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ÚVOD 

 

Základním cílem této práce je nahlížení na jednotlivá roční období (jaro, léto, 

podzim, zimu), a to skrze teorii jazykového obrazu světa jako centrální teorie kognitivní 

lingvistiky (sémantiky) a etnolingvistiky. Na rozdíl od strukturní (klasické) sémantiky, 

která se zaměřuje na objektivní vysvětlení významu jednotlivých výrazů, je kognitivní 

lingvistika zaměřena na vnímání a uvědomování si okolního světa skrze (náš mateřský) 

jazyk – tedy vytváří vztah mezi myšlením a jeho jazykovou/řečovou realizací – a zkoumá 

fungování přirozeného jazyka v komunikační praxi. Inspirací je kognitivní lingvistice 

nikoli objektivní, nýbrž zkušenostní realismus, jehož nutnou součástí je relativismus 

(respektující mnoho hledisek a perspektiv).  

Kognitivní lingvistika se vyvíjí ve dvou základních směrech. Na jedné straně stojí 

americká moderní jazykověda, která úzce spolupracuje s psychologií a neurovědou, 

zkoumá člověka po biologické i psychologické stránce a dále tyto aspekty spojuje 

s jazykem a řečí. Základem bádání je empirismus, zkušenost člověka. V naší práci pak  z 

této „západní verze“ kognitivismu uplatňujeme pojem metafory, který rozpracovali J. 

Lakoff a M. Johnson (2002). Na mnoha příkladech dokázali, že přenesená pojmenování 

nejsou výsadou vznešené literatury, ale naopak je využíváme zcela běžně v každodenní 

řeči. Dalším výsledkem jejich společného bádání bylo zjištění, že o světě uvažujeme  na 

základě naší tělesnosti, že své okolí vnímáme prizmatem vlastního těla. 

Naší práce se však převážně dotýká pohled na svět skrze teorii jazykového obrazu 

světa. Za jeho zakladatele je považován polský jazykovědec J. Bartmiński, vedoucí autor 

Slovníku stereotypů a symbolů. Na Bartmińského navazují mnozí polští a posléze i čeští 

kognitivní lingvisté, mezi nimiž dochází od devadesátých let minulého století 

k pravidelnému setkávání – věnují se vztahu mezi národním myšlením a jazykem a 

zkoumají sepětí jazyka s kulturou českého a polského národa. Výsledkem jejich společné 

činnosti je několik sborníků (viz Seznam pramenů a literatury): Obraz světa v jazyce I–II, 

Čítanka textů z kognitivní lingvistiky I–II. Mezi české kognitivní lingvisty se řadí 

především I. Vaňková, podle níž je jazyk součástí veškerého lidského poznání a podílí se 

na našem chápání světa (Vaňková 2007) – vycházíme z její publikace Nádoba plná řeči 

(Vaňková 2007) a z kolektivní monografie, jejíž je spoluautorkou: Co na srdci, to na 

jazyku (Vaňková a kol. 2005). 

Další materiál pro kognitivní výzkum ročních období čerpáme z lidových říkanek, 

písní, pohádek a z frazeologie (z pranostik a přísloví), které jsou uvedeny v 
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těchto publikacích: Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a 

hádankách Plicky a Volfa (1978–1981), Čelakovského Mudrosloví národu slovanského 

v příslovích (1949), Erbenovy Prostonárodní české písně a říkadla (zejména oddíl Písně a 

říkadla výroční, 1984), Munzarova Medardova kápě aneb Pranostiky očima meteorologa 

1985), Zemanové sbírka pranostik rozčleněná podle měsíců Na Hromnice o hodinu více 

(2009), Zaorálkova Lidová rčení (1996) a Langhammerové publikace Čtvero ročních dob 

v lidové tradici (2008). Kromě nich pracujeme s etymologickými slovníky (např. 

Machkův, 1997) a s výkladovým Slovníkem spisovného jazyka českého (1989).  

Důležitým zdrojem poznání sledované problematiky, velmi úzce spjatým 

s počasím, jsou pranostiky, jejichž obsah dodává pohledu na roční období další, mnohdy 

nový smysl – při jejich vymezení vycházíme z Mukařovského statě Přísloví jako součást 

kontextu, z Čapkovy statě O příslovích neboli O moudrosti lidové, z Munzarova úvodního 

slova v knize o pranostikách a z Peterkových hesel Přísloví a Pranostika v Encyklopedii 

literárních žánrů (Mocná – Peterka a kol. 2004). 

Základním principem roztřídění této práce jsou koncepty každého ročního období 

zvlášť, vzájemně se vůči sobě vymezující. Jakákoli roční doba je svou funkcí i 

momentálním stavem přírody a počasí specifická, má své vzezření, je něčím typická, má 

své prototypy, reprezentanty, kolokace i konotace, vlastní barvu/barvy i konkrétní 

personifikovaná pojmenování. Do každé roční doby spadají tři měsíce, určované jmény 

světců a s nimi spjatými povětrnostními prognózami. Respektujeme přitom původní 

umístění jmen v kalendáři.  

Roční období měla pro člověka vždy velký význam – v minulosti však jiný než 

dnes. Jelikož člověk je v současné době více vtažen do světa volného času než do světa 

práce, spojuje si roční období především se zábavou (s prázdninami, se slavením svátků a s 

předčasným nakupováním vánočních dárků). Tradice, zvyky a rituály k našemu 

jazykovému povědomí o ročních obdobích patří, vycházíme proto z lidové tvorby, jejíž 

alespoň částečný obsah je veřejnosti znám. 

Veškeré přísloví a pranostiky, které náš text provázejí, jsou citovány bez uvedení 

zdroje. Důvodů je několik – jelikož se jedná o zapsaná proverbiální rčení čerpaná z ústní 

lidové slovesnosti, jsou anonymní; jejich podoba se ve variacích obměňuje a vyskytuje se 

v mnoha publikacích; uvedení by si tedy zasloužily všechny zdroje (viz výše), ve kterých 

se pranostika objevuje, a ve všech verzích – což však není úkolem této práce; a pokud 

bychom si měli vybrat jen jednoho autora, který pranostiku či přísloví uvádí, a jen jednu 

variantu rčení, nevíme, komu a čemu bychom dali přednost. Veškeré námi vybrané 
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pranostiky se tedy v textu objevují psané kurzívou a bez uvozovek i beze zdroje. Stejně tak 

veškerá obrazná pojmenování, která se svým obsahem k danému ročnímu období vztahují 

a u nichž chceme zdůraznit sepětí s obdobím (kolokace, konotace, metafory, personifikace, 

…), zdůrazňujeme kurzívou.  

 



9 

 

1. ZÁKLADNÍ METODY A ZKOUMANÝ MATERIÁL 

 

1.1 Aspekty jazykového obrazu světa 

 

Jednotná definice kognitivní lingvistiky, která by určila veškerá její východiska, 

neexistuje, zaměříme se tedy na její jednotlivé principy, jež nám pomohou kognitivní 

lingvistiku (a především jazykový obraz světa jako její sekci) vymezit. 

Veškerá lidská zkušenost se světem je subjektivní, vnímáme ji pomocí smyslů 

skrze sebe sama – na některé podněty se zaměřujeme detailně, jiné zcela přehlížíme. Přesto 

existuje i vnímání společné, vlastní jednomu národu, který využívá společný jazyk, vnímá 

společné tradice a zkušenosti, čerpá z národní minulosti – na těchto východiscích se buduje 

jazykový obraz světa.    

1.1.1 Jedním z nejdůležitějších a primárních principů je antropocentrismus neboli 

idealistická představa o člověku jako středu vesmíru (SSJČ 1989). Biblická tradice praví, 

že člověku byla od Boha svěřena vláda nad veškerým zvířectvem a nad zemí, podstata 

nebe mu však má zůstat skryta. Příroda stejně jako člověk jsou ovládány počasím – 

okamžitým stavem ovzduší, které doprovází život na planetě a ze kterého se člověk snaží 

předpovídat počasí na určitou dobu dopředu. Prognózy jsou součástí pranostik, které se 

ústně tradují až několik staletí. V nich se objevují jak jednotlivé meteorologické 

předpovědi, tak jejich důsledky pro venkovský a hospodářský život. Z pranostik si má vzít 

člověk ponaučení a vyvarovat se chyb. Antropocentrismus tedy respektuje člověka jako 

všemohoucí bytost a všechny jeho potřeby; právě člověk veškerý svět nahlíží, vnímá a 

hodnotí svýma očima a prostřednictvím své vlastní tělesnosti, lidskosti a subjektivity 

(Piekarczyk 2004; Vaňková 2007).  

1.1.2 S antropocentrismem se úzce pojí další princip – významová opozice vlastní – 

cizí. To, co je nám vlastní, je naše, své, české. Jako národ Čechů máme určité vlastnosti, 

rozměry, názory, zkušenosti a podle našich měřítek posuzujeme ostatní národy i jednotlivé 

cizince. Osoba náležející do našeho prostředí je posuzovaná kladně, substantivní užití 

zájmen „náš, naši“ vyjadřuje někoho nám blízkého (Pajdzińska 2004). Naopak cizí člověk 

je cizinec, člen jiné národnosti s jinými zvyky a tradicemi, s jinou mentalitou, s jiným 

chováním, než jaké bychom očekávali. Lidi s jinou kulturou tak často hodnotíme 

negativně, utváříme si na ně různé názory a respektujeme již předem dané (negativní) 

předsudky a stereotypy. Na podobném principu je postavena opozice normalita – 

nenormalita. 
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1.1.3 Při vymezování významu vychází kognitivní lingvistika z teorie stereotypu. 

Pojem stereotyp je podle I. Vaňkové (2007, s. 244) „kolektivní vědomí určitého kulturního 

společenství“, podle SSJČ (1989) „ustálená automatizovaná představa“. Stereotyp nemusí 

mít na rozdíl od předsudku nutně negativní hodnocení, často však takový bývá. Každý 

národ má ve své zásobě slov uložena hanlivá pojmenování jiných národů – my Češi jsme si 

za staletí své existence vytvořili negativní stereotypy jako Němčour, Němkyně, Germán, 

skopčák, fricek (pro Němce) a Rusák – čímž naznačujeme odstup k oběma národům, 

nechuť k čemukoli německému či ruskému. V písni české kapely Chinaski je naše země 

lokalizovaná mezi tyto dva velikány („něco mezi Němcema a Rusama“ – nespisovná 

koncovka ve výslovnosti interpreta ještě více přidá na hanlivosti). Z naší historické 

zkušenosti tedy vyplývá, že s oběma národy jsme se museli potýkat, a to dokonce ve své 

vlastní zemi. 

1.1.4 Svět kolem nás je příliš různorodý a složitý, a proto abychom jej dokázali 

uchopit, je třeba jej třídit na jednotlivé složky, kategorizovat. Kategorizace nám umožní 

vidět svět v souvislostech a dospět k pochopení světa celistvého. Podle D. Piekarczykové 

(2004) je kategorizace dvoufázovým procesem: nejprve je nutné vydělit danou věc 

z chaotického světa, vyjmout ji z kontextu, kam významově nepatří, a zařadit ji k věcem 

s podobnými vlastnostmi. To, co mají tyto věci společné, je nutné zdůraznit – v jedné 

kategorii jsou spolu právě díky podobnosti, stejnosti jednoho z mnoha jevů. Kategorizovat 

člověk potřebuje proto, aby dokázal lépe porozumět světu, aby uměl vydělovat z množin 

jednotliviny a aby do tohoto světa mohl zařadit i sám sebe. Kategorizace hraje v naší práci 

podstatnou roli: rozdělujeme rok jako lineární časovou jednotku na menší úseky – 

kategorizujeme jednotlivá roční období a jednotlivé měsíce, fázujeme přírodní procesy – a 

to všechno pro lepší přehlednost a orientaci ve složitém světě.   

1.1.5 Kategorizace okolního světa je pak realizována prostřednictvím prototypu – 

nejreprezentativnějšího nebo nejvýraznějšího příkladu nebo schématu (Danaher 2004). 

Každé roční období má své prototypy: jaro probouzející se přírodu, setbu a zeleň, léto 

teplo, sucho a sluneční žár, podzim barevnost listí a sychravé počasí, zima sníh, mráz a led. 

Mohli bychom pokračovat reprezentativními svátky, sezónními slavnostmi či typickými 

oslavenci.  

1.1.6 Pojem schéma byl zaveden do psychologie v rámci teorie paměti, přičemž 

kognitivní lingvistika pracuje s konceptuálními/představovými schématy – jejich 

fungování lze vyčíst z frazeologie, z typických kolokací či z přenesených významů 

(Vaňková 2007). Jako příklady nejčastějších schémat uveďme nádobu (jejím 
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nejtypičtějším představitelem je sám člověk – vnitřek nádoby představuje jeho duše,  

vnějšek je nám patrný na první pohled); cestu (lineární trasu, která se vztahuje na člověka 

cestujícího životem, začíná narozením a končí smrtí); cyklus (opět spojený s tématem času, 

rozdílný od linearity, neboť se neustále opakuje – jako čtyři roční období); nástroj (lidská 

řeč je nástrojem k dorozumívání, pranostiky jsou/byly nástrojem k předpovídání počasí); 

spojení (přátelství i partnerství nebo rodinné pouto jsou spojeny skrze lano nebo jen tenkou 

nit); celek a část (rok – roční období – měsíce); centrum a periferii (náměstí/náves – okraj 

města/vesnice, léto a zima – jaro a podzim).  

 1.1.7 Další princip jazykového obrazu světa, kolokace, svědčí o tom, která slova 

spolu dohromady spojujeme, svazujeme, která vstupují do sémantických a syntaktických 

vztahů, a která tedy o sobě něco vypovídají. Názvy jaro, léto, podzim a zima vstupují do 

vztahu hyponymie – hyperonymie s pojmem roční období a zároveň se tato substantivní 

pojmenování nebo jejich odvozeniny syntakticky pojí s dalšími výrazy. Některé kolokace 

jsou pro všechna roční období totožná – jako např. astronomické a klimatické výrazy: 

první den daného ročního období, prototypické měsíce (ke každému období se váží tři 

měsíce), počasí s jeho konotacemi a stereotypy, příroda a v jaké fázi ročního cyklu se 

právě nachází, svátky či slavnosti typické pro jednu ze čtyř fází roku. Každé roční období 

je navíc rozdílné od ostatních, proto vznikají i kolokace typické pro jednotlivé 

lidské sezónní činnosti. 

  1.1.8 Zatímco denotát je význam pojmový, tj. takový, který se vyskytuje ve 

výkladových slovnících, konotátem (konotací) jsou myšleny „druhotné složky výrazu, zvl. 

jeho intenzifikační, expresívní a emocionální zabarvení“ (SSJČ 1989). U konotací se 

uplatňuje asociativnost – sdružování rozdílných představ. Přehled konotací spjatých 

s jednotlivými ročními obdobími se vyskytuje v každé kapitole.  

1.1.9 Metafora je druhem přeneseného, druhotného, obrazného pojmenování, 

pojmenovává věci na základě vnější podobnosti. „Podstatou metafory je chápání a 

prožívání jednoho druhu věci z hlediska jiné věci.“ (Lakoff – Johnson 2002, s. 17). 

Zdrojovou oblastí (tedy tou, z níž se primární význam přenáší) bývají často pojmy lidského 

těla (neboť naše myšlení je tělesné, spjaté s námi samými) – názvy jako oko, ucho, hrdlo, 

krk, srdce, nohy atd. existují v mnoha používaných přenesených významech; na 

přenesenosti pojmů je založena píseň J. Uhlíře a Z. Svěráka s názvem Oči a oka. Běžnými 

cílovými doménami zase bývají abstraktní pojmy jako čas (viz kapitola níže) či emoce.  

Podle G. Lakoffa a M. Johnsona (2002) můžeme metafory rozdělit na několik typů. 

Strukturní metafora přirovnává (Cesta je život. Cyklus je příroda). Orientační metafora 
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využívá pomyslné vertikální osy – na ní to, co směřuje nahoru, je pozitivní (rostlina 

vyrašila, příroda se probouzí), a naopak, co padá dolů, je negativní (rostlina usychá, 

uvadá, příroda usíná). Metafora ontologická zdánlivě ohraničuje reálně nespojitelné jevy, 

v našich příkladech abstraktní (první jarní den, začátek jara). 

1.1.10 „Jak dnes už každý ví, jména, jimiž lidé označují pojmy, jsou v různých 

zemích různá a pojmy jakožto znaky věcí naopak pro všechny stejné.“ (Eco 1988, s. 343). 

Významy, a to se všemi svými konotáty, můžeme navzájem porovnávat mezi jednotlivými 

jazyky. Stejný obsah totiž vyzní v jednotlivých jazycích různě, mluvčí každého národa 

bude o stejné situaci uvažovat jinak. Mluvíme o mezikulturní sémantice. Čerpat můžeme z 

frazeologie: české přísloví Jedna vlaštovka jaro nedělá zní obdobně v polštině (Jedna 

jaskółka nie czyni wiosny) i v ruštině (Одна ласточка весны не делает). Ale naopak 

infinitivní české rčení Je čas mluvit a čas mlčet má v polské variantě funkci prosby (Daj 

BoŜe w dobry czas mówić, a w zły milczeć) (Świerczyński – Świerczyńska 2008). 

V jednom případě je tedy mlčení konceptualizováno jako vlastnost nebo schopnost 

samotného člověka, ve druhém je metaforizováno jako dar od Boha. Jinojazyčná přísloví 

stejného či podobného obsahu se odlišují především po stránce pragmatické.  

 

1.2 Soubor lidové moudrosti jako základní materiál 
 

 Mezi tzv. proverbiální rčení (podle Mukařovského 1971) řadíme přísloví, 

pranostiky a pořekadla – frazémy podobné formy i funkce. Přísloví využíváme v běžném 

životě nejčastěji, máme jich v povědomí velkou zásobu. K. Čapek (1948) o této lidové 

moudrosti říká, že nenabízí fakta, ale stanoviska a zkušenosti. Úkolem přísloví je varovat 

nezkušeného člověka před špatností, ukazovat negativní stav věci jako důsledek a zároveň 

jako odstrašující příklad pro celý kolektiv lidí.  

J. Mukařovský (1971) si všímá přísloví nikoli izolovaně (neboť takto samostatně 

stojící je významově neúplné), ale v rámci kontextu, který přísloví konkretizuje a udílí mu 

smysl; teprve přísloví používané denně v naší běžně mluvené řeči nabývá celkového 

významu. Vlastnosti, které má každé přísloví mít, jsou podle Mukařovského vztah 

k subjektu (tím je celý kolektiv lidí, jimž bývá přísloví určeno), vnitřní význam přísloví a 

jeho vztah k okolnímu kontextu. Naproti tomu Peterka (2004) považuje celovětné přísloví 

za významově soběstačné a na kontextu nezávislé.  

Jednotnou vyčerpávající definici přísloví stanovit nelze, můžeme však podat výčet 

vlastností pro ně typických, jak je sestavil např. Mukařovský: přísloví jsou pravidla života 
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či úsudky, shrnují zkušenost lidí do obecně platné formule, která časem zlidoví, přičemž 

přirovnávají a připodobňují; jejich forma je krátká, stručná, výstižná, týká se jediné 

myšlenky; obsahově jsou přísloví velmi rozmanitá – vypovídají o různorodých situacích 

lidského praktického života. Peterka (2004, s. 548) shrnuje nejdůležitější aspekty do jediné 

věty: Přísloví je „ustálená zobecňující průpověď, která vyjadřuje zásadu nebo zkušenost 

určitého společenství“. Zmiňuje navíc základní rysy, které Mukařovský přechází: její 

původně orální způsob předávání a neosobní ráz. 

Důležitý je vztah přísloví k ostatním proverbiálním rčením: k pranostikám, 

pořekadlům, zaříkávadlům a zaříkávacím formulím, k citátům. Nejblíže má přísloví 

k pořekadlům – ta však zpravidla nebývají celou větou a vyjadřují se především 

imperativem. Důležitý u obou je ráz hodnocení – u přísloví zobecňující, u pořekadel 

naopak subjektivní a konkretizující.  

Hodnocení naopak postrádají pranostiky, právě ty jsou podstatným a hlavním 

zkoumaným materiálem naší práce. Tato povětrnostní pravidla bez jakéhokoli zhodnocení 

situace konstatují zákonitosti meteorologických jevů. Pranostiky vznikaly v důsledku 

pozorování přírody očima lidí a v průběžném zobecňování klimatických jevů. Naši 

předkové uměli z náznaků přírody předpovědět stav počasí, a to především kvůli zajištění 

zemědělských a hospodářských prací. Aby pranostika platila, je velmi důležité respektovat 

lokalizaci jejího vzniku – pokud je přenesena do zeměpisných oblastí s jiným klimatem, 

ztrácí svou prognostickou hodnotu, a tudíž použitelnost. Překladové pranostiky tedy nejsou 

pravdivými prognózami. Ovšem ani u mnohých původních pranostik nemůžeme 

vyzdvihovat správnost jejich mínění, přestože většina z nich vznikala z pravdivého jádra. 

Jak praví meteorolog Munzar (1985), mnoho pranostik bývá pověrečného původu a složka 

rýmová převažuje nad obsahovou/pravdivostní. Podobné závěry vyvozuje Mukařovský o 

příslovích.  

Dalším důvodem neplatnosti pranostiky je stáří jejího vzniku – během času došlo 

ke změnám jak klimatických podmínek (a tedy obsah rčení se vyprázdnil), tak k reformám 

kalendáře, který je důležitou součástí veškerých povětrnostních pravidel. Mnohé 

z pranostik jsou navíc obrazné a jejich význam není dnes vždy zcela vysvětlitelný (Munzar 

1985). 

Obsah pranostik je podobně jako u přísloví velmi rozmanitý. Munzar rozlišuje dvě 

skupiny: povětrnostní pranostiky se týkají předpovědí počasí na určitý den (vnímejme jako 

období) roku, vztahují se přitom ke známému světci. Peterka označuje první skupinu jako 

pranostiky meteorologické a dále je dělí na pranostiky krátkodobé a na pranostiky 



14 

 

výročního cyklu, podskupinami jsou pranostiky varovné, singularitní (týkající se odchylek 

od typického počasí) a fenologické (tedy příroda v závislosti na počasí). Druhou skupinu 

tvoří hospodářské pranostiky, které vznikly z praktických důvodů – panující počasí v nich 

má vliv na úrodu (na jarní setbu, zrání a letní či podzimní sklizeň). Pranostiky navíc 

reagují na potvrzené pravidelné výkyvy teplot, jako jsou Tři ledoví muži v polovině 

května, Medardova kápě v červnu, babí léto v září a vánoční obleva.  

Přísloví i pranostiky jsou dodnes udržovány tradicí, podle Mukařovského dokonce 

vznikají v živé řeči stále nové. Že i stará rčení pořád žijí v našem povědomí a opírají se o 

jednotlivá roční období, se snažíme dokázat touto prací.  
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2. POJETÍ ČASU 

 

„Stojí, stojí strom,  

na tom stromě dvanáct větví, 

na každé větvi po čtyřech hnízdách, 

v každém hnízdě po sedmi vajíčkách.“  

(Plicka – Volf 1978, s. 9) 

 

2.1 Lineárnost a cykličnost času 

 

V nejobecnější rovině vnímáme čas dvěma způsoby – jako jednotku lineární (čas 

spějící neustále rychle kupředu, nikdy se nezastavující) – a jako jednotku cyklickou (v 

souvislosti s pravidelně se střídajícími ročními dobami během jednoho roku). Obě jsou pro 

naši práci podstatné. 

2.1.1 Na jedné straně představuje čas abstraktní neurčitý pojem, jehož jsme 

součástí. Nemůžeme ho ani zastavit, ani vrátit zpět, ani posunout. Tento čas nezačíná, 

nekončí, je nezměřitelný, neboť neustále spěje kupředu. Spjat bývá s věčností a 

nekonečností. Časový úsek, ať už delší či kratší, chápeme podle Vaňkové (2007, s. 140–

141)  jako „objekt pohybující se směrem k nám: čas přichází, očekávaná událost je buď 

ještě daleko, nebo už se blíží, případně je takřka za dveřmi/přede dveřmi.“ Přičemž 

přítomnost se velmi rychle proměňuje v minulost a budoucnost v přítomnost – celé se nám 

to jeví ve své linearitě, nepřetrženě, v pohybu: čas letí, běží, kráčí mílovými kroky, uteklo 

to jako voda, mnoho vody od té doby uplynulo, odnesla/vzala to všechno voda. Čas bývá 

prototypem tekutosti – inspirací mu je tekoucí voda, její samovolný ničím a nikým 

neřízený pohyb. Naše vnímání času je s neovlivnitelným plynutím vody spjaté – u obou 

hraje roli jejich pomíjivost a nevratnost, což vyjadřuje přísloví: „Nelze vstoupit dvakrát do 

téže řeky“. Dále je čas přirovnáván k cestě – po ní kráčíme směrem ke své budoucnosti, 

čas přitom neustále plyne. Lineární čas navíc nelze (na rozdíl od času cyklického) vnímat 

žádným ze smyslů (Nebeská 2007). 

Na člověku jakožto objektu pohybujícím se v čase je plynoucí čas znát – což 

vyjadřujeme slovesem stárnout (postupná změna probíhající neustále); u viditelné změny, 

kdy se na nás čas podepisuje, existuje její dokonavá varianta zestárnout: Z dítěte se 

postupně stává dospívající, dospělý, starý člověk – žádná z těchto etap lidského života a 

vývoje však není ohraničená, nedochází k rychlým změnám a přechodům z jedné fáze do 
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druhé. Každý člověk má na světě svůj vyměřený čas, nikdo z nás tu není věčně (a nic 

netrvá věčně, nic není věčné). Mládí bývá ze všech fází lidského života hodnoceno ve stáří 

jako jaro života (viz kapitola Jaro): Zlaté časy – mladá léta. Mladost výší, starost hrbí. 

Slunce jest milejší, když vychází, než když zachází. 

Znázornění lineárního času na malířském plátně bývá opět především 

prostřednictvím člověka – na nás lze asi nejlépe vystihnout, že doba opět pokročila. E. H. 

Gombrich, autor knihy Příběh umění (2001), dává hned v úvodu díla do kontrastu dva 

známé malíře: P. P. Rubense, který namaloval svého syna Nicholase – červenolícého 

roztomilého chlapce, a A. Dürera s Portrétem umělcovy matky – staré vrásčité ženy.  

2.1.2 Čas můžeme dále vnímat skrze cykličnost přírody. Jako lidé jsme v 

systému přírody ukotveni, jsme její nedílnou součástí. Příroda se proměňuje během čtyř 

ročních období a cyklicky se opakuje. „Alegorie ročních období a měsíců poukazují na 

pravidelný rytmus života a práce v tomto světě, daný pohybem Slunce“ (Royt – Šedinová 

1998, s. 15). 

Jaro bývá symbolizováno jako zrod, je to období prosperity, kdy všechno kvete, 

pučí, rodí se. Léto je pak znázorněno v plné kráse, na vrcholu blahobytu. Podzim už bývá 

vnímán melancholicky, symbolizuje stárnutí a přechod do dalšího období. Zima značí 

nevlídnost, beznaděj, bídu, smrt. Přeneseně tyto atributy vztahujeme na lidský život – a 

tedy převádíme cykličnost ročních období na jedinkrát prožitou linearitu – po období zimy, 

které značí smrt, se už dalšího jara nedočkáme (A na jaře už nezaseju). Příroda je tedy buď 

podobna člověku (již zmíněný proces od jara do zimy), anebo člověk bývá přirovnáván 

k jednomu roku měnících se přírodních jevů – tím může být řečeno, že je člověk součástí 

přírody, a tedy se nevyhne jejímu působení a také že jeden jediný člověk je ve velkém 

světě přírody maličký ve srovnání s tím, jak početné je lidstvo. Každý rok (vždy čtyři 

proběhnuvší roční období) může symbolizovat život jednoho člověka: „Rok symbolizuje 

věčnost i krátkost jednoho života.“ (Royt – Šedinová 1998, s. 15). 

 

2.2 Významy času 

 

Pojem čas čerpáme z výkladových slovníků češtiny SSJČ (1989) a SSČ (1978) – 

v nich dosahuje až osmi různých významů.  

2.2.1 Čas můžeme vymezit jako určitou dobu (denní, noční, letní), jež trvá odněkud 

někam – někde začíná a končí, je cyklická a měřitelná (letní prázdniny) anebo trvá 
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neurčitou dobu (za těch časů, na věčné časy) či přesný okamžik trvání je neurčitý (včera 

těmi časy, tou dobou).  

2.2.2 Čas je dále vhodný k nějaké činnosti: čas k jídlu, čas na práci, je nejvyšší čas 

anebo je dost času, vše má svůj čas, každý čas má svůj čas a každá věc má svůj čas. Je to 

čas objektivní, který si neurčuje sám mluvčí, ale který je daný. Symbolem vyměřeného 

času jsou přesýpací hodiny – vymezují určitou dobu. 

2.2.3 Máme-li čas, značí to volnou dobu, vhodnou k našim zálibám. Tento čas 

můžeme strávit, promarnit nebo promrhat. Kdo má k čemu příhodný čas, nechť na jiný 

nečeká zas.  

2.2.4 Čas se týká života a živobytí – souvisí to hlavně s minulostí a životem na 

vesnici, kdy lidský život závisel na milosrdnosti přírody. Čas se v tomto případě vyskytuje 

v plurálu – časy, které trvaly nějakou (neurčitě dlouhou) dobu. Byly časy dobré a zlaté 

(teplé, s nadbytkem úrody), na které se dlouho vzpomínalo, nejvíce pak v časech zlých a 

krutých – ty jsou často spojeny s obdobím zimy, s neúrodou či válčením, kdy převládala 

zima, hlad a bída. Karafiátovi Broučci se každé ráno modlili, aby na ně nepřišly zlé časy a 

aby přežili kruté zimy.   

2.2.5 S tím souvisí i pojetí času ve významu počasí: opozita čas a nečas jako čas 

dobrý a čas špatný; blýská se na časy (na lepší časy, než jsou teď).  

2.2.6 V jiném pojetí se dá čas určit podle poledníků. Na nultém poledníku máme 

čas greenwichský. Každý poledník má pak svůj místní čas, který je přesný – ukazuje, kolik 

hodin je na místě, na kterém se právě nacházíme. Ale na našich hodinkách se už 

neprojevuje čtyřiadvacetiminutový rozdíl mezi západem a východem České republiky. 

Existuje čas středoevropský či východoevropský. Při cestování přes poledníky je třeba čas 

přeřídit, abychom měli ten správný, přesný čas.  

2.2.7 Čas také může značit určitý výkon. Sportovci si nechávají měřit čas, za který 

uběhli, uplavali, ušli, zabruslili, zajeli požadovanou trasu. Poté tyto časy porovnávají a 

výkony neustále zlepšují.  

2.2.8 Z hlediska jazyka pak mluvíme o čase gramatickém, tedy takovém, který 

vyjadřuje mluvnickou kategorii. „Čas slovesný není vždy totožný s časem reálným, tj. např. 

tvar minulého času nemusí vyjadřovat minulost, resp. minulost se nemusí vždy vyjadřovat 

pomocí tvarů minulých časů.“ (Čermák 1997, s. 186). Některé jazyky gramatický čas 

vůbec nevyjadřují a u těch, co ho mají, se liší hodnota – počet časů je od dvou do osmi. 

Čeština vyjadřuje časy tři – přítomný, minulý a budoucí, přičemž futurum je vyjadřováno 
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jen u nedokonavých sloves (možná se jedná o pozůstatek z dob dávno minulých, kdy 

slovanským jazykům futurum chybělo).  

2.2.9 V syntaxi se jako větný člen projevuje příslovečné určení času (konkrétně 

jako okolnost doprovázející děj), často se využívá i vedlejší věty příslovečné časové (se 

stejnou funkcí jako větný člen).  

2.2.10 Původní časъ nejspíš označoval běh, plynutí času, jak se jeví v rychlé 

proměně všeho, a nikoli konkrétní dobu – ta je odvozena zřejmě od česati ve významu 

spěchati. 

 

2.3 Konceptualizace času 

 

O čase mluvíme velmi často v přenesených významech – zkonkrétňujeme tak 

abstraktní pojem:  

 2.3.1 Antropomorfizovaný čas – bytost. Ze starověkých bohů můžeme jmenovat 

přinejmenším dva, již jsou spjati s časem. Janus, bůh počátku všech věcí a ochránce dveří 

(dveře symbolizující příchod odněkud a odchod někam), je zobrazován se dvěma tvářemi – 

stará se dívá do minulosti (k uplynulému roku), mladá vstříc budoucnosti (do roku 

následujícího), což zároveň značí, že počátek jednoho je zároveň koncem jiného. Na 

starosti měl počátek dne, první den v měsíci i první měsíc v roce – odtud název január 

(januarius). Svátek Jana připadal na první den v roce, na Nový rok, a lidé si ho připomínali 

dokonce i na počátku každého nového díla (Zamarovský 1982). 

Za boha času je v řecké mytologii považován Chronos. Ve starých řeckých mýtech 

a bájích však o něm nejsou zmínky, to až v helénistické době a jen u některých mystických 

kultů (např. u orfiků). Jelikož je Chronos pro svou hláskovou podobu ztotožňován s 

Kronem (lat. Kronos), i jeho protějškem se v římské mytologii stal Saturnus.  Přece jen 

však existuje jisté zachycení podoby boha Chrona: většinou se zobrazoval jako had 

s různými zvířecími hlavami. Jako starý muž spolu s přesýpacími hodinami bývá Chronos 

označován až novodobými umělci (Zamarovský 1982).  

2.3.2 Čas – tekoucí voda. Zřejmě nejčastěji je čas přirovnáván k vodě. Jsou si 

podobné tím, že oba tečou, plynou vstříc novému prostředí a nikdy se už nevrátí. Vodu 

(potok, řeku) ani čas nelze zastavit, jsou tady neustále, ale přesto se mění, přináší nám něco 

nového a ihned s tím zase odtékají. Podstatný je pohyb vody (a času): Čas plyne jako voda, 

každé chvilky je věčná škoda. Od té doby hodně vody uplynulo. Stojatá voda páchne. 
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2.3.3 Čas – cesta. Podobně jako voda, i cesta znázorňuje lineárnost a prchavost 

času. Schéma cesty je podle Saicové Římalové (2010) nejdůležitější pohybové schéma – 

na rozdíl od plynoucí vody se zde nepohybuje sama cesta, ale člověk, který po ní kráčí, 

jde, utíká, běží, chvátá, spěchá. Začíná východiskem, pokračuje samotnou cestou (a 

pohybem člověka) – směřováním, končí cílem. Lidský život může být pojatý jako pohyb 

prostorem a časem (čas konceptualizujeme také jako prostor). Člověk, když hledá, 

všelijakými cestami chodí. Delší cesta bývá jistější. Veselý společník zkracuje cestu. Zlatá 

střední cesta. 

2.3.4 Čas – trpělivý lékař. Pro „nemocného“ člověka, jehož problémy se nedají 

vyřešit rychlým způsobem, představuje čas lékaře. Připomínána je tu lineárnost i tekutost 

času – díky času se přítomnost stává minulostí, zlé se mění ve vzpomínky a čas vzpomínky 

odnáší pryč anebo od nich utíká vstříc čemusi novému. Trvá dlouho, než se člověk 

uzdraví, musí být proto trpělivý a čekat, až se zlé v dobré obrátí. Čas léčí všechny bolesti. 

Čas raní, čas hojí. Čas všechno zhojí. Čas zhojí všechny rány. Čas je nejlepší lékař. Čas 

vše narovná. Čas růže přináší. Trpělivost přináší růže. Čas se vyčkati musí. 

2.3.5 Čas – rádce. Čas je lidským pomocníkem – nejen jako lékař, ale i jako rádce. 

Opět platí pravidlo, že člověk má být trpělivý, a časem se ukáže, co je pro něj nejlepší. 

Nespěchat, nedělat ukvapená rozhodnutí, ale v klidu rozmýšlet, trpělivě se rozhodnout. Po 

cestě životem sbíráme zkušenosti – tím, jak zvládáme různé životní situace, postupně 

zjišťujeme, jak se ve kterých situacích co nejlépe zachovat. Čím jsme starší, tím máme v 

zásobě větší zkušenost a lépe si poradíme s problémem: Čas nejlépe poradí. Čas odkrývá 

pravdu. Čas je nejlepší rádce. Co rozum nedává, čas přináší. 

2.3.6 Čas – běžec. Na druhou stranu se nám vyjevuje, že čas pádí, utíká, běží, čas 

na nikoho nečeká, kvapí. Na rozdíl od času – lékaře, který na uzdravení potřebuje dlouhý 

čas, čas – běžec nás rychle opouští a běží si pro vítězství (konečného cíle však nikdy 

nedosáhne). Žádný člověk ani žádná jiná bytost není schopna čas zastavit. Tak se může stát 

pouze v pohádkách – jen tady, mimo realitu, mimo jakékoli zákony může být zastaven čas 

třeba na sto let (Šípková Růženka) a člověk může získat nesmrtelnost (bude žít věčně a 

nebude stárnout, čas jej bude míjet). Čas na nikoho nečeká. Čas (rychle) utíká. Časy běží, 

nic jej nezastaví. Rok má krok. Běží, běží, nepoleží, nemá vůz ani saně, přece nikdy 

neustane. 

2.3.7 Čas – nositel změn. A jelikož čas má (narozdíl od vody, anebo stejně jako 

voda) nad člověkem moc, jelikož člověk žije v součinnosti s časem, mění se i on. Přináší 
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neustále něco nového, svět se pod vlivem času mění, a stejně tak i člověk: Časy se mění a 

my se měníme v nich. Časy se mění, co bývalo, není. Člověk se časem mění. Čas ukáže. 

2.3.8 Čas – peníze. V zaměstnáních představuje čas cennou investici, která se dá 

přepočítat na peníze. Čím více času člověk věnuje práci, tím více peněz má: Čas jsou 

peníze. Čas platí, čas tratí.  
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3. KONCEPT ROČNÍCH OBDOBÍ 

 

„Rok značí Krista, roční období evangelisty a měsíce apoštoly.“ 

(Royt – Šedinová 1998, s. 15) 

 

Vnímání času, především jeho cykličnosti, je pro různé národy žijící v různých 

částech světa rozdílné – důvodem je odlišná klimatická oblast (podnebí) a odlišné děje 

v ovzduší (počasí). My respektujeme život v mírném podnebném pásu, ve kterém je 

alespoň osm měsíců v roce teplota mezi 10–20°C a v němž se pravidelně střídají a opakují 

čtyři roční období. Především pak budeme vycházet z myšlení a vnímání přírody a počasí 

(a ročních období) českých lidí.   

Vymezme si nejprve výrazy příroda a počasí. Příroda je na jednu stranu vše okolo 

nás, co nestvořil člověk (živá i neživá příroda), a také (s užším významem) volná krajina 

s rostlinstvem a živočichy (SSJČ 1989). Slovo je již staročeské, vytvořené Klaretem, 

existovalo vedle podobného přirozenie a je tvořeno podle stejného principu jako úroda 

(uroditi se – přihoditi se) (Machek 1997).  

Příroda je schopna pohybu – dokazuje nám tím svou nehynoucí přítomnost na zemi, 

svou „živost“. Přírodní jednotliviny se mohou pohybovat samy od sebe, pomocí vlastní 

vůle (pohybuje se voda, která teče v řece), ale povětšinou jsou řízeny cizí silou (kterou 

ovšem také může být přírodní subjekt – např. vítr). Pohybují se tak větve stromů, když do 

nich fouká vítr, stejně jako se ohýbají květiny či se ježí srst/peří zvířat, a dokonce i člověku 

naskakuje při silném studeném větru na těle husí kůže. Čas i přírodu vnímáme metaforicky 

a mluvíme o nich v prostorových termínech (žene se k nám bouřka, valí se povodeň, 

přichází déšť, padá sníh), především v rámci každého ročního období zvlášť (Saicová 

Římalová 2010). 

Počasí je okamžitý stav ovzduší, často se měnící (na rozdíl od 

stálého/stabilního/dlouhodobého klimatu). Ve staročeštině existoval název počěsie 

znamenající především vhodnou dobu a příležitost, až ve druhém významu pak dobré 

počasí a pohodu (oproti nepočěsie – nepohoda), a teprve naposled mu přikládáme dnešní 

význam povětrnostních podmínek.  

Roční období jsou spjata s počasím a přírodou, ale také s hospodářským životem na 

vesnici. Působí jak na každého člověka individuálně (někdo má raději zimu, někdo léto, 

jiný jaro), tak především kolektivně, hromadně – většina lidí preferuje teplá období – 

souvisí to s naším prožíváním, cítěním, pozitivní reakcí na teplo, světlo, slunce, na ptačí 
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zpěv, na rašící květiny, prodloužené dny. V zimních měsících bývalo v minulosti naopak 

méně práce, člověk byl v době odpočívající přírody více doma a měl více volného času.  

V rámci čtyř ročních období se nejvíce projevují (a nejvíce spolu kontrastují) léto 

se zimou. V létě bývá teplé počasí, vedro, nosíme co nejlehčí vrstvu oblečení; zimu 

symbolizuje mráz a sníh, teploty pod nulou, oblečení typu čepice, rukavice, šála. Jelikož 

k žádným přírodním změnám však nedochází radikálně, skokově, jsou mezi nimi umístěna 

dvě období přechodná, která léto i zimu mírní. Jaro a podzim jsou navzájem období 

podobná, s mírnými teplotami; rozdíl je v tom, od čeho kam směřují: jaro je přechodem 

mezi zimou a létem, teploty se zvyšují, počasí se vylepšuje, objevují se první květiny a 

ptáci přilétají zpět domů. Podzim pak umožňuje přejít od teplého léta ke studené zimě, 

stromy i zvířata se připravují na zimní spánek: stromy shazují listí, zvířata nabírají srst, 

ptáci odlétají za teplem. Umělá hranice mezi ročními obdobími je dána astronomy (a tedy 

proto můžeme určit přesná časová rozmezí každého období), zároveň v rámci jazykového 

obrazu světa přisuzujeme každému ročnímu období tři celé měsíce, které nazýváme 

klimatické. 

Pro každé období existuje množství aktivit či sportů, které je člověk schopen 

vykonávat. Rozlišujeme sporty letní a zimní: letní můžeme provozovat po většinu roku, 

kdy není sníh, a to na asfaltu, na písku, na trávě, na vodě i ve vodě; k zimním hrám 

využíváme sníh a led.  

Roční doby či jejich prototypy se objevují v uměleckých dílech: v malířství, 

v lidových písních i říkadlech, v pohádkách, ve frazeologii i v umělé literatuře a v 

umělých písních.  
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4. JARO 

 

Zelenaj sa, zelenaj, travěnko zelená! 

„Jak se já mám zelenat, když nemám kořena!“  

(Plicka – Volf 1978, s. 88) 

 

4.1 Charakter jara a jarní počasí 

 

Roční období, které nastupuje v rámci kalendáře jako první v pořadí, má pro své 

prvenství opodstatnění. Přestože není hned od svého astronomického nástupu převážně 

teplé (jak varuje pranostika Byť byl první jarní den jak na zakázku, nechoď ještě na 

procházku, ať tvé zdraví neztratí svou sázku), k teplotnímu růstu po celé své období 

směřuje. Se vzrůstajícími teplotami se začíná dařit i přírodě, která se po zimním spánku 

připravuje na nový růst i na svou obnovu. Jaro tak značí (konotuje) zrod, začátek, novotu, 

mladost, optimismus i přívětivou tvář jarní přírody.  

Jedním ze symbolů jara jsou vracející se vlaštovky – tito tažní ptáci mění lokalitu 

v souvislosti s počasím. Na zimu středoevropskou oblast opouštějí a vydávají se do 

dalekých teplých oblastí, s příchodem nového ročního období se pak navracejí. Vidina 

prvních vlaštovek na předjarní obloze byla pro lid v minulosti signálem počátku teplého 

počasí, vhodného pro začátek zemědělské sezóny. V přísloví Jedna vlaštovka jaro nedělá 

ale dali lidé na srozuměnou, že zima se stále ještě může projevit, a to během celého jara. 

První setkání navrátivší se vlaštovky s lidmi zvěstováním jara ještě zdaleka nekončí – tento 

teplomilný pták si totiž staví hnízdo při lidských příbytcích, může tak být s člověkem 

v dennodenním kontaktu a stále více se projevující teplé počasí mu svou přítomností 

připomínat.  

Jarní počasí je tedy takové, které vyhovuje probouzející se přírodě a čerstvým 

sazenicím: jasné, slunečné, bezvětrné a s co nejmenším množstvím dešťů. Teplé sluneční 

paprsky napomáhají sazenicím v jejich růstu, vítr a déšť nebrání v rozfoukání či vyplavení 

semínek.  

Obloha se na jaře vyjasňuje, na rozdíl od ustupující zimy je jasnější, prosvětlenější, 

čistá, modrá, azurová či blankytná, jako vymetená, plná bílých kudrnatých beránků. 

Nejvíce se na jarní denní obloze projevuje slunce, v příslovích a pranostikách často 

personifikované. Mezi jemu přiřčené části těla patří oči, ústa, ruce (jeho sluneční variantou 

jsou paprsky), nohy – díky nimž na nás může vykukovat (zpoza mraku), hladit nás, 
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objímat, líbat a dýchat na nás své příjemně hřejivé teplo (Haller 1969), přecházet přes 

celou oblohu, putovat, schovat se, vyjít. Zařadili bychom ho ke schématu nádoby – 

navenek má slunce lidskou podobu a uvnitř je plné tepla, které prostřednictvím paprsků 

vysílá na zem. Před sluncem se na jaře ještě neschováváme, naopak sluneční paprsky a 

jejich hřejivost vyhledáváme.  

Jaro vymezujeme jako roční období, které trvá od 21. března do 20. června. První 

jarní den je určen jarní rovnodenností, tj. dnem, kdy světlá i tmavá část 

čtyřiadvacetihodinového cyklu jsou vyrovnány, obě trvají dvanáct hodin. Jaro je obdobím 

prodlužujících se dnů – tento proces trvá po celé období, až do letního slunovratu. 

Pravé (plné) jaro nastupuje však později než v den jarní rovnodennosti – závisí 

především na nadmořské výšce místa. Fenologický počátek jara (tedy mající vliv na 

životní projevy, kryjící se se začátkem vegetačního období) začíná se setím ovsa, plné jaro 

pak nastupuje společně s květy jabloní (Munzar 1985). Stejně tak i podle klimatologa 

Vondráčka (2009) je jaro v České republice charakterizováno jako období s průměrnými 

denními teplotami mezi 5–15°C. V nížinách (tedy v oblastech okolo dvou set metrů nad 

mořem) začíná jaro kolem sv. Josefa (19. března) a končí už 18. května. Ve 

vyšších polohách nad 500 metrů nad mořem však období rovnodennosti spadá stále ještě 

do reálné zimy, jaro později nastupuje a také dříve končí.  

Spolu s podzimem je jaro obdobím přechodným, a nejspíš právě proto i krátkým. 

Vondráček dokonce tvrdí, že se trvání obou těchto ročních dob v poslední době zkracuje – 

dlouhou dobu vládne především zima a chvíli po ní skokovým tempem nastupuje léto.  

  

4.2 Význam a etymologie 

 

4.2.1 Slovo jaro má všeslovanský základ jař, staročesky jěř. Původ slova souvisí 

s tím, co člověk v období jara vykonával, tedy se setím obilí – v trojpolním systému setby 

značil jař obiloviny seté na jaře; jarní pšenice se označovala slovy jařina, jařice, jarka. Ze 

společného základu pochází i zastaralý název jehňátka – jeřátko.   

Jaro bylo kdysi obdobím, kdy začínal nový rok – jak u starých Římanů, tak u 

slovanských národů. Den jarní rovnodennosti jako první den nového roku byl symbolem 

počínajícího života (Munzar 1985). Kalendář byl tak s ročními obdobími ve větší shodě, 

než je tomu dnes (první leden stojí na začátku našeho kalendáře, ale nikoli na začátku 

zimního, či dokonce jarního období). Název jaro pramení z germánských jazyků, kde opět 
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znamená začínající rok (srov. anglicky year, německy Jahr). Z němčiny pochází také 

spojení slov jaro a trh – jarmark (výroční trh, který se v době jara konal).  

4.2.2 Praslovanské i staroslověnské pojmenování pro jaro znělo vesna, později ho 

přijali naši národní obrozenci i do češtiny (Machek 1997). Výraz vesna se používal za 

národního obrození výhradně, novější výraz jaro se ujímá až později (Gebauer 1970). 

Název vesna původně pochází z litevského pojmenování vãsara značícího léto. Můžeme 

tedy konstatovat, že v praslovanštině byly pojmy jaro a léto blízké (stejně jako jsou si 

blízká i obě roční období). 

Srovnejme nyní výraz jaro (a níže i jeho měsíce) s některými slovanskými jazyky – 

se západoslovanskou polštinou a s východoslovanskými jazyky běloruštinou a 

ukrajinštinou. Vybrali jsme je proto, že mnohé z názvů nejsou u těchto jazyků převzaté 

z latiny (jak tomu je třeba u ruštiny nebo slovenštiny), ale respektují své vlastní názvy, 

přičemž čerpají především ze slovanské tradice.  

Jaro se ve všech třech jazycích vyjádří vesna, respektuje přitom své vlastní 

jazykové principy (pol. wiosna, běl. вясна, ukr. весна). Tedy narozdíl od českého výrazu 

jaro nenavazují na tradici nového roku, ale zdůrazňují probouzející se přírodu.   

Vesna označuje jaro nejen pomyslně, ale i svým konkrétním zpodobením slovanské 

bohyně jara, symbolizující mládí, život a lásku. Jejím atributem je bříza, která ze stromů 

raší na jaře jako první.  

4.2.3 Bříza je také etymologicky spojena s prvním jarním měsícem. Březen, 

přestože oficiálně spadá do jara až svou poslední třetinou, asociuje přicházející jaro a 

počátek přívětivého počasí už svým názvem. V březnu končí mrazy, taje zbylý napadaný 

sníh (O svatém Tomáši sníh bředne na kaši), vykvétají první sněženky a také břízy – v 

současném kalendáři nastává však březen dříve než počátek rašení bříz (Munzar 1985). V. 

Machek (1997) odvozuje původ slova březen od březí – neboť zvířata (především drobný 

dobytek jako ovce a kozy) rodí na jaře mláďata. Zároveň uvádí jako protiklad k březnu (a 

současně v její souvislost) podzimní měsíc říjen – nejprve musí přijít doba říje (vztáhněme 

si ji i na menší zvěř), aby se mohla mláďata narodit. Jako příklad uvádí humorné 

přirovnání Má práce jako kozel na podzim. 

Březňák je pivo mající svůj název od prvního jarního měsíce odvozeno. Je 

považováno za nejlahodnější pivo, jelikož právě v březnu nejlépe klíčí ječmen a počasí 

přeje chemickým pochodům při vaření tohoto piva.   

Břízy jsou prototypem i pro ukrajinský třetí měsíc – název je shodný s výrazem 

českým – Березень. Běloruština vychází z toho, co zmiňuje v Etymologickém slovníku 
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jazyka českého i Machek (1997) – a totiž, že bříza dává mízu k pití – bělorusky se březen 

řekne Сакавік (od sok – šťáva).  Naopak polština navazuje na latinskou tradici a nazývá jej 

jako marzec.  

4.2.4 I měsíc následující má ve svém českém názvu zahrnutý jarní strom – je jím 

duben, během něhož duby raší. Podle J. Holuba a S. Lyera (1967) je staroslověnské dąbъ 

zřejmě již praevropského původu a zřejmě souvisí s německým Tanne (jedle). Machek 

(1997) uvádí i příčinu této spojitosti obou stromů: souvisí se slovesem třísliti (u 

Jungmanna dubiti) a s produktem – koželužským tříslem –  získaným u Slovanů z dubu a u 

Germánů z jedle. Přenesení se netýkalo jen stromů, ale také jejich názvů – a příkladem 

jejich podobnosti je finské slovo tammi (srov. s německým Tanne) znamenající však dub.   

V některých indoevropských jazycích (germánských, románských, některých 

slovanských, v řečtině atd.) se celý měsíc nazývá April – pochází z lat. slovesa aperire, což 

znamená otevírání. Na jaře se otevírá příroda a tím začíná jaro (viz níže). V českém pojetí 

je April slovo pro měsíc duben zastaralé a dnes se používá pouze pro první den měsíce – 

apríl je den šprýmů, vtipů, legrácek a napálení někoho (S aprilem koho poslati).  

4.2.5 Polsky se čtvrtý měsíc v roce nazývá kwiecień – a právě toto slovo inspirovalo 

J. Jungmanna k českému označení pátého měsíce. Výraz květen (měsíc květů) se poprvé 

objevil v překladu Ataly jako poetismus, v češtině se ale ujal a nahradil dosavadní 

pojmenování, jako mladší variantu označení měsíce. Podobně jako polština mají i oba námi 

vybrané východní jazyky příbuznost čtvrtého měsíce (tedy našeho dubna) s naším květnem 

– v ukrajinštině se užívá slovo квітень, běloruský název красавіка vychází ze slovesa 

kvést. V Čelakovského Mudrosloví (1949) se pak v jednom rčení vyskytuje pro květen 

česká složenina trnopuk. 

Původní název máj byl přejat z latiny (maius) a používán vzdělanci, pronikl ale i 

mezi lid, dokud nebyl ve spisovné řeči nahrazen právě výrazem květen. Máj se dnes 

využívá jako výraz poetický, vznešenější a méně obvyklý, v povědomí českých lidí je 

především díky stejnojmenné básni K. H. Máchy, která jarní měsíc oslavuje, a dále ve 

folklorních textech (viz níže).  

Máj převzali do svých jazyků i polština s běloruštinou, ukrajinština se naproti tomu 

svým názvem vymyká: květen se nazývá травень – zřejmě na důkaz rostoucí a zelenající 

se trávy. 

Máj i květen se používají v českých kolokacích májový/květnový deštík/deštíček, na 

Slovensku ve spojení májová brynza. Odvozeniny se týkají májových událostí: 



27 

 

máje/májka, moravsky mája (slavnostně ozdobený strom), majáles (studentská slavnost 

konaná v máji) (Machek 1997). 

 

4.3 Barvy jarní přírody 

 

4.3.1 Každé roční období vnímáme rovněž skrze jeho barevnost. Barvou jara je 

podle SSČ (2007) „svěže zelená“. Ona „svěžest“ je zahrnuta ve významu dnes již knižního 

výrazu jarý, (odvozeného od jara). Jarý znamená mladě svěží, bujný, rozjařený (Rejzek 

2001), původně (a dnes i v některých slovanských jazycích) však i prudký, prchlivý, přísný 

až zuřivý. Nelze však říci, že by tyto významy spolu nesouvisely – mladý člověk má větší 

sklony k prudkosti až zuřivosti než starý (který již nemá potřebu dávat své pocity tolik 

najevo). Zelená barva tedy symbolizuje a konotuje svěžest, mládí, naději, znovuzrození – a 

s nimi související jaro. Počátek jara ještě bez typické zelené barvy je naznačen v ukázce 

této kapitoly.  

4.3.2 Zelená barva v jarní přírodě zcela převládá, vidíme ji všude okolo – je 

součástí stromů (jejich listnaté i jehličnaté koruny), keřů, rostlin (jejich nadzemních částí: 

stonků, listů i poupat) a trávy. Na jaře se veškerý život zelená a zelení, tato barva je 

prototypem rostlinnosti (Myslivečková – Hudáková – Vysuček 2001) a také meditační 

barvou rostlin a barvou očistných vod (Benoist 1995). Zelená je každá zdravá rostlina, 

opakem je rostlina suchá, usušená, žlutá, hnědá atd. 

Etymologicky se výraz zelená užívá ve všech slovanských jazycích, odvozen je od 

slovesa zelenati se (opět o trávě a rostlinách), přípona –ený má svou inspiraci v podobném 

výrazu barvy: červený.   

4.3.3 Jestliže je zelená barva spjata s růstem rostlin, pak žlutá je prototypem jejich 

květeny. Na jaře se objevují žlutě rozkvetlé květiny a rostliny: pampelišky, blatouchy, 

tulipány, řepka olejka, petrklíče. Žlutou barvou oplývají také kuřátka a housátka, která se 

v jarních měsících rodí. 

4.3.4 Jarně naladěný člověk má být veselý (SSČ 2007), má se radovat, že čas 

nejisté zimy je pryč a že nastává období prosperity. J. Zaorálek (1996) zaznamenal lidové 

přirovnání Hledí jako z jara, původně ve významu vesele, dnes však s posunutým 

významem: nevěřícně, nechápavě, přihlouple (srov. Hledí jako tele na vrata/jako vyoraná 

myš).  

Veselost se na člověku může projevit při pohledu do slunce – zde si nevybíráme, 

jak se budeme tvářit, ale jsme nuceni zavřít před ostrým světlem oči, posunout koutky 
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svých úst směrem k očím, zvrásnit celý svůj obličej. Přesto tato grimasa není nepříjemná, 

podobně ji využíváme i v situacích, kdy chceme dát najevo svůj souhlas a spokojenost, kdy 

jsme „veselí“. Otázkou zůstává, zda je veselá nálada příčinou, či důsledkem úsměvu. 

V mnoha případech se smějeme proto, že jsme šťastní, máme z něčeho radost. Ale i 

naopak se nám může při pohledu na slunce či do něj zvednout nálada – jaro nám vykouzlí 

úsměv ve tváři a dodá optimismus a naději, sebere nám všechny zimní chmury. Jaro je 

přímým dodavatelem dobré nálady a veselých pohledů lidí. Jak jarní slunce a čerstvý svěží 

vzduch probouzí a uzdravuje, můžeme vidět ve filmové pohádce Lotrando a Zubejda 

(režisér K. Smyczek, scénář Z. Svěrák 1997, na motivy K. Čapka).  

 

4.4 Předjarní myšlenky na jaro 

 

Předjaří je období, které trvá od svatého Matěje (24. února) do svatého Josefa (19. 

března) (Vondráček 2009). Patří do dřívějšího dělení ročních období, které respektovalo 

světce – především si je lidé byli schopni zapamatovat (na rozdíl od jednotlivých dat) a 

přiřadit k nim daný typ (stereotyp) počasí, často v souvislosti se zemědělskými a 

hospodářskými pracemi. Těchto období (fenologických fází) bylo více, než kolik ročních 

dob máme dnes – reagovaly totiž na projevy rostlin a živočichů v závislosti na počasí. 

Předjaří (období před jarem) se jinak ještě nazývalo pozimek (následovalo těsně po zimě či 

spadalo do období končící zimy). V tomto období již lidé budoucí jaro nedočkavě 

očekávali. Není divu, zima je velmi dlouhé období a mnohdy bývá krutá.   

Období kolem oslavence Matěje bylo považováno za konec kruté zimy, neboť 

podle pranostiky, založené na stereotypním vnímání počasí, Matěj láme ledy. Přesto bylo 

lidem jasné, že koncem února zima definitivně neskončila (personifikovaně: neodešla, 

nezmizela, neodplula, neskončila doba jejího panování), a že ji tedy nemohou prozatím 

vyhánět, že má ještě svůj čas a právo na studené počasí i na vše, co je se zimou spojené, 

proto vznikaly další pranostiky opřené o zažité stereotypy: Svatý Matěj ledy seká, a když je 

nenajde, tak je nadělá. Svatý Matěj zimu tratí, a když ji netratí, tož ji obohatí. Na svatého 

Matěje rampouchy, úrodný rok na mouchy.  

V tento den lidé předvídali, jaké budou žně, jaké je čeká počasí a jaká budoucnost. 

Patron úrody svatý Matěj byl prošen za teplý, dobrý a hojný rok, a to při obřadu třesení 

stromem/tlučení do stromu zaříkávajíc: „Prosím, prosím svatého Matěje, nám ať ovoce 

hojného dopřeje, kamkoli v zahradě hlas můj se rozleje.“ (Vondruška 2005, s. 51) anebo 

„Dnes je svatého Matěje: kam koli ten hlas dospěje, ať obilíčka hodně je!“ (Erben 1984). 
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Že však jaro již čeká za (pootevřenými) dveřmi, dávali lidé najevo oslavou přicházejícího 

jara: první jarní (matějskou) poutí.   

Nesmiloval-li se nad příchodem jara Matěj, doufali lidé v Josefa, který je od svátku 

Matěje oddálen více jak tři týdny – tedy dost dlouho na to, aby jaro svá dvířka plně 

otevřelo a vešlo dovnitř: Nenajde-li Matějova pila, najde Josefova siročina. Josef slaví své 

jmeniny 19. března, tedy pouhé dva dny před jarní rovnodenností, kdy se den prodlužuje a 

noc krátí: Svatý Josef zháší světlo, a kdy astronomické jaro začíná.  

 

4.5 Začátek nového života 

 

Jarní příroda nejenže je vidět, ale je i cítit a slyšet, dotýká se všech našich smyslů. 

Při končící zimě cítíme ve vzduchu vláhu – počátek jara, čicháme vůni probouzející se 

přírody – neboť jaro nám příjemně voní, na vlastním těle pociťujeme dotek svěžího vánku, 

jarního (májového) deštíku, slunečních paprsků i pot při prvních pracích na zahradě nebo 

vodu, kterou při jarní oblevě brodíme. Jaro nejenže je tady, všude kolem nás, jaro přechází 

i na nás a do nás – máme veselou jarní náladu a jarní úsměv ve tváři.  

Karel Čapek popisuje svůj úmysl pozorování brzké jarní přírody: „Vyberu si určitý 

prut nebo větvičku, vyměřím si svůj kvadrátmetr půdy a dám pozor, jak se dělá jaro. 

Prostuduju si první nalitou a křehkou bouličku, ze které se teprve udělá pupen; budu 

pozorovat pupen, abych zjistil jeho malinký růst, jeho kožnatý nebo lepkavý povrch, jeho 

ponenáhlé bobtnání; musím být při tom, až se na konci (se slabounkým vzdechem) 

pootevře, až vysune bledý kraj prvního lístečku, až se rozloží v lupínky svrasklé jako 

novorozeně, až se ty složené vějířky lístků začnou rozvírat a roztahovat, až se z toho udělají 

listy; a hle, pak tu bude místo holých prutů zelený keř, a já budu vědět dopodrobna, jak se 

to stalo.“ (Čapek 1959, s. 38).      

Semínko je počátkem každého nového života – musí nejprve naklíčit, aby z něj 

časem vypukl plod – výsledek plodnosti úrody, zasetí a sklizně. „Stvořitel vložil do 

každého stvoření semeno života, zárodek vítězství jeho požehnání ve světě. Země dává růst 

ovocným stromům, které přinášejí ovoce podle svého druhu, a člověk i zvířata mají být 

„plodní a množit se“ (Léon-Dufour 2003, s. 322).  

Přestože růst rostlin, které člověk zasel, nezávisí na jeho vůli (rostliny rostou 

samovolně a v závislosti na počasí), je lidská úloha v zemědělství velmi důležitá: člověk 

vybírá vhodné semeno a půdu, do které je zaseje. Vydaří-li se počasí (zahrnující slunce, 

teplo, pravidelný déšť, bezvětří), je-li dostatek vody na zavlažování a stará-li se člověk 
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dobře o svou zemi, vydá mu půda úrodu. Lidová píseň Čížečku, čížečku ukazuje součinnost 

přírodního i lidského procesu získávání máku od jeho setby přes růst a kvetení, lidské 

plení, zrání, lámání až k jeho samotnému snědení. 

První plody, nazývající se prvotiny, jsou to nejlepší z celé úrody, také proto byl 

v minulosti důležitý obřad obětování prvotin, čímž si člověk posvětil i úrodu následnou, ze 

které mohl být schopen celý rok přežít. Mít úrodu znamenalo kdysi (nebo ještě nedávno) 

pro každého mít během roku co jíst, a tedy přežít.  

Některé rostliny přežívají zimu a na jaře se opět probouzejí. Tráva, stromy, keře a 

květiny či byliny tak procházejí procesem svého znovuzrození: tráva se zelená, rostliny 

raší, rostou a pučí, stromy se obsypávají zelenými listy a tvarují si tak mohutnou korunu, 

která nám vytváří příjemný stín jako úkryt před sluncem, a taktéž nám mnoho stromů 

daruje v daný čas své plody.  

Příroda se postupně přeměňuje na bujnou vegetaci –rozvíjí se, rozkvétá, zelení a její 

celkové vzezření je optimistické, radostné, přivolává k sobě co nejvíce zvířectva i lidí. 

V korunách stromů začínají zpívat první ptáci. Vrba je ochotna se podělit s lidmi o své 

proutky, ze kterých se dá vyrobit píšťalka – postup výroby zmiňuje Erben (1984, s. 159): 

„Uříznou si totiž (chlapci) čerstvou, hladkou a rovnou hůlku anebo proutek, tenčí konec 

rovně sříznou, a jak píšťalka nebo prskačka dlouhá býti má, při tlustším konci kůru kolem 

oříznou. Potom kůru na koleně nožem otloukají a plochou nožovou potírají, aby se snáze 

s dřeva svlekla. Při otloukání říkají tyto rýmy: Leží, leží kláda, na tej kládě vrána: až ta 

vrána vzlítne, píšťalka se svlíkne…“  

Radost z jara vyjadřuje lidová píseň s příhodným názvem Jarní: „Přijde jaro, 

přijde, zase bude máj, usmívá se slunce, usmívá se háj. Stříbrné své vlny hora vyleje, 

rozkvete se růže, slavík zapěje. Rozpuknou se ledy, volný bude proud, po vlnách šumících 

lodě pyšně plout; vyskočí z hrud klasy, bujný bude květ, kosa bude řinčet, zpěv radostný 

znět. A ta lípa naše bude zelená, z větví mocných listí nám na věnce dá…“ (Česká lidová 

slovesnost, s. 138). 

 

4.6 Počasí a svátky v pranostikách jarních měsíců 

 

PSJČ cituje v souvislosti s jarem doklad výskytu v Baarově díle: „Jaro se otvíralo 

– práce volala hospodáře do polí.“ Teplejší a přívětivější počasí využívá příroda (ke své 

obnově, k růstu rostlin a plodů), ale i člověk – vychází ze zateplených příbytků zpět vstříc 

přírodě, aby mohl obdělávat svou půdu a připravit ji na setbu. Jaro je pro zemědělce 
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signálem k započetí (polních) prací.  Suchý březen, studený duben, mokrý máj – bude 

v stodole ráj. 

 

4.6.1 Březen – za kamna vlezem 

První jarní měsíc už svým názvem signalizuje růst prvních rostlin, je začátkem jara, 

slunce zahřívá krajinu svými paprsky, ale teplé počasí není ještě zdaleka definitivní. 

Pranostiky vztahující se k březnu varují před zrádným sluncem a slibují ještě březnové 

mrazy: Zima často ještě do března strká hlavu a někdy jej dokonce zalehne. Březnové 

slunce má krátké ruce a dlouhý kabát. V březnu sedlák stromy ořezává, ale kabát ještě 

nesundává. V březnu vítr z břízy fouká. Březen je řezavý a ostrý jak březová metla. Březen 

– za kamna vlezem.  

V první zmíněné pranostice vidíme roční období i měsíc personifikované – zima má 

podobně jako člověk hlavu, vykonává dvojí pohyb (strká do někoho, zalehává někoho), 

v souvislosti s nímž si všímá měsíce patřícího svou poslední třetinou již následnému jaru. 

Březen na pomezí zimy a jara je tedy zčásti už teplý, ale převážně ještě chladný. 

Astronomický začátek jara nemusí znamenat konec zimy meteorologické: Zvěstování (25. 

března) prý jaro zvěstuje: ale zima přec neulevuje. Zvěstování vždycky zimu nevyhání.  

Druhá pranostika nechává ožívat jeden z jarních prototypů – slunce. Sluneční 

paprsky představují  lidské ruce, přičemž jsou-li krátké, nedosáhnou daleko a nezahřejí na 

dlouho. Dlouhý kabát nosíme v období zimy, ta ještě v březnu převažuje. Slunce se 

prozatím nestačilo projevit ve své plné síle, nemůžeme od něj zatím očekávat silnou 

hřejivost. 

Poslední zmíněná pranostika patří sice k nejznámějším, ale není zcela reálná – 

kamna (topení, zdroj tepla) jsou v březnu sice zapotřebí, ale jejich využití je nutné již od 

příchodu zimy, březen není měsícem počátku přitápění. Rým zde však hraje větší roli než 

přesná obsahová shoda s realitou, díky verši si pranostiku lépe pamatujeme (Munzar 1985). 

Některá rčení se vyjadřují o prachu – tedy o suchu, které je zapotřebí (Březnového 

prachu za dukát lot. Březnový prach zaorati jest, jako když pohnojí. Březen suchý, duben 

mokrý a květen větrný, pytle obilím a sudy vína naplní. V březnu prach a v dubnu bláto – 

sedlákovi roste zlato. V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.); jiná o 

dešti a o prvních jarních bouřkách, jejichž význam se podle meteorologa Munzara (1985) 

přeceňuje (Březen mokrý, sedlák smutný. Na déšť březnový nenásleduje požehnání boží.). 

Déšť je mnohem více než s březnem spojený s červnem (viz následující kapitola a 

Medardova kápě).    
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Březen je měsíc klíčový pro pozdější úrodu – jak uvádí i nadále Munzar (1985), 

vliv března na některé další měsíce není zcela zanedbatelný, proto se také říká: Jak prší 

v březnu, tak také v červnu nebo Kolik mlhy březen tají, tolik mrazů bude v máji. Tající 

sníh po sobě zanechává mokrou půdu (někdy i záplavy, je-li nástup jara příliš rychlý), ve 

vzduchu je cítit jarní vláha, poránu se objevuje mlha a ze země začínají rašit první 

sněženky (konotační prototyp předjaří, etymologicky spojené se sněhem, zpod kterého v 

březnu raší). 

Sníh se v březnu objevuje zcela běžně, jeho následky jsou dvojí: nový čerstvý sníh, 

který během března napadne, je pro úrodu prospěšný, neboť jí dodává dostatek vláhy 

(Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí). Leží-li však již dlouho od zimních měsíců, 

je škodlivý – země totiž nemá dostatek vzduchu a pod sněhem se může vytvářet plíseň 

(Sníh v březnu škodí osení i vinné révě. Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, 

sedláčku, chleba režného. Březnový sníh škodí polím.).  

Nejznámější pranostiky vztahující se k březnovým světcům se týkají Řehoře (12. 

března) a Josefa (19. března). V první polovině měsíce přichází tzv. březnová zima – tedy 

studený vzduch, mrazíky a chladné počasí, může se protáhnout až do začátku nástupu jara. 

Proto se v souvislosti s Řehořem zmiňuje ještě zimní počasí: Na svatého Řehoře led plove 

do moře. Zároveň ale přilétají tažní ptáci, které v pranostikách předznamenávají příchod 

teplého jarního počasí: Přilétají k nám zase čápi, divoké husi, kačice, laštovice okolo 

svatého Řehoře. Žežule, které v březnu velmi křičí, čáp, který mnoho hřeská, divoké husy, 

které se ukazují, oznamují teplé jaro. Okolo řehořského svátku začínají zemědělci sít 

ječmen, proto se také říká: Na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře. Už před 

gregoriánskou reformou kalendáře musela vzniknout pranostika: Na svatého Řehoře den 

s nocí v jedné míře, neboť zmiňuje rovnodennost. 

Na svatého Josefa (kterým končilo období předjaří a začínala vesna), v období 

kolem jarní rovnodennosti lidé projevovali přání, aby už zima definitivně skončila: Svatý 

Josef s tváří milou končí zimu plnou. Svatý Josef sklání bradu, pluje zima s vodou dolů. 

Josefova siročina ničí poslední ledy. Mráz po svatém Josefu neuškodí květu. Podobně je 

tomu o den později na Jáchyma: Na svatého Jáchyma skončila se už zima. K realitě však 

mají však zmíněné pranostiky daleko, poslední mrazíky se mohou objevit ještě v polovině 

května, na Tři zmrzlé muže. Platí tak tedy pouze ve významu astronomickém.  

Opravdu teplé, jasné a slunečné (jarní) počasí se začíná projevovat kolem 25. 

března – je předpokladem dobré úrody. 
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4.6.2 Velikonoce 

Největší křesťanský svátek je pohyblivý, může připadnout na březen či na duben – 

uvádíme jej tedy nikoli u konkrétního měsíce, nýbrž samostatně. V důsledku pohyblivosti a 

různosti trvání Velikonoc během let uvádí pranostiky méně předpovědí, přesto se některé 

pranostiky vztahují k jednotlivým velikonočním dnům (ačkoliv se jejich datum každý rok 

mění) – rozdíl mezi jednotlivými dny během roků může být okolo jednoho měsíce, a 

v tomto případě se tedy na žádnou prognózu nelze spolehnout. Estetická stránka je však 

postavena nad realitu: Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. Velký pátek deštivý dělá 

rok žíznivý. Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok. Když na velikonoční neděli prší, 

na každé pondělí až do svatého Ducha pršeti bude.  

„Velikonoce jsou pozůstatkem roku řízeného současně sluncem (slunovrat) a 

měsícem (úplněk), který je pohyblivý, což působí rušivě v pravidelném běhu juliánského a 

gregoriánského kalendáře.“ (Vondruška 2005, s. 54). Výpočet stanovení pohyblivého 

křesťanského svátku má také svá omezení: Velikonoce se slaví vždy v neděli po prvním 

jarním úplňku, přičemž je dáno i číselné rozmezí: od 22. března do 25. dubna. 

Velikonoce vychází z pohanských tradic, které jsou i u nás velmi silně zažité a jež 

se transformovaly do křesťanských zvyklostí. Navazují na dva původně pohanské zvyky 

oslavující příchod jara: na svátek pastýřů, obětujících své prvotiny ze stáda, a na svátek 

nekvašených chlebů (azymů) u zemědělců, související s obděláváním půdy a s první 

úrodou. Bible (5. kniha Mojžíšova) pak uvědomuje o spojení obou těchto ritů. V dnešním 

slova smyslu jsou Velikonoce jak svátkem křesťanským, připomínajícím Kristovo 

obětování a zmrtvýchvstání, tak i svátkem příchodu jara (svátkem zemědělců a pastýřů, 

kteří mohou započít své sezónní práce). Česká veřejnost tak zná a respektuje Kristovu 

událost, sama však především oslavuje nastupující teplé počasí, přičemž je nositelem 

starých tradic: barví a zdobí vajíčka (kraslice), plete (kupuje) pomlázku, peče beránka a 

mazanec; vysazuje si trávu jako symbol jarní zelené přírody před Velikonoci, aby do 

svátků stihla vyrůst. Atributy Velikonoc jsou mláďata: zajíčci, kuřátka, beránci (ve smyslu 

jehňata samčího pohlaví). Na Velikonoční pondělí dopoledne chodí koledníci po domech a 

hodují: „Hody, hody, do Provody, dejte vajíčko malovany, nedáte-li malovany, aspoň mi 

dejte bíly, slepička vám snese jiny v komoře v koutku na zeleným proutku.“ (Erben 1984, s. 

175).   

Název tohoto svátku původně zněl pascha – Izraelité totiž na jaře hromadně 

přecházeli na pastviny. Dalším výkladem pojmu je jeho navázání na židovský svátek 

pesach (a jeho latinská transformace na pascha), jenž byl památkou vysvobození Židů 
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z egyptského zajetí a jenž připadal na den prvního jarního úplňku (Vondruška 2005, s. 54). 

Tento název se dodnes udržel v některých slovanských jazycích, např. v ruštině.  

Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle a 

pondělí jsou dny v posledním velikonočním týdnu, které si připomínáme. Čtvrtek, stejně 

jako samotné jaro, je nesen v zelené barvě, neboť toho dne se má jíst zelená strava jako 

špenát a různé druhy zelí, aby byl člověk po celý rok zdráv. Od Zeleného čtvrtka do Bílé 

soboty utichají všechny zvony – podle pověry odlétají na tuto dobu do Říma. Jako 

alternativu využívaly především děti různé řehtačky a klapačky, s nimiž chodily po vsi. 

Padesát dnů (šest nedělí) po Velikonocích se slaví tzv. Letnice/Svatodušní 

svátky/Svátek týdnů/Stánky, stejně jako Velikonoce pohyblivý svátek, na Velikonocích 

přitom závislý. Může připadnout na dny od 10. května do 13. června. Křesťanská tradice v 

době Letnic oslavuje seslání Ducha svatého. Letnice připadají v současné době v Čechách 

na neděli, původně se ale slavilo po dva dny a známější bylo Svatodušní pondělí. 

V minulosti se na tento den konalo procesí, tzv. jízda králů, dnes zachovaná v oblasti 

Slovácka. Název Letnice, který uvádíme jako první, je odvozen už z následujícího ročního 

období, léta.    

Etymologie Velikonoc souvisí s velikými nocemi – v této formě se vyskytovala ve 

staročeštině, přičemž se skloňovaly obě části zvlášť. Název vznikl proto, že základem 

svátku bývala noční slavnost. Pozdější plurálová složenina (dnešní Velikonoce) vznikla 

vlivem podobného názvu (i podobně důležitého svátku) Vánoce. Lidově se Velikonocům 

říkalo zkráceně Velkonoce (Machek 1997). 

 

4.6.3 Duben – ještě tam budem 

Dubnové počasí je pro svou nestálost, proměnlivost a kolísavost teplot nazýváno 

aprílovým (přeneseně je to počasí náladové). PSJČ (1935–1937) o něm píše: „V době 

přechodu zimního období do letního se objevují četné změny a střídání období teplých a 

chladných.“ Podle meteorologa Munzara (1985) dochází během dubna často k náhlému 

ochlazení při působení nárazového větru, k rychlým změnám oblačnosti – ke střídání 

přeháněk deště, sněhu, či dokonce krup s vyjasněním oblohy.  

Pranostiky definici aprílového počasí trefně vystihují: Duben je napůl březen a 

napůl květen. Aprílové počasí jsou časy a nečasy. Dubnové počasí má svoje vrtochy. 

Dubnové počasí nevyslovíš. Duben časy mění a obdaří úrodnou zemi. V dubnu se za den i 

devět druhů počasí sejde.     
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Stejně jako u března, i dubnový čerstvý sníh (který ještě stále může napadat, avšak 

tímto měsícem končí) či déšť zajišťují úrodě potřebnou vláhu: Dubnový sníh rodí trávu. 

Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší. Když duben laškuje, bývá mnoho 

sena a obilí. Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň. Je-li v dubnu teplý déšť, hojné 

požehnání jest. Jak praví úvodní pranostika, v dubnu se ještě schováváme za teplá kamna, 

krby či radiátory.  

Vzhledem k aprílovému počasí, jehož změnami si nemohl být nikdo jistý, je 

dubnových pranostik souvisejících se jménem některého světce méně než u ostatních 

měsíců.  

Ke 23. dubnu, svátku svatého Vojtěcha, se vyjadřují takto: Na svatého Vojtěcha 

v polích samá potěcha. Při svatém Vojtěchu dělává trn květům útěchu. Když na Vojtěcha 

prší, nedozrají švestky. Vojtěšské lny a ječmeny nejlepší bývají.  

Našeho patrona Vojtěcha si mimo jiné připomínáme i v souvislosti s jarní 

vojtěšskou poutí. Dnešní význam slova pouť, tak jak je znám široké veřejnosti, je od 

původního již značně posunutý – konotuje zábavu s atrakcemi a s prodejem u stánků. 

Původně byl tento význam zahrnut do širšího celku – pouť znamenala církevní slavnost 

k uctění památky světce a její součástí byla i tato lidová zábava (SSJČ 1989).  

Český výraz čerpá z praslovanského (a staroslověnského) výrazu pǫtъ (pont), jenž 

patřil k i–kmenům maskulin a znamenal cestu. Staročeský výraz pro cestu zněl pút, 

podobně jako u ostatních slovanských jazyků. I dnes je možné konat pouť neboli 

náboženské putování k posvátnému místu. S poutí jakožto cestou se pojí odvozené výrazy 

poutník (ten, který cestuje), poutní místo (cíl cesty), putovat, putování (samotný akt 

cestování, schéma cesty odněkud někam) a z toho odvozené adjektivum putovní (brašna, 

hůl, klobouk).  

„Duben je obdobím otvírání. Je to měsíc, kdy se země otvírá, aby pojala semeno, 

čas, kdy se otvírají stromy a rostliny, rozvíjejí se nové listy a květy.“ (Pennick 1994, s. 

121). Především je pak s otvíráním země a přírody a se stálostí jara spojen svatý Jiří (24. 

dubna). Co se před svatým Jiřím zazelení, to se po něm ztratí. Známá pranostika říká, že: 

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři – slunce už má sílu zahřát zemský povrch a vyhřát 

jednotlivá místa do té míry, aby mohla předat své teplo drobným živočichům. I jiná 

pranostika oslavuje společně s Jiřím vrcholící jaro: Svatý Jiří volá, země se otvírá, aby 

tráva rostla, tráva zelená.  

Aby se země mohla otevřít pro nastávající období, museli se lidé definitivně zbavit 

zimy. Konali tedy o smrtelné neděli (týden před nedělí velikonoční) obřad loučení se s 
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její představitelkou – smrtholkou/Moranou, známý jako vynášení smrti (Vondruška 2005). 

Zhotovená řádně nazdobená figurka Morana na dřevěné tyči byla nesena průvodem za 

pronášení lidového pořekadla: „Neseme Mařinu v oleji smažinú, babu černú, zimnú, pryč 

s ňu za dědinu! Smrt, smrt ukrutná, kyselice nechutná! Kyselicu sníme a smrt utopíme“ 

(Plicka – Volf 1978, 116-117). Poté byla za účasti celé vesnice vhozena do vody – tímto 

gestem personifikovaná zima definitivně odplavala. Lidová píseň popisuje situaci, kdy si 

jednotlivé obživlé dny předávají klíče za účelem následného otevření země: „Smrtná 

neděle, kdes klíče dala? Dala jsem je, dala Květné neděli. Květná neděle, kdes klíče dala? 

Dala jsem je, dala Květným pondělkům. Květný pondělku, kdes klíče poděl? Poděl jsem je, 

poděl Zeleným čtvrtkům. Zelený čtvrtku, kdes klíče poděl? Poděl jsem je, poděl svatému 

Jiří. Svatý Jiří vstal, zemi odmykal, aby rostla tráva, tráva zelená, a z ní vykvetla bílá 

leluja, hej nám hej, bílá leluja.“ (Plicka – Volf 1978, s. 115).  

Podle časového omezení je možné slavit Velikonoce nejdéle 25. dubna, tedy přesně 

den po sv. Jiří, patronu země v Anglii. K. J. Erben (1961, s. 13–14) se v baladě Poklad 

zmiňuje o otevírání země na Velký pátek: „… v kůru tam se právě pěje Krista Pána 

umučení. (…) Jeví se tu ženě, jeví vchodem vršek otevřený, vysvětliti sobě neví, kámen 

v cestu postavený, postavená celá skála, jak by od věků zde stála“.  

Budoucnost ohledně úrodnosti roku se předvídala v předvečer svátku svatého 

Marka (25. dubna). Pomocí různých magických rituálů se lidé domáhali toho, aby jim 

Marek požehnal zasetou úrodu: Na svatého Marka brambor plná jamka. Na svatého Marka 

kdo nemá chleba, ať kouše jablka. Na svatého Marka ozimina je už velká. Na svatého 

Marka sej oharka. Na svatého Marka schová se do žita vranka. 

 

4.6.4 Filipojakubská noc 

Noc z posledního dubna na prvního května předcházela původně svátku apoštolů 

Filipa a Jakuba. Od dob Keltů až po dnešní společnost je tato magická noc známa pro zvyk 

„pálení čarodějnic“ – probíhá za ní slet čarodějnic a rej strašidel, proto si lidé zapalovali 

velký oheň, aby veškeré zlo bylo spáleno.  

Dalším rituálem o této noci bylo stavění májky na návsi (což je ozdobený kmen 

stromu, etymologicky souvisí s měsícem květnem – májem) a posléze její bedlivé střežení, 

aby ji sousední obyvatelé nezničili či neukradli. Za světlého dne prvního května se už 

májka, slavnostně nazdobená, viditelně tyčila co nejvýš. Malé májky se stavěly také na 

důkaz lásky před domy svobodných dívek.   
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4.6.5 Máj – od pece dál, vyženeme kozy v háj 

Květnové počasí se vyznačuje rychlým ohřátím pevninské půdy – a teplejším 

počasím, jak vyznačuje i zmíněná pranostika od pece dál a vyženeme kozy v háj. Zároveň 

vzniká velký rozdíl mezi teplotou nad zemí a nad mořem – při proudění vzduchu směrem 

od vody k zemi pak nastává vlhké a chladné počasí, které se však projevuje až v červnu 

(viz níže Medardova kápě). Velká vedra v květnu (spojená především se suchem) jsou pak 

pro úrodu nepříznivá: Sníh v máji – hodně trávy. Studený máj – v stodole ráj. Chladno a 

večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají. V máji vlhko, chladno – bude vína na dno. 

Májová kapka platí nad dukát. Máj déšť nedá, červen se nepředá (zde personifikace). 

Májový deštíček, dejž nám ho Pámbíček, aby se vydařil na poli chlebíček. Déšť 

předznamenávají žáby, za hlasatelky počasí jsou považovány rosničky: Když ráno žáby 

zvučně skřehotají, rychlý déšť, přívaly znamenají. Když volá zelená žabka, bývá ráda 

kapka. 

Nejjistější déšť a především přízemní mrazíky bývají na Tři zmrzlé/ledové muže 

Pankráce, Serváce a Bonifáce (12.–14. května). Poprvé se všechna tři jména, byť ve 

zkratkové podobě, nachází u Čelakovského (1949): Pan Serboni pálí stromy. Starší je 

pranostika pojednávající pouze o druhém muži: Před Servácem není léta, po Serváci 

s mrazy veta. A konečně novější rčení zmiňující se již o všech: Pokud není po třech 

zmrzlých, není satba jistá. Tři ledoví byli svatí, ale často jsou nejvíce proklatí. Zahradníci 

tuto starou pranostiku respektují, s ranními mrazíky počítají, a proto mnohé rostliny a 

sazenice chrání v teple domova a až po třech zmrzlých si troufají vynést je ven na zahradu 

a vsadit do hlíny. 

Tyto kritické tři dny nastávají zřejmě vlivem rozpouštění ledovců a plutí ker na jih, 

chladu napomáhá dobrá viditelnost – jasná a bezvětrná květnová obloha může být 

předzvěstí příchozích mrazíků (Munzar 1985). Mrazy jsou prototypem nikoli května, ale 

zimních měsíců – název u tří mužů (zmrzlí či ledoví) má souvislost s mrazem a ledem a 

tedy obecně s chladným počasím, které navzdory vrcholnému jaru musíme ještě očekávat. 

Žofie (15. května) se ke svým předchůdcům někdy přiřazuje (Svatá Žofie políčka 

často zalije) – lidově se označuje jako jejich kuchařka, která také upíjí vína, ale i ukončuje 

mrazy. Přesto se však ještě na konci května může počasí zhoršit – Filip a Beda (26. a 27. 

května) jsou považováni za malé ledové muže.  

Konec května je vegetačním nástupem vinné révy, jejímž patronem bývá mimo 

lednového Vincenta také květnový Urban (25. května). Důležité pro vinnou úrodu je 

slunné a už teplé počasí bez mrazíků.     
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„Květen bývá obdobím veselic, májových slavností a milostných her na prvního 

května.“ (Pennick 1994, s. 141). Asociace prvního máje a lásky je nám dobře známá, 

především i díky prvním veršům Máchova Máje. V současné době je v pražském prostředí 

první máj prostorově spojován s okolím Petřína, což zřejmě souvisí s Máchovou sochou 

pod kopcem. Spojení lásky, máje, Petřína a Máchy se objevuje i v populární písni L. Bílé, 

která situaci na 1. května vystihuje: „Zas je tu, jaro je tu, lidi šílí, líbaj se jak o život 

navzájem, tohle známe, zas tu máme máj, ten divnej měsíc, ať žije Petřín.“ Přestože je však 

měsícem plným lásky, pověry nedovolují už od dob starověkých Římanů konat v květnu 

svatební obřady: Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení. Svatba v Máji volá na máry.  

 

4. 7 Kolokace 

 

Lexikální spojení týkající se ročního období jara, jeho tří měsíců a veškerých 

odvozenin se vyskytují v rámci celé kapitoly. Na některé upozorňujeme, graficky je 

vyznačujeme, jiné pouze zmiňujeme v kontextu. Nyní si některé připomeneme a 

rozvedeme další.  

4.7.1 Substantivum jaro se váže s některými slovy ve svém jak původním, tak 

přeneseném významu (= svěžest, mládí, obrození). Ustálenými slovními spojeními jsou 

např.: Pražské jaro (chrématonymum, hudební festival pořádaný v Praze na jaře), jaro 

nadějí (ve významu zrod/počátek/začátek nadějí), jaro národů (revoluční rok 1848), cítit 

v sobě jaro (být veselý, optimisticky naladěný), jaro života (viz níže).  

4.7.2 Adjektivum jarní pojíme předně s těmi slovy, které k jarnímu období reálně 

patří: jsou to slovní spojení první jarní den a jarní rovnodennost, jarní měsíce (březen, 

duben, květen), jarní počasí (přitom teplé jarní počasí bývá stereotypem), jarní příroda 

(symbolizující začátek a počátek – jaro stojí na začátku schématu cesty; obnovu – 

související se schématem cyklus; růst, rašení a pučení), jarní obleva (tající sníh souvisí 

převážně s měsícem březnem) jarní svátky (největším jsou Velikonoce), jarní rostliny 

(sněženky, pampelišky, blatouchy, břízy, duby, vrby, …).  

Jaro se však vztahuje i na člověka – na jeho zevnějšek (jarní lehké oblečení) i 

vnitřek lidské nádoby (jarní veselá nálada, která z nás až navenek vyzařuje). Člověk je 

vtažen i k činnosti prováděné na jaře – na periferii používaných kolokací stojí jarní úklid 

(který provádíme jak venku: na zahradě, v sadu, tak ve svých domovech).  
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Jiné adjektivum jarý používáme ve významu „jsoucí od jara, letošní“ a vztahujeme 

jej především k úrodě (jaré obilí = z jara zaseté, jará múka = z letošního obilí). Význam 

druhý: „mladě svěží, bujný, rozjařený“ už připomíná vlastnosti člověka. 

4.7.3 J. Zaorálek (1996) uvádí lidové rčení „vzpomenouti na jaré i ozimé“ – 

připomenou se stará provinění s novými. 

4.7.4 Jarmark je výroční trh, na který chodili v období tepla lidé nakupovat. Trh je 

součástí centra (návsi), stejně jako třeba muzika (jít k muzice) nebo pouť (lidová zábava – 

matějská, josefská, vojtěšská, jiřská)       

4.7.5 Jelikož jaro je optimistickým obdobím, vznikla z jeho kořene „jar“ spousta 

vlastních i místních jmen. J. Gebauer (1970) uvádí jak dnes již zastaralá vlastní jména, tak 

i stále používaná: Jaro, Járo, Jaroboj, Jarohněv, Jarolím, Jaromír, Jaropolk, Jaroslav, 

Jaroš, Jarún, Jarúš; a místní jména Jaroměř (pův. Jaromíř), Jaroslavici, Jarov.        

4.7.6 Jaro života se jako pojem vztahuje na lidský život (tedy na schéma cesty, 

která někde začíná a na rozdíl od přírodního cyklu také definitivně končí). Jaro značí její 

počátek – tedy mládí, první fázi ve vývoji člověka. Malý človíček stejně jako příroda na 

jaře roste, vyvíjí se, sílí; má navíc celý život před sebou, svět se před ním otevírá, leží před 

ním a čeká na něj. K mladému člověku se podle Hallera (1969) váží přívlastky svěží, jarý, 

bujarý, kvetoucí, v květu života, v jaře svých let. Mládí je doba krásná, na kterou téměř 

každý ve stáří rád vzpomíná, je to období bezstarostnosti, prvních let života, prvních 

úspěchů i neúspěchů, prvních lásek, což dokazuje lidová píseň Bejvávalo: „Bejvávalo … 

dobře, za našich mladých let bejval svět jako květ.“ (Já písnička, s. 9) a Píseň jarní: 

„Každá babička stará je veselejší zjara: vezme svou berličku, sedne na sluníčku; myslí si: 

Kýž jsem mladší, ach, což bych byla radší!“ (Erben 1984, s. 197). 

4.7.7 Jaké konotace se nám při představě na jaro vybaví? Bude jich mnoho: slunce, 

zeleň, teplo, vzrůstající teploty, otevírání země, setba, rození mláďat i rostlin – nový život, 

vlaštovky, čápi a ptačí štěbetání. 

4.7.8 Jaro jsme vnímali i jako obživlou bytost – otevírá si dveře, přichází, panuje, 

také stárne (předjaří, počátek jara, vrchol jara, konec jara), nakonec odchází a předává 

vládu svému teplejšímu nástupci. Zpodobení Jara na obraze Alfonse Muchy (v rámci Čtyř 

ročních období) připomíná mladou ženu v zelených šatech přicházející zdaleka a 

přinášející čerstvé květy. Je otočená směrem k nám a dívá se na nás – zvěstuje příchod 

teplého počasí, ale svou pozici si teprve musí vybojovat.    

4.7.9 V syntaxi jaro často vyjadřuje časové určení: na jaře, z jara/zjara, k jaru.   
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5. LÉTO 
 

Mé milé léto, cos nám přineslo? 

„Mnoho dobrého, kvítí pěkného, modrého, bílého i červeného.“  

(Český rok. Léto, s. 8) 

 

5.1 Charakter léta a letní počasí 

 

Nejteplejší a nejsvětlejší roční období nastupuje svůj cyklus 21. června, v den 

letního slunovratu. Světlá část dne je na počátku léta nejdelší v celém roce (trvá šestnáct 

hodin), směrem k vrcholícímu létu až k jeho sklonku světla pomalu ubývá a tmy přibývá. 

Stále ale světlo všem letním dnům dominuje – a to od brzkých ranních do pozdně 

večerních hodin.  Rovnodennost nastává až 23. září – léto tohoto dne střídá podzim. 

Léto, astronomicky ohraničené letním slunovratem a podzimní rovnodenností, je 

charakterizováno jako horké období s průměrnými denními teplotami nad 15° C. Této 

teploty dosáhnou v nížinách i dny vyskytující se před slunovratem, naopak ke konci léta už 

je průměrná teplota nižší – léto tedy v nižších oblastech reálně začíná i končí dříve. Ve 

vyšších polohách kolem 500 metrů nad mořem se horké období projevuje až téměř o měsíc 

později a celkově kratší dobu trvá; na horách v nadmořské výšce nad 900 metrů dokonce 

není léto vůbec – jaro tak přechází plynule v podzim (Vondráček 2009). Klimatické 

(vegetační) léto souvisí se zráním obilovin. Fenologické léto začíná květem černého bezu a 

končí sklizní ovsa (Munzar 1985).       

Není-li zrovna období léta nebo zimy, čas k nim bezprostředně směřuje: jaro k létu, 

podzim k zimě. Léto a zima tvoří hlavní část (polovinu) ročních období, vyznačují se vůči 

sobě protikladnými zákonitostmi: léto horkem a suchem, zima chladem, sněhem a ledem. 

Období přechodná pak umožňují jejich pravidelné prostřídání, tlumí rozdíly mezi létem a 

zimou a přibližují jedno období druhému. V příslovích se obě dominantní roční období 

objevují společně: Zima i léto náležejí k roku. Léto schranitelka a zima travitelka. Slovní 

spojení v zimě v létě naznačuje celoroční trvání.  

Opozitnost nebo rozdílnost bývá také zakotvena v kolokacích: letní čas se přeřizuje 

ze zimního, a přispívá tak k delšímu trvání světla (léto je svým světlem charakteristické), 

letní olympiáda využívá odlišný terén pro sporty než zimní (voda, cesty, trávník versus led, 

sníh), který je nám bližší a pro nás přirozenější – na suché cestě udržíme lepší stabilitu než 
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na ledu, zimní sporty navíc vyžadují speciální sportovní výbavu, letní oblečení zahrnuje 

oproti zimnímu pouze jednu lehkou vrstvu (sukni či krátké kalhoty, tílko či košili, plavky).  

Počasí tohoto období je velmi teplé – přímo horké, až tropické. Přirovnáváme je 

k teplotě u kamen, u pece, v sauně, v lázních, případně v pekárně nebo v pekle, a také 

k počasí běžnému v teplejších podnebných pásmech: na Sahaře (na poušti) či v tropech. 

V našich mírných podmínkách se objevují jak suchá období (kdy je země sežehnutá 

suchopalem suchá jako drn a vyprahlá jako Sahara), tak ta vlhká: po suchu musí nutně 

přijít déšť, jak praví červencová pranostika: Slunce peče – déšť poteče.     

Slunce je jedním z atributů léta. Přestože se na obloze vyskytuje po celý rok, léto 

bývá se sluncem spojováno nejvíce – patrně proto, že svítí déle než v jiných obdobích a že 

vydává větší množství tepla, je pro léto jediným tepelným zdrojem. Vychází již brzy ráno 

(považujeme je za personifikovanou bytost) a probudí nás společně se zpěvem ptáků: 

„Když začne skřivánek povrzávat, nechce se z postele ráno vstávat ... Laštověnka malý 

pták bude nás budívat, sedne sobě na lati, bude štěbetati. Kohútek z hrady letí, vesele si 

zpívá: stávaj hore, bude deň, už sa rozednívá!“ (Plicka – Volf 1979, s. 55–58). Více si 

během léta přítomnost slunce uvědomujeme, spojujeme si s ním letní klima – typické letní 

konotace jsou vedro, žár, výheň a také sucho. Slunce mívá na svědomí vysušenou krajinu, 

popraskanou zem, sežehnutou úrodu, vyschlou vodu – a žíznivé živočichy.  

Objektem slunečního záření je také člověk, který během pobytu venku na přímém 

slunci bývá zplavený a mívá pocit, že se teplotní situace vlivem sálavého, pekelného a 

palčivého počasí bude nadále stupňovat – člověk se v důsledku toho upeče, usmaží či 

uvaří, že bude sežehnut; potí se jako hnůj, kůň nebo vrata od chlíva. Jak praví přísloví: 

Jaro je přízeň, léto je trýzeň. 

Největší parno bývá v poledne, slunce je totiž nad našimi hlavami, co nejblíže u 

nás, a vyzařuje obrovskou silou: „Už to sluníčko kolem jde, už se nám blíží poledne.“ 

(Plicka – Volf 1979, s. 285). 

 Při teplých a suchých dnech se voda odpařená ze země postupně hromadí na 

obloze – z výsledných těžkých bouřkových mraků se později rozprší. Déšť na nás může 

kapat velmi jemně, líně, pomalu a tiše – což působí svěže a vlažně, pokud se na dešti 

ocitneme či se za deště procházíme. Vláha je expresivní užití slova déšť – je potřebná pro 

zemi, která za sucha žízní, závlaha má kladný příznak (zúrodňuje půdu).  

Déšť je jinými slovy voda, která padá z nebe – nebeská voda. Personifikovaná je 

představa jemného letního deštíku coby slz Panny Marie (přeneseně nese stejný název 

květina hvozdík – lidově slzičky Panny Marie).  
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Slabý deštík (mrholení) je nevydatný, přechodný, občasný, přeháňkový. Prší-li 

s přestávkami (tedy několikrát a vždy krátce), mluvíme o spršce, zapršení nebo 

poprchávání. Zastaralé kápě se dnes vyskytuje již jen jako součást červnové pranostiky 

vážící se k Medardovi (Medardova kápě čtyřicet dní kape – viz níže).  

Naopak silný déšť bývá vydatný, mocný, prudký, přívalový – mluvíme o 

lijáku/lijavci, který se prudce strhne, o přívalu vody, jenž se spustí z mračen, o vodopádu 

nebeské vody, silněji o dešťové záplavě, která rozmočí celou krajinu, o slejváku, ceďáku, 

sprše: „Prší, prší, jen se leje, kam ty koně povedeme? Povedem je pod hrušku, dáme na ně 

podušku.“ (Plicka – Volf 1979, s. 258). Celá obloha navíc bývá zatažená, zamračená 

(personifikovaná: mračí se), či dokonce šedivá až černá, plná mraků.  

Deštivé počasí je dlouhé období plné mokra a vlhka, je to polidštěný plačtivý 

(uplakaný) čas, básnicky dštivo (Haller 1969). Déšť však svou intenzitu postupně 

proměňuje, silný déšť časem zeslábne, až definitivně ustane: „Po lijavci přišel déšť, po 

dešti přeháňka, po přeháňce přeprška.“ (Haller 1969, s. 46). 

Léto je období s největším množstvím bouřek – ty souvisí s velmi vysokými 

teplotami, kdy se teplý vzduch drží při zemi a směrem vzhůru teplota výrazně klesá. 

Doprovodným znamením tohoto atmosferického jevu je náhlá změna tlaku vzduchu, 

nárazový vítr a někdy i padající kroupy. Počasí těsně před bouřkou se vyznačuje dusnem a 

nedýchatelnem – vyjadřují ho přirovnání vzduch je těžký jako v parní lázni, v sauně, v 

prádelně nebo ve skleníku. Samotná bouřka ohlašuje svůj příchod (mluvíme o ní tedy 

personifikovaně) stahováním mračen: „Mračí se, mračí, že bude pršet, nad naším humnem 

zelenej vršek“ (Plicka – Volf 1979, s. 254), anebo se neohlašuje a propukne/rozpoutá se 

velmi rychle. Bouřku si můžeme představit jako rozzlobenou a zamračenou ženu 

(podobnou zamračené obloze), uvnitř níž (v nádobě) je mnoho vzteku a nenávisti – tato 

nahromaděná zlost se projeví hřměním, burácením, hromobitím (Hučí vůl na sto hůr, na 

sto potoků) – zvuk hromu k nám doléhá až opožděně, jeho vzdálenost od místa našeho 

pobytu si můžeme vypočítat.  

Světelný záblesk (zablesknutí, elektrický výboj) doprovázející bouřku spatříme na 

obloze jen na velmi krátký okamžik – jak se klikatí a křižuje, ozáří tak na moment celou 

oblohu. Může se i několikrát po sobě opakovat (blýskání, míhání blesků, blesky proletují 

oblohou, šlehají a srší), může uhodit, udeřit či praštit – zde bez pravé valence (Uhodil 

blesk), výjimečně s místním určením (Blesk uhodil do stromu). Při konkretizaci a 

personifikaci blesku bude však pravá valence na místě (nazlobený blesk praští do koho, 

udeří (do) koho). 
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Prší-li dlouhodobě a vytrvale především po suchém období a je-li déšť intenzivní 

(nastává-li průtrž mračen), vyprahlá země nemusí být schopna všechnu vodu absorbovat – 

následkem mohou být (a také bývají) ničivé povodně. Lidé tak v minulosti raději „ošklivé 

počasí“ zaklínali, aby odešlo jinam: „Stůjte, mračna, stůjte, kroupy, stůjte, blýskání! 

Zaklínám vás do lesa hlubokého, do dubu vysokého, do dřeva stojatého a běžatého, tam 

sebou mlaťte a třískejte, a lidem pokoj dejte.“ (Plicka – Volf 1979, s. 256). 

Jakmile přestane pršet (nebe se vypláče) a ustane (vzdálí se, přežene se a dozuří) 

bouřka, mraky se protrhávají, oblačnosti ubývá a počasí se opět vyčasuje a rozjasňuje.  Jak 

poznamenávají lidová rčení: Bůh omočí – Bůh osuší aneb počasí je ovládáno přírodou a 

člověk je nezmění. Voda se však i nadále v letním období na zemi vyskytuje – ve formě 

malých kapiček rosy (slz, perel). Po ránech bývají louky a trávy zaroseny: „Svatá Voršila 

perly rozsila, měsíc viděl, nepověděl, slunce vstalo, posbíralo.“ (Plicka – Volf 1979, s. 60). 

 

5.2 Význam a etymologie 

 

5.2.1 Prvotní význam léta jako jednoho ze čtyř ročních období souvisí ještě s 

významem druhým: léto označuje celý rok. V množném čísle léta znamenají roky 

(Machek, 1997; SSJČ, 1989). Léta rychle ubíhají, po řadu let se se svými kamarády 

nevidíme, setkáme se s nimi až po letech letoucích, kdy jsme v těch nejlepších letech. 

Typická otázka při zjišťování věku zní: Kolik je ti let? Chceme-li pak někomu naznačit 

jeho zaostalost, zmíníme, že je sto let za opicemi. Letopočet se označoval pojmem léta 

Páně (kolik je Kristu let, tolikátý máme rok). 

Z kořene let jsou odvozena pojmenování s ročním obdobím či s rokem související: 

letnice (pohyblivý svátek objevující se na konci jara – k létu už odkazuje), mor. letnica 

(letní sukně), letničky (jednoleté květiny – rostou a kvetou pouze během jednoho jediného 

roku) a složeniny letohrádek (letní sídlo), letopočet (odpočítává počet let/roků), letopis 

(souvisí s letopočtem a s datací) (Machek 1997; Rejzek 2001). 

Slovo je všeslovanské a zřejmě praslovanského původu (lěto) – etymologie však 

není zcela zřetelná. Léto mohlo být podle Rejzka (2001) spojeno s různojazyčnými 

pojmenováními: s litevským létas ve významu mírný, klidný (ve smyslu mírné roční 

období, v protikladu k zimě); se staroirským laithe (den) či se švédským låding (jaro). 

Podle Holuba a Leyera (1967) i Machka (1997) souvisí zřejmě české slovo léto s latinským 

laetus ve významu radostný – jelikož léto považujeme za radostné období.  
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Srovnáme-li roční období a následně i jeho měsíce opět s polštinou, běloruštinou a 

ukrajinštinou, zjistíme, že léto má pro všechny podobný název (pol. lato, běl. лета, ukr. 

літо). Tím se potvrzuje, že slovanské národy čerpají názvy pro používaná slova ze 

společného prajazyka. 

5.2.2 Názvy prvních dvou letních měsíců – června a července zní podobně, pochází 

od stejných slovních základů. Staročeský název pro oba zněl črven, přičemž mohl 

znamenat jak měsíc šestý, tak sedmý. Jungmann vidí původ slova v červenosti – jelikož se 

červená dozrálé ovoce, anebo v červech, kteří se v letních měsících hojně vyskytují a 

páchají škody. Machek (1997) ještě uvádí jako jednu z motivací pro červen hmyz červec, 

který se užíval k barvení látek. Přesná etymologie slova však jasná není. Od června se 

později oddělil měsíc následný příponou –ec, inspirující se staroindickými dvojicemi 

měsíců.  

Vazba obou měsíců na červenou barvu je přinejmenším vhodná – nejenže se 

červená ovoce (jahody, jablka) a červenají se květy i bobule šípkové růže, červeň vídáme 

při ránech a po večerech i na obloze při východu a západu slunce. Koncem dne při 

zapadání slunce za obzor proměňuje okolní obloha své barvy: od žluté přes oranžovou až 

po červenou – červánky připomínají plápolání ohně, požár. Červenec je nejohnivějším 

měsícem roku a oheň jej symbolizuje (viz kap. o barvách). 

Názvem měsíce šestého se všechny tři zkoumané slovanské jazyky češtině podobají 

(pol. czerwiec, běl. чэрвеня, ukr. червень). Červená barva se řekne podobně, jako zní 

názvy června (pol. czerwony, běl. чырвоны, ukr. червоний) – asociace letního měsíce 

s červenou „zářící“ barvou zřejmě není náhodná a překračuje hranice naší země. 

Společné vyjádření (ovšem už neshodné s češtinou) mají jazyky  pro červenec. 

Oddělení šestého a sedmého měsíce je pro ně striktnější než u nás. Červenec je obdobím, 

kdy kvetou lípy, a název stromu pojmenovává i tento měsíc (podobně jako náš březen a 

duben): pol. lipiec, běl. ліпеня, ukr. липень.    

5.2.3 Název posledního měsíce, ve kterém se léto plně projevuje, nám připomíná 

nástroj, který je využíván při senosečích – srp je jako motivující slovo pro osmý měsíc 

zakotven v povědomí českých uživatelů. Podle Machka (1997) však bude srpen spíše 

souviset s litevským sirpsti ve významu zrát (o obilí) než s nářadím. Oba významy jsou si 

však podobné a s létem spojené – obilí (které je srpnovým prototypem) musí nejprve uzrát 

a dozrát, aby mohlo být člověkem sklizeno – a to prostřednictvím nástroje (zde srpu).  
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Podobně je tomu u polštiny a ukrajinštiny, které svým názvem srp taktéž 

připomínají: pol. sierpień, ukr. cерпень. Běloruština se podobně váže na letní hospodářské 

práce, slovo je odvozeno nejspíš od žní: Жнівень.  

  

5.3 Letní barvy 

 

Mezi letní barvy řadíme ty, které se v přírodě během ročního období vyskytují a 

které jsou zároveň barvami letních prototypů.  

5.3.1 Červená je „barva barev“, stejně jako je léto vrcholem celého roku. Bývá 

spojena s emocemi, láskou, vášní, nebezpečím, krví a ohněm. Oheň léto přímo symbolizuje 

přes letní atributy: žár, vedro a sucho; červená barva sílu ohně přímo vystihuje. V českém 

znakovém jazyce mají prototypy červené barvy (krev, oheň a rty) příbuzné znaky s měsíci 

červnem a červencem, se rzí a se slovesem zčervenat (Myslivečková – Hudáková – 

Vysuček, 2001). Červenou barvu má vlčí mák (a sukně Makové panenky) a šípková růže, 

která v této době nejbujněji kvete (Munzar 1985), i spálená kůže člověka, ležícího v létě 

příliš dlouho na ostrém slunci. 

5.3.2 Žlutou barvu máme v českých myslích spojenu především se sluncem, které 

se v létě na obloze hojně vyskytuje a jehož hřejivost dosahuje v tomto ročním období 

svého maxima. Slunce je letním prototypem. Jakou skutečnou barvu však má, je sporné 

(Waszakova, 2004). Může jí být právě žlutá – kterou přisuzujeme paprskům dopadajícím 

na zem, ale i zlatá, která zase lépe vystihuje nebeské těleso samo o sobě. Žlutě vnímáme 

sluneční paprsky i vyzařovanou energii – světlo (stejně jako jeho náhradu – umělé světlo, 

svit žárovky) a s ním související teplo. Žlutě vypadá slunce na obrázcích (je vymalované 

žlutou pastelkou), děti se rovněž učí připisovat mu právě tuto barvu. Zlatá barva je navíc 

obohacena o konotace dokonalosti, jedinečnosti, bohatství či vzdálenosti a nedosažitelnosti 

– v Erbenově pohádce Tři zlaté vlasy děda Vševěda je okázalost a vznešenost 

antropomorfizovaného slunce zdůrazněna právě zlatě, podobně je znázorněn Slunečník 

v pohádce od Boženy Němcové.  

Obě barvy spolu souvisí, jsou si podobné a v některých případech mohou být téměř 

zaměnitelné – žlutá je buď odstínem zlaté, anebo obráceně. Používáme tedy tu, která lépe 

vystihuje slunce v daném kontextu. Jiným nositelem zlaté barvy jsou klasy obilí, 

dozrávající v červenci a sbírané lidmi během žní – i ony však mohou se sluncem souviset – 

jejich růst a zrání na slunečním svitu závisí a možná právě slunce obarvuje obilí dozlatova.  
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Zlatou barvu vnímáme především pozitivně, negativní podobu může mít blyštící se 

zlato (kov, jehož název je od barvy odvozen) či poklad v moralistních příbězích, ve kterých 

chceme dokázat, že Není všechno zlato, co se třpytí. Odlesk zlata může na dlouhou dobu 

přilákat naši pozornost, takže zapomínáme na všední, běžné starosti a povinnosti (viz výše 

balada Poklad od K. J. Erbena); může náš charakter doslova zkazit. Žlutá, která je spojena 

spíše s pozemským světem, značí rovněž negaci zcela běžnou a konkrétní – žlutou barvu 

začíná mít na konci léta spálená tráva a uschlé či usychající rostliny. 

5.3.3 Modrá barva je na rozdíl od červené a žluté barvou studenou – přímo jejím 

nejtypičtějším reprezentantem. Svým chladem upomíná na čistou oblohu bez mraků 

(jakoby vymetenou) a na vodní hladinu (voda se velmi dlouho ohřívá – bývá tedy často 

chladná, studená až ledová). 

 

5.4 Od práce a tradičních slavností k volnému času 

 

Léto vždy v minulosti značilo blahobyt – bylo vrcholem ročního hospodářského 

snažení, kdy jarní setba nesla své výsledky: sklizeň úrody a sečení trávy. Jestliže se úroda 

vyvedla, bylo v zimě i přes jaro co jíst. Podobně jako známé přísloví Bez práce nejsou 

koláče vyjadřuje i rčení následné, že léto je plné práce a pochvalovat si ji budeme 

především v zimě: Přijde čas, kdy se zima zeptá, cos dělal v létě. Léto mělo dostatek 

denního světla pro vykonávání práce: člověk mohl být na poli/na pastvě od ranních hodin 

až do večera (a do únavy), proto si mnohdy přál: „Zajdi, slunce, do zlatého věnce, za 

zlatou stodolu, ať už ženem domů!“ (Plicka – Volf 1979, s. 205).  

Na přelomu jara a léta začíná první sklizeň úrody vůbec, a to kosení trávy, která už 

je po kolena vysoká: Svatý Antonín k ránu senosečím otevírá bránu. Na svatého Antonína 

broušení kos započíná. Na svatého Jána má být louka shrabána. První senoseč se týká dnů 

červnových: sv. Antonína (13. června) a sv. Jana (24. června). Na rozdíl od druhé senoseče 

byla tato významnou tradicí – hlavní místo na louce měli tzv. sekáči, kteří za pomoci kosy 

a při zpěvu písní louku posekali. Poté přicházely na řadu ženy, aby trávu shrabaly. Bylo 

třeba, aby pokosená tráva zůstala několik dní ležet na louce – před svozem do stodol 

musela oschnout, mezitím byla několikrát obrácena: „Zrána travěnka zelená, do snídaní 

posečená, do poledne obrácená, do večera seno bývá, když ju větříček provívá, jasné 

slunečko ohřívá.“ (Plicka – Volf 1979, s. 80). 

Druhá senoseč – tzv. otava – je již situována do období letních měsíců. Píseň 

z Chodska jako jedna z variant známého nápěvu se k ní hlásí: „Žádnej neví jako já, jak se 
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seče votavička, žádnej neví jako já, jak se seče votava: votava se pěkně seče, jako když se 

pole vleče, žádnej neví jako já, jak se seče votava.“ (Plicka – Volf 1979, s. 77). 

„Od chrpičky modrý sedum neděl do žní, od koukole červeného za pět neděl do 

nového.“ (Plicka – Volf 1979, s. 263). Počátek žní (sklizně obilí) je v pranostikách spjat se 

jménem Markéty (13. července): Svatá Markyta hodila srp do žita – ostatní druhy obilí 

jsou ve svém růstu mírně opožděny: Svatá Anna žito, pšenku dala. Svatý Jakub dává 

kukuřici klasy, svatá Anna vlasy. Odborná literatura ke sklizni zmiňuje: „Obilí, které je 

citlivé na přesnost sklizně, se seká v různou dobu po sobě – žito, ječmen, oves, pšenice. 

Žitem se obvykle začíná právě kolem svátku sv. Markéty. Avšak v krajích výše položených 

obilí dozrává pomaleji a žně se často posouvají až na srpen.“ (Langhammerová 2008, s. 

68). Před polovinou srpna již sklizeň obilí v nižších oblastech pomalu končí: Svatý 

Vavřinec odnáší srp a zapřahá pluh.  

Postupné zrání obilného klasu během letních měsíců a při svátcích světců může 

probíhat takto: „Svatý Vít kořen štíp, svatý Prokop, ten ho nakop, svatá Dorota, ta ho 

dokopla, svatá Markyta hodila srp do žita, svatá Anna vzala srp a žala sama.“ (Plicka – 

Volf 1979, s. 276). 

Všeslovanské slovo obilí (a praslovanské obilъ) značí hojnost či bohatost, zboží, 

zásobu. Obilí bylo vždy důležitou součástí lidského živobytí – na jaře bylo zaseto, vyrašilo 

(což symbolizovalo nový život), přes jaro a začátek léta povyrůstalo, až dorostlo a dozrálo, 

aby následně mohlo být posečeno. Sklizeň si jako svou oběť vyžadovala námahu 

pracujících lidí, její výsledek však byl vidět (a především chutnal) ještě dlouhou dobu poté.   

„To jsou dobrý, zlatý časy, ty zlatý obžínky: máme pivo, máme maso, k tomu kousek 

hnětýnky!“ (Plicka – Volf 1979, s. 305). Obžínky neboli dožínky jsou 

slavnostním zakončením žní – obilí je již pokoseno, částečně prodáno a nyní čeká na další 

zpracování. „Žně nám skončily, všecko jsme složili, složili, svázali, včasně dom dostali. 

Však jsme se nažali, snopů navázali, co bychom nebyli na chvíli veselí.“ (Plicka – Volf 

1979, s. 303). Na konci sklizně byl důležitý poslední snop, řádně nazdobený, uchovaný 

hospodářem jako symbol zdařených žní a dobré úrody. Dále byl uvit dožínkový věnec, a to 

ze všech druhů obilí, jaké se sklizně dočkalo – i ten uchoval chalupník přes zimu, další rok 

na jaře pak z věnce rozdrtil semena klasů a přidal je do nové setby. Tím další cyklus růstu 

obilí posvětil.  

Hlavním materiálem pro výzdobu dožínkových slavností bylo obilí a také luční 

kvítí – mimo již zmíněný poslední otep a věnec se zdobily také používané nástroje – 

především kosa, srp a hrábě. Ženci po dokončení práce, svázání posledního otepi sena, 
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vyrobení věnce a nazdobení nářadí šli ve slavnostním průvodu z pole do hospodářství, 

přičemž zpívali dožínkové písně: „Už je sluníčko za horou, Lhotečtí ženci z pole jdou. 

Paňmámo, neste večeři, už vám jdou ženci do dveří. Náš hospodář je hodnej pán, von nám 

daruje piva čbán.“ (Erben 1984, s. 240).  

 V současnosti je letní období obohaceno o novou konotaci – letní (velké, hlavní) 

prázdniny. Léto je svým dlouhým dnem a trvajícím světlem i vysokou teplotou vhodným 

obdobím pro školáky užívající si volného času.  

 

5.5 Pranostiky letních dnů 

 

Za letní měsíce považujeme červen, červenec a srpen, přičemž důležitým mezníkem 

je ukončení jara a započetí léta ve druhé třetině června a posléze konec léta v zářijovém 

měsíci. Září samo o sobě spadá však jak svým názvem, tak počasím již do podzimu (kam 

ho řadíme i my). Meteorologické léto trvá po celé tři letní měsíce: od 1. června do 31. 

srpna (SSJČ 1989).  

 

5.5.1 Měsíc červen voní deštěm  

Počátek června je spjat se jménem Medarda (8. června), jehož kápě čtyřicet dní 

kape. Prší-li na tento den, můžeme podle pranostiky očekávat deštivý jak konec června, tak 

téměř celý červenec. Medardovských pranostik předpovídajících počasí je více: Jaký čas 

bude na svatého Medarda, takový bude čtyřicet dní pořád. Jaké počasí na Medarda bývá, 

šest neděl trvání mívá. Jaký den Medard zasvětí, také budou senoseči. Jaké je počasí o 

svatém Medardu, takové je o žních. Medardův dýšť – čtyrycet dní plíšť. Jak vidíme, 

nesouvisí Medard vždy s deštěm, ale s jakýmkoli počasím, které pak trvá po následující 

dobu. Je-li na Medarda déšť či zima, má to neblahý vliv jak na sklizeň sena, tak na období 

žní. Poslední se zmiňuje o plíšti – tedy plískanici (o dešti za větru). Nejznámější pranostice 

o Medardovské kápi předchází starší s názvem krápě – což ještě neznačí pokrývku hlavy, 

ale jedná se o substantivum odvozené od slovesa krápat, tedy drobně pršet (Medardova 

krápě čtyřicet dní kape) (Munzar 1985). 

Medard v úvodní pranostice zpodobňuje člověka (v kontextu by se skutečně mohlo 

jednat o muže jménem Medard), Munzar jej na obálce své knihy znázorňuje jako 

postaršího muže (tedy již světem znalého, který se každoročně stará o počasí) v plášti 

s kápí nasazenou na hlavě. Z té mu kape voda – a tedy prší.  
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Číslovka čtyřicet se nenachází pouze v pranostikách souvisejících s Medardem, 

např. 10. března o svátku Čtyřiceti mučedníků se připomíná následných čtyřicet dní 

studených, probíhá totiž tzv. březnová zima (Mrzne-li v den Čtyřiceti mučedníků, mrzne 

potom ještě čtyřicet dní. Čtyřicet mučedníků – čtyřicet mrazíků). A obdobně je tomu týden 

poté: Mrzne-li na svatou Gertrudu, jistě mrzne ještě 40 dní. Jelikož jsou data světců 

týkající se počasí pouze orientační (už bylo řečeno, že jméno je zapamatovatelnější než 

konkrétní datum), symbolický ráz má i číslo čtyřicet. Pranostiky o mrazech naznačují, že 

mohou přetrvávat až do jara, Medardovská rčení chtějí zase varovat před červnovými dešti. 

A opravdu meteorologické výzkumy potvrzují, že červen bývá nejdeštivějším měsícem 

v roce (Vondráček 2009). Přesto se čtyřicetidenním deštěm (tedy přímo „noemovským“) je 

to značně přehnané. Pokračovat však můžeme i dále: Když na navštívení Matky Boží (2. 

července) prší, čtyřicet dní se voda vrší. Číslovka předpovědi může být i vyšší než čtyřicet: 

Jaké počasí na svatého Ladislava (27. června), takové jest po sedm neděl. Jaká povětrnost 

na Sedm bratří (10. července), taková po sedm týdnů patří.  

Intenzitu červnových dešťů naznačují i pranostiky následující: Svatá Tonička (13. 

června) mívá často uplakaný očička. Den svatého Víta (15. června) mnoho dešťů skýtá. 

Před svatým Janem (24. června) modli se o déšť, po něm přijde bez modlení. Prší-li na 

svatého Jana Křtitele, prší celé tři dny, a je-li pěkně, potrvá pěkné počasí tři dny. Netřeba 

v červnu o déšť prositi, přijde, jak se začne kositi. Svatý Ivan (25. června) bývá plačtivý 

pán. Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá. O Petru a Pavlu-li (29. června) prší, po 

třicet dní déšť se vrší. Vidíme tedy, že déšť je vztažen i k následujícím červnovým svatým, 

mnohdy je předpovídáno počasí na několik týdnů dopředu, což nenese žádnou 

prognostickou záruku.   

Silný, vytrvalý a především dlouhý (několikadenní) déšť je nebezpečný pro 

budoucí úrodu: Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. Červen mokrý a studený – 

bývají žně vždy zkaženy. Déšť o svatém Vítu škodí ječmenu i žitu. Prší-li na den Jana 

Křtitele, louskáme červivé ořechy nesměle. Červnové počasí můžeme uzavřít tím, že měsíc 

červen jako konkrétní bytost opravdu voní deštěm. 

Na svatého Jána otvírá se k létu brána. Noc ze 23. na 24. června je nocí 

svatojánskou – bývá tajemná a dějí se při ní zázraky, neboť slunce prý tuto noc ztrácí svou 

moc nad zemí. Jako náhradu za něj si lidé už za pohanských dob zapalovali oheň (nejlépe 

na kopcích, co nejblíže slunci) – oslavovali tímto příchod léta a počátek úrody. Chlapci 

oheň přeskakovali, dívky zase sbíraly byliny, které mívají o svatojánské noci magickou 

moc a léčivou sílu: O svatojánské noci nejlépe je sbírat bejlí na nemoci. O svatém Janě 
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každý kvítek volá: „Utrhni mě!“ Na cestu jim přitom mohly svítit světlušky, lidově 

svatojánské mušky nebo svatojánští broučci. 

Svatý Jan má svátek tři dny po letním slunovratu, tedy nejdelším dni a nejkratší 

noci. Od této doby se den bude opět zkracovat, jak zmiňují i pranostiky: Od svatého Jana 

Křtitele běží slunce již k zimě. Svatý Jan otvírá zimě zase dveře. Na svatého Jána nebývá 

noc žádná.  

 

5.5.2 Červená se červenec, zraje každý pupenec  

Červenec je měsícem vrcholícího léta a počínajícího sběru úrody: Červenec je 

úrody blíženec. Plodí první sladké ovoce (Červenec žne žita, višně k tomu vítá. Navštívení 

Panny Marie čisté přináší ovoce jisté. Okolo svaté Markéty jsou borůvky nasety. Kolem 

svaté Kristýny dozrávají maliny. Svatá Anička žlutí letní jablíčka), zeleninu a houby 

(Prokop – zelí okop. Svatý Prokop hřiby nakop. Na Jakuba prvních brambor průba) i včelí 

med (Svatý Eliáš odřezává první plást). 

Červencem pokračují deštivá období, na rozdíl od měsíce předchozího prší však 

výrazně méně. Na druhou stranu se v červenci objevuje nejvíce bouřek během celého roku 

(Vondráček 2009): Červenec – z paren, dešťů, bouřek a potu slepenec. Na mokrý červenec 

následuje bouře a krupobití. Od letního slunovratu se den opět krátí, sluneční svit trvá čím 

dál tím kratší dobu. Přesto je červenec měsícem nejteplejším – slunce dokáže pevninu 

vyhřát tak, aby její teplota neklesala. Od sv. Jana se tedy denní teploty stále zvyšují, a 

proto platí následující pranostiky: Když dne ubývá, horka přibývá. Červenec a srpen jsou 

nejteplejšími měsíci v roce (červenec bývá nejteplejším a srpen hned za ním, ale může 

tomu být i naopak) (Munzar 1985). 

Po Sedmi bratřích (10. července) končí deštivé medardovské období a začíná se 

projevovat spíše sucho, které je důležité pro sklizeň obilí a sena: Není-li na svatou Markétu 

(13. července) slunečno, dostaneme sotva seno domů za sucha. Právě sucho patří k letním 

(a prázdninovým) konotacím. Při suchém období dosahují červencové teploty maxima 

svých hodnot. 

Po dvacátém červenci se poprvé ve večerních hodinách objevuje chladnější počasí a 

mírné náznaky podzimu (Munzar 1985): Na svatého Eliáše (20. července) dopoledne léto, 

odpoledne podzim; na svatého Jakuba (25. července) dopoledne léto, odpoledne zima.  

Anenskou pranostikou chlad nocí, počátků dnů i konců dnů pokračuje, k ránu se 

navíc nad hladinami vod vytváří mlha, v trávě se skvěje rosa: Svatá Anna (26. července) – 

chladna zrána.  
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5.5.3 Srpen klasy klidí a ovoce dospělé vidí  

Srpen začíná, co červenec končil. Co červenec neuvaří, srpen nedopeče. Co srpen 

neuvaří, to už září nedosmaží. Srpen ve většině případů (podle Munzara ve dvou třetinách) 

nebývá tak horký jako červenec (V srpnu již nelze slunci mnoho věřiti), má však výhodu 

v tom, že je podstatně méně deštivý (tedy suchý): Svatý Bartoloměj zavádí mraky a činí 

konec bouřkám. Nad přírodní krajinou (na lukách, v potocích, v řekách) se vyskytují 

přízemní mlhy – zvěstují prý trvalé počasí, a proto platí: Srpen má nejkrásnější počasí 

v roce.  Ať si kdo chce co chce říká, v srpnu ještě do rybníka. 

Vavřinec (10. srpna) – první podzimec. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje. 

Jak dokazují pranostiky, teploty po desátém srpnu již klesají a přestože podzim ještě 

doslova nenastává, počasí i příroda k němu směřují. Vavřinec je patronem vinařů: Na 

svatého Vavřince slunečnost – vína hojnost.  

O podzimku se mluví i v souvislosti s půlkou srpna: O Nanebevzetí (15. srpna) 

jasno před východem slunce, nastane požehnaný podzimek. Když den svatého Vavřince a 

Nanebevzetí Panny Marie pěkný jest, tedy očekávají vinaři dobrý podzimek. Když prší na 

svatého Rocha (16. srpna), je pak pěkný podzimek. Při rozdělení roku na osm období podle 

činnosti rostlin a zvířat a podle rozdílnosti počasí končilo patnáctého srpna období 

samotného léta a začínalo tzv. polétí. Pranostiky vavřinecké a mariánské jsou tedy 

dokladem toho, že horké letní počasí končí. Přelom mezi létem a podzimem symbolizuje 

sv. Bartoloměj (24. srpna): Bartoloměj svatý odpoledne krátí. Od svatého Bartoloměje 

slunce již tolik nehřeje. Den Bartoloměje jest pravidlo celého podzimku. Předpovídá, jaké 

počasí bude podzimu dominovat: Jaký čas jest na svatého Bartoloměje, takový celý 

podzimek bude; bude-li tento den pěkný čas, znamená příjemný podzimek. Konec srpna již 

k podzimu spěje: Svatý Augustin (28. srpna) udělá z tepla stín. Stětí svatého Jana (29. 

srpna) – přestávají již parna. 

Ve sběru úrody srpen navazuje na předchozí měsíc: Na svatého Vavřince čtyři řípy 

do hrnce. Svatá Královna (15. srpna) dává první vejlupek (ořechy). Ke svatého Rochu bývá 

hojnost hrachu. Na svatého Rocha přibude brambor trocha. Krásně-li o Bartoloměji, 

vinaři se smějí. 
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5.6 Kolokace 

  

Lexikální spojení týkající se léta, jeho tří měsíců a veškerých odvozenin se 

vyskytují v rámci celé kapitoly. Na mnohé upozorňujeme, graficky je vyznačujeme, jiné 

pouze zmiňujeme v kontextu. Nyní rozvedeme další.  

5.6.1 Výraz léto/léta nezávisle na významu se podle Šimkova Slovníčku staré 

češtiny (1947) spojoval s těmito slovy (dnes již nepoužívanými): milostivé léto (kdy se 

kupovaly odpustky), léta právní (znamenající zletilost), léta sirotčí, léta zemská/dědinná 

(promlčecí lhůta).   

5.6.2 K adjektivu letní přiřazujeme např. vítr, den, počasí (a konotace vedro, sucho, 

žár, bouřky) a příroda (připravená na žně), prázdniny (červenec a srpen znamenají pro děti 

období volného času: konotují koupání se v bazénu, letní kino), měsíce (červen, červenec, 

srpen) a slunovrat; letošní úroda, oslavy (dožínky) a slavnosti (letní shakespearovské 

slavnosti, benátská noc). Vůči zimě se vymezuje letní čas (s o hodinu delším světlem) a 

sporty (pořádané na běžných místech pro léto využitelných – na cestě, na trávě, ve vodě) – 

léto a zima tak stojí se svými konotacemi na opačných stranách pomyslné přímky. V době 

od dubna do září trvá tzv. letní sezóna, během které jsou otevřeny kulturní památky (hrady 

a zámky, rozhledny, městské a kostelní věže, podzemní chodby a sklepení, kostnice atd.). 

Volný čas a zábava jsou spojeny i se stravovacím a s pitným režimem – existuje spousta 

letních drinků, kterými se v tomto období napájíme, a množství letních jídel (především 

grilovaných či složených ze sezónní zeleniny a bylinek).         

Dalšími odvozeninami jsou adjektiva letný ve významu buď „letitý, nebo důvěrný, 

milý a přátelský“ (letné a důvěrné duše, letná – krásná tráva), letitý (mající odžito již 

mnoho let, starý); substantiva letnice (pohyblivý svátek seslání Ducha svatého) a letničky 

(jednoleté květiny), moravský výraz letnica značí sukni určenou na léto; adverbia letně 

(velmi mile) a letos (léto + původní ukazovací zájmeno – znamená tohoto léta – a z něj 

odvozené adjektivum letošní). Z místních jmen se dochovaly (formálně i reálně) dnešní 

části Prahy: Letná a Letňany. Výraz léto je i první částí složenin: letohrádek, letokruh, 

letopis, letopočet, letorost (Machek, 1997; Rejzek, 2001). 

5.6.3 V rámci celého roku stojí léto se zimou v centru pozornosti (jsou to období 

hlavní, plná, projevující se nejvyššími, či naopak nejnižšími teplotami), naopak jaro a 

podzim (období přechodná) pouze umožňují obdobím hlavním jejich pravidelné 

prostřídání a postávají na periferii.  
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5.6.4 Léto se rozdělovalo na tři části: podlétí trvalo na konci dnešního jara (od Jana 

Nepomuckého, 16. května do Medarda, 8. června), samotné léto vrcholilo v době od 

Medardovy kápě do Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) a polétí pokračovalo lehce 

k podzimu, trvalo až do podzimní rovnodennosti (do Matouše).     

5.6.5 Slunce, mrak, obloha i déšť bývají v pranostikách i v kolokacích často 

personifikané, vykonávají pohyby typické pro lidi: slunce vychází a zapadá, dodává teplo, 

schovává se za mrak; obloha je zamračená (má tedy tvář s očima a obočím); bouřka se 

zlobí tak, že burácí, náhle se přižene a pokropí nás dešťovou sprchou – čas dlouhého deště 

pak nazýváme uplakaným, ubrečeným (jelikož déšť připomíná slzy). Slzy se pojí s očima – 

z nich (jako z nádoby) vychází, podobně jako z mraků vychází dešťové kapky.  

5.6.6 K výrazům přeneseným, metaforickým patří běžně používaný výraz babí léto 

– související také s přechodnou fází lidského života, směřující ke stáří. Období končícího 

(pozdního) léta je charakteristické pro začátek měsíce září – vyznačuje se stále ještě teplým 

slunečným počasím. Postupně – velmi pomalu a nenápadně – se doba nachyluje 

k počátečnímu podzimu. „Vzduchem babího léta poletují pavučinová vlákna“ (SSJČ 

1989).  

5.6.7 K lidskému životu je vztažena i následující kolokace, stojí však svou četností 

užití na samé periferii. Léto života symbolizuje podobně jako jaro života část lidského 

trvání a pobývání na světě – je to doba, kdy je člověk mladý, zralý, v těch nejlepších 

letech, plný sil, energie a kdy si aktivně užívá života. Už však není, kam výš postoupit, léto 

života je vrchol. Postupně (a i pomalu) pak budou síly ochabovat a člověk bude klesat stále 

níž a níž, sil bude ubývat a únavy a starostí a vrásek přibývat (podzim života – viz níže).   

5.6.8 A. Mucha vypodobňuje Léto jako bezstarostnou ženu v červených šatech 

lehce se procházející přírodou zaplněnou zlatými klasy, červenými vlčími máky a modrými 

chrpami.   
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6. PODZIM 
  

„Ach žalude, žalude, jak jsi těžkej na dubě, 

pod tebou se celičkej dub k zemi ohýbe.“ 

(Plicka – Volf 1980, s. 75) 

 

6.1 Od babího léta k sychravým plískanicím 

 

Předposlední roční období navazuje na léto, svým názvem se vymezuje vůči 

následné zimě a svou charakteristikou přechodného období má blízko k jaru.  

Počátkem klimatického podzimu je měsíc září, během kterého ještě pozdně letní 

slunečné počasí převládá (a astronomicky až do 23. září přetrvává). Začátek tohoto období 

spadá do tzv. babího léta, za které se však někdy považuje až druhá polovina měsíce okolo 

sv. Václava a měsíc říjen. Babí léto asociuje podzimní stereotypy – barevné listí (nejprve 

mění svou barvu ze zelené na žlutou přes oranžovou až po červenou listí na stromech) a 

jeho padání – barevnost se tak postupně přesouvá z výšek korun stromů dolů na zem, 

odtud vítr (zde mající lidské vlastnosti) listí zvedá a přenáší, pohrává si s ním. Podobných 

podzimních hrátek využívají zejména děti při pouštění draků, kteří ve větru plápolají a 

létají. Barevný podzim je charakterizován pořekadlem: Podzim na strakaté kobyle jezdí, 

kde právě spojení strakatá kobyla implikuje vizuální podobu ročního období.  

Babí léto se vyznačuje teplem a suchem, které v raně podzimních (zářijových) 

pranostikách dominují (Září – slunce ještě dosti teple září. Září je máj podzimu. Září, na 

léto jde stáří. Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří. Babí léto – léto na odchodě), a 

poletujícími pavučinami (Koho se babí léto dotkne ve svém letu, bude mít štěstí).    

Během probíhajícího podzimního období listí postupně opadává, až zcela opadá – 

s posledním spadlým listem se stromy stávají holými a symbolizují tak konec hojné sezóny 

(viz poslední podkapitola této kapitoly). Vrcholná a konečná část podzimu je sychravá, 

fouká studený vítr, prší a mrholí, tvoří se bláto. Pohled na pustou krajinu připravující se na 

zimní pokrývku, na holé stromy plné černých vran a havranů působí na psychiku mnohého 

člověka značně nepříznivě – podzim je v našich myslích stereotypně zakotven jako období 

nejdepresivnější. 

Na podzim bývají průměrné denní teploty mezi 5–15°C (čímž dochází k vymezení 

se oproti létu, jenž patnáctistupňovou teplotu překonává, a zimě, jejíž teploty klesají 

hlouběji než na pět stupňů). V nížinách se tyto teploty objevují od poloviny září do počátku 
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listopadu a pro vyšší oblasti (nad 5000 metrů nad mořem) už od druhé třetiny srpna a jen 

do konce října (Vondráček 2009). Teplotní vymezení se částečně kryje s fenologickým 

podzimem: nastupuje na sv. Matouše okolo 21. září v souvislosti s dozráváním a sběrem 

plodin, se žloutnutím a opadáváním listů, s odletem ptáků a ukončen bývá na sv. Martina 

11. listopadu příchodem prvního sněhu. Doba následující až po Narození Páně je pak 

označena jako předzima. 

Oproti hlavním ročním obdobím, létu a zimě, je podzim dosti krátký, trvá 

v průměru okolo šedesáti dnů, což lze převést na dva měsíce. Astronomicky však do něj 

spadají měsíce tři (září, říjen, listopad) – podzim je charakterizován jako část kalendářního 

roku od 23. září do 21. prosince. Dřívější a dnes knižní výraz pro toto období je jeseň, 

pojmenování používané dodnes v některých jazycích. Spolu s jarem stojí podzim jako 

přechodné období na periferii oproti centrálnímu létu a zimě.    

Na rozdíl od jara prochází podzim procesem opačným. Počasí směřuje od teplého 

léta ke studené zimě, teploty postupně klesají, sluneční hřejivost oslabuje, chlad se 

stupňuje. Období je lezavé, větrné, deštivé, sychravé, blátivé, podzimní noci jsou chladné – 

člověku křehnou ruce, zima mu zalézá pod nehty a zebe ho na těle, proto se teple přiobléká. 

Takovémuto počasí se říká lidově nečas či boží dopuštění, expresivně šlamastika, 

plískanice. Starší čeština používala výrazy psota a slota, a to nejen v pranostikách: 

Zářijová slota – hrstka deště, fůra bláta (zde vidíme druhou stranu měsíce září, ne již jako 

reprezentanta teplého a suchého babího léta, ale jako předzvěst začínajícího podzimu).  

To, že nastává podzim, signalizují stěhovaví ptáci svým odletem. Vlaštovky na 

konci léta sedávají v houfech na elektrických drátech a po skupinách v jednotlivých fázích 

opouštějí naše území. Pranostiky dokládají odlet prvních z nich již ve druhé polovině 

srpna: Na Marie Nanebevstoupení (15. srpna) – prvních vlaštovek loučení. Na Panny 

Marie Nanebevzetí kukačky za moře letí. Na svatého Jana Stětí (29. srpna) čápi do tepla 

letí. V září bývá pak odlet definitivní: Čím déle vlaštovky u nás v září prodlévají, tím déle 

pěkné a jasné dny potrvají. Divoké husy na odletu, konec i babímu létu. O svatém Matouši 

(21. září) vlaštovky nás opouští. Nejsou-li pryč před Michalem (29. září) ptáci, tak po něm 

tuhá zima neburácí. S odletem poslední vlaštovky končí babí léto a příroda začíná mít 

charakter chladného vrcholného podzimu.  

Podzimní vítr fouká a fičí studeně a prudce, je nestálý, proměnlivý a nepravidelný; 

silný, rychlý, studený až lezavý (Haller 1969). Personifikovaný vítr se může projevovat 

prostřednictvím dalších, lidských pohybů a zvuků: prudký vítr letí (vzduchem), zvedá se, 

žene se a v té rychlosti se přižene až k nám, bije nás do tváře a proniká přes oděv k našemu 
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tělu. Ke konci svého působení podobně jako člověk ztrácí sílu, tiší se, klidní se. Ženskou 

personifikovanou variantou větru, mytologickou bytostí znázorňující kvílivý vítr, je 

Meluzína – pokud uvízne v komíně, v kamnech nebo za okny, pak hvízdá, skuhrá, sviští, 

skučí, kvílí a naříká.   

Sychravé podzimní počasí je chladné a zároveň vlhké – vlhkem bývá prosáklý i 

podzimní vzduch (provlhčený, provlažený, nasycený vlhkem, parami nebo mlhou). Vlhkost 

až mokrost se projevuje mrholením – mokré drobné kapky padají z nízké oblačnosti nebo 

z mlhy. Mlha ranní či večerní se vyskytuje při zemi (nízká mlha) – plíží se – anebo všude 

kolem nás – zde tvoří mezi námi a cílem naší cesty vizuální bariéru: mlha je neprostupná, 

hustá jako kaše, hluboká, že by ji mohl krájet, že není na krok vidět a že si člověk nevidí na 

špičku nosu. Mlha padá shora a nad zemí tvoří mlhovou pokrývku, kopce mají čepičky, 

kraj v mlze tone/halí se do mlhy, lidově se dá její přítomnost vyjádřit expresivním rčením 

báby vaří houby. Ke konci svého působení se vlhké a mokré mlhy opět rozpouštějí (Haller 

1969). 

Následkem deště se na zemi/na cestě/v kraji objevuje bláto/bahno, které bývá 

zpočátku mazlavé, řídké, rozbřídlé, při brodění rozmoklých cest rozčvachtané – lidově 

nazývané břečka: Na svatého Václava bývá bláta záplava. Pršívalo, jen se lilo, bývalo 

bláto… Při stále chladnoucím až mrazivém počasí však bláto tuhne, a člověk tak už při 

jeho zdolávání není zablácený, nemá kusy bláta na botách ani stříkance na svém oblečení. 

Blátivé a čvachtavé počasí právě pro svou snadnou zamazatelnost nemají lidé (podle 

následné říkanky dospělí) v oblibě: Hop, táto, přes bláto! „Mlč, kluku, stříká to!“ Na 

hádanku, co dělá Pánbůh, když prší, je odpovědí: „bláto“.    

Podzim bývá plný plískanic a šplíchanic s množstvím přeháněk, typický 

plískanicový podzimní den se tváří jako zašklebený a pochmurný (a připodobňuje se tak 

náladě člověka, která je z takového podzimního počasí rozmrzelá). Vítr seje déšť a 

mrholivý deštík skrápí zem (Haller 1969). Pranostika zmiňuje dva reprezentanty podzimu: 

Vrána kráká, déšť krápá.   

Popsané počasí vnímáme jako vyloženě nepříjemné, nepříznivé, nepřející, 

nevhodné a člověku neprospívající – podzim bývá obdobím chřipek a nachlazení. 

Projevuje se nestálost počasí, podobná rozmarům aprílu: kolísání a výkyvy teplot, 

přeháňky, střídání počasí, nejistý výskyt slunce, jak dokazují i pranostiky: Podzim na 

strakaté kobyle jezdí – doplněné potřebným vysvětlením: „z příčiny časté změny povětří, 

sněhu a bláta“ (Čelakovský 1949, s. 546). Svatý Havel – devět počasí za den.      
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Během podzimu se příroda začíná chystat na zimní spánek – celé přechodné období 

je tak předzvěstí následné kruté zimy, jejíž přežití si od přírody vyžaduje připravenost. 

V minulosti se i člověk musel nachystat na dlouhé chladné období – a to především 

dostatkem jídla, dřeva na zátop a teplého oblečení. V Karafiátových Broučcích se tito malí 

antropomorfizovaní tvorové snaží zimu zaspat, ale jakmile trvá už moc dlouho, jídla i 

topiva ubývá a broučci se modlí, aby již brzy skončila.  

Podzim prožívali vesničtí lidé v minulosti jinak, než jak jej vnímáme my dnes. 

Sepětí s přírodou bylo mnohem větší, kontakt dennodenní, poznávání a předpovídání 

počasí skrze přírodu bylo vhodné pro hospodářské a zemědělské účely. Podzim byl dobou 

končící sklizně obilí, sběru ovoce a vína, dobou ukládání získaných zásob do komory i 

zahánění pasoucího se dobytka do stájí. 

V současnosti si při představě podzimu uvědomíme především jeho počáteční 

barevnost (padající listí, šustivé šlapání po spadaných listech) a s jeho koncem plískanice a 

sychravo. Počátkem září začíná nový školní rok. Děti si přednostně vybaví pouštění draků 

– k čemuž je zapotřebí dostatečné foukání větru a bezdeštné počasí. Mnohým však podzim 

asociuje melancholii – stesk, lítost, depresivní stavy, k tomu se váže pomalá bluesová 

hudba. 

 

6.2 Význam a etymologie 

 

6.2.1 Podzim má ve svém pojmenování ukotvenu zimu, vyznačuje se jako roční 

období předcházející zimě, ležící pod zimou. Českému názvu konkuruje všeslovanské 

(vyjma lužičtinu) pojmenování jeseň, které bylo do spisovné češtiny přejato obrozenci, a to 

buď ze slovenského pojmenování, anebo z polštiny (jesień). Dnes tento výraz není 

v češtině běžný, má konotace vznešenosti, poetičnosti a knižnosti (viz u Jiráska: zašlé 

barvy jeseně; přeneseně pak u Čecha: pozdní jeseň života) (PSJČ 1935–1937). Příbuznost 

jeseně je doložena se slovy z gótštiny, staronorštiny (kde znamená dobu žní), z němčiny a 

staropruštiny (Machek 1997). Běloruština s ukrajinštinou z tohoto názvu taktéž vychází, 

ale  transformují jej a upravují v rámci svých jazykových principů (běl. восень, ukr. осінь). 

Další variantou podzimu je výraz podjeseň nebo staročeské podzimie (podzimek), vzniklé 

podle modelu jarního podletie. 

 6.2.2 První dva podzimní měsíce září a říjen spolu mohou etymologicky souviset: 

pokud devátý měsíc nevychází ze slova září se (staročesky zářuj, zářej a jejich stažená 

podoba září), může být odvozen od slov za řujě (za říje) – za času podzimního říjení zvěře, 
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které mohlo nastat již na konci září, spíše má ale souvislost s měsícem následným. 

Pojmenování říje mělo ve staročeštině podoby říjě a řújě, původní ŕuja pochází od slovesa 

řváti, neboť jelení říje je řvaním zvěře doprovázena. Podoba měsíce říjen se vyskytovala 

už ve staročeštině, jedná se o zpodstatnělé adjektivum (říje) – říjen se v češtině vyznačuje 

jako měsíc jelení říje (Machek 1997).  

 Námi vybrané slovanské jazyky se o říji vysoké zvěře neopírají a nevychází z ní pro 

názvy svých měsíců. Soustředí se mnohem více na užitečné zemědělské práce: říjen 

souvisí jak v polštině, tak i v běloruštině se sklizní lnu a konopí. Pol. październik vychází 

ze starého polského jazyka, ze kterého čerpala i běloruština, kde původní význam slova 

(dnešního desátého měsíce) značil prázdnou slámu, odpad, který zůstane po sklizni lnu a 

konopí. Běloruština pak tento význam měsíci ponechala, nahradila ho jen novým výrazem: 

říjen se bělorusky vyjádří jako кастрычнік. Ukrajinština pak čerpá ze žluté barvy 

(жовтий) a pojmenovává říjen жовтень. 

 Ani cizojazyčný překlad měsíce září s naším významem nijak nesouvisí – devátý 

měsíc je pojmenován ve všech třech sledovaných jazycích podle vřesu (pol. wrzesień, běl. 

верасень, ukr. вересень). 

6.2.3 Název měsíce listopadu vznikl spojením slov padat a listí. Jedná se o jednu 

z nejběžnějších asociací podzimu, a to nejen v souvislosti s našimi přírodními podmínkami 

– barevné listí opadává na podzim ze stromů také v Polsku, Bělorusku i na Ukrajině, jak 

můžeme soudit z názvů měsíce (pol. listopad, běl. лістапад, ukr. листопад).   

  

6.3 Podzimní pranostiky 

 

Během babího léta dozrává mnohé ovoce a čas je jako stvořený k jeho otrhání: Na 

svatého Václava každá pláňka dozrává. Jablka zrajú za stodolú, až uzrajú, dobré budú. 

Ráno obírej mě, večer očesej mě, jen mě neuraz, dám ti za rok zas. Především je čas sběru 

vína a také slavnost k ukončení jeho sklizně – obojí nazvané vinobraním: „K vinobraní 

patří sama sklizeň s prvním lisováním vína, ochutnáváním, pitím burčáku a samozřejmě 

taneční zábavou.“ (Langhammerová 2008, s. 82). Pranostiky zasazují dobu vinobraní 

kolem svátku sv. Václava, tedy na konec září: Září víno vaří, říjen, víno pijem. Na svatého 

Václava českého bývá vína nového. Lidé se modlili za uchování vinné révy před špatným 

počasím: „Bože, nám požehnaj, všecko nám dobré daj, naše vinohrady od škody 

zachovaj.“ (Plicka – Volf 1980, s. 59).  
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I na stromech a na keřích v lese a ve volné přírodě dozrávají na podzim plody. Dub 

vydává žaludy, jírovec kaštany, své vlastní plody mají keře trnka i šípek – jich využíváme 

k vlastní spotřebě: z usušených šípků vaříme ovocný čaj, z černých a trpkých plodů trnky 

zase víno. Žaludy a kaštany, které nejsou určeny ke konzumaci, sbírají spadané ze země 

především děti – např. pro výrobu zvířátek. Právě padání žaludů zmiňuje nepřímo a 

obrazně říkanka uvedená v úvodu této kapitoly. Některé názvy zmíněných plodů se dostaly 

pro své vlastnosti či vzezření do přísloví: Každý dub vyrostl z žaludu (znamená, že vše má 

jen nepatrný začátek), či do přirovnání: má oči jako trnky (černé a lesklé či pichlavé).   

Podzimní setí nové úrody, které je schopno přežít zimu, nazýváme ozim. Přesto ani 

s touto pozdní setbou bychom neměli zahálet, vhodné je využít příhodného a stále teplého 

počasí: Kdo nezaseje do svatého Matouše (21. září), nemá-li starého, nového nekouše. 

Podzim praví: „Pěkným osením pole odívám,“ a jaro dí: „Já se na to podívám.“ Svatý 

Michal z pole spíchal. Svátek Michala je dán na konec září – a pranostika svým obsahem 

nabádá k ukončení setby.    

Koncem babího léta a koncem setby se země chystá odpočívat, a tak se po půl roce 

opět obrazně uzavírá: Svatý Václav zavírá zem. Svatý Václav hady sklízí. Jako akt k 

zakončení plodného období roku přetrvával v minulosti zvyk usmrcení kohouta či jiného 

zvířete. Především kohout však onu plodnost a sílu zpodobňoval, byl tedy nejvhodnějším 

kandidátem oblíbeného rituálu. Se zvířetem si lidé vyřizovali účty za uplynulé období, 

vyčítali mu vše špatné, k čemu došlo, a následně je za tyto činy krutě ubili/zabili 

(Langhammerová 2008). 

Jako jsou jaro a léto obdobím poutí, na podzim bývá posvícení – oslava patrona 

místního kostela spojená s hody, veselicí a dobrým jídlem (typická byla pečená kachna a 

posvícenské koláče), které bývalo opěvováno: „To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle, 

máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně. To je zlaté posvícení, to je zlaté pondělí, 

máme maso a zas maso jako včera v neděli.“ Původně se posvícení konalo na den 

posvěcení místního kostela (odtud také název tradice), nyní se spíše slaví svátek patrona –

tedy posvícení václavské (28. září), havelské (16. října), martinské (11. listopadu), 

kateřinské (25. listopadu) nebo císařské (které mělo být jediné), zavedené císařem Josefem 

II. na svátek sv. Havla. Slovo posvícení se využívá i v běžné řeči, a to nejen v souvislosti 

se svátkem – má pozitivní konotace, např. v příslovích: Není každý den posvícení. Mít se 

jako o posvícení. Celý život měla posvícení. Když kocour není doma, mají myši posvícení 

(SSJČ 1989) – konotuje, jak příjemnou a výbornou atmosféru posvícenská slavnost mívá.  
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6.3.1 Září, na léto jde stáří 

Zářijové pranostiky se dotýkají na jednu stranu babího léta a s ním spojeného 

teplého počasí (viz již zmíněné Září – slunce ještě dosti teple září. Září je máj podzimu.), 

neboť díky nejnižší oblačnosti z celého roku převažuje ještě v září slunečné počasí; na 

stranu druhou zachycují i začínající chlad: Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí. 

Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu. Podzimek bohatý na mlhu věští v zimě 

mnoho sněhu. Na svatého Štěpána krále (2. září) je už léta namále. Jiří s teplem, Mikuláš 

(Tolentinský, 10. září) s pící. Po svatém Kříži (14. září) podzim se blíží. Od Panny Marie 

Sedmibolestné (15. září) teplota rychleji poklesne. Jak se dozvídáme z úvodní pranostiky, 

na léto jde v září stáří – teplé roční období se sice ještě slabě projevuje, ale s jeho brzkým 

koncem musíme již počítat. 

Pranostiky se vyjadřují i k červánkům, které bývají v září vlivem suchého vzduchu 

výraznější než v jiných měsících. Zmiňovali jsme, že název červánky etymologicky souvisí 

s červenou barvou, stejně jako symbol července oheň. V duchu naivního vysvětlení 

výskytu červánků na obloze je nesena pozdně letní lidová pranostika: V září mnoho požárů 

bývá, proto se obloha rdívá (Munzar 1985).  

Přelomovým datem je 23. září – tento den má v dnešním českém kalendáři svátek 

Berta, pranostiky se však ani k jejímu jménu, ale ani k podzimní rovnodennosti 

nevyjadřují. Jedním z nejbližších světců, ke kterému se úbytek světla (ještě však stále 

převažujícího nad tmou) a příchod chladu vztahuje, je Matouš (21. září). Pranostika říká, 

že Svatý Matouš svačinu zakous: dva dny před podzimní rovnodenností jsou už dny docela 

krátké, z pastvy se chodí dřív domů, a není tedy potřeba brát s sebou svačinu. Svačina 

vztahující se k rozmezí časovému a především ke světelnému se objevuje i v jiném říkadle: 

Na podzim volají pasáci za odletujícím jeřábem: „Nechej halenu, vezmi svačinu!“ Ale na 

jaře, když přilétá: „Vezmi halenu, nechej svačinu!“ (Plicka – Volf 1980, s. 139). S delší 

tmou přibývá i chladných dnů, především v čase po rovnodennosti: Po svatém Matúši 

čepici na uši. Jaké počasí dělá svatý Matouš, takové potrvá čtyři neděle. A jelikož je před 

vinobraním, má počasí těchto dnů vliv na zrající víno: Je-li na Matouše jasno, bývá to vínu 

spásmo.  

Za svatého Václava byly pořádány v den jeho svátku slavnostní mše, poutě či 

posvícení – našeho nejvýznamnějšího patrona uctívala celá země. Jeho svátek je spojen 

s hospodářskou činností – s vinobraním (Svatý Václav víno chrání, po něm přijde 

vinobraní) a klimaticky s obdobím babího léta, kterého je Václav lidovým patronem: Na 

svatého Václava pěkný den, přijde pohodový podzimek. Na svatého Václava nové léto 
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nastává. Příchod chladných dnů společně s narůstající tmou ale také nebyl v myslích lidí, a 

tedy ani v pranostikách vyloučen: Přijde Václav – kamna připrav.  

Den poté slavíme Michala. Tma už nad světlem získává převahu: Když se dny krátí, 

srdce se jasní, nad podzimem svatý Michael září. Svatý Michal svíčku rozžal. Michal však 

nabízí především varovné předpovědi týkající se nastávající zimy a toho, kdy uhodí: Hřmí-

li na svatého Michala, bude hojnost vína, ale ovoci ublíží a budou hrubí větrové/bude 

mnoho žita a málo ovoce. Jestli noc před Michalem jasná jest, tedy má veliká zima 

následovat. Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu. Na svatého Michala když severní a 

západní vítr věje, tuhá zima k nám pak spěje. Padají-li před svatým Michalem žaludy, 

nastane tuhá zima. Poslední zářijový světec Jeroným na Michala navazuje a varuje lid: O 

svatém Jeronýmu připravuj se už na zimu. Přípravou bylo zřejmě míněno mít dostatek 

topiva, zásobu jídla a materiál na zateplení domova.  

  

6.3.2 V říjnu prší, jen se leje, bláto bývá smělé 

Munzar (1985) zmiňuje, že říjen ještě částečně těží z doteku babího léta. Slunné 

počasí má vliv na zrání vinné révy, která se kolem období sv. Václava a na počátku října 

sbírá: Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče. Září víno vaří, říjen mačká hrozen. Čistý 

nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň. Když Měsíc v pěkném a jasném čase se 

obnovuje, tedy jest k doufání pěkné vinobraní. Kromě slunce a sucha má však na víno 

dobrý vliv vláha – dosahuje toho, aby hrozny nebyly příliš malé. Vinobraní se v říjnu 

ukončuje a úroda je připravena ke spotřebě: Září víno vaří, říjen víno pijem.  

Na druhou stranu říjen bývá deštivější než září a teploty klesají: Po teplém září zle 

se říjen tváří – nastává období nečasu: plískanic, mrholení, bláta a čvachtanic. Člověk 

zůstává v teple domova u kamen (Svatý František – 4. října – zahání lidi do chýšek); dříve 

se navíc před příchodem zimy prováděla důkladnější tepelná izolace domovů, jak dokládá 

tereziánská pranostika: Svatá Terezie (15. října) zasazuje zimní okna, neboť už po polovině 

října bývá i přes den chladno; přesto je následné rčení nadsazené: Po svaté Tereze mráz po 

střechách leze. Pokud člověk zamíří ven do říjnové psoty a sloty, teple se obleče, a to opět 

zejména po polovině měsíce: Do svatého Lukáše (18. října) kdo chceš, ruce volny měj, po 

svatém Lukáši za ňadra si je dej. Je Šimona a Judy (28. října), snes kožich z půdy!    

Svatým Havlem (16. října) končí sběr veškeré úrody – ta je nyní součástí nových 

zásob připravených na zimní spotřebu. Podle pranostiky totiž bývá říjen sice už studený 

(proto by se venku již žádné plodiny vyskytovat neměly), ale nikdy ne hladový – jídla má 

po sotva skončených žních každý dostatek: Na Havla svatého poslední jablko a bramboru 



62 

 

do pytle svého. Na Havla svatého, ovoce v komoře již všechno. Když se do svatého Havla 

nesklidí zelí, je neuvařlivé. Na svatého Lukáše hojnost chleba i kaše. Do svatého Vendelína 

(20. října) má být doma jetelina.  

Pastýři měli od Václavova svátku (tedy od konce září) povoleno využívat pro 

pastvu dobytka již celý prostor veškeré půdy (úhor, strniště atd.). Patronem pastýřů a 

chovu dobytka je sv. Vendelín: Od svatého Vendelína pastvinou celá krajina. Od Šimona a 

Judy paste, pasáčci, všudy. Pro pastýře se pastviny (louky) uzavírají, pastva dobytka tuto 

sezónu končí. Stáda se nahánějí do stájí a připravují se k přezimování: Svatá Terezie (15. 

října) krávy uvazuje. Ó svatý Havle, nechej krávy v chlévě! Jejich potravou se nyní stane 

úroda získaná senosečmi – seno a sláma.  

  

6.3.3 Svátek Všech svatých u nás a ve světě  

Stejně jako se na západ od nás (nejen v amerických státech, ale i v Evropě: 

v Británii, Francii, v Německu) slaví na přelomu října a listopadu Halloween, bývá 

v našich končinách zvykem v tuto dobu uctívat zesnulé. Oba dva svátky vychází ze svátku 

Všech svatých, připadající na 1. listopad – podle názvu se v tento den připomínají zemřelí, 

kteří dosáhli věčné blaženosti. 

Rozdíl mezi oběma svátky spočívá v tom, že následný Halloween se slaví den před 

svátkem Všech svatých (31. října), z čehož vychází i původní název All Hallows Eve 

(Předvečer Všech svatých), inspiruje se také starým keltským svátkem oslavy nového roku. 

Je zvykem vyřezávat a vydlabávat na Halloween dýně a vkládat dovnitř rozsvícenou 

svíčku. Na rozdíl od našeho Svátku zemřelých je poslední říjen slavností a je držen ve 

strašidelném duchu – temná atmosféra se vytváří pomocí děsivých masek a právě i 

světýlek odrážejících vyřezané obličeje dýní, během večera se navíc chodí na koledu po 

okolních domech. Celková nálada večera a noci je veselá a radostná. 

Den po svátku Všech svatých je v našich krajinách zakotven jako Dušičky. Už 

kalendářový název (Památka všech zemřelých/zesnulých) navozuje atmosféru klidu, 

pokory a vzpomínek na mrtvé. Veřejnost chodí na hřbitovy zapalovat svíčky a především 

každý sám za sebe (každá rodina) vzpomíná za zemřelé příbuzné. Hřbitovy bývají tohoto 

dne rozsvětleny množstvím svíček – ve dni zahaleném mlhou se tmavý podzimní den na 

hřbitově tajemně vyjímá. Právě v tichosti a zároveň ve světle jindy tmavého hřbitova je 

vnímána ona tajemnost a tichá „strašidelnost“, ale také pietnost svátku (Langhammerová 

2008). 
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Vysvětlení sychravého mlhavého mrholivého a blátivého počasí, jaké na Dušičky 

bývá, mívají pranostiky: Kolem Památky zesnulých bývá hustá mlha, neboť pomáhá 

k utěšení duší. Na Dušičky duše zemřelých oplakávají své hříchy, proto pršívá, nebo padá 

mlha. Nadsazeně je však myšleno: Den všech svatých je poslední, který léto zahání. Léto 

zde značí poslední doteky babího léta i zbytek slunného počasí, ve skutečnosti se však už o 

teplém počasí na konci října hovořit nedá. Munzar (1985) se o pošmourném tesklivém 

počasí v období kolem Dušiček zmiňuje jako o „dušičkovém čase“. 

Na konci října končí období opadávání listů – listnaté stromy jsou v listopadu, 

posledním podzimním měsíci, již zcela holé. Následné říkadlo hodnotí strom zbavený své 

pokrývky jako smutnou záležitost: Ej, javor, javor zelený, co jsi tak smutný v jeseni? 

„Jakpak bych neměl smutný být, když spadl ze mě květ i list?“ (Plicka – Volf 1981, s. 163).  

Opadání a ovadání rostlin bývá vztahováno ke stárnutí člověka, taktéž smutnému procesu – 

a především kolem Dušiček si uvědomujeme svou smrtelnost: „Na osice lístek vadne, až 

uvadne, dolů spadne. Také-li já tak uvadnu, až uvadnu, dolů spadnu?“ (Plicka – Volf 

1981, s. 163).  

  

6.3.4 Listopad někdy sněží a někdy jen tak listy leží 

Listopad je nejoblačnějším měsícem z celého roku a téměř se během něj 

nevyskytuje jasné počasí. Listopadové pranostiky mluví převážně o blížící se zimě (Teplý 

říjen – studený listopad) a v souvislosti s člověkem o nutném teplém oblečení.  

Už svatý Martin přijíždí 11. listopadu na bílém koni, přiváží s sebou bílou 

pokrývku, která je pro zemi podle pranostik úrodná: Listopadové sněžení neškodí vůbec 

osení. Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje. Martinské 

rčení čerpá z pravdivého základu, v tomto období k nám vpadá studený vzduch, přičemž 

důsledky bývají podle pranostik následné: Na svatého Martina bývá dobrá peřina. Na 

svatého Martina kouřívá se z komína. První letošní sníh ale většinou rychle slézá, delší 

trvání mívá až sníh napadaný na sv. Cecílii, v době kolem 22. listopadu: Svatá Cecílie 

sněhem pole kryje (Munzar 1985). 

Na den sv. Martina docházelo v minulosti mezi lidmi k vyrovnávání účtů, zároveň 

se uzavírala nová/další smlouva mezi hospodářem a čeledí, mezi obcí a obecními 

zaměstnanci – pastýřem (který měl na starosti veškerý vesnický dobytek a vyznal se 

v počasí), ovčákem, ponocným a dalšími. Veškeré dohody se řádně oslavovaly: „Na den 

sv. biskupa Martina milý hospodář a jeho družina husy jedí, víno k tomu pijíce…“ 

(Vondruška 2005, s. 75). Koledníci chodili na hody a konalo se martinské posvícení. 
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Vyhlášenou pochoutkou byla a stále je svatomartinská husa (Na svatého Martina pláče 

husí rodina), která byla při samotné hostině mezi strávníky důkladně rozdělena: čeledín či 

nejmladší pomocník hospodáře dostával křidýlko – aby během svých prací doslova létal, a 

aby mu tedy šla práce od ruky, starší pomocník získal stehno a samotný hospodář kobylku 

(husí prsíčka), která byla mimo jiné předmětem laického věštění počasí: Na svatého 

Martina nejlepší je husina; pohleď na hruď i na kosti, poznáš, jaká zima se přihostí. Je-li 

kobylka martinské husy hnědá, bude málo sněhu a na holo mrznout; je-li však bílá, bude 

hodně sněhu. Přirovnání Má se jako husy o Martině vypovídá o nebezpečí či hrozbě. Mimo 

maso se pekly také buchty a sladké pečivo – tvar podkovy patřil do kuchyně proto, že 

Martin se stal patronem živností (Langhammerová 2008).  

Pětadvacátý listopad je zasvěcen sv. Kateřině. Známá lidová pranostika říká, že Na 

svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. A další mluví podobně: Přišla svatá Kateřina, 

nevzdaluj se od komína. Svatá Kateřina přichází bíle oděna (bílá barva je zde jako 

prototyp sněhu). Zcela reálná a vtipně podaná je pranostika podávající obecnou radu: Ať 

Kateřiny nebo Kříže, kdy mrzne, tehdy topte chýže – tedy jakmile uhodí mráz, začněte 

topit.  

Rozdíl bývá v rámci počasí mezi chladnou sv. Kateřinou a teplými Vánoci – jevů si 

všímají pranostiky: Martin a Kateřina na blátě, Vánoce na ledě. Martinův led bude vodou 

hned. Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá. Podobné kontrasty 

nastávají mezi koncem listopadu a začátkem prosince: Svatá Kateřina prádlo máchá a 

svatá Barbora je škrobí. Je-li Kačenka ucouraná, je Baruška naškrobená. Zde je 25. 

listopad míněn jako deštivý a blátivý (čímž může být míněno, že tuhá zima je ještě ke 

konci listopadu předčasná a dochází k oteplení), a 4. prosinec naopak už mrazivý.   

Po svátku sv. Kateřiny začíná advent, doba půstu a zákazu světských zábav, proto si 

lidé na Kateřinu užili ještě naposledy tance, zpěvu a zábavy – kateřinské posvícení bývá 

posledním, jako tečka na závěr před začínající tuhou zimou, mrazivým obdobím a 

poklidným adventem.   

Ondřej je posledním listopadovým světcem, stojí na začátku adventu a také na 

počátku reálné zimy (se sněhem a mrazy): Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej. 

Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní. Svatý Ondřej dělá led a svatý Jiří jej láme. Práce na 

zahradě, na poli či kdekoli jinde venku vlivem zimy ustává: Na svatého Ondřeje konec 

pocení, lidé se stahují do svých domovů a veškerý život se již odvíjí uvnitř, okolo teplých 

hřejivých kamen. Ještě před zmrznutím celé krajiny a před jejím zasypáním sněhem, před 

zamrznutím vody se na sv. Ondřeje naposledy s přírodou komunikovalo, především se 
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věštilo z jejích domnělých odkazů: Na svatého Ondřeje hoď dřívko na vodu: přeplyne-li, 

bude mokrý rok; zůstane-li na povrchu tiše, bude suchý rok. Věštit se však mohlo i bez rad 

přírody, uvnitř domova: „Vlhký rok nebo suchý takto poznáš: sklenici plnou vody míti máš, 

na den svatého Ondřeje to činívej. Přebíhá-li vrchem voda, to znej: vlhký rok ten; stane-li 

se zároveň, suchý a vyprahlý bude rok ten“ (Munzar 1985). 

Čtvrtá neděle před Vánoci, tedy první neděle adventní, může připadnout na sv. 

Ondřeje – toto datum patří totiž do rozmezí počátku vánočních příprav. První třetina 

prosince, která ještě meteorologicky spadá do období podzimu, předjímá budoucí velký 

svátek, je plná předvánočních tradic a zvyklostí. Klimaticky však prosinec již patří zimě – 

počasí bývá studené až mrazivé, jeho součástí je padající sníh, a proto jej společně i s 

adventem zařazujeme do následující kapitoly.     

 

6.4. Kolokace 

 

Lexikální spojení týkající se podzimu, jeho tří měsíců a veškerých odvozenin 

uvádíme v rámci celé kapitoly, graficky je vyznačujeme a zmiňujeme v kontextu ostatních. 

Nyní si některé připomeneme a rozvedeme další. Výraz podzim však neoplývá tolika 

odvozeninami jako formy ostatních ročních období – samotné slovo je totiž složeninou, 

jejíž část se odvozuje od zimy – ta k sobě přiřazuje více kolokací.  

6.4.1 Podzim jako roční období můžeme rozdělit do tří fází: podzim raný 

(navazující na pozdní léto, součástí babího léta), vrcholný (tedy podzim typický – od sv. 

Matouše do sv. Martina) a pozdní (předjímající samotnou zimu). Staročeský slovník 

(1968–2008) uvádí jako variantu podzimu zdrobnělý název podzimek – vyskytuje se i 

v některých pranostikách. 

6.4.2 Adjektivum podzimní se spojuje s jevy na podzim se projevujícími, které 

podzim nějak konotují, především se týká astronomie a počasí: podzimní rovnodennost a 

první podzimní den, měsíce (září, říjen a listopad), počasí (pod něž patří konotace podzimní 

větry a bláto, sychravo, plískanice, nečasy), dále orba – jelikož na podzim se seje ozim. 

Příroda je na podzim usínající (a stojí v protikladu k jarní probouzející se přírodě): stromy 

opadávají, ptáci odlétají, (zralá) úroda se sklízí. Mezi podzimní svátky patří vinobraní 

(oslava sběru vína) a typická pro podzim jsou posvícení (václavské, havelské, martinské a 

kateřinské). Podzimní nálada má negativní konotace: je melancholická a tesklivá.  
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I každý z měsíců se může vyskytovat v adjektivní formě, a tedy se má možnost 

spojovat se se substantivy: zářijový sběr vína, zářijové babí léto, zářijové sucho, říjnový 

lijavec, listopadová plískanice, listopadový sníh atd. 

6.4.3 Přenesený význam má spojení podzim života, které reflektuje předchozí 

období lidského života a ocitá se jako předposlední na pomyslné (schematické) životní 

cestě, představuje dobu stárnutí a sklonek života. Člověk odchází do důchodu a tuto část 

svého života prožívá v rámci svého domova: „Už jsem dobačoval, už jsem dosalašil, už 

jsem si valašku na klinec zavěsil.“ (Plicka – Volf 1980, s. 165). Se stárnutím coby 

pasivním obdobím si můžeme spojovat melancholii zpodobenou bluesovou hudbou a 

posmutnělou atmosférou. PSJČ (1941–1943) dodává příklady z literatury: „Trochem 

sarkasmu svůj podzim akcentuji“ (Sova), „Tušil, že se nad jeho životem schyluje podzim“ 

(Hladík), „Ve svém podzimu nemám, co bych ti podal cennějšího“ (Čech). Na rozdíl od 

přírodního podzimu, který je součástí cyklu, podzim života je lineární, proběhne u každého 

z nás jen jednou, nikdy více se tato ani jiná doba jednotlivci nezopakuje. 

6.4.4 Alfons Mucha zobrazuje ve své čtveřici ročních období Podzim jako zralou 

ženu, ověnčenou barevnými šperky, značícími hojnost. Barevná je mozaika, tvořící pozadí 

obrazu, a také ženino oblečení. Obrazu dominuje teplá červená barva – a to tmavšího 

odstínu, než do jaké je oblečena dívka Léto, má přídech dohněda. Na proutěné misce, 

kterou žena drží v ruce, leží právě sklizené zralé ovoce, za ženou je vidět část kolovratu – 

symbolu domácí práce.  
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7. ZIMA 

 

„Na vánoce dlouhý noce, jsou tam velký chumelice, hej, hej, koleda! 

Pacholek v stodole mlátí, až se celý zimou klátí, hej, hej, koleda! 

Dívka v stavu šaty pere, naříká si, že ji zebe, hej, hej, koleda! 

A hospodář s hospodyňou leží oba pod peřinou, hej, hej, koleda!“ 

(Plicka – Volf 1981, s. 14) 

 

7.1 Charakter zimy, její významy a prototypy  

 

Zima je posledním obdobím ročního cyklu, ukončuje fungování přírody a přivádí ji 

k zimnímu spánku. Počasí je nestudenější z celého roku, aktivita rostlin i zvířat upadá, 

teplo bývá stále více vyhledávané. Mrazivé roční období se projevuje tím, že je zima – tedy 

se zde střetávají dva významy slova. Zima jako chladno je opakem horka a tepla (letního 

počasí), ve větách bývá součástí přísudku verbonominálního a nevyskytuje se u něj levá 

valence (Je zima. Je mi zima. Venku je zima jako v psí boudě).  

Takováto zima může mít kolokace podle toho, kdy se vyskytuje (prosincová, 

lednová, jako o Vánocích, na Tři krále), či kde (jako na Sibiři, na severní točně, na 

vidrholci, arktická zima). Bývá zebavá, lezavá až vlezlá, ostrá, pronikavá (proniká člověku 

pod kůži), tuhá, mrazivá a ledová, třeskutá, krutá či přímo ukrutná. Expresivně užíváme při 

velké zimě (tedy při velmi nízkých teplotách) výrazy a přirovnání: zima jen praští (bez 

předmětu), je tu jak v ledárně, v lednici, v márnici, venku je učiněná lednice, sibérie, zima 

studeně fičí dveřmi/okny, ostrý chlad čiší/fičí. Venku to tak zebe, že se člověk tetelí zimou, 

zima mu zalézá za nehty a pod kabát, až křehnou ruce a mívá z toho třesavku či zimnici, 

bývá studený jak led, kus ledu, psí čumák. Noc bývá chladná jako led. Expresivním 

zdrobnělým výrazem, který používáme při hovoru s dítětem, či chceme-li užít ironii, je 

zimička (Haller 1969; Čermák 1983; SSJČ 1989). 

Zima jako roční období, kterým začíná nový rok, je období mezi podzimem a 

jarem, vymezuje se vůči létu – je jeho protikladem. Astronomická zima nastává 21. 

prosince, tři dny před začátkem Vánočních svátků, a končí 20. března. Na první zimní den 

připadá zimní slunovrat – tmavá část dne (noc) dosahuje svého vrcholu, trvá šestnáct 

hodin, den je naopak nejkratší z celého roku (pouze osmihodinový).  
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Klimatická zima je takové období, kdy průměrné denní teploty klesají pod 5°C. 

V nížinách nastává zima kolem sv. Martina (Vondráček uvádí datum 10. listopadu) a končí 

okolo 18. března – celkově tedy připadá na 129 dnů, čímž přesahuje čtyři měsíce, 

projevuje se na úkor podzimu, a stává se tak nejdelším ročním obdobím. V nadmořské 

výšce nad 500 metrů začíná zima ještě dříve, už koncem října, a trvá až do začátku dubna – 

její celkové trvání v těchto místech dosahuje dokonce 150 dnů. (Vondráček 2009). Není 

divu, že zima bývá obávaným ročním obdobím. 

Zastarale lexém vyjadřuje rovněž význam rok, podobně jako u jara či léta (uplynulo 

mnoho zim). S oběma ročními obdobími se také zima dodnes spojuje: v zimě v létě stejně 

jako od jara do zimy značí dobu po celý rok, neustále.   

Zima se považuje za jedno ze dvou hlavních ročních období, jejími reprezentanty 

v oblasti počasí a přírody jsou sníh, mráz (který je vnímán intenzivněji než zima, zároveň s 

ní není plně synonymní a vždy zastupitelný) a led.  

7.1.1 Zimě dominuje bílá barva – jejím prototypem je sníh, což dokazuje přirovnání 

bílý jako sníh. V prosincových pranostikách se sníh vyskytuje v souvislosti s patronem, 

který jej na svůj svátek přivezl/přinesl, či s významným církevním svátkem, případně se 

vztahuje k jednomu ze tří zimních měsíců (prosinec, leden a únor). Mluví se jak o příchodu 

sněhu (Když na Silvestra sněží, Nový rok není daleko. Napadne-li sníh v prosinci do bláta 

a do vody, není to známka dobré úrody. O svatém Mikuláši snížek často práší. Padá-li na 

Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích. V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, 

hojnost všady bývá žita.), tak i o jeho trvání – sníh napadl a nyní leží na polích, na loukách, 

na zahradách, kde jako symbolická peřina přikrývá rostliny, aby nezmrzly, je tedy 

považován za přínosný a úrodný (Mnoho sněhu v prosinci značí mnoho ovoce a trávy. O 

Silvestru papeži snížek si již poleží. O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. Po sněhu Bára 

s Mikulášem šla. Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině. Vánoce bez sněhu 

přináší Velkou noc sněžnou.). Název sníh se navíc nemusí ani vyslovovat, abychom o jeho 

existenci věděli, stačí naznačit jeho barvu – nepřímo se o sněhu mluví v mnoha 

pranostikách (Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude hodně trávy. Má-li Barbora bílý 

fěrtoch, bude příští celý rok hojně trávy. Na svatou Barboru připrav saně do dvoru. 

Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich. Zelený Mikuláš – bílý leden. Jsou-li zelené 

Vánoce, Velká noc bude bělit se.).  

Sníh nejprve padá (napadne), sněhový poprašek poletuje ve vzduchu, sype se, 

celkově venku sněží, chumelí. Z meteorologického hlediska jsou jako sníh míněny „bílé 

vločky z ledových krystalků padající z mračen k zemi“ (SSJČ 1989). Sníh se po svém 
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dopadu na zemi usazuje (čerstvý, nový sníh), leží a pokrývá zem (starý sníh). Napadne-li 

mnoho sněhu (říkáme velké sněhy), člověk jej brodí, zapadá do něj, zmrzlý sníh mu křupe 

pod nohama. Starý sníh, který pokrývá zemi již dlouhou dobu, mění svou barvu z bílé na 

šedivou (vlivem prachu a nečistot z okolí) – přeneseně se používá: hlava jako padlý sníh, 

tedy plná šedin (SSJČ 1989). Má-li však někdo sníh v srdci, neznačí to pozitivní vlastnost 

– takový člověk je chladný, studený, nepřívětivý, nepříjemný, drží si odstup. V teplejších 

dnech, kdy nemrzne, sníh taje, vodnatí a zanechává po sobě mokro.  

Sníh se vyskytuje společně s větrem – řádí vánice, rozpoutala se metelice, spustila 

se chumelenice, vítr mele/žene/prohání sníh, sníh víří ve vzduchu. O sněžení se 

vyjadřujeme expresivně a personifikovaně: pere se/honí se/mele se tam pan Prášek 

s panem Větrovským, čerti se tam žení, sníh bije/šlehá do tváří (člověka) (Haller 1969). 

Sníh mívá různé vlastnosti: může být vlhký, sypký (a rozpadat se), zmrzlý nebo 

prachový (SSJČ 1989), lehký, hebký, křehký, kyprý, hluboký (Haller 1969). Hloubka sněhu 

souvisí s principem antropocentrismu – hluboký je takový sníh, do kterého člověk 

zabředne, zaboří se, propadne se hluboko pod úroveň sněhové pokrývky. Nezjistíme 

hloubku sněhu, dokud ho osobně nevyzkoušíme. Můžeme však použít synonyma 

silná/vysoká vrstva sněhu, opakem je slabá či tenká, anebo použít metaforické výrazy: 

sněhová peřina, pokrývka (ležící na zemi) či střecha (na korunách stromů).  

S adjektivem sněhová se pojí s výrazem koule – která se používá ke koulování 

(házení po sobě sněhovými koulemi), vločka (padá), peřina či lavina (která se v horách 

utrhne). Adjektivum sněžný se pojí se substantivem muž – sněžný muž je nadpřirozená 

bytost, která podle pověr žije ve velehorách a pojídá turisty, nebo se slovy označujícími 

dopravní prostředky a stroje – sněžný skútr, sněžná rolba.  

Sloveso sněžit vzniklo ze substantiva sníh, ovšem spolu se obě slova nespojují (sníh 

vždy jen padá; sněží je přísudek bez levé valence). Ze slovesa derivovalo adjektivum 

sněžící. Sněhulák je postava (často životní velikosti) vymodelovaná ze sněhu – typicky se 

sněhulák staví ze tří obrovských koulí postavených na sebe, na hlavě má hrnec a místo 

nosu mrkev, v „ruce“ drží košťátko. Člověk může být k této bytosti přirovnán: vypadat/být 

zasněžený jako sněhulák (Haller 1969).  

Přeneseně se jako sníh označuje „pěna ušlehaná z vaječných bílků“ (SSJČ 1989) – 

právě podle prvků shodných se sněhem (bílá barva, konzistence, celková podoba).  

7.1.2 V zimě často mrzne, tedy teplota klesá pod bod mrazu, po nulu – čísla teplot 

se tak uvádějí s minusem. Mráz může být buď slabý, mírný, začínající (je-li teplota těsně 

pod nulou) – tedy zdrobněle mrazík, první zamrznutí; anebo silný, tuhý, velký, ostrý, 
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třeskutý, jiskřivý (např. dvacetistupňový mráz). Pokud je mráz suchý, vyskytuje se beze 

sněhu (tzv. holomráz). Vzduch je během mrazu taktéž mrazivý, ostrý, pro člověka bodavý 

či řezavý – člověku z mrazu červenají tváře: „Ostrý vzduch jí nadýchal růže do tváří.“ 

(Haller 1969, s. 32).  

Mráz uhodil, udeřil, přišel, mrzne až praští, je tam mráz, že by psa nevyhnal, je tam 

samec. Člověk se před ním schovává v teple domova – většinou nechodí na mráz (ven do 

zimy) a pokud ano, teple se oblékne do několika vrstev oblečení. Typicky zimním 

oblečením je kabát/kožich a také pokrývky těch částí těla, které během ostatních ročních 

období zůstávají odkryty: pomocí čepice, šály, rukavic. Člověk bývá při dlouhém pobytu 

venku zmrzlý až na kost, promrzlý do morku kostí, zmrzlý jako rampouch – cítí tedy na 

sobě mrazivý dech zimy. Rčení mráz kopřivu nespálí můžeme přenést – silný, otužilý a 

otrlý člověk všechno vydrží, a to i mráz.   

Důsledkem mrazů je tuhnutí a namrzání půdy, přeměna vody v led. Následky 

mrazů však zimním obdobím nekončí, období posledních ranních mrazíků se vyskytuje 

ještě v první polovině května, na tzv. Tři zmrzlé/ledové muže (tzv. tři zmrzlíci) (Haller 

1969). 

Zastarale se výraz mráz užíval pro označení jinovatky (na poli ležel mráz). 

Meteorologicky se za jíní považuje zmrzlá rosa v podobě drobných, lesklých ledových 

jehliček objevujících se na půdě, trávě, na mechu či na okrajích střech. Jinovatka pak je 

usazenina z ledových krystalků – objevuje se na větvích stromů, ale i na hranách a rozích 

předmětů. Obecně pak oba tyto výrazy spojujeme a mluvíme o jinovatce v souvislosti 

s jejími vlastnostmi jako o měkké, bílé/stříbrné/šedivé, chumáčkovité (Haller 1969). 

7.1.3 Při mrazivém počasí tuhne voda v led – další atribut zimního období. Kaluže 

na cestách se zaledňují (pokrývají se ledem) – mluvíme o náledí, ledovce, umrzlé 

cestě/půdě. K názvu led se váže adjektivum studený (ba přímo ledový – odvozenina od 

substantiva), výraz bývá součástí  přirovnání (podlaha je hladká jako led). Mimo 

přírodního ledu, vyskytujícího se samovolně v přírodě, existuje i led umělý – tzv. kluziště, 

napodobenina zmrzlých rybníků, který je vhodný pro zimní sporty prováděné právě na ledu, 

kde je klouzavost výhodou (bruslení, krasobruslení, lední hokej, curling).  

Přeneseně se led vnímá jako něco studeného a nepříjemného – z jeho hlasu čišel led 

(chlad, nepřízeň), prolomit ledy značí odstranit mlčení a cizotu, napjatost. Pokud něco 

uložíme k ledu, tedy takovou věc odložíme, necháme na později (SSJČ 1989). Led 

přirovnáváme (podobně jako vodní hladinu) k zrcadlu. 
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Kousek ledu, který ve tvaru tyčinky visí v zimě ze střechy, z okapu či ze stromu, 

bývá nazýván rampouch (dlouhé rampouchy visely od okapu), knižně střechýl či krajkoví, 

expresivně ledový krápník, pro děti míval název cucek. Vyskytuje se i v pranostikách: 

Dlouhý střechýle, dlouhý len.  

Mrazy ustupují a polevují. Bod mrazu je teplota tajícího ledu, rozmrzajícího ledu i 

sněhu, sníh při této a vyšší teplotě slézá, rozbřídá, oblevuje, stává se z něj břečka, kaše, 

čvachtanice (člověk čvachtá v mizícím sněhu). 

 

7.2 Etymologie zimního období a zimních měsíců 

 

7.2.1 Všeslovanské (i staroslověnské) slovo zima vychází z praslovanštiny – 

odpovídá litevskému výrazu žiemà a lotyšskému ziema. Námi vybrané tři slovanské jazyky 

jsou tedy s českým výrazem formálně i etymologicky zcela totožné (pol. zima, běl. зіма, 

ukr. зима).  

7.2.2 První zimní měsíc prosinec označuje poslední měsíc v roce. Etymologie slova 

je dosud málo objasněná, podle Machka (1997) je nejpravděpodobnější odvozenina ze 

slova siný (dny jsou šedivé, bledé, polojasné, často mlhavé, slunce svítí nejslaběji). Výraz 

pochází z praslovanštiny, kde se prosinec označoval prosinьcь.  

Běloruština má název prosince typický pro své národní vnímání skutečnosti. Stejně 

jako v Čechách, i v Bělorusku se zima projevuje dlouhou dobu, sněžení nevyjímaje – 

poslední měsíc je nazývaný снежань. Polština a ukrajinština vnímají zimu podobně – 

považují prosinec za měsíc zmrzlé půdy a zamrzlé země, pokryté hroudami – odtud polský 

název grudzień a ukrajinský грудень.  

7.2.3 V zimě krajina ledovatí, led jako prototyp zimního odbobí dal název prvnímu 

měsíci v roce a druhému zimnímu měsíci – lednu.  

Běloruština považuje leden za velmi studený (ba přímo nejstudenější) měsíc v roce 

– tato skutečnost se projevuje v názvu měsíce: cтудзень. Ukrajinština se opět ztotožňuje 

s polštinou (pol. styczeń, ukr. січень) – název tu vychází buď ze slova tyki (politika), anebo 

od výrazu styk (jelikož leden je měsíc na přelomu roku). Stará polština však znala i název 

leden.  

7.2.4 Měsíc únor, poslední měsíc, který podle klimatu spadá do období zimy, má 

svůj název pouze v češtině (od dob staročeštiny). Souvisí nejspíš se slovesem nořiti (led se 

v měsíci únoru noří, láme a puká) – důkazem může být slovenský jazyk, ve kterém 

existuje spojení norenie ľadu (zaznamenal Dobrovský – Machek 1997). Význam je dnes 
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již posunutý – led se nenoří do vody, ale vystupuje z ní. Etymologie února tedy není zcela 

jasná.  

Slovanské jazyky neznají název únor. Jestliže v Čechách už v únoru taje sníh (a 

vynořuje se z vody, jak praví Dobrovského výklad v Machkově Etymologii 1997), na sever 

od nás zima stále pokračuje, je krutá. Výraz kruté zimy pochází z keltštiny (pol. luty, běl. 

лютага, ukr. лютий). 

 

7.3 Pranostiky zimních měsíců a svátků 

 

7.3.1 Po studeném prosinci bývá úrodný rok 

Většina prosincových pranostik se netýká počasí tohoto měsíce, ale předpovídá 

úrodu příštího roku. Rok prosincem končí, odeznívá, a důležitá je vidina budoucího. Podle 

Munzara (1985) je v pranostikách zřejmě skryt požadavek na brzký příchod zimy (tedy už 

v prosinci), a to zimy pořádné, s mrazy a se sněhem. Pokud je totiž prosinec na blátě, zima 

se opozdí a přetrvává až do jarních měsíců, tím pádem zasetá úroda (ozim) může 

pomrznout a rok bude z hlediska výnosnosti neúrodný (viz úvodní pranostika). Nedej Bůh 

teplých Vánoc. Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený. Když v prosinci mrzne a 

sněží, úrodný rok na to běží. Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině. 

Mnoho sněhu v prosinci – mnoho ovoce a trávy. Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se 

výborně zelí.  

První prosincový den je přelomem mezi podzimem a zimou – pranostiky varují, že 

pokud nebude dostatek vláhy, ale naopak začne brzy mrznout, může voda vyschnout: Když 

mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice. Druhým výkladem může být podle 

Munzara (1985) předzvěst léta – po mrazivé zimě přijde velmi suché léto.  

Prosincové pranostiky se váží ke jménům, jež jsou obecně známá především díky 

adventním zvykům a tradicím, které se na den jejich svátku konaly – mnohé z nich se dnes 

již nepraktikují, některé však zůstaly. „V reálném světě českých vesničanů zima znamenala 

dobu duchovního i tělesného odpočinku. K duchovním odkazům se nejvíce hlásí nastupující 

období před zimními hody, advent.“ (Langhammerová 2008, s. 95). Advent je doba čtyř 

neděl před Vánocemi, poklidný čas, který vánoční svátky předjímá a směřuje k nim. Název 

je odvozen od latinského názvu adventus (přicházející) – očekává se totiž příchod 

Spasitele. Duchovní odpočinek zakazoval světské potěšení – zdrženlivost v jídle, pití i 

hlučnou zábavu. Lidová veselost se tak přesouvala ze společenských místností do klidu 

domova, posezení bývala v kruhu rodinném, vyprávění probíhala při drobných lehkých 
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pracech – ženy především předly, odtud název zimních večerů přástky: „Krátký den, 

dlouhá nit“ (Erben 1984, s. 262). „Vrní, vrní kolovrátek, zítra bude velký svátek a vpozítří 

ještě větší, pojedeme do Poříčí a z Poříčí do Svárova, dostaneme kus tvaroha.“ (Plicka – 

Volf 1981, s. 94).  

Během adventu se v kalendáři vystřídá několik jmen postav, které v minulosti 

personifikované a v bílých maskách přicházely k lidem zkontrolovat, zda se opravdu 

chystají na vánoční svátky, zda dodržují poklidný adventní čas. Patří mezi ně Barbora, 

Mikuláš s doprovodem, Ambrož, Lucie a Perchta. 

Pranostiky vážící se ke svaté Barboře (4. prosince) jsou plné slov o sněhu a zimě: 

Svatá Barbora bývá naškrobena. Svatá Barborka vyhání dříví ze dvorka. O svaté Barboře 

ležívá sníh na dvoře. Po svaté Barboře střez nosu i uší! Na svatou Barboru připrav saně do 

dvoru. O saních, zimním dopravním prostředku vhodném na sníh, vypovídá vtipná říkanka: 

„Anděl Páně zlámal sáně, svatý David dal je spravit, Svatá Eva dala dřeva, svatá Tereza 

dala železa, svatý Jakub dal je okut, svatý Job na ně hop, svatý Jan vozil se na nich sám.“ 

(Plicka – Volf 1981, s. 12).  

Na svatou Barboru je zvyk uříznout třešňovou větévku a dát ji do vody – do Vánoc 

by tato „barborka“ měla vykvést: Na svatou Barborku větévku třešně sobě utrhnu.  

Postavy několika barborek v bílých maskách obcházely v minulosti stavení, 

varovaly především děti, aby nezlobily (k tomu preventivně užívaly připravené metly), a 

předjímaly zítřejší příchod sv. Mikuláše.   

Mikulášské pranostiky (6. prosince) týkající se počasí si odporují – předpovídají 

sníh i déšť: Po sněhu Bára s Mikulášem šla. O svatém Mikuláši často snížek práší. Svatý 

Mikuláš splachuje břehy. Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.  

Mikulášské obchůzky (5. prosince) jsou nejznámější prosincovou/adventní tradicí 

dodnes. Mikuláš (postava existujícího biskupa, v bílém rouchu a bílým vousem, 

s biskupskou berlou a mitrou na hlavě) chodí společně s čertem (symbolem zla) a andělem 

(představujícím dobro) od domu k domu a podobně jako barbora kontroluje, zda je 

všechno vpořádku. Pro děti, které byly celý rok hodné, má připravené sladkosti.    

Svátek Ambrože dnes není znám. Dokonce je jeho jméno v mnoha kalendářích již 

zcela vytlačeno novějším Benjaminem, a proto se z něj nedočteme, že Ambrož připadá na 

7. prosince. Tento mužíček měl opět co do činění s odplatou pro děti. Pohazoval jim ze 

svých velkých kapes sladkosti a příliš pomalé děti přetáhl metlou.  

Svatá Lucie noci upije, a dne nepřidá. Tato známá pranostika, dnes nepravdivá, 

vznikla před reformou kalendáře, který měl o deset dní navíc. V dnešním kalendáři by tak 
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Lucie (13. prosince) a dlouhá noc připadaly až na 23. prosince – tedy dva dny po zimním 

slunovratu, kdy je noc opravdu nejdelší v roce (Na vánoce dlúhý noce, příde zima 

větrnice). Další pranostiky, týkající se počasí i uspořádání dne, zmiňují: Svatá Lucie den 

skoro vypije. Svatá Lucie královna noci je. Svatá Lucie tmu vymetá a světlo přináší. Svatá 

Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc. Když přijde svatá Lucie, najde tu už 

zimu. Umaže-li si Lucie šaty od bláta, bude si je po celý leden přepírat.  

Lucie je považována za patronku předení, a tak na její svátek bývalo zvykem, aby 

bíle oděné postavy lucií (korespondují s barborami) chodily po světnicích a kontrolovaly, 

zda se dodržuje zákaz předení. Pokud nějaké vřeteno nebylo dobře ukryté a lucky jej našly, 

bylo zacucháno.  

Další postavou, dnes již neznámou, byla Perchta, která se většinou ukazovala až na 

Štědrý večer. Perchta se od svých předchůdců liší svým vzezřením –má dávat najevo svou 

hrůznost a strašidelnost. Perchta měla za úkol v nejsvětější den vánočních svátků 

kontrolovat, zda lidé dodržují půst. Pokud ne, měla hříšníkům za trest vypárat břicho a 

snědené jídlo odejmout. 

 
7.3.2 Vánoce od slova vánice sluje a Vánocím ostudu netropí 

Spasitel přišel na svět podle Bible přesně půl roku po narození Jana Křtitele (které 

vychází na 24. června – svátek sv. Jana), tedy 24. prosince. V tento večer se v Čechách 

jako v jedné z mála zemí rozdávají dárky, které nosí postava malého Ježíška. Ke Štědrému 

dni se váže několik tradic. Nejznámějším je půst – prvním jídlem tohoto dne má být až 

štědrovečerní večeře, poté věštění budoucnosti (rozkrajování jablek, pouštění svíček 

v ořechových skořápkách po vodě, lití olova, házení střevícem), vkládání rybí šupiny pod 

talíř – pro dostatek peněz atd.  

K Vánocům se tradičně pojí tyto atributy: vánoční stromek: „Stromečku, vstávej, 

ovoce dávej, umej se, ustroj se, je Štědrý den!“ (Plicka – Volf 1981, s. 19); vánoční 

cukroví, vánočka, betlémy, koledy: „Veselé vánoční hody, zpívejme, bratři, koledy, o tom, 

co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko.“ (Plicka – Volf 1981, s. 57).  

Etymologie Vánoc (staročesky vánocě) souvisí s důsledným překladem 

ze staroněmeckého výrazu winnahten (dnes Weihnachten) – svaté noce. Štědrý den je 

odvozen od štědrosti – lidé si na Vánoce vzájemně přáli, aby úroda byla štědrá (Machek 

1997).  

Vánoční pranostiky se vyjadřují k počasí příštího roku, především pak konfrontují 

s velikonočními svátky: Tvrdo a jasno na Štědrý den – úroda tvrdého plodu a hrachu. 



75 

 

Vánoce bez sněhu přináší Velkou noc sněžnou. Vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou 

mnoho vajíček. Vánoce v jeteli, budou Letnice ve sněhu. Vítr na Štědrý den od půlnoční 

strany, raduj se, rok bude plený a úrodný. Zelené Vánoce – bílé Velikonoce. O Vánocích 

obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok. Jsou-li vrby o Vánocích plny rampouchů, bývají 

o Velikonocích jívy plny kočiček.  

Svátek na Štědrý den slaví první lidé, Adam a Eva. Pranostiky k nim říkají, že 

přichází obleva a Vánoce že jsou na blátě: Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom 

blátem oplývá. Na Adama Evu čekejte oblevu. Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke 

dnu. Mrazivé počasí se sněhem by znamenalo hojnost a úrodu příštího roku, navíc by zima 

již splnila své poslání. Při blátivém počasí, které ale většinou bývá, je tomu naopak: úroda 

se podle pranostik vydařit nemusí a zimní počasí se projeví až později, bude o to déle 

(třeba až do jara) trvat. 

Na druhý svátek vánoční připadá jméno Štěpán (26. prosince). Počasí může být jak 

blátivé, tak mrazivé, záleží na předchozí situaci: Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý 

Štěpán po blátě. Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě. Se 

štěpánským ledem je spjatá i koleda: „Koleda, koleda, Štěpáne! Co to neseš ve čbáně? 

Nesu, nesu koledu, upad jsem s ní na ledu. Psi se na mě sběhli, koledu mi snědli…“ (Erben 

1984, s. 115). Další pranostiky se vztahují k úrodě příštího roku: Jestli na Štěpána větry 

uhodí, příští rok se všecko špatně urodí. Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole 

hojně obilí. Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí. 

  

7.3.3 Přelom roku 

Silvestr (31. prosince) je posledním dnem starého roku, půlnocí nastává Nový i 

nový rok. Silvestrem zároveň končí vánoční obleva a začíná pravá lednová zima: O 

Silvestru papeži snížek si již poleží. Když na Silvestra sněží, Nový rok není daleko. Počasí 

předpovídá budoucí úrodu: Je-li o Silvestru v noci vítr a ráno jasno, bude dobrého vína 

pořídku. Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé naděje. 

Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná. Je-li na Nový rok hezky, 

budou pěkné žně. Na Nový rok déšť – o Velikonocích sníh. Pomalé prodlužování dne 

zvěstuje známá pranostika: Na Nový rok o slepičí krok (o malý kousek je den delší než o 

slunovratu). Pranostiky také předpovídají počasí podle toho, na který den v týdnu Nový 

rok připadne (samozřejmě jsou bez reálné obsahové/předpovědní hodnoty): pokud na 

pondělí – bude krutá zima, v úterý však ještě krutější, ve středu – bude příznivý rok, ve 
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čtvrtek – mírná zima, v pátek – budou ve válce umírat lidé, v sobotu – bývá špatná úroda, 

v neděli – mírná zima a úrodné jaro.  

 

7.3.4 V lednu za pec si sednu 

První měsíc v roce má od pranostik požadavek na chladné a mrazivé počasí: 

V lednu mráz – těší nás, v lednu voda – věčná škoda. Ve dne jas, v noci mráz. Leden jasný, 

roček krásný. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Roste den, roste i zima. Je-li 

teplo v lednu, sahá bída ke dnu. Je-li leden teplý, nepřibude do sudu. Když v lednu mnoho 

prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží. Když v lednu deště lijí, to má sedlák po 

naději. Lednový vítr do kostí prostupuje, letní líce laská. Den se pomalu prodlužuje, slunce 

svítí, ale o to silnější je mráz. Meteorolog Munzar (1985) skutečně potvrzuje, že během 

zimní tlakové výše v noci mrzne v důsledku slunečného jasného dne (Slunce svítí na mráz. 

Čím leden jasnější, tím mrazivější. Leden – ve dne jas, v noci mráz.). Leden bývá obvykle 

nejstudenějším měsícem z celého roku (Leden je počátkem roku, ale vrcholem zimy) a 

zároveň tím nejpodstatnějším (Jak na Nový rok, tak po celý rok).  

Na Tři krále o skok dále je pokračující pranostikou k Novému roku a přibývání 

světla. V tento den se také projevuje lednová zima a také pro pranostiky typický rým: Na 

Tři krále – zima stále. Lednoví druhové – vánice a mrazové.   

Svátkem Tří králů končí vánoční čas, tento den se projevuje obchůzkou 

přestrojených chlapců za krále po okolí. Kašpar, Melichar a černý Baltazar putují bíle 

oděni s papírovou čepicí na hlavě od chalupy k chalupě a nad každé dveře vepisují své 

iniciály s aktuálním letopočtem (Na Tři krále koledu, požehnej domu tomu. Na Tři krále 

s koledou choď dům od domu dále). Charakter jejich působení v tento den popisuje známá 

koleda: „My Tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám. Štěstí, zdraví, dlouhá 

léta: my jsme k vám přišli z daleka. Daleko-li cesta vaše? Do Betléma mysl naše. Co pak ty 

tam černej vzadu vystrkuješ na nás bradu? … A já černej vystupuju a nový rok všem 

vinšuju! A my taky vystupujem, a nový rok všem vinšujem.“ (Erben 1984, s. 138).  

V průběhu ledna se projevuje stále větší zima a mráz: O svatém Fabiánu a 

Šebestiánu (20. ledna) zalézá zima za nehty i otužilému cikánu. O svaté Anežce (21. ledna) 

od kamen se nechce. Na svatého Vincence (22. ledna) seď doma u pece. Na Pavla obrácení 

(25. ledna) též i zima se promění: buď propustí, nebo zhustí. Medvěd na svatého Pavla 

obrácení obrací se na druhý bok. Na svatého Polykarpa (26. ledna) plná sněhu každá 

škarpa. Je-li Karel Veliký (28. ledna) málo ledový, únor to zase napraví.  
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7.3.5 Únor bílý – pole sílí 

Poslední zimní klimatologický měsíc je měsícem přestupným – vyznačuje se 

nižším počtem dnů, a to i v přestupném roce. Úvodní pranostika platí dodnes – sníh, který 

zůstane až do března, v tomto měsíci taje a dává tak polím a úrodě na něm dostatečnou 

vláhu (podobně Sněhový únor sílí úhor). Během února sněhová peřina chrání ozim před 

zmrznutím (Dlouho-li únor sněhu schovává, na obilí úrodný rok bývá). Únorem pokračuje 

lednové mrazivé počasí – v několika případech bývá dokonce ještě krutější (viz etymologie 

polského názvu měsíce): Neobjeví-li se ledy do února, objeví se v únoru.  Srpen a únor – 

tepla a zimy úmor. Únor chodí ostře krutý, táže se sedláků, mají-li dobré boty. V únoru 

když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. V únoru prudký severníček bývá hojné úrody 

poslíček. V únoru sníh a led, to v létě nanesou včely med. Vánoce a metelice v únorový čas 

neopustí nás. Opět je tu dán požadavek na mráz – čím dříve přijde, tím dříve skončí: Jestli 

únor honí mraky, staví březen sněhuláky. Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to 

musí přec jenom státi. Teplý únor – studené jaro.     

Na Hromnice o hodinu více – pranostika navazující na „slepičí krok“ Nového roku 

a na „skok“ Tří králů nám již konkrétně sděluje, že na 2. února trvá světlo o hodinu delší 

dobu než o zimním slunovratu – tedy slunce dřív vychází a déle zapadá. V pranostikách se 

objevuje skřivan: Na Hromnice – skřivánek přes hranice. Na Hromnice musí skřivánek 

vrznout, i kdyby měl zmrznout. Jak dlouho skřivánek před Hromnicemi zpívá, tak dlouho 

po nich bude mlčet. Podle počasí pak buď zima ještě potrvá (Hromnice-li jasné a čisté, 

potrvá déle zima jistě. Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče. Zelené 

Hromnice – bílé Velikonoce), anebo brzy skončí (Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy 

jaro) – počasí je v každém případě vždy opačné: O Hromnicích déšť – na jaře sníh; o 

Hromnicích sníh – na jaře déšť.  

V posledním zimním měsíci, přestože už bývají útěšné myšlenky na teplé jaro, se i 

v pranostikách vyskytuje zima: Na svatého Blažeje (3. února) slunce ještě nehřeje. O svaté 

Veronice (4. února) bývá ještě sanice. Svatá Agáta/Háta (5. února) bývá na sníh bohatá. 

Svatá Dorota (6. února) stromy sněhem vometá. Svatá Apolena (9. února) v mlhu je často 

zahalena (vysoká mlha souvisí s mrazivým počasím – Munzar 1985). O svaté Školastice 

(10. února) navleč si rukavice. O svatém Řehoři (13. února) mrazy přituhnou a vše moří. 

Na svatého Valentina (14. února) zamrzne i kolo mlýna.   

Od poloviny února se však počasí v pranostikách začíná obracet k budoucímu jaru: 

Svatý Valentínek – jara tatínek. O svaté Juliáně (16. února) schovej sáně. O svatém Šimoně 

(18. února) schází sníh ze stráně. 24. února slaví Matěj – pranostikám o věštění budoucí 
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úrody se věnujeme již v jarním období, neboť Matěj jaro předpovídá a předznamenává. 

Dospěli jsme tak ke konci celého ročního cyklu.  

 

7.3.6 Masopust 

Masopust je slavnost ohraničená dvěma největšími svátky – Vánocemi a 

Velikonocemi. Jelikož oba dva jsou řízeny jinými nebeskými tělesy (Vánoce podle Slunce, 

Velikonoce podle Měsíce), nedá se čas Masopustu přesně pravidelně vymezit. Začíná vždy 

těsně po ukončení Vánoc, den po Třech králích (7. ledna) a trvá různě dlouhou dobu až do 

Popeleční středy, která je vypočítána na čtyřicet dní před Velikonocemi. Doba Masopustu 

je dobou veselic, radovánek, tance, zabijaček, blahobytu a končí veselým masopustním 

průvodem v typických maskách: „Jak vysoko holka o masopustě skáče, tak vysoký bude 

mít len“ (Erben 1984, s. 145). Po jeho skončení nastane poklidný a tichý, pobožný 

velikonoční čas: „Fašanek, fašanek, velká noc bude, kdo nemá kožucha, zima mu bude. Já 

nemám kožucha, zimú sa trasu, dajte mně slaniny, nech sa napasu.“ (Plicka – Volf 1981, s. 

363).  

Význam slova masopust se ve slovanských jazycích liší: zatímco v reálném 

současném českém světě je masopust dobou zabíjaček, v církevní slovanštině znamenal 

(což název napovídá) půst, tedy opuštění. 

 

7.4. Kolokace 
 

Lexikální spojení týkající se zimy, jeho tří měsíců a veškerých odvozenin se 

vyskytují v rámci celé kapitoly. Na mnohé upozorňujeme, vyznačujeme je graficky, jiné 

pouze zmiňujeme v kontextu. Nyní si některé připomeneme a rozvedeme další.  

7.4.1 Ve všech slovanských jazycích je od výrazu zima utvořeno množství 

odvozenin. V češtině tak vznikají substantiva zimník (zimní vlněný kabát), zimnice 

(mrazení po těle, třesavka), zimoviště (místo zimního pobytu, vhodné k přezimování), ozim 

(plodina, která se seje na podzim, protože dokáže přečkat zimu).  

7.4.2 Adjektivum zimní se stejně jako adjektiva předchozích ročních období pojí 

s některými klimatickými a astronomickými pojmenováními (první zimní den, zimní 

měsíce, slunovrat, počasí, příroda) a s dalšími, které k zimnímu období patří (dlouhé zimní 

večery, zimní obuv a oblečení, zimní zahrada, zimní sporty – na sněhu a na ledě vyskytující 

se na zimním stadionu, zimní jablka jsou vhodná k uchování přes zimu, zimní spánek). 
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Dalšími adjektivy, méně používanými, jsou: zimomřivý (trpící stále pocitem chladu, 

choulostivý na zimu) a zimničný (provázený zimnicí).  

7.4.3 Verba zimovat, přezimovat (někde), zazimovat (např. skleník) korespondují se 

souslovím zimní spánek. Přezimovat – tedy přežít, překonat, zaspat zimu a probudit se, 

vylézt ven až se začínajícím jarem.    

7.4.4 Příslovce zimně se vyskytuje zřejmě jen v souvislosti s oblečením (být zimně 

oblečen). (Rejzek 2001; Machek 1997; SSJČ 1989; SSČ 1978). 

7.4.5 Zaorálek (1996) zmiňuje v souvislosti s použitím výrazu zima tato rčení: cpe 

se jak zima do dědiny (tento člověk je dotěrný, neodbytný, vtíravý), podobně je jako 

zimnice (neodbytný), svědčí mu to jako ptákům zima (tedy dobře), zima s ním rozpráví 

(člověk se třese, má zimnici), po malé zimničce velikou dostat (tedy přesunout se ze zlého 

do horšího, pohoršit si).  

7.4.6 Zima bývá zosobněna – podobně jako ostatní roční období, a její atributy se 

chovají jako člověk – přichází, padá (sníh), leží (sníh), bije nás do tváří, (mrzne až) praští, 

zalézá, přináší sníh, bělí se, usazuje se, řádí, pere se, honí se, (sníh) lítá. A. Mucha 

vypodobnil zimu jako dívku v bílém stojící na sněhu a halící se do šátku. Obraz je naproti 

ostatním třem nejméně výrazný, bílá barva všemu dominuje. Personifikovaná zima má 

však většinou symbolizovat nevlídnou smrt, Moranu – která je na konci zimy vyháněna. 

V cyklickém čase se tak Morana každoročně objevuje a na jaře vždy odchází.  

7.4.8 V čase lidského života je ale zima spojena s posledním obdobím, se stářím, 

umíráním a se smrtí, kterou končí lidský život nadobro. Lidský život se uzavírá: „Proti 

Mořeně není kořene.“ Cestu lidského života, demonstrovanou na čtyřech ročních 

obdobích, můžeme zakončit říkadlem, které znázorňuje léta lidského věku: „Dvanáct 

šťastných, třicet silných, padesát moudrých, sto nemoudrých.“ (Plicka – Volf 1980, s. 

170).  
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ZÁVĚR 

 

Tato práce, nesoucí název Koncept čtyř ročních období, vnímá souvislost mezi 

člověkem a okolním světem, a to skrze teorii jazykového obrazu světa. Člověk je ve světě 

ukotven pomocí vrozených smyslů, pomocí nichž je schopen se orientovat a nabírat 

zkušenosti. Náš zrak, hlavní a nejvyšší smysl, jímž na celý svět nahlížíme (neboť vidět 

znamená vědět), je schopen podat mysli obraz a barvu výseku světa, jazyk pak tuto 

skutečnost popíše. Příroda vydává zvuky, které slyšíme (padání deště, burácení bouřky, 

štěbetání ptáků, šustění listů ve větru), cítíme její vůni (přírodu po dešti, květiny, 

posekanou trávu) a vnímáme doteky (sluneční žár, padající sníh, vítr, mráz). Roční období 

pro nás tedy nejsou jen pojmy (nebo slovníková hesla), vnímáme a prožíváme je 

prizmatem svého lidského těla, svých pěti smyslů a vědomím vlastního já. 

Výraznou roli hraje ve vidění světa etnolingvistika – národ Čechů vnímá své okolí 

jinak, než jak jej pociťují ostatní národy – důvodem je naše historické cítění, uvědomování 

si tradic a národního dědictví, ale také jiné klimatické a meteorologické podmínky. Ty se 

projevují především v názvech jednotlivých ročních období a měsíců (např. leden, březen, 

květen, listopad) – česká tradice tak nenavazuje na latinské názvosloví, ale používá své 

vlastní, respektující český pohled na měnící se přírodu. Tyto české astronomické a 

klimatické názvy srovnáváme se třemi vybranými slovanskými jazyky – s polštinou, 

běloruštinou a ukrajinštinou, které taktéž navazují na starou slovanskou tradici a přitom 

respektují své vlastní národní myšlenkové i jazykové principy. 

Celý jeden rok, tedy časovou jednotku, za kterou se prostřídají všechna roční 

období, kategorizujeme na menší úseky, jež jsme schopni lépe vnímat. Každá roční doba 

přitom vykazuje stereotypy (automatizované představy, které se každému uživateli českého 

jazyka bezprostředně s daným ročním obdobím vybaví) i prototypy (nejreprezentativnější 

představy). Všechny tyto stereotypy i prototypy a veškeré jejich odvozeniny kolokují 

(spojují se) se slovy jinými a utvářejí tak nová pojmenování, v nichž je roční doba 

zakódována (první jarní den, letní slunovrat, podzimní rovnodennost, zimní spánek). 

Konotace nám umožňují vybavit si, jaké počasí a jaký stav přírody jsou pro dané roční 

období či pro konkrétní měsíc typické (jaro nám asociuje tání sněhu a probouzení přírody; 

léto teplotní vrchol: žár, horko a sucho; podzim je charakterizován padajícím barevným 

listím i blátivým a sychravým počasím; zima je spojena se sněhem, mrazem a ledem). Roli 
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hraje individuální hodnocení jednotlivých ročních dob, ale především „kolektivní mysl“, 

ve které je zahrnuta veškerá česká zkušenost s přírodou a počasím a s kategorizací roku. 

Veškeré astronomické i meteorologické jevy vztahujeme v rámci principu 

antropocentrismu k lidskému jednání a chápeme je personifikovaně (slunce vykukuje a 

vychází, bouřka zahřměla, déšť padá, sníh poletuje a leží, vítr sbírá a zvedá napadané listí, 

příroda usíná pod sněhovou peřinou). Zároveň jednotlivá roční období uvádíme jako 

antropomorfizované bytosti. 

Existuje souvislost mezi obdobími roku a lidským životem, projevující se mimo 

jiné i spojenými názvy z obou kategorií (té lidské i přírodní): jaro života představuje mládí, 

léto života zase člověka na vrcholu svých sil, podzim života je spjat s postupným ubýváním 

lidských sil, zima značí smrt a poslední fázi linearity, zánik jedné lidské bytosti. 

V představových schématech symbolizuje lidský život cestu, začínající narozením a 

končící smrtí, příroda naopak cyklus – po zimním spánku se opět její život obnoví. Schéma 

spojení v sobě může zahrnovat další schémata, jako je tomu např. u časové jednotky rok – 

představuje lineární cestu, směřující vždy dopředu, která se nikdy ve stejné podobě 

nezopakuje (roky následují jednotlivě po sobě), s cyklicky se střídajícími ročními 

obdobími, které se během jednoho roku vystřídají. Tuto situaci vystihuje i motto naší práce 

A na jaře už nezaseju, které v sobě spojuje zároveň linearitu člověka (který celý život 

stárne a nového jara se nikdy nedočká) a zároveň cykličnost přírody. 

Cykličnost však můžeme optimisticky vztáhnout i na lidský rod – někdo sice zemře 

a život tím pro něj končí, ale jiný se zase narodí a také cestuje životem. Cykličnost a 

lineárnost, stejně jako člověk/lidé a příroda jsou spolu na věky provázány. 
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