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Abstrakt

Podnětem k výběru  tohoto  tématu  byl  fakt,  že  jsem nikde  nenalezla  komplexně 

zpracovaný přehled místních tradic a zvyků a také to, že zde žiji od narození a tak 

mám řadu vlastních  poznatků,  které  mohu při  zpracování  uplatnit.  V posledních 

letech  zde  dochází  ke  vzniku  nových  tradic  a  částečně  také  k obnově  tradic 

dřívějších. Cílem práce je zjistit  a zaznamenat tradice, které se v oblasti Českého 

Meránu dodržovaly dříve, ale zejména ty, které se zde objevují dnes. Práce nejprve 

stručně  popisuje  oblast  Českého  Meránu,  její  přírodní  charakteristiku,  historii  a 

významné osobnosti, které odtud pocházejí. Dále uvádí konkrétní tradice, které jsou 

rozděleny do skupin podle svého druhu -  od historických tradic  vycházejících  z 

lidových  a  křesťanských  svátků,  po  novodobé  tradice.  Připomíná  také  některé 

zaniklé  tradice,  které se do dnešní doby nedochovaly.  Kromě toho se zmiňuje o 

místní kronice, která byla významným zdrojem informací. V závěru práce je uveden 

její možný praktický přínos a využití.
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Abstract

The reason why I choose this topic was the fact that I haven't managed to find any 

comprehensive overview of local traditions and habits  and also that I have been 

living in this area all my life and so I have many findings of my own to use. There 

are new traditions raising in recent years and also some of the old ones are beeing 

revived. The aim of this thesis is to discover and note the traditions, which were 

held in the past and also the traditions that are new. At first we look at the Czech 

Merano area,  describe it's nature characteristics, history and some of the famous 

people, who came from there. Then there is a list of concrete traditions split into 

groups  by  its  type  -  from  the  historical  traditions  based  on  folk  and  christian 

holidays to the modern ones. It also reminds some of the extincted traditions. There 

also is  a  remark  of  the local  chronicle,  which  has  been  an  important  source of 

information. In the conclusion there is a short notice about the contribution of this 

work and some of the possibilities of it's utilization in practice.
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Úvod

Nikde  jsem  nenalezla  komplexně  zpracovaný  přehled  tradic  a  zvyků 

Českého Meránu. Vzhledem k tomu, že v této oblasti žiji od narození, mám mnoho 

konkrétních  vlastních  zkušeností  a  poznatků.  Rozhodla  jsem se  proto  toto  téma 

zpracovat.

Podnětem k mé práci byl i fakt, že v tomto kraji dochází v posledních letech 

ke vzniku nových tradic a částečně také k obnově tradic dřívějších. Srovnání jejich 

podob  se  však  postupně  ukazuje  jako  složité,  neboť  pramenů,  které  by  tyto 

informace měly obsahovat, není dostatek.

Má diplomová práce si  klade za cíl  zjistit  a zaznamenat  tradice,  které  se 

v Českém Meránu dodržovaly dříve,  ale  zejména ty,  které  se zde objevují  dnes. 

V případě přetrvávajícího výskytu zvyku se také snažím o srovnání jeho dřívější a 

dnešní podoby. 

Dodržování  tradic  je  velmi  důležité,  jelikož  jejich  prostřednictvím 

uchováváme budoucím generacím zvyky a jejich kulturní odkaz. Nebýt toho, že se 

v rodinách, byť třeba jen ze setrvačnosti, dodržují aspoň některé zvyky, mnoho lidí 

by už nemuselo znát například čarodějnice, děti by nepoznaly strach z čerta nebo 

radost z dárků „od Ježíška“ a  tak by jejich  fantazie  byla  ochuzena o celou řadu 

kouzelných  podnětů.  Děti  z města  už  dnes  znají  tradic  mnohem  méně,  než  ty 

venkovské  a  je  více  než  pravděpodobné,  že  někdo,  kdo  sám  nezažil  kouzlo 

takovýchto okamžiků, nebude v jejich tradici pokračovat ani u svých dětí.  To by 

znamenalo jejich postupné zanikání.  Je proto třeba tradice uchovávat a pěstovat, 

podporovat vznik nových a učit děti důležitosti a smyslu stávajících zvyků.

Text je členěn do několika samostatných kapitol, které začínají všeobecným 

popisem oblasti Českého Meránu, z historického i zeměpisného hlediska, následuje 

zmínka  o  významných  osobnostech  spojených  se  zdejším  krajem  a  tradičním 

místním podniku. Poté je zařazena kapitola týkající se samotných tradic, které jsou 

dále členěny, a uvádím i krátkou kapitolu o místní kronice, jenž se ukázala jako 

nejcennější, i když také ne zcela dostačující zdroj informací.

10



Při vypracovávání práce budu kromě již zmíněné kroniky čerpat z řady knih, 

místních periodik, vlastního dlouhodobého pozorování a také využiji poznámky z 

vyprávění  pamětníků.  Z  toho  ve  své práci  uvedu  vždy  jen  potřebné  pasáže,  u 

kterých  bude  v poznámce  zmíněn  konkrétní  člověk,  od  kterého  jsem  se  danou 

informaci dozvěděla.  Sedlec-Prčice je sice město, ale atmosféra zde panuje spíše 

vesnická,  neboť  se  všichni  navzájem znají.  Díky tomu nebyl  problém zeptat  se 

několika zdejších obyvatel na pár otázek týkajících se místních tradic. K dispozici 

mám i archivy dalších osob, které bych v práci ráda využila.

Pokusím se zmapovat současný stav tradic v Českém Meránu, zda-li tradic 

v posledních  letech  ubývá  či  přibývá,  jestli  jsou  zachovávány  dřívější  tradice, 

obnovovány  zaniklé  nebo  vznikají  zcela  nové  tradice  a  jak  se  ve  zdejším kraji 

dodržují.
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1  Český Merán

„Kdo kráčí  od  stanice  „Heřmaničky-Sedlec“  po  silnici  k Sedlci,  stane  u 

Loudilky překvapen: vidí před sebou velikou kotlinu a v dáli hrad Vysoký Chlumec,  

pánovitě shlížející do krajiny, stranou pásmo vrchů, za nimiž tuší Vltavu, a ještě  

více v pozadí – už jako v mlze – hory Brdské. A zrak jeho s radostí utkví  na středu 

kotliny:  dvě  města  skrovných  rozměrů  –  Sedlec  a  Prčice  –  tulí  se  k sobě  jako 

nerozlučné družky. Kol dokola bělají se vesničky, skryté v hustém stromoví, potoky 

vinou se lučinami jako stříbrné nitky,  tu a tam lesknou se hladiny rybníků jako  

zrcadla;  na  všech  stranách  samá zeleň  a  mezi  tou  probleskují  silnice  s řadami 

ovocných  stromů.  Vše  to  ověnčeno  jest  jako  ve  veliké  hluboké  míse  vysokými  

lesnatými  vrchy.  Jižně  na  obzoru  příkře  se  zvedá cunkovský  hřbet,  přes  700 m  

vysoký.  Na  pohoří  tom usmívají  se  ze  stromoví  a  lesních  tišin  do  širého  kraje  

vesničky Javoří, Cunkov a Ounuz; tato poslední víska je nejvyšší osadou z celého 

našeho  kraje  (713  m  n.  m.).  Pod  tímto  zeleným  pásmem  horským  v údolí  

prokmitávají z hustého stromoví Jetřichovice s bílou ozubenou věží zámeckou a po 

táhlých stráních rozsety jsou samoty se skrovnými políčky jako salaše v horách. A 

vísky na všech stranách a stromoví a lesy všude, vrch za vrchem se rýsuje, obzor se 

vlní, temní se, modrá, šedne, až v dálce mizí. Český Meran!“1

1.1  Vznik názvu

Název Český Merán se poprvé objevil v roce 1890 v průvodci Sedleckem, 

který  napsal  Kamil  Harmach.  Ten byl  nadšeným propagátorem Sedlecka.  Podle 

průvodce dal tomuto místu jeho název první ředitel  táborského gymnázia Václav 

Křížek. Ten, očarován zdejší krajinou a jejím půvabem, přirovnal údolí ke starému 

italskému městu Merano, ležícímu na jižním svahu Alp, ve kterém se pěstuje vinná 

1 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko : I. díl. Sedlčany : Pražská edice, 1995, str. 88
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réva a je známo svými úzkými uličkami.  Tohoto přirovnání se překrásné kotlině 

dostalo tedy pravděpodobně podle stejně úchvatného pohledu na kotlinu z okolních 

hřebenů Čertovy hrbatiny a  stejně příznivých klimatických podmínek. Proto tedy 

onen pro turisty těžko rozluštitelný název Český Merán.2 

Hlavní část údolí Českého Meránu je tvořena městem Sedlec-Prčice, ležícím 

na samé hranici středních a jižních Čech, dále sem spadá několik okolních vesnic, 

z nichž  žádná  neleží  dále  než  na  vrcholcích  kopců  obepínajících  údolí.  Pevné 

hranice  tohoto  území  však  nejsou  nikde  přesně  definovány.  Přibližné  hranice  si 

můžeme prohlédnout na mapě (viz příloha č. 1). Nejvyšším bodem této oblasti je 

Javorová skála, která se vypíná do výšky 723 m.n.m.

1.2  Charakteristika oblasti

Pro  tuto  oblast  jsou  charakteristické  zalesněné  kopce,  pastviny  i  již 

zmiňované  údolí.  Kolem  Sedlce-Prčice,  ležícího  v centrální  části  kotliny  i 

samotného  Českého  Meránu,  je  rozeseto  velké  množství  malých  vesnic,  které 

spadají  pod jeho správu. Však je to také město,  které se může pyšnit nejvyšším 

množstvím přilehlých osad v celé  České republice.  Celkem je totiž  území  města 

složeno  z 36  základních  sídelních  jednotek  (Bolechovice,  Bolešín,  Božetín, 

Chotětice,  Divišovice,  Dvorce,  Jetřichovice,  Kvasejovice,  Kvašťov,  Lidkovice, 

Malkovice,  Matějov,  Měšetice,  Moninec,  Monín,  Mrákotice,  Myslkov,  Náhlík, 

Nasilov,  Nové  Dvory,  Prčice,  Přestavlky,  Rohov,  Sedlec,  Staré  Mitrovice, 

Stuchanov,  Sušetice,  Šanovice,  Uhřice,  Včelákova  Lhota,  Velštin,  Víska, 

Vozerovice, Vrchotice, Záběhlice, Záhoří a Kozinec).3

2 MAŠEK, Karel. Charakteristika vesnic Českého Meránu se zaměřením na jejich architektonické  
složení. Mrákotice, 2010, str. 11
3 Malý průvodce po tradičním turistickém regionu. Sedlec-Prčice : Společenství obcí Čertovo 
břemeno, 2003, str. 17
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Pro Český  Merán  jsou  charakteristické  klikaté  cesty,  které  do  údolí  (viz 

příloha č. 2) sbíhají ze všech okolních kopců. To je dané hlavně jeho polohou. Leží 

ve  středu  jakéhosi  pomyslného  trojúhelníku  mezi  většími  městy  a  to  konkrétně 

Sedlčanami,  Voticemi  a  Táborem,  z nichž  nejbližší  je  vzdálené  přibližně  třináct 

kilometrů.  Oblast  nebyla  právě  předurčena  k velkému  populačnímu  a 

průmyslovému rozvoji i tím, že se jí při stavbě vyhnula železnice, kterou najdeme 

až za kopcem, v přibližně sedm kilometrů vzdálené obci Heřmaničky. Jisté zlepšení 

slibuje nově budovaná dálnice. 

Byl to kraj chudý, neoplývající průmyslem, ležící stranou od velkých měst a 

rušných  komunikací.  Hlavním  zaměstnáním  obyvatelstva  této  oblasti  bylo 

zemědělství, jelikož tu až do roku 1945 průmysl prakticky nebyl. Menší zemědělci 

pracovali část roku v místních lihovarech a pivovarech, které však postupem času 

skoro všechny zanikly. Mnoho mladých lidí odcházelo za prací do průmyslových 

měst. 

Politické  hranice  tohoto  území  byly  mnohokrát  měněny.  Přibližně  od 

poloviny 19. století do čtyřicátých let 20. století byla zřízena okresní hejtmanství a 

Sedlecko připadlo k okresu sedlčanskému.4 Později došlo k vzniku okresů a oblast 

Českého Meránu se stala součástí okresu Benešov, s tím že okrajové části už patřily 

okresu Příbram a Tábor. Od vzniku krajů oblast spadá do kraje Středočeského a 

v referendu obyvatelé rozhodli, že Sedlec-Prčice bude patřit do okresu Příbram.

Celé  území  regionu Český Merán  má bohatou  tradici  turistického  ruchu, 

především  pro  zachovalé  přírodní  bohatství  a  řadu  historických  i  kulturních 

památek.  Region  je  ideálním terénem pro pěší  i  cyklistickou  turistiku,  rybaření, 

lovecký sport, jízdu na koních, golf a v zimním období jsou zde dobré podmínky 

pro  lyžování  (Skiareál  na  Monínci).  Celonárodní  proslulost  získalo  městečko 

Sedlec-Prčice díky oblíbenému turistickému pochodu Praha–Prčice, který se zde od 

roku  1966  pravidelně  uskutečňuje  každou  třetí  sobotu  v květnu.  Kromě  něj  se 

tradicí již stala akce nesoucí název Derby Sedlec versus Prčice, konaná každoročně 

poslední sobotu v červnu. Hojně navštěvované je i srpnové vavřinecké posvícení 

v Prčici.5 

4 BAZAL, Karel. Pověsti Sedlčanska, Sedlecka a Voticka : druhý díl Paměti Čertova břemene. 
Pelhřimov : Nová tiskárna, 2006, str. 7
5 Malý průvodce po tradičním turistickém regionu. Sedlec-Prčice : Společenství obcí Čertovo 
břemeno, 2003, str. 17
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Čeněk Habart ve své knize uvádí i další důvody, proč byl zdejší kraj turisty 

vyhledávaný:  „Návštěvníky  nejvíce  vábí  „Čertovo  břemeno“  u  Cunkova,  krásné 

vyhlídky a rozsáhlé lesy. Vzduch je tu horský a svěží, všude ticho, přerušované jen 

zpěvem ptactva. Ve zdejších lesích hojně se vyskytují některé rostliny, jimž se daří 

jen v horách.“6

Výše  zmíněná  citace  z knihy  Čeňka  Habarta  věrně  přibližuje  člověku 

neznalému místních poměrů podobu zdejšího kraje. Oblast Českého Meránu je svou 

polohou spjata s kotlinou širokou přibližně 6 km, v jejímž pomyslném středu leží 

městečko Sedlec-Prčice. Jižně na obzoru se zvedá pohoří Cunkovské s nejvyšším 

bodem oblasti, Javorovou skálou. Celá Sedlecká kotlina se sklání na severozápad, 

kudy ji  opouští  průchodem mezi  hřbety  Sedlecký  potok.  Součástí  Cunkovského 

pohoří je i Zvěřinecký hřbet nazvaný podle hradu Zvěřinec, ze kterého dnes zbyly 

pouze  sutiny.  Místo  si  oblíbil  i  básník  Karel  Hynek  Mácha,  který  zde  trávil 

prázdniny u strýce v Měšeticích.

Sedlec  má nadmořskou výšku 407 m a Prčice  422 m.  Na několika  málo 

čtverečních kilometrech kopcovité a zvlněné krajiny najdeme lesy, rybníky, potoky, 

skály i sutě, louky i pole. Přestože zde najdeme mnoho vesnic, samot i historických 

památek, neoplývá kraj vysokým zalidněním.7 Za zmínku stojí i to, že přestože se 

jednalo o poměrně malé území, bývalo tu kromě několika hradů a zámků více než 

čtyřicet rytířských tvrzí.8 

Zajímavostí je, že archeologické nálezy na Sedlecku svědčí o velice brzkém 

osídlení kotliny pastevci a zemědělci.9  To dokazují nálezy tří kamenných seker a 

kamenného mlatu u Jetřichovic a Ounuze.10 

Tato  oblast  patřila  ještě  do  nedávné  minulosti  k  oblastem  poněkud 

opomíjeným. Kopcovitý terén s drsnějšími klimatickými podmínkami, nedostatek 

nerostných  surovin  a  s  ním  související  naprostá  převaha  zemědělské  výroby, 

vtiskující celému kraji specifický malebný ráz, vedly spíše k vysidlování území než 

k  jeho  rozvoji.  Rovněž  po  stránce  přírodovědného  výzkumu  bylo  Voticko  ve 

6 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko : IV. díl. Sedlčany : Alfaprint, 1995, str.  386
7 BAZAL, Karel. Pověsti Sedlčanska, Sedlecka a Voticka : druhý díl Paměti Čertova břemene. 
Pelhřimov : Nová tiskárna, 2006, str. 7
8 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko : IV. díl. Sedlčany : Alfaprint, 1995, str. 356
9 100 let Sokola na Sedlecku, TJ Sedlec-Prčice 1990, str. 6
10 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko : IV. díl. Sedlčany : Alfaprint, 1995, str.  387
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srovnání  s  jinými  oblastmi  středních  Čech  málo  prozkoumáno.  Kromě  určité 

odlehlosti  a  omezených  možností  dopravy  zde  jistě  spolupůsobil  i  poměrně 

jednotvárný  geologický  substrát  (převážně  žuly  a  pararuly),  jehož  zvětráním 

vznikají  hnědé,  kyselé  půdy,  které  po stránce  rostlinného krytu nijak  nevynikají 

počtem zde rostoucích druhů. Přitom většinou chybějí druhy vázané na minerálně 

bohatší substráty, takže se zdejší krajina nepovažovala za botanicky „atraktivní".

Stejně tak jako celý zbytek území České republiky patří i  oblast Českého 

Meránu do mírného klimatického pásu. Velmi okrajově spadá do oblasti, která je 

nazývána  „Česká  Sibiř“,  která  se  rozkládá  v okolí  Miličína  a  Votic.  Pro 

charakteristiku přírodních podmínek jsou důležité i základní údaje klimatologické. 

Podle  výsledku  měření  meteorologické  stanice  v  Miličíně  (630  m n.  m.)  je  za 

padesátileté období průměrný roční úhrn srážek 654 mm, průměrná roční teplota 

vzduchu 6,5°C, průměrná relativní vlhkost vzduchu 79%.11 Oblast kolem Sedlce-

Prčice je tedy charakteristická drsnějšími podmínkami a velkými teplotními rozdíly 

v letním a zimním období. Zima sebou dříve přinášela velké množství sněhu. 

1.3  Historie oblasti

Nesmíme opomenout  ani krátkou zmínku o historii  této  oblasti.  Leží  zde 

mnoho vesnic, které měly každá svou historii a navíc území bylo správně rozděleno, 

jelikož část  spadala  pod panství  na Vysokém Chlumci  a druhou část  spravovala 

Prčice. Zmíním se tu o historii měst Sedlce a Prčice. 

Přestože Sedlec a Prčice leží těsně vedle sebe (viz příloha č. 3) a dělí (či 

spojuje) je pouze most, historicky se vyvíjela každá část jinak.12 Rozhodujícími rody 

našeho domova byly Janovici a Vítkovci.

11 TÁBOŘÍKOVÁ, Marie; ZELENÝ, Václav. Příspěvek k výzkumu květeny jižní části Voticka. 
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka [online]. 1975, 16, [cit. 2010-10-26]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ceskasibir.cz/dok/d140.php>.
12 Padesát let budovy Základní školy v Sedlci-Prčici.  ZŠ Sedlec-Prčice, 1999, str. 4
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Obě městečka Sedlec a Prčice, založená v době románské, se vyvíjela jako 

dvě samostatné obce, které měly naprosto odlišné dějiny. Měla soudní pravomoc i 

šibenici jako symbol hrdelního práva. V jedno město se spojila roku 1957 a od roku 

1994 má Sedlec-Prčice status města. Historická část území města Sedlec-Prčice byla 

roku 1992 vyhlášena městskou památkovou zónou.13

Nejstarší historicky doloženou osadou Českého Meránu však není Sedlec ani 

Prčice,  ale  Kvasejovice.  K roku  1045  jsou  uváděny  jako  „zboží“  břevnovského 

kláštera.14

1.3.1. Historie Sedlce

Dějiny  Sedlce  nejsou  z historického  hlediska  tak  zajímavé  jako  dějiny 

Prčice.  Roku 929  daroval  kníže  Boleslav  zdejší  krajinu  Slavníkovcům z Libice. 

Jejich potomci se nazývali Vladislavci a byli předky Janoviců z Vysokého Chlumce, 

zakladatelů Sedlce.

O Sedlci se spolehlivě zmiňují teprve listiny ze 14. století.15 V té době a snad 

už dávno předtím patřila Sedlec tehdy mocnému rodu pánů z Janovic, kteří ve 14. 

století postavili hrad Vysoký Chlumec a Sedlec k tomuto svému panství připojili. 

V erbu měli orlici.  V Sedlci založili kostel sv. Jeronýma, který nejprve spravoval 

Purkhart  z Janovic,  jeden  z nejpřednějších  milců16 krále  Václava  IV.,  později 

nejvyšší purkrabí českého království a poté Jan z Janovic. Původně byla farní vsí.

V době husitských válek se zdejší oblast k husitství přikláněla.  Posledním 

z původního rodu držitelů Chlumce byl Jenec z Janovic a po něm toto panství přešlo 

na  rytíře  Fridricha  a  Albrechta  bratry  Ojíře  z Očedělic  a  od  těch  na  rod  pánů 

z Lobkowicz.  Král  Ferdinand  I.  na  žádost  Ladislava  Popela  z Lobkowicz  udělil 

13 Malý průvodce po tradičním turistickém regionu. Sedlec-Prčice : Společenství obcí Čertovo 
břemeno, 2003, str. 18
14 DOUBRAVOVÁ, Ladislava; KOVALOVÁ, Marie. Druhé putování za kapličkami Českého 
Meránu a jeho okolí. Sedlec-Prčice : Sedlec-Prčice 2002.
15 První zmínku o Sedlci najdeme ve spisech profesora Šmilauera, přesný letopočet založení se však 
doposud nepodařilo zjistit. Víme však, že byla založena asi koncem 13. století jako poddanská osada 
vysokochlumeckého panství, které v té době patřilo dále zmíněným pánům z Janovic.
16 Milec = (zastarale) někoho oblíbený člověk (např. Václavovi milci říkali vždycky to, co král chtěl 
slyšet.)
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Sedlci znovu pečeť.17 Její podoba je dodnes obsažena ve znaku Sedlce-Prčice. Spolu 

s ní  mu  udělil  i  majestát  na  výroční  trhy  a  zelený  vosk.  V té  době  byl  Sedlec 

v plném rozkvětu. Roku 1603 dostali Sedlečtí potvrzení na další jarmark.18 Po smrti 

Ladislava Popela Sedlec spravoval  Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkowicz,  který za 

vlády  Rudolfa  II.  vymohl  Sedlci  výsadu  již  třetího  jarmarku.  Byl  horlivým 

vyznavačem katolictví a proto sem byl roku 1593 dosazen katolický kněz Šimon z 

Městce, který byl lidmi přijat, avšak církev s ním nebyla spokojena, neboť mu lidé 

mj.  neodváděli  desátky.  A potom, co zažádal  o přeložení  se Sedlečtí  vůli  svého 

patrona  podrobili  a  vrátili  se  ke  katolické  víře.  Po  smrti  Zdeňka  Popela  bylo 

Chlumecké panství rozšířeno nákupem okolních statků. 

Z období  po bitvě na Bílé  hoře se příliš  záznamů nedochovalo.  Sedlecký 

farář však v té době spravoval i  jesenický kostel  a po jistý čas i  prčický kostel. 

V tomto  období  byla  Sedlec  často  sužována  nakažlivými  nemocemi.  Obyvatele 

trápila bída a hlad. Po moru roku 1772 musel být dokonce založen nový hřbitov, 

starý  už  nestačil.  V 18.  století  se  situace  začala  zlepšovat,  lidí  postupně  opět 

přibývalo a dařilo se jim lépe. 2. srpna roku 1845 vyhořelo 11 domů na náměstí 

včetně bývalé staré radnice.19

Po roce 1848 přišel  zlom. Sedlec se  stala  sídlem nového c.  k.  okresního 

soudního úřadu. Od té doby nastal  v Sedlci  čilejší  ruch a město začalo vzkvétat. 

Bylo postaveno mnoho budov a Sedlec se stala okresním městem. 1. března 1851 

začala fungovat pošta mezi Sedlcem a Voticemi a 5. ledna 1863 začala fungovat 

tehdejší  „občanská  záložna“.  V Sedlci  jsme  v této  době  již  mohli  najít  sbor 

dobrovolných hasičů, spolek divadelních ochotníků nebo živnostenský spolek. Na 

konci  19.  století  se  Sedlci  a  Prčici  vyhnula  stavba  železnice,  a  proto  se  zde 

nerozvinul  prakticky  žádný  průmysl.  Jeho  absence  je  sice  zčásti  nepříjemná 

(nedostatek pracovních příležitostí), ale na druhé straně se díky ní zachovalo vysoce 

kvalitní životní prostředí. 

17 VLASÁK, Antonín Norbert. Okres Sedlecký v Táborsku. Praha : Nakladatel Fr. A. Urbánek, 
knihkupec, 1879, str. 15
18 PŘIBYL, Alois; LIŠKA, Karel. Znaky a pečetě středočeských měst. Praha : Středočeské 
nakladatelství a knihkupectví, 1975, str. 134
19 VLASÁK, Antonín Norbert. Okres Sedlecký v Táborsku. Praha : Nakladatel Fr. A. Urbánek, 
knihkupec, 1879, str. 32
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Během  stoletého  trvání  Sedlce  jako  okresního  města  Sedlec  velmi 

prosperovala a zvyšoval se počet obyvatel. 23. května 1904 byl položen základní 

kámen nové Základní školy.20 

V letech 1914 – 1918, době trvání první světové války, jí byli poznamenáni i 

obyvatelé zdejšího kraje. Ačkoliv se přes Sedlec nepřehnala, přišlo o život více než 

půldruhé stovky mladých mužů z Českého Meránu. Farnost přišla o všechny zvony 

z kostelní  věže.  Už  během  války  byl  po  Sedlci  rozveden  elektrický  proud.  8. 

července 1922 vyjel ze Sedlce první autobus.21 Při sčítání obyvatelstva v roce 1930 

se potvrdila  klesající  tendence.  27.  září  1936 byl  na náměstí  slavnostně odhalen 

pomník padlým ze světové války.22

Po Mnichovu se v Sedlci objevila první vlna uprchlíků z pohraničí. Druhý 

den po okupaci dorazilo do Sedlce na tisíc vojáků Wehrmachtu. Zřízení vojenského 

cvičiště SS přineslo zrušení okresního úřadu v Sedlčanech. Do Sedlce a okolí přišla 

další  vlna  přistěhovalců.  Válka  skončila  v Sedlci  za  dramatických  okolností. 

V posledních hodinách války přišlo jedenadvacet občanů o život a škola byla včetně 

zařízení vypálena.23 Občané navíc měli zakázáno ji hasit, jinak by je vojáci zastřelili.

Sedlecký  okres  byl  zrušen  31.  prosince  1948,  tedy  po  97  a  půl  roce 

existence.24 Od roku 1955 byla v Sedlci zřízena četnická stanice.

1.3.2. Historie Prčice

Prčice  je  kolébkou  Vítkovců,  mocného  a  bohatého  rodu  pánů  z Růže. 

Nejstarší  dějiny  tohoto  města  jsou  spojené  s praotcem  Vítkovců,  později 

Rožmberků, Vítkem z Prčice25. Vítkovci se ve zdejším kraji zdržovali již před rokem 

20 FIALA, Miroslav. Sedlec byla sto let okresním městem. Náš domov : Měsíčník města Sedlec-
Prčice. Květen 2006, 193, s. 12-14. Dostupný také z WWW: <http://www.sedlec-prcice.cz/files/nas-
domov/nd_193_200605.pdf>.
21 Původně měl vyjet již 6.10.1921, ale tento termín nakonec z technických důvodů nemohl být 
dodržen.
22 FIALA, Miroslav. Sedlec byla sto let okresním městem. Náš domov : Měsíčník města Sedlec-
Prčice. Květen 2006, 193, s. 12-14. Dostupný také z WWW: <http://www.sedlec-prcice.cz/files/nas-
domov/nd_193_200605.pdf>.
23 Tamtéž 
24 Tamtéž
25 Vítek z Prčice měl v erbu pětilistou růži, která je vůbec prvním známým českým šlechtickým 
rodovým erbem. Jako svého prapředka ho uznávali páni z Rožmberka, z Hradce, z Landštejna a 
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1109 a jsou původci Prčice.26 První historická zmínka o hradu Prčici pochází z roku 

1145.  V době  zápasu  Přemyslovců  o  vládu  v Čechách  podporoval  králova  syna 

Bedřicha. Roku 1179 bojoval po jeho boku v bitvě u Loděnice u Berouna. Poražený 

Bedřich se pak uchýlil do Prčice (1. písemná zmínka o Prčici). Zde se kníže Bedřich 

setkal s vojskem Konráda Oty Znojemského, s kterým pak u Prahy konečně porazil 

Soběslava II.. Prčice snad už tehdy Vítkovi patřila, i když s přídomkem z Prčice se 

podepisuje až o 5 let později. Panským sídlem byla Prčice do r. 1234, kdy Vítkovi 

potomci založili hrad Příběnice. Už začátkem 14. století Prčici prodali a usídlili se 

v jižních Čechách. Roku 1322 tedy postoupili Vítkovci Prčici pánům z Choustníka, 

roku 1391 se jako majitel uvádí Bohuněk Vrchota z Vrchotic a od roku 1405 patřila 

pánům z Landštejna,  kteří  také  pocházeli  z rodu  Vítkovců  (jejich  předek,  Vítek 

z Klokot, byl čtvrtým synem Vítka z Prčice, zemřelého roku 119427).

V 16.  století  vládli  jedné  polovině  Prčice  Voračičtí  z Paběnic  a  druhé 

Apolena  Mrácká,  kteří  byli  v neustálých  sporech.  Později  páni  z Voračic  získali 

Prčici  celou  a  udělili  jí  svůj  vlastní  znak.  Dál  se  v rychlém sledu  střídali  noví 

majitelé:  Dorota  Hodějovská  (1596),  Humprecht  Černín  z Chudenic  (1599)  a 

Talmberkové (1612). V té době celé městečko i s kostelem vyhořelo (1701) a bylo 

založeno  dnešní  velké  náměstí.  Žili  zde  čtyři  desítky  řemeslníků  sdružených do 

osmi  cechů,  kromě  tří  desítek  hospodářů.  A  Prčice  měnila  dále  majitele:  Po 

Valdštejnech (1705) a Vchynských (1715) koupili Prčici Malovcové (1725).

Vdova  po  Janu  Hynkovi  Malovcovi  Johana  se  provdala  za  pražského 

měšťana Karla Burku. Na toho mají obyvatelé Prčice dobré vzpomínky – přivedl na 

náměstí  vodovod  a  postavil  most28 do  Sedlce  (1823).  Přecenil  ale  své  finanční 

možnosti a manželé Burkovi dožili v podruží. Panství koupil rada Oppelt (1832) a 

od něho Eisensteinové,  kteří  jej  drželi  ještě dlouho po skončení vrchnostenských 

poměrů.

z Ústí.
26 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko : IV. díl. Sedlčany : Alfaprint, 1995, str. 441
27 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko : IV. díl. Sedlčany : Alfaprint, 1995, str. 444
28 Pan Karel Burka byl majitelem Prčického panství. Most, který dal zbudovat, byl velmi nákladný 
(stál asi 60000 zl. víd. měny neboli 24000 zl. stříbra) a jeho stavba probíhala v letech 1815-1823. 
Most o třech obloucích měřící 250 kroků na délku vedl před bažinatou louku mezi Prčicí a Sedlcem, 
čímž usnadnil spojení mezi těmito tak blízkými městy, jež dříve bývalo velmi obtížné. Na most dal 
postavit sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriana, zhotovené od sochaře F. Platzera v Praze. 
Sochy posvětil farář Procházka slavně 7.12.1823.
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Prčičtí  občané  špatně  nesli,  že  mnozí  lidé  zesměšňovali  jejich  starobylé 

město  úslovím  „Jdi  do  Prčic“  a  proto  se  na  začátku  20.  století  snažili  o 

přejmenování  Prčice.  Návrhy  jako  Vítkovice  nebo  Burkov29 naštěstí  nebyly 

odsouhlaseny a tak nese Prčice stále své původní jméno.

1.4  Významné osobnosti spojené s touto oblastí

Oblast Českého Meránu i její nejbližší okolí je spjato s řadou významných 

osobností.  Narodila  se  zde  řada  spisovatelů  a  umělců  a  místní  krajina  zůstala 

v jejich srdci po celý život, ovlivnila jejich tvorbu a řada z nich se sem na sklonku 

života vrátila.

Vilém  Bukovský  se  narodil  v Sedlci.  Byl  technikem  a  po  vystudování 

pražské  polytechniky  se  specializoval  na  stavbu  mostů.  Stal  se  profesorem 

stavitelství  na  zemském ústavu  polytechnickém,  který  byl  později  přeměněn  na 

vysokou školu.

Bratři Adolf a Karel Čechové byli dirigent a sólista Národního divadla z 19. 

století. Na jejich rodném domě proti kostelu byla instalována pamětní deska.

Kamil Harmach se sice narodil roku 1870 v Milevsku, ale jeho otec se stal 

okresním soudcem v Sedlci.  Vystudoval  práva  v Praze  a  poté,  co  pracoval  jako 

okresní tajemník, se stal odborovým radou na ministerstvu sociální péče a vlivným 

funkcionářem  v  „Ochraně  matek  a  dětí“  v Praze.  Na  Sedlecku  byl  duší  všeho 

pokroku a turistiky. Pořádal přednášky, národní slavnosti i okresní výstavy a byl 

také spisovatelem.30

Jan  Hus  se  podle  výsledků  pátrání  Františka  Černého  pravděpodobně 

nějakou dobu zdržoval u svého přítele a stoupence Václava ze Zvěřince na hradě 

Zvěřinec v roce 1413 po svém vypovězení v Prahy. Procházel touto krajinou také 

při svých cestách na Kozí Hrádek. Ze Zvěřince Hus vycházel kázat i po okolí.

29 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko : IV. díl. Sedlčany : Alfaprint, 1995, str. 442
30 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko: III. díl. Sedlčany: Pražská edice, 1995, str. 262
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Prokop Chocholoušek  se narodil  18.  února 1918 v Sedlci.  Byl  to  známý 

romanopisec.  Je  autorem  mnoha  povídek  vydávaných  v časopise  Květen.  Také 

napsal román Templáři v Čechách. Od roku 1848 byl spolupracovníkem Večerního 

listu.

Antonín Chyba pocházel z Příbrami, v našem kraji je známý proto, že se stal 

učitelem na prčické škole. Byl činný v hasičských jednotkách a byl také uznávaným 

hudebníkem a skladatelem, je autorem několika mší. Také psal články do novin a 

při místní „Občanské besedě“ zřídil pěvecký sbor. 

Josef Jelínek se narodil 3. prosince 1758 v Sedlci. Byl to nevšední hudebník 

a skladatel, který později působil jako vychovatel v rodině knížete Josefa Kinského 

a přátelil se s Mozartem. Jeho skladby vycházely v Paříži, Vídni, Berlíně, Mohuči, 

Hamburku a jinde. Peníze, které vydělal věnoval mj. na stavbu varhan v sedleckém 

kostele. Také zde založil tři nadace: pro studující, na ošacení chudých školních dětí 

a na opatřování hudebních nástrojů do sedleckého kostela.31

Gustav  Adolf  Jeřička  byl  literátem,  publikoval  v Národních  listech  a  v 

táborském deníku Český jih. Zabýval se životem a dílem Prokopa Chocholouška.

Karel Hynek Mácha nepatří sice přímo k rodákům, neboť se zde nenarodil, 

ale jeho rodina pochází z Měšetic. Tento známý český básník zde trávil několikrát 

prázdniny  u  svých  strýců  Doubravy  a  Bárty32.  Nejvíce  si  zamiloval  nedalekou 

zříceninu hradu Zvěřinec,  kam se poprvé podíval s místním lesníkem Františkem 

Ništěrou, což dokládá i vyprávění očitého svědka Antonína Norberta Vlasáka, který 

o  tom  píše  ve  své  knize  Okres  sedlecký  v Táborsku.  Na  Zvěřinci  je  dodnes  i 

Máchova pamětní deska s nápisem:

„Zde dlíval a sny své spřádal

K. H. Mácha

pěvec „Máje“

smutný student z Měšetic“33

31 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko : II. díl. Sedlčany : Pražská edice, 1995,  str. 
480 
32 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko : IV. díl. Sedlčany : Alfaprint, 1995, str. 404
33 Vlastní znalost
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Josef Paukner pocházel ze Sedlce. Nejprve působil na operní škole Františka 

Pivody a poté v Moskvě jako druhý kapelník carské opery a ředitel kůru. Po návratu 

do Čech  se věnoval komponování a vydal učebnici zpěvu.

František  Pištěk  byl  prčickým  rodákem,  kanovníkem  sv.  Víta  v  Praze, 

později se stal lvovským arcibiskupem a roku 1843 založil klášter a nemocnici v 

Prčici, což dodnes připomíná pamětní deska umístěná na jejím průčelí (viz příloha 

č. 6). 

Jaroslav Spirhanzl – Duriš byl rodákem ze Sedlce. Byl to básník, ale také 

malíř a spisovatel. Zároveň byl i inženýrem agronomie a v souvislosti s tím vydal 

několik  odborných  článků  a  knih.  Bývá  nazýván  básníkem  Českého  Meránu, 

protože napsal velké množství  romantických básní,  v nichž opěvuje krásu svého 

rodného kraje a vyznává se z nehynoucí lásky k němu. 

Vítkovci  (Rožmberkové),  tedy  jeden  z nejvýznamnějších  českých 

šlechtických rodů, pocházejí z našeho kraje. Jejich první historicky doložený předek 

– Vítek I. – byl z Prčice.

1.5  Středisko družicových spojů

Tradicemi nejsou jen zvyky, které se zde dodržují. Tradici může mít i nějaké 

řemeslo nebo podnik, které se někde nachází a je pro danou oblast specifický.

Jeden  takový  se  nachází  i  v oblasti  Českého  Meránu,  konkrétně  leží 

nedaleko obce Měšetice a jmenuje se Středisko družicových spojů34. Toto středisko 

bylo otevřeno 30. dubna 1974 a postavila ho Správa Radiokomunikací Praha, jako 

první středisko družicových spojů v tehdejším Československu.

34 Místo názvu Středisko družicových spojů by vám však každý místní na dotaz, co je to za stavbu, 
odpověděl, že „Radiokomunikace“.
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Satelitní  antény dnes díky rychlému vývoji  techniky vidíme všude kolem 

sebe, protože se používají běžně k příjmu televize. Před třiceti lety však byla v celé 

zemi pouze jedna, ta u Měšetic.35

Nejvhodnější  místo  pro  postavení  tohoto  zařízení  bylo  velmi  pečlivě 

vybíráno po celém Československu. Kotlina Českého Meránu nakonec byla vybrána 

proto, že okolní kopce zajišťovaly ochranu údolí před rušivými signály z pozemních 

zdrojů.  Středisko  od  začátku  sloužilo  k zajišťování  mezinárodních  televizních  a 

telefonních spojů v tehdejším východním bloku. Později přibyl i přenos dat.

Středisku byl připisován i strategický význam, neboť v Sedlci byl vytvořen 

zvláštní  vojenský útvar,  který zajišťoval  jeho strážní službu. A s jeho výstavbou 

souvisela i řada dalších investic – v Sedlci byly stavěny byty pro zaměstnance, byl 

postaven vodovod s vodojemem a vybudováno koupaliště.  Přestože tyto projekty 

stavěly Vojenské stavby, zde vybudované středisko vždy sloužilo pouze pro civilní 

účely. Nicméně zde kvůli vybudování tohoto zařízení byla zřízena bezletová zóna a 

podle  pamětníků  se  nesměly  ani  pořizovat  fotografické  záznamy 

„Radiokomunikací“.

Sama  budova  byla  a  stále  je  velmi  nápadná  a  v místní  krajině 

nepřehlédnutelná, jelikož je kruhová a na střeše má parabolickou anténu (viz příloha 

č. 8). První měla v průměru 12 m. Ta nejprve přijímala signál od družice Molnija 

(pracovalo se se systémem Intersputnik) a proto bylo zapotřebí pohyblivé antény36, 

která  se  dala  nasměrovat  na  libovolné  místo  na  obloze.  Pro  spolehlivou  práci 

zařízení bylo potřeba mnoho zaměstnanců, kteří museli být speciálně vyškoleni a 

museli  umět  cizí  jazyk  (nejprve  ruštinu  a  poté  angličtinu,  protože 

„Radiokomunikace“ byly a stále jsou v telefonním spojení s mnoha zeměmi, časté 

byly i mezinárodní televizní přenosy a každý den docházelo k výměně televizních 

zpravodajských  příspěvků  mezi  státy  Intervize.37).  V roce  1988  byla  postavena 

druhá  dvanáctimetrová  anténa,  která  sloužila  pro  spojení  se  stanicemi  v Asii. 

35 Město Sedlec-Prčice [online]. 2010 [cit. 2010-09-27]. Středisko družicových spojů u Měšetic. 
Dostupné z WWW: <http://www.sedlec-prcice.cz/text/cz/stredisko-druzicovych-spoju-u-mesetic//>.
36 Velké antény na rozdíl od těch malých musí být na družice jemně došněrovávány, přestože družice 
jsou umísťovány na oběžné dráze nad rovníkem tak vysoko (přibližně 36000 km), aby se rychlost 
jejich oběhu kolem země přibližně rovnala rychlosti, jakou se Země otáčí. Tyto velké antény 
potřebují velmi malý výkon pro odeslání signálu (např. signál nesoucí několik telefonních hovorů 
současně třeba do Austrálie je vysílán výkonem menším, než jaký má kupříkladu vysílač vašeho 
mobilního telefonu).
37 Tj. vlastně celé zahraniční zpravodajství tehdejší Československé televize
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Všechno zařízení bylo původně ze SSSR, až v 90. letech začala být kombinována s 

americkými zařízeními.

V průběhu dalších let docházelo k různým modernizacím zařízení. Počátkem 

90.  let  se  vítězem  výběrového  řízení  na  dodávku  technologie  pro  dvě  stanice 

Standard  a  Intelsat  stala  americká  společnost  Comsat.  Ta  koncem  roku  1992 

postavila další  dvě velké bílé antény o průměru 18,3 m. První byla namířena na 

družici nad Indickým oceánem a zajišťuje spojení se všemi státy v Asii, Africe a 

Austrálii.  Druhá  anténa  je  namířena  na  jihozápad  na  družici  nad  Atlantským 

oceánem a umožňuje spojení s celou Afrikou a Amerikou.

Toto  zařízení  je  v nepřetržitém  provozu  od  léta  roku  1993.  Hlavním 

uživatelem  je  dnes  společnost  O2,  pro  který  se  zajišťují  mezinárodní  telefonní 

okruhy  do  vzdálených  zemí.  Od  konce  roku  1998  je  zde  v provozu  také 

šestimetrová  anténa  zajišťující  spojení  s mnoha  malými  terminály,  které  jsou 

využívány především k bezhotovostním platbám a přenosům dat s malým objemem. 

Dále zde byla roku 2003 zprovozněna televizní vysílací stanice společnosti INTV, 

která přijímá digitální  blok TV programů z asijské družice a vysílá je na družici 

evropskou.38 

Počet zaměstnanců se během let měnil. Koncem 80. let zde bylo zaměstnáno 

45 lidí. Po reorganizaci v letech 2001 a 2002 byla většina zaměstnanců propuštěna a 

lidská  práce  nahrazena  prací  strojní.  Spolu  s tím  došlo  i  k odstranění  některých 

antén, které už nebyly potřeba. I přesto je středisko nadále v provozu a je schopno a 

připraveno poskytovat služby kvalitního družicového spojení. 

1.6   Kronika

Hlavním  pramenem  informací  o  tradicích  Českého  Meránu  byla  kronika 

města Sedlec-Prčice. Ta má do dnešního dne čtyři díly a pátý je rozepsaný. První 

38 Město Sedlec-Prčice [online]. 2010 [cit. 2010-09-27]. Středisko družicových spojů u Měšetic. 
Dostupné z WWW: <http://www.sedlec-prcice.cz/text/cz/stredisko-druzicovych-spoju-u-mesetic//>.

25



dva díly z let 1694-1808 jsou uloženy u Okresního muzea v Benešově, třetí (1809-

1980) a čtvrtý (1981-1996) díl je na Městském úřadě v Sedlci-Prčici a nejnovější 

část, do které se v současnosti zapisuje (od roku 1997), má u sebe nynější kronikář 

pan Václav Dikun, který pracuje jako učitel na prvním stupni zdejší základní školy.

Místní kronika je psána od roku 1694 a má pět dílů. Je to rukopis a za dobu 

její  existence se u ní  vystřídala  celá řada kronikářů39.  Často bohužel mezi  jejich 

působením  byla  mnoho  let  přestávka,  takže  nový  kronikář  musel  několik  let 

dopisovat zpětně a složitě dávat dohromady informace o tom, co se dělo.

Výhodou pro badatele, kteří ji přijdou číst, je to, že kromě souvislého textu 

jsou  po  jeho  okrajích  vždy  napsané  poznámky  o  tom,  o  čem  daný  odstavec 

pojednává.  Díky  tomu  hned  ví,  kde  se  dozví  o  počasí,  volbách  do  místního 

zastupitelstva,  o úrodě,  změnách ve vlastnictví  domů,  atd.  Nynější  kronikář  toto 

částečně pozměnil, neboť ubylo poznámek po stranách, ale zato podtrhává nadpisy, 

takže je stejně vždy dobře poznat, kde se o čem píše.

Bohužel nemohu uvést nějaký speciální důvod, ze kterého kronika začala být 

psána,  protože  pokud  je  to  uvedeno  na  jejím  začátku,  styl  písma  neumožňuje 

čtenáři,  aby  se  to  dozvěděl.  Ještě  i  začátek  třetího  dílu  kroniky  je  totiž  psán 

klasickým  písmem  z dřívějších  dob,  sice  krásným,  velmi  zdobným,  ale  zcela 

nečitelným. Naštěstí je tato pasáž poměrně krátká a poté došlo k výměně kronikáře 

a písmo se rázem stává čitelným. A tak se dozvídáme informace o založení Sedlce, 

na které navazuje zapisování obvyklé pro kroniku, tedy události tehdejších let tak, 

jak šly za sebou a tak, jak kronikář zapisoval podle jeho mínění nejdůležitější věci, 

které se v daném roce udály. Kromě toho jsou tam i zmínky o úrodě či počasí, což 

je ovšem velmi zajímavé, člověk by některým informacím skoro ani nevěřil, když 

např. vidí, že v některém roce ve zdejším kraji bylo pětadvacet stupňů mrazu.

Kronika  kromě  vyprávění  o  událostech  dob  minulých  obsahuje  také 

výstřižky z článků, které se týkají zmiňovaných událostí, pozvánky na akce, letáky 

s nimi související, kulturní a společenské kalendárium či seznam plesů, dále různé 

statistické tabulky, plány města spolu se starými obrázky budov, několik fotografií 

toho, jak to tu dříve vypadalo a také ilustrace (zejména v době, kdy kronikářem byl 

pan Stanislav Kofroň, viz příloha č. 7).

39 Kroniku psali např. Pešek Sedlecký, S. Heller, František Hampl, Jan Rydlo, Stanislav Kofroň, 
Theodor Čermák, Jaroslav Horyna, Václav Dikun
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2  Tradice

Tradice  jsou  hlavním  tématem  této  práce.  Nemohou  však  zůstat  v jedné 

kategorii a proto po zvážení byly rozděleny do okruhů podle toho, čeho se týkají, 

v jaké době vznikly a jestli jsou původně české či nikoliv. Prvotní záměr rozdělit je 

do kategorií podle ročního období, ve kterém se konají, nakonec realizován nebyl 

z důvodu nestejnoměrného rozložení tradic v průběhu roku.

2.1  Novodobé tradice

Za  novodobé  tradice  jsou  zde  považovány  ty,  které  vznikly  nejdéle 

v posledních padesáti letech,  nespadají  např. do kategorie akcí sportovních a pro 

účely této práce jsou to převážně tradice velmi specifické pouze pro oblast Českého 

Meránu. Vzhledem k tomu, že krajina kolem Sedlce-Prčice byla a je spíše poklidná, 

každá masovější akce v den svého konání zcela pozmění život města.

2.1.1. Pochody

Tento  kraj  je  neodmyslitelně  spjat  s pěší  turistikou  a  tedy  i  celou  řadou 

pochodů,  které  se  za  léta  svého konání  také  již  staly  tradicí.  Hned po Pochodu 

Praha-Prčice  je  pro  obyvatele  z blízkého  okolí  nejznámějším  pochod  Čertova 

podkova.  Tradice  jejich  konání  vydržela  dodnes.  V dřívějších  dobách  se  místní 

obyvatelé  mohli  zúčastnit  také  pochodů  Čertovou  hrbatinou,  Českou  Sibiří  a 

Českým Meránem. Tradici dříve měl i pochod Kolem Jelita.
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2.1.1.1. Pochod Praha-Prčice 

Když se řekne Sedlec-Prčice, první co všechny asi napadne je pochod Praha-

Prčice.  Se  zdejším  krajem  je  spojen  už  více  než  čtyřicet  let  a  stal  se  jednou 

z nejvýznamnějších tradic.

 Dálkový pochod Praha-Prčice,  který se koná již 44 let a je jedinečnou a 

nezapomenutelnou  událostí,  která  co  do  svého  rozsahu  pravděpodobně  v České 

republice  ani  v Evropě nemá v pěší  turistice  obdoby.  O jeho významu vypovídá 

řada článků, které v novinách v průběhu let vyšly (viz příloha č. 10).

U zrodu pochodu stál  místní  Klub přátel  dlouhých kilometrů a dodnes je 

spolupořadatelem  této  největší  turistické  akce  v Evropě.  Jak  ale  vlastně  došlo 

k založení  akce,  která  si  během  let  vybudovala  takovou  tradici?  V roce  1965 

uspořádala redakce časopisu Turista 130 km dlouhý dálkový pochod z Karlových 

Varů do Prahy. Ze 192 startujících došel suverénně první do cíle tehdy předseda 

ČMS Sedlec-Prčice Stanislav Rataj. V lednu 1966 přijíždí do Sedlce-Prčice redaktor 

časopisu  Turista  Jiří  Dvořák  a  turistický  nadšenec  Ing.  Karel  Kulle.  Seznamují 

Stanislava  Rataje  s návrhem  pochodu  Praha-Prčice.  Porada  byla  krátká,  úkoly 

rozděleny, termín 1. ročníku stanoven na 17.4.1966.40

První pochodníci,  se na trasu pochodu tedy vydali 17. dubna 1966. Podle 

dnes  dostupných  historických  údajů  jich  bylo  469,  ovšem do  cíle  jich  dorazilo 

pouze  325.  Původním  záměrem  tohoto  pochodu  bylo  překonat  pěšky  sto  tisíc 

českých loktů a akce byla pořádána jako recese. Během let se z ní však vyklubal 

nejmasovější dálkový pochod s nepřerušenou tradicí.41 

První  ročník  měl  podtitul  „Sukovou  cestou“  a  měřil  65  kilometrů.  Na 

založení  se  podíleli  již  zmíněný  Jiří  Dvořák  a  Ing.  Karel  Kulle,  ve  spolupráci 

s místním rodákem a sportovním propagátorem Stanislavem Ratajem.42

Co se týče termínu pochodu, ten se každoročně dodnes koná třetí  sobotu 

v květnu, tedy v termínu mezi 14. a 25. květnem. Spolupořádá ho Klub českých 

turistů, kterému v současné době předsedá Petr Karlovský. Na velikost  této akce 

40 100 let Sokola na Sedlecku. Sedlec-Prčice : TJ Sokol Sedlec-Prčice, 1990, str. 48
41 Praha-prcice.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-01]. Pochod Praha - Prčice . Dostupné z WWW: 
<http://www.praha-prcice.cz/historie>.
42 Praha.cz : vše o životě v Praze [online]. 1998 - 2010 [cit. 2010-11-07]. Pochod Praha - Prčice . 
Dostupné z WWW: <http://www.praha.cz/historie-prahy/pochod-praha-prcice>.
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poukazuje i fakt, že už v době, kdy organizaci řídil ještě Ing. Karel Kulle, do ní bylo 

zapojeno 700 až 800 organizátorů, kteří využívali nejen vysílačky, ale i vrtulník. Od 

roku 1985 se pochod konal pod záštitou Československého mírového výboru.

Počet  pořádaných  tras  se  rok  od  roku  mění.  Od  roku  1970  se  postupně 

zvyšoval  a v roce 1984 dosáhl  svého maxima,  kdy si  mohli  vášniví  čeští  turisté 

vybrat jednu z rekordních 24 tras. 

Během let  se postupně zvyšoval také počet turistů,  kteří se rozhodli zažít 

pochod Praha-Prčice, o kterém ve své písni zpívá i Ivan Mládek (viz příloha č.12), 

na vlastní kůži. Velký počet účastníků začínal dělat organizátorům problémy, ale 

naštěstí  se  je  úspěšně  dařilo  řešit.  Roku  1976  se  pochodu  účastnilo  25168 

pochodníků.  Hned  v následujícím  roce  1977  jich  bylo  už  32528  a  do  cíle  jich 

dorazilo 30174. V roce 1979 byla rekordní účast 35131 pochodníků43, která však 

byla  překonána  hned  v roce  1981.  Tehdy  do  Prčice  dorazilo  doposud  největší 

množství  lidí.  Bylo  jich  neuvěřitelných  35732  (což  je  víc  než  desetinásobek 

obyvatel Sedlce-Prčice i všech jeho přilehlých obcí dohromady) a mohli si vybrat 

z 20 různých tras. 

Pro některé účastníky byl pochod dokonce zásnubní cestou a po projití cílem 

si v místní obřadní síni řekli své ano.44

Pokud  bychom  měli  zmínit  konkrétní  trasy  pochodu,  tak  nejdelší, 

pojmenovaná po jednom ze zakladatelů pochodu jako Trasa Karla Kulleho, měří 

přibližně 70 kilometrů a je určena pouze pro zdatné turisty starší 18 let. Účastníci 

startují u stanice metra Háje a na ujití vzdálenosti mají čas do osmé hodiny večerní, 

kdy se cíl pochodu uzavírá. Kratší trasy pak startují například ze Střezimíře, Votic, 

Sedlčan,  Tábora,  Milevska,  Týnce nad Sázavou,  Benešova nebo Petrovic.  Jejich 

délka se každý rok mění, jelikož organizátoři  trasy rok od roku mírně obměňují. 

V posledních několika letech se pochodu navíc mohou zúčastnit také cyklisté, pro 

které je připraveno několik speciálních cyklotras (např. ze stanice metra Opatov, 

Tábora či Milevska) a vozíčkáři, kteří mají svou speciální trasu.45 Nově přibyla také 

43 Pro srovnání: V roce 1982 bylo druhým nejmasovějším pochodem v Čechách „Putování za 
Runcajsem“ v Jičíně, kterého se tehdy zúčastnilo 10831 lidí.
44 100 let Sokola na Sedlecku. Sedlec-Prčice : TJ Sokol Sedlec-Prčice, 1990, str. 49
45 Město Sedlec-Prčice [online]. 2010 [cit. 2010-09-23]. Pochod Praha-Prčice. Dostupné z WWW: 
<http://www.sedlec-prcice.cz/text/cz/pochod-praha-prcice/>.
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trasa pro děti, které se mohou zúčastnit vždy dva dospělí, kteří doprovází jedno dítě, 

a starší 60 let, a která vede z Votic. Letos měřila 23 kilometrů.

Za povšimnutí stojí i to, jak se během let měnila návštěvnost jednotlivých 

tras. Například v roce 1969 se pochodu Praha-Prčice účastnilo jen něco přes 500 

turistů,  které  na  náměstí  v Prčici  vítala  rytířská  skupina  a  pasovala  je  na  členy 

rytířského stavu. Hlavně byl tento ročník ovšem zajímavý z toho důvodu, že 246 

lidí  šlo  z Prahy,  26  z Loun,  21  z Hradce,  14  z Benešova,  12  z Příbrami,  20 

z Nymburka, 7 z Ústí nad Orlicí, 6 z Mělníka, 6 z České Lípy, 5 z Mostu, 4 z Mladé 

Boleslavi, 4 z Náchoda, 4 z Litoměřic, Teplic a Krumlova, 3 z Kladna a Plzně, 2 

z Brna a dokonce 1 z Bratislavy.46 Pravidelně bývá největší účast zaznamenávána na 

nejkratších trasách (Votice, dříve Střezimíř), jelikož často jdou rodiny s dětmi, pro 

které jsou delší trasy nepřijatelné.

Obr.1 – „Prčický škrpál“47

Tradičním suvenýrem je již po mnoho let botička ve tvaru škrpálu, kterou 

dostane  každý účastník,  který  úspěšně  dorazí  do cíle  a  donese  razítka  ze  všech 
46 Po sečtení všech těchto pochodníků se nedostaneme k jejich celkovému počtu, je tedy 
pravděpodobné, že ostatní, kteří šli z obvyklých a méně vzdálených míst kronikář nepovažoval za 
důležité do kroniky zaznamenat. Stejně tak je nejasné, jak to bylo s účastníkem z Bratislavy, jelikož 
je více než nepravděpodobné, že by urazil celou vzdálenost, tím spíše v rámci jednoho dne. Tato 
čísla uvádí Kronika města Sedlec 1809 - 1980, str. 715
47 Foto: archiv autorky
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kontrolních stanic,  které  po cestě potká.  V posledních letech byly zavedeny také 

tajné kontroly, které účastníci pochodu nemají ve svém plánu zakreslené. Stalo se 

tak proto, že i při této akci, které se každý účastní z vlastní iniciativy a dobrovolně, 

se  najdou nepoctiví  lidé,  kteří  si  trasu zkracovali.  Málokdo však dnes  již  ví,  že 

původním suvenýrem byla stužka, kterou turisté za úspěšné absolvování pochodu 

dostali v prvních čtyřech ročnících. Později se mohla získat také kovová ryba nebo 

textilní erb.48 Botička se objevila poprvé v roce 1973 a to kovová a odneslo si ji 

9471  účastníků.  První  plastovou  si  odnesli  pochodníci  až  v roce  1977,  tedy 

z dvanáctého ročníku pochodu49. Ta však ještě byla několikrát vystřídána plastovým 

či  kovovým  odznakem.  Od  roku  1982  se  však  již  „škrpáluchtiví“  účastníci  po 

příchodu do Prčice mohou radovat výhradně z botičky, či prčického škrpálu, jak se 

jí také říká.

Co člověk vlastně ale  musí udělat,  aby se mohl  zúčastnit  takovéto akce? 

V první řadě potřebuje nadšení, dobrou náladu a pár dobrých přátel, se kterými mu 

cesta příjemně uteče. Pak stačí jen vybrat trasu, dopravit se na její start, tam zaplatit 

startovné, dostat mapu s trasou pochodu a místy, kam dostane razítka z jednotlivých 

kontrol  a  může  vyrazit.  Nikdo se  nemusí  bát,  že  by  se  po  cestě  ztratil,  jelikož 

pochod Praha-Prčice je tak oblíbený a má takovou návštěvnost, že prakticky pořád 

míjíte lidi nebo oni míjí vás, což je dobrým ukazatelem toho, že jdete správně. I 

když znám i takové, kterým se povedlo jednu kontrolu minout a museli se na ni 

vracet. Poté nezbývá než doufat, že vám bude přát počasí a nebude pršet a pěkně si 

kilometry pochodu užít. K tomu přispívá i množství stánků s občerstvením, které po 

cestě každý pochodník potká. Po příchodu do cíle v Prčici (viz příloha č. 11) každý 

z účastníků,  který  předloží  řádně  vyplněnou  mapu  s razítky  dostane  plastovou 

botičku a nějakou sladkou odměnu. Poté si může opět dát něco dobrého v jednom 

z mnoha stánků, odpočinout si na trávě na náměstí (viz příloha č. 9) nebo v parku 

při  poslechu hudby a vydat  se na cestu k domovu, ať  už autem nebo zajištěnou 

kyvadlovou dopravou.

Do Prčice (a nikoli do Prčic, jak můžeme často nesprávně slyšet) se každý 

rok vydává i řada známých osobností. Mezi nejpravidelnější příchozí turisty patřil 
48 Praha.cz : vše o životě v Praze [online]. 1998 - 2010 [cit. 2010-11-07]. Pochod Praha - Prčice . 
Dostupné z WWW: <http://www.praha.cz/historie-prahy/pochod-praha-prcice>.
49 Praha-prcice.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-01]. Pochod Praha - Prčice . Dostupné z WWW: 
<http://www.praha-prcice.cz/historie>.
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řadu let současný prezident České republiky Václav Klaus. Návštěvníci zde však 

mohou potkat i řadu dalších politiků.

V roce 2006 se v bavorském Zwieslu konala zemská výstava Bavorsko - 

Čechy,  při  jejíž  příležitosti  uspořádala  mnichovská sokolská jednota SKV Sokol 

München v termínu pochodu Praha-Prčice  zkušební  cyklistickou jízdu Zwiesel  - 

Prčice. Ta by se měla v dalších letech stát také trasou pochodu.50

2.1.1.2. Pochod Čertova podkova

První  ročník  pochodu  Čertova  podkova  byl  uspořádán  původně  jako 

turistický výlet, který se konal 22. března 1970, a uspořádal ho místní Klub přátel 

dlouhých  kilometrů51.  Název  „Čertova  podkova“  dostal  až  později.  Ono  první 

pozvání bylo pro „všechny zájemce o výlet“, sraz byl určen na 8. hodinu v Sedlci-

Prčici, a to za každého počasí.52 Informace o něm byly uvedeny v místním časopise 

Pohyb, který vydával již zmíněný klub. Trasa výletu tehdy vedla ze Sedlce přes 

Sušetice  na  Krošíček,  Javorovou  skálu  a  Ounuz.  Na  Čertově  břemeni  byli 

vylosováni tři účastníci, kteří dostali ceny. Výlet pokračoval na Cunkov, odtud do 

Jetřichovic a přes Uhřice do Sedlce.  Celková délka trasy byla 14 km, vedoucím 

výletu byl tehdy pan Václav Slaba.53

Od roku 1971 pořádá KPDK Čertovu podkovu každé jaro. Pochod byl navíc 

vylepšen o tradiční  trofej  - perníkovou podkovu ozdobenou marcipánem. V roce 

2010 se uskutečnil jubilejní 40. ročník tohoto pochodu (viz příloha č. 13), který za 

léta svého trvání prošel řadou proměn. První z nich je, že si účastníci mohou vybrat 

50 Praha.cz : vše o životě v Praze [online]. 1998 - 2010 [cit. 2010-11-07]. Pochod Praha - Prčice . 
Dostupné z WWW: <http://www.praha.cz/historie-prahy/pochod-praha-prcice>.
51 Klub přátel dlouhých kilometrů (dále KPDK) byl založen 26.1.1966 a prvním předsedou byl 
zvolen pan Stanislav Rataj. Klub byl od samého začátku velmi činný, což dokazují nejen stovky 
společně ušlých kilometrů, ale i vlastní akce. Mezi ty patřily pochod Čertovou hrbatinou, pochod 
Českou Sibiří a pochod Českým Meránem. Tradici si získali právě pochod Čertova podkova a také 
pochod Kolem Jelita. Vůbec nejpopulárnějším však dodnes je pochod Praha – Prčice, o kterém se 
píše dále. Činnost KPDK se však netočila jen pouze kolem pochodů. Roku 1967 dal pan Rataj 
dohromady dívčí fotbalovou jedenáctku. Také pořádali od roku 1979 do roku 1986 Běh Českým 
Meránem, později doplněný polovičním během nazvaným Běž jak můžeš. 
52 Město Sedlec-Prčice [online]. 2010 [cit. 2010-10-07]. Čertova podkova. Dostupné z WWW: 
<http://www.sedlec-prcice.cz/text/cz/certova-podkova/>.
53 Tamtéž
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z více tras (v roce 2008 čtyři - 12, 18, 25 a 37 km, letos tři - 15, 25 a 36 km)54, dále 

se u skály zvané „Čertovo břemeno“ nad obcí Cunkov koná tradiční šiškiáda (aneb 

hod do tlamy čerta o bonbóny) a losování o špekáčky, které si poté mohou zájemci 

opéct na připraveném ohni a stejně tak je tomu i u ostatních tras, jen na jiných 

místech, nicméně Čertovo břemeno je zastávkou nejznámější.55

2.1.2. Derby Sedlec versus Prčice 

Jednou z nejnovějších tradic, pojících se s touto oblastí, konkrétně s městem 

Sedlec-Prčice je Derby Sedlec versus Prčice.  Konalo se již jedenáctkrát  vždy ve 

stejném termínu, tedy poslední sobotu v červnu.56

Sedlec a Prčice byly původně dvě vesnice, mezi kterými nepanovalo právě 

mírumilovné klima, naopak podle historických záznamů se obě osady neměly příliš 

v lásce. Ale roku 1957 byly obce spojeny do jednoho dvojměstí, či chcete-li souvsí. 

Mezi nimi byl vystavět most, který financoval zámožný místní občan, Karel Burka, 

po kterém nese most název, a který podle místního obyvatelstva znázorňuje právě 

onu pomlčku ve jménu města. Derby  je tedy jakousi připomínkou oné historicky 

doložené rivality mezi Sedlcem a Prčicí, kdy se občané jednou za rok rozdělí na dva 

tábory a soupeří mezi sebou v mnoha disciplínách, aby nakonec večer byl vyhlášen 

vítěz a všichni společně slavili.

Jak vlastně Derby vzniklo? S nápadem na založení takovéto tradice přišel 

před více než jedenácti lety pan Pavel Dejmalík. Chtěl, aby se obyvatelé dvou osad 

ležících  v takové  blízkosti,  které  navíc  už  byly  spojeny  v jedno  město,  mohli 

společně pobavit při různých soutěžích, ve kterých by obyvatelé Sedlce měřili síly 

s obyvateli  Prčice.  Původní  vizí  bylo,  aby  tato  slavnost  probíhala  na  louce  pod 

mostem a diváci ji pozorovali právě z mostu, to ale vzhledem k rozmanitosti soutěží 

nemohlo být uskutečněno a tak na dané louce v prvních letech probíhalo alespoň 

54 Pozvánka na 40. ročník pochodu Čertova podkova. Náš domov : Měsíčník města Sedlec-Prčice. 
Březen 2010, 239, s. 12. Dostupný také z WWW: <http://www.sedlec-prcice.cz/files/nas-
domov/nd_239_03_10.pdf>.
55 Zkušenost autorky
56 Město Sedlec-Prčice [online]. 2010 [cit. 2010-09-27]. Co se kde koná? Dostupné z WWW: < 
http://www.sedlec-prcice.cz/text/cz/co-se-kde-kona/>.
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několik vybraných disciplín. Další variantou během let bylo, aby soutěže probíhaly 

na náměstích a vždy po roce se Sedlec a Prčice střídaly. Ani tento návrh se však 

nedočkal realizace. Výhledově jsou snahy o konání všech soutěží na hřišti TJ Sokol, 

kde se zatím konal hlavně večerní program a slavnostní vyhlášení.57

Zajímavostí je i to, že spolu s dalšími organizátory kromě samotného Derby 

v předvečer konání prvního ročníku uspořádali i jakousi konferenci o Sedlci-Prčici, 

na  které  bylo  přednášeno  o  tom,  co  se  v našem  městě  za  uplynulý  rok  událo 

zajímavého a důležitého.  Tato část tradice se však neujala a vzhledem k malému 

zájmu o ní a nízké účasti se již znovu nekonala.58 

Při prvním ročníku v roce 2000 se soutěžilo v třinácti  disciplínách: sekání 

trávy59, děti60, hasiči61, rybáři62, tenis, myslivci63, volejbal, důchodci64, fotbal, šachy, 

stolní  tenis,  mariáš,  pivní  štafeta65 a  přetahování  lanem.  Během let  se  program 

rozrůstá  o  další  a  další  soutěžní  disciplíny.  Hned  v roce  2001  přibyly  šipky, 

kulečník, nohejbal a dámský trojboj66. V roce 2002 se počet soutěží rozšířil o parkur 

a cyklistiku, v roce 2004 přibyl pétanque, ale také to byl první rok, kdy se přestala 

konat soutěž důchodců a parkur. Rok 2005 přidal soutěž traktoristů a sekání trávy. 

V roce 2007 se začalo soutěžit i v soutěži kámen-nůžky-papír a sudoku a přibyly i 

soutěže diváků. Od roku 2009 se nekoná soutěž traktoristů a diváků, ale začalo se 

soutěžit v karetní hře prší a byl to jediný rok, kdy o vítězi kvůli shodnému skóre 

musel  rozhodnout  rozstřel  hejtmanů.  A  konečně  letos,  v roce  2010,  nedošlo 

k žádným změnám, takže se soutěžilo ve dvaadvaceti disciplínách (viz příloha 

č. 14).

Za zmínku stojí i počet lidí,  kteří se do akce každoročně aktivně zapojují 

jako účastníci soutěží. Je jich pravidelně 270-300, což je vzhledem k počtu obyvatel 

57 Informace od pana Pavla Dejmalíka
58 Tuto informaci poskytl v rozhovoru pan Pavel Dejmalík
59 Seká se kosou a vyhrává ten, kdo poseká vymezený úsek v kratším čase.
60 Dětské soutěže na louce pod mostem Karla Burky
61 Hasiči mají pro tuto příležitost vymyšlených několik recesistických soutěží, např. běh s půllitrem.
62 Vyhrává ten tým, který ve stanoveném čase chytí ryby s vyšší celkovou váhou.
63 Myslivci střílí klasicky na asfaltové holuby.
64 Důchodci dříve soutěžili ve hře různých společenských her.
65 Pivní štafeta se skládá ze tří kol, v každém závodí pět zástupců města a každý z nich má co 
nejrychleji vypít svůj půllitr, počítá se celkový čas všech pěti. Vyhrává družstvo, které je dvakrát 
rychlejší než soupeř.
66 V dámském trojboji soutěží celá družstva, skládající se vždy z pěti členek. Soutěží se ve skoku 
v pytli, hodu válečkem na maketu manžela a řezání klády. Dříve ještě několikrát proběhla doplňková 
pivní štafeta žen.
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prakticky desetina všech lidí žijících v Sedlci-Prčici. Soutěžit může každý, kdo má 

zájem, ať je mladý nebo starý, vzhledem k množství disciplín může zvolit tu, co je 

mu  nejbližší.  Přihlašuje  se  u  hejtmanů  měst.  A  jak  je  to  se  skóre?  Po  všech 

dosavadních ročnících má Sedlec na kontě pět vítězství a Prčice šest vítězství (viz 

příloha č. 15).

2.1.3. Prčické bábení

Již čtvrtým rokem se v Sedlci-Prčici koná také festival Prčické bábení. Jehož 

program je sestavován tak, aby zaujal jak dospělé, tak i děti. 

Festival  si  klade  za  cíl  především pobavit,  ale  také  ukázat  zajímavosti  a 

krásy našeho kraje a přilákat návštěvníky i mimo hlavní turistickou sezónu.67 

Myšlenka konání takovéto akce vznikla teprve před několik lety,  když se 

uvažovalo,  jak  oživit  kulturní  a  společenské  dění  v Prčici.  Přišel  nápad  pořádat 

celodenní  „festiválek“ pro celou rodinu,  v jehož programu (viz příloha č. 16) by 

každý našel něco, co ho zaujme. Zároveň zde měli vystupovat lidé spjatí s naším 

městem, zkrátka jak se říká, autoři chtěli využít „domácí zdroje“, ne však na úkor 

kvality a rozmanitosti programu. Naplnit pokaždé celý den zajímavým programem, 

zvláště vezmeme-li v úvahu omezený rozpočet pro konání této akce, nebylo právě 

snadné, nicméně to, jak se Prčické bábení ujalo, už samo o sobě ukazuje, že se to 

jeho pořadatelům zdařilo.68 

67 VALSOVÁ, Alice. Prčické bábení přeneslo všechny zpátky do pohádky. Náš domov : Měsíčník  
města Sedlec-Prčice. Říjen 2009, 234, s. 9. Dostupný také z WWW: <http://www.sedlec-
prcice.cz/files/nas-domov/nd_234_2009_10.pdf>.
68 VALSOVÁ, Alice. Prčické bábení bylo plné pohádek, her, kouzel i legrace. Náš domov : Měsíčník  
města Sedlec-Prčice. Říjen 2010, 246, s. 1 a 5. Dostupný také z WWW: <http://www.sedlec-
prcice.cz/files/nas-domov/nd_246_10_10.pdf>.
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2.2  Tradice vycházející z lidových a křesťanských svátků

Vzhledem k tomu, že území Čech je povětšinou ovlivněno křesťanstvím a 

věří  v něj  většina  obyvatelstva,  není  žádnou  záhadou,  proč  právě  s tímto 

náboženstvím je spojena řada svátků a tradic.

Kromě  klasických  svátků,  jako  jsou  Vánoce  a  Velikonoce,  které  drží  i 

nevěřící,  sem spadají  i  Tři  králové,  Masopust,  Mikuláš  a  posvícení,  která  jsou 

spojena s patrony, jimž jsou zasvěceny místní kostely.

Daly by se sem zařadit i rodinné tradice křtu a biřmování, ovšem tyto zvyky 

se rok od roku víc a více vytrácí a proto je zde zmiňovat nebudu.

Zároveň  do  této  kategorie  spadají  i  tradice  lidové,  vzhledem  k tomu,  že 

k sobě oba druhy svátků mají velmi blízko.

2.2.1. Tři králové

Tradice Tří králů je další, která se v Českém Meránu udržela až do dnešní 

doby. Legenda o jejich putování do Betléma za právě narozeným Ježíšem je stále 

všeobecně známa. Totéž se ovšem nedá říci o jejím vzniku. Ježíšův apoštol Matouš 

se ve svém evangeliu zmiňuje o třech mudrcích, kteří prostřednictvím nové hvězdy 

hledali místo narození božského dítěte, chtěli se mu poklonit a předat vzácné dary: 

kadidlo, zlato a myrhu.69  Toto evangelium neuvádělo jméno ani počet mudrců, to je 

až záležitostí křesťanské legendy z pozdějších dob, která jim přiřkla jména Kašpar, 

Melichar a Baltazar a ustálila jejich počet na tři. 6. leden byl významným proto, že 

ten den byl Ježíš přenesen do chrámu. Tímto svátkem je završeno vánoční období.

Dříve  byl  tento  den  spojen  s řadou  zvyků,  kterých  bylo  skoro  stejné 

množství jako o Vánocích. Do dnešní doby se jich však uchovalo už jen několik. 

Řada rodin v tento den odstrojuje vánoční stromeček a v některých obcích chodí 

tzv. Tříkrálový průvod. Netýká se to samozřejmě všech rodin, ale na řadě dveří i 

69 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. Olomouc : Rubico, 2008, str. 11
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v dnešní  době najdeme křídou napsaná písmena K+M+B a příslušný letopočet70. 

Většinou je však tento průvod dnes spjatý s charitativními sbírkami, než s původním 

kadidlem, svěcenou vodou a požehnáním všem domům a lidem, kteří v nich bydlí. 

Co však zůstalo nezměněné, jsou tři mladí hoši, převlečení za tři krále, z nichž jeden 

je „ten černej vzadu“ a od nichž můžeme slyšet písničku:

„My tři králové jdeme vám, 

štěstí, zdraví vinšujem vám,

štěstí, zdraví, dlouhá léta, 

my jsme k vám přišli z daleka.

Daleko-li cesta vaše?

Do Betléma mysl naše.

Copak ty tam černej vzadu,

Vystrkuješ na nás bradu?

A já bradu vystrkuju

a nový rok vám vinšuju.“

Za svůj zpěv dostávali Kašpar, Melichar a Baltazar koledu.

2.2.2. Masopust

Masopustní období začíná vždy po Třech králích, tj. 7. ledna a končí v úterý 

před  Popeleční  středou71.  Poté  pak  nastává  čtyřicetidenní  předvelikonoční  postní 

doba.72

Název období vznikl složeninou dvou slov - maso a půst. Jeho původ sahá 

až do předkřesťanských dob, v Evropě se objevuje od 9. století. Původně souviselo 

s oslavou končícího zimního období. 

70 Nápis svěcenou křídou spolu s vykouřením bytu kadidlem měl chránit před zlem a nemocemi.
71 Název popeleční středa pochází od popelu z loňských svěcených kočiček, kterým kněz při 
bohoslužbě v kostele dělá věřícím na čele kříž. Tímto dnem začíná období předvelikonočního půstu.
72 LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové zvyky : Výroční obyčeje z Čech a Moravy. Praha : 
Nakladatelství Lidové Noviny 2004., str. 11
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Byl to čas veselosti, tradičně chápaný jako jakýsi „antipůst“, kdy výjimečně 

neplatily předpisy o chování či přímo postní újmě lidí.  Masopust je od pradávna 

spojen s veselím, jídlem a pitím, tancem a zpěvem a spoustou zábavy.

I  Masopust  měl  několik  specifických  dnů.  Těmi  byly  Tučný  čtvrtek73, 

Taneční neděle74, Masopustní pondělí75 a Maškarní úterý76.77

Maškarní  masopustní  průvod  se  v našem  kraji  udržel  dodnes  ve  vesnici 

Vrchotice.  Účastníci  průvodu,  který  probíhá  každoročně  poslední  masopustní 

neděli, se schází vždy ráno na návsi. Všichni jsou v maskách a v doprovodu kapely 

začínají  obcházet dům po domu, nejprve ve své vesnici a později  i ve vesnicích 

v okolí. Muzikanti u každého domu zahrají, masky si před domem zatancují s jeho 

obyvateli a provádějí všelijaké legrácky (např. malují pána a paní domu po obličeji, 

rozhazují po domě konfety, atd.). Za odměnu dostanou pohoštění, kterým tradičně 

bývají kobližky, chlebíčky a vždy přípitek pro zahřátí. Během cesty po vesnici také 

zastavují projíždějící auta a jejich řidiče taktéž malují po obličeji, zatancují si s nimi 

a požadují  od nich úplatu,  aby je nechali  jet  dál.  V odpoledních hodinách,  když 

maškarní průvod obejde všechny domy, se „maškary“ i muzikanti sejdou v místním 

hostinci.  Zde se všichni „odmaskují“, přijdou i ostatní obyvatelé vesnice a až do 

pozdních nočních hodin probíhá masopustní zábava.78

2.2.3. Velikonoce

Velikonoce jsou z křesťanského pohledu důležitějším svátkem než Vánoce. 

Říká se jim Svátky jara. Jejich důležitost  se dnes dochovala v některých státech. 

Téměř  ve  všech  rodinách  se  dodržuje  chození  s pomlázkou  po  známých  či 

příbuzných.

73 Tučný čtvrtek je poslední čtvrtek před masopustní nedělí, charakteristickým znakem je hodování, 
protože podle pověry kdo v tento den hodně jí a pije, tomu v příštím roce nebude chybět síla a 
zdraví. Z toho důvodu se v tento den často konaly zabíjačky.
74 V tomto období byl dostatek času na zábavu a proto se konalo mnoho plesů, tancovaček a zábav, 
které často trvaly od soboty až do pondělí v noci. A právě taneční neděle jim byla zasvěcena.
75 O masopustním pondělí se konal tzv. mužovský bál, kam mohli pouze ženatí a vdané.
76 Maškarní úterý je dnem, kdy se konal průvod masek.
77 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. Olomouc : Rubico, 2008, str. 20
78 Z vyprávění pamětnice a účastnice Libuše Otradovcové z Vrchotic
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Velikonoce  se  slaví  vždy po  jarní  rovnodennosti,  první  neděli  po jarním 

úplňku.79 Jsou  to  nejvýznamnější  svátky  křesťanské  církve,  která  si  v tyto  dny 

připomíná umučení a vzkříšení Krista.80

Pokud bychom chtěli  v krátkosti  zmínit  i  časové zařazení a průběh těchto 

svátků,  pak  celé  období  začíná  Popeleční  středou,  kterou  přichází  čas 

předvelikonočního půstu, trvajícího čtyřicet dní do Velikonoční neděle (Boží hod 

velikonoční). V tomto období se dodržovalo omezování v jídle a byl zákaz zábav, 

zpěvu a konání svateb. Každá postní neděle měla své pojmenování.81 Poslední týden 

před Velikonocemi se jmenuje Pašijový týden. Každý z dnů má také svůj zvláštní 

název: Modré pondělí, Žluté úterý, Škaredá středa82, Zelený čtvrtek83, Velký pátek84, 

Bílá sobota85, Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční)86 a Velikonoční pondělí.87

Velikonoční  pondělí,  ač  na  rozdíl  od  ostatních  zmíněných  dnů  není 

křesťanské (je to spíše pohanská tradice), je v dnešní době dnem nejtradičnějším, 

protože  i  lidé,  kteří  Velikonoce  nepojímají  z křesťanského  hlediska,  většinou 

dodržují tradici „velikonoční pomlázky“. To je zvyk, kdy chlapci obcházejí domy 

s pomlázkou z vrbového proutí a zdobenou stuhami. Šlehají dívky a ženy, aby byly 

79 Podle těchto podmínek zmíněná neděle může být mezi 22. březnem a 25. dubnem.
80 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. Olomouc : Rubico, 2008, str. 31
81 První postní neděle, neboli „Černá“(název vznikl pravděpodobně podle toho, že ženy se místo 
pestrých barev oblékaly do tmavých šatů a nosily černé šátky na hlavě), druhá postní neděle, neboli 
„Pražná“(název podle tradičního pokrmu „pražmy“, tj. pokrm z praženého nedozrálého obilí), třetí 
postní neděle, neboli „Kýchavá“ (dostala svůj název podle pověry, která se k ní váže a sice, že 
kolikrát člověk v tento den kýchne, tolik let bude ještě naživu. Ve východních Čechách byla pověra 
upravena jinak, ten kdo si za den třikrát kýchne, bude zdravý po celý rok), čtvrtá postní neděle, 
neboli „Družebná“ (povolovala mírné porušení půstu a mládež se mohla sejít a poveselit na návsi či 
v některém stavení), pátá postní neděle, které se říká „Smrtná“ („Smrtná“ neděle je spojena se 
zvykem, který bývá dnes znovu obnovován. Tím je „vynášení Smrti“ (Moreny), kterou představuje 
figurína ze slámy a hadrů s namalovaným obličejem, která je připevněna k dřevěné tyči a za zpěvu 
mládeže vynášena ze vsi, zapálena, hozena do vody, nebo obojí. V Sedlci-Prčici tato tradice 
v minulých letech několikrát proběhla v mateřské škole.) a poslední šestá postní neděli, tzv. 
„Květná“ (Získala svůj název proto, že v tento den je zvykem světit větvičky jívy, tzv. kočičky. Těm 
bývala pak přisuzována zázračná moc.).
82 V tento den se nikdo nesměl na nikoho mračit, jinak by se mračil po celý rok.
83 Tento název vznikl podle zelené barvy Olivové hory, kde začalo Kristovo utrpení. Později bývalo 
zvykem připravovat v tento den jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin. V křesťanských kostelech po 
ranním Gloria zmlknou zvony a říká se, že odletěly do Říma. Až do Bílé soboty je pak zvonění 
nahrazováno zvukem řehtaček.
84 Je to den ukřižování Krista, velkého smutku. Lidé věřili, že je to jediný den v roce, kdy se země 
otvírá a vydává své poklady (ovšem pouze do soumraku). Také bylo v tento den zakázáno hýbat se 
zemí (orat, sázet), čímž se projevovala úcta k zemi.
85 Dříve se světil oheň před kostelem. Zvony se opět rozezní, vrací se z Říma.
86 Je to den Zmrtvýchvstání Krista. Vrcholí velikonoční svátky, končí půst.
87 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. Olomouc : Rubico, 2008,  str. 34-37
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zdravé,  veselé  a  pilné.  Odměnou za pomlázku jsou malovaná  vajíčka.88 Nejprve 

však koledník musí říct nějakou říkačku. Zde je několik ukázek z našeho kraje:

„Hody, hody, doprovody,

dejte vejce malovaný,

nedáte-li malovaný,

dejte aspoň bílý,

slepička vám snese jiný.“

„Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček,

utíkal jsem podle vody, nesl kopu vajíček.

Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené,

že mi dá lán jetelíčka a já řekl né né né.

Za potokem na dvorečku mám já strýčka králíčka,

tomu nosím každým rokem malovaná vajíčka.“

Modernější pojetí:

„Hodky, hodky, doprovodky,

dejte aspoň litr vodky,

nedáte-li litr vodky, dejte aspoň rum, 

nebo vám zboříme dům.“

Výjimečně se můžeme setkat i s koledou:

„Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka,

nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička

do horního rybníčka a z rybníčka do louže,

kdo jí odtud pomůže?“89

V oblasti Českého Meránu o velikonočním pondělí chodí muži s pomlázkou 

vyplácet ženy a dívky stejně jako na většině území Čech. Za koledování dostávají 

malované vajíčko, které má mnoho různých podob, podle zručnosti dívky a často 

88 Zkušenost autorky
89 Vše ze zkušenosti autorky
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také  sklenku  alkoholu  nebo  různé  občerstvení,  typické  pro  danou  domácnost. 

Koledovat ale chodí i malé děti a ty  dostávají vajíčko nebo nějakou sladkost. Doba, 

kdy si koledníci za svou koledu vysloužili pouze a jedině vajíčko je již asi padesát 

let  minulostí.  Koledovat ovšem všichni smí pouze do poledne, jinak už je dívky 

mohou polévat kbelíkem s vodou. Rovněž se zde říká,  že na přestupný rok mají 

naopak chodit koledovat dívky, ale tento zvyk se příliš nedodržuje.

Hlavními  symboly  Velikonoc  jsou  pomlázka,  beránek a  barvená  vajíčka. 

Pomlázku si může každý buď vlastnoručně uplést nebo koupit. Tradičně se vyrábí 

z vrbového proutí, které je pružné a dostatečně dlouhé. Délka pomlázky závisí na 

proutcích, to, z kolika proutků je spletena hlavně na šikovnosti koledníka, nejsnazší 

je pomlázka ze tří proutků, ale jsou i z osmi, šestnácti nebo více prutů. Mohou mít i 

různá  zdobení,  vytvarované  rukojeti  nebo  více  barev  proutků.90 Beránek  jako 

tradiční  velikonoční  sladkost  je založen také na křesťanské tradici,  je  symbolem 

Spasitele.  Barvené  vejce,  neboli  kraslice,  je  stále  tradiční  odměnou koledníkům. 

Bylo považováno za symbol plodnosti, úrody a stále se opakujícího života. Existuje 

celá  řada způsobů, jak vajíčka  zdobit.  Ve zdejším kraji  patří  mezi  nejobvyklejší 

např. barvení klasickými barvami na vajíčka, spolu s obtisky, dále zdobení voskem, 

či ovazování rostlinnými částmi a poté barvení ve vodě s cibulovými slupkami.

Mezi tradiční velikonoční pokrmy krom již zmíněných vajec a beránka patří 

také velikonoční nádivka s kopřivami a mazanec.

Dříve  se  s vajíčky  také  hrály  různé  hry,  které  se  konaly  většinou  až 

odpoledne po koledování. Jednou z nich, která se dodržovala i ve zdejším kraji, bylo 

tzv. sekání vajec. Spočívala v tom, že jeden držel vejce a druhý do něj sekal mincí, 

kdo vajíčko prosekl, toho bylo. Často se však také stávalo, že místo do vajíčka sekl 

omylem jeden koledník druhého do ruky.91

Některé rodiny v našem kraji ještě dnes dodržují zvyky, které tu jinak nebyly 

obvyklé. Ať už se jedná o jejich rodinnou tradici či zvyk převzatý z jiných kultur, 

v jejich  rodinách  je  pokládán  za  tradičně  velikonoční.  Jedná  se  například  o 

schovávání vajíček na zahradě. Podstatou tohoto zvyku je, že se po zahradě schovají 

malovaná vajíčka a malé děti je pak mají hledat. Je to zvyk rodinný, který se týká 

90 LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové zvyky : Výroční obyčeje z Čech a Moravy. Praha : 
Nakladatelství Lidové Noviny 2004, str. 97
91 Z vyprávění paní Anežky Kozákové ze Sedlce.
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jen domácích dětí, které takto mají nahrazené klasické koledování.92 Další pověrou 

dodržovanou o Velikonocích je zvyk darovat před Velikonocemi každému členu 

rodiny něco nového, aby ho „beránek nepokakal“. 

Za zmínku stojí také tradice, kterou stále zachovávají na Ounuzi. Přestože je 

to vesnice,  ve které převážnou část  domů obývají  chataři,  velikonoční  tradice tu 

zůstaly  v paměti  a  stále  je  dodržují.  Na  Velikonoční  pondělí  se  muži  ze  všech 

chalup sejdou a chodí společně koledovat. V každé chalupě kromě tradiční koledy 

(vajíčka,  alkohol,  občerstvení)  dostanou také látkovou stužku na svou pomlázku, 

posedí a vzájemně rozpráví. Takto obejdou celou vesnici a ještě sejdou do blízkého 

Cunkova,  kde také obejdou všechny domy a nakonec v některém vždy zůstanou 

déle a společně se baví.93

2.2.4. Čarodějnice

Přesně se neví, kdy tento zvyk vznikl,  ale důležitou roli hrál  oheň a víra 

v jeho ochrannou moc a sílu. Naproti tomu čarodějnice byla považována za symbol 

zla  a  nečisté  moci.  Pálení  těchto  figurín  tedy  dříve  charakterizovalo  především 

očistu  lidí,  zvířat  i  přírody.94 V minulosti  se  ohně  zapalovaly  vždy  na  nějakém 

návrší,  na hranici  se muselo sesbírat  sedm druhů dřeva (mezi nimi jalovec).  Do 

hotové hranice se zapíchla figurína čarodějnice a celou hranici obřadně zapálil muž, 

který měl ve vesnici poslední svatbu. Kolem se poté ještě zapalovalo sedm dalších 

ohňů  jako  ochrana  proti  požárům.  Mladí  se  bavili  tím,  že  ohně  přeskakovali  a 

vyhazovali do vzduchu hořící dřeva či košťata.95

Na mnoha místech a stejně tak je tomu i v Českém Meránu, je to tradice 

prostupující  společnost  v celém  jejím  věkovém  spektru.  Pokud  je  tento  večer 

organizován jako zábava pro děti, často se na něm objeví i „skutečná čarodějnice“. 

Do hranice z dříví se postaví slaměná figurína znázorňující čarodějnici, oděná do 

92 Z vyprávění paní Jitky Sládkové ze Záběhlic.
93 Zkušenost autorky
94 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. Olomouc : Rubico, 2008, str. 52
95 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. Olomouc : Rubico, 2008, str. 52
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starých hadrů a ta se pak na hranici spálí. Dřívější zvyk pálení starých pneumatik 

naštěstí v dnešní době již prakticky upadl.96

Ne všichni ovšem slaví pálení čarodějnic takto ve velkém. Obrovské vatry, 

které  zde  nebyly  ničím  výjimečným ještě  před  několika  lety,  jsou  nahrazovány 

pálením malých ohýnků, u nichž se sejdou nejbližší  přátelé,  povídají  si,  opékají 

špekáčky, popíjejí a často také hrají na kytaru. Nebo ani nemusí jít o malý ohýnek a 

pár přátel, stále tu jsou i obrovské ohně s čarodějnicí uprostřed, kolem kterých se 

shromáždí třeba padesát lidí,  ovšem stejně to bývají přátelé nebo známí z nějaké 

sportovní  či  kulturní  organizace,  už  to  nejsou  ohně,  u  kterých  by  se  sešlo  celé 

město. Tato tradice se uchovala pouze v menších vesnicích.

2.2.5. První máj

Oslavy prvního máje jsou českou tradicí již dlouho, z různých důvodů se na 

mnoha místech tento zvyk do dnešní doby neudržel, v oblasti Českého Meránu však 

ano.

Všechno začíná již 30. dubna, tedy v den, na který připadá stavění máje, ať 

už na náměstí, návsi, před radnicí nebo na jiném viditelném místě v obci. Máj, nebo 

také májka, jak se jí zde říká, je vlastně kmen stromu, nejčastěji smrku, zbavený 

kůry, na jehož vrchu je připevněná bříza ověnčená barevnými fábory. Pod ní se pak 

připevňuje věnec z chvojí,  který je také celý barevně ozdobený. Zdobení máje je 

spíše ženská záležitost, zatímco její stavění je práce pro „chlapy“. Původně se máj 

vždy  zakopávala  do  země,  což  vyžadovalo  vykopání  hluboké  díry,  aby  nedošlo 

k jejímu vyvrácení. Dnes se již na mnoha místech objevuje kus železa zabetonovaný 

do  země,  ke  kterému  se  májka  připevňuje,  aby  se  každý  rok  nemuselo  kopat. 

Zvláště v menších obcích však dodnes májku zakopávají do země. 

Poté se až do svatodušních svátků máj hlídala, aby ji nikdo z přespolních 

neporazil. Tento zvyk se zde stále drží, ale máj se hlídá pouze první noc.

Symbolem pro čas lásky se měsíc květen stal až později. Stále se traduje, že 

každá dívka musí být na 1. máje políbena mužem pod rozkvetlým stromem, jinak 

96 Vlastní pozorování
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do roka „uschne“. V dřívějších dobách byla tradice rozšířena ještě o to, že pokud 

dívka do půlnoci políbena nebyla, musela aspoň obejmout a políbit mladý strom, 

nejlépe břízu.97

S tímto dnem je dnes spojena ještě jedna tradice, která sice není těsně spjata 

s tímto krajem, ale zná ji mnoho místních mladých lidí, studujících na vysoké škole. 

Jde  o  tzv.  majálesy,  původně  průvody  masek  a  kostýmů  plné  hudby  a  zpěvu 

procházející  po městech,  samozřejmě pod patronací  studentů.  Dnes jde hlavně o 

řadu hudebních akcí pod širým nebem, které se konají tento večer.

Nesmíme opomenout  ani  politický  význam tohoto  dne.  Na prvního  máje 

byly pořádány průvody plné transparentů s politickými hesly, účast na nich se stala 

povinnou. Známe ho jako svátek práce, byl to svátek dělníků bojujících v polovině 

19. století za svá práva.

2.2.6. Posvícení

Posvícení  je  výraz  odvozený  od  slova  „posvěcení“,  v tomto  případě 

posvěcení kostela. Je to vzpomínková slavnost. V minulosti totiž dostavba kostela 

byla pro obec mimořádnou událostí, jelikož obyvatelé velmi často věnovali mnoho 

peněz  a  podíleli  se  na  stavbě.  Po  dokončení  stavby  kostel  nejprve  musel  být 

slavnostně vyjmut ze světské sféry a být posvěcen pro služby Bohu.

Posvícení se původně slavilo v den výročí posvěcení kostela.  Postupně se 

přešlo k oslavám dne, na který připadá svátek patrona chrámu, tj.  toho, komu je 

kostel zasvěcen. Pojem posvícení dnes často splývá s pojmem pouť.

97 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. Olomouc : Rubico, 2008, str. 59
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2.2.6.1. Vavřinecké posvícení v Prčici

Slavné  prčické  posvícení  je  spojeno  se  svátek  svatého  Vavřince98,  který 

připadá  na  10.  srpna.  Právě  svatému  Vavřinci  je  zasvěcen  kostel  v Prčici  (viz 

příloha č. 5) a proto se podle jeho svátku řídí i konání posvícení. V jeho rámci je v 

Prčici pořádána celá řada akcí, od hudebních zábav, výstavy chovatelů drobného 

zvířectva, až po fotbalový zápas. 

Kostel  v Prčici  byl  založen  v románském slohu nejpozději  ve  12.  století, 

protože byl založen současně s rodovým sídlem Vítkovců. Koncem 14. století byl 

upraven v gotickém slohu. Při požáru v roce 1701 vyhořel, ale hned roku 1730 byl 

díky  Janu  Vítovi  Malovcovi  z Malovic  opraven,  tentokráte  ve  slohu  barokním. 

Zajímavostí  je,  že  zde byl možná začátkem roku 1604 pohřben proslulý stavitel 

rybníků  Jakub  Krčín  z Jelčan  a  Sedlčan  (nebo  jeho  dcera  žijící  v blízkých 

Mitrovicích), jelikož během oprav v roce 1954 byly z kostela vyzvednuty náhrobní 

kameny  a  pod  podlahou  byly  nalezeny  úlomky  červené  mramorové  desky  se 

zřetelným jménem „Krczin“. 99 Poukazuje na to i fakt, že jeho hrob v Obděnicích u 

Petrovic je prázdný.100

K  prčickému  posvícení  neodmyslitelně  patří  tradiční  taneční  zábavy 

pořádané  TJ  Sokol  Sedlec-Prčice  v místním  zámeckém  parku.  Návštěvníci  se 

každoročně  mohou těšit  na skupiny  Matyas,  Parkán či  Keks,  které  v posledních 

letech střídá i diskotéka. Zábavy se konají v pátek, sobotu, i posvícenskou neděli.

Místní  organizace Českého svazu chovatelů pořádá již  26let  u příležitosti 

konání  posvícení  Výstavu  drobného  zvířectva,  tedy  králíků,  holubů  a  drůbeže. 

Výstava se koná vždy v sobotu a neděli v prostorách svazu chovatelů v zámeckém 

parku. Pro diváky je připravováno občerstvení, hudba k poslechu a bohatá tombola.

98 Svatý Vavřinec se narodil někdy kolem roku 230. Do Říma přišel pravděpodobně ze Španělska. 
Papež Sixtus II. ho před svou popravou pověřil úkolem rozdělit celý církevní poklad mezi chudé, za 
což byl později uvězněn. Vavřinec zemřel mučednickou smrtí 10. srpna 258. Dodnes je považován 
za patrona knihovníků, kuchařů, hostinských a pivovarníků, cukrářů, sklenářů, hasičů, žáků a 
studentů.
99 Pro informace o kostele sv. Vavřince a jeho patronu posloužil jako pramen informační panel 
Městské památkové zóny Sedlec-Prčice.
100 DOUBRAVOVÁ, Ladislava; KOVALOVÁ, Marie. Třetí putování za kapličkami Českého 
Meránu a jeho okolí. Sedlec-Prčice : Sedlec-Prčice, 2003.
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Nejdůležitější  částí  je  ovšem tradiční  pouť,  která  svými atrakcemi  zaplní 

celé prčické náměstí a nikdo si jí nemůže nevšimnout. Rodiny z okolí se o tomto 

víkendu  schází  u  slavnostního  oběda  a  pak  se  chodí  dívat  „do  pouti“101.  Ta  je 

spojena s invazí velkého množství obchodníků,  jejichž stánky zabírají  nejen celé 

náměstí, ale jsou postaveny až na samý konec Mostu Karla Burky, takže projet tu 

v tyto dny autem je téměř nadlidský výkon.

V posledních letech se ve stejném termínu jako je posvícení konala i jedna 

z nejrozporuplnějších akcí Sedlce-Prčice a tou byl Czech Rolling Meets Doprčic 

fest  (viz  příloha  č.  17),  což  je  přehlídka  drumandbass  a  punkové  muziky.102 

Pořadatelé pro návštěvníky připravovali nejen vystoupení řady kapel, ale i filmovou 

projekci  a  divadelní  představení.  Nicméně  většina  obyvatel  města  s touto  akcí 

nesouhlasila, vzhledem k tomu, že návštěvníky festivalu ve dnech trvání potkávala 

téměř  všude  a  ne  vždy  ve  střízlivém  stavu,  což  spolu  s tradičním  vzezřením 

punkových vyznavačů nemohlo u lidí vzbuzovat přívětivé reakce, stejně jako velmi 

hlasitá hudba dunící až do ranních hodin prakticky uprostřed města. V roce 2010 se 

tento festival nekonal.

2.2.6.2. Jeronýmské posvícení v Sedlci

Na rozdíl od Prčického posvícení se posvícení v Sedlci a zvyky s ním spjaté, 

do dnešní doby dochovaly v minimální míře. Kostel v Sedlci (viz příloha č. 4) je 

zasvěcen sv. Jeronýmovi103 a tudíž i pouť připadá na jeho svátek.

Kostel  v Sedlci  byl  pravděpodobně postaven na přelomu 11.  a  12.  století 

v románském  slohu.  Kolem  kostela  byl  původně  založen  hřbitov  ohrazený 

kamennou zdí. Dnešní podoba kostela pochází z větší části ze 17. století.  V roce 

1877 byla zbourána obvodová zeď a odstraněny hroby. Kostel v Sedlci je jediným 

101 „do pouti“ je místní výraz, který se využívá ve smyslu „jít se podívat na pouť“
102 VALSOVÁ, Alice. Prčické posvícení – návštěva kardinála i punkový festival. Náš domov :  
Měsíčník města Sedlec-Prčice. Září 2009, 233, s. 6. Dostupný také z WWW: <http://www.sedlec-
prcice.cz/files/nas-domov/nd_233_2009_09.pdf>.
103 Svatý Jeroným se vlastním jménem jmenoval Eusebius Sofronius Hieronymus a narodil se kolem 
roku 347 našeho letopočtu. Po studiu v Římě působil v Galii a německém Trevíru, po vysvěcení na 
kněze roku 379 v Římě. Vrcholem jeho díla byl překlad bible z hebrejštiny, tzv. Vulgáta, což 
znamená „obecný text“, který se stal základním textem římskokatolické církve.
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kostelem v České  republice,  který  je  vymalován  v secesním slohu.  Prošel  řadou 

přestaveb, poslední se uskutečnila v roce 1898.104 Jeho vysvěcení se konalo 1. října 

1899 o slavnosti sv. Jeronýma.105

Nekonají se však žádné rozsáhlé oslavy a tak ho většina lidí spíše opomíjí, 

v některých rodinách se udržela alespoň tradice pečení posvícenských koláčů.

2.2.7. Dušičky

Pokud bychom tento den hledali v kalendáři, nalezli bychom ho u data 

2. listopad. Tam je ovšem uveden jako Památka zesnulých. Název Dušičky se běžně 

užívá v lidové mluvě.

Dnešní podoba Dušiček je v podstatě všude podobná. Pozůstalí v tento den 

nebo o předcházejícím víkendu více než jindy vzpomínají na své blízké a upravují 

jejich hroby, na které nosí věnce, květiny a za duše zemřelých na hrobech zapalují 

svíčky. 

Dříve se věřilo, že duše mohly v tento den vystupovat z očistce. Podle toho, 

jaký byl jejich pozemský život, mohly živým pomáhat, nebo se mstít těm, kteří jim 

za života ubližovali. Stejně tak se dříve ani tento svátek neobešel bez jídla, peklo se 

především pečivo, specialitou byly rohlíky plněné různými nádivkami.106 Informace, 

zda-li se tento zvyk pečení dodržoval i u nás, se však nedochovaly.

2.2.8. Sv. Barbora

Jedním  z  prvních  adventních  svátků,  kterému  naši  předkové  přisuzovali 

magickou  moc  je  svátek  sv.  Barbory107 připadající  na  4.  prosinec.  Nejznámější 
104 DOUBRAVOVÁ, Ladislava; KOVALOVÁ, Marie. První putování za kapličkami Českého 
Meránu a jeho okolí. Sedlec-Prčice : Sedlec-Prčice, 2004.
105 Pro informace o kostele sv. Jeronýma a jeho patronu posloužil jako pramen informační panel 
Městské památkové zóny Sedlec-Prčice.
106 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. Olomouc : Rubico, 2008, str. 99
107 Sv. Barbora podle legendy žila ve 3. století po Kristu a byla jednou z nejpopulárnějších světic 
středověku. Narodila se v rodině bohatého kupce, pohana a nepřítele křesťanství. Otec pro ni nechal 
postavit kamennou věž vybavenou veškerým komfortem a do té ji zavřel, aby ji ochránil mj. před 
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pověrou, která se pojí s tímto dnem, je řezání větviček, kterým se říká „barborky“. 

Tento zvyk se udržel  i  v Českém Meránu. Nejčastěji  se trhají  větvičky z třešně. 

Tento zvyk původně praktikovaly pouze svobodné dívky, které se chtěly dozvědět, 

zda-li se do roka vdají. Méně známá je ta část pověry, že větvičku musí utrhnout 

vlastními zuby po setmění a pak ji zalévat vodou z vlastních úst108, tato část se však 

dnes již nedodržuje. V současné době se zvyk trhání „barborek“ sice stále udržuje, 

ale  praktikují  ho  i  ženy  vdané,  protože  větvičky  slouží  jako  krásná  vánoční 

dekorace.  Rovněž  se  už nepoužívají  jen  větvičky třešňové,  ale  také  další  (např. 

trnky, zlatého deště, jabloně), které by měl „přejít mráz“ (uvolňuje blokační látky 

v květních  pupenech),  měly  by  být  co  nejšikměji  seříznuty,  na  několik  hodin 

ponořeny do vany s teplou vodou a poté dány do vázy s vlažnou vodou s cukrem na 

světlé místo.109

Dívka  pak  musela  čekat  do  Štědrého  dne.  Pokud  jí  ten  den  „barborka“ 

vykvetla, bylo to znamení, že se do roka vdá. 

Ve zdejším kraji chodila večer před sv. Barborou po vesnicích žena zvaná 

„Barborka“ oblečená do bílých šatů. Měla rozpuštěné vlasy a v ruce držela metlu 

ozdobenou pestrými pentličkami. Tou hrozila dětem. Jiná osoba byla přestrojená za 

anděla  a  nosila  v košíku  různé  dárky,  jež  dětem  rozdávala,  což  bylo  něco 

podobného, jako pozdější obchůzky Mikuláše a čertů.110

2.2.9. Mikuláš

Svatý  Mikuláš  je  tradicí  známou  v oblasti  Českého  Meránu  dodnes. 

V předvečer jeho svátku se lidé převlékají za Mikuláše, čerty a anděly a chodí od 

domu k domu, kde je nadílka předem domluvena a kde mají malé děti (předškolního 

a  mladšího  školního  věku).  Mikuláš  ze  své  nebeské  knihy  ví,  zda-li  dítko  bylo 

křesťanskou vírou. Netušil však, že mezi sloužícími jeho domu je i jeden tajný křesťan. Tomu se 
Barboru podařilo obrátit na křesťanskou víru. Otec u ní však jednou měl nalézt křížek a tím se vše 
prozradilo. Barbora skončila pro svou víru mučednickou smrtí.
108 LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové zvyky : Výroční obyčeje z Čech a Moravy. Praha : 
Nakladatelství Lidové Noviny 2004, str. 247
109 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. Olomouc : Rubico, 2008, str. 110-111
110 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko: II. díl. Sedlčany: Pražská edice, 1995, str. 122
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hodné  či  nikoliv.  Pokud  hodné  bylo,  tak  Mikuláši  nejprve  poví  básničku  nebo 

zazpívá písničku a poté od něj dostane sladkou odměnu (sladkosti, ovoce, nějaký 

malý dárek). V případě zlobivého dítka ho může čert  vzít  do pytle nebo mu jen 

trochu  nahnat  strach,  aby  slíbilo,  že  už  bude  hodné.  Od Mikuláše  také  dostane 

nadílku, která ale skrývá i uhlí nebo bramboru.111

Samotná  postava  Mikuláše je  historicky doložena.  Byl  to biskup o jehož 

životě se traduje celá řada více či méně známých legend, mj. byl mučen a vězněn 

v době pronásledování křesťanství v Malé Asii,  ale po jeho zlegalizování se opět 

ujal své funkce. Lidé ho začali uctívat pro jeho zbožný a příkladný život a později 

byl prohlášen za svatého. Jeho nejoslavovanější vlastností byla štědrost112. A právě 

pro  ni  ho  milovali  i  děti.  Vystupoval  jako  jejich  ochránce  před  nemocemi  a 

neštěstím a v předvečer jeho svátku se již po mnoho generací  děti  těší  právě na 

štědré nadělování.113 

Každá  z postav,  které  se  objevují  na  „Mikuláše“,  má svůj  tradiční  oděv, 

který je  samozřejmě vždy mírně přizpůsobený. Mikuláš má na sobě dlouhé bílé 

nebo červené roucho, zepředu většinou zdobené křížem (nebo může mít přes roucho 

přehozenou ještě další halenu na které je kříž), na hlavě špičatou čepici (opět bílou 

nebo červenou s křížem), má bílé vousy a dlouhé bílé vlasy, které mu dodávají na 

důstojnosti,  a  také  mu nesmí  chybět  tzv.  berla114.  Mikuláš  je  dobrácký.  Čert  je 

naopak celý černý, má na hlavě rohy, huňatý kožich, často dlouhý vypláznutý jazyk 

a ocas. Nezbytnou součástí převleku je také pytel, metla a řetěz, kterým chrastí, aby 

působil strašidelně. Anděl je bílý, mívá na sobě dlouhé šaty, křídla, která jsou jeho 

nejdůležitějším  znakem,  a  velmi  často  také  hvězdu  na  čele.  Pokud  koš  s dárky 

nedrží Mikuláš, je to právě anděl, kdo mu dárky pro děti podává.

Mikuláš má děti nejen obdarovat a udělat jim radost, ale také trochu pomoci 

s výchovou  rodičům,  kteří  se  svými  dětmi  nevědí  rady.115 To  samozřejmě  platí 

pouze v době, kdy děti ještě na Mikuláše, čerty a anděly věří. Dnes se „Mikuláš“ 

dodržuje  velmi  často  také  ve školách  a  školkách,  kde naděluje  v rámci  různých 

besídek,  nebo  obchází  po  jednotlivých  třídách.  Velmi  často  je  to  také  zábava 

111 Zkušenosti autorky
112 Po smrti rodičů rozdal svůj majetek chudým.
113 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. Olomouc : Rubico, 2008, str. 113
114 Tj. zlatá nebo stříbrná biskupská hůl se zatočeným horním koncem, která je odznakem jeho úřadu.
115 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. Olomouc : Rubico, 2008, str. 115
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dospívající mládeže, kdy se kluci převlékají za čerty a shlukují se např. na náměstí a 

pak  honí  děti  (hlavně  ty  z druhého  stupně  základní  školy,  které  jdou  ven  bez 

rodičů), které se na ně chodí dívat ven.

2.2.10. Vánoce

S vánočními svátky se pojí asi největší množství tradic. Postupem času sice 

ubývají,  ale  některé  tu  jsou  stále.  Tradice  českých  Vánoc  mají  své  počátky  už 

v době pohanské. Křesťanství je však spojilo hlavně narozením Ježíše. 

Samotným  Vánocům  předchází  období  adventu,  tj.  čtyři  týdny  před 

Vánocemi.  Advent  překládáme  slovem  příchod  a  byl  to  čas  rozjímání,  půstu, 

hodnocení, očišťování od všeho zlého a především očekávání příchodu Spasitele – 

narození Páně na Boží hod vánoční 25. prosince.116 S obdobím adventu se v Českém 

Meránu pojí tradice adventních věnců. Ten si lidé buď vyrobí doma, nebo si ho 

mohou koupit už hotový. Adventní věnce se zhotovovaly už v 19. století, mají na 

sobě  čtyři  svíčky  a  nejčastěji  bývají  položené  na  stole.  Počínaje  první  adventní 

nedělí se na něm zapalují svíčky. Začíná se jednou a každou další neděli se zapaluje 

o  svíčku  víc.117 Děti  často  dostávají  také  tzv.  adventní  kalendář,  který  obsahuje 

okénko se sladkostí na každý den od 1. prosince až do Štědrého dne. Účelem tohoto 

předmětu je přiblížit dětem představu o čase.

24.  prosince  večer  se  slaví  Štědrý  den.  Jeho  oslava  je  přizpůsobena 

blízkovýchodnímu vnímání času (den začíná večerem). Je to den, kdy se celá rodina 

sejde  pohromadě  u  velkého  stolu  a  po  slavnostní  večeři  si  vzájemně  všichni 

vyměňují  dárky.  Právě v předvečer  Kristova  narození  končil  dříve půst  a oslava 

začínala štědrovečerní večeří.

První svátek vánoční, neboli Boží hod, se slaví 25. prosince. Tento den je 

v mnoha  rodinách  spjat  hlavně  s návštěvami  rodiny  a  přátel.  Tento  svátek  si 

každoročně  lidé  připomínali  stavbou betlémů,  které  bývaly  dominantou  vánoční 

výzdoby. Kromě Josefa a Marie v něm byla řada dalších figurek a na Štědrý den se 

116 KOCIÁNOVÁ, Ludmila; TICHÝ, Václav; BENEDIKTOVÁ, Slávka. Nápady pro podzim a zimu. 
Praha : Dita, 1996, str. 57
117 SCÖRGÖ, Anikó. Od adventu do Vánoc. Praha : Quintet, 1993, str. 6
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betlém doplňoval postavou Ježíška, na Tři krále zase o královský průvod. Betlém 

zdobíval stavení až do Hromnic (2. února).118

Druhý svátek vánoční, zvaný koleda, se slaví na svatého Štěpána, tedy 26. 

prosince. Dříve na tento den chodili koledníci, kteří říkali koledu:

„Koleda, koleda, Štěpáne! Co to neseš ve džbáně?

Nesu, nesu koledu, upadl jsem s ní na ledu,

psi se na mě sběhli, koledu mi snědli.

Koledu mi dejte, nic se mi nesmějte!

Koledu mi dali, přece se mi smáli.“119

Dnes se tento zvyk už ve zdejším kraji nedodržuje. Dříve koledování bylo 

považováno za obřadní  obchůzku,  spojenou se zpěvem písní  a  říkadly,  za  které 

koledníci dostávaly dary. Zároveň bylo jejich podstatou přinést lidem, u nichž se 

koledovalo, blaho, zdar a štěstí.120

Mezi vánoční symboly dnes stále ještě neodmyslitelně patří vánoční strom, 

dárky, jmelí, kapr, betlém a zvon. 

Strom se jako symbol Vánoc dostal do Čech v 19. století z Německa. Poté se 

zdobení  stromku  objevovalo  nejprve  jen  u  české  šlechty,  pak  v měšťanských 

domech a nakonec  i  na venkově.  Traduje  se,  že  původně se stromky věšely od 

stropu špičkou dolů, protože v chalupách bylo málo místa. Za nejtradičnější strom je 

považována  jedle,  pak černá a  lesní  borovice,  ale  také smrk,  který ovšem dříve 

opadává. V dnešní době se však kromě obvyklých uřezaných stromků objevují živé 

stromky v květináčích, nebo stromky umělé. Také zdobení stromků prošlo za ta léta 

nemalým  vývojem.  Nejprve  se  zdobilo  hlavně   přírodními  ozdobami  (jablíčka, 

ořechy, šišky), později přibyly různé druhy vánočního pečiva a ozdoby ze slámy. 

Bohatost stromku závisela na možnostech rodiny a také na zvyklostech. Koncem 

19.  století  se  pak  začaly  objevovat  skleněné  ozdoby.  K nim  postupně  přibyly 

barevné  řetězy,  umělý  sníh nebo čokoládové figurky a později  samozřejmě také 

elektrické  barevné  žárovky.  Po  první  světové  válce  se  ujal  zvyk  rozsvěcení 

118 KOCIÁNOVÁ, Ludmila; TICHÝ, Václav; BENEDIKTOVÁ, Slávka. Nápady pro podzim a zimu. 
Praha : Dita, 1996, str. 57
119 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko: II. díl. Sedlčany: Pražská edice, 1995, str. 126
120 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. Olomouc : Rubico, 2008, str. 137
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vánočních stromků na náměstích větších měst, u nás se tak poprvé stalo roku 1924 

v Brně.121 

S tím je spojen i jeden z nových zvyků, které se v našem městě objevily. Je 

to společné rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Sedlci. Letos (27. listopadu) 

se  bude  konat  sice  teprve  potřetí,  přesto  do  kulturního  kalendáře  města  již 

neodmyslitelně  patří  a  řada lidí  si  ho nenechá ujít.  Všichni  si  mohou popovídat 

s přáteli,  popřát  si krásný advent a zahřát  se šálkem horkého čaje  nebo svařáku. 

V pět hodin odpoledne se rozsvítí vánoční strom a všichni se rozchází zpátky do 

svých domovů. Zájemci si s sebou mohou vzít svíčku a odnést si adventní světlo.122

Jmelí je symbolem, v jehož kouzelnou moc věřili lidé odpradávna. Zavěšují 

ho ke stropu nebo nade dveře, aby do domu přinášelo štěstí a lásku a chránilo proti 

ohni.123 Do dnešní doby se udržel zvyk pocházející už od keltů, že muž pro štěstí 

políbí svou partnerku pod pověšeným jmelím. 

Zvonek jako důležitou část Vánoc vnímají asi hlavně děti. Ty jeho zvuk totiž 

mají  spojený  s  „návštěvou  Ježíška“124,  který  v každé  rodině  nechá  dárky  pod 

vánočním stromkem, poté zazvoní zvonkem a zmizí a děti přiběhnuvší do pokoje 

objeví rozzářený stromek s kupou dárků pod ním. Zvonečky také často slouží jako 

ozdoba vánočního stromečku.

Nadělování vánočních dárků má svůj původ již v legendě o narození Ježíška, 

za kterým přicházeli lidé a nosili mu dary. Děti před Vánoci píší Ježíškovi dopis 

s přáními, jaké dárky by rády dostaly a ten pak dávají za okno, aby si ho Ježíšek 

mohl odnést. Na Štědrý den zjistí, zdali Ježíšek jejich přání vyslyšel. 

Co se štědrovečerního jídla týče, jsou Vánoce specifické. I zde se sice dnes 

objevuje  řada  odlišností,  ale  myslím,  že  za  tradiční  vánoční  jídlo  je  stále 

považována rybí polévka, smažený kapr a bramborový salát.  Známou tradicí  je i 

štědrovečerní půst, tzn. že lidé celý den až do večeře jí střídmě a žádné maso, aby 

viděli zlaté prasátko. Každý ho dodržuje jinak, například v naší rodině se na Štědrý 

den k obědu jí rybí polévka a kuba s houbami, jinde zase krupicová kaše. Tento půst 

končí  štědrovečerní  večeří,  kdy začíná  vánoční  hodování.  Nejdůležitější  součástí 

121 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. Olomouc : Rubico, 2008, str. 126
122 VALSOVÁ, Alice. Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu. Náš domov : Měsíčník města 
Sedlec-Prčice. Listopad 2010, 247, s. 8.
123 Je zvykem, že si ho lidé před Vánoci vzájemně dávají jako dar, protože pak prý má větší moc.
124
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štědrovečerní večeře je bezesporu kapr. V rodinách s menšími dětmi bývá zvykem 

přinést si domů kapra živého a pustit ho do vany, někde je poté k večeři, ale někde 

ho také pouští zpátky do rybníka. Ryba se jako součást štědrovečerního menu začala 

objevovat  až  v 19.  století.  Je považována  za postní  jídlo.  Je  s ní  spojena i  další 

tradice, pod talíře se před večeří schová několik rybích šupin a ty si poté všichni 

berou  a  dávají  do  peněženky,  aby  celý  následující  rok  měli  dostatek  peněz. 

V mnoha  rodinách  však  ryba  bývá  nahrazována  kuřecím  masem nebo  lososem, 

který má méně kostí.

Nesmím opomenout ani další zvyky, které se dodržují ve zdejším kraji. Těmi 

jsou např. pouštění lodiček ze skořápek vlašských ořechů se svíčkou po vodě, které 

znázorňují  soudržnost  rodiny v následujícím roce.125 Na Štědrý  den se  od deseti 

hodin  večer  koná  v místním  kostele  tzv.  půlnoční  mše.126 Dále  se  v některých 

rodinách  ještě  objevuje  lití  roztaveného  vosku  či  olova  do  vody  a  podle  tvaru 

odlitku se poté hádá, co jeho autora čeká.

Kromě toho nesmí na štědrovečerním stole chybět ani ovoce (jablka, ořechy) 

a chléb127. Také v každé rodině najdeme různé druhy vánočního cukroví. Zvyk péct 

cukroví se objevil  na konci 19. století  a od té doby se peče rozmanité množství 

druhů128. Mezi nejznámější patří vanilkové rohlíčky, perníčky, linecké pečivo, vosí 

hnízda,  ořechy,  atd.  Nesmím  zapomenout  ani  na  vánočku,  která  nespadá  do 

kategorie cukroví, ale je typickým vánočním pečivem. 

Tradice spojené s Vánocemi se předávají z generace na generaci, někteří by 

je  možná  ani  už  dodržovat  nemuseli,  ale  nechtějí  se  rozloučit  s odkazem svých 

předků. Ke štědrovečernímu stolu se usedá ve slavnostním oblečení a lidí u stolu má 

být vždy sudý počet.129 Při samotné večeři pak nikdo nemá vstávat od stolu, protože 

to nosí smůlu a dřív se říkalo, že další rok by se rodina nesešla celá. Takže se se 

vstáváním  od  stolu  čeká  do  té  doby,  než  všichni  dojí.  Dříve  se  v naší  rodině 

praktikoval i zvyk rozkrajování jablka na poloviny a hledala se v něm hvězdička a 

také  jsme v umyvadle pouštěli  lodičky z ořechových skořápek.  To byla  většinou 

doba potřebná k tomu,  aby „mohl  přijít  Ježíšek“,  tedy doba nanošení  dárků pod 
125 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko: II. díl. Sedlčany: Pražská edice, 1995, str. 125
126 Zkušenost autorky
127 Chléb nemá chybět proto, aby rodina měla v následujícím roce dostatek jídla.
128 Dříve jich na stole mělo být sedm nebo třináct, což nejspíše bylo spojeno s magikou těchto čísel.
129 Pověra, že musí u štědrovečerního stolu sedět sudý počet se dnes již nedodržuje, nicméně ji zná 
většina pamětníků.
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vánoční  stromek  a  zazvonění  na  zvoneček.  Celý  vánoční  čas  je  spojený  také 

s hraním vánočních koled, postavením papírového betléma a pálením františků.

Díky vyprávění  pamětníků  se  dochovaly  další  zvyky,  které  v tomto  kraji 

byly dodržovány a sice ten,  že  svobodná děvčata  házela  střevícem přes  hlavu a 

podle toho,  kam po dopadu směřovala  jeho špička,  na tu  stranu se  děvče  mělo 

provdat. A také třesení bezem, při kterém děvčata říkala:

„Třesu, třesu bez,

kde můj milý jest,

nech tam štěká pes!“130

2.2.11. Silvestr a Nový rok

V dřívějších dobách byl i Silvestr spjat s řadou tradic. Lidé na přelomu roku 

hodnotili rok uplynulý a s nadějemi nebo obavami očekávali, co přinese rok nový.

Do dnešní doby přetrvala v oblasti Českého Meránu tradice rozloučit se se 

starým rokem a zároveň přivítat  nový rok. Je to ovšem tradice veselá,  spjatá  se 

zábavou.  Lidé  tento  večer  tráví  ve  společnosti  přátel,  charakteristický  je  smích, 

tanec, spousta jídla a pití.  Těsně před půlnocí dochází k odpočítávání posledních 

vteřin starého roku, po odbití půlnoci je tradicí novoroční přípitek, všichni si přejí 

do nového roku všechno dobré a nesmí chybět ani ohňostroje a petardy.

Mnoho lidí si také na Nový rok dává předsevzetí, tedy že sami sobě vymyslí 

nějaký úkol, který by v novém roce chtěl splnit, něco co by rádi změnili.

Popřát si vzájemně do nového roku je starým dobrým zvykem a rozesílání 

novoročenek (novoroční přání) je zvyk rozšířený téměř po celém světě. V poslední 

době však tato přání ve velké míře nahrazují přání rozesílaná elektronickou poštou a 

prostřednictvím SMS. Na většině novoročenek můžeme najít písmena P. F. a číslo 

nového roku, tato zkratka pochází z francouzštiny a znamená „Pro štěstí“.131

130 Oba zvyky z vyprávění paní Anežky Kozákové ze Sedlce
131 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. Olomouc : Rubico, 2008, str. 10
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Za zmínku stojí  alespoň několik  zvyků a pověr,  které se v domácnostech 

tohoto kraje uchovaly. Nejznámější je pravděpodobně rčení „jak na Nový rok, tak 

po celý rok“, které poukazovalo na to, že by se lidé neměli hádat nebo rozčilovat, 

ale naopak by se k sobě měli chovat co nejlépe, aby takový byl i celý jejich další 

rok. Na Nový rok se nemá jíst žádná drůbež, protože se traduje pověra, že by pak 

mohlo lidem uletět štěstí. Stejně tak by v tento den nemělo nikde viset žádné prádlo, 

protože kdo by ho sušil,  do roka by se usoužil.  Naopak se na stole velmi často 

hlavně dříve na Nový rok objevovala čočka, aby v chalupě byl celý následující rok 

dostatek peněz.132

V našem kraji je Nový rok spjat ještě s jednou novodobou tradicí a tou je 

novoroční výstup na Monínec.  Jinak se mu také říká Novoroční čtyřlístek.  Je to 

pochod pro zdraví, dobrou náladu i na podporu dobré věci, jelikož výtěžek z této 

akce je věnován na charitativní účely. Zvláštností je jeho trasa, každý může vyrazit 

odkud chce, důležitý je pouze cíl a tím je právě hotel Monínec133, kde se všichni 

účastníci odpoledne sejdou.134

2.3  Sportovní tradice

Oblast  Českého  Meránu  je  hojně  využívána  také  milovníky  sportovních 

aktivit.  Koná se zde několik cyklistických závodů, běžecké závody, hraje se zde 

fotbal, volejbal i nohejbal. Také se zde uskutečňují hasičské a rybářské soutěže či 

soutěž ve střelbě. 

Roku 1934 se do sportovního života naší obce zapojil nově založený „Klub 

československých  turistů“,  který  hned  v  prvním  roce  svého  působení  označil 

turistické cesty k okolním historickým a přírodním památkám.135

132 Poznatky autorky
133 Hotel Monínec se nachází kousek pod Javorovou skálou. Je známým místním rekreačním 
střediskem a v zimním období nabízí ve svém okolí bohaté vyžití všem vášnivým lyžařům.
134 Město Sedlec-Prčice [online]. 2010 [cit. 2010-10-07]. Sportovní a společenské aktivity. Dostupné 
z WWW: <http://www.sedlec-prcice.cz/text/cz/sportovni-a-spolecenske-aktivity/>.
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Ale nejznámější je zdejší kraj díky zimnímu sportovnímu vyžití, neboť zde 

jsou  velmi  dobré  podmínky  pro  lyžování.  S tím  bohužel  žádné  tradice  spojeny 

nejsou, nicméně letos to bude již třetí sezóna, kdy byla původní krátká sjezdovka 

prodloužena a zmodernizována,  takže se můžeme pochlubit  největším lyžařským 

areálem  ve  středních  Čechách,  s čtyřsedačkovou  lanovkou  a  1,5  km  dlouhou 

sjezdovkou.  Na  své  si  však  přijdou  i  milovníci  běžeckého  lyžování,  neboť  při 

dostatku sněhu je rok co rok protahováno mnoho kilometrů běžeckých tras.

2.3.1. Běžecké

2.3.1.1. Běh Terryho Foxe

Běh  Terryho  Foxe  se  v Sedlci-Prčici  letos  konal  už  po  dvanácté.  Tato 

dobrovolná humanitární akce měla za cíl absolvovat předepsanou trať, čímž člověk 

udělá  něco  pro  své  zdraví,  získat  z příspěvků  účastníků  finanční  prostředky  na 

výzkum rakoviny a také vyjádřit solidaritu a předat poselství Terryho Foxe136 dál. 

V roce  2007  však  tato  akce  v Čechách  skončila  a  její  patnáctiletou  tradicí  se 

inspirovala akce nová, zvaná Běh naděje, jehož cíle jsou stejné. Organizaci běhu má 

na starosti odbor ASPV137 TJ Sokol, kterému pomáhá Městský úřad.

Trasa  běhu  se  po  celá  léta  konání  nezměnila.  Startuje  se  před  radnicí 

v Sedlci, dále závodníci pokračují přes most do Prčice, před nemocnicí v Prčici je 

obrátka a běží se zpět do Sedlce. Cíl je opět před sedleckou radnicí.138

135 Město Sedlec-Prčice [online]. 2010 [cit. 2010-09-27]. TJ Sokol Sedlec-Prčice.  Dostupné z 
WWW: <http://www.sedlec-prcice.cz/text/cz/tj-sokol-sedlec-prcice/>.
136 Terry Fox byl mladý Kanaďan, kterému byla kvůli rakovině amputována noha. On se rozhodl 
běžet napříč Kanadou a uspořádat finanční sbírku, jenž by získala prostředky na výzkum rakoviny. 
Za 143 dní uběhl 5565 km.
137 ASPV = asociace sportu pro všechny
138 Město Sedlec-Prčice [online]. 2010 [cit. 2010-09-27]. Běh naděje - běh proti rakovině.  Dostupné 
z WWW: <http://www.sedlec-prcice.cz/text/cz/beh-nadeje-beh-proti-rakovine/>.
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Vklad do závodu je dobrovolný a výše příspěvku individuální, podle toho 

dostává  každý  účastník  odměnu.  Každý,  kdo  se  vrátí  do  cíle,  dostane  malé 

občerstvení. Na konci je vyhlášen a odměněn nejmladší a nejstarší závodník.

2.3.1.2. Sedlecko-Prčický trhák

Je to závod do vrchu, který se koná každý rok v první půlce července. Oním 

vrchem, který je pro konání závodu stěžejní, je Javorová skála, tedy nejvyšší bod 

Sedlecké kotliny a Jistebnické vrchoviny, označený v mapách kvótou 723 m.

Poprvé se tento závod uskutečnil v roce 2005 a je zařazen do SAUCONY 

Českého  poháru  v běhu  do  vrchu.  V roce  2008  byl  navíc  i  krajským přeborem 

Jihočeského kraje.139 

Trať závodu je dlouhá 5,5 km s převýšením 312 m. Startuje se ze sedleckého 

náměstí, kde závodníky na trať vysílá starostka města Sedlec-Prčice. Zde je poté i 

vyhlášení vítězů.140

2.3.2. Cyklistické

Cyklisté tu nemají  právě ideální podmínky, neboť zdejší krajina je hodně 

kopcovitá  a  vzhledem k tomu,  že Sedlec-Prčice  je  v kotlině,  tak ať se  milovníci 

jízdy na kole vydají na kteroukoliv stranu, vždycky je čeká nějaký ne právě malý 

kopec.

I  přesto  se  zde  však  konají  cyklistické  závody,  hlavně  ty  „do  vrchu“,  u 

kterých  cyklisté  ukáží,  jaká  je  jejich  fyzická  kondice.  Asi  nejznámější  kopec 

využívaný pro takovéto účely je „Cunkovák“141.

139 Sedlecko-Prčický trhák se běžel již po čtvrté. Náš domov : Měsíčník města Sedlec-Prčice. Srpen 
2008, 220, s. 12. Dostupný také z WWW: <http://www.sedlec-prcice.cz/files/nas-
domov/nd_220_2008_08.pdf>.
140 Tamtéž
141 „Cunkovák“ je kopec se silnicí plnou serpentin, vedoucí od Jetřichovic k Cunkovu. Vzhledem 
k jeho profilu v zimě ani není udržován a pamětníci z Cunkova vzpomínají, jak v zimě jezdívali do 
školy do Jetřichovic na sáňkách.
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2.3.2.1. Otevírání cykloturistických tras Greenways Čertovo břemeno a 
Týden cyklistiky 

Tato tradice je zde známá hlavně mezi sportovně aktivními občany. V okolí 

města Sedlec-Prčice bylo v nedávných letech označeno několik cyklistických tras, 

které  byly  postupně  zařazeny  do  projektu  Greenways.  S tím  souvisí  i  jejich 

každoroční otevírání po zimní přestávce a týden cyklistiky.

Organizátoři cyklojízdy Praha-Vídeň si letos podruhé vybrali město Sedlec-

Prčice jako cíl jedné z etap této jízdy, kterou je vždy na jaře neoficiálně otevřena 

cyklotrasa Greenways  Praha-Vídeň. Večer po jejich příjezdu se pak konal kulturní 

program pro zpestření jejich přestávky.142

2.3.2.2. Cyklistický závod do vrchu Cunkov

Cyklistický  závod  do  vrchu  Cunkov  má  v Českém  Meránu  již  dlouhou 

tradici. Zmiňuje se o něm i Kronika Sedlce-Prčice: „Ve středu 18.9. proběhl již 27. 

ročník cyklistického závodu na Cunkovský vrch. Pořadatelem byl cyklistický klub 

Budvar Tábor a agentura „Cyklistika“.  Závodníci,  kterým ani letos počasí  vůbec 

nepřálo,  startovali  v 16  hod.  z náměstí  v Sedlci  a  přes  Jetřichovice  vyšlapali 

pověstný kopec. Cíl závodu byl až na Ounuzi.“143

2.3.3. Fotbalové

Fotbal  je  jedním  z nejoblíbenějších  českých  sportů  a  fotbalové  mužstvo 

nesmí chybět v žádné vesnici, která má dostatečný počet obyvatel. Nejinak je tomu i 

ve zdejším kraji. A tak se naše týmy pravidelně účastní fotbalové ligy (resp. jejích 

nižších soutěží).

142 Město Sedlec-Prčice [online]. 2010 [cit. 2010-11-03]. Od pedálů k hudbě aneb Květnový Večer 
pro zahřátí bude hudební. Dostupné z WWW: <http://www.sedlec-prcice.cz/text/cz/od-pedalu-k-
hudbe-aneb-kvetnovy-vecer-pro-zahrati-bude-hudebni/>.
143 Kronika Sedlce-Prčice 1981-1997, str. 
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2.3.3.1. Memoriál Františka Hájka

Oblast  Českého  Meránu,  Sedlec-Prčice,  i  všechny  vesnice  v jeho  okolí, 

vykazují  řadu  sportovních  aktivit.  S nimi  je  samozřejmě  spojena  také  celá  řada 

tradic. Jednou z nich je Memoriál Františka Hájka, což je soutěž fotbalová.

První ročník byl uspořádán v roce 1972 na památku obětavého člena místní 

Tělovýchovné jednoty Františka Hájka a zvítězilo v něm naše mužstvo. František 

Hájek má na svědomí nevšední zásluhy o rozvoj sedlecké tělovýchovy, zejména 

kopané v letech 1946-72.144 Nejprve byl aktivním hráčem a poté řadu let pracoval ve 

vedení oddílu, jehož se nechtěl ujmout žádný z hráčů a byl iniciátorem budování 

sportovního areálu, nového fotbalového i hokejového hřiště a sportovních kabin.

Každoročně tuto akci již 39 let pořádá místní tělovýchovná jednota Sokol 

Sedlec-Prčice a to vždy koncem července. Při této příležitosti změří své síly 4 týmy 

z okolí. Zatím poslední ročník se konal 31.7.2010 v rámci oslav 120 let sedlecko-

prčické kopané a zúčastnily se ho týmy Tatran Sedlčany, FK Týnec nad Sázavou, 

Sokol Sezimovo Ústí  a  domácí  Sokol  Sedlec-Prčice.145 Finálový zápas byl  navíc 

ozvláštněn  tím,  že  v poločase  proběhlo  vyhlášení  tomboly.  Každý  platící  divák 

obdržel při vstupu náramek s číslem a poté se za symbolické vstupné mohl radovat 

z některé z cen, které darovali sponzoři.

2.3.4. Hasičské

2.3.4.1. Hasičské soutěže

Kromě Memoriálu Míry Kabíčka se ve zdejším kraji, stejně jako prakticky 

po  celé  republice  konají  také  každoroční  hasičské  soutěže.  V nich  se  utkávají 

jednotlivé sbory dobrovolných hasičů z blízkého okolí.

144 100 let Sokola na Sedlecku. Sedlec-Prčice : TJ Sokol Sedlec-Prčice, 1990, str. 34
145 TRNOBRANSKÝ, Jakub. Memoriálu Františka Hájka dominoval sedlčanský mladík Martin 
Valsa. Náš domov. Srpen 2010, 244, s. 11. Dostupný také z WWW: <http://www.sedlec-
prcice.cz/files/nas-domov/nd_244_08_10.pdf>.
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2.3.4.2. Memoriál Míry Kabíčka

Tato sportovní akce se koná v Sedlci-Prčici vždy v září. Jedná se o soutěž 

v netradičních hasičských disciplínách, ve kterých soutěží dětská a juniorská 

družstva. Na dvanácti stanovištích se soutěží ve střelbě na „pikolíky“, zdravovědě, v 

kuličkách, kuželkách, skákání v pytli, slepém spřežení, v chůzi na chůdách, 

protahování špalíčku hadicí – takzvaná suchá voda, v plnění bazénu džberovkou, 

hodu na vedoucího, honění prasátek a netradičním požárním útoku.Z původního 

zajímavého nápadu se během let stala krásná tradice, která láká nejen soutěžící, ale i 

diváky.

V roce 2010,  5. září, se konal již pátý ročník tohoto memoriálu (viz příloha 

č. 18), jež pořádá SDH Sedlec. Kvůli špatnému počasí se ho však zúčastnily pouze 

4 týmy.146

2.3.5. Nohejbalový turnaj

Nohejbalový turnaj se koná každoročně ve Vrchoticích. Je to pouze místní 

akce, ovšem rodáci ji již mají tak vžitou, že ji také za tradici považují. Tento turnaj 

se koná vždy na svatého Václava a účastní se ho nejen obyvatelé Vrchotic, ale i 

okolních vesnic, kteří utvoří šest týmů a ty pak mezi sebou hrají o vítězství.

2.3.6. Střelecký závod

Střelecká soutěž o putovní pohár Českého Meránu si po dobu svého konání 

nemůže stěžovat  na nezájem a nízkou účast.  Koná se každý rok v červenci.  Jak 

uvádí Kronika Sedlce-Prčice, účastnili  se jí vždy jak příznivci sportovní brokové 

střelby, tak i myslivci z blízkého okolí a střelci z Vlašimska, Příbramska, Táborska, 

146 DAVÍDEK, Václav. Malí hasiči si 5. ročník memoriálu Míry Kabíčka užili. Náš domov : 
Měsíčník města Sedlec-Prčice. Říjen 2010, 246, s. 10. Dostupný také z WWW: <http://www.sedlec-
prcice.cz/files/nas-domov/nd_246_10_10.pdf>.
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Písecka či dokonce Českých Budějovic.  Pro velké množství účastníků bylo vždy 

připraveno perfektní  občerstvení  a  mnoho hodnotných cen od sponzorů,  kterých 

kdyby nebylo, ztratila by soutěž na přitažlivosti a kvalitě.147

V letošním  roce  se  uskutečnil  již  34.  ročník  tohoto  místního  závodu. 

Pořádali ho MS Porostlý, Prčice a Přestavlky na střelnici v Přestavlkách. Soutěžící 

se  každoročně  utkávají  a  soutěží  o  putovní  pohár  Českého  Meránu.  Závod  je 

veřejný,  mohou se ho účastnit  jak jednotlivci,  tak družstva.  Střílí  se za každého 

počasí, nejprve jednotlivci 3 x 15 terčů a poté 5 x 10 terčů.148

2.3.7. Turnaj v pétanque

Turnaj O pohár Českého Meránu v pétanque se v Sedlci-Prčici letos konal 

již posedmé. Probíhá každoročně na pískovém hřišti Na Starce149 a pořádá ho spolek 

drobných živnostníků SPOLDRŽIV.

Letos proběhl dne 31. července a zúčastnilo se ho dvacet jedna dvojic, které 

byly rozděleny do šesti skupin.150

2.4  Tradice převzaté z cizích zemí

Prvotní tradice a svátky byly do značné míry závislé na ročním období. Lidé, 

kteří trávili převážnou část roku v robotě na „panském“, se těšili až přijde zima a 

oni budou mít čas na radovánky. Proto tehdy bylo nejvíce tradic v zimním období. 

147 Kronika Sedlce-Prčice 1981-1997, str. 472
148 Město Sedlec-Prčice [online]. 2010 [cit. 2010-09-27]. Kalendář akcí.  Dostupné z WWW: 
<http://www.sedlec-prcice.cz/kalendar-akci/2010/7/?show=year&offset=59>.
149 „Na Starce“ je hřiště pojmenováno podle staré školy, která zde dříve stávala, než ji němečtí vojáci 
na konci války vypálili.
150 VALSOVÁ, Alice. Turnaj v pétanque vyhrálo rodinné duo. Náš domov : Měsíčník města Sedlec-
Prčice. Srpen 2010, 244, s. 11. Dostupný také z WWW: <http://www.sedlec-prcice.cz/files/nas-
domov/nd_244_08_10.pdf>.
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Vzhledem k tomu, že zároveň skoro všichni byli  věřící,  je jasné,  že tradice byly 

náboženstvím ovlivněny a byly s ním spojeny.

Dnes  vznikají  různé  akce,  z nichž  se  později  mohou  stát  tradice  z řady 

rozličných důvodů, např. sportovní tradiční turnaje vznikají proto, aby hráči nehráli 

jen  tak,  aby  se  měli  s kým poměřit  a  jejich  souboj  měl  určitý  cíl.  Stejně  jako 

v našem  jazyce  dochází  k obohacování  slovní  zásoby  přejímáním  slov  z cizích 

jazyků,  tak  i  množství  našich  tradic  je  postupně  rozšiřováno přejímáním tradic, 

které sem přijdou z jiných zemí. Některé se uchytí více, jiné méně, nejjasnějšími 

příklady jsou Valentýn a Haloween, které u nás ještě před nedávnem skoro nikdo 

neznal,  natož  aby je  slavil,  ale  postupně  se  i  u  nás  rozmáhají  v čím dál  větším 

měřítku.

2.4.1. Valentýn

Novodobé slavení tohoto svátku k nám přišlo z Ameriky teprve v nedávné 

době, přesto už je považován za tradici. Názory na něj jsou však velmi kontroverzní. 

Jedni si ho oblíbili, zatímco jiní ho považují za komerční výmysl. Zdaleka se nedá 

říci, že by ho neměli rádi jen nezadaní, kteří ho nemají s kým slavit. Ať má však na 

něj člověk kladný nebo záporný názor, komerčnost svátku sv. Valentýna je zcela 

nevyvratitelná.

Život  svatého  Valentýna  je  každopádně  historicky  doložen.  Valentýn 

pocházel z města Terni ležícího nedaleko Říma. Žil ve 3. století. Byl biskupem a 

vypráví se, že tajně oddával zamilované páry, aby ochránil muže před odchodem do 

války. To se ovšem nelíbilo tehdejšímu císaři Claudiovi II., který budoval silnou 

armádu, a tak sňatky zakázal a Valentýna za nerespektování zákazu dal uvěznit a 

14.2.269 popravit.151

Domněnky  o  vzniku  svátku  uvádí,  že  se  do  Valentýna  zamilovala  dcera 

žalářníka a on jí před popravou napsal dopis na rozloučenou s podpisem „s láskou 

Tvůj  Valentýn“  a  z toho  prý  vznikly  dnešní  přání  zvaná  „valentýnky“,  která  si 

zamilovaní posílají.

151 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. Olomouc : Rubico, 2008, str. 17
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U nás  se  tento  svátek  slaví  obdobně jako po celém světě,  zamilovaní  si 

dávají dárky, posílají přání a celý den je ve znamení srdíček, květin, rudých růží či 

bůžka Amora. 

2.4.2. Apríl

Apríl, nebo-li první duben je tradice známá nejen v těchto končinách. Lidé, 

kteří se znají, se v tento den snaží nachytat druhé nějakým žertem. Pokud se jim to 

povede, tak mu pak řeknou „apríl“, aby mu dali najevo, že to nebylo myšleno vážně 

nebo to není pravda. Přestože se v případě tohoto svátku nejedná o tradici v pravém 

slova smyslu, považuji za vhodné jej v souvislosti s Českým Meránem také zmínit.

S různými  žertíky  a  drobnými  zlomyslnostmi  je  apríl  spojen  už  od  16. 

století.  Například  novináři  si  v tento  den  dovolují  překročit  rámec  serióznosti  a 

vypustit  tzv.  kachnu.  Předpokládá  se,  že  svátek  vznikl  jako  reakce  na  změnu 

ročního  období  ze  smutné  zimy  na  veselejší  jaro.  Nejedná  se  o  původní  český 

svátek, přišel ze zahraničí, ale velmi rychle zde zdomácněl. První písemná zmínka 

v Česku apríl zmiňuje v roce 1690.152

2.4.3. Halloween

Halloween  je  svátek,  který  se  slaví  31.  října  a  přišel  k nám  z anglicky 

mluvících  zemí.  Většinou  je  slaven  dětmi,  které  se  oblékají  do  strašidelných 

kostýmů,  chodí  od  domu  k domu  s říkankou  Trick  or  treat153 a  „koledují“  o 

sladkosti.  Tento  svátek  se  slaví  hlavně  v USA,  Kanadě,  Velké  Británii,  Irsku, 

Austrálii  aj.  Původně vycházel z pohanského svátku Samhain154 a pravděpodobně 

152 Ceske-tradice.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-01]. Apríl - historie a původ zvyku. Dostupné z 
WWW: <http://www.ceske-tradice.cz/tradice/jaro/april>.
153 Tj. Koledu, nebo vám něco provedu
154 Samhain byl pohanský nový rok (konec pohanského léta). Konal se poslední den v keltském roce 
(31.října), kdy se prý čarodějnice, kouzelníci a duchové lidem mstili a strašili je.
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má návaznost i na křesťanský svátek Všech svatých, protože se pro něj užívá také 

název předvečer svátku Všech svatých.

Tradičními znaky Halloweenu jsou dýně, které jsou vydlabané, vyřeží se do 

nich strašidelné obličeje a dovnitř se dá zapálená svíčka, dále čarodějky, duchové, 

masky, kočky, košťata, oheň, příšery, atd. A právě zde je vidět, že mnoho symbolů 

tohoto svátku je spojeno s čarodějnictvím.155 Celý Halloween je typický černou a 

oranžovou barvou. 

Obr.3 – Halloweenská dýně156

U nás Halloween nemá takovou tradici, jako v anglicky hovořících zemích. 

Mezi dětmi sice získává stále větší oblibu, ale u většiny z nás má daleko hlubší 

význam svátek Všech svatých neboli „Dušičky“ – památka zesnulých.157 

V Sedlci-Prčici a okolí jeho hromadné oslavy neprobíhají, nicméně děti ve 

školách  si  ho  připomínají  alespoň  při  pracovních  činnostech  nebo  výtvarné 

výchově, kdy vyrábí vydlabané dýně nebo malují různé tematicky laděné výkresy.

155 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. Olomouc : Rubico, 2008, str. 100
156 Foto: archiv Elišky Sovové
157 ŠEBELOVÁ, Kateřina. Halloween anebo Dušičky?. Velká Epocha [online]. 2010-10-30, [cit. 
2010-11-17]. Dostupný z WWW: <http://www.velkaepocha.sk/cs/200710303661/Halloween-anebo-
Dusicky.html>.

64



2.5  Zemědělské/venkovské tradice

U  zemědělských  tradic  by  mohl  být  použit  stejný  úvod  jako  u  svátků 

přejatých a sice ten, že život našich předků byl rozčleněn na dlouhé období práce a 

krátká období relativního volna, kdy měli čas na zábavu.

Vzhledem k tomu, že po robotě se snažili veškerý volný čas využít k tomu, 

aby alespoň chvíli pracovali na vlastních polích, není se čemu divit, že pro ně měli 

velký význam tradice spojené právě s úrodou čehokoliv,  co pěstovali.  Vyznávali 

řadu  zvyků,  které  vykonávali,  aby  si  naklonili  boha,  ochránili  sebe,  své  blízké, 

hospodářství i úrodu a také aby jejich úroda byla co největší. Snažili se zužitkovat 

všechno, co vypěstovali a oslavovali úspěšnou sklizeň, která jim zaručovala dobré 

živobytí.

2.5.1. Křtiny hříbat

Křtiny  hříbat  jsou  další  z novějších  tradic,  se  kterou  se  ve  zdejším  kraji 

můžeme setkat. Konají se na Cunkově vždy druhou sobotu v červnu. Tato událost je 

spjata s farmou Diagonála Y Cunkov, kde chovají huculské koně. 

Samotnému  křtu  hříbat  vždy  předchází  zajímavý  program,  při  kterém 

návštěvníci  mohou  shlédnout  řadu  vystoupení  na  koních,  ať  už  jde  o  jízdu 

v zápřahu,  voltiž,  skoky  (viz  příloha  č.  19)  či  jezdecká  vystoupení  s hudebním 

doprovodem. Vzhledem k tomu, že se této akce většinou účastní lidé, kteří mají ke 

koním blízko, je to pro ně vždy zajímavý zážitek. 

Poté přichází na řadu vyhlášení krále křtin, což je člověk, který v minulém 

roce udělal pro farmu něco důležitého a ten pak dohlíží na správný průběh křtin. 

Zároveň král předchozí ještě shrnuje, co se v roce jeho panování na farmě podařilo. 

Poté kmotři přivedou hříbátka a jejich matky a dají jim jména, která pro ně vybrali 

(viz  příloha č.  20).  Kmotrem se většinou stává ten člověk,  který narozené hříbě 

našel  ve  stáji  a  jména  hříbat  narozených  ve  stejném  roce  začínají  stejným 
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písmenem. Na závěr křtin se mohou děti svézt na koni. Večer po křtinách se řadu let 

konal ještě „Country bál“, od toho však v posledních letech bylo upuštěno.

2.5.2. Dožínky

Vzhledem k tomu, že oblast Českého Meránu byla dlouhou dobu převážně 

zemědělsky založená, není divu, že se zde dodržovaly tradice s tím spojené. K nim 

patřily Dožínky. 

Dožínky158 jsou  slavnosti  sklizně  obilí.  Sklizeň  byla  oslavována  již 

v antickém Řecku a Římě a v germánských zemích, protože obilí vždy bylo velmi 

důležitou plodinou nejen pro lidi, ale také pro různá hospodářská zvířata a lidé takto 

za úrodu děkovali.159

2. září 1944 se v Sedlci na náměstí konala Národní dožínková slavnost, na 

které promluvil předseda Městského národního výboru Jaroslav Pavliš.160

Tato tradice se ve zdejším kraji  udržovala ještě před dobrými třiceti  lety, 

takže místní lidé si ji pamatují. Zemědělci vždy na konci žní předávali předsedovi 

družstva věnec z obilí, tzv. dožínkový věnec, který byl symbolem dožínek a který 

poté celý následující rok visel nade dveřmi jeho kanceláře.

Dožínkový věnec se pletl z obilných klasů všech druhů obilí a zdobily ho 

stuhy,  polní  květiny  a  byliny.  Věřilo  se,  že  má  kouzelnou  moc  uzdravovat  a 

ovlivňovat úrodu v následujícím roce.

2.5.3. Výlovy rybníků

Výlovy rybníků lze v našem kraji také považovat za tradici, neboť se konají 

každoročně a rozhodně jich není málo.

Rybáři  vždy  zvou  všechny  milovníky  ryb  na  slavnostní  výlov  daného 

rybníka. Rybník se začíná lovit již v časných ranních hodinách. Na hrázi vyhrává 

158 Název odvozený od slov žně, žnout.
159 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Léto a podzim. Olomouc : Rubico, 2006, str. 15
160 Kronika města Sedlec 1809-1980, str. 549
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kapela a lidé mají možnost ochutnávky rybích specialit a zakoupení živé ryby za 

příznivé ceny. Takováto akce se samozřejmě vždy týká jen větších rybníků (jako 

např.  Prostřední Vrchotický rybník), u menších rybníků se výlov provede jen za 

přítomnosti rybářů a kolemjdoucích z nejbližšího okolí a ryby se poté odvezou na 

sádky.161

Členové  místního  „Rybářského  spolku“  se  na  začátku  rybářské  sezóny 

každým rokem sejdou společně se svými manželkami a partnerkami u rybníka. Je 

dobrým zvykem, že první sobotu rybářské sezóny chytají ryby pouze ženy. Během 

odpoledne ženy soutěží o největší úlovek. Muži je povzbuzují a panuje vždy veselá 

a  přátelská  atmosféra.  Setkání  je  zakončeno  vyhlášením  vítězky  a  pohoštěním 

z rybích úlovků na břehu rybníka.162

V kronice je zmínka také o tom, že rybáři při lovení měli povinnost darovat 

2 kapry faráři, 2 purkmistrovi, 2 primasovi a 1 obecnímu hospodáři.163

2.5.4. Hubertova jízda

Hubertovy jízdy se pořádají v osadě Cunkov a to vždy třetí sobotu v měsíci 

říjnu.  Tato  akce  symbolizuje  ukončení  jezdecké  sezóny  a  oslavuje  svátek  Sv. 

Huberta.  Svatý Hubert  se narodil  roku 655 ve Francii.  Pocházel  ze  šlechtického 

rodu  a  liboval  si  ve  veselých  společnostech,  hodokvasech,  vojenských  i  jiných 

hrách. Byl také náruživým lovcem. Legenda praví, že při vášnivém lovu na Velký 

pátek,  jeden z největších  církevních svátků,  zjevil  se Hubertovi  jelen se zářícím 

křížem  mezi  parohy  („že  světla  bylo  tolik,  že  kůň  se  vzepjal  a  psi  se  třásli 

strachem“). Po tomto zážitku se Hubert zřekl světských radovánek a uchýlil se do 

ústraní, dal se na pokání a zasvětil svůj život Bohu. Pomáhal chudým, pečoval o 

opuštěné sirotky a v roce 709 se stal biskupem v Maastrichtu. Zemřel 30. května 

roku 727.

161 Zkušenost autorky
162 Z vyprávění paní Jitky Sládkové ze Záběhlic
163 Kronika města Sedlec 1809-1980, str. 432
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Obr.2 – Hubertova jízda164

Sv. Hubert je považován za patrona myslivců a střelců. Jeho svátek připadá 

v českém kalendáři  na 3. listopadu.  Tradice hubertových jízd vznikla  původně z 

honů, převážně na lišky. To do dnešních dob přetrvalo pouze symbolicky. Vedoucí 

jezdec skupiny, tzv. master, má na rukávu  připevněn „liščí ocas“ a při závěrečném 

dostihu,  halali,  se ostatní  jezdci  snaží tento ocas strhnout a tím si zajistit  pozici 

mastera na další  rok. Funkce mastera je výjimečná i  například v tom, že master 

vybírá  trať  celé  jízdy,  tempo,  nikdo  ho  nesmí  předjet  a  musí  hlídat  všechny 

neukázněné jezdce, které po dojetí při závěrečném soudu potrestá. 

Pro  jezdce  je  tento  den  dnem svátečním,  všichni  se  snaží  o  co  nejlépe 

připraveného koně, krásné oblečení a dobrou náladu (viz příloha č. 21). Je to jízda 

za odměnu.165

2.6  Rodinné tradice

Do rodinných tradic jsou zahrnuty ty zvyky, které oslavují některého člena 

rodiny. Jejich oslavy se začaly konat až ve 20. století, ale rychle se ujaly a poukazují 

na důležitost daného člověka a na to, že bychom si ho měli vážit, nezasahovat do 

jeho práv a že bychom mu měli dávat najevo, co pro nás znamená.

164 Foto: archiv Pavla Petržílky
165 Informace o Hubertově jízdě poskytla farma /Y Cunkov, která se zabývá chovem huculských koní 
a tuto tradici dodržuje.
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Kromě dne dětí a svátku matek existuje např. i  den otců, který se ovšem 

zatím neuchytil tak, jako ostatní dvě tradice. Přestože ho možná někde také slaví ve 

větší míře, v našem kraji tomu tak není.

2.6.1. Svátek matek

Svátek matek vyjadřuje úctu k ženám, matkám a jejich roli ve společnosti. Je 

slaven po celém světě, avšak s ohledem na původní tradice v různé dny.166

Den matek do Čech přišel až kolem roku 1918, spolu s vlnou přistěhovalců 

z USA.  Poprvé  se  slavil  až  13.  května  1923  v brněnském  středisku  Vesna 

Křesťanské asociace mladých žen. Zasloužila se o to dcera tehdejšího prezidenta, 

Alice Masaryková. Později byl načas vytlačen komunistickým Mezinárodním dnem 

žen, avšak po roce 1989 se u nás tento svátek začal slavit znovu a stal se tradicí.167

V Českém Meránu děti v tento den, který nemá přesně určené datum, nosí 

svým maminkám dárky a květiny, jako poděkování za to, že se o ně starají. Je to 

příležitost k tomu, aby jim poděkovaly a řekly jim, že je mají rády. Tato tradice je 

dodržovaná  a  slavená  převážně  v rodinném  kruhu,  ale  děti  často  ve  školách  i 

školkách před Svátkem matek vyrábějí dárky, které poté svým maminkám dají.168

2.6.2. Den dětí

Není to tak dávno, co 1. červen začal být prezentován jako den dětí, či jejich 

svátek. Všude se v ten den koná mnoho akcí s programem pro děti, ve školách se 

neučí,  děti  dostávají  dárky.  Stejně  tak  je  tomu i  v našem kraji.  Škola  má vždy 

připravený alternativní  program, koná se  celá  řada  soutěží  pro děti,  celý den je 

zaměřen zábavně.

166 Atriumcafe.cz : virtuální literární kavárna [online]. 2010 [cit. 2010-10-19]. Svátek matek. 
Dostupné z WWW: <http://www.atriumcafe.cz/inpage/svatek-matek/>.
167 ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. Olomouc : Rubico, 2008, str. 61
168 Z rozhovoru s učitelkou mateřské školy v Sedlci-Prčici
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Mezinárodní den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby 

dětí. Jeho oslavu navrhla v roce 1949 na svém zasedání Mezinárodní demokratická 

federace žen, a podpořilo ho také Mezinárodní odborové sdružení učitelů a Světová 

federace  demokratické  mládeže.  Poprvé  byl  slaven  1.  června  1950  ve  více  než 

padesáti zemích světa. Ovšem jako pevné datum konání tohoto svátku byl 1. červen 

ustanoven až v roce 1952 na Mezinárodní konferenci pro ochranu dětí.169

S oslavou  dne  dětí  je  spojena  ještě  jedna  místní  tradice.  Sice  se  nekoná 

v den, který tomuto svátku byl celosvětově přiřknut, ale přesto ji zde zmíním. Tato 

speciální oslava dne dětí se letos konala ve Vrchoticích již po osmnácté. Probíhá 

vždy  první  prázdninovou  sobotu  a  její  náplní  jsou  humorně  laděné  disciplíny. 

Soutěže probíhají  celý den, soutěží děti  proti dospělým a zároveň také svobodní 

proti ženatým. Nejoblíbenější disciplínou je neckyáda. Jednotlivé týmy mají i svá 

trička  (děti  bílá,  svobodní  dospělí  modrá  a  ženatí  dospělí  zelená),  aby  se  daly 

snadno  rozpoznat.  Večer  jsou  soutěže  zakončeny  rožněním  a  posezením  u 

táboráku.170

2.7  Poválečné tradice

Kategorie poválečných tradic byla vzhledem k událostem, jež se ve zdejším 

kraji  na konci  války udály,  více než nezbytná.  Krvavý konec války poznamenal 

všechny  místní  občany  a  pozdější  účast  na  pietních  oslavách  je  toho  důkazem. 

Každoročně se jich účastnilo skoro celé město i  lidé z okolí,  jak dokládá místní 

kronika.

169 BOJČEV, Nikola. ZPRAVY.ROZHLAS.CZ [online]. 1.6.2010 [cit. 2010-10-12]. Mezinárodní den 
dětí si připomínáme už 60 let. Dostupné z WWW: 
<http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/740548>.
170 Z vyprávění paní Libuše Otradovcové z Vrchotic.
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2.7.1. Tryzna

Tryzna je pietní slavnost, která se koná každým rokem, vždy 7. května, na 

památku  jedenácti  sedleckých  občanů  zastřelených  fašisty  právě  7.  května  roku 

1945. Občané se schází na náměstí, kde z rozhlasu zní smuteční hudba a pamětníci 

předčítají  průběh  tragických  událostí  z konce  války  v našem  městě.  Po  dvacáté 

hodině se průvod, kterého se účastní velká část místních občanů, vydá na cestu k 

„Popravišti“. „Popraviště“ je pietní místo se sochou (viz příloha č. 22) a pomníky, 

na jehož místě byli právě na konci války sedlečtí občané popraveni. Každým rokem 

jsou zde na závěr smutečního průvodu položeny kytice a věnce.  Jejich položení 

předchází projev paní starostky, která v něm připomene hrdinství a poselství těchto 

statečných občanů.171

Dříve bývalo zvykem, že obřad byl zakončen vojenskými salvami.

2.8  Kulturní tradice

Kulturní tradice se řadí mezi nejčastěji zmiňované tradice v kronice Sedlce-

Prčice. Místní divadlo má velmi dlouhou tradici, prakticky každý rok bylo odehráno 

několik  představení  nebo sem přijel  zahrát  některý  cizí  divadelní  spolek.  Velmi 

často  jsou  uváděny  také  zábavy  a  plesy,  u  kterých  je  častá  i  informace,  které 

politické nebo zájmové uskupení je organizovalo. Kromě toho zde také byl „biový 

dům“ čili dnešní kino a byly pořádány různé výstavy, přednášky a koncerty.

171 Kronika Sedlce-Prčice 1981-1997
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2.8.1. Divadlo

Divadlo má v Českém Meránu velmi dlouhou tradici. Při bádání v kronice se 

po  mnoho  stran  neobjevilo  nic  o  místních  tradicích,  ovšem  velmi  často  se 

objevovala zmínka o místním Divadelním či Ochotnickém spolku a o tom, jakou 

hru uváděl a kolik představení se konalo.

Ochotnický spolek byl založen roku 1836. Předsedou byl Leopold Vobora a 

jednatelem Josef Jindra. V roce 1929 například uvedl čtyři hry a celkem do stejného 

roku měl na kontě již 222 her. Trvalé jeviště v té době bylo v knížecím hotelu a od 

roku  1926  ve  velkém  sále  hotelu  Záložna,  který  stál  na  sedleckém  náměstí.172 

Dalším ředitelem Ochotnického spolku a divadla byl i Eduard Černický, který byl 

také  starostou  Sedlce,  předsedou  sboru  dobrovolných  hasičů  a  založil  zde 

občanskou knihovnu. Každý rok bylo uvedeno několik her. 

2.8.2. Plesy

Plesy a  dříve  zábavy nebo také  tancovačky,  patřily  a  patří  mezi  tradiční 

zábavu již řadu století. Hlavně v minulých dobách, kdy lidé trávili většinu času na 

polích při robotě, si pak o to víc chtěli radovánky vynahradit v dobách relativního 

volna. 

Konaly  se  nejen  tancovačky  a  pouťové  zábavy,  ale  hlavně  plesy  – 

myslivecké,  hasičské,  fotbalistické  a  řada  dalších.173 Jejich  množství  a  název  se 

odvíjely  podle toho, jak velké bylo to které město či  vesnice a jaké spolky v ní 

fungovaly.

To, že plesy byly velkými kulturními událostmi, potvrzuje fakt, že pozvánky 

na ně se daly označit za umělecká díla. Naši předci si s nimi při výrobě dali velkou 

práci (viz příloha č. 23).

172 Kronika Sedlce-Prčice 1981-1997, str. 306
173 Kronika města Sedlec 1809-1980
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Nesmíme zapomenout ani na maškarní karnevaly (nebo také šibřinky), což 

byly zábavy, na které lidé chodily v maskách. Dříve to byla zábava dospělých, dnes 

se v Českém Meránu konají hlavně karnevaly dětské.

V Sedlci-Prčici a jeho okolí se dodnes konají tyto plesy: Tradiční hasičský 

ples SDH Kvasejovice, Hasičský ples SDH Nové Dvory, Ples mladých fotbalistů TJ 

Sokol Sedlec-Prčice, Hasičský ples SDH Vrchotice, Lhotecký bál (ten byl letos již 

po sedmnácté), Hasičský ples SDH Červený Újezd, Ples sportovců SK Přestavlky, 

Hasičský maškarní ples SDH Přestavlky, Hasičský ples SDH Nechvalice, Hasičský 

ples SDH Sedlec.174 Jejich tradiční součástí je i bohatá tombola, která je v průběhu 

večera losována.

2.9  Zaniklé tradice

O  zaniklých  tradicích  v Českém  Meránu  toho  nejvíce  vypovídá  kronika 

města Sedlec. Až do konce druhé světové války v ní na zmínky o tradicích narazíme 

jen velmi skromně. Jak postupujeme léty směrem k dnešku, začínají se objevovat 

oslavy znovuzvolení či narozenin tehdejšího prezidenta, oslavy 1. nebo 7. května. 

Nicméně informace  o nich se rozhodně nedají  označit  jako vyčerpávající,  neboť 

kronikáři velmi často napsali zmínku jen formou: „Oslavy 1. máje proběhly jako 

každý rok.“

Ale  i  z těchto  velmi  útržkovitých  tradic  poznáme rozdíl  oproti  dřívějšku, 

totiž že v dnešní době už lidé zapáleně neslaví prezidentovy narozeniny a svátky 

související s minulými režimy. Na jejich místo nastoupily úplně jiné oslavy, jako 

např. vstup České republiky do Evropské unie.

Jednou ze zajímavých tradic, kterou zde dnes již nenajdete, bylo i konání 

Kulturních odpolední na Zvěřinci. Pořádal je Vlastivědný kroužek osvětové besedy 

174 Město Sedlec-Prčice [online]. 2010 [cit. 2010-10-30]. Kde se tančí, kde se plesá?. Dostupné z 
WWW: <http://www.sedlec-prcice.cz/text/cz/kde-se-tanci-kde-se-plesa/>.
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za  účelem  vybraní  dostatečného  množství  peněz  na  vybudování  pamětní  síně 

Prokopa Chocholouška. Poprvé se tato akce uskutečnila roku 1959.175

2.9.1. Svátek práce

Svátek  práce  připadal  na  1.  květen,  stejně  jako  den  zamilovaných  párů, 

líbajících  se pod rozkvetlou třešní.  Kvůli  rozdílnostem v symbolice  těchto  dvou 

významů je zde rozdělen do dvou částí.

Tento svátek byl slaven Národní socialistickou stranou průvodem z Prčice 

do Sedlce, kde na náměstí před radnicí promluvil pan Antonín Vandrovec, tajemník 

ústředí. Účast byla slabá, podle dochovaných informací to bylo bráno tak, že občané 

nechápou, že se svátek práce týká všech lidí a jen těch, kteří si vydělávají „svůj 

chléb prací námezdní“.176

V pozdějších poválečných letech byl svátek práce slaven vždy ve Voticích. 

Tam také většina místních občanů odjížděla a oslav se účastnila.

2.9.2. Den osvobození

Dlouholetou  tradici,  která  skončila  až  rokem  1989,  měla  v Sedlci-Prčici 

oslava Dne osvobození.  Každým rokem se vždy 9. května v Sedlci  konala velká 

celookresní  manifestace,  na  kterou  se  sjelo  mnoho  účastníků  z celého  okresu 

Benešov. Občané se na tuto akci vždy dlouho dopředu připravovali a městečko jí 

vždy doslova žilo. 

Lidé  se  9.  května  ráno  shromáždili  na  náměstí  v Prčici,  odkud  se  vydal 

patřičně  vyzdobený  průvod  přes  most  až  na  sedlecké  náměstí.  Zde  si  účastníci 

vyslechli projevy představitelů města a okresu a shlédli zajímavý kulturní program. 

175 Kronika města Sedlec 1809-1980, str. 651
176 Kronika města Sedlec 1809-1980, str. 466
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O ten se většinou postarali žáci místní základní školy se svými učiteli. Celou oslavu 

vnímali místní občané jako velký svátek.177

2.9.3. Národní svátek

Národní svátek byl slaven 28. října a město Prčice ho za první republiky 

slavilo samostatně a město Sedlec se připojilo. Účastníci z Prčice došli průvodem a 

s hudbou pro účastníky sedlecké, shromážděné pod lipami, a vedli si je zpátky do 

Prčice. U pomníku padlým zahájil slavnost pan ředitel Pavliš, slavnostní řeč pronesl 

pan Zákoucký, kazatel česko-bratské církve a pak školní děti přednesly básničky. 

Účast byla velmi četná.178

2.9.4. Trhy

Vzhledem k tomu, že Sedlec byl řadu let okresním městem, přestože jeho 

území patřilo mezi nejmenší v republice, bylo zde konáno také několik výročních 

trhů. Poslední trh, připadající na den sv. Pia, byl potvrzen roku 1917. Díky místní 

kronice známe i všechny ostatní trhy. 

Podle  tržního  řádu  schváleného  v roce  1866  se  první  výroční  trh  konal 

v pondělí  po jménu Ježíš a byl povolen již před rokem 1603, na což však nikde 

nebyl nalezen žádný doklad a proto se o jeho potvrzení musel Sedlec znovu ucházet. 

Trh byl později přeložen na třetí pondělí po Novém roce.

Druhý trh se konal ve čtvrtek po svatém Řehoři a byl povolen roku 1867.

Třetí trh se konal v den sv. Jiří. Povolil ho císař Ferdinand II. a původně byl 

osmidenní. Později se konal jen první a osmý den a nakonec bylo místo osmého dne 

povoleno konání trhu 25. června.

177 Z vyprávění paní Anežky Kozákové ze Sedlce
178 Kronika města Sedlec 1809-1980, strana 466-467
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Čtvrtý trh se konal na svatodušní úterý, ovšem Sedlec si právo na něj musel 

také  znovu vymáhat,  protože  o jeho schválení  neexistoval  žádný doklad.  Znovu 

potvrzen byl v roce 1913.

Pátým trhem byl již zmíněný 25. červen, povolený místo osmého trhového 

dne po svátku sv. Jiří roku 1915.

Šestý trh byl ten, jež se konal v den sv. Pia, papeže. Původně to byl jeden 

z prvních zdejších trhů, uznaný již před Rudolfem II., ovšem vzhledem k tomu, že 

se také nedochovala původní listina, byl znovu potvrzen roku 1916.

Sedmý trh,  také bez dokladu, se konal  ve čtvrtek po sv.  Anně a obec si 

znovu vymohla jeho potvrzení roku 1913.

Osmý trh se konal den po sv.  Jiljí,  ovšem pokud den sv. Jiljí  připadl na 

sobotu nebo neděli, konal se příští úterý. Byl povolen roku 1890.

Devátý trh se konal na den sv. Michala archanděla a byl povolen majestátem 

císaře Rudolfa II. v roce 1603 jako třetí místní jarmark.

Desátý trh se konal na sv. Alžbětu a byl povolen roku 1777 místo sedmi dnů 

po sv. Jiří.

A poslední jedenáctý trh se konal na den sv. Mikuláše. Byl povolen místo 

štědrovečerního trhu roku 1915. Pokud sv. Mikuláš připadl na neděli nebo pondělí, 

konal se příští úterý.179

Bylo pravidlem, že pokud některý z trhů (kromě již zmíněného osmého a 

jedenáctého) připadne na sobotu nebo neděli, koná se vždy následující pondělí.

Kromě těchto výročních trhů se zde konaly na základě povolení z roku 1855 

vždy ve čtvrtek i týdenní trhy na drobný dobytek, máslo, vejce a plodiny. Výnosem 

z roku  1867  byly  přeloženy  na  sobotu  a  pokud  byl  v sobotu  svátek,  konaly  se 

v pátek.180

V neděli  po  sv.  Vítu  se  konávala  také  poutní  slavnost,  tzv.  „uhřický 

jarmark“,  v bývalé  panské oboře.  Byly tam postaveny řady krámů a bud jako o 

výročním trhu. Scházelo se zde mnoho lidí z města i okolí, bavili se a tančili při 

veselé  hudbě.  Původ  konání  této  slavnosti  je  vykládán  tak,  že  v Sedlci  jednou 

179 Kronika města Sedlec 1809-1980, str. 151-153
180 Kronika města Sedlec 1809-1980, str. 153
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vypukly nakažlivé nemoci  a tak se tam trh nemohl  konat.  Byl tedy přeložen do 

Uhřic, kde se pak konával mnoho let.181

S trhy byla spojena i celá řada zákazů. Jedním z nich byl i ten, že obchodníci 

měli ve zvyku vystavovat stroje a jiné hospodářské věci v neděli a jiné trhové dny 

na chodník, takže se tam nedalo projít a proto jim to bylo zakázáno.182 To v dnešní 

době vzbuzuje spíše úsměv, jelikož při konání trhů prodejci zaberou chodník celý a 

nikdo se nad tím ani v nejmenším nepozastavuje, natož aby jim to zakazoval.

Do dnešní doby se však tradice konání trhů dochovala pouze v minimálním 

rozsahu.  Každoročně  se  na  náměstí  v Sedlci  koná  menší  trh  v pátek  před 

Velikonocemi a největší jejich připomínkou je trh při prčickém posvícení. Jinak se 

zde pouze občas můžeme setkat s osamělými stánky prodejců, kteří sem jezdí se 

svým zbožím nepravidelně.

181 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko : IV. díl. Sedlčany : Alfaprint, 1995, str. 507
182 Kronika města Sedlec 1809-1980, str. 269
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Závěr

Ve své  práci  jsem se  soustředila  na  tradice  Českého  Meránu.  Abych  je 

mohla čtenáři neznalému zdejších poměrů přiblížit, bylo více než nutné seznámit ho 

nejprve  se  zdejším  krajem.  Proto  je  na  prvních  stránkách  zmíněn  vznik  názvu, 

vymezení  oblasti,  která  je  Českým  Meránem  zvaná,  její  přírodní  prostředí  a 

klimatické podmínky a v neposlední řadě alespoň stručně jeho historie.

Dále jsem se zabývala již tradicemi samými. Za pomoci mnoha publikací, 

místní kroniky a několika pamětníků jsem skládala dohromady současné i dřívější 

zvyky a snažila se je rozdělit do smysluplných celků. 

Při  práci  mi  kromě  všeobecných  knih  zabývajících  se  tradicemi  nejvíce 

pomohla místní kronika. Pracovala jsem s třetím a čtvrtým dílem, tedy s události, 

které se v Sedlci-Prčici  a celé oblasti  Českého Meránu staly v letech 1809-1997. 

Práce s kronikou města Sedlec-Prčice pro mne byla velmi zajímavá, jelikož jsem se 

dozvídala i celou řadu dalších zajímavostí z tohoto kraje. Někdy byla až škoda, že 

se mi do práce nehodily. Jelikož místní krajinu znám, některá zjištění toho, co zde 

dřív kde bylo a kde se co stalo, mne opravdu udivila. 

Velmi cenným zdrojem informací byla také vyprávění zdejších obyvatel, bez 

kterých bych se neobešla hlavně proto, že někdy byli jediným obšírnějším zdrojem 

informací.  Rozhovory s obyvateli  probíhaly formou vyprávění  a zápisu,  většinou 

nebylo třeba podrobnější kladení otázek, jelikož se všichni rozpovídali sami.

Kromě  knih  a  kroniky  jsem  čerpala  také  z místních  periodik  (Měsíčník 

Sedlce-Prčice  Náš domov).  Vzhledem k  nedostatku  pramenů  a informací  v nich 

jsem  využila  také  internetové  zdroje,  které  uvádím  v seznamu  na  konci  práce. 

Kromě vlastních zdrojů a vyprávění pamětníků jsem měla k dispozici i informace 

od rodiny, která mi velmi pomohla.

Práce  sama  o  sobě  má  podle  mého  mínění  dobré  uplatnění  například 

v místních  školách,  ale  mohla  by  zaujmout  i  veřejnost,  neboť  zvyky  Českého 

Meránu doposud nebyly nikde souhrnně publikovány. Každý se o nich tedy mohl 

dozvědět pouze ve své rodině, od známých nebo si o jednotlivých tradicích přečíst 
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zmínky v místním měsíčníku Náš domov. Nicméně jak jsem sama zjistila, pokud by 

je někdo chtěl znát všechny, musel by si je vyhledat. Jestliže by tedy mezi místními 

občany byl někdo „historiechtivý“, nebo některý z učitelů základní školy chtěl žáky 

seznámit s místními tradicemi, je má práce vhodná pro zaplnění hluchého místa a 

může lidem poskytnout žádané informace.

Po dokončení práce musím konstatovat, že většina zvyků, které se dodnes 

dodržují  v Českém  Meránu,  je  totožná  se  zvyky  v celé  České  republice. 

Samozřejmě nikdy ne do detailu, máme tu svá specifika a máme tu i tradice, které 

patří  pouze našemu kraji a právě ty bychom se měli  snažit uchovat pro budoucí 

generace. 

V Českém  Meránu  se  zachovala  celá  řada  tradic  z minulosti,  ale 

v posledních  padesáti  letech  vzniklo  také  mnoho  nových  tradic  (hlavně 

sportovních).  Díky  zaujetí  místních  občanů  je  zde  zřetelná  snaha  o  obnovu 

zaniklých tradic, které se do dnešní doby dochovaly pouze ve vyprávění. Úsilí o 

zatraktivnění zdejšího regionu turistům tyto tendence ještě znásobuje, jelikož místně 

specifické  tradice,  které  jinde  nejsou,  turisty  lákají.  Stejně  tak  přicházejí  nové 

nápady, které akce by se zde mohly konat. Posledních několik let ukázalo, že pokud 

člověk přijde s dobrým nápadem, který zaujme, tak se z něj klidně postupem času 

může stát tradice.

Jak se tedy ukázalo, zdejší oblast na jedné straně zachovává tradice dřívější, 

nebrání  se  vzniku tradic  nových a  dokonce se pokouší  o obnovu tradic  starých. 

Region je tradicím nakloněn a je ukázkou toho, že i v dnešní době jsou lidé, kteří 

zvyky rádi dodržují a nechtějí je nechat upadnout v zapomnění. A nemusí je k tomu 

nikdo nutit, dělají to ze své vlastní vůle a s radostí. Je tedy docela možné, že tradic 

v Českém Meránu do budoucna ještě přibude. 
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18) Pozvánka na Memoriál Míry Kabíčka 

19) Program před zahájením křtin hříbat 

20) Křtiny hříbat 

21) Fotografie z Hubertovy jízdy

22) Památník obětí války v Sedlci, kde každoročně končí Tryzna

23) Pozvánka na ples z roku 1914

24) Pouť v Prčici 1

25) Pouť v Prčici 2
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