně využili. Jak mnozí kulturně založení 

lidé vědí, v Praze v chrámu na Vyšehradě byl objeven relikviář, ve kterém je údajně 

část Valentýnovy lopatkové kosti.226

Život tohoto světce je ale opravdu historicky doložený. Svatý Valentýn 

pocházel z města Terni nedaleko Říma a žil ve 3. století. Byl biskupem a o jeho 

působení se traduje mnoho legend. V jedné z nich se například vypráví, že za vlády 

císaře Claudia II. tajně oddával zamilované páry, aby ochránil muže před odchodem 

do války. O jeho činnosti se bohužel císař dozvěděl, nechal ho uvěznit, mučil ho 

a nakonec byl 14. února r. 269 popraven. Dcera žalářníka se prý do něj zamilovala 

a on její city opětoval. Před popravou jí prý poslal dopis na rozloučenou s podpisem 

„S láskou Tvůj Valentýn“, a tak vznikly valentýnky – přáníčka, která si posílají 

zamilovaní lidé.

  

227

V tento den slaví nejen zamilovaní, ale v posledních několika letech i školy 

a různé obchodní domy nejen v Sedlčanech. V sedlčanských obchodních domech 

14. února každého nakupujícího obdarují prodavačky malým červeným 

čokoládovým srdíčkem popřípadě jinou drobností. Děti v mateřských školách i na 

nižším stupni základních škol vyrábí přáníčka, která pak většinou dávají rodičům, 

  

                                                 

225 Rozhovor s pamětnicí Evou Háralovou (viz příloha). 
226 Osobní zkušenost. 
227 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 17. 
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někdy svým tajným láskám. K nejčastějším výzdobám a symbolům tohoto dne patří 

červená srdíčka, květiny (růže), Amorek, labutě a holoubek. Zamilovaní lidé by se 

měli vzájemně obdarovat malými dárečky, děti zase určitým způsobem ocenit své 

rodiče (vyrobené valentýnky, …).228

Pranostiky: 

 

„Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna. 

Je-li na svatého Valentýna hvězdná obloha, bude pozdní jaro. 

Na svatého Valentýna zima sílit počíná. 

Svatý Valentýnek – jara tatínek.“229

 5. 12 Svatý Matěj (24. února) 

 

Na svatého Matěje „…běhávali lidé kolem stromů po zahradě, křičíce: Na 

svatého Matěje podkasávám závěje!“ Tato tradice měla podle místních obyvatel 

zmírnit zimu a zajistit, že na stromech pak nezmrzly květy.  V některých vesnicích 

byl zvyk trochu upraven – lidé obíhali stromy již brzy ráno jen v košili a volali:  

„A ty svatý Matěji, 
já mám k tobě naději: 

Pokud možno křičet budu, 
potud hojně ovoce mít budu! 

Bys nám ráčil naděliti 
hojnou úrodu na zahradě, na poli.“230

 
 

                                                 

228 Osobní zkušenost.  
229 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2009. s. 17. 
230 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl druhý. 1998. s. 129. 
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5. 13 Svatý Řehoř (12. března) 

V minulosti často obcházeli žáci se svým učitelem domy a koledovali. 

Jedním z těchto dní byl svátek svatého Řehoře, který se slaví 12. března. Byl to 

dokonce den učitelů a žáků. Jedna ze známých průpovídek na tento den je:  

Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře, šelma sedlák, který neoře.231

 Ještě roku 1780 několik dní před svatým Řehořem posílali na Sedlčansku 

zvláště vesničtí učitelé větší žáky přestrojené za vojáky po vsích. Kromě známé 

písně ´Učitele velkého, Řehoře svatého´zpívali následující verše a po obdržení daru 

šli dále.   

 

„S bubnem, se vší veselostí, svatému Řehoři ke cti, pod jeho regiment verbujem 
dítky všem ctnostem. 

Chásku malou nerozumnou,' zvěděnou i nezvedenou, přijímáme mezi nás, aby se 
přiučila při nás. 

Cvičení takové máme, ve škole se učíváme, nejprv Pána Boha znáti, jeho ctíti, 
milovati. 

Potom se učíme číst a psát, dále i taky počítat. Když nechce kdo poslechnouti, 
musejí se potrestáti. 

Metla je zdravé koření pro děti nevycvičený, když ve škole se trestají, mnozí rodiče 
se hněvají, hned strhnou ze školy žáka, mívají z něho vojáka, tam se zas musí kárati, 

lískovou holí trestati. 
Mnohý otec nechá syna doma, on raději vleze za kamna, umí lháti, proklíná ti, staré 

lidi přelhávati, oni svého otce nectí, neb není hoden té cti.“232

 

 

Svátek svatého Matěje ani svátek svatého Řehoře se v současné době 

neudržuje.  

O tradicích a zvycích v zimním období na Sedlčansku můžeme konstatovat, 

že zřejmě nevybočují z tradic české kultury. Určité specifické zvyklosti lze najít 

například ve slavení masopustu – Tučný čtvrtek a hojné masopustní průvody. 

                                                 

231 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl třetí. 1995. s. 48 
232 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl třetí. 1995. s. 48 
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Závěr 

Ve své práci jsem se zaměřila na tradice, které se dodržují v oblasti mého 

bydliště Sedlčan.  V úvodu jsem se snažila přiblížit jejich historii i současnou 

podobu. Nejvíce jsem vycházela z literatury, která se bezprostředně vztahuje 

k našemu regionu, tedy z čtyřdílné edice knih od Čeňka Habarta – Sedlčansko, 

Sedlecko a Voticko. Ačkoli jde o literaturu z 30. let 20. století, byla pro mě zdrojem 

informací o historii některých zvyků. Čeněk Habart vycházel i ze starší literatury, 

například z A. N. Vlasáka, kterého jsem ke své práci využila i já. Dále také 

vycházel z kronik, různých zápisů, ale i z rozhovorů s místními obyvateli. K práci 

jsem využila i Vlastivědný sborník Podbrdska. O některých současných akcích jsem 

se dozvídala z regionálního tisku, což je například Sedlčanský kraj a Příbramský 

deník. 

Po odborné stránce jsem čerpala informace  o lidových zvycích a tradicích 

z publikací P. Toufara, D. Šottnerové, J. Langhammerové, V. Vavřinové a dalších. 

I když knihy těchto autorů pocházejí v poměrně nedávné doby, oni sami vycházejí 

ze starších publikací, například z knih Čeňka Zíbrta.  

První kapitola mé práce posloužila k představení Sedlčanska. Tento region 

je zajímavý nejen přírodními a kulturními památkami, ale i rozmanitou historií, 

propletenou různými významnými jmény. Na některé z těchto osobností jsou i sami 

obyvatelé náležitě hrdí a snaží se jejich působení v tomto kraji připomenout 

a zviditelnit ostatním lidem. Různé spolky a kluby tak pořádají například turistické 

pochody (Krčínův pochod za velikonočním vajíčkem, pochod Sukova stezka), 

hudební festivaly (festival Sukovy Sedlčany) a podobně.  

V následující kapitole začíná stěžejní oblast mé práce. Druhá kapitola, 

nazvaná Jaro popisuje veškeré tradice a svátky, spojené s tímto ročním obdobím. 

Velikou část zaujímají samozřejmě Velikonoce, už proto, že patří 

k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše 

Krista, k němuž došlo třetího dne po jeho ukřižování. Oslava Velikonoc však 

nekončí Hodem Božím, trvá celkem padesát dní a vrcholí svátkem Seslání ducha 

svatého. Na Sedlčansku patří tyto svátky k těm oblíbeným. Tradice pečení beránků, 
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zdobení vajec, pletení pomlázky i koledování jsou zachovány a každoročně se jich 

účastní spousta mladých lidí. 

Další část druhé kapitoly jsem věnovala pálení čarodějnic, které se v našem 

kraji stále udržuje. Mladí lidé si ho však nespojují s různými magickými silami, ale 

tento večer je pro ně posezením s přáteli u ohně za přítomnosti dobrého jídla, pití 

a zábavy. Některé školy se snaží dětem přiblížit původní význam tohoto dne, 

přiblížit situaci upalování čarodějnic v minulosti a připravují pro děti různé akce 

a programy.  

Stavění máje je také zvykem, na který nedají místní lidé dopustit. Ve městě 

i na vesnicích se tradice stavění i hlídání máje pokládá za samozřejmost. Poražení 

májky hochy z jiné vesnice je pak pro danou obec potupou a ostudou. Někteří lidé 

stále dodržují i stavbu májky pro nevěstu.  

K novodobým tradicím patří oslava pobytu K. H. Máchy v našem regionu. 

K oslavám dvoustého výročí od narození Karla Hynka Máchy se tento rok připojila 

i Městská knihovna Sedlčany. Ta připravila na měsíc květen různorodý program, 

pořádala již 9. Májový poetický večer, zajistila přednášku od významného historika 

umění a v neposlední řadě zorganizovala pochod „Na Zvěřinec za Máchou“. Tento 

pochod byl mezi účastníky kladně přijat a bude určitě zopakován i v příštích letech. 

Jarní příroda láká i místní turistické spolky k pořádání různých pochodů 

a výletů v přilehlém okolí. Vyjmenovala bych například pochod Sukovou stezkou 

(ze Sedlčan do nedalekých Křečovic, které jsou rodištěm J. Suka) a další.  

Květen je také měsícem, kdy děti mohou svým matkám vyjádřit vděk při 

oslavách dne matek, buď v podobě vlastnoručně vyrobeného dárečku, přáníčka, 

nebo i malým koupeným dárečkem. Tento svátek však nepatří k tradičním, ale 

k novodobým, slaveným až od počátku 20. století.  

K světcům, kteří jsou s jarem spojováni, patří na Sedlčansku svatý Florián – 

patron hasičů. Již po několikáté se v Sedlčanech a některých dalších obcích konaly 

oslavy tohoto světce, v podobě ukázkového zásahu hasičských jednotek a záchranné 

služby.    
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Třetí kapitola Léto evokuje v dětech dobu prázdnin, volného času 

s kamarády a užívání si. Pro hospodáře však bylo léto vždy dobou sklizně obilí. Se 

žněmi i dožínkami pak souvisely různé zvyky a následné oslavy. Záměrně jsem do 

kapitoly s létem zapojila i letnice a svátek Božího těla, protože svým koncem 

mohou zasáhnout již do období léta.   

 Pro Sedlčany je typickou červnovou tradicí konání oslav města – slavností 

Rosa. Ačkoli do oslav zasahuje i moderní doba v podobě pouťových atrakcí 

nedaleko hlavního místa oslav, program slavnosti nás přivede do historie. Samotné 

slavnosti začínají dramatizací pověsti o Janu Žižkovi a jeho přepadení Sedlčan, 

v průběhu programu pak mohou diváci zhlédnout různá vystoupení historického 

tance, zpěvu i šermířství. Atmosféra stánků kolem náměstí T. G. Masaryka pak 

místním nabízí pohled na různá řemesla, rukodělné práce a dobovou kuchyni.  

Závěr léta místním oznamuje příchod Sedlčanské pouti. V současnosti se ale 

její podoba proměnila do ulic přeplněných stánky s občerstvením a atrakcemi 

v oblasti Nového města. Mladí lidé si tak pouť spojují s jízdou na všelijakých 

zábavných atrakcích, posedáváním u občerstvovacích míst do nočních hodin 

a tancem na zábavách či rockovém festivalu, který se v tu dobu v blízkosti Sedlčan 

koná. Většina lidí si neuvědomuje, že pouť měla původně náboženský smysl. Lidé 

chodili rozjímat a vzpomínat. V místech, kam poutníci mířili, byly sice i různé 

stánky, ale jejich zboží představovaly většinou růžence, svaté obrázky a perníkové 

pečivo. V dnešních stáncích naleznete sladkosti, hračky, oblečení a jiný podobný 

sortiment. V mnoha domácnostech se v současnosti udržuje tradice setkání 

s blízkými příbuznými i přáteli, kteří přijíždí v den pouti na návštěvu a dostanou 

pohoštění – například v podobě oběda a hlavně pouťových koláčků.  

Čtvrtá kapitola Podzim je přípravným obdobím před Vánocemi. 

Astronomický podzim začíná již 23. září, ale v našem regionu se v průběhu září ani 

října žádné speciální zvyky ani tradice nedodržují. Oslava haloweenu nemá v České 

republice takové kořeny jako například v USA. Jde o tradici novodobou a ještě tak 

nezažitou. Děti se o tomto svátku, jeho původu a tradicích s ním spojených 

dozvídají hlavně ve škole při hodinách anglického jazyka. Jako zpestření pak 

v některých družinách vydlabávají dýně a pořádají rej masek. V českých rodinách 
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se ale svátek zatím moc neujal, i když v obchodech už začíná být dostupné zboží 

k výzdobě domů k této příležitosti. 

Listopad s sebou přináší Památku zesnulých, den, kdy lidé vzpomínají na 

své příbuzné a přátele, kteří již nejsou mezi živými. O „dušičkách“ můžeme téměř 

na každém hrobě na hřbitově vidět zapálené svíčky a různé věnečky s nápisem 

„Vzpomínáme“. Lidé takto vyjadřují svou vzpomínku na své blízké a pro většinu 

místních obyvatel by bylo ostudou v tento den nemít na hrobě svých předků již 

zmíněnou zapálenou svíčku a položený věneček. 

Typickým zvykem pro Sedlčany je Martinské posvícení. Posvícení je 

slavnost na počest vysvěcení místního kostela a většinou se koná neděli před nebo 

neděli po svátku daného světce, kterému je kostel zasvěcen. Toto posvícení je 

v posledních letech znovu oživováno především pro malé děti. Ty jsou ve školkách, 

družinách i mateřském centru seznámeny s původem této slavnosti. S rodiči nebo 

učitelkami se pak vypravují na lampionový průvod, který je zakončený příjezdem 

svatého Martina a objevením pokladu v podobě různých sladkostí. Pro místní je toto 

posvícení spojené hlavně s jídelní tabulí – typickým jídlem je pečená 

svatomartinská husa, ze sladkých pokrmů jsou to pak ořechové rohlíčky nebo 

kohoutí hřebeny, jež jsou plněné švestkovými povidly nebo také ořechovou náplní. 

Svatomartinskou tradici se snaží místní obyvatelé stále udržovat. K novodobé 

podobě patří také snaha tohoto světce připomenout v podobě Svatomartinského 

jarmarku. 

Poměrně velkou část podzimu představuje advent. Období, které trvá po 

dobu čtyř neděl před 24. prosincem a je dobou příprav na Vánoce. Do období 

adventu zapadají svátky svatého Ondřeje, svaté Barbory, svatého Mikuláše a svaté 

Lucie. Na některé z nich si už v dnešní době lidé ani nevzpomenou – například zvyk 

svobodných dívek modlit se ke svatému Ondřeji, aby jim ve snu zjevil jejich ženich, 

se už dnes nepraktikuje. Z některých zvyků ale zbylo mezi lidmi alespoň určité 

povědomí. Na vesnicích v blízkém okolí byl podle vyprávění pamětníků svátek 

svaté Lucie ještě v 50. letech 20. století slaven, dnes již upadl v zapomnění.  
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Ačkoli si lidé nespojí osud svaté Barbory a obchůzkami, které se v minulosti 

konaly, mezi místními lidmi stále přetrvává tradice trhání tzv. „barborek“, tedy 

větviček třešně, které mají do Štědrého dne vykvést.  

Významnějším svátkem je pak svatý Mikuláš. Tradice obchůzek čerta, 

anděla a svatého Mikuláše je zde poměrně zakořeněná a dodnes se ve většině rodin 

dodržuje. V minulosti ale byl na Sedlčansku zvyk, že s touto trojicí ještě obcházel 

svatý Petr a smrt. K obchůzkám měli i speciální řeč, ve které všechny zmíněné 

postavy vystupovaly. V současnosti už ale rodiny obchází pouze čert, anděl a svatý 

Mikuláš. Děti si připraví básničku, za kterou dostanou odměnu.  Moderní doba 

s sebou ale přináší i svá negativa, jež jsem zmínila - házení zábavné pyrotechniky. 

Doufám, že takové chování místní čerty, anděle ani Mikuláše neodradí a tradice se 

udrží i pro budoucí generace. 

V poslední kapitole Zima jsem se snažila přiblížit atmosféru českých Vánoc 

a Masopustu. Nejprve jsem pojednala o původu vánočních svátků a zvycích, které 

byly v našem kraji dodržovány. Postupně jsem popsala jednotlivé symboly Vánoc, 

a to: vánoční stromeček, betlémy, mše, tradice dodržované na Štědrý den a podobu 

dalších vánočních svátků. Zabývala jsem se také přelomem roku a oslavou Silvestra 

v našem regionu.  

K dalšímu typickému svátku patří Tři králové. Svátek zažívá v současnosti 

znovuobnovení tradice, protože spousta mladých lidí se účastní charitativní 

Tříkrálové sbírky. Pozadu nezůstávají ani rodiny na Sedlčansku, které do sbírky již 

poněkolikáté přispívají.  

Lidové tradice nezanikly, ani pokud se jedná o masopust, ba naopak, lidé si 

znovu některé zvyky připomínají a oživují. Jsou to například masopustní průvody, 

které můžeme vidět na celém Sedlčansku, ale i dokonce v samotných Sedlčanech. 

V oblibě jsou svátky, které určitým způsobem souvisejí s jídlem – mezi místními 

lidmi se stal velmi oblíbený Tučný čtvrtek v Příčovech, kde si přijdou na své hlavně 

milovníci zabíjačky.   

Některé svátky stále ale zůstávají v církevní podobě a konají se pouze 

v prostorách kostela a jeho okolí. Z toho vyplývá, že ateisté nemají o těchto 
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tradicích a liturgických zvycích povědomí. Těmi zvyky jsem myslela například 

svěcení hromniček, svěcení ratolestí jívy apod.     

Na úkor zapomenutí některých svátků (sv. Dorota, sv. Blažej, sv. Matěj) se 

asi nejznámějším svátkem stal svatý Valentýn, který se k nám v komerční podobě 

dostal především z anglicky mluvících zemí. Svátek zaznamenává stále větší oblibu 

nejen mezi mladými, ale i u starší generace. 

Jak jsem chtěla svou prací dokázat, Sedlčansko je regionem, který se snaží 

lidové zvyky a tradice stále udržovat.  Ačkoli některé zvyky upadly v průběhu let 

v zapomnění, jiné jsou vystřídány dalšími tradicemi a zvyklostmi, které je patrně 

v budoucnu nahradí. Stále se mnoho místních lidí snaží udržovat typické zvyky 

a tradice naší kultury, snaží se je předat svým dětem, a tak zachovat specifické rysy 

našeho kraje. Lze tedy doufat, že nadšení místních obyvatel pro udržování tradic 

nepoleví a lidé se je budou snažit zachovat.  

Při shánění materiálů k mé práci, jsem zjistila, že místní zvyklosti a tradice 

jsou opravdu pestré a tradice na Sedlčansku přináší lidem různé možnosti 

a příležitosti k zpestření života. Velikou zásluhu na dodržování tradic mají nejen 

rodiny, ale i školy, školní družiny, zájmové kroužky, knihovny a jiné kulturní 

spolky (Loutkoherecké sdružení Našlose, Mateřské centrum Petrklíč, …) různé 

organizace (muzea, Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, regionální středisko, …). 

Například školy si mohou v Městské knihovně Sedlčany objednat různé besedy, 

které mohou být jak součástí výuky, tak i volnočasových aktivit. Těm všem patří 

dík za zachování a znovuobnovení lidových zvyků a tradic.   
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2. Rozhovor s pamětnicí Evou Háralovou 

Rozhovor probíhal v bydlišti pamětnice dne 6. prosince 2009, v době od 

13:30 do 16 hod. Eva Háralová rozená Prošková se narodila 8. prosince 1939 

v Kosově Hoře, kde také strávila své dětství a mládí. Krátce po svatbě se 

odstěhovala za manželem do Sedlčan a od té doby v nich zůstala bydlet. Její manžel 

byl dlouhou dobu zaměstnán na Městském úřadu v Sedlčanech, byl vedoucím 

Odboru kultury na Okresním úřadu v Příbrami a pak se stal vedoucím Městského 

kina Sedlčany. Paní Háralová pracuje  již od roku 1970 v Kulturním domě Josefa 

Suka Sedlčany.  

 

Jak vzpomínáte na lidové zvyky a tradice v době svého dětství a mládí? 

Nacházíte podstatné rozdíly? 

(EH): „Když jsem byla malá, nebylo takových možností, jaké mají děti dnes. 

Nebyla žádná televize ani počítač. Volný čas jsme trávili četbou, hraním, 

pomáháním v domácnosti a hospodářství. Jako děti jsme také musely chodit do 

kostela, takže jsme se účastnily většiny obřadů, které farář připravoval, a my jsme 

mu s nimi pomáhaly. Když jsem byla starší, lidé slavili všechny možné svátky – 

rádi se scházeli, tancovali. Dnes už se toho neslaví tolik, jako tomu bylo dřív.“ 

Na jaké svátky vzpomínáte nejraději? 

(EH): „Nejhezčí vzpomínky z dětství i mládí mám na Vánoce. Nejen na 

samotné svátky, ale i na přípravy před nimi. S rodiči jsem často chodila do kostela, 

kde jsme zpívali ve sboru koledy a vánoční písně. Pěvecký kroužek jsme měli i 

v rámci školy a s ním jsme chodili vystupovat.“ 

Byly v období před Vánocemi na Sedlčansku nějaké speciální zvyky? 

(EH): Před Vánocemi jsme dodžovali svátkek sv. Barbory, sv. Mikuláše a 

sv. Lucie. Chodili jsme trhat větvičky třešní a čekali jsme, jestli nám na Vánoce 



 

rozkvetou. Na Mikuláše chodili po domácnostech anděl, čert a Mikuláš – ty dětem 

přinášeli nadílku a pokárání pro ty zlobivější. 

Na svatou Lucii chodila po domácnostech děvčata v bílých hábitech s bílým 

„zobákem“ na obličeji. V ruce držela husí brk a kontolovala, jestli máme doma 

uklizeno a zda nám hoří kamna. Rodiče jim většinou dali nějakou poroznost – 

v podobě peněz, my děti jsme od Lucie dostaly na oplátku sladkost. 

 Jaké byly v minulosti Vánoce? 

(EH): „Naše rodina nebyla přiliš bohatá a doba války a poválečné období 

bylo také chudé. Například některé ozdoby na stromečku byly koupené, jiné jsme si 

doma vyráběli sami – schovávali jsme různá pozlátka a pak do nich balili oříšky. 

Místo elektrických svíček byly na stromku normální voskové svíčky. Dárky byly 

skromné. Celková atmosféra Vánoc byla jiná. Více se lpělo na rodinné vztahy – 

Vánoce byly dobou, kdy se celá rodina navštěvovala. Chodilo se do kostela. 

Pamatuji si, jak jsme chodili dívat ke strýčkovi domů na betlém.  

(EH): Betlém v Kosově Hoře byl většinou umístěn na náměstích poblíž 

vánočního stromku. V některých vesnicích jste u něj mohli nalézt i kasičku, kam 

lidé mohli přispět drobnými obnosy na opravy kostela. V Kosově Hoře chodila v 

době Vánoc jedna rodina z chudších poměrů s vyřezávaným betlémem, zavěšeným 

na pásu kolem krku. Chodili od domu k domu, zpívali koledy a většinou za to 

dostali výslužku v podobě jídla, cukroví, oříšků nebo drobných peněz. Za mého 

mládí jsme jim říkali betlemáři, ale v současné době se už tento zvyk neudržuje.“ 

Chodila jste koledovat na svatého Štěpána? 

(EH): „Na svatého Štěpána byl čas návštěv mezi příbuznými. Přáli si veselé 

svátky, připravilo se drobné občerstvení a zpívali se koledy. Na Sedlčansku bylo ale 

zvykem, že některé děti na svatého Štěpána chodily koledovat. S koledou: 

Koleda, koleda Štěpáne, 
co to neseš ve Džbáně? 

Nesu, nesu koledu, 
upad jsem s ní na ledu. 

Psi se na mě zběhli, 
koledu mi snědli. 



 

Většinou jsme těmto malým koledníkům dávali drobné peníze, v některých 

domácnostech dostali i cukrovinky. Ráno na svatého Štěpána se chodilo na mši do 

kostela a odpoledne se v kostele u jesliček zpívaly koledy. Večer se pak konal 

myslivecký bál. “ 

Kdy se ještě chodilo koledovat? 

(EH): Na svatou Dorotu chodívali po Kosově Hoře tři zpěváci po domech 

(muži i ženy): jeden měl na sobě bílou košili nebo bílou sukni (někdy i jen 

prostěradlo) a ona hlavě korunu, druhý byl katem a třetí průvodčím – ten vybíral od 

lidí dárky, nejvíce obilí.  

Zpívali píseň, která začínala takto:  

„Byla svatá Dorota, 
pobožného života, 

pěkně čistě chodila, 
   protože svatá byla, …“ 

 

Za zpěv jim lidé většinou dávali výslužku – peníze. Tradice se dodržovala 

ještě v 50. letech i v blízkém okolí. 

Jak vypadal masopust a Velikonoce 

(EH): „Před dobou půstu bylo hodně plesů a také se často konaly svatby. 

Dnes už se tolik plesů asi nepořádá. O masopustu chodily masky v masopustním 

průvodu, večer se konaly různé zábavy. V podstatě se tyto zvyky dochovaly 

dodnes.„ 

„O Velikonocích jsme chodili do kostela – na květnou neděli se světili 

kočičky. Od zeleného čtvrtka jsme chodili s řechtačkami místo kostelního zvonění. 

Jako děti jsme chodily do kostela, kde jsme až do soboty hlídaly Boží hrob. Když 

jsem byla malá, tak jsem z tohoto hlídání měla docela strach. V kostele bylo šero a 

jenom v okolí Božího hrobu svítily svíčky. Uprostřed nich ležela figurína Ježíše 

Krista s probodnutým srdcem. Lidé se chodili do kostela modlit a přispívali peníze 

do kasičky. Na Bílou sobotu bylo vzkříšení – všichni ve vesnici se svátečně oblékli, 

přišli do kostela a šel průvod po náměstí. Farář měl nad sebou nebesa, cestou se 



 

zpívalo, hrála hudba a všude byly rozsvícené svíčky. Obešla se většina Kosovy 

Hory a průvod se vrátil do kostela, kde se konala mše. 

 Velikonoční pomlázka byla v podstatě podobná jako dnes. Jen ji slavilo 

více lidí, děti chodily koledovat, rodiny se navštěvovaly.“       

Jaký byl další svátek? Pálení čarodějnic a stavění máje? 

(EH): „V Kosově Hoře jsme jako mladí stavěli májku už týden dopředu a v 

místní Sokolovně se konala taneční předmájová zábava, kam se šlo od májky 

v průvodu. Tento týdenní posun byl kvůli tomu, že v Sedlčanech se o týden déle 

konala zábava, které se všichni mladí chtěli účastnit. Prvního května ráno se všichni 

lidé sešli u Sokolovny v Kosově Hoře a každý podnik měl připravený ozdobený 

alegorický vůz. Za doprovodu muziky se lidé, školy i zaměstnanci podniků vydali 

na pochod do Sedlčan. Pochodu se účastnily i okolní vesnice a všichni se setkali na 

Novém městě v Sedlčanech, odtud pak prošel ještě průvod městem. Odpoledne byl 

pro účastníky průvody připravený zábavný program na starém hřišti a večer se tam 

také konala veliká taneční zábava.“ 

Jak probíhal svátek Těla Páně? 

(EH): „Malé dívky měly košíčky plné natrhaných lístečků z květin. Tato 

církevní slavnost nebyla v našem městě zakázána ani za vlády komunistů. Z kostela 

svatého Martina vyšel průvod městem, jako první šly drůžičky, pak mládenci 

s kostelními prapory a za nimi farář s monstrancí, nad kterým nesli čtyři mládenci 

nebesa. V průvodu pak šli muzikanti a ostatní lidé. Některé rodiny po městě 

připravily otáře – stolky se svatými obrázky, větve z břízy a květiny. Průvod u nich 

vždy zastavil a farář tyto oltářky posvětil. U každého tohoto oláře lidé zpívali píseň: 

Andělé  boží z nebes ráje, 
sestupte v naše české kraje, 

slavný den nastal vám i nám, 
… 

a farář předříkával modlitbu. Průvod prošel přes Nové město až na hřbitov, 

kde byly také dva oltáře. Na zpáteční cestě už průvod šel rovnou zpátky do kostela.“  

 



 

Vzpomínáte na některé rozdíly mezi poutí v Sedlčanech a poutí v Kosově Hoře 

(EH): „V Kosově Hoře se na svatého Bartoloměje (24. srpna) slaví 

bartolomějské posvícení. Na rozdíl od Sedlčan se zde vždy držela „pěkná hodinka“. 

Byla doprovázena mší v kostele na hřbitově, která se konala i v pondělí. Lidé se 

scházeli na návsi a po této mši se vozili na atrakcích i dospělí lidé, přicházeli i 

pracující z místních podniků. Posvícení vždy tedy trvalo tři dni – sobotu, neděli i 

pondělí a ve všechny tyto dny byla v Sokolovně zábava. Týden po tomto posvícení 

se ještě dodržovalo takzvané mladé posvícení. Opět se konala zábava a k obědu 

nesměla chybět pečená husa.“.“ 

Co říkáte na lidové zvyky a tradice na Sedlčansku v dnešní době? 

(EH): Podle mého názoru se lidé snaží hodně zvyků stále dodržovat. Ačkoli 

se v mnohých případech atmosféra toho daného svátku změnila, je důležité, že si na 

něj lidé ještě vzpomenou. Za mého dětství bylo mnoho svátků spojeno hlavně 

s prostředím kostela. Dnes se o nich děti dozvídají ve školách, od rodičů nebo i 

jinde. Většinu života pracuji v oblasti kultury a mnoho akcí jsem již zažila. Těší mě, 

když vidím, že lidé mají stále chuť něco podnikat, připravovat různé výstavy, 

účastnit se pochodů a přednášek. Některé zvyky a tradice mají na Sedlčansku 

opravdu dlouhou historii, jiné jsou nové, ale i tak je vidět, že náš region je kraj plný 

různorodých tradic a zvyků. Snad nám všechny do budoucnosti vydrží, nebo se i 

rozrostou.“  
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