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1 Úvod 

Střídání všedních a svátečních dnů během kalendářního roku mělo a má na českém venkově 

několik významných předělů, ke kterým vedle vánočních svátků, masopustu a posvícení 

náleží také Velikonoce. Základním výzkumným cílem této práce bylo zjistit, jak se změnilo 

prožívání a průběh velikonočních svátků v jedné konkrétní středočeské obci za dobu přibližně 

posledních padesáti let z pohledu pamětníků – osob trvale žijících v této vesnici po celé 

sledované období. Paralelně s touto otázkou byla sledována i reflexe významu slavení 

Velikonoc u současné mladé generace, která žije ve stejné obci. 

Při psaní jsem se opírala o výsledky vlastního terénního výzkumu ve středočeské vesnici a o 

práce různých autorů. Před tím, než jsem přistoupila k samotnému výzkumu, bylo nutné se 

seznámit s tématem Velikonoc jako takových. O středověkých i novověkých Velikonocích 

existuje množství převážně etnografických a folkloristických publikací. Část z nich se 

zaměřuje pouze na popis velikonočních zvyků a jevů s nimi spjatými, například práce Kamily 

Skopové
1
 a Valburgy Vavřinové

2
. Jiné poskytují výklad pravděpodobného původu těchto 

zvyků a jejich význam pro aktéry, kteří je uskutečňují, například práce Věry Frolcové
3
 a 

Jiřiny Langhammerové
4
. Načtení obou typů prací bylo potřebné k tomu, abych získala 

potřebný vhled do tématiky Velikonoc. Zároveň jsem se seznámila i s pracemi zabývajícími 

se tradicí a vývojem kultury, např. od Jaroslavy Krupkové
5
.  

Na velikonoční svátky lze nahlížet z několika rovin. Jednak jako na Velikonoce křesťanské 

s ústředním tématem smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista a jednak jako na svátky lidové, 

svátky jara. Obě tyto roviny se v historii ovlivňovaly a prolínaly. V posledních desetiletích se 

výrazně projevuje rovina další a to komerční, která staví velikonoční svátky do sféry pouhého 

konzumu bez konkrétního cíle. V mém výzkumu jsem se pokusila zjistit, nakolik prostupuje 

komerčnost velikonočními svátky, nakolik dávají lidé přednost nakupování jednotlivých 

komponentů spjatých s Velikonocemi, jakými jsou především kraslice, pomlázky, mazance, 

beránci atd., a nakolik jejich vlastní výrobě. 

                                                           
1
 Např. SKOPOVÁ, Kamila. Hody, půsty, masopusty. 1. vydání, Praha: Nakladatelství Akropolis, 2007. ISBN 

978-80-86903-46-0. 
2
 Např. VAVŘINOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Velikonoc. 1. vydání, Praha: Libri, 2006. ISBN 80-7277-

292-9. 
3
 FROLCOVÁ, Věra. Velikonoce v české lidové kultuře. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2001. ISBN 80-7021-503-

8. 
4
 LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové zvyky: výroční obyčeje z Čech a Moravy. 1. vydání. 

Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-525-0. 
5
 KRUPKOVÁ, Jaroslava. Tradice a etnografie: k úloze tradice ve vývoji kultury. 1. vydání. Praha: Karolinum, 

1991. ISSN 0567-8307. 
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Ještě na začátku 20. století patřily Velikonoce vedle Vánoc k nejvýrazněji slaveným svátkům 

na venkově. Od druhé poloviny 20. století se Velikonoce slaví s menší intenzitou, než tomu 

bylo v dobách předchozích. Hovořím tu o Velikonocích církevních i lidových. Důvodů je 

několik: předně dopad dvou světových válek, během nichž byla místy kontinuita 

velikonočních oslav přerušena nebo alespoň výrazně oslabena, dále nástup komunismu, který, 

jak uvádí Laghammerová
6
, zakazoval církevní obřady vázané na průvody obcí a jejich obecně 

viditelné doklady. Kromě těchto „násilných“ vlivů však působí i další zcela přirozený – 

plynutí času. „Proměny lidových obyčejů probíhaly a probíhají jednak v prostoru (místě, 

regionu), jednak – a to především – v čase (při předávání obyčejů z generace na generaci). 

Právě tento historický rozměr, spjatý s tempem společenského a sociálního rozvoje, je v tomto 

procesu určující,“
7
  a zejména ve 20. století znamenají desetiletí v tomto procesu více než 

staletí ve středověku. Podle Krupkové
8
 nastupující generace nepřejímají od předcházejících 

generací všechny jevy kulturního dědictví, jehož součástí jsou právě lidové obyčeje a zvyky, 

ale hodnotí do jaké míry je přejímaný jev minulých generací schopen uspokojovat soudobé 

potřeby. Hnací silou zániku a vzniku tradice je společenská potřeba, jejíž uspokojení vyžaduje 

změnu struktury tradice. I mne zajímalo, jak se mění představy o tradičních velikonočních 

jevech u generace šedesáti až sedmdesátiletých obyvatel středočeské vesnice a generace, která 

by mohla být jejich vnoučaty, tj. dvaceti až třicetiletých, kteří žijící ve stejné obci.  

„Vztah dnešního člověka k lidovým obyčejům lze charakterizovat širokou škálou hodnocení 

od jejich odmítání jako projevů náboženského tmářství až po jejich vědomou idealizaci.“
9
 

V současnosti se v českých zemích na některých místech objevuje nová tendence obnovovat a 

znovuzavádět staré lidové zvyky, zejména tam, kde měly historickou minulost. Tato tendence 

ukazuje nové postoje současné společnosti k lidovým zvykům. Jejich znovuzavádění má pro 

aktéry již jiný význam, než jaký byl jejich původní. Důvodem k tomuto jednání je především 

historická, kulturní a estetická hodnota daných zvyků. Nicméně je tato tendence v rozporu 

s tendencí další, kterou je naopak útlum zájmu o uskutečňování některých lidových zvyků 

především u mladých generací. 

                                                           
6
 LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové zvyky: výroční obyčeje z Čech a Moravy. 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-525-0. 
7
 JANČÁŘ, Josef: Proměny obyčejové tradice na družstevní vesnici, Výroční obyčeje: Současný stav a proměny, 

1. vydání. Brno: Nakladatelství Blok, 1982, str. 207 – 211. ISBN 47-025-82. S. 207. 
8
 KRUPKOVÁ, Jaroslava. Tradice a etnografie: k úloze tradice ve vývoji kultury. 1. vydání. Praha: Karolinum, 

1991. ISSN 0567-8307. S. 31 – 37. 
9
 JANČÁŘ, Josef. Proměny obyčejové tradice na družstevní vesnici. In Václav Frolec (ed.). Výroční obyčeje: 

Současný stav a proměny. 1. vydání, Brno: Nakladatelství Blok, 1982, s. 207 – 211. ISBN 47-025-82. 
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Svým výzkumem jsem chtěla přiblížit, jak se za posledních přibližně padesát let změnily 

tendence oslav lidových velikonočních svátků v konkrétní středočeské obci. Jedná se o obec 

v okrese Benešov, která má téměř pět set obyvatel. Obec má dlouholetou tradici - byla 

založena již ve 14. století a její původně agrární charakter se začal měnit na počátku 20. 

století, kdy se v blízkém městě začal významně rozvíjet průmysl a stahovat do sebe pracovní 

sílu z okolí. 
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2 Vymezení pojmů 

V průběhu celého výzkumu jsem se často setkávala s několika termíny, které je třeba si na 

začátku ujasnit. Jedná se především o pojmy „svátek“, „tradice“, „obyčeje“ a „zvyky“.  

 

2.1 Svátek 

Svátky jsou důležitou součástí všech lidských společností. „Instituce svátků přerušuje 

jednotvárný a všední průběh sezón, skrze spolčování zvyšuje společenskou solidaritu a 

oslavuje důležité společenské, ekonomické a politické aspekty života.“
10

 O významu svátků 

pro společnost píše například Jan Sokol
11

. Svátky jsou protikladem všedního a slouží 

k přerušení každodennosti. „Všední je jistě to, co se dělá každý den znovu a více méně stejně. 

Každý den se člověk musí starat o své potřeby, obstarávat své živobytí, své zájmy a zápasit 

s nouzí, která na něj vždycky doléhá.“
12

 Podle různých příležitostí ke svátečnímu vybočení ze 

všední rutiny můžeme rozlišovat různé druhy svátků. Sváteční příležitosti mohou být 

především přírodní a kosmické, které se pravidelně opakují a také rodinné a osobní, které jsou 

nepravidelné. „V mírném pásu jsou podzimní svátky typicky přípravnou na období smrti a 

zimu (Památka zemřelých, Halloween, Dušičky), kdežto jarní svátky oslavují obnovu přírody 

a příchod nového života (vynášení smrti, Velikonoce).“
13

 Svátek se vůči všedním dnům 

vymezuje odlišností chování a vnějších podmínek
14

. Pro všechny tradiční společnosti byl 

sváteční čas především společný, „veřejný“. Účast na společných slavnostech byla v těchto 

společnostech povinná a pro samotné účastníky důležitá, neboť právě jimi se společenství 

v konkrétní podobě potvrzovalo, připomínalo svou prosperitu a sílu, minulost i budoucnost. 

„Tento vlastní obsah sváteční slavnosti se už v různých kulturních oblastech pochopitelně 

různí, vždycky však obsahuje něco společného: všem známý sváteční obřad či rituál, tanec a 

zpěv, společné jídlo a pití, často i oběti.“
15

 Ovšem svátek nemusí znamenat totéž co 

radovánky, ale právě jen vybočení z každodenního chodu života. 

                                                           
10

 MURPHY, Robert F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. 1. vydání. Praha, Slon, 1999. ISBN 80-85850-

53-2. S. 191. 
11

 SOKOL, Jan. Člověk a náboženství. 1. vydání. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-886-4. 
12

 Tamtéž, s. 39. 
13

 Tamtéž, s. 41 – 42. 
14

 Během svátečních dnů byly využívány předměty a místa, které se označovaly za posvátné – odlišné od 

předmětů a míst každodenního života. 
15

 SOKOL, Jan. Člověk a náboženství. 1. vydání. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-886-4. S. 39 
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Sokol ukazuje i rozdíl mezi pojetím svátků u tradičních společností a dnešních moderních 

společností. Pro moderního městského člověka, který je neustále v kontaktu se spoustou 

cizích lidí, se svátek nese v duchu rodinném, uzavřeném cizím lidem. „Pro lidi, kteří byli 

zvyklí hladovět, znamenal svátek dobře se najíst. Pro ty, kteří měli jídla dost, mohl znamenat, 

že si ho jednou odepřou a budou se postit. Naše společnosti ovšem nejsou v tomto ohledu 

příliš vynalézavé, takže se snažíme slavit přejídáním – aby byla alespoň nějaká změna.“
16

 

 

2.2 Tradice 

V antropologickém slovníku je uváděn pojmem tradice se dvěma významy: „1. jakékoli 

zprávy o historických faktech, speciálně určené pro uchování a předání znalostí o těchto 

faktech – kroniky, memoáry, vyprávění atd. Tyto zprávy hovoří o faktech, popisují je, ale 

samy tyto fakty bezprostředně v jejich hmotnosti nefixují a nepřenášejí do současnosti. Fakta 

jsou předávána prostřednictvím vědomí. V tomto významu se podání staví do protikladu vůči 

pozůstatkům a je synonymem (historické) tradice; 2. řetězec ústního předávání informace 

o historické minulosti od nejstarších dob k mladším – v ságách, eposech, epických útvarech, 

písních atd. V tomto významu se podání považuje za protiklad (historické) tradice jako ústní 

podání – písemné, literární.“
17

  

Pojem tradice patří také mezi základní kategoriální pojmy etnografie a folkloristiky.  

Například Václav Frolec
18

 chápe tradici jako vědomé předávání skupinových znaků a to i 

v kratším časovém rozmezí. Tradice podle jeho názoru v sobě nemůžu obsahovat veškeré 

prvky minulosti, ale pouze ty, které prošly výběrem. Předpokladem životnosti tradice je její 

schopnost přizpůsobovat se a měnit podle nové skutečnosti (jednotlivé jevy tradice se tak 

aktualizují nebo zanikají). 

Pojem tradice bych shrnula na základě definice, kterou ve své práci uvádí Jaroslava 

Krupková. „Tradice je specifická vlastnost, kterou jevy, věci, prostředky, struktury, normy, 

způsoby, názory, koncepce, teorie, představy i předsudky tvořící subsystém kulturního 

dědictví každého soudobého systému kultury nabývají tím, že jsou ve vědomí soudobé 

                                                           
16

 SOKOL, Jan. Člověk a náboženství. 1. vydání. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-886-4. S. 38 
17

 MALINA, Jaroslav. Antropologický slovník aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk: s přihlédnutím k 

dějinám literatury a umění. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-560-0.  

Dostupné z URL <http://is.muni.cz/do/1431/UAntrBiol/el/antropos/index.html> [citováno 20. 6. 2012]. 
18

 FROLEC, Václav. Čas života a obyčejová tradice. In Václav Frolec (Ed.). Čas života: rodinné a společenské 

svátky v životě člověka. 1. vydání. Brno: Blok, 1985, s. 18-28. ISBN 47-006-85. 
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generace hodnoceny a uchovávány jako jevy, které už existovaly v minulosti buď vlastní 

společenské skupiny, nebo společnosti vůbec a které jako takové tvoří z hlediska obecné 

teorie kultury v subsystému kulturního dědictví kategorie tradice.“
19

 Tradice je hodnotovým 

systémem, který se uskutečňuje v průběhu procesu mezigeneračního přenosu kulturní 

informace a určuje a reguluje uvědomělý vztah soudobé generace k minulosti
20

. 

 

2.3 Obyčeje a zvyky 

Součástí tradice jsou zvyky obyčeje. Tyto termíny se v minulosti používaly jako synonymum 

a u některých autorů tomu tak přetrvává dodnes. Podle Václavíka
21

 bylo základním smyslem 

lidových výročních obyčejů především snaha o zajištění výnosů polí a užitkovosti chovaných 

zvířat a snaha o užití výsledků rolníkovy práce pro zdraví a štěstí rodiny. Podrobnější definici 

uvádí ve své práci Krupková: „obyčeje jsou zpravidla globální formy kolektivně tradovaných, 

uvědomovaných a ustálených způsobů opakovaného jednání lidí při určitých příležitostech, 

způsobů jejich opakovaného chování v určitých životních situacích, s dominantní funkcí 

prosperitní nebo ochrannou a s cílem zajistit nejzákladnější podmínky a univerzální existenční 

předpoklady pro úspěšný život člověka, a to prostředky založenými obvykle na principech 

magického myšlení.“
22

  

Na zvyky se dá pohlížet jako na „skupinové formy kolektivně tradovaných, uvědomovaných a 

ustálených způsobů opakovaného jednání členů dané skupiny při určitých příležitostech, 

způsobů jejich opakovaného chování v určitých životních situacích s dominantními funkcemi 

skupinově integrační a diferenciační, identifikační, právě organizační a zábavní.“
23

 

Ve své práci se přikláním k odlišování zvyků a obyčejů tak, jak to uvádí Krupková. O 

obyčejích píši v části, která se věnuje velikonočním svátkům v 19. a na počátku 20. století, 

kdy aktéři těchto obyčejů většinou ještě věřili v jejich ochrannou či prosperitní funkci. 

V části, ve které se opírám o poznatky získané z vlastního výzkumu, stejné jevy 

pojmenovávám zvyky a to z toho důvodu, že, jak vyplynulo z odpovědí dotazovaných, tyto 

                                                           
19

 KRUPKOVÁ, Jaroslava. Tradice a etnografie: k úloze tradice ve vývoji kultury. 1. vydání. 

Praha: Karolinum, 1991. ISSN 0567-8307. S. 45 - 47. 
20

 Tamtéž, s. 45 - 47. 
21

 VÁCLAVÍK, Antonín. Výroční obyčeje a lidové umění. 1. vydání. Praha: ČSAV, 1959, s. 47- 55. 
22

 KRUPKOVÁ, Jaroslava. Tradice a etnografie: k úloze tradice ve vývoji kultury. 1. vydání. Praha: Karolinum, 

1991. ISSN 0567-8307. S. 84. 
23

 Tamtéž, s. 85. 
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jevy výše uvedené funkce pro jejich aktéry již nemají a naopak jsou určeny především 

k oživení společenského života a pobavení jejich aktérů. 
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3 Velikonoční svátky v českých zemích (19. a počátek 20. století) 

Velikonoční období představuje dlouhé časové rozmezí, ve kterém můžeme sledovat tři 

úseky: 1) fáze přípravná, postní 2) pašijový velikonoční týden, do kterého se soustředí hlavní 

projevy křesťanských i lidových Velikonoc a 3) veselá koleda – pomlázka, která je záležitostí 

ryze lidových Velikonoc. Projevy křesťanských Velikonoc mají svůj přesný řád stanovený 

církví, u lidových Velikonoc tomu tak není, jelikož mnoho jejich jevů se vyskytuje ve více 

termínech porůznu v závislosti na zeměpisných oblastech
24

 a některé z nich nejsou přímo 

velikonoční, pouze spadají do stejného období. 

Na začátku 20. století patřily Velikonoce k nejvýrazněji slaveným svátkům. V této kapitole 

bych ráda alespoň trochu nastínila, jak podle dochovaných zpráv v tomto období probíhaly. 

Zaměřím se především na oblast venkova, protože ta je pro moji práci stěžejní, zároveň trochu 

přiblížím i Velikonoce městské, které se od venkovských podstatně odlišují. Kontrast mezi 

nimi je potřeba si uvědomit, jelikož se promítá i do současnosti. 

 

3.1 Křesťanské Velikonoce 

Shrnout jednotlivé jevy křesťanských velikonoc do pár odstavců je prakticky nemožné. Nejen 

že představují širokou škálu nejrůznějších úkonů a významů, ale liší se také podle 

jednotlivých vyznání
25

. Zde se pokusím nastínit alespoň zásadní prvky vázané na kostel, 

kterým dala církev pevný řád a které tak přečkávají po dlouhá období v prakticky nezměněné 

podobě. Jedná se především o bohoslužby, církevní procesí mimo kostel a obřadní svěcení 

(živlů, ratolestí, pokrmů). Prvky osobní zbožnosti se velmi často prolínají nebo přímo souvisí 

s projevy lidových Velikonoc, o kterých budu hovořit níže.  

Ústředním tématem křesťanských Velikonoc je umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, 

kterým Kristus naplnil slova starozákonných proroků o spasiteli světa. Jak již bylo zmíněno, 

přípravy a oslavy Velikonoc jsou ustáleny v dlouhém časovém období, počínajícím Popeleční 

středou. Popeleční je odvozena od popelce
26

, který je v tento den udílen věřícím jako 

                                                           
24

 Krajové rozdíly jsou dobře popsány například v pracích V. Frolcové (2001) nebo J. Langhammerové (2004). 
25

 „Liší se pojetí katolíků (Bílá sobota je zasvěcena matce Boží Panně Marii, Velikonoce vrcholí slavností 

Vzkříšení, významné místo mají obřady svěcení) a pojetí evangelíků (ustanovení Večeře Páně jako dominanta 

velikonočního odkazu, Velký pátek jako výluční svátek s bohoslužbou).“ FROLCOVÁ, Věra. Velikonoce v 

české lidové kultuře. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2001. ISBN 80-7021-503-8. S. 20 – 21. 
26

 Popelec je symbol kříže, který kněz maluje na čela věřících se slovy „Pamatuj, člověče, že prach jsi a v prach 

se obrátíš!“. Používá se při tom popela z ratolestí, které byly svěceny o Květné neděli minulého roku. 
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připomínka pomíjivosti pozemského života. Od Popeleční středy začíná čtyřicet dní postu (6 

týdnů), který má být pro křesťany přípravou k prožití ústředního tématu Velikonoc. Šestou 

postní nedělí tzv. Květnou počíná velikonoční Svatý nebo také pašijový
27

 týden. 

Květná neděle (místy nazývaná též Palmová) je podle evangelia dobou slavného vjezdu Krista 

do Jeruzaléma. Důležitým motivem je zde „palma
28

“, kterou v našich podmínkách představuje 

zelená ratolest (velmi často jde o tzv. kočičky). Právě o Květné neděli probíhá v kostele 

svěcení těchto kytic
29

. Katolíci konají církevní procesí označované jako „neslavnější“ – tedy 

na počest Kristova příjezdu do Jeruzaléma. 

Těžiště Velikonoc spočívá ve třech dnech tzv. velikonočním třídenní, triduum sacrum. Ty 

jsou prosyceny vážnými a dramatickými body velikonočního mystéria, jimiž jsou Jidášova 

zrada, Ježíšovo zatčení a mučení, soud, ukřižování a na závěr i slavné zmrtvýchvstání. 

Třídenní počíná Zeleným čtvrtkem. Na Zelený čtvrtek se připomíná poslední večeře Páně, při 

níž ustanovil eucharistii, modlitba v Getsemanské zahradě a Ježíšovo zatčení. V tento den 

utichají kostelní zvony. Velký pátek je dnem velké tragédie - Kristova zapření sv. Petrem a 

Ježíšovi bolestivé smrti. Křesťanská víra dala tomuto dni ráz půstu, zpovědi, duchovního 

rozjímání. Součástí jsou účast na bohoslužbách s přijímáním eucharistie, procesí odvíjející se 

od pobožnosti Božího hrobu. Spolu s tím se v kostele setkáváme s obřadním uhasínáním 

ohně. 

Velikonoce i liturgický rok vrcholí slavností Zmrtvýchvstání Páně na Bílou sobotu
30

 (nebo 

jako noční slavnost vyústí na Hod boží velikonoční). Bílou sobotu prostupuje řada prvků 

souvisejících se svěcením živlů, především vody, která bude sloužit pro celoroční liturgické 

účely. S vodou je spojené i udílení křtu novým dospělým členům církve. Pálí se také ratolesti 

z Květné neděle, jejichž popel bude napřesrok sloužit o Popeleční středě. V kostelech se 

vykřesává i nový oheň, jímž se zapaluje tzv. paškál, symbol vzkříšeného Ježíše Krista. Paškál 

hraje v křesťanských Velikonocích významnou roli, jelikož v noci na Bílou sobotu, tzv. Velké 

noci se slavnostně vnáší do kostela, symbolizujíce nový čas daný vzkříšením Ježíše. 

                                                           
27

 Název odvozený od pašijí tj. evangelických příběhů o umučení Ježíše Krista, které se během tohoto týdne 

velmi často v kostele čtou. Kromě samotného čtení byly místy hrány i pašijové hry o nich blíže FROLCOVÁ, 

Věra. Velikonoce v české lidové kultuře. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2001. ISBN 80-7021-503-8. S. 145 – 151. 
28

 Palmy či palmové ratolesti sloužily ve starověku a čase Ježíšova života jako symbol vítězství. Lid jimi vítal 

Ježíše při jeho příjezdu do Jeruzaléma. 
29

 Posvěcené kytice byly v minulosti součástí velikonoční domácí magie. Dnes si je věřící přinášejí domů jako 

posvěcení jejich rodině. 
30

 Na tento den spadalo udílení křtu novým dospělým členům křesťanské obce v prvních stoletích křesťanství. 

Název bílá je pravděpodobně odvozen od bílého roucha, které v tento den nový členové při přijetí křtu nosili. 

V posledních letech se k tomuto zvyku církev opět vrací. 
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Vzkříšení se nazývá i velká slavnost v kostele, kterou končí postní období a začínají 

velikonoční hody - Boží hod velikonoční. Jeho součástí je průvod věřících kolem kostela. 

Nastupuje období radosti a zvony opět začínají bít. 

 

3.2 Lidové velikonoce ve venkovském prostředí 

I lidové velikonoce zahrnují dlouhé období, ale není možné je přesně časově vymezit. V 19. 

století a na počátku 20. století se během nich vyskytovala řada typicky velikonočních obyčejů, 

ale také množství obyčejů, které velikonoční nebyly
31

 a pouze připadaly na stejné časové 

období. V českých zemích nalézáme různé obyčeje, které mohou být pro určitou oblast 

specifické, nebo se nacházejí po celém území v různých variantách
32

. U lidových velikonoc 

na vesnici však můžeme obecně vysledovat jejich agrární podstatu, „v níž vystupuje 

především člověk rolník, spjatý s řádem přírody se zákony zániku a obnovy, člověk toužící 

zachovat zdravý život rodiny a posloupnost pokolení: člověk v rukou Božích“
33

. Další 

složkou Velikonoc je koledování a Velikonoce milostné. 

Jelikož popis všech velikonočních obyčejů spadajících do velikonočního období by zabral 

celou knihu, zaměřuji se zde pouze na ty nejznámější a nejtypičtější příklady. Mezi obyčeje 

prováděné před Svatým týdnem pařilo vynášení smrti a vnášení léta. Vynášení smrti (další 

názvy např. Mořeny, Mařeny, Morany) se konalo na Smrtnou neděli, tj. čtrnáct dní před 

Velikonoci. Šlo o obyčej s cílem očisty, v němž se vyobrazuje protiklad života a smrti a který 

měl symbolizovat ukončení zimního období. Vnášení léta
34

 (další názvy jsou např. líto, 

lítečko, maleleto, májíček aj.) mělo v sobě naopak příslib nového života. Léto představoval 

                                                           
31

  „Jedná se o obřady koledování a hospodářské obyčeje na poli, ve chlévech a v celém domácím hospodářství, 

které směřují k zabezpečení dobrého počátku a s ním zdaru celého nadcházejícího hospodářského roku.“ 

FROLCOVÁ, Věra. Velikonoce v české lidové kultuře. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2001. ISBN 80-7021-503-8. 

S. 16. 
32

 Nejtypičtější je koleda na Velikonoční pondělí, kde lze vysledovat různé způsoby koledování a širokou škálu 

různých koled a koledního „nástroje“ – od prostého proutku, přes pletené pomlázky až ke složitým tatarům či 

žilám a rozdílnost jejich názvů. Pomlázka patří k nejtypičtějším obyčejům v českých zemích, ale přesto existují 

lokality, kde pomlázku jako mrskání děvčat či žen neznají.  Blíže např. Frolcová (2001) s. 198 – 215. Dále 

Langhammerová (2008) s. 36 – 37. 
33

 FROLCOVÁ, Věra. Velikonoce v české lidové kultuře. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2001. ISBN 80-7021-503-

8. S. 17. 
34

 Na některých místech v okrese, ve kterém leží obec, v níž jsem prováděla svůj výzkum, měla děvčata ve zvyku 

chodit hned časně zrána se smrkovým stromkem, vyzdobeným stuhami a vaječnými skořápkami (pouchy) po vsi 

a doprovázely to zpěvem, za což byly odměněny pečivem a penězi. KOVÁŘOVÁ, Marie. Velikonoce na 

Podblanicku. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. č. 12, Okresní muzeum Podblanicka na Jemništi, 

1971, str. 154. 
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objekt z živých materiálů, často pestře zbarvených, popř. pouze symbolická panenka. Jednalo 

se o obřadní pochůzku malých děvčat, která byla spojena s koledou. 

Na Květnou neděli se v kostelech posvěcují tzv. květnonedělní kytice. Tyto kytice měly svou 

nezastupitelnou úlohu v domácích obřadech - zajišťovaly ochranu domu a úrody. Nejčastěji 

praktikovaným obyčejem bylo zřejmě zastrkování křížků z posvěcených ratolestí do polí, ale 

zastrkovaly se také do chlévů, za krov, okna a obrázky svatých, kde se ponechávaly po celý 

rok. Časté bylo také polykání posvěcených kočiček nebo lístků z ratolestí, které mělo ochránit 

zdraví před určitými nemocemi.
35

 

Na Zelený čtvrtek ale i další dny svatého třídenní se chodili lidé časně z rána pomodlit na 

zahradu obráceni k východu slunce. Koncem 19. století je součástí těchto modliteb také 

zažehnávání nemocí a bolestí zubů do země. „Vedle lidových zaříkání, většinou 

christianizovaných, provázely ranní obřady svatého třídenní základní křesťanské modlitby a 

pak zvláštní lidové modlitby, skutečně velikonoční, jako památka Kristových ran.“
36

 Na 

Zelený čtvrtek připadala i speciální volba pokrmů, v nichž měly zvláštní postavení zelené 

jarní byliny, zelí, hrách, špenát a také speciální obřadní pečivo tzv. jidáše či jidášky. Tvary 

jidášů se v různých oblastech lišily (mohou mít tvar figurky, provazu nebo zvířat) a většinou 

byly pomazány medem, který měl mít ochranný účinek na zdraví. 

Na Zelený čtvrtek umlkly po mši kostelními zvony a místo nich nastoupili chlapci 

s řehtačkami a klapačkami. I v tomto případě existuje široké množství variant názvů
37

 a 

provádění tradiční obchůzky a koledy. Hrkání začíná tento den v poledne a pak pravidelně 

brzo ráno, poledne, na Velký pátek ještě v 15 hodin a naposledy pak v době večerního 

klekání. Klepání mělo sloužit jako náhrada kostelního zvonění a většinou bylo provázeno i 

společnou modlitbou chlapců u křížů. V některých krajích přijalo také motiv honění postavy 

Jidáše
38

. 

Lidová tradice přiřazuje na mimořádné dny i významné rituály starší, jejichž účinky se násobí 

zařazením do posvátného času. To je také případ Velkého pátku. Na Velký pátek před 

                                                           
35

 „Po návratu domů polkl leckdo 1 – 2 kočičky, aby byl ochráněn před krční chorobou, klokoč chránila před 

čaroději a jasan před bleskem.“ KOVÁŘOVÁ, Marie. Velikonoce na Podblanicku. In Sborník vlastivědných 

prací z Podblanicka. č. 12, Okresní muzeum Podblanicka na Jemništi, 1971, s. 155. 
36

 FROLCOVÁ, Věra. Velikonoce v české lidové kultuře. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2001. ISBN 80-7021-503-

8. S. 108. 
37

 Např. hrkání, klepání, klapní, zvonění, řehtání, rachtání, rochání, repotání, rumplování, harfování, tragačování, 

vřčákování aj. 
38

 Honění postavy Jidáše není v oblasti, kam spadá můj výzkum znám. Je však známé klapání a řehtání 

s modlitbami u kapliček. 
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východem slunce byla podle lidových představ voda jako živel ještě čistá a neopotřebená a 

obřadní umytí v ní přinášelo zdraví, sílu a svěžest. „Celé rodiny vycházely za ranního šera 

vykoupat se v rybníce či v proudné vodě, nebo alespoň umýt se u studny, v největší nouzi jen 

ve vodě, která stále venku přes noc.“
39

 Velikonoční voda se nosila i domů a umývalo se v ní 

náčiní potřebné k výrobě chleba, vykrápěla světnice, kropil dobytek aj. Motivy očisty tak 

zahrnovaly i statky k životu potřebné. S Velkým pátkem byla spojena také řada zákazů: 

„nepohneš se zemí, nezatopíš do východu slunce, neupečeš, nevypereš a nevybělíš, 

nezameteš, nevyneseš z domu, neprodáš, nepůjčíš, nedaruješ a nepřijmeš dar.“
40

  

„Posvátný čas kostelního zvonění na Bílou sobotu byl dalším – a většinou posledním – 

vyvoleným časem pro konání blahonosných obyčejů pašijových dní: za čistotu domova a 

hojnost (tlučení do prahů, zvonění klíči i mincemi), za sílu (zvedání těžkých břemen), za 

zdraví a krásu. Zvláštní pozornost patřila v tomto čase ovocným stromům: za jejich 

„probuzení“ k příští úrodě se postřikovali vodou, někde hospodyně během zvonění otírala 

stromy čerstvě zadělaným těstem na mazance nebo jiného obřadního pečiva. Nejčastěji lidé 

stromy třásli.“
41

 Pro tento den je také typické svěcení nejrůznějších pokrmů v kostele a rychlé 

pospíchání s nimi domů. 

Čas od velikonočního Vzkříšení do pomlázky byl významným především pro mládež. Byl to 

čas projevit lásku a veřejně ji odhalit. Na některých místech se večer na Bílou sobotu nebo 

Boží hod velikonoční konaly obchůzky mládenců k dívkám a obdarovávání z lásky. Na Boží 

hod děvčata připravovaly podle místních zvyklostí dary pro své milé, které dostanou ten 

večer, nebo častěji až na Velikonoční pondělí. K nejčastějším takovým darům lásky patřila 

vejce darovaná v ručně vyšívaném šátku. „Děvče, které mělo vážnou známost, dalo svému 

hochu podle možnost někdy 10, ba i 15 až 30 vajíček.“
42

 

O Božím hodu přicházely na řadu svěcené pokrmy. Tyto pokrmy měly různou podobu a také 

různé využití. Připomenu obyčej dělení svěceného vejce a jeho požívání celou rodinou po 

návratu z kostela, který byl znám i v blízkosti oblasti, ve které jsem prováděla svůj výzkum. 

                                                           
39

 KOVÁŘOVÁ, Marie. Velikonoce na Podblanicku. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. č. 12, 

Okresní muzeum Podblanicka na Jemništi, 1971, s. 156. 
40

 FROLCOVÁ, Věra. Velikonoce v české lidové kultuře. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2001. ISBN 80-7021-503-

8. S. 128. 
41

 FROLCOVÁ, Věra. Velikonoce v české lidové kultuře. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2001. ISBN 80-7021-503-

8. S. 157 – 158. 
42

 KOVÁŘOVÁ, Marie. Velikonoce na Podblanicku. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. Č. 12, 

Okresní muzeum Podblanicka na Jemništi, 1971, s. 169. 
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Tento obyčej měl zajistit soudržnost rodiny. Vejce
43

 má obecně o velikonočních svátcích 

zvláštní postavení a je základem prakticky všech typických jídel – jidášů, mazanců, nádivky, 

svítek i piškotového velikonočního beránka. Jehněčí maso také patřilo na velikonoční stůl o 

Božím hodu, častější však byl beránek piškotový (především kvůli ceně). Velikonoční 

nádivku, výživný pokrm z masa a vajec, připravovaly hospodyně většinou na Bílou sobotu, 

ale patřila na stůl teprve v neděli. Na Boží hod velikonoční se dodržoval také obcházení polí a 

modliteb za úrodu a to buď jednotlivcem, nebo místy i v kolektivních formách známých 

především jako velikonoční jízdy. „Velikonoční jízdy obsahují některé prvky slavnosti 

Vzkříšení a tedy katolické náboženské kultury (procesí s přenášením kříže či sošky Vzkříšení, 

zvonění), a také projevy lidové zbožnosti, typické pro velikonoční obřadnost: zdobení 

náboženských předmětů prvním zeleným osením nebo ratolestí, líbání kříže a líbání 

Kristových ran, sázení svěcených křížků do polí.“
44

 

Velikonoční pondělí nebo také Pomlázka či Červené pondělí
45

 bylo a je záležitostí ryze 

lidových Velikonoc. K pomlázce patřila koleda, veršovaná přání a šlehání zelenými pruty 

samotnými nebo různě upravenými, které měly přinést pomlazení. Tímto pomlazením je 

chápáno obnovení sil, očista od všeho zastaralého, ale tato motivace se podle Frolcové různí 

v každé generaci. Děti totiž koledovaly pro dárky, mládež zase pro setkání a zábavu. Místy se 

přidávalo i polévání vodou. „Vedle obřadního umývání a koupání, jaké jsme popsali 

v pašijových dnech, známe jiné obyčeje polévání o Velikonočním pondělí: házení do vody, 

polévání vodou a polévání spojené se šleháním pruty
46

. Podle pramenů z 19. a 20. století se 

rozvinuly na stejných komunikačních principech jako pomlázka (jsou její součástí nebo 

samostatnou paralelou): jako velikonoční obřad koledování a jako projev zájmu o dívku.“
47

 

Za pomlazení náležela koledníkům odměna, nejčastěji velikonoční vajíčka. „Na počátku 20. 

století chodili zámožnější zpravidla jen k příbuzným (a známým), chudobní dům od domu… 

S odstupem času převládá názor, že při pomlázce nehrály a nehrají roli sociální ani stavovské 

                                                           
43

 Jeho zásadní postavení o Velikonocích je dáno pravděpodobně tím, že vejce samo je symbolem rodícího se 

života a tak také znakem přicházejícího jara. Vejce se dávalo jednak syrové, jednak vařené a malované.  
44

 FROLCOVÁ, Věra. Velikonoce v české lidové kultuře. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2001. ISBN 80-7021-503-

8. S. 186. 
45

 Červené podle nejtypičtější barvy darovaného vajíčka. Červená je barva krve, barva života a je tak zcela spjata 

s Velikonocemi. Význam červeného vajíčka potvrzuje i pojmenování Velikonoc v jihozápadních a částečně i 

středních Čechách jako Červené svátky. 
46

 Tyto obyčeje se však soustřeďují především na severovýchodní Moravě, Valašsku, Lašsku a Slezsku. Je znám 

ale také na Slovensku, Ukrajině, Polsku a Maďarsku. 
47

 FROLCOVÁ, Věra. Velikonoce v české lidové kultuře. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2001. ISBN 80-7021-503-

8. S. 215. 
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rozdíly, a určující je společenský kontakt a zábava.“
48

 Musíme mít na paměti, že koleda se na 

různých místech odehrávala různým způsobem. To co bylo v jedné oblasti běžnou praxí, 

mohlo být jinde považováno za nevhodné či přímo odmítáno. 

Rozmanitost velikonočních zvyků však Velikonočním pondělím nekončila, alespoň ne všude. 

Například na Chodsku pokračovaly ještě v úterý, kdy měly dívky nebo ženy možnost chopit 

se proutků a chlapcům a mužům předchozí šlehání oplatit. V oblasti v níž probíhal můj 

výzkum, však podle dochovaných pramenů smutek i radost Velikonoc končí právě 

Velikonočním pondělím. 

 

3.3 Velikonoce ve městě 

Velikonoce ve městech a městečkách se slavily jinak než na venkově. Ve městech totiž 

chyběla ta důležitá část úzkého sepjetí venkovského člověka s přírodou a jeho závislosti na ní. 

Odpadala tak potřeba naklánět si přírodu k zajištění úrody a živobytí. Ve městech se konaly 

podobné obyčeje jako na venkově, avšak jejich smysl nebyl stejný. „Na venkově známe 

obyčej rovného dělení svěcených pokrmů a jejich společného požívání v rodině, užití 

svěcenin jako rituálních předmětů (pro užitek polí, dobytka, vody ve studnách) – ve městě si 

svěcený pokrm posílali jako dar v okruhu přátel nebo významných známostí.“
49

 Pomlázka 

sloužila ve městech převážně k veřejné zábavě na ulicích a používání zelených prutů při ní 

nebylo podmínkou (ke stejnému účelu posloužily například spletené řemínky) a „vyplácelo“ 

se „pro štěstí“. „Pomlázkování či koledování nebylo ve městech právem všech dětí. Bylo 

výhradou dětí z chudších vrstev a dětem zámožnějších rodičů tito dovolili pro radost 

pomlázkovat pouze u nejbližších příbuzných či kmotrů. Ovšemže to děti všelijak obcházely… 

Dětem se dávala vajíčka nejen barvená, ale také cukrová různé velikosti, zajíčci a beránci 

z téhož materiálu, vypadajícího jako mléčné sklo.“
50

 Jiné zvyky známé na vesnici např. 

obřadní umývání a polévání, byly městským obyvatelům cizí. 

Městské Velikonoce byly především ve znamení zábavy, k čemuž patřila i tradice 

velikonočních her. Vedle oficiálních liturgických slavností existovaly i lidové hry, které byly 

zaměřeny především na pobavení diváka. I zde byly Velikonoce svátky mladé lásky, ale 

                                                           
48

 FROLCOVÁ, Věra. Velikonoce v české lidové kultuře. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2001. ISBN 80-7021-503-

8. S. 206 – 207. 
49

 Tamtéž, s. 19. 
50

 KOVÁŘOVÁ, Marie. Velikonoce na Podblanicku. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. č. 12, 

Okresní muzeum Podblanicka na Jemništi, 1971, s. 176. 
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v poněkud jiných podobách, než tomu bylo na venkově. Velikonoční pondělí bylo například 

pro pražskou dívku možností vyjít si na rande. Kovářová, která ve své práci uvádí i 

dodržované zvyky ve městech poblíž obce, kde se konal můj výzkum, píše toto: „Také ve 

městech dávala si dospělejší mládež vajíčko na důkaz něžné přízně a to vzájemně, tady byl 

rozdíl mezi „dárky z lásky“ na venkově. Ve městech dávala se vajíčka různého druhu. Malé 

sklárny v našem kraji vyráběly vajíčka skleněná, většinou různobarevně žíhaná.“
51

 

Velikonoce byly i svátky veřejné společenské prezentace, která vystupuje při procesí na 

Vzkříšení nebo ve světských zábavách prvního velikonočního týdne. Na Benešovsku bylo 

ještě na počátku 20. století ve městech zvykem tzv. korso, kdy se na Velikonoční pondělí 

scházeli lidé na náměstí a procházeli se zde, většinou rozděleni podle stavu. Všichni v novém 

oblečení a mezi nimi pobíhali chlapci s pomlázkami a proháněli a vypláceli děvčata. Všude 

hrála hudba a na večer se mohlo jít k muzice. 

To byly ve stručnosti zásadní rozdíly mezi Velikonocemi ve městě a na vesnici v 19. a na 

začátku 20. století. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 KOVÁŘOVÁ, Marie. Velikonoce na Podblanicku. In Okresní muzeum Podblanicka na Jemništi. Sborník 

vlastivědných prací z Podblanicka. č. 12, Okresní muzeum Podblanicka na Jemništi, 1971, s. 176. 
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4 Metodologie 

4.1 Výzkumný problém a výzkumné otázky 

Výzkumným problémem mé práce bylo zjistit, jak se změnilo prožívání a průběh 

velikonočních svátků v jedné středočeské vesnici od 60. let 20. století po současnost tak, jak 

to vnímají pamětníci a jaké jsou v současnosti rozdíly v přístupu k velikonočním svátkům 

mezi nimi a generací jejich vnuků. Pozornost jsem přitom zaměřila na období od Smrtné 

neděle (tj. dva týdny před Velikonocemi), na kterou podle pramenů ještě na počátku 20. 

století připadalo na mnoha místech v českých zemích dodržování významných velikonočních 

obyčejů. 

Výsledky výzkumu měly podat odpovědi na několik otázek: 

 Jak probíhaly velikonoční svátky v konkrétní středočeské obci v 60. letech 20. století a 

jak probíhají v současnosti (viděno očima šedesáti až sedmdesátiletých a dvaceti až 

třicetiletých respondentů)?  

 Jak velikonoční svátky v 60. letech 20. století prožívali dnes již šedesáti až 

sedmdesátiletí respondenti a jak je prožívají v současnosti? 

 Nakolik se v 60. letech 20. století o velikonočních svátcích projevovala komerce a 

nakolik zasahuje do velikonočních svátků ve sledované obci v současnosti (viděno 

očima šedesáti až sedmdesátiletých a dvaceti až třicetiletých respondentů)?  

 Jaký je v současnosti postoj generace šedesáti až sedmdesátiletých a dvaceti až 

třicetiletých dotazovaných z dané obce k dodržování velikonoční tradice a jaké jevy o 

velikonočních svátcích za tradiční považují? 

 Jaké místo zaujímají Velikonoce v životě obce jako pospolitosti občanů?  

 

4.2 Výzkumná strategie a techniky sběru dat 

Jako výzkumnou strategii jsem zvolila kvalitativní výzkum. Kvalitativní výzkum se mi zdál 

vzhledem k záměru mé práce jako nejvhodnější řešení, jelikož „umožňuje provádět 

nenumerologické šetření a interpretaci sociální reality s cílem odhalovat význam získaných 

informací.“
52

 Výhodou kvantitativního výzkumu je sice získání statistických dat s vysokou 

validní hodnotou a s možností jejich zobecnění na širokou populaci, ale v tomto případě, kdy 

                                                           
52

 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vydání. Praha: Karolinum, 

2008. ISBN 80-246-0139-7. S. 285. 
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bylo mým záměrem blíže porozumět zkoumanému jevu v konkrétní středočeské obci 

(k čemuž bylo zapotřebí získat množství nenumerologických dat) se kvantitativní výzkumná 

strategie nehodí. Kvalitativní výzkumná strategie sleduje zkoumaný problém do hloubky a 

týká se tak právě jen konkrétně zkoumaného jevu, její výsledky proto nelze zobecňovat. Na 

začátku kvalitativního výzkumu nestojí hypotéza, kterou je potřeba si výzkumem potvrdit či 

zamítnout, ale pouze formulování výzkumného problému a výzkumných otázek. Během 

výzkumu jsem získávala data, která jsem již v průběhu analyzovala a získávala předběžné 

závěry. Na základě předběžných závěrů jsem se ujistila, zda získaná data odpovídají na mé 

výzkumné otázky nebo zda je potřeba ještě doplnit. 

K tomu, aby byl výzkum co nejkvalitnější, jsem využila doporučení, které vytvořil Chenail
53

 a 

to využívání tzv. olovnice
54

, která má zajistit, aby se výzkum nevychyloval ze svého 

původního záměru. Před příchodem k respondentům, při analyzování dat a psaní závěrů jsem 

si vždy znovu přečetla výzkumné otázky, které mi připomínaly hlavní záměr výzkumu. 

Především při samotných rozhovorech jsem tak předcházela možnosti zbytečně se vychýlit 

z témat, která jsem si stanovila. 

Při svém výzkumu jsem se opírala o studium odborných materiálů, o rozhovory s obyvateli 

sledované obce a zúčastněné pozorování. Zúčastněné pozorování probíhalo vzhledem k mým 

možnostem od Božího hodu velikonočního do pozdního odpoledne Velikonočního pondělí. 

Pozorování mi přineslo data, která se týkala celkového dění ve sledované středočeské obci 

během těchto dvou významných dnů velikonočních svátků. Na interview jsem využívala 

techniku polostrukturovaného rozhovoru. Polostrukturovaný rozhovor jsem zvolila z toho 

důvodu, že mi umožňoval předem si připravit širší otázky, které mi byly vodítkem, abych na 

žádnou důležitou oblast týkající se mého výzkumu nezapomněla. Zároveň byl při něm 

dostatek prostoru pro vlastní vyjádření respondentů. Mezi hlavní výhody tohoto typu 

rozhovoru patří rozhodně prostor pro improvizaci a reagování na aktuální téma, možnost 

dostat se do hloubky a také minimální možnost neporozumění a vysoká validita. 

                                                           
53

 CHENAIL, Ronald J. Jak srovnat kvalitativní výzkum do latě? Biograf, 1998, č. 15 – 16, s. 29 – 37. 

54
 „Jakmile zkonstruujete výzkumnou otázku, je třeba si ji schovat do kapsy a nosit ji s sebou na všechny výzkumné 

cesty. A každou chvíli by ji člověk měl vytáhnout a nechat ji viset v ruce jako tesařskou nebo zednickou olovnici. 
 
Měl 

by pak svůj základní výzkumný problém před očima a mohl by sledovat, zda je s ní postupně se rozvíjející projekt 

náležitě „srovnaný". Tato Olovnice pro kvalitativní výzkum se sestává ze čtyř položek:  1. Oblast zájmu, 2. 

Výzkumná otázka (záměr), 3.  Data, která mají být sebrána, 4. Procedura analýzy dat.“ CHENAIL, Ronald J. Jak 

srovnat kvalitativní výzkum do latě? Biograf, 1998, č. 15 – 16, s. 29 – 37. 
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K nevýhodám patří jeho časová náročnost na přepis a analýzu, neboť informátoři 

neodpovídají na otázky ve stejném pořadí. 

Rozhovor jsem se souhlasem dotazovaných osob nahrávala na diktafon a následně 

přepisovala. Vyskytlo se ale množství respondentů a to vesměs z generace šedesáti až 

sedmdesátiletých, kteří nahrávání na diktafon odmítli. V tomto případě jsem pořizovala 

záznam přímo na místě. Z rozhovorů jsem pořizovala doslovnou transkripci, takže se v mnoha 

citacích dotazovaných vyskytuje nespisovný jazyk, ze kterého však více vyznívá citové 

zabarvení. 

 

4.3 Výběr vzorku a prostředí výzkumu 

Výzkum probíhal ve středočeské obci v okrese Benešov, která má téměř pět set obyvatel. 

Danou obec jsem zvolila mimo jiné z toho důvodu, že se v ní již několik let vyskytuje 

velikonoční zvyk, který se zde podle pramenů ještě před druhou světovou válkou a krátce po 

ní nevyskytoval a poskytuje tak možnost zjistit, jak se zde tento původně cizí zvyk integroval.  

Při výběru vzorku nebylo důležité, aby reprezentoval populaci jako takovou. Vzhledem 

k výzkumnému záměru bylo potřeba vybrat informátory dvou věkových kategorií a to: 

1) Respondenti ve věku šedesáti až sedmdesáti let, jejichž odpovědi byly důležité pro 

získání dat týkajících se průběhu a prožívání velikonočních svátků ve sledované obci 

v 60. letech 20. století a v současnosti. V seznamu informátorů uvedených v příloze této 

práce jsou očíslování číslicemi 1 – 10. 

2) Respondenti ve věku dvaceti až třiceti let, jejichž odpovědi poskytly data týkající se 

průběhu a prožívání velikonočních svátků u současné mladé generace. V seznamu 

informátorů jsou uvedeni pod číslicemi 11 – 20. 

Další požadavkem při výběru informátorů bylo, aby z dané obce pocházeli a žili v ní bez 

delšího přerušení. Jen tak mohli poskytovat informace vázající se k této obci a ne k jiné, ve 

které mohli žít například před sňatkem. 

K přístupu k informátorům jsem využila osoby „dveřníka“, tj. osoby s kontakty v dané obci, 

která mě představila několika respondentům, kteří splňovali má kritéria. Následně jsem 

využila techniky sněhové koule, kdy mě tito informátoři odkázali na další. Mým záměrem 
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bylo vyrovnané zastoupení mužů a žen v obou věkových kategoriích, čehož se mi podařilo 

dosáhnout. Vzhledem k velikosti obce, ve které probíhal výzkum, jsem si předběžně stanovila 

počet dvaceti informátorů. Tento počet jsem brala jako přibližný, jelikož v kvalitativním 

výzkumu dochází při terénním výzkumu k souběžnému vytváření vzorku, sběru dat, analýze a 

interpretaci a může tak během terénního výzkumu vzniknout potřeba velikost vzorku upravit.  

Sběr dat probíhal celý následující týden po Velikonočním pondělí včetně víkendu. Tento 

konkrétní termín jsem si vybrala z toho důvodu, že dotazované osoby ještě měly v paměti 

dění velikonočních svátků, ale už jsem je nerušila během svátečních dnů. Před každým 

z interview jsem informátory poučila, že výzkum je dobrovolný a mohou od něj kdykoli 

během rozhovoru odstoupit. Zároveň jsem jim sdělila, že výzkum je anonymní a nikde 

nebudu uvádět jejich jméno, ani jméno obce, ve které jsem výzkum prováděla. Rozhovory 

probíhaly na přání dotazovaných vždy v jejich domácnosti, ale nabízela jsem jim i možnost 

využít nerušené místnosti v domě „dveřníka“
55

. 

 

4.4 Vyhodnocování a interpretace získaných dat 

V kvalitativním výzkumu prostupuje analýza dat celým projektem od prvního dne výzkumu. 

Během rozhovorů a zejména při jejich přepisu jsem pořizovala poznámky a předběžně data 

analyzovala. Což, jak jsem uvedla výše, mi pomáhalo, abych během výzkumu nezapomněla 

na žádnou z výzkumných otázek. Jako základní analytický postup jsem použila kódování a 

kategorizaci. Ty my umožnily v získaných datech nalézat pravidelnosti a spojitosti. Přepisy 

jednotlivých rozhovorů (rozhovory pro generaci dotazovaných ve věku šedesáti až sedmdesáti 

let obsahovaly navíc otázky týkající se období 60. let 20. století.) měly přibližně stejnou 

strukturu a lišily se pouze v jednotlivostech, což mi výrazně usnadnilo orientaci při klasifikaci 

a kódování. K jednotlivým odstavcům nebo větám jsem připisovala kódy, které stručně 

vystihovaly jejich obsah. Opakujícím se nebo podobným jsem pak přiřadila společný 

nadřazený kód. Na základě získaných kódů a kategorizaci jsem vyvodila závěry obsažené 

v této práci. 
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 Tuto možnost mi nabídl sám „dveřník“ a vyhovovala potřebě nerušeného prostředí více než další možnost, 

kterou bylo posezení v místní restauraci. 
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5 Velikonoční svátky ve středočeské vesnici v 60. letech 20. století 

V 60. letech minulého století prožívala skupina dotazovaných, kterým je dnes mezi šedesáti 

až sedmdesáti, své dětství a mládí. Na základě získaných odpovědí od pamětníků si můžeme 

udělat představu o tom, jak velikonoční svátky v dané středočeské obci probíhaly.  

Před velikonočním týdnem, do kterého se soustředí hlavní projevy křesťanských i lidových 

Velikonoc se v obci žádné zvyky nedodržovaly. Žádný z dotazovaných starší generace si 

nevzpomněl ani na to, že by mu někdy rodiče či prarodiče o nějakých zvycích, které se ve 

Středočeském kraji místy dodržovaly na Smrtnou a Květnou neděli
56

, kdy vypravovali. „Ne, 

tady ne. Vím, že se někde něco dodržuje, ale tady nic nebylo. A ani mi nikdo neřikal, že by 

vůbec kdy bylo.“
57

 

 

5.1 Velikonoční týden 

Před samotnými Velikonocemi, respektive před Velikonočním pondělím, které v té době 

představovalo hlavní den Velikonoc
58

 („Slavilo se jenom pondělí, o víkendu to vůbec nic. Jo, 

jezdilo se třeba na návštěvy, ale pro nás ty dny nijak významný nebyly. Velikonoce slavěj 

křesťani, ale pro nás je akorát ta pomlázka.“
59

), probíhal v domácnostech velikonoční úklid. 

A to podle možností jednotlivých členů rodin o víkendu před Velikonocemi nebo (a to častěji) 

až na Bílou sobotu. Úklid zahrnoval nejen samotný úklid a výzdobu domácnosti, ale také 

úklid zahrady po zimě. Výzdobu tvořil především sváteční ubrus, zelené ratolesti ve vázách a 

různé dekorativní předměty jako ozdobné kraslice a figurky zvířat, především mláďat. 

Z odpovědí dotazovaných pamětníků („Uklízelo se, abysme to měli doma hezký na svátky. 

Lidi chodili na návštěvu a to by byla ostuda, kdyby se na nic nešáhlo“
60

) však už nevyznívají 

jeho motivy tak, jak uvádí například Frolcová
61

. O Velikonocích chtěli mít lidé v této obci 
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 Srov. např. Frolcová (2001) a Langhammerová (2008). 
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 Informátor č. 1, Ž, 60 let. 
58

 Srov. např. FROLCOVÁ, Věra. Velikonoce v české lidové kultuře. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2001. ISBN 

80-7021-503-8. 
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 Informátor č. 9, M, 63 let. 
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 Informátor č. 3, Ž, 68 let. 
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 Podle pramenů z 19. a počátku 20. století měl velikonoční úklid očišťovací povahu. Z domácnosti měl vymést 

parazity, nemoci a nečistoty. I během svátečního třídenní probíhaly některé druhy rituálního úklidu. Například na 

Zelený čtvrtek ženy vymetaly podlahy novým koštětem, které bylo vyrobeno speciálně v pašijových dnech. 

Smetí následně spalovaly nebo vynášely na rozcestí, což mělo zajistit, aby se jim po celý rok nedrželo v domě a 

stejně tak i hmyz a hlodavci. 
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uklizeno a nazdobeno především kvůli případným návštěvám a „protože byly svátky“ tedy čas 

jiný od běžného. Důvodem byly jednoznačně motivy estetické a potřeba učinit dobrý dojem. 

Pondělí a úterý velikonočního týdne byly zcela normálními všedními dny, do kterých se 

nesoustředily žádné lidové zvyky a pověry. Ani na Škaredou středu a Zelený čtvrtek se žádné 

lidové zvyky nedodržovaly. Jedenašedesátiletý muž připomněl však zvyk křesťanských 

Velikonoc: „Na Velikonoce ve čtvrtek odlétají zvony do Říma. V Týnci v kostele to dodržovali, 

ale tady žádnej není, takže se ani tohle nemohlo dodržovat.“
62

 Ve sledované obci skutečně 

kostel chybí (nachází se v blízkém městě), ale stojí zde zvonička, která v 60. letech 20. století 

nebyla užívána. 

Jediné zvyky všedních dnů velikonočního týdne, na které respondenti vzpomínali, se týkaly 

Velkého pátku. „Jako děti jsme věřily, že na Velký pátek se otvírá země a vydává své poklady. 

Tak jsme vždycky chodily do lesa a nějaký hledaly…“
63

 „V pátek se říkalo, že se nesmí hýbat 

se zemí, ale rodiče byly stejně v práci a večer už se na zahradě moc nedělalo.“
64

 Otvírání 

země na Velký pátek a zákaz hýbání se zemí – to jsou motivy lidových Velikonoc o Velkém 

pátku, které zůstávaly i v 60. letech 20. století v povědomí lidí. Pro tehdejší děti byla zajímavá 

především představa získání pokladu, ale důvod, proč se to říká právě o Velkém pátku, 

neznaly – jednalo se prostě o pověst. Zákaz hýbání se zemí byl sice znám a některým 

z dotazovaných byl vysvětlen i jeho křesťanský původ
65

, ale pro tehdejší děti a mladistvé 

nebyl nijak podstatný a nepřikládala se mu žádná váha.  

Na Bílou sobotu se žádný konkrétní zvyk nedodržoval a to ani ve sledované obci ani 

v rodinách v ní žijících. Pomlázku
66

 z vrbových proutků (podle zručnosti ze čtyř až dvanácti) 

chodili chlapci plést v sobotu nebo v neděli, ale pevně stanovený den k tomuto účelu nebyl. 

„Záleželo asi na počasí, ale většinou se chodilo co nejdřív, protože každej chtěl mít pomlázku 

co nejdelší.“
67

 Na proutí se chodilo k místním rybníkům nebo k potoku a mezi chlapci 

existovala jakási nevyhlášená soutěž o to, kdo bude mít nejdelší pomlázku. Vítěz si vysloužil 

tichou závist ostatních. Pomlázku pletli nejen chlapci, ale často i malá děvčata, která taktéž 

chodila na koledu. Pletení se učili nejčastěji od svých otců, kteří je zároveň pletli těm 
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 Informátor č. 6, M, 61 let. 
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 Informátor č. 6, M, 61 let. 
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 Informátor č. 5, Ž, 62 let. 
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 „Protože v zemi odpočívá Ježíš.“ Informátor č. 2, Ž, 61 let. 
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 Pomlázka je v dané obci a podle Kovářové (1971) i v okrese, ve kterém se obec nachází, jediným používaným 

názvem. 
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 Informátor č. 7, M, 67 let. 
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nejmenším, kteří ji sami ještě nezvládli. Na pomlázku se pak připevňovaly barevné fáborky na 

ozdobu. 

Neděle, Boží hod velikonoční, byla v 60. letech 20. století typickým dnem pro barvení 

vajíček. Barvení bylo záležitostí děvčat i dospělých žen. Kromě koupených barev a obtisků se 

běžně používala i technika barvení vajec vařením ve vodě s cibulovými slupkami. Všechny 

dotazované ženy uvedly, že občas to zkoušely také voskem. Barvení vajíček bylo pro 

zainteresované zpříjemněním času - nikoli povinností ale zábavou. Přednost se dávala fantazii 

před konkrétními vzory. Na tuto neděli připadal ve většině rodin slavnostnější oběd, který se, 

co se týče složení pokrmů, lišil od domácnosti k domácnosti. Jedno ale měly společné – 

„lepší“ stolování (ubrusy, výzdoba stolů, někde i slavnostní talíře). Toto slavnostnější 

stolování patřilo ke „svátkům“. Výše jsem ale zmínila, že za hlavní a prakticky jediný 

velikonoční svátek bylo v dané době ve sledované obci považováno Velikonoční pondělí. 

Důvodem, proč se slavnostní oběd konal na Boží hod i v rodinách, pro které tento den nebyl 

ničím významný, může být skutečnost, že se jednalo o neděli – den
68

, který byl a dosud místy 

i zůstává dnem, ve kterém se koná oběd v rodinném kruhu, jehož jídlo je svou přípravou 

mnohem náročnější než pokrmy podávané během ostatních dnů týdne. 

V povědomí některých z dotazovaných byly v 60. letech 20. století také zvyky, který se kdysi 

na Boží hod velikonoční dodržovaly, ale v rodinách informátorů dané době již ne. Jedním 

z těchto zvyků bylo chodit časně z rána do zahrady ke stromům prosit o úrodu. „To ale dělali 

podle mě jen hospodáři, pro normální zahrádkáře
69

 to určitě nemohlo mít smysl.“
70

 Druhým 

bylo koupání v místních potůčkách či rybnících časně z rána, které mělo koupajícím se 

osobám zaručit zdraví. Tyto původní obyčeje jsem popsala v kapitole zabývající se lidovými 

Velikonocemi v 19. a na počátku 20. století. V 60. letech 20. století však byly označovány za 

přežitek. 
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 Zde se opírám o vlastní zkušenosti a zkušenosti mých přátel a známých žijící v okrese, do kterého spadá obec, 

v níž byl prováděn můj výzkum. 
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 Poznámka „pro normální zahrádkáře“ mi přijde velice zajímavá. V 60. letech měli lidé již více možností 

zajištění zdrojů obživy a zřejmě si neuvědomují, že o více jak půl století zpátky byly i malé výnosy z vlastních 

políček důležitou součástí obživy. 
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 Informátor č. 5, Ž, 62 let. 
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5.2 Velikonoční pondělí  

Velikonoční pondělí, Pomlázka
71

, začínalo tak, že mužští členové rodiny – otec a synové 

popř. jen manžel – časně po ránu „vypláceli“
72

 pomlázkou veškeré ženy v rodině. Během 

tohoto vyplácení odříkávali koledu, za což následně dostali od každé ženy nebo dívky barevné 

vajíčko. „Aby [žena nebo dívka] neuschla“
73

. Tak se v 60. letech 20. století zdůvodňovalo 

„vyplácení“ žen a dívek pomlázkou. Pod pojmem „neuschla“ si však představují dva různé 

významy: buď aby zůstala zdravá, nebo aby byla hezká. „Neuschnutí“ je evidentně 

ekvivalentem pro pomlazení, které představuje obnovení sil a očistu od všeho starého.  

Koledování dětí začínalo prý brzy ráno, aby stihly obejít celou ves. Nezáleželo na tom, zda 

děti dotyčné znají nebo ne, jediným cílem bylo vykoledovat co nejvíce a proto bylo potřeba 

stihnout obejít do poledne
74

 co nejvíce domů. Děti koledovaly ve skupinkách přibližně po 

šesti. To, kdo s kým půjde, se domlouvalo předem. Koledovat chodili, jak již bylo zmíněno 

chlapci a malá děvčata, a to bez přítomnosti rodičů. Nejmenší děti staré přibližně čtyři roky 

měli na starosti starší sourozenci, nebo se připojily ke starším dětem. Věk, kdy dívky zhruba 

přestávaly chodit na koledu, nebylo možné přesně identifikovat, ale pravděpodobně někdy 

během docházky na první stupeň základní školy.  

Skupinka koledníků obcházela dům po domu a každému, kdo otevřel, hromadně odříkala 

koledu
75

. Pokud otevřela osoba ženského pohlaví, měli ji také symbolicky poplácat 

pomlázkou. „Ale když to byly mladý holky, tak to kolikrát moc symbolicky nebylo“
76

, uvádí 

jeden z dotazovaných. Jako odměnu dostával každý barevné vajíčko a výjimečně, pokud 

koledovali u příbuzných nebo dobrých rodinných přátel i něco sladkého. Koledníci zpravidla 

stihli obejít vesnici ještě před obědem. Po koledě děti část své výslužky snědly. Žádný 

z dotazovaných ale neuvedl, že by děti hrály s vykoledovanými vajíčky nějaké hry, o jejichž 

výskytu v blízkém okolí sledované obce píše Marie Kovářová
77

. 
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 Ve sledované obci je častější název Velikonoční pondělí, ale vyskytuje se i název Pomlázka. 
72

 Vyplácení je používaný název pro koledování s pomlázkou. 
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 Koleda končila v této obci polednem, dobou kdy se děti musely vrátit domů na oběd. V odpoledních hodinách 

už se podle slov dotazovaných na koledu prostě chodit nemohlo. 
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 Používali se dvě varianty koledy Hody, hody, doprovody. Obě uvedu v příloze této práce. 
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 Informátor č. 7, M, 67 let. 
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 Kovářová zde uvádí nejrůznější hry, které na některých místech v tomto okrese chlapci hráli 

s vykoledovanými vajíčky. Patřilo sem kutálení vajec proti sobě, kdy vítězem se stává ten, jehož vejce se 

nerozbilo, nebo zasekávání drobné mince do vejce buď z pokleku, nebo když jej jeho majitel držel v ruce – 

zasekl-li se peníz, pak ten, kdo házel, vejce získal. Anebo naopak pokud se nezasekl, tak přišel o minci. 
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Z rozhovorů vyplynulo, že o pomlázce nedocházelo mezi mládeží k darování tzv. darů 

lásky
78

. Pokud se mladé děvče ukázalo na ulici nebo na dvoře, kam za ním mohli chlapci, 

pokud nestačilo utéct, dostalo našleháno pomlázkou. Před větším výpraskem se mohlo 

vyplatit vejci, ale pokud je nemělo u sebe tak dostávalo rány, dokud chlapci neodříkali 

koledu. Jako důvod k tomuto „vyplácení“ uvedli dotazovaní opět „aby neuschla“. Nejčastěji 

ale chodili za hezkými děvčaty. Zde můžeme dát za pravdu Čeňku Zíbrtovi
79

, který o 

pomlázce napsal, že hoši pěstují tento zvyk, aby překvapili nepřipravená děvčata, poškádlili 

je, požertovali s nimi a příchylnost k nim osvědčili. Tam, kde tento zvyk panuje, by se dívka 

velice rmoutila, kdyby si na ni žádný hoch nevzpomněl a vymrskat ji nepřišel. Dotazované 

ženy skutečně uváděly, že jako děvčata se záměrně vystavovaly „nebezpečí“, že je chlapci 

chytí a sešlehají pomlázkou. 

Pondělní oběd býval stejně jako nedělní vesměs bohatý, sváteční. Typickým jídlem byla 

velikonoční nádivka
80

. Kromě ní se podávala jídla masitá, ale pouze jedna dotazovaná uvedla, 

že by v tyto dny jedli skopové a jehněčí - tedy jídlo, které mnoho autorů publikací o 

Velikonocích uvádí jako typické
81

. O velikonočních svátcích měly své místo na jídelníčku 

domácí mazance a beránek. Tyto dva pokrmy se podle dotazovaných pekly vesměs doma. 

Vedle nich se pekly sváteční koláčky, jimiž se hostily především návštěvy. V 60. letech 20. 

století byly ve sledované obci Bílá Sobota, Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí 

považovány za dny vhodné k návštěvám příbuzných a to především těch, kteří žili mimo 

obec. „My jsme jezdili každý rok [na Velikonoce] za babičkou, maminkou mojí maminky.“
82

 

Pondělní odpoledne, pokud jej lidé netrávili s příbuznými, již probíhalo poklidně, stejně jako 

každé všední odpoledne. 

                                                                                                                                                                                     
KOVÁŘOVÁ, Marie. Velikonoce na Podblanicku. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 12, Okresní 

muzeum Podblanicka na Jemništi, 1971, s. 153 – 182. 
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 Dary lásky se lokálně velmi lišily. Mohlo se jednat o jedno speciálně vytvořené vajíčko například s veršíkem 

nebo věnováním, nebo i poměrně velký počet vajec ve vyšívaném šátku. Darování takového daru lásky 

znamenalo místy příslib rande, jinde dokonce příslib svatby. Poté, co dívky obdarovaly chlapce, očekávalo se, že 

chlapec zpětně obdaruje je a to především na nejbližší pouti. „Velikonoční dary děvčat chlapcům mají společný 

základ vajíček, velikonočního pečiva a většinou také oděvní součástky, vše uložené v novém svátečním šátku. 

Zvláštní pečivo (často zdobené perníkové vejce) nebo kraslice si dívky většinou nechávají udělat a dlouho 

dopředu dárek připravují.“ FROLCOVÁ, Věra: Velikonoce v české lidové kultuře. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 

2001. ISBN 80-7021-503-8. S. 222. 
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Závěrem mohu shrnout, že v 60. letech 20. století byly pro obyvatele sledované obce 

Velikonoce především svátky jara. Tamější obyvatelé je braly jako oslavu konce zimy a 

probouzející se přírody. „No svátky jara protože připadají zrovna na období, kdy se všechno 

probouzí po zimě. Pro křesťany mají náboženský význam, ale nám je bližší právě to jaro.“
83

 

Mezi dotazovanými seniory se však našli i tací, kteří si v 60. letech 20. století připomínaly i 

význam duchovní. „My jsme nebyli věřící, ale v neděli nás rodiče brali do kostela na mši. 

Jenom si to poslechnout…“
84

, uvedla učitelka, která tuto velikonoční návštěvu kostela 

dodržuje doposud a vedla k tomu i své děti a dodává: „Alespoň jednou za rok by si to měl 

člověk poslechnout a popřemýšlet i o něčem jiném, než se pořád honit za penězi…“  

Velikonoční svátky se ve sledované obci nesly v duchu zábavy a radosti. Srovnáme-li 

atmosféru, která vyznívá z výpovědí dotazovaných s tou tichou a smuteční atmosférou 

svatého třídenní v 19. a na začátku 20. století, je zde podstatný rozdíl. Období svatého třídenní 

se v 60. letech 20. století neslo spíše v duchu všedních dnů, Bílá sobota již mohla i 

v radostnějším tónu (pokud byla příležitostí k navštěvování a s ním spojeným pohoštěním). 

Nevidíme zde také onu základní vrstvu lidových Velikonoc, která byla stěžejní pro rolníka 

v 19. a ještě na počátku 20. století, jež měla zajistit dobrou úrodu a zdraví jeho rodině. Někteří 

obyvatelé sledované obce ještě znali z doslechu některé zvyky, které se v dřívějších dobách za 

tímto účelem praktikovaly, ale považovali je za přežitek, který už nikdo nedodržuje. 

Velikonoce tak sice zůstávají v myslích obyvatel sledované obce v 60. letech 20. století 

svátky jara, ale jara jako nositele teplejšího počasí, rostoucí vegetace a nového života 

(„…všechno kvete a ten svět je hezčí“
85

) a ne jara jako příslibu nové úrody a zdrojů obživy. 

Velikonoce se v obci přiblížily spíše obrazu městských Velikonoc z počátku 20. století -  byly 

příležitostí k setkávání rodiny, veselé koledy malých koledníků a rozpustilého veselí mládeže. 

Z odpovědí dotazovaných vyplynulo, že během velikonočního týdne bylo dodržování 

lidových velikonočních zvyků v obci i rodinách minimální. To, co se v obci snad bez výjimky 

dodržovalo, byl velikonoční úklid a koleda na Velikonoční pondělí. Doba, kdy k úklidu 

docházelo se, ale posunula. Zatímco na počátku století bylo ve zvyku mít velikonoční úklid za 

sebou nejpozději na Zelený čtvrtek, v 60. letech připadal podle možností často až na Bílou 

sobotu. Tento posun můžeme přisoudit skutečnosti, že dny svatého třídenní již neměly pro 

tehdejší obyvatele obce žádný zvláštní význam – nebyly to pro ně již svátky. „V týdnu to se 
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vůbec nic neslavilo, to byly úplně normální dny jako dneska.“
86

 Výmluvné je i již výše 

uvedené sdělení jedenašedesátiletého muže: „Slavilo se jenom pondělí, o víkendu to vůbec nic. 

Jo, jezdilo se třeba na návštěvy, ale pro nás ty dny nijak významný nebyly. Velikonoce slavěj 

křesťani, pro nás je akorát ta pomlázka.“
87
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6 Velikonoční svátky ve středočeské vesnici v současnosti 

V této kapitole přiblížím, jak v současnosti probíhají velikonoční svátky ve středočeské obci, 

v níž probíhal můj výzkum. Opírám se zde jednak o odpovědi dotazovaných, jednak o 

poznatky získané zúčastněným pozorováním v dané obci o Božím hodu velikonočním a o 

Velikonočním pondělí. Stejně jako v 60. letech 20. století zde na Smrtnou ani na Květnou 

neděli nedodržovaly žádné lidové velikonoční zvyky. Současná generace dvaceti až 

třicetiletých respondentů z dané obce nemá o zvycích, které by se na Smrtnou a Květnou 

neděli mohly dodržovat, ani žádné povědomí. 

 

6.1 Velikonoční týden 

Velikonoční týden ve sledované obci se v současnosti nijak výrazně neliší od 60. let 20. 

století, jak o tom hovořili starší respondenti. Stále se zde nedodržují žádné kolektivní 

velikonoční zvyky a velikonoční atmosféra začíná pomalu projevovat v jednotlivých rodinách 

až od Bílé soboty. 

Všichni senioři u mého výzkumu uvedli, že pracovní dny velikonočního týdne se nijak neliší 

od všedních dnů celého roku. Stěžejním dnem Velikonoc pro ně zůstává Velikonoční pondělí. 

Zásadní vliv na chování oslovených respondentů starší generace má to, zda žijí s někým 

blízkým ve společné domácnosti nebo bydlí sami. Osaměle žijící dotazovaní prožívají 

Velikonoce o mnoho méně než ti, kteří žijí s partnerem či partnerkou. Jedinými důvody, proč 

se u nich Velikonoce odlišují od všedních dnů, jsou koledy koledníků a návštěvy příbuzných, 

především vnoučat. Jen proto osaměle žijící ženy pečou nebo kupují velikonoční mazance 

nebo beránka, uklízejí a používají velikonoční dekorace. Odpadá zde ale typické barvení 

vajíček. Osamělé ženy, ale také muži, raději kupují vajíčka čokoládová a jiné sladkosti, které 

nadělí koledníkům. „Já teď dávám čokoládový, protože z obyčejnýho nemaj [děti] takovou 

radost a aby se jim jich pak doma válelo několik… To se ani nesní a co s tim.“
88

 Vidíme, že 

kromě nezájmu o barvení vajíček pouze pro vlastní radost zde hraje roli i ekonomický aspekt. 

Ekonomickou stránku zmiňují i dotazovaní, kteří nežijí osaměle: „Barvím vajíčka, ale dětem 

je nedávám, protože by z nich nadšené nebyly. A aby se jen tak vyhazovaly, to je zbytečná 

škoda“
89

. 
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Co se týče přípravy velikonočních pokrmů, tak i zde dochází k redukci ve srovnání 

s výpověďmi dotazovaných o požívaných velikonočních pokrmech v jejich rodinách v 60. 

letech 20. století
90

. Osaměle žijící ženy uváděly, že velikonoční pečivo raději kupují než by se 

s ním dělaly a kupují ho hlavně proto, aby jej mohly nabídnout případné návštěvě. Podobné je 

to s velikonoční nádivkou, tu dělají pouze v případě, když mají zůstat příbuzní na sváteční 

oběd na Boží hod velikonoční nebo na Velikonoční pondělí. Kdy konkrétně, to záleží na 

možnostech návštěvníků. 

Také pro osaměle žijící muže ztratily Velikonoce svou přitažlivost. Velikonoční úklid, 

výzdobu domu a přípravu velikonočních pokrmů považují za ryze ženskou záležitost („To 

vůbec, to dělaj ženský. Jako k čemu by mi to bylo. Já jsem tu sám a na žádný ozdobičky si 

nepotrpim. Když je potřeba něco uklidit, tak to udělám, ale abych speciálně na Velikonoce 

uklízel to teda ne. Ani na Vánoce!“
91

) Jelikož žijí osaměle, ztratili také důvod k pletení 

pomlázky. Velikonoční týden tak pro osamělé muže v sobě nemá nic svátečního. Odmítají 

dělat cokoli, co by bylo pouze pro jejich potřebu nebo potěchu. To se netýká pouze mužů ale i 

žen. Jako příklad uvádím výrok dvaašedesátileté osaměle žijící ženy, která se vyjadřuje 

k pečení nádivky takto: „To dřív, ještě s manželem, ale sama pro sebe to dělat nebudu.“
92

 

Lidé starší generace, kteří žijí v partnerském vztahu, se věnují přípravám a slavení 

velikonočních svátků mnohem více než jejich osaměle žijící sousedé. Ženy žijící 

v partnerském vztahu se během velikonočního týdne věnují úklidu a intenzivněji výzdobě 

domu. Na Bílou sobotu zpravidla připravují mazance. Mazanec zůstává typickým pečivem 

pečeným doma. Typická zůstává i velikonoční nádivka, která i dnes patří u této generace 

obyvatel obce na stůl o velikonočních svátcích a to především v neděli na Boží hod nebo o 

Velikonočním pondělí. 

Některé dotazované ženy žijící s partnerem dosud barví velikonoční vajíčka, k čemuž 

používají pouze koupené barvy a dále už vejce nedekorují. Všechny ženy ale kupují vajíčka 

čokoládová popř. i jiné sladkosti pro koledníky. I zde uvádí jako důvod větší zájem dětí na 

sladkostech než na skutečných vajíčkách a ekonomickou stránku. „Před pár rokama byly 
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vajíčka normálně rozmlácený po silnici. Vono když to není čokoládový, tak co by s tím dělaly 

[děti]. Některý teda. Některý to domu odnesou.“
93

 

Pro muže žijící s partnerkou zůstává o velikonočním týdnu jediná a pro ně z jejich pohledu 

příjemná povinnost pletení pomlázky. „Přece si jí nebudu kupovat, tohle ještě zvládnu.“
94

 

Nezáleží už však na tom, jak velká bude ani kdy konkrétně ji upletou. Důležité je pouze to, 

aby v pondělí splnila svůj účel. 

U generace dvaceti až třicetiletých dotazovaných ovlivňuje přípravy a slavení velikonočních 

svátků v současnosti jednoznačně to, zda vychovávají děti. U této mladší skupiny 

dotazovaných se výchova dětí kryje s bydlením ve vlastní domácnosti a bezdětnost s žitím 

v domácnosti rodičů
95

.  

Všichni mladší respondenti bez ohledu na jejich rodinnou situaci byli dotázáni, zda během 

velikonočního týdne dodržují nějaké lidové zvyky a jaké vlastně mají povědomí o lidových 

zvycích, které patří do tohoto období. Nikdo z nich žádné konkrétní zvyky velikonočního 

týdne nedodržuje. Bílá sobota nebo Boží hod velikonoční slouží pouze k přípravám na koledu 

o Velikonočním pondělí. Co se týče povědomí o skutečnostech patřícím k Velikonocům, jsou 

na tom hůře než generace jejich prarodičů. Mladší respondenti znají pouze pověst o Velkém 

pátku, „kdy se otvírá země“. Jen ojediněle si někdo z mladší generace vzpomněl i na ony 

„zvony odlétající do Říma“, kdy v pátek a sobotu nesmí zvonit zvony
96

. „My slavili 

Velikonoce vždycky jenom v pondělí.“
97

 Velikonoce rovná se Velikonoční pondělí, to je 

typický názor dotazovaných ve věku dvaceti až třiceti let. 

Pro dotazované ženy a muže, kteří nemají děti, nejsou pracovní dny velikonočního týdne, 

stejně jako je tomu u generace starší, nikterak odlišné od ostatních dnů. Naplňuje je 

především práce nebo studium a přípravy na Velikonoce připadají až na víkend. Víkend je pro 

ženy ve znamení pomoci při úklidu a výzdobě domu, velkého
98

 nákupu a barvení vajíček. 

Vajíčka se barví pouze koupenými barvami a už se nijak nedekorují. Příprava velikonočních 

pokrmů se těchto žen netýká, mají ji na starosti jejich matky. Na dotaz, zda budou některé 

z typických velikonočních pokrmů připravovat, až budou žít ve vlastní domácnosti, uvedly, že 
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spíše ne, protože velikonoční pečivo se dá koupit a na tom, aby byla vždycky nádivka, 

netrvají. Jiné jídlo, které by patřilo typicky na velikonoční tabuli, si nedokázaly vybavit. 

Pro mladé muže zůstává o víkendu stejně jako pro ty starší pouze jimi příjemně vnímaná 

povinnost uplést pomlázku. To se týká bezdětných i těch, kteří již děti mají. Jelikož však 

všichni z dotazovaných mužů mají děti velmi malé, ještě je nemohou učit pletení pomlázky, 

ale rozhodně to chtějí v budoucnu učinit. Tito muži se naučili pomlázku od svých otců a 

nevidí žádný důvod, proč by si ji měli někde kupovat, když mají materiál všude kolem. 

„Nejlepší je uplejst jí v neděli večer a dát jít do rána do vody, aby byla pěkně pružná. To se 

pak pěkně mrská.“
99

 „Čím větší, tím lepší.“
100

 Příprava pomlázky není něco, co by se mělo 

odbýt. Čím lepší pomlázka, tím pro tyto dospělé koledníky lepší zážitek při koledě. 

Mladým ženám, které už mají potomka, zaberou přípravy na Velikonoce více času. Jednak je 

to tím, že jsou ve vlastní domácnosti, ve které jim s nimi nikdo pořádně nepomůže (ani 

manžel), jednak protože chtějí dopřát dětem hezké zážitky. Tyto ženy utrácejí mnohem více 

za velikonoční dekorace, nakupují velikonoční mazance a beránky nebo je případně dostanou 

od někoho z příbuzných. Pokud nemají děti úplně malé, tráví s nimi dost času přípravou 

velikonočních vajíček, které nejen barví, ale polepují i nejrůznějšími obtisky. Složitější 

techniky však zatím žádná nezkoušela. Co se týče složení pokrmu svátečního oběda, převládá 

u nich jednoznačně maso a to především pečené. Nádivku dělají pouze tehdy, pokud mají 

náladu a to kdykoli během roku. „Velikonoční nádivka“ přestává být pro ženy z generace 

dvaceti až třicetiletých obyvatel obce jídlem, které patří vždy na velikonoční stůl. Jejich 

partneři se v tomto zcela podvolují. 

Ti z dotazovaných, kteří mají děti, jezdí buď o víkendu, nebo o Velikonočním pondělí na 

návštěvu za svými rodiči. Velikonoce jsou pro ně důvodem k setkávání s rodinou a to 

především tehdy, pokud jejich rodiče nežijí blízko. 

 

6.2 Velikonoční pondělí 

Od dob mládí starší generace dotazovaných došlo u velikonoční pomlázky v obci ke dvěma 

zásadním změnám. Tyto změny uvádím záměrně hned na začátku. První změna se týká 

rozsahu koledování. Zatímco v 60. letech tam bylo obvyklé, že děti chodily po celé obci 
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s cílem vykoledovat co nejvíce, dnes chodí koledníci pouze po příbuzných a známých rodiny. 

Spolu s tím se také mění počet koledníků ve skupině. Většinou se jedná o sourozence, 

jednotlivce nebo dva až tři kamarády. Tento trend trvá přibližně dvě desetiletí, ale zakořenil 

tak silně, že, jak vyplývá z rozhovorů, se prakticky nestane, aby k někomu přišly koledovat 

děti, s jejichž rodiči se dotazovaní pořádně neznají.  

Druhou zásadní změnou je i nový druh koledníků – mladých a dospělých mužů, kteří chodí 

koledovat obvykle mezi desátou až dvanáctou hodinou, někdy podle možností ale také i po 

obědě. Tato skupina koledníků, mezi které spadají i dotazovaní z generace dvaceti až 

třicetiletých, chodí také pouze po příbuzných a známých, ale jako odměnu za jejich koledu 

dostávají obvykle sklenku alkoholu, něco k zakousnutí a většinou i velikonoční vajíčko. 

Touto tématikou se budu zaobírat níže. 

U osaměle žijících dotazovaných starší generace se Velikonoční pondělí liší od jakéhokoli 

jiného volného dne pouze tehdy, pokud je navštíví nějací koledníci nebo příbuzní. Volné 

chvíle vyplňuje sledování televize. Jak bylo řečeno výše, tito lidé nedělají o velikonočních 

svátcích nic, co by bylo pouze pro jejich potěchu. Osamělí muži se neúčastní ani oné relativně 

nové koledy dospělých. „Za mě se to nedělalo a já s tím začínat nebudu. Ty mladý ať si to 

klidně dělaj, to je jasný, že je to baví.“
101

 Pro mladší koledníky mají připravené sladkosti. 

Příbuzní s dětmi přijíždějí k osaměle žijícím mužům v odpoledních hodinách, což se dá 

vysvětlit tím, že je nechtějí zatěžovat s obědem. Ženy mají návštěvy většinou již 

v dopoledních hodinách nebo k nim přijíždějí na oběd, výjimečně později. Pokud žena ví, že 

bude mít na oběd hosty, připraví ho svátečnější. Opět především pečené maso a nějaké 

pohoštění k tomu. „Pro sebe bych to nedělala.“
102

 

V domácnostech dotazovaných žijících s partnerem či partnerkou probíhá ráno o Velikonoční 

pondělí stejně jako v 60. letech 20. století. Muži vstávají co nejdříve, aby stihli své ženy nebo 

partnerky „vyplatit“ pomlázkou ještě v posteli, přičemž odříkávají typickou koledu „Hody, 

hody doprovody“. Ženy je pak za to odmění velikonočním vajíčkem vařeným nebo 

čokoládovým. Dopoledne se čeká na příchod koledníků nebo příbuzných. Oběd v těchto 

domácnostech, ať se při něm počítá s účastí příbuzných nebo ne, bývá slavnostnější, což podle 

dotazovaných žen znamená především hezčí stolování, větší porce a lepší jídlo. Mezi těmito 

dotazovanými se již vyskytují ti, ke kterým chodí i dospělí koledníci. Uvědomují si 
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nepůvodnost tohoto prvku v obci, jak dokládá například výrok osmašedesátileté 

respondentky: „…v Týnci takhle chodili koledovat někteří chlapi z posádky. Tak jestli se to 

odkoukalo, nebo se sem někdo přistěhoval... Nevim, opravdu.“
103

. Považují jej ale za veselé 

zpestření velikonočních svátků. Odpoledne se pak věnují běžným činnostem nebo přítomným 

návštěvám. 

Velikonoční pomlázka začíná i pro dvaceti až třicetileté muže žijící s partnerkou brzy z rána. 

„Ráno je potřeba ženskou zmlátit pěkně za tepla v posteli, ať je hodná celej rok.“
104

 Tento 

výrok však respondent sám vzápětí oslabil následujícími slovy: „Ne, tak řiká se, aby neuschla, 

aby byla zdravá...“
105

 Z odpovědí těchto mužů vyznívala radostná škodolibost z toho, že 

mohou v tento den své partnerky „vyplatit“ pomlázkou. „Když jí můžu alespoň jednou za rok 

trochu nařezat, tak abych toho nevyužil.“
106

 Všichni však uvádějí, že původní důvod byl „aby 

neuschla“, což slyšeli od svých otců a přijmuli podle nich i význam těchto slov, který je opět 

buď aby žena byla zdravá, nebo aby byla krásná. Vyplácení provází opět koleda „Hody, hody, 

doprovody“ a jako výslužku si odnášejí barvené nebo čokoládové vajíčko.  

Jak reagují na tento zvyk mladé ženy žijící v partnerském vztahu? Všechny odpověděly, že 

jim toto nevadí, ale zároveň by chtěly mít možnost to svým partnerům někdy oplatit
107

.  „Taky 

by si to někdy zasloužil. Kdybych měla tu možnost, tak bych jí hned využila.“
108

 Na dotaz, co 

by říkaly na to, kdyby jejich partner tento velikonoční zvyk vůbec nedodržoval, odpověděly 

ve smyslu, že by to nic neznamenalo, pokud by je přišel vyplatit někdo jiný. „Ale tak alespoň 

někdo by měl, symbolicky. Abych neuschla.“
109

 Dotazované tak na tomto zvyku, který jim má 

zajistit zdraví nebo krásu (stejné důvody, které přebraly od svých rodičů) lpí. Stejně tak tomu 

je i u dotazovaných, které se svým partnerem nežijí. V jejich případě je tím, kdo je po ránu 

vyplácí jejich otec. „Tak po ránu to vždycky přiběhne táta s pomlázkou a mě i mámu pěkně 

vylupe. To si prostě nemůže nechat ujít. Ale prej že to dělá pro naše dobro.“
110

 

Dopoledne tráví ti, kteří mají rodinu, podle toho, jak velké mají děti. Pokud mají děti velmi 

malé, odjíždějí zpravidla za příbuznými. Pokud už mají děti schopné koledy, nechají je jít na 
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koledu, nebo s nimi odjedou na koledu za příbuznými. Pokud zůstávají v obci, matky doma 

připravují oběd a otvírají koledníkům, zatímco všichni dotazovaní muži odcházejí na vlastní 

koledu. Důvod této koledy je prostý: zábava. Nikdo z mladých dotazovaných ji nevnímá jako 

něco cizího nebo nového, naopak jsou přesvědčeni, že za jejich dětství chodili někteří dospělí 

na koledu také. „To sem zavedl někdo, kdo se přistěhoval nebo se to odkoukalo v Metazu nebo 

Jawě
111

. Kdy, to se dá těžko říct. Ale já si to ze svýho mládí rozhodně nepamatuju.“
112

 Vidíme 

zde tedy zásadní rozdíl ve vnímání určitého zvyku mezi dvěma generacemi, které dělí 

přibližně třicet let. Zatímco starší generace jej vidí jako prvek nový, zanesený, mladší 

generace jej považuje za naprosto samozřejmý.  

Oběd na Velikonoční pondělí je stejně jako u generace starší sváteční. Tuto svátečnost chápou 

dotazovaní tak, že je připravené hezké stolování a obědu jako takovému se věnuje více času. 

Ať už jej dotazovaní tráví ve svém rodinném kruhu nebo s širší rodinou, vždy působí jinak 

než normální oběd. Velikonoční téma má v rozhovorech u oběda, ale i po něm místo jen 

tehdy, pokud jsou přítomny děti, které byly na koledě a točí se právě kolem zážitků z koledy. 

Odpoledne se již nese v duchu běžných činností. 
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7 Velikonoční zvyky a tradice v současné středočeské obci 

Tradice je podle Krupkové
113

 organickou součástí kulturního dědictví, kterou tvoří jevy, jež 

soudobá generace hodnotí na základě vědomí, že tyto jevy existovaly v minulosti – jejich 

prostřednictvím si utváří i svůj vztah k vlastní minulosti i k minulosti své společenské 

skupiny. Rozhodujícím kritériem pro to, zda budou určité jevy přijímány nastupující generací 

za vlastní, nebo zda budou přizpůsobeny či odmítnuty, jsou soudobé potřeby materiálního a 

duchovního života jednotlivých skupin či společnosti. Senioři, kteří vypovídali o průběhu a 

prožívání velikonočních svátků v jejich obci a rodinách v 60. letech 20. století, označili lidové 

zvyky prováděné o velikonočních svátcích (mimo Velikonoční pondělí) za přežitky
114

. „Když 

jsem byla malá, tak mi maminka říkala o zvycích, co se kdysi dodržovaly, ale to už v tý době 

bylo všechno pasé“, uvádí osmašedesátiletá důchodkyně a dodává: „To je prostě pokrok. Proč 

by se mělo dodržovat něco, co není účinný. Něco jiného je ta pomlázka, to je zábava pro děti, 

ale ty zvyky, co dodržovali zemědělci, to je prostě minulost.“
115

 Velikonoční obyčeje ještě 

známé na počátku 20. století, jejichž hlavní smyslem „byla především snaha o zajištění 

výnosů polí a užitkovosti chovaných zvířat a snaha o užití výsledků rolníkovy práce pro 

zdraví a štěstí rodiny“
116

, nabyly s rostoucím pokrokem ve všech oblastech lidského života 

podoby pouhých zvyků, jejichž obsah přestal být pro obyvatele sledované obce zajímavý a 

hodný udržení. 

Každá generace předává své zkušenosti a názory generaci nastávající („My jsme nebyli věřící, 

ale v neděli nás rodiče brali do kostela na mši. Jenom si to poslechnout… A já k tomu svoje 

kluky také vedu. Když byli malý, tak chodili se mnou a chodí pořád a to nemusí.“
117

). V 

průběhu historického vývoje ale neustále probíhá hodnotící a přehodnocovací proces, který 

postupuje každá generace. Jednotlivé jevy tradice tak nejsou ničím pevně daným, ale mohou 

být z tradice vyřazeny. Generace šedesáti až sedmdesátiletých obyvatel ve sledované obci má 

ještě v dnešní době povědomí o určitých velikonočních lidových zvycích, které se již 

nedodržovaly, ale generace dvaceti až třicetiletých žijících v té samé obci toto povědomí až na 
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výjimky nemá („Kromě pondělí to vůbec nevim, že by se něco dělalo“
118

). Můj výzkum 

probíhal pouze v rámci jedné středočeské obce, ale v rámci ní mohu konstatovat, že až vymře 

generace šedesáti až sedmdesátiletých, nebude zde patrně nikdo
119

, kdo by předával alespoň 

povědomí o lidových zvycích, které zde byly před mnoha desetiletími dodržovány. 

Současná pomlázka o Velikonočním pondělí odpovídá soudobým potřebám materiálního a 

duchovní života obyvatel sledované obce. Generace dvaceti až třicetiletých na jejím 

dodržování trvá a předává tento postoj i svým dětem, které nechává chodit na koledu, učí je 

koledy, pletení pomlázky či barvení
120

 vajíček („Holky jsou ještě malý, tak jim je obarvim a 

nechám je, ať si na ně nalepjej obtisky“
121

).  

Současná velikonoční pomlázka ve sledované obci obsahuje prvek, který zde ještě v 60. letech 

20. století nikdo neznal – koledu dospělých mužů. Dotazovaní senioři vnímají tento nový 

prvek jako cizí, zanesený odjinud („Já ani nevim, kdy jsem to tady viděla poprvé. Těžko říct. 

Ale v Týnci takhle chodili koledovat někteří chlapi z posádky. Tak jestli se to odkoukalo, nebo 

se sem někdo přistěhoval... nevim, opravdu.“
122

), ale nestaví se k němu odmítavě („Nevadí mi 

to, když někdo přijde, tak je to takové rozptýlení.“
123

 „Víte co, to chodí jenom známí, takže je 

to zábava. My si s nima dáme panáčka a dou zase dál“
124

).  

Pro generaci dvaceti až třicetiletých obyvatel sledované obce je pomlázka dospělých mužů 

vnímána jako běžná součást Velikonoc. Tím, že se s ní setkávala už od dětství, ji považuje za 

tradiční velikonoční zvyk. Ve sledované obci ale tento zvyk tradici ještě nemá, zakořenil zde 

teprve nedávno, a proto jej nemůžeme ani za tradiční považovat
125

. Důvodem k dodržování 

tohoto lidového zvyku již druhou generací (první generaci tvořili podle všeho rodiče 

současných dvaceti až třicetiletých dotazovaných) - byť v obci nepůvodního - není jeho 

hodnota jakožto dědictví minulosti, ale skutečnost, že naplňuje potřebu zábavy dospělých 

osob a vyplňuje tak prázdné místo ve společenském životě v obci. „...je to sranda. Pěkně tetky 
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vyplatim, u každý dostanu panáčka, nějakou výslužku a většinou to končí u Dvořákovejch
126

, 

kde se popíjí a pokecá na dýl.“
127

 Kromě zábavy tak velikonoční pomlázka dospělých mužů 

slouží i k utužování přátelských vztahů mezi obyvateli obce. 

Obyvatelé sledované obce mají zájem na udržování velikonočního zvyku pomlázky (dětské i 

dospělých mužů). Koleda vytrhává Velikonoční pondělí ze stereotypu všedních dnů. „Kdyby 

děti nechodili na koledu tak ani nevím, že nějakej svátek je. Já jsem doma pořád, takže to pro 

mě žádnej rozdíl jinak není.“
128

 Je to tedy právě pomlázka, tradiční lidový zvyk, co činí tento 

den pro obyvatele svátkem a ne pouze dnem pracovního volna.  
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8 Velikonoční svátky a komerce ve středočeské obci v současnosti 

V 19. století a ještě na počátku 20. století lidé dodržovali a chápali období půstu
129

, které 

církev před Velikonoci nařizovala. Pro prosté rolníky, kteří nemuseli být vůbec věřící, toto 

období konce zimy a mizících zásob bývalo dobou vlastního nechtěného omezování a 

střídmosti
130

. Pokud by se takový rolník ocitl dnes v 21. století v období, na které připadá 

velikonoční půst, nestačil by se divit. Lidé vytvořili takový způsob života, který umožňuje 

vytvářet zásoby a žít s rovnoměrným přísunem potravy. Obstarávání životních nezbytností se 

tak redukuje na obstarávání peněžních prostředků.
131

 Přibližně měsíc před Velikonocemi na 

nás začínají ze všech obchodů – především velkých řetězců – vykukovat reklamy na 

„velikonoční“ zboží. Obchody jsou plné mazanců, beránků, čokoládových vajíček a 

nejrůznějších figurek, různé sladkosti dostávají „velikonoční“ obal, a nechybí ani množství 

velikonočních dekorací, které si můžeme pořídit. Ba co více, obchody nabízejí i takové zboží 

jako je velikonoční pomlázka nebo již nabarvená vajíčka
132

. Veškerá střídmost z tohoto 

období zmizela a nahradila ji hojnost
133

, která ještě na počátku 20. století patřila teprve na 

Boží hod velikonoční. 

„Půst? To jako vůbec.“
134

 Uvádí jedenašedesátiletý muž a vyjadřuje tak i postoj, který 

panoval ve všech rodinách dotazovaných seniorů v 60. letech 20. století. „Nedodržovali jsme 

půst. Ani na Bílou sobotu. To je zrovna taková část Velikonoc, ale i Vánoc, která už lidi 

neoslovuje.“
135

 Jelikož se velikonoční svátky redukovaly pro dotazované ze sledované obce 

jen na Velikonoční pondělí a jelikož v současnosti není zásobování potravinami již závislé na 

ročním období, je logické, že vymizela instituce půstu. Většinu mých informátorů ve věku 
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mezi dvaceti a třiceti lety dokonce o její existenci ani nevěděla („To ani nevim, že by se měl 

nějakej držet. U nás teda vůbec ne.“
136

). 

Součástí mého výzkumu bylo zjistit, nakolik se komerce dostala do velikonočních svátků ve 

sledované obci. Šedesáti až sedmdesátiletí respondenti uvedli, že všichni (i muži) nakupují na 

Velikonoce sladkosti, které poslouží jako odměna koledníkům. Pokud ženy barví vajíčka, 

dávají je za koledu svým partnerům, ale ne dětským koledníkům. Bezdětné respondentky ve 

věku mezi dvaceti a třiceti lety používají jako odměnu za koledu barvená vajíčka. Naopak 

respondentky ve věku mezi dvaceti až třiceti lety, které mají vlastní rodinu, dávají sladkosti, 

obvykle čokoládová vajíčka. Jelikož koledníky jsou na většině území českých zemí především 

děti, je také nabídka „velikonočního“ zboží zaměřena především na ně. Jak jsem uvedla výše, 

před Velikonoci se na pultech obchodů objevuje ohromné množství čokoládových vajíček a 

figurek. Mnoho sladkostí, které jsou v obchodech k dispozici po celý rok, dostává 

„velikonoční“ obal, aby mohly sloužit jako odměna pro koledníky. 

„Tak občas si koupim to, co si neudělám, nějaký ubrus nebo nějakou hezkou věc na vystavení. 

Dřív jsem pekla mazanec, teď někdy koupim toho beránka, toho mají dobrýho.“
137

 Tento 

výrok dvaašedesátileté dotazované je zhruba obrazem toho, jaké další nákupy se uskutečňují o 

velikonočních svátcích v domácnostech šedesáti až sedmdesáti letých obyvatel sledované 

obce. V těchto domácnostech vesměs přetrvává pečení mazanců, typického velikonočního 

pečiva. Osaměle žijící obyvatelé obce ve věku šedesáti až sedmdesáti však dávají spíše 

přednost jeho nákupu. Pro velikonočního beránka však generace šedesáti až sedmdesátiletých 

žijících ve sledované obci chodí spíše do obchodů. V generaci dvaceti až třicetiletých se 

mazance nepečou, často dostávají domácí mazance od svých rodičů, ale velikonoční pečivo si 

vesměs kupují. „Dneska se to dá koupit, je to dobrý, tak proč bych se s tím dělala. To ten čas 

radši využiju s dětma.“
138

 

Pomlázku, typický prvek Velikonoc, si chlapci a muži ve sledované obci pletou sami. „Ještě 

za to utrácet peníze, když si jí můžu udělat za pár minut.“
139

 V tomto případě nikdo 

z dotazovaných neviděl důvod, proč by si měl pomlázku kupovat, když materiál na její 

výrobu mají „přímo za domem“ a navíc nechápou její výrobu jako nějakou zátěž, ale naopak 
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si ji užívají. „Kdepak, tu si musim udělat pěkně sám, jinak by to nebylo ono.“
140

 Takovéto 

zjištění lze očekávat především na vesnici s přístupem k proutkům vhodným na výrobu 

pomlázky. U obyvatel města bychom se s tímto postojem setkali pravděpodobně v mnohem 

nižší míře. 

Ve sledované obci se u generace šedesáti až sedmdesátiletých i u generace dvaceti až 

třicetiletých obyvatel vyskytuje jedna oblast, ve které nakupování s drtivou převahou vede 

nad domácí výrobou a to nejvýrazněji v domácnostech s dětmi. Jedná se o předměty 

dekorativního charakteru. „Já to kupuju hlavně kvůli dětem, aby to doma hezky vypadalo. Oni 

si s těma figurkama i pohrajou. No a nálepky na okna… jako jsou to vyhozený peníze, ale zase 

když je to potěší.“
141

 Uvádí devětadvacetiletá matka dvou dcer. Dotazovaní muži ze sledované 

obce jsou, co se týče dekorací umírněnější. „To má na starosti manželka. Mě by to bylo úplně 

jedno, jestli něco někde vystavuje nebo ne, pro nás to žádnej význam nemá, ale ona to chce 

mít hezký, kdyby někdo přišel.“
142

 „Tak do toho já se nemíchám. Já nic nezdobim. Ale líbí se 

mi to, jak to Jana
143

 dělá, to jo.“
144

 V žádné z domácností dotazovaných osob se nikdo 

nezabývá výrobou velikonočních dekoračních předmětů. Občas jsou jako dekorace využívána 

nabarvená vajíčka a natrhané květiny a ratolesti, ale nesetkáme se s výrobou například pouchů 

či jiných ozdobných předmětů. Co se týče jejich nakupování, na jedné straně stojí osaměle 

žijící osoby, které se výzdobě domu během velikonočních svátků nevěnují nebo jen málo a 

proto takovými nákupům věnují minimálně a na druhé jsou rodiny s malými dětmi, kde je 

výzdobě věnována velká pozornost. 
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9 Závěr 

Velikonoční svátky patří k důležitým předělům kalendářního roku. Jsou lidovými svátky 

příchodu jara a radostně očekávaného konce zimy a zároveň svátky křesťanskými, které svým 

významem převyšují často i samotné Vánoce. V minulosti – ještě na počátku 20. století – byly 

vzhledem ke své povaze obzvláště významné pro venkovské obyvatelstvo. O tom, jaký je 

jejich význam a jak vůbec probíhají v konkrétní současné středočeské vesnici, přinesl 

informace můj výzkum. 

V 60. letech 20. století se v očích obyvatel sledované obce velikonoční svátky redukovaly 

pouze na Velikonoční pondělí. Přípravy na něj probíhaly o víkendu, který Velikonočnímu 

pondělí předcházel. Byť se Bílá sobota a Boží hod velikonoční nesly v trochu slavnostnějším 

duchu (slavnostnější oběd, vyzdobený dům, návštěvy příbuzných a samotné akty barvení 

vajíček či pletení pomlázek, čímž vybočovaly tyto dny z řádu každodennosti) přesto nebyly 

vnímány jako sváteční dny. „To žádný svátky nebyly.“
145

 Jediné, co bylo jako sváteční 

vnímáno, byl „sváteční“ oběd. „Tak v neděli byl sváteční oběd.“
146

  

V dětství a mládí dnešní generace šedesáti až sedmdesátiletých obyvatel dané obce existovalo 

určité povědomí o velikonočních zvycích, které dodržovala generace jejích prarodičů. Žádné 

z těchto zvyků se – kromě pomlázky na Velikonoční pondělí - v obci nedodržovaly, byť byly 

obyvatelům známy jejich významy. Tehdejší mladá generace je považovala za přežitky - za 

něco, co v tehdejší společnosti nemělo význam. Pouze koleda na Velikonoční pondělí – 

pomlázka – zůstávala v obci v 60. letech 20. století stále živá a pro její aktéry atraktivní.  

Koleda byla tehdy záležitostí všech dětí, které se snažily během pondělního dopoledne obejít 

co největší množství sousedů. Zároveň probíhala i jiná koleda – chlapci a muži po ránu 

„vypláceli“ pomlázkou všechny ženy a dívky v domě. Pro děti i dospělé bylo důvodem tohoto 

„vyplácení“ zajistit ženám zdraví nebo krásu po další rok. To byl alespoň všeobecně 

uznávaný důvod. Jelikož v 60. letech 20. století prožívali informátoři ze starší generace své 

dětství a mládí, nemohu uvést, jaké byly motivy k tomuto „vyplácení“ pro tehdejší dospělé, 

ale z odpovědí mužů, tehdejších chlapců, vyzníval i skrytý zájem o dívky. Z výpovědí žen, 

tehdejších děvčat, podobně vyzníval zájem nechat se od některých chlapců chytit. Svou roli tu 

tedy hrály i sympatie mezi oběma pohlavími. 
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 Informátor č. 6, M, 61 let. 
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 Informátor č. 3, Ž, 68 let. 
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Také v současnosti přetrvává ve sledované obci trend redukování velikonočních svátků pouze 

na Velikonoční pondělí a to jak u generace šedesáti až sedmdesátiletých tak i u generace 

dvaceti až třicetiletých obyvatel. U mladší generace dotazovaných je povědomí o 

velikonočních zvycích výrazně nižší, než tomu bylo v 60. letech 20. století u dnes šedesáti až 

sedmdesátiletých obyvatel sledované obce. Tuto sestupnou tendenci lze chápat tak, že jevy, 

které byly již v šedesátých letech považovány za přežitky, neměli obyvatelé dané obce 

potřebu ani chuť dále zprostředkovávat svým potomkům.  

To, nakolik jsou velikonoční svátky a velikonoční zvyky ve sledované obci v současnosti 

atraktivní pro generaci šedesáti až sedmdesátiletých obyvatel, je ovlivněno skutečností, zda 

jedinci žijí osaměle nebo ve společné domácnosti s partnerem. Osamělost je obecně prvkem, 

který snižuje zájem podílet se na velikonočním dění. Osaměle žijící senioři se věnují 

některým činnostem spojených s Velikonocemi, jako je např. dekorace bytu, pouze v tom 

případě, pokud očekávají návštěvy - tedy pokud to mohou sdílet s někým dalším.   

Velikonoční pomlázka jako koleda malých dětí (a mužů v rámci jejich domácnosti) ve 

sledované obci přetrvává do současnosti a je obohacena o další prvek, kterým je koleda 

dospívajících nebo dospělých mužů po příbuzných a známých. Dětská koleda prošla od 60. let 

20. století dvěma změnami. První změnou je omezení na koledování pouze po příbuzných a 

známých rodiny, zatímco v 60. letech 20. století se výběr nijak neomezoval. V současnosti se 

děti nevydávají k lidem, které dobře neznají. Druhou změnou je snížení počtu koledníků. Děti 

z druhého stupně základní školy většinou na koledu nechodí. V 60. letech 20. století bylo 

možné běžně vidět skupinky pěti až sedmi dětí, v současnosti chodí nejčastěji ve dvou 

(pravděpodobně především sourozenci). Pomlázka zůstává přitažlivá i pro generaci dvaceti až 

třicetiletých informátorů. Ti, kteří již mají děti, mají zájem na tom, aby si osvojovaly zvyky 

pletení pomlázky a barvení vajíček. Vykonávání těchto úkonů vnímají jako příjemné zpestření 

běžných dnů. 

Velikonoční pomlázka dospívajících a dospělých mužů se ve sledované obci vyskytuje teprve 

pár desetiletí, ale současná generace dvaceti až třicetiletých obyvatel ji považuje za „tradiční“. 

S největší pravděpodobností se jedná o zvyk převzatý od obyvatel pocházejících z jiných 

oblastí českých zemí, ale usídlených v blízkosti obce, ve které probíhal výzkum. Šedesáti až 

sedmdesátiletí dotazovaní si nepůvodnost tohoto zvyku uvědomují, ale v zásadě jej 

neodmítají. Pravděpodobným důvodem, proč se tento zvyk uchytil je jeho přitažlivost pro 

dospělou populaci jakožto zdroje zábavy a společenského kontaktu.  
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V 60. letech 20. století se komercializace velikonočních svátků neprojevovala tak, jako je 

tomu v současnosti. Nakupování či výroba předmětů spojených s velikonočními svátky jsou, 

jak vyplývá z odpovědí dotazovaných osob ve sledované obci, závislé na jejich rodinné 

situaci. Zatímco jedinci žijící bez partnera ve vlastní domácnosti nebo domácnosti rodičů 

nevěnují příliš pozornost nakupování dekorativních předmětů, na druhé straně více využívají 

možností nakupovat velikonoční potraviny. V domácnostech informátorů žijících s partnerem 

a u mladé generace v domácnostech s dětmi se naopak věnuje větší pozornost výzdobě a s tím 

spojenými nákupy a domácí výrobě velikonočního pečiva (dotazovaní s dětmi většinou po 

domácku vyrobené pečivo dostávají od příbuzných). Komerce se nejvíce promítá do 

nakupování drobností pro koledníky, konkrétně sladkostí různého druhu, a také dekorativních 

předmětů. Tomu odpovídá i nabídka velikonočních předmětů v obchodech, z nichž největší 

množství připadá na sladkosti. Ačkoli Langhammerová
147

 uvádí, že vajíčka, jsou o 

Velikonocích darována nejčastěji, ve sledované obci tomu tak není a na jejich místo 

nastoupily sladkosti. Vesnické prostředí se zdroji proutků vhodných k pletení pomlázky 

přispívá k tomu, že se zde žijící muži považují nákup pomlázky za zbytečný a vyrábějí si ji 

sami. Pokud by proběhl obdobný výzkum v nějakém současném městě, kde nejsou k dispozici 

zdroje proutí, pravděpodobně by v tomto případě ukázal opačnou tendenci. 

V obci, ve které probíhal můj výzkum, se během velikonočních svátků nevyskytují žádné 

lidové zvyky, které by měly kolektivní formu, tak jako je tomu v některých jiných vesnicích 

ve Středočeském kraji. Ve sledované obci se nekonají ani žádné velikonoční taneční zábavy. 

Z toho by se dalo usoudit, že Velikonoce a jejich zvyky do života obce jako pospolitosti 

občanů příliš nezasahují. Dětská koleda i koleda dospělých mužů na Velikonoční pondělí se 

omezuje na okruhy příbuzných a známých. Přestože již nezahrnuje pochůzky po všech 

obyvatelích obce, přesahuje rámec rodiny a slouží k upevňování přátelských vztahů mezi 

sousedy. 
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 LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové zvyky: výroční obyčeje z Čech a Moravy. 1. vydání. 

Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-525-0. 
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11 Příloha - seznam respondentů 

 

Starší generace: 

 

1. Žena, 60 let, vyučená, dělnice, vdaná. 

2. Žena, 61 let, VŠ, učitelka, vdaná. 

3. Žena, 68 let, s maturitou, důchodkyně, žije s partnerem. 

4. Žena, 64 let, vyučená, prodavačka v důchodu, vdova. 

5. Žena, 62 let, s maturitou, důchodkyně, vdova. 

6. Muž, 61 let, vyučený, řidič, rozvedený, žije osaměle. 

7. Muž, 67 let, s maturitou, důchodce, ženatý. 

8. Muž, 60 let, vyučený, dělník, ženatý. 

9. Muž, 63 let, s maturitou, ostraha objektů, ženatý. 

10.  Muž, 69 let, s maturitou, důchodce, vdovec. 

 

Mladší generace: 

 

11. Žena, 24 let, s maturitou, na mateřské dovolené, žije s partnerem. 

12. Žena, 29 let, s maturitou, na mateřské dovolené, vdaná. 

13. Žena, 26 let, studentka VŠ, žije u rodičů. 

14. Žena, 24 let, s maturitou, OSVČ, žije u rodičů. 

15. Žena, 28 let, s maturitou, na mateřské dovolené, vdaná. 

16. Muž, 25 let, student VŠ, žije u rodičů (toho času na vysokoškolské koleji) 

17. Muž, 29 let, s maturitou, manažer, ženatý. 

18. Muž, 23, vyučený, automechanik, žije s partnerkou. 

19. Muž, 29 let, s maturitou, prodejce, žije s partnerkou. 

20. Muž, 26 let, s maturitou, státní zaměstnanec, žije u rodičů. 
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Znění velikonočních koled recitovaných koledníky v současnosti o Velikonočním 

pondělí. 

Jedná se o dvě verze stejné koledy: 

1. verze.: 

Hody hody doprovody, 

dejte vejce malovaný, 

nedáte-li malovaný,  

dejte aspoň bílý, 

slepička vám za to snese jiný 

v komoře v koutku 

na zeleným proutku. 

 

2. verze: 

Hody hody doprovody 

já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody, 

nesl kopu vajíček.  

Potkala mě koroptvička 

chtěla po mě dvě vajíčka 

a já řekl ne, ne, ne, 

vajíčko je barevné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

Malá kolednice při koledě u příbuzných. 9. dubna 2012 10:32 

 

 

 

Dospělí muži na koledě společně s dcerou/vnučkou. 9. dubna 2012 11:03 

 

 

 


