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Abstrakt  

 Tato bakalářská práce se zaměřuje na sledování, dodrţování a praktikování 

svatebních rituálů v národopisném regionu Chodsko. Hlavním cílem je zachytit 

proměny, ke kterým docházelo v souvislosti se společenským vývojem při slavení 

tradiční chodské svatby. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část vymezuje hlavní pojmy, se kterými svatba souvisí, věnuje se 

národopisnému regionu Chodsko a dále popisuje podobu tradiční chodské svatby z 

konce 19. století. V praktické části je provedena analýza kvalitativního výzkumu 

zaměřujícího se na odhalení proměn této tradiční podoby ve vybraných časových 

meznících, jimiţ jsou 50. léta, 70. léta, léta po roce 1989 a počátek 21. století. 

Klíčová slova: Chodsko, přechodové rituály, svatba, tradiční chodská svatba, 

proměna chodské svatby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 This bachelor thesis focuses on the observance and practice of wedding 

rituals in the ethnographic Chod region. The main goal is to capture the changes in 

the context of social evolution with the celebration of traditional Chod wedding. The 

work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part defines the 

main terms of the wedding ceremony, describes the Chod region and a form of 

traditional Chod wedding from the late 19th century. The practical part analyses the 

qualitative research which shows changes of this traditional form with comparison of  

50's, 70's, the years after 1989 and the beginning of the 21st century. 

Key words: Chod region, rites of passage, wedding, traditional wedding cerenomy in 

the Chod region, evolution of wedding ceremony in the Chod region 
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 Úvod 

 

 V kontextu s přechodovým rituálem svatby vznikala v průběhu historie celá 

řada tradic, které se geograficky i časově liší. Tato bakalářská práce se zaměřuje na 

sledování svatebních rituálů v jednom z nejvýraznějších národopisných regionů 

našeho území. Hlavním cílem této práce je zachytit proměny, ke kterým docházelo v 

souvislosti se společenským vývojem při slavení svatby na Chodsku. Práce sleduje 

podobu tradiční chodské svatby slavené na konci 19. století, kterou porovnává s 

vybranými časovými mezníky, jimiţ jsou 50. léta, 70. léta, léta po roce 1989 a 

počátek 21. století.   

 Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Její struktura kopíruje 

chronologické řazení konkrétních událostí svatby, jelikoţ změny, které jsou ve 

svatebním obřadu v procesu modernizace patrné, jsou patrné ve srovnání invariant 

tradiční a současné svatby.
1
 

 V první kapitole se práce věnuje vymezení pojmu rituál, hlavní důraz je 

kladen především na problematiku svatby jako rituálu přechodu. Další kapitola se 

zabývá obecnou charakteristikou národopisné oblasti, etnografickým vymezením 

Chodska a krátkým pohledem do národopisného zájmu o tuto oblast. V následující 

kapitole a podkapitolách je zaznamenaná tradiční chodská svatba tak, jak vypadala 

na konci 19. století. Práce se věnuje nejen na samotnému svatebnímu veselí, ale i 

výběru partnera, námluvám, zvaní na svatbu a loučení se se svobodou. Rozsah práce 

však nedovoluje zaměřit se samostatně na svatební chodský kroj a písně, které 

kaţdou tradiční svatbu doprovázely, proto jsou tyto prvky zmíněny jen okrajově. 

 Jak ještě uvidíme, zájem o Chodsko byl zejména v 19. a 20. století poměrně 

vysoký. Mezi organizovanými i neorganizovanými výzkumy si svou pozornost 

získala samozřejmě i tradiční chodská svatba. Národopisné studie a zprávy týkající 

se chodské svatby můţeme najít v odkazu Boţeny Němcové, která roku 1845 vydává 

Obrazy z okolí domaţlického a v roce 1846 Selskou svatbu v okolí domaţlickém. 

Zmínky o chodské svatbě se objevují také v Chodské čítance publikované roku 1927. 

                                                           
1
 FROLEC, Václav. Svatební obřad a ţivotní způsob. In: Svatební obřad současný stav a proměny.  

Brno: Blok, 1983, s. 282. 
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Opomenout nemůţeme ani zápisky k původně zamýšlené chodské tetralogii 

Jindřicha Šimona Baara, jejíţ čtvrtý díl měl nést název Svatba. Tyto črty 

z pozůstalosti redigoval Václav Hejný v knize Z kraje J. Š. Baara vydané roku 1940. 

Ucelený popis tradiční chodské svatby ze sklonku 19. a 20. století najdeme později 

také u regionálních badatelů Jindřicha Jindřicha Chodsko (1956) a Rudolfa Svačiny 

Chodská svarba (1959).   

 Na kapitolu tradiční chodské svatby navazuje praktická část. Vývoj svatby 

slavené na Chodsku dosud zachycen nebyl, proto informace o proměně tradiční 

podoby chodské svatby a rituálů s ní spojených jsou získány z vlastního 

kvalitativního výzkumu. Vzhledem k moţnostem rozsahu bakalářské práce se tento 

výzkum zaměřuje pouze na zachycení některých prvků dobové svatby pohledem 

nevěst. Získaná data povaţujeme za nezbytné uvést v kontextu se společenským 

vývojem, proto tuto část doplňují teoretické informace týkající se především změn 

zákona o rodině a vztahu katolické církve a komunistického reţimu.  

Cenné informace, týkající se podoby chodské svatby, byly poskytnuty také díky 

Muzeu Chodska v Domaţlicích prostřednictvím odborných konzultací s panem Mgr. 

Josefem Nejdlem.  
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1 Svatba 

 

1.1 Svatba jako přechodový rituál 
 

 

 Lidský ţivot se skládá z různých etap, kterými prochází kaţdý jedinec. Tyto 

etapy mají svůj počátek a konec, přičemţ přechody mezi nimi jsou doprovázeny 

různými rituály. Rituály provází člověka na jeho pouti ţivotem od nejstarších dob. 

 Původ pojmu rituál bychom nalezli v latině, kde slovo ritus znamená 

posvátný řád, obřad, zvyk nebo obyčej. Z antropologického hlediska chápeme rituál 

jako individuální nebo kolektivní způsob chování, který je standardizován, tzn. je 

zaloţen na tradičních nebo stanovených pravidlech.
2
 Vzniká jako reakce na strach 

nebo nejistotu, která ohroţuje řád a díky své opakovatelnosti působí jako stabilizátor 

chování. „Je nástrojem, pomocí něhoţ dané společenství udrţuje a upevňuje své 

normativní uspořádání a organizaci.”
3
 

 Mezi přechodové rituály patří narození, iniciační rituály, svatba, pohřeb a 

další. Jsou to okamţiky ţivota, kdy se musí kaţdý člověk ztotoţnit se svou novou 

rolí a naučit se společenská pravidla. Přechodové rituály mají tímto obdobím jedince 

provést a usnadnit mu přechod z jedné determinované situace do jiné.
4
 

 

 Arnold van Gennep ve své knize Přechodové rituály odkrývá skutečnost, ţe 

přechod od jedné situace k druhé doprovází po sobě následující obřadní sekvence. 

Díky tomu můţeme u přechodových rituálů vymezit rituály odluky, rituály pomezní 

a rituály sloučení.  

 

 Svatební obřad je dosud převáţně veřejnou společenskou událostí. Svatbu 

chápeme jako celek představující historicky sloţitý komplex náboţenských, 

                                                           
2
 MALINA, Jaroslav. Antropologický slovník aneb Co by mohl o člověku vědět kaţdý člověk: (s      

přihlédnutím k dějinám literatury a umění) . Brno: CERM, 2009, s. 197.  
3
 Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska; Sv. 2. Věcná část: A-N. Praha: 

Mladá fronta, 2007, s. 847. 
4
 GENNEP, Arnold van. Přechodové rituály: Systematické studium rituálů. Praha: Lidové noviny, 

1997, s. 12-20.  
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mytologických a právních zvyklostí, který doprovází vstup do manţelství. Svatbou 

se společensky, případně náboţensky potvrzuje právoplatnost manţelského svazku.
5
  

 

 Svatba jako jeden z přechodových rituálů představuje pro člověka důleţitou 

změnu. Dochází při ní nejen k proměně společenské kategorie, ale také většinou ke 

změně bydliště a rodiny. Zásadního významu zde nabývá pomezní období, jímţ jsou 

zásnuby. Ty zahrnují odlučovací a pomezní rituály a končí obvykle úvodním přijetím 

do prostředí nového. Svatební rituály obsahují především rituály definitivního přijetí 

do nového prostředí, rituály individuálního spojení a navíc ještě rituály ochranné a 

rituály oplodnění.
6
 

 

 Uzavření manţelského svazku mezi dvěma jedinci se nikdy nedotýká pouze 

snoubenců, ale také všech příbuzných a místního společenství. Sňatek má vţdy 

ekonomický dopad a vyvolává jisté narušení společnosti. Zásadní význam tedy 

představují rituály odloučení a přijetí.
7
 

 

 Oţenit se nebo vdát znamená také vyměnit společnost dětí za společnost 

dospělých a přechod od jedné rodiny k druhé. S tím souvisí přijímací rituály, které 

můţeme dělit do dvou skupin. Na ty, které spojují oba mladé lidi, jako je darování 

nebo výměna prstýnků, svazování stejným poutem. A rituály, které mají kolektivní 

dopad v tom, ţe jedince přijímají do nového společenství. Do této kategorie patří 

výměna dárků, zásnubní a svatební hostiny, vzájemné návštěvy apod.
8
 Gennep 

poznamenává, ţe „máme-li na paměti, ţe při svatbě jde vlastně o přijetí cizince do 

nějaké skupiny, budeme jistě povaţovat za normální, ţe se svatební obřady v mnoha 

detailech podobají adopci nebo se s ní úplně shodují.”
9
 

 

 Svatební obřad během období svého trvání prošel řadou proměn. 

V následujících kapitolách si ukáţeme, jak se během 20. století proměnila dříve 

výrazně ritualizovaná svatba slavená na Chodsku. 

                                                           
5
 Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska; Sv. 2. Věcná část: A-N. Praha: 

Mladá fronta, 2007, s. 995-998. 
6
 GENNEP, Arnold van. Přechodové rituály: Systematické studium rituálů. Praha: Lidové noviny, 

1997, s.111.  
7
 Tamtéţ, s. 113. 

8
 Tamtéţ, s. 117. 

9
 Tamtéţ. s. 131. 
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2 Chodsko 
 

2.1 Národopisná oblast z etnografického pohledu 

 

 I kdyţ dosavadní výzkum přinesl v otázce národopisných oblastí řadu nových 

poznatků, názory badatelů na vymezení jednotlivých etnografických regionů se 

rozcházejí. Příkladem můţe být kolorovaná mapa Václava Frolce Etnografické 

regiony a subregiony v ČSR z roku 1985 anebo mapa doplňující studii Richarda 

Jeřábka o etnických a etnografických skupinách vydaná v roce 1987. Zatímco Václav 

Frolec zahrnuje do národopisných oblastí i území chápané jako administrativní či 

kulturní regiony tak, ţe ve výsledku celé území Čech je pokryto etnografickými 

regiony, Richard Jeřábek zobrazuje pouze stabilizované národopisné oblasti, za které 

v Čechách povaţuje Chodsko, Doudlebsko, Blata, Podkrkonoší, České Horácko a 

jejich subregiony.
10

 

 V nejnovějším díle věnujícímu se této problematice, v Etnografickém atlasu 

Čech, Moravy a Slezska (2004), Josef Vařeka a Eduard Maur uvádí, ţe „národopisná 

oblast je území vyznačující se určitým stupněm homogennosti kultury svého 

obyvatelstva, jeţ se ve větší nebo menší míře odlišuje od kultury sousedních 

oblastí.”
11

 Mezi rozlišující znaky jednotlivých regionů patří nejčastěji lidový kroj, 

folklorní projevy, nářečí a dále kulturní specifika projevující se zejména ve 

stavitelství, stravě a způsobu obţivy. Mezi další diferenciační činitele navíc patří 

„povědomí obyvatel, jejich vůle a subjektivní pocit příslušnosti k etnografickému 

regionu, často i zvláštní pojmenování oblasti a jejich obyvatel.”
12 

Autoři zde mezi 

národopisné oblasti řadí Podkrkonoší, Blata, Doudlebsko, Kozácko, Chodsko, 

Plzeňsko a Horácko. Ostatní oblasti nemají znaky etnografických regionů, ale jedná 

se spíše o kulturní regiony.
13

  

 

 

                                                           
10

 JEŘÁBEK, Richard. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. Praha: Etnologický ústav 

Akademie věd ČR, 2004, s. 8.  
11

 Tamtéţ, s. 8. 
12

 Tamtéţ, s. 9. 
13

 Viz příloha č. 1. 



13 
 

2.2  Etnografické vymezení Chodska 

 

 Název této etnografické oblasti se objevuje v druhé polovině 19. století, kdy 

se projevuje rostoucí národopisný, historický i literární zájem o Chody. Místní název 

Chodsko je odvozen od Chodů, středověkých stráţců zemských hranic, jejichţ 

stráţní sluţba obsahovala povinnosti, mezi které patřilo zamezení posouvání 

hraničních mezníků, zabraňování usazování Němců na českém území, poskytování 

ochrany cestujícím a případné upozornění na hrozící válečná nebezpečí. Za tuto 

sluţbu byli Chodové odměňováni četnými privilegii, která jim přinášela osobní 

svobodu i řadu hospodářských výsad.
14

  

 Tato národopisná oblast zahrnovala nejdříve pouze 11 kdysi privilegovaných 

vesnic, které původně přináleţely k panství Trhanov. Tento region se dělil dále na 

dva subregiony na horní Chodsko – Postřekov, Klenčí pod Čerchovem, Újezd, 

Chodov, Draţenov a dolní Chodsko -  Mrákov, Klíčov, Tlumačov, Stráţ, Pocinovice 

a Chodská Lhota.
15

 Mezi tyto privilegované vesnice se řadily i další české vsi 

trhanovského panství, jako byla Pec, Díly nebo Nový Klíčov. Toto území bylo 

postupně rozšiřováno i o vesnice v širším okolí Domaţlic, které sice historicky pod 

chodské území nepatřily, ale vyznačovaly se shodnými kulturními a nářečními 

prvky. „Tím se však pojem Chodska stal poněkud neurčitým, neboť v jednotlivých 

oblastech lidové kultury (kroj, architektura, nářečí atd.) mají specifické chodské 

projevy různý teritoriální dosah.”
16

 Chodsko jako národopisná oblast je tedy dnes 

vymezováno jako soubor původních privilegovaných vsí a vesnic přilehlých.
17

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska; Sv. 2. Věcná část: A-N. Praha: 

Mladá fronta, 2007, s. 305. 
15

 Toto dělení v povědomí obyvatel Chodska přetrvává dodnes. Můţeme zde najít četné diferencující 

znaky, kterými se horní a dolní vsi odlišují. Nejvýrazněji je to patrné u krojů, některé rozdíly můţeme 

najít také v obřadnosti. Zatímco horní Chodsko se přiklání k světským záleţitostem, dolní Chodsko je 

více náboţensky orientované.  
16

 Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska; Sv. 2. Věcná část: A-N. Praha: 

Mladá fronta, 2007, s.305. 
17

 Tamtéţ, s. 305. 
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2.3  Národopisný zájem o Chodsko 

 

 O Chodech, stráţcích zemských hranic, lze najít zmínky jiţ ve 

středověké Dalimilově kronice a později také u humanistických a barokních 

dějepisců. V době osvícenství se poprvé o národopisných zvláštnostech této oblasti 

zmiňuje J. Dobrovský v korespondenci a v tisku J. V. Sedláček.
18

 

 Osvícenství k lidové kultuře nemělo hlubší vztah. Změna nastává aţ v 19. 

století, kdy romantismus dal základ nové národopisné vědě a pozornost se obrátila 

k projevům lidové kultury. Systematičtější zájem o Chodsko vyvolává ve 40. letech 

19. století Karel Jaromír Erben a Boţena Němcová. „Jejich národopisné práce a 

výtěţky jejich studia ukázaly poprvé českému čtenářstvu svéráznost, bohatství 

chodského kroje a lidu.
19

” Karel Jaromír Erben studoval lidové písně, pohádky, 

nářečí, chodský kroj a jako jeden z prvních také historii Chodů. Dodnes mnohé 

Erbenovy studie o Chodsku zůstaly pouze v rukopise. Cenné etnografické postřehy 

týkající se lidových zvyků zaznamenala Boţena Němcová. Materiál týkající se 

chodské kultury a tradičního ţivota není uloţen pouze ve známých Obrazech z okolí 

domaţlického, ale také v korespondenci Němcové s obyvateli chodských vesnic i 

odborníky a publicisty.
20

 

 „Velký rozmach etnografického studia se projevuje zejména od 60. let 19. 

století v rozvíjejícím se ruchu krajové ţurnalistiky, kdy se v listech různého 

politického zaměření objevuje větší mnoţství vlastivědných studií, v nichţ 

samozřejmě nechybí ani etnografie či folkloristika.”
21 

Na sběratelskou činnost 

Němcové a Erbena navázali znalci lidové kultury J. Wenzig, P. J. Fišer a místní 

kněţí K. J. Hájek, H. Randa, F. Wildman. V 80. letech sbíral v této oblasti 

národopisný materiál pro své Psohlavce Alois Jirásek, díky kterému se dostala 

znalost o neohroţeném boji Chodů za svobodu do podvědomí široké veřejnosti.
22

 

                                                           
18

 Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska; Sv. 2. Věcná část: A-N. Praha: 

Mladá fronta, 2007, s. 305. 
19

 FELIX, Emil. Chodsko v našem písemnictví. Plzeň: Theodor Mareš, 1940, s. 16. 
20

 Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska; Sv. 2. Věcná část: A-N. Praha: 

Mladá fronta, 2007, s. 305. 
21

 Západočeská vlastivěda. Národopis. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1990, s. 15. 
22

 Tamtéţ, s. 14-15.  
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 V 90. letech 19. století se zde začalo rozvíjet „národopisné hnutí, které 

v ţivotě chodského lidu, v jeho rázovité kultuře vidí přímo symbol českého ţivota, 

obraz staré kultury českého lidu.”
23

 Tímto začíná systematické národopisné bádání o 

Chodsku, které vrcholí aţ po 1. světové válce. Na Chodsko přicházejí umělci jako 

Mikoláš Aleš, který kreslí chodský kroj a Chody nebo Ludvík Kuba, který zde sbírá 

chodské písně.
24

 

 V 80. a 90. letech začínají publikovat v odborných i zábavných časopisech 

své příspěvky o hmotné a duchovní kultuře chodského lidu také domácí badatelé, 

jako byl J. F. Hruška, J. Š. Baar nebo později J. Jindřich a J. Vrba. J. F. Hruška se 

zabýval zejména dialektologickým výzkumem, J. Š. Baar se věnoval především 

beletristické tvorbě. Po 1. světové válce se stali J. Jindřich spolu s J. Vrbou hlavními 

představiteli tzv. chodského kulturního religionismu, jehoţ cílem bylo „shromáţdit 

všechny duševní síly kraje k jeho obrození a povznesení.”
25

 Zásluhou všech těchto 

osobností a zvláště J. Jindřicha byl nashromáţděn cenný etnografický materiál, avšak 

mnozí etnologové později upozorňují, ţe některé jejich interpretace tíhnou k 

nekritickým romantizujícím výkladům a neberou v úvahu širší srovnávací zřetele.
26

 

 Ani v 50. letech zájem o Chodsko neupadl, ale obrátil se zejména k výzkumu 

pohraničních oblastí a historickému zájmu o chodské rebelie jakoţto boji lidu na 

Domaţlicku za sociální spravedlnost. V knize Eduarda Maura Chodové (1984) se 

můţeme dočíst, ţe jiţ v poválečné době se komunisté „hrdě přihlásili k tradici 

protifeudálních bojů českého a slovenského lidu jako nedílné součásti progresivních 

národních tradic, na něţ v současné době navazuje dělnická třída a její revoluční 

strana jako vedoucí síla národa.”
27

  V 70. letech 20. století byla pozornost věnována 

studiu problematiky způsobu ţivota a kultury dělnictva na Plzeňsku, Klatovsku a 

Rokycansku a výzkumu týkajícího se socialistické proměny tradiční vesnice.
28

 

 Národopisná aktivita, literární i turistický zájem vedly k posílení skupinového 

sebeuvědomění Chodů, k uchování chodského kroje, zvyků i nářečí. Obyvatelé 

Chodska si dodnes příslušnost k významné národopisné oblasti uvědomují, a proto se 

                                                           
23

 JINDŘICH, Jindřich.  Chodsko. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1956, s. 5.  
24

 Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska; Sv. 2. Věcná část: A-N. Praha: 

Mladá fronta, 2007, s. 305. 
25

 Tamtéţ, s. 305. 
26

 Tamtéţ, s. 305. 
27

 MAUR, Eduard. Chodové: historie a historická tradice. Praha: Univerzita Karlova, 1984, s. 112.  
28

 Západočeská vlastivěda. Národopis. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1990, s. 16. 
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stále snaţí v různých formách lidové tradice uchovat. Pokladnicí cenného chodského 

národopisného materiálu je dnes Muzeum Chodska v Domaţlicích, které v regionu 

působí jiţ od konce 19. století. Ze současných místních etnografů lze jmenovat 

zejména Josefa Nejdla či Lucii Kalousovou. 
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3 Tradiční chodská svatba na konci 19. století 
 

 

 V  následující části této práce pro zachycení podoby tradiční chodské svatby z 

konce 19. století vycházíme především z publikací regionálních badatelů Jindřicha 

Jindřicha Chodsko (1956) a Rudolfa Svačiny Chodská svarba (1959). Avšak je třeba 

upozornit na to, ţe jde o zachycení ideálního obrazu svatby v generalizované fixní 

podobě, jelikoţ jak uvádí sám Jindřich Jindřich „v kaţdé vsi byly a jsou některé 

odchylné detaily; téţ pořadí zvyků je různé.”
29

 

 

 Pro přehlednost jsme svatební obřad rozčlenili dle hlavních aktů tak, jak 

následují při svatbě za sebou. Jedná se o výběr partnera, námluvy, zvaní na svatbu, 

ohlášky, loučení se se svobodou, rozloučení s rodiči, oddavky, svatební hostinu, 

čepení nevěsty a stěhování do domu nevěsty. Mezi tyto etapy jsme navíc zařadili 

jako neoddělitelnou sloţku podkapitolu svatební obřadníci. 

 

 

3.1 Výběr partnera 

 

 

 Zamilovanost musela často ustupovat rodičovským rozhodnutím. Výběr 

partnera byl zatěţován poţadavky zohledňující rodinné strategie, jejichţ snahou bylo 

vytvořit nejlepší podmínky pro zajištění potřeb hospodářství. O uzavírání tzv. sňatků 

z rozumu hovoří v časopise Český lid Zdeněk Zíbrt: „Těţký hospodářský ţivot 

venkova nedopřával, aby se uplatnila láska ideální. I při navozování styku 

rozhodovaly tu majetkové poměry. Hoch poučený rodiči vybíral si mezi sobě 

rovnými, ba velmi často, zejména u děvčat, rozhodovali o volbě ţenicha sami 

rodiče.”
30

 Rozdílné socioekonomické postavení patřilo k největším překáţkám 

milostného vztahu. 

 Důleţitým činitelem pro výběr partnera byla také náboţenská konfese, sňatek 

katolíka s nekatolíkem byl aţ do druhé poloviny 19. století výjimkou. Neméně 

                                                           
29

 JINDŘICH, Jindřich.  Chodsko. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1956, s. 64. 
30

 ZÍBRT, Čeněk – Lábek, Vladislav. Svatba na Plzeňsku. In Český lid 30, 1930, s. 281-285. 
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rozhodující byl i morální status, jak na to poukazuje Karel Zástěra. „Nemysleme 

však, ţe by naše venkovanky jen tak slepě ţenichy si volily.  Bůh uchovej, napřed se 

”u tetiček, babiček a jiných lidí” všechny chvalitebné i zlé vlastnosti ”hasníků” 

dozvěděly a teprve po dlouhém as rozvaţování, rozhodly se, kterému ruku, srdce a 

statek pro věčné časy svěřiti mohou.”
31

 

 Pro mládence byla motivací k ţenitbě moţnost osamostatnit se a hospodařit 

na svém. Na ţenichovi bylo oceňováno, pokud byl rozhodný, odváţný, spořádaný a 

měl smysl pro zodpovědnost. Byl hospodárný a uměl se postavit k práci.
32

 Nevěsta, 

jak popisuje Jindřich Jindřich ve své knize Chodsko, měla být „libná, štíhlá, onaká, 

divče jaksepatří, hurostlá, zachuvalá vopraudu ţencká krev ha mlíko, hale asli je 

v pořádku, ha asli má teký serce ha duši! Krásy se nenajíš!”
33

 

 

 

3.2   Namlouvání 
 

 

 Láska bývala pod diktátem tradiční etikety nenápadná aţ skromná. Výběr 

partnera byl na vesnici ještě v 19. století omezen lokalitou, ale i tak bylo příleţitostí, 

kdy se mládeţ setkávala dost. Chodilo se na robotu, do kostela, pořádaly se poutě a 

procesí, tancovačky, slavil se masopust, máje apod.
34

 

 Kdyţ se nápadník o dívku zajímal delší dobu, musel jít nejdříve k rodičům 

nevěsty poţádat o svolení a domluvit se, jestli by mohl přijít na „přípověď”. Místo 

ţenicha mohl svolení vyjednat také tzv. tlampač (dohazovač), kým byl zpravidla 

někdo z příbuzných. Samotná „přípověď” probíhala vţdy ve středu nebo v sobotu 

večer. Do domu nevěsty přišel ţenich se svým otcem a další příbuzní jako svědkové. 

Nejdříve dlouhou dobu mluvili na jiné téma, neţ se jakoby náhodou dostali k tomu 

hlavnímu, proč přišli, tj. vyjednat věno. Trvalo často dost dlouho, neţ se obě strany 

dohodly. „Nehdy se rozyjdú v hněvu – třebas k vůli jalojci – ha ze svarby syjde. 

                                                           
31

 ZÁSTĚRA, Karel. Zvyklosti starodávné při svatebních smlouvách křesťanských a ţidovských. In: 

Český lid 23, 1914, s. 234. 
32

 NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Namlouvání,láska a svatba v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 

2012, s. 206.  
33

 JINDŘICH, Jindřich. Chodsko. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1956, s. 110. 
34

 KURCOVÁ , Jitka. Tradiční chodská svatba. Klatovy: AgAkcent, 2013, s. 5. 
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„Lepčí hněvy na přípovjedi, neţ po voradbach”.
35

 Během celého vyjednávání seděla 

nevěsta s ţenichem v koutku světnice a tzv. skládala smlouvy do fěrtochu, neboli 

dělala záhyby na zástěře. Kdyţ se jí přítomní zeptali, jak je spokojená, roztáhla 

zástěru a lhostejně řekla: „Hudělyjte si to, jak chcete.
36”

 

 Pokud se obě strany dohodly, podaly si ruce a řekly: „Dyj Bůh chčestí”, 

„Poţehnyj Pámbů” a otec nevěsty pravil „Snúbenci, íčko ste sví.” Poté si ţenich a 

nevěsta podali ruce a políbili se. Ţenich dal nevěstě jako závdavek, tj. příslib za 

věneček, peníz a ona jemu červený šátek. Poté přišla na řadu hostina, při které se 

jedlo a pilo aţ do rána.
37

 Teprve po ujednání podmínek svatby se mohl pár veřejně 

stýkat a chlapec mohl své vyvolené tzv. klepat na okénko.
38

 

 

 

3.3  Svatební smlouva a datum svatby 

 

 

 Po ústní dohodě se musela sepsat písemná svatební smlouva, kterou stvrdil 

notář. Svatební smlouvy vymezovaly rozsah práv a povinností k rodičům, 

sourozencům a dalším příbuzným a zároveň upravovaly majetkové vztahy 

snoubenců. Byla v nich zahrnuta výše věna, materiální vybavení i ustanovení týkající 

se výměnku. Svatební smlouvy byly evidovány v pozemkových knihách.
39

 

 Po sepsání smlouvy bylo moţné stanovit datum svatby. Čas vhodný 

k pořádání svatby byl určován církevními předpisy. Církev zakazovala pořádání 

svateb v období předvelikonočního půstu, adventu a také v době rodinného smutku 

za zemřelého. Dobu konání svatby ovlivňovaly stejně tak potřeby hospodářského 

roku, nevhodný byl zejména čas pro sezónní práce (červen, červenec, srpen). 

Vypuštěn byl také květen kvůli středověké pověře „svatba v máji, brzo na máry.” 

                                                           
35

 JINDŘICH, Jindřich.  Chodsko. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1956, s. 64. 
36

 Tamtéţ, s. 64.  
37

 Tamtéţ, s. 64. 
38

 NEJDL, Josef. O "chodské svarbě" ředitel domaţlického muzea. In:  Domaţlický deník, 23. 3. 

2005, Č. 69, Roč. 14, s. 10. 
39

 NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Namlouvání,láska a svatba v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 

2012, s. 220 – 222. 
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Svatby se tedy nejčastěji konaly na podzim po ţních, kdy byl dostatek mouky, anebo 

v zimě, v době zabíjaček.
40

 

 

 

3.4 Ohlášky, zvaní na svatbu 

 

 

 Od „přípovědi” se snoubenci mohli veřejně scházet. Svatební obřad musel být 

oznámen faráři a mohl se konat aţ po trojím čtení ohlášek. Na Chodsku se jim říkalo 

také „shození z kazatelny”. Tímto oficiálním oznámením plánované svatby se 

zjišťovalo, zda neexistují překáţky k uzavření sňatku. Ohlášky se konaly po dobu tří 

neděl a to v době hlavních bohosluţeb.
41

 Ve výjimečných případech, jako bylo 

například nevěstino těhotenství, se konaly všechny tři ohlášky najednou. Obecně se 

této výjimce říkalo tzv. jednou za třikrát a muselo se za ni platit.
42

 

 Po prvních ohláškách šli snoubenci na faru k zápisu a obdarovali kněze lnem, 

slepicí a vejcem. Po druhých ohláškách se začali zvát hosté. Zpravidla zvala nevěsta 

s drouţkou své příbuzné a ţenich s druţbou svoji stranu.
43

 Jak ale ukazuje Jindřich 

Jindřich i Rudolf Svačina, v některých chodských vesnicích se tato zvací posloupnost 

lehce odlišuje. Někde býval zvyk, ţe neděli po prvních ohláškách zvala nevěsta i 

ţenich nevěstinu stranu a po druhých ohláškách zvali ţenichovu stranu. Jinde zase 

zvali společně jen první a třetí neděli. Osobní zvaní na svatbu patřilo k významným 

tradičním aktům, přispívalo k posílení vědomí sounáleţitosti a vzájemné solidarity 

vesnického společenství.
44

  

 Obřadní proslovy, pouţívané při zvaní svatebních hostů, měly většinou 

vázanou formu.
45

 Na Chodsku se tradičně říkalo: „Pochválen Pán Jeţíš Kristus! My 

                                                           
40

 NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Namlouvání,láska a svatba v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 

2012, s. 235. 
41

 KURCOVÁ , Jitka. Tradiční chodská svatba. Klatovy: AgAkcent, 2013, s. 5.  
42

 NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Namlouvání,láska a svatba v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 

2012, s. 232. 
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 NEJDL, Josef. O "chodské svarbě" ředitel domaţlického muzea. In:  Domaţlický deník, 23. 3. 

2005, Č. 69, Roč. 14, s. 10. 
44

JINDŘICH, Jindřich.  Chodsko. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1956, s. 65. 
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 Svatební říkání provázející celý obřad byly vydávány kniţně a šířeny opisováním. Vztahovaly se 

k regionálním a místním obyčejům.  Tradiční obřadní formule pouţívané na Chodsku zaznamenal 
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vás dem pozvát na svarbu ha buli bysme rádi, hdybyste ístě přišli!”, případně „Náš 

táta s naší mámou vás pozdravujou, habyste se za nás nestydíli ha na naší svarbu vod 

houterka za tyjden se přišikovali. Haţ se váš syn nebo cera burou vdávat, habysme 

vám to mohli vynahradít. Pochválen Pán Jeţíš Kristus.” Při zvaní kamarádů se 

ţertem také říkalo: „My vás dem zvát, přijte k nám ţrát, dáme vám hist na devjet 

mjis, na štyry málo, na pátu nic!”
46

 

 V kaţdém stavení, do kterého přišli, byl snoubencům nabídnut bochník 

chleba. Kaţdý sobě kousek ukrojil, ale nejedli ho. Schovali si ho do šátku, doma ho 

usušili a uloţili do truhly. Věřilo se totiţ, ţe dokud tento chléb budou mít, nebude u 

nich nouze.
47

 

 Při třetích ohláškách snoubenci nebyli přítomni, protoţe se věřilo v různé 

pověry s tímto dnem spjaté. Mohli mít hluché děti nebo by jim nenesly slepice. Místo 

toho šli ţenich s nevěstou a druţbové s drouţkami do města (Domaţlic) na ranní mši 

a nakoupit na čepení pro nevěstu a drouţky. Cestou zpět se všichni zastavili 

v hostinci a potom šli k nevěstě na oběd. Snoubence poté ještě čekala zkouška 

z katechismu a den před svatbou svatá zpověď.
48

 

 

 

3.5 V předvečer svatby – loučení se svobodou  
 

 

 Finálním obyčejem předsvatebního období bylo loučení nevěsty a ţenicha 

s jejich vrstevníky. V předvečer svatby nevěsta poslala po druţičce ţenichovi 

vlastnoručně vyšívané košile, šátek do kapsy a na krk a také vandrovník. Vandrovník 

byl bohatě zdobený koláč, který míval aţ 2 metry. Zatímco drouţka obdarovávala 

ţenicha, nevěsta s ostatními děvčaty vila rozmarýnové věnečky a vázala kytice na 

klobouky pro ţenicha a druţby.
49

 

                                                                                                                                                                     
Jindřich Jindřich ve své knize Chodsko. Ukázky těchto projevů najdeme také ve Svačinově Chodské 

svarbě. 
46

 JINDŘICH, Jindřich.  Chodsko. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1956, s. 65. 
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 Tamtéţ, s. 65.  
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49
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 Ţenich se téţ loučil s mládenci a na oplátku po druţičce poslal nevěstě také 

dary, konkrétně modlitební kníţku, střevíce, červené punčochy, podvazky a také 

vandrovník. Na zpáteční cestě doprovázel ţenich a druţbové spolu s muzikou 

druţičku, všichni kromě druţičky se zastavili před domem a pod okny hráli nevěstě 

tzv. „zastaveníčko - štandrle”. Toto loučení se svobodou probíhalo za doprovodu 

veselé hudby, střílení a bouchání na různé předměty. Netrvalo však příliš dlouho, 

neboť svatební den začínal velmi brzy.
50

 

 

3.6 Svatba 

 

  

 Chodská svatba se konala na Chodsku tradičně v úterý a trvala tři dny. Tak 

jako jinde i na Domaţlicku provázelo svatbu bujaré veselí a hodování. Tradiční 

svatba byla událostí pro celé široké společenství, které se na ní více či méně podílelo. 

Existovala zde forma solidární výpomoci, kdy pozvaní hosté vypomáhali s přípravou 

hostiny tím, ţe rodině posílali naturálie, tzv. pomoc. Většinou šlo o základní 

suroviny potřebné pro svatební hostinu.
51

 

 

 Je třeba zmínit, ţe důleţitou doprovodnou součástí svatebního obřadu byly 

svatební promluvy, kterými se uvozovaly všechny situace v jednotlivých částech 

svatby a také svatební písně, které svatbu oţivovaly a zpestřovaly. Široký repertoár 

chodský svatebních písní můţeme najít v Jindřichově Chodském zpěvníku.
52
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3.6.1 Rozloučení s rodiči 

 

 

 Svatební den začínal pro nevěstu i druţičku velmi brzy. Zkušené ţeny zvané 

čepičky musely druţičce i nevěstě za zpěvu obřadních písní ozdobit hlavu čepením. 

Takováto úprava vlasů vyţadovala obrovskou zručnost i trpělivost, neboť se čepení 

našívalo přímo na hlavu dívek. Čepení
53

 bylo součástí oddavkového kroje. Nevěsta 

na obřad nosila kroj tmavých barev, neboť se vzdávala svobody. Během svatby se 

však ještě několikrát převlékla do barev veselejších.
54

  

 

 Drouţka, která bývala očepená dříve neţ nevěsta, zatím sháněla do domu 

svatební hosty na snídani. To samé konal u ţenicha druţba. Při snídani byla nevěsta 

odvedena do komory kde, jak zvyk ţádal, plakala a čekala na ţenicha.
55

 

 

 Po snídani ţenich ţádal své rodiče o poţehnání. Poklekl na zem, rodičům 

políbil ruce a nohy a s pláčem jim děkoval za vychování. Rodiče mu poţehnali a 

ţenich je políbil. Potom děkoval také bratrům, sestrám za vše, co mu ve svobodném 

stavu dobrého prokázali a prosil je, aby ho neopouštěli. Poté šli ze ţenichova domu 

všichni svatebčané za doprovodu hudby do domu nevěsty. Cestou prozpěvovali 

různé písně, výskalo se a střílelo ze zbraní, dokud ţenich k nevěstě nedošel.
56

 

 

 Před vraty se průvod zastavil a buď ţenich, druţba nebo druhá druţička 

zaklepali na dveře za zpěvu známé písně zaznamenané Jindřichem Jindřichem. Tato 

píseň začínala slovy „Tluču, tluču vorevřite, co pa vy ně neslyšíte, dáte-li mně vaší 

ceru, nebo nedáte”?
57

” Po tomto obřadném zabouchání na vrata druţička otevřela 

s dţbánkem piva v ruce a náleţitě zpěvem uvítala všechny svatebčany. Poté se 

odehrávala humorná scénka, kdy druţička dţbán nabídla nejdříve ţenichovi, kterému 
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polepily kousky pozlátka. Nad ušima se zavazovaly dvě velké mašle. U nevěsty převládala barva 
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pokaţdé kdyţ si ho chtěl vzít, dţbánem ucukla. Toto se opakovalo dvakrát, aţ po 

třetí nechala ţenicha, aby se napil a dţbán podal i všem ostatním. Poté druţička 

pronesla uvítací formuli: „Vítám vás všecky vespolek, jak domácí, tak přes pole! 

Hdyby vás tu bulo na sta, na tisíce, kaţdýmu bych dala po kytičce. Hdyby tu bul muj 

druţba znyjmjylijší, tomu bych dala tu nyjhezkyjší.” Poté se obrátila na ţenicha a 

tázala se ho: „Co si burete vore mňe přáti? Ten šátek, kytičku, na ní červenú 

mašličku nebo panu nevjestičku?” Ţenich odpověděl „Šecko napořád.” Na to mu 

drouţka odvětila „To se mji na vás, panţenichu, líbí, ţe vore mně přímáte dobrý i 

zlý. Já vám přiju hodně chčestí, málo peněz, hodně dětí a hodně zlú ţenu! Tu máte 

šáteček, v tom šátečku kvítí, hajt se vás ta láska chytí ha drţí váš haţ do smrti”.
58

”
 
  

 

 Následovně se všichni hosté odebrali do světnice, kde uţ čekali svatebčané 

z nevěstiny strany. Druţička zpěvem druţbu pobídla, aby došel pro nevěstu, která 

mezitím stále plakala v komoře. Často nejdříve ţertem přivedli starou ţenu s atrapou 

nemluvněte, kterou ţenichovi vnucovali coby pravou nevěstu. Kdyţ byla přivedena 

skutečná nevěsta, uvítala se s ţenichem. Poté poklekla před rodiči a přijímala 

poţehnání: „Já tě ţehnám vyjmenu Boha Oce ha Syna ha Ducha svatýho, Hajt je 

Pámbů s vámji: Amen!” Poté přiklekl i ţenich a dostal také poţehnání. Oba děkovali 

rodičům za dobré vychování a nevěsta se rozloučila se sourozenci a také jim 

poděkovala.
59

 

 

 Všichni svatebčané se pak společně vydali do kostela. „Napřed šel druţba 

s nevěstou, za nimi ţenich s druţkou, pak ţeny, muzika, otcové, příbuzní a ostatní 

svatebčané. Jeden z nich nesl ţivou slepici, druhý na hůlce nastrčený koláč neomítek. 

To byly dary pro pana faráře. Druţba a ţenich měli v rukou dubové pruty ozdobené 

dlouhými stuhami. Matky do kostela nešly, vařily. Celou cestu do kostela 

samozřejmě doprovázel zpěv, hudba i různé prupovídky.”
60
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3.6.2 Svatební obřad - oddavky 

 

 

 V kostele následoval tradiční křesťanský svatební obřad. Snoubenci si klekli 

k oltáři a druţba s drouţkou jim na hlavu poloţili myrtové věnečky spojené bílou 

stuhou. Kněz snoubencům symbolicky svázal ruce a vyţádal od nich slib věrnosti 

před Bohem i lidmi. Kdyţ si novomanţelé řekli své ano a kněz jim rozvazoval ruce, 

snaţili se druţba s druţičkou sebrat nevěstě a ţenichovi věnečky z hlavy. Poraţený, 

který sundal věneček pozdě, musel pak toho druhého vyplatit. Po obřadu se 

novomanţelé spolu se svědky odebrali na faru k zápisu.
61

 

 

 

3.6.3 Svatební hostina 

 

 

 Během cesty z kostela byli novomanţelé tzv. zataţeni a museli se vykoupit. 

„Tento obyčej symbolizoval obyčejové právo různých vesnických skupin na vydání 

nevěsty z jejich prostředí a patřil ke stěţejním povinnostem ţenicha nevěstu vyplatit 

– přeneseně si ji „koupit” od těch, kteří se aţ dosud o ni starali.
62

” Mladíci obvykle 

přes cestu drţeli nataţený provázek ověšený chodskými šátky. Ţenich s nevěstou se 

museli napít piva a teprve kdyţ se vyplatili, mohli pokračovat na cestě do hospody. 

Tam uţ na ně čekalo přichystané občerstvení, které připravila matka nevěsty. „Chasa 

uţ zůstala v hospodě, ale nevěsta si zatančila jen tři kousky s druţbou a ten ji pak 

odvedl domů, aby se převlékla do rukávců. Také drouţky se šly převléci. Nevěsta i 

drouţky se pak převlékaly ještě několikrát.”
63

 Nevěsta se převlékla z obřadního kroje 

nesoucího tmavé barvy do pestrého červeného oděvu a vrátila se zpět ke 

svatebčanům.
64

 

 

                                                           
61

 KURCOVÁ , Jitka. Tradiční chodská svatba. Klatovy: AgAkcent, 2013, s. 13. 
62

 NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Namlouvání,láska a svatba v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 

2012, s. 308.  
63

 SVAČINA, Rudolf. Chodská svarba. Karlovy Vary, Krajské nakladatelství Karlovy Vary, 1959, s. 

47. 
64

 NEJDL, Josef. O "chodské svarbě" ředitel domaţlického muzea. In:  Domaţlický deník, 23. 3. 

2005, Č. 69, Roč. 14, s. 10. 



26 
 

 K večeru se svatebčané rozešli podle následujícího zvyku. Nevěstiny hosté šli 

do nevěstina rodného domu, zatímco hosté ţenicha šli na pozdní oběd k jeho 

rodičům. Na obou stranách bylo připravené svatební pohoštění. Ovesná kaše, 

polévka, hovězí maso s omáčkou, chléb, zelí s uzeným masem a hrách. Na Chodsku 

se udrţoval zvyk, ţe mísu s hrachem druţba upustil na zem, aby se mísa rozbila a 

hrách se rozkutálel po celé místnosti. To mělo zajistit prosperitu a bohatství celého 

hospodářství. Ve svatebním menu nechybělo ani svatební pečivo a koláče. Tento 

pozdní oběd se často protáhl aţ dlouho do noci.
65

 

 

 

 

3.7 Čepení nevěsty – přechod mezi vdané ženy 
 

 

 Ve středu ráno po snídani nevěsta čekala před domem s dţbánem piva v ruce 

na ţenicha a jeho hosty.  Kdyţ všechny náleţitě uvítala, zavedla je do světnice. Tam 

usedla za stůl mezi ostatní ţeny, zatímco ţenich zůstal stát uprostřed místnosti. Ţeny 

u nevěstina stolu začaly nevěstě připíjet na zdraví a loučily se s ní prostřednictvím 

písní. Kdyţ dozpívaly, všechny od nevěstina stolu vstaly, zůstala sedět jen nevěsta. 

K nevěstě přišel druţba, vzal ji za ruku a táhl od stolu. Ona se ho však drţela pevně, 

aby se neřeklo, ţe spěchá od rodičů do nového domova. Po dlouhém loučení s rodiči 

i sourozenci nakonec nevěsta odcházela s ţenichem.
66

 

 

 Na prahu nového domu jiţ očekávala nevěstu ţenichova matka. Nevěsta jí 

padla s pláčem okolo krku a prosila: „Má zlatá mamjičko, přímňete mňe k vám jako 

svú ha neubliţujte mji; buru hodná ha pracuvjitá. Máma jí hudělá kříţ a potom ji 

huvítá táta ţenichovo i súrozenci ha vedú jí ke stolu.”
67

 Na programu tohoto dne bylo 

čepení a její přijetí mezi vdané ţeny. Před obřadem zasedly spolu s nevěstou ke stolu 

svatebčanky. Tohoto ruchu obvykle vyuţil jeden z chlapců a nepozorován stáhl 

nevěstě z nohy střevíc. Během toho se na stůl rozprostřel ubrus a poloţil talíř, do 
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kterého všichni dávali peněţité příspěvky na pomoc nevěstě. Poté co všichni přispěli, 

vysypala druţička peníze do červeného šátku, stoupla si na stůl a odříkala obvyklé 

svatební poděkování.
68

 

 

 Významnou součástí obřadu bylo také tzv. vykupování nevěsty.  Ještě před 

tím se však odehrávala humorná scénka, kdy ţeny musely vyplatit nevěstin střevíc. 

Aţ potom druţba, případně tlampač vykupoval nevěstu od ţen pro ţenicha. Během 

tohoto obřadu poţadovaly po druţbovi plnění různých úkolů a řešení hádanek. 

Ţádaly od něj donést například zrcadlo bez skla, aby se v něm kaţdý viděl (vodu 

v míse), šváby bez nohou (sušené švestky), soudek bez obručí s dvojím vínem 

(vajíčko) a další. Aţ po vyřešení všech hádanek směl druţba nevěstu odvést, ale ještě 

před tím ho čekal jeden úkol. Musel nevěstě na stole vystavět z mincí stříbrný most, 

po kterém mohla nevěsta přejít od jednoho rohu k druhému. Peníze se zde opět 

vybíraly jako výkupné, které pak připadlo novomanţelům.
69

 

 

 Po tomto aktu si nevěstu konečně odvedly vdané ţeny a přišlo na řadu tzv. 

čepení. To symbolizovalo ztrátu nevěstina panenství a přijetí do společnosti vdaných 

ţen. Ţeny nevěstě z hlavy sejmuly myrtový věneček a na hlavu jí daly čepec, zvaný 

koláč, který byl symbolem vdaných ţen. Jak ţádala tradice, nevěsta se naoko 

zdráhala, dvakrát čepec shodila, ale nakonec jej přijala. Teprve v tuto chvíli se 

nevěsta stala mladou ţenou a tímto rituálem byla přijata do skupiny provdaných, ale 

bezdětných ţen. Celý tento obřad samozřejmě provázely písně.
70

 

 

 Po čepení se snaţily ţeny novomanţela opět ošidit. Místo jeho nevěsty mu 

přivedly starou babu a ţádaly potřetí a naposledy vykoupení. Kdyţ mu přivedly 

skutečnou nevěstu, novomanţelé se uctivě přivítali, podali si navzájem ruce a 

zatančili si. Následovně se všichni odebrali do hospody, kde se bujaře bavili při tanci 

a zpěvu aţ do rána. O zábavu se starali muzikanti a hlavně tlampač s druţbou a 

drouţkou.
71
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3.8 Svatební obřadníci 
 

 

 Úspěšný průběh svatby závisel zejména na správném výběru svatebních 

ceremoniářů. Nevěsta si volila drouţky, ţenich druţby, přizván býval i tzv. tlampač.  

 

 Nejdůleţitější postavení během svatebního veselí měla hlavní druţička, zvaná 

drouţka. Drouţka vedle obřadních úkonů přispívala během svatebního veselí 

ceremoniálními slovními proslovy, písněmi a výstupy k obveselování hostů.
72

 

Jindřich Jindřich uvádí, ţe „záleţí nejvíce na zpěvnosti a vtipnosti první drouţky, 

jejímţ zpěvem, vtipem a ţertovnými nápady se teprve vše oţivuje a zpestřuje. První 

drouţka vlastně všechno vede – ostatní „svarebný” jí zpěvem i jinak pomáhají.  Proto 

za první drouţky byly voleny vţdy nejlepší zpěvačky i tanečnice a hodně veselá 

děvčata.”
73

 

 

 Muţským protějškem drouţky byl dohazovač - tlampač, zde zvaný plampač. 

Role tlampače se obyčejně ujímal obratný řečník často z širšího příbuzenstva. Svého 

poslání se tlampač ujímal od námluv. Poté organizoval i jednotlivé etapy svatby aţ 

do jejího vyvrcholení.  Tlampač plnil zejména zábavné a pořadatelské funkce. Mimo 

to měl za úkol dohlédnout na naplnění tradičních sloţek svatebního obřadu. Tlampač 

obyčejně znal velice dobře místní poměry, a pokud ţenich neměl vybranou nevěstu, 

doporučil mu ji právě on.
74

 

 

 Pokud tlampač přizván nebyl, tak jeho roli zastoupil druţba. I na Chodsku 

„starosvat/druţba nahrazoval ţenicha v různých okamţicích svatby, někde sám 

snímal nevěstě panenský vínek, po začepení ji předával ţenichovi, měl nárok na 

první tanec s nevěstou, jeho jménem ji vykupoval od ţen aj. Materiál dokládá, ţe 

hlavní muţský obřadník plnil obyčejové právní úkony reprodukující lidové způsoby 

sezdání.”
75

 Druţba vystupoval zároveň s drouţkou také jako svědek svatby.  
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3.9 Po svatbě, tzv. vození peřin 

 

 

 

 Pokud manţelé byli dohodnuti, ţe budou bydlet u ţenicha, tak ve čtvrtek, 

druhý den po svatebním obřadu, se mladá ţena definitivně loučila se svými rodiči a 

stěhovala se do nového domova. Ţenich si odváţel nejen nevěstu, ale i celou její 

výbavu. „Nazdobený ţebřiňák byl vrchovatě naloţen peřinami v červeném 

povlečení, truhlou a almarou s prádlem a šatstvem, kolovratem a ostatním hmotným 

věnem nevěsty, které si stěhovala do nového domova.”
76

 Tento den veškeré 

radovánky ustaly, mladá ţena se musela začlenit do nové domácnosti.
77

 

 

 V nové domácnosti měla manţelka prokázat znalosti, které ji byly výchovou 

vštěpovány po celý dosavadní ţivot. Mladá ţena se také od této chvíle mohla začít 

intenzivně připravovat na roli matky. Očekávalo se také, ţe se od teď začne oblékat 

jako vdaná ţena a na hlavě tedy bude nosit čepec. Na rozdíl od manţelky neprobíhala 

změna mládence v manţela tak výrazně. Od manţela se od této doby očekávala 

váţnost, zdrţenlivost a přebrání zodpovědnosti za budoucnost manţelství.
78
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4  Praktická část  
 

4.1 Metodologie výzkumu  

 

 

 Záměrem této bakalářské práce je zachytit změny týkající se průběhu slavení 

svatby na Chodsku tak, jak se odlišily od tradiční svatby, kterou jsem popsala 

v teoretické části. Cílem výzkumu je zjistit konkrétní proměny jednotlivých 

invariant, které se udály během 20. století a na počátku 21. století.  

 Pozornost je zaměřena pouze na vybrané časové mezníky, neboť proměny 

obsahu a formy svatebního obřadu, které můţeme ve vesnickém prostředí sledovat 

od konce 19. století, nabývají největší intenzity především v 50. aţ 70. letech 20. 

století. Tyto změny byly vyvolány přehodnocením vztahu obyvatel k půdě, 

k základnímu výrobnímu prostředku.
79

 Pro komplexnost jako další důleţité mezníky 

dále zahrnuji období po roce 1989 a počátek 21. století, jelikoţ v této době dochází k 

postupnému procesu modernizace, který výrazně rituální sloţky unifikuje. 

 O proměně svatebního obřadu jiţ byly provedeny etnografické výzkumy, ale 

nikdy se netýkaly konkrétně Chodska. Tyto výzkumy najdeme především ve 

sborníku Svatební obřad (1983), který připravil Václav Frolec.
80

 Závěrů z těchto 

studií se částečně snaţíme v této části práce vyuţít k podpoře získaného materiálu.  

Kromě tohoto krátkou zmínku týkající se dělnické svatby můţeme najít i v 

Západočeské vlastivědě(1990)
81

, konkrétně v kapitole Etnografický obraz způsobu 

ţivota a kultury současné západočeské vesnice. 

 Pro sběr materiálu jsem se rozhodla pouţít kvalitativní výzkum ve formě 

polostrukturovaných rozhovorů. Kvalitativní výzkum se mi jevil vhodným, protoţe 

umoţňuje hlouběji zkoumat dané téma, otázky lze modifikovat nebo doplňovat 

v průběhu výzkumu a později je moţné výsledky interpretovat do uceleného textu.
82

 

Jako metodu pro získávání dat jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor, který je 
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zaloţen na předem připravených otázkách, ale zároveň nechává volnost v případě 

potřeby během interview některé otázky dle situace doplnit.
83

  

 Jednotlivé rozhovory jsem se rozhodla zaměřit na nevěsty, neboť v tradiční 

chodské svatbě je právě se ţenou spjato nejvíce obřadních úkonů. Navíc 

předpokládám, ţe pro ţenu je svatba událostí významnější a také si jí lépe pamatuje. 

Výzkum tedy zohledňuje tuto problematiku pouze z pohledu ţen. 

 Během výběru respondentů jsem se snaţila vyuţít výhody vlastní znalosti 

prostředí. Pokud mě informátorky neznaly osobně, navazovala jsem kontakt 

prostřednictvím osob oběma známým, aby otázka nabývání důvěry nebyla při 

získávání materiálu překáţkou.  

 Jednotlivé rozhovory trvaly 20-30 minut a byly nahrávány diktafonem za 

souhlasu všech respondentek. Všechny informátorky mi dovolily uvést svá jména a 

svolily k pouţití nahraného materiálu v této bakalářské práci. Prostředí bylo vybíráno 

respondentkami. Ve všech případech se jednalo o jejich vlastní domácnost.    

 Spolupracovala jsem celkem s osmi respondentkami, které měly svatbu v 

odpovídajícím vybraném časovém mezníku, kterým byla 50. léta, 70. léta, 90. léta a 

počátek 21. století. Pro zajímavost mi byl navíc poskytnut ještě rozhovor s devátou 

respondentkou mající svatbu v roce 1961. Díky znalosti prostředí, některé získané 

informace potvrzuje i vlastní zkušenost a to především se sňatky odehrávajícími se 

po roce 2000.  

 Klíčem k výběru respondentů byl především rok uzavření sňatku. Dalším 

poţadavkem bylo, aby kaţdá informátorka byla rodačkou jedné z chodských vesnic a 

pokud moţno stejně tak i její manţel. Samozřejmostí byla i ochota a schopnost 

dotazovaných komunikovat a odpovídat na dotazy. Při práci s respondentkami jsem 

se snaţila získat odpovědi na následující otázky: 

1. Představení respondenta 

 a) Jak se jmenujete? 

 b) Kolik vám je let?  

 c) Odkud pocházíte? 

                                                           
83

 Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum. Základy metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. Str. 174. 



32 
 

 d) Kde jste se vdávala? 

 e) Kdy jste se vdávala? 

2. Jaká byla Vaše kritéria pro výběr partnera? 

3. Jak probíhaly Vaše námluvy? 

4. Sepisovala se svatební smlouva? 

5. Podle čeho se určovalo datum svatby? 

6. Jak probíhaly ohlášky na svatbu  (pokud jste se vdávala v kostele) a zvaní 

svatebních hostů? 

7. Jak se realizovalo loučení se svobodou? 

8. Jak probíhal samotný svatební den? 

 a) Dostávali jste poţehnání? 

 b) Kde a jak probíhal vlastní svatební obřad? 

 c) Kde a jak probíhala hostina? 

9. Udrţoval se stále zvyk čepení nevěsty. Pokud ano, jak probíhal? 

10. Jaké zábavné prvky svatbu doprovázely? 

11. Jací svatební ceremoniáři byli na svatbě přítomni?  

12. Jak probíhalo stěhování nevěsty, případně ţenicha po svatbě? 

 

 Po získání rozhovorů a jejich následné transkripci
84

 jsem u stejných časových 

mezníku hledala opakující se jevy, které jsem porovnávala nejen mezi sebou a dalším 

časovým mezníkem, ale na závěr také s tradiční podobou chodské svatby. Získané 

informace jsem následně propojila a zpracovala v ucelený text, který odráţí odpovědi 

všech informátorek.  

Při zpracovávání výzkumu jsem vycházela z knihy Jana Hendla Kvalitativní výzkum 

(2005). 
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4.1.1 Představení respondentek 

 

 

 Pro větší přehlednost v následujícím textu pouţívám číselného označení 

respondentek dle roku konání svatby. Jednotlivé rozhovory se všemi respondentkami 

jsou přiloţeny na konci bakalářské práce pod Přílohou č. 8.  

 Respondentka 52: Nejstarší svatbou, kterou jsem měla moţnost zachytit byla 

svatba Anny Kůstové, rozené Nejdlové. Paní Kůstové je 83 let a pochází z Mrákova, 

její manţel pocházel z Chrastavic. Vdávala se v tzv. čepení 22. 11. 1952 v 

mrákovském kostele. Paní Kůstová si velmi ţivě pamatovala nejen vlastní svatbu, ale 

navíc se dříve svateb účastnila také jako drouţka, případně později jako čepička nebo 

kuchařka.   

 Respondentka 57: Datově druhou svatbou, kterou jsem mohla zaznamenat, je 

svatba osmasedmdesátileté paní Alţběty Vondrašové, rozené Němcové. Stejně jako 

paní Vondrašová i její manţel pocházel z Mrákova. Povaţuji za nezbytné 

podotknout, ţe kontext svatby paní Vondrašové je velmi specifický a ukazuje jinou, 

ale v 50. letech ne úplně výjimečnou, podobu svatby. Paní Vondrašová musela na 

svého snoubence čekat dlouhých 7 let, neboť byl vládnoucím komunistickým 

reţimem odsouzen k odnětí svobody. Po této strastiplné cestě se paní Vondrašová se 

svým manţelem vdala 7. 12. 1957 v kostele ve Švihově. Paní Vondrašová sice 

krojovanou svatbu neměla, vdávala se v panských šatech, ale sama také často dělala 

drouţku a pamatuje si velmi dobře mnohé detaily z jiných svateb. 

 Respondentka 61: Paní Marii Weberové, rozené Konopíkové, je 74 let a 

pochází z Chrastavic. Její manţel pocházel z Milaveč. Svatba tohoto páru se konala 

14. 1. 1961 v kostele v Chrastavicích.  

 Respondentka 74: Další respondentkou byla paní Anna Váchalová, rozená 

Lehanková, které je dnes 61 let. Paní Váchalová je rodačkou z Domaţlic, manţel 

pochází z Milavče. Svatba manţelů Váchalových se konala 15. 6. 1974 v 

Domaţlicích na Místním národním výboru.  
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 Respondentka 76: Paní Marii Hejtmanové, rozené Sladké, je 57 let. Paní 

Hejtmanová pochází z Radonic, její manţel z Kanic. Sňatek uzavřeli 12. 6. 1976 v 

Domaţlicích na Místním národním výboru.  

 Respondentka 91: Další respondentkou je paní Marie Duffková, rozená 

Etzlová. V současné době je jí 43 let. Paní Duffková pochází z Chodova, její manţel 

je rodákem z Radonic. Paní Duffková se vdávala 3. 8. 1991 na radnici v 

Domaţlicích.  

 Respondentka 95: Paní Marie Brantlová, provdaná Krčmová pochází z 

Mrákova. Je jí 39 let. Její manţel pochází z Boţkov. Sňatek těchto manţelů se konal 

16. 9. 1995 v kostele Mrákově.  

 Respondentka 01: Další respondentkou byla třicetišestiletá Ludmila Kašová, 

za svobodna Dufková. Paní Kašová, stejně jako její manţel, pochází z Mrákova. 

Manţelství uzavřeli 21. 4. 2001 v mrákovském kostele. (S paní Kašovou jsem v 

příbuzenském poměru, je sestřenicí mého otce). 

 Respondentka 08: Poslední a zároveň nejmladší třicetitříletou respondentkou 

byla Kateřina Šerlovská, rozená Vaňurová, pocházející ze Spáňova. Manţel paní 

Šerlovské je rodákem z Pařezova. Paní Šerlovská se vdávala 20. 8. 2008 na hradě ve 

Velharticích.  

 

 

4.2 Výběr partnera 
 

 

 Respondentky uvedly, ţe v 50. letech na chodských vesnicích jiţ sňatek 

nadále nebyl ovlivňován rodiči ani majetkovým postavením. Při výběru ţivotního 

druha měly naprosto svobodnou vůli. Tuto změnu najdeme zaznamenanou také v 

Československé vlastivědě z roku 1968, kde se uvádí, ţe „na rozdíl od vesnické 

pospolitosti byl sňatek v dělnické rodině především záleţitostí snoubenců 



35 
 

rozhodnutých zaloţit rodinu, nikoliv zároveň hospodářskou smlouvou, kterou se 

spojovaly majetky.”
85

  

Jediným kritériem, které bylo stále významným činitelem byla náboţenská konfese. 

Respondentka 52 uvádí, ţe při výběru partnera pro ni „náboţenství bylo 

nejdůleţitější. On byl taky pokřtěnej a s chasou chodil do kostela. Sice někdy šel a 

někdy nešel, ale potom kdyţ jsme se vzali, tak se mnou začal chodit kaţdou neděli.”  

 V 70. letech a letech následujících bylo postupně opuštěno i od tohoto 

poţadavku. Respondentky neuvádějí, ţe by se při výběru svého druha rozhodovaly 

podle jakýchkoliv zvláštních kritérií, nejdůleţitější jsou pro ně především vzájemné 

sympatie. Václav Frolec ve své studii Svatební obřad a ţivotní způsob (1983) 

podotýká: „Vliv rodičů a rodiny je dnes patrný v předcházející výchově, ve vedení 

dětí při utváření vlastního postoje k volbě ţivotního partnera. Rodiče kategoricky 

neprosazují svůj názor (jak tomu bylo kdysi) ani v případě, ţe se jim partner nejeví 

z jakéhokoli důvodu jako vhodný. Ve struktuře současného svatebního obřadu se tyto 

okolnosti projevují v ztrátě významu aţ zániku námluv.”
86

  

 

 

4.3 Seznámení, námluvy 
 

 

 Převáţná většina všech respondentek se se svými partnery seznámila na 

místním bále či zábavě, nebo se případně znali jiţ od malička. Respondentka 57: 

„Můj muţ byl tady z vesnice, takţe jsme se uţ nějakou dobu znali. Ale to se ještě 

nejdřív chodilo volat pod vokýnko. To vţdycky navečer přišel chlapec pod vokýnko, 

on jinak k nám nesměl. To dneska si ho vezmou rovnou domů, ale to tenkrát 

nemohlo bejt.” Z této výpovědi můţeme vidět, ţe v 50. letech se zde stále ještě tento 

tradiční prvek, kdy mládenec chodil za svou milou ve vší počestnosti, dochoval, 

avšak v letech 70. jiţ tento zvyk nepozorujeme.  
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 Po seznámení přicházely na řadu námluvy, ze kterých naprosto vymizely 

obšírné obřadní proslovy i dohoda o věnu a sepsání svatební smlouvy. V 50. letech 

tento akt probíhal formou návštěvy ţenicha s rodiči či samotného ţenicha v domě své 

budoucí nevěsty, během které ţenich poţádal nevěstiny rodiče o ruku jejich dcery. 

Tato forma se udrţela dodnes. Od 70. let však samotným námluvám ještě předcházejí 

zásnuby, kdy ţenich slavnostním způsobem nejprve ţádá o ruku samotnou nevěstu.  

 

 

4.4 Svatební smlouva, datum svatby  
 

 

 Jak uţ jsem výše zmiňovala svatební smlouva se v 50. letech nadále jiţ 

nesepisovala. Kdyţ jsem se respondentek ptala, jakým způsobem se tedy dohodly na 

organizaci svatby případně budoucím bydlením, většina odpověděla, ţe průběh 

svatby i otázku bydlení po svatbě si rozhodovaly s ţenichem samy nehledě na rodiče. 

Respondentka 57: „Víte, to uţ bylo za komunistů, to uţ nikdo neměl hospodářství, 

tak to bylo snazší a mohli jsme jít, kam jsme chtěli. Ale protoţe jsme byli oba odtud 

a manţel měl uţ jenom mámu, tak jsme zůstali tady.” Respondentka 74: „Ne, 

svatební smlouva se vůbec nesepisovala. To nebylo zvykem tenkrát. My to, kde 

budeme bydlet, jsme si rozhodli sami. Nejdřív jsme měli zůstat u manţela a pak já 

jsem chtěla do bytovky. Ale mezitím zemřel tchán, tak jsme zůstali tady.”  U otázky 

bydlení tedy také navíc často hrály roli aktuální okolnosti v rodině. 

 Stejně tak jako bydlení i datum svatby záleţel pouze na rozhodnutí 

snoubenců. Výjimku však tvořily církevní sňatky, u kterých se aţ do 21. století 

udrţel zvyk nekonat svatby v době předvelikonočního půstu či adventu. 

Zaznamenaly jsme však i výjimku, kdy díky specifické situaci snoubenců vikář 

povolil konání svatebního obřadu v adventu. Respondentka  57: „Ono tenkrát byly 

hlavně v zimě ty svatby, většinou někdy kolem masopustu. Ale nám se to všechno 

odvíjelo od toho, ţe muţe propustili z toho Jáchymova. Tak jsme měli svatbu pak 

hned v adventu, nám to pan vikář dovolil.”  
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 Kromě církevních předpisů, které ovlivňovaly církevní sňatky byl pro výběr 

data svatby rozhodující také volný termín na národním výboru či  později radnici. Od 

70. let se navíc objevoval ještě další aspekt, kterým byla nevěstina gravidita. 

Respondentka 91: „Musela to být kvůli práci sobota, museli mít na radnici volno a 

termín se u mě určovala taky podle toho, ţe jsem byla těhotná, tak aby to bylo co 

nejdřív.” Tato skutečnost se bezpochyby objevovala jiţ dříve (viz ohlášky jednou za 

třikrát), ale nikdo o ní oficiálně nemluvil.  

 Sňatky se tedy prakticky uzavíraly a uzavírají po celý rok. Absolutní výjimku 

však tvoří květen. Všechny respondentky zmínily obecně rozšířenou pověru o 

nevhodnosti uzavírání manţelství v květnu (v máji na máry). To, ţe je tato obecně 

známá pověra stále aktuální dokazuje i následující graf, kde můţeme vidět, ţe od 

roku 1950 tvoří svatby uzavřené v květnu spíše výjimku a pohybují se na hraně 2-

4%.  

Podíl dubna, května a června na ročním úhrnu sňatků
87
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4.5  Ohlášky, zvaní hostů 
 

4.5.1  Ohlášky 

 

 

 Pokud probíhala svatba v kostele, tak se v 50. letech ještě běţně  konaly 

ohlášky. Kněz vystoupil na kazatelnu a četl oznámení o rozhodnutí uzavření sňatku 

mezi snoubenci. Po takto veřejném oznámení plánované svatby pak snoubenci 

museli ještě ke svaté zpovědi. Respondentka 52 ze své zkušenosti uvádí: „Ohlášky 

jsme měli, byly troje, kaţdej tejden vţdycky v neděli jedny. A to jsme pak taky 

museli chodit jinam do kostela, protoţe bysme přestali slyšet.” O této pověře se 

zmiňuje Jindřich Jindřich i Rudolf Svačina a jak vidíme, ani v 50. letech 20. století se 

od ní neupustilo.  

 Respondentka, která se vdávala v roce 1961 v Chrastavicích, potvrdila, ţe 

ohlášky se mohly konat i tzv. jednou za třikrát. Toto urychlení bylo za příplatek a 

praktikovalo se v případě, ţe nevěsta byla gravidní či z jiných osobních důvodů. 

 Od 70. let se u tohoto aktu projevuje oslabení sociální kontroly. U svateb, 

které se konají v kostele, uţ trojí ohlášky neprobíhají a společnost tak přichází o 

moţnost veřejně zasáhnout do uzavření sňatku ještě před samotným obřadem.
88   

Respondentky, které se vdávaly v kostele v 90. letech a na počátku 21. století, 

uvádějí, ţe pokud chtěly sňatek v kostele, musely se snoubencem tzv. chodit na 

přípravu. Musely navštěvovat náboţenské hodiny, ze kterých konaly zkoušku, a před 

svatbou absolvovat svatou zpověď. Tyto změny souvisejí s 2. vatikánským koncilem, 

který proběhl v 60. letech 20. století, a následnou liturgickou reformou, která 

stanovila nové úpravy při uzavírání církevních svatebních obřadů.
89
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4.5.2 Zvaní svatebních hostů 

 

 

 Respondentka 52 ,,Během ohlášek jsme chodili. To jsme šli aţ do Nejřen, do 

Plzně. Máma ţenichovo byla z deseti dětí, tak jsme zvali hromadu příbuzných a ty 

byli leckde roztroušený, tak jsme to museli všechny vobejít.” V 50. letech se 

svatebčané chodili zvát osobně stále ještě během ohlášek, tedy přibliţně dva aţ tři 

týdny před svatbou. Toto osobní zvaní však ztratilo obřadní charakter. Od 70. let se 

ustálilo pozvání hostů formou poslání či osobního předání svatebního oznámení 

přibliţně měsíc před konáním obřadu.  

 

4.6  Loučení se svobodou 
 

 

 Loučení se svobodou se ještě v 50. letech konalo u nevěst tak, ţe společně s 

přítelkyněmi za zpěvu vázaly věnečky a čepení, přičemţ ţenich se loučil se svými 

přáteli zvlášť. V 70. letech však toto okázalé loučení pojalo podobu zapíjení svobody 

ve formě bujaré zábavy. Účast na loučení navíc uţ nebývá rozdělena podle stavu, 

účastníky jsou běţně ţenatí muţi, vdané ţeny, přátelé i spolupracovníci, ale poměrně 

často se stále ještě nevěstiny rozlučky účastní pouze ţeny, zatímco u ţenicha jsou 

přítomni muţi. 

 

4.7  Svatba - den, trvání, účast, "dávání pomoci" 
 

 

 Od 50. let můţeme pozorovat, ţe se počet dní konání svatby zredukoval 

zpravidla na jeden den a po celém státě se ujalo konání svateb v den pracovního 

volna, tedy v sobotu. Respondentka 57 uvádí: „Byla v sobotu. Ale bejvala i v úterý. 

Ale to uţ teď ne, protoţe kdyţ byli doma a nechodili do práce, tak měli čas a mohli si 

jí udělat kdy chtěli, ale kdyţ uţ museli do práce, tak to takhle bejt nemohlo uţ za 

komunistů.” V 50. letech bývalo zvykem, ţe se v neděli po svatbě sešly obě rodiny 
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na tzv. přátelský oběd, který byl brán jako důkaz toho, ţe se obě rodiny spřátelily. 

Tento zvyk podporující rodinnou soudrţnost se však jiţ do 70. let neudrţel, jeho 

obnovení nepozorujeme ani v letech následujících.  

 V 50. letech stále zůstává zvykem zvát na svatbu sousedy i široký okruh 

příbuzenstva. Na chodských vesnicích se dokonce říkalo, ţe sousedé se mají zvát 

dříve neţ příbuzní, neboť s nimi trávíte kaţdý den. Respondentky odhadují počet 

účastníku na své svatbě kolem 60. Počet 50-60 oficiálních hostů uvádí i 

respondentky, které se vdávaly v letech následujících. Hosty jsou z převáţné většiny 

nejbliţší příbuzní, širší příbuzenstvo a přátelé.  

 Velmi zajímavé je pozorovat, ţe se na Chodsku po celou dobu udrţela forma 

naturální výpomoci, kdy rodiny z vesnice si navzájem dávají tzv. pomoc. 

Respondentka 52: „Jo. To se dávala pomoc na koláče, z toho se pekly koláče. Nosily 

nám máslo, vejce, cukr, rum a další věci. My jsme pekli asi tři sta koláčů, protoţe 

kdyţ nám dávali pomoc, tak jsme jim pak za to dávali koláče a cukroví jako 

vejsluţku.” Respondentka 08: „Na pomoc se dává pořád. To měla naše babi doma 

napsanej sešit s tím, kdo jí co dal a vţdycky se to pak oplácí.” 

 

 

4.8  Požehnání, vydání nevěsty 
 

 

 Samotný svatební den stále začínal pro nevěsty velmi brzy. Zvláště pokud se 

nevěsta vdávala v kroji, ještě v 50. letech jeho součástí bylo čepení, které zaplést, jak 

jsem jiţ zmiňovala, bylo velmi časově náročné. Respondentka 52: „Čepení jsme 

měla. Teta Markýta byla čepička a ta nás čepila. Nejdřív ale musela vočepit drouţky, 

aby mohly jít svádět svatebčany na snídani k nám. Pak aţ čepila mě. To byla taková 

oslava, kdyţ se dělalo to čepení”. V tomto případě se tedy stále udrţel zvyk svolat 

svatebčany ke snídani do nevěstina a ţenichova domu. U svateb, které krojované 

nebyly, uţ tento zvyk nepozorujeme.  
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 Od 70. let jiţ chodské krojované svatby vymizely. Na Chodsku se poslední 

krojovaná svatba konala v 60. letech 20. století. Je však třeba upřesnit, ţe kdyţ 

hovoříme o krojované svatbě, máme tím na mysli svatbu, kdy byla do chodského 

kroje oblečena nevěsta. Muţi se jiţ od konce 19. století oblékají do civilního 

svátečního oblečení, do kterého si z kroje ponechali jen vyšívanou košili.
90

 Od 70. let 

uţ nevěsty začaly nosit klasické bílé šaty se závojem. Jistá příprava nevěsty zde tedy 

ráno také probíhala, ale nenesla jiţ ţádné prvky obřadnosti. Hosté se obvykle sjeli do 

nevěstina domu kolem desáté hodiny dopoledne, dostali zde pohoštění a vyčkávali 

příjezd ţenicha.  

 

 Po příjezdu ţenicha se v 50. letech i nadále udrţoval zvyk obřadního přivítání 

písní Tluču, tluču otevřete, které pokračovalo humornou scénkou s dţbánem a 

nabízením falešné nevěsty. Respondentka 52: „Vítali se, to se zpívalo Tluču tluču na 

vokýnko, pak mu drouţka dávala napít se dţbánu, to bylo takový divadlo, aţ 

nakonec ten dţbán rozbili. To se dělalo pro štěstí, íčko to dělají s talířema. No a 

potom mu dávali starou bábu s dítětem a on musel zaplatit. Já sem mezitím byla v 

senci” V 70. letech jsem tento zvyk u zpovídaných respondentek nezaznamenala, 

avšak v letech 90. se tradiční obřadní uvítání ve zredukované formě objevuje. Obě 

respondentky (91, 95) uvádějí, ţe ţenich byl uvítán proslovem a byl mu nabízen 

dţbán s pivem, v některých případech se dokonce ţenichovi podstrkovala i nepravá 

nevěsta, zatímco skutečná nevěsta byla schovaná v domě. Na počátku století 21. 

velmi záleţí na celém pojetí svatby. U svatby z roku 2001 konané v tradičním duchu 

tento zvyk pozorujeme nadále, avšak u svatby, kterou si troufáme označit za 

moderní, z roku 2008 jiţ tento prvek naprosto vymizel.  

 

 Rozloučení s rodiči formou poţehnání má dodnes ve svatebním obřadu pevné 

místo. Jiţ od 50. let však snoubenci ţádají o poţehnání v domě nevěstiných rodičů. 

Všechny respondentky vypověděly, ţe poţehnání dostaly spolu s ţenichem v domě 

nevěstiných rodičů a to současně od obou rodičů. Po poţehnání následuje odchod 

případně odjezd na obřad.  
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4.9  Svatební obřad 
 

 

 Uchopení moci komunistickou stranou a únorový převrat v roce 1948 si 

vyţádal nutnost změny některých právních kodexů. Jako kritérium pro novou 

kodifikaci bylo stanoveno prosazování komunismu na úkor demokratických zásad. 

Nově vytvořen byl i zákon o rodině.
91

  

 „Novému právu je naprosto cizí konstrukce manţelství jako smluvního 

poměru, který by se zakládal smlouvou manţelskou. Společnost nastoupivše cestu k 

socialismu nevidí v manţelství smluvní poměr, nýbrţ dobrovolné a trvalé ţivotní 

společenství muţe a ţeny, zaloţené zákonným způsobem, které jako základ rodiny 

bude slouţit zájmům všech jejích členů i prospěchu společnosti v souladu s jejím 

pokrokovým vývojem.”
92

 

 Zákon o právu rodinném č. 265/1949 Sb. stanovil, ţe manţelství vzniká 

souhlasným prohlášením muţe a ţeny před místním národním výborem. Uzavření 

církevního sňatku není zakázáno, můţe však být uzavřeno aţ po vykonání obřadu na 

místním národním výboru.
93

  

 Nový zákon neobsahoval ustanovení týkající se institutu ohlášek. Snoubenci 

však měli povinnost učinit před příslušným orgánem prohlášení o neexistenci 

okolností vylučující uzavření manţelství.
94

 

 Sňatek měl být i nadále uzavírán veřejně a za přítomnosti dvou svědků. 

„Svědci tu jiţ nefungují jako budoucí důkazní prostředky o tom, ţe manţelé uzavřeli 

předepsanou smlouvu za zachování všech náleţitostí práva občanského. Svědci jsou 

zástupci společnosti, která skrze ně bere na vědomí uzavření manţelství.”
95

 Tento 

zákon mimo jiné zrušil také uzavření svatební smlouvy jako jednu z podmínek 

manţelství a zrovnoprávnil postavení manţelů.
96
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 Respondentky, které měly svatbu v 50. letech 20. století, měly tedy povinnost 

uzavřít manţelství nejdříve na místním národním výboru a aţ poté ho směly 

opakovat před církevním hodnostářem. Ani jedna respondentka však tuto skutečnost 

nezmínila. Obě bez zaváhání uvedly, ţe svatba se konala v kostele. Domnívám se, ţe 

tedy sňatek na místním národním výboru neměl pro vesnické společenství v 50. 

letech příliš velkou váhu a byl brán jen jako formální povinnost. Konání svateb v 

kostele se navíc zdá s odstupem času komplikovanější. Respondentku vdávající se v 

roce 1952 ještě oddal klasicky místní farář, respondentka mající svatbu v roce 1957 

však uvádí následující: „Kdyţ se můj muţ vrátil z Jáchymova, tak jsme se museli 

odjet vzít do Švihova. Tady totiţ ţádnej pan farář v tý době  nebyl, byl zavřenej a 

pak uţ sem nesměl, tak jsme za nim jeli do Švihova.” V 50. letech dále můţeme 

pozorovat, ţe u krojovaných svateb se dodrţel zábavný zvyk, kdy druţba s druţičkou 

se novomanţelům snaţili z hlavy sejmout myrtové věnečky. Coţ mi v rozhovoru 

potvrdila i nevěsta, která se vdávala v roce 1961.  

 V roce 1963 byl přijat nový zákon o právu rodinném č. 94/1963 Sb. 

„Vybudování socialismu v Československu se významným způsobem projevilo i v 

oblasti rodinného, manţelského a osobního ţivota občanů našeho státu. Společnost 

usiluje všemoţně o to, aby morálka socialistické společnosti se stala základem všech 

vztahů v rodině, manţelství a při výchově dětí. Ochrana manţelství, mateřství, 

rodiny, zájmů všech dětí, jakoţ i zvýšená péče o rodiny s více dětmi je 

uskutečňována celou naší společností. Aby tyto zásady byly vyjádřeny v právním 

řádu republiky, usneslo se Národní shromáţdění republiky Československé na tomto 

zákoně o rodině.”
97

 

 I v novém zákoně bylo manţelství pojímáno jako dobrovolný svazek muţe a 

ţeny. Úprava se neměnila ani v případě obligatornosti civilního sňatku a moţnosti 

opakovat sňatek před státem uznanou církví za přítomnosti dvou svědků. I tento 

zákon zde upravuje povinnost manţelů učinit před vstupem do manţelského vztahu 

prohlášení, ţe snoubenci neznají okolnosti vylučující uzavření manţelské svazku.
98

 

 Jak potvrzuje Západočeská vlastivěda, od roku 1950 kdy byl ustanoven 

občanský sňatek na národním výboru jako povinný, se tato forma uzavírání 

                                                           
97

 Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině. 
98

 Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, část první. 



44 
 

manţelského svazku vţila natolik, ţe velký počet sňatků je uzavírán pouze na 

národním výboru.
99

 Obě zpovídané respondentky mající svatbu v 70. letech uzavírají 

sňatek pouze na místním národním výboru a poznamenávají, ţe svatby v kostele byly 

neoficiálně v této době zakazovány. Obě si vzpomínají na případy, kdy snoubenci i 

jejich rodinní příslušníci měli s konáním svatby v kostele nemalé potíţe. 

Respondentka 74: „Tenkrát se i některý báli brát v kostele. Měli jsme známýho, ten 

byl velitel posádky a jeho dcera se chtěla vdávat kostele. On ji vedl k oltáři v 

uniformě a kvůli tomu pak byl zbaven funkce.”  

 Zde je třeba udělat malou vsuvku a poukázat na to, ţe vztah katolické církve a 

komunistického reţimu byl podle Balíka a Hanuše (2007) zaloţen na zřejmém a 

vědomém úmyslu státu zlikvidovat církev. Vzhledem k tomu, ţe komunistický reţim 

viděl v katolické církvi, co se týče ideového působení na společnost potencionálně 

vlivného protivníka, začala komunistická vláda v počátcích svého fungování 

upřednostňovat strategii odstranění, později zatlačování katolické církve do role 

trpěné, ale jiţ bezmocné struktury. Komunistická moc se snaţila o vytvoření tzv. 

národní církve, která by byla odtrhnutá od Vatikánu a byla by pod naprostým vlivem 

komunistické moci.
100

 

 Důkazem je i §207 zákona č. 86/1950 Sb. a §211 zákona č. 140/1961 Sb. 

(trestní zákony) podle kterého mohl být duchovní, jeţ sezdal snoubence ještě před 

uzavřením sňatku na národním výboru, potrestán aţ jednoročním odnětím svobody. 

Tyto skutkové podstaty tzv. porušování zákona o rodině byly vypuštěny aţ  novelou 

trestního zákona po listopadových událostech v roce 1989.
101

 

 Zákon o rodině z roku 1963 přes nepříliš významné novelizace platil i v době 

po listopadu 1989. K zásadní novelizaci došlo aţ v roce 1992, kdy byly církevní 

formy uzavírání manţelství zrovnoprávněny s formou občanských sňatků.  Tato 

rovnocennost zůstala zachována i v roce 1998, kdy proběhla další rozsáhlá úprava 

zákona o rodině. Od této doby si tedy snoubenci mohou opět zvolit, zda uzavřou 

manţelství před příslušným orgánem registrované církve či před obecním orgánem 
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pověřeným vést matriky. Prohlášení o uzavření manţelství činí snoubenci veřejným a 

slavnostním způsobem za přítomnosti dvou svědků.
102

 

 Respondentky, které se mohly rozhodnout, zda uzavřou formu církevního 

nebo občanského sňatku po roce 89, volily sňatek církevní. Jako hlavní důvod 

uvedly, ţe chtěly v tomto především vyhovět přáním prarodičů. Názory respondentek 

uzavírajících manţelství po roce 2000 v otázce proč chtěly či naopak nechtěly mít 

svatbu v kostele, se zásadně liší. Domníváme se, ţe tato odlišnost pramení především 

z individuálního pojetí náboţenství a  víry jako takové. Respondentka 01: „No 

protoţe jsme oba věřící. I se nám to zdá takový slavnostnější, má to takovou trochu 

větší váhu, pro nás by se řeklo. A ta vzpomínka na to je taky svým způsobem silnější, 

na tom úřadě je to tam jako na běţícím páse.” Respondentka 08: „Svatbu v kostele 

jsme neměli, jednak proto, protoţe se manţel po druhý v kostele ţenit nemoh a taky 

proto, ţe já o tom nejsem přesvědčená. Já povaţuju církev za zločineckou organizace 

a nechci být něčeho takovýho součástí. Myslím si, ţe víra jako taková je dobrá, ale 

uţ ta instituce je špatná. Prostě jsem nikdy nechtěla být součástí společenství 

pokrytců, kteří chodí do kostela, myslí si, ţe jsou díky tomu svatí, ale ve skutečnosti 

se chovají jako bestie.”  

 Na počátku 21.století se rozšiřuje trend vyměnit si manţelský slib mimo 

obřadní síň. Kromě svateb v kostele či na místní radnici, dříve národním výboru, 

jsme zaznamenali svatbu probíhající na hradě. Snoubenci se pro toto místo rozhodli 

především na základě osobních preferencí.  

 V tradiční svatbě běţně nepraktikovaným prvkem se také stává účast obou 

rodičů při oddavkách. Matky respondentek uzavírajících svatbu v 50. letech se stále 

ještě obřadu nezúčastňovaly. Běţně zůstávaly doma a připravovaly tabuli na svatební 

hostinu.  
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4.10 Zatahování 
 

 

 Zatahování novomanţelů pozorujeme ve všech případech. Z výpovědí 

respondentek vyplývá, ţe se zatahuje nejen při návratu z oddavek ale také před 

samotnou cestou na ně. Překáţky ve formě nataţených chodských šátků, provazů s 

dětskými věcmi či jinak ozdobenými, kladou před svatební průvod především přátelé 

z vesnice, později také spolupracovníci, spoluţáci a různé zájmové skupiny. 

Respondentka 91: „Nejdřív nás zatahovali, kdyţ jsme jeli uţ na radnici v Chodově, 

to byli moji kamarádi. A pak kdyţ jsme se vzali, tak před radnicí byli manţelovo 

kamarádi a spolupracovníci. Některý měli normálně chodský šátky nataţený a 

některý na tý šňůře měli navěšený jiný věci. A myslím, ţe jsme i plnili nějaký úkoly, 

manţel moţná dokonce dostal kouli na nohu. No a pak jsme se museli vykoupit a 

napít se kořalky a pak aţ nás pustili dál.” Obě respondentky vdávající se v 90. letech 

zmínily, ţe při zatahování byla ţenichovi přivázána k noze ţelezná koule. Tento 

zvyk dříve zaznamenaný není a můţeme ho tedy označit za prvek nový. Zatahování 

dále také obvykle bývá spojeno s blahopřáním novomanţelům.  

 Další nový zvyk, který je však rozšířen celorepublikově, jsme zaznamenali v 

50.letech. Za součást svatby se od této doby pokládá také fotografování, které bývá 

konáno před cestou na hostinu.  

 

 

4.11   Svatební hostina 
 

 

 Pokud se respondentka ještě v 50. i 60. letech vdávala v kroji, bylo zvykem, 

ţe po oddavkách šla s ţenichem do hospody, odtancovala tam tři tance a poté se šla 

převléci do jiného kroje. Respondentka 52: „To kdyţ jsme přijeli, tak jsme šli do 

hospody, tam jsme odtancovali tři kousky a pak jsme se šli převlíct a vrátili se. No a 

pak někdy pozdě večer byl přátelskej oběd. To šli lidi od nevěsty k nevěstě a 

ţenichovo hosti k němu.” Po nevěstině návratu tedy následovala bujará zábava 
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spojená se zpěvem, tancem i alkoholem. A v pozdních hodinách se svatebčané 

rozešli do ţenichova či nevěstina domu na tzv. oběd.  

 Od 70. let pak bylo běţné, ţe se hostina pořádala v místní restauraci či v 

kulturním zařízení. Václav Frolec se ve své studii správně domnívá, ţe: „Moderní 

řešení a vybavení bytů, stejně jako snaha zjednodušit přípravu svatby a vyhnout se 

nepořádku, podporují městský způsob odbývání svatebního hostiny v restauracích, 

kulturních a jiných zařízeních. (Místy se tímto způsobem řeší i pohoštění účastníků 

loučení se svobodou.) Tento jev má vzestupnou tendenci a zdá se, ţe úplně 

převládne.”
103

 Dále je třeba podotknout, ţe nevěsta se jiţ od této doby většinou 

nepřevléká a hosté se nerozcházejí na pozdní oběd. Hostina však stále bývá často 

doprovázena ţivou hudbou.  

 Před samotným počátkem hostiny je od 70. let zvykem rozbít před 

novomanţely bílý talíř, jehoţ střepy mají přinést do manţelství štěstí. Novomanţelé 

mají za úkol v rámci společné spolupráce tyto střepy zamést. Od této doby se také 

udrţel zvyk novomanţelů jíst polévku z jednoho společného talíře jednou lţící. 

Tento akt zřejmě symbolizuje manţelství jako vzájemnou spolupráci obou partnerů, 

případně vztah, z něhoţ je nutno brát i dávat stejným dílem. Oba tyto zábavné prvky 

pozorujeme nadále i na počátku 21. století. 

 

4.11.1 Čepení 

 

 U tradiční chodské svatby první svatební den obvykle končil rozchodem 

svatebčanů na pozdní oběd a druhý den následovalo čepení nevěsty. Tento zvyk se u 

krojovaných svateb z 50. a 60. let stále udrţuje, ale jiţ není spojen s tak velkou 

obřadností jako dříve. V 50. letech se ještě dělo za doprovodu tradičních písní, v 60. 

letech se obřadnost zřejmě vytratila úplně. Respondentka 61 uvádí: „Čepení jsem 

měla, ale ţádný odčepování nebylo. To potom mně Vojta vostříhal vlasy se všim. 

Čepení bylo jenom na parádu.” 
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 Jak jsem jiţ uváděla výše, poslední krojovaná svatba byla na Chodsku v 60. 

letech. Od 70. let se tedy spolu se zánikem zvyku krojovaných svateb vytrácí i prvek 

čepení a „odčepování” nevěsty a nastupuje móda bílých svatebních šatů, která se 

dodrţela dodnes. Ač jsme z předloţených fotek mohli vypozorovat, ţe nevěsty na 

svatbách měly závoj, ţádná z respondentek se nezmínila, ţe by například místo 

„odčepení” probíhalo slavnostní sejmutí závoje. Domníváme se, ţe tedy tento akt se 

zcela vytratil a nebyl nahrazen ani tímto způsobem. Respondentky dále uvedly, ţe v 

kroji byly na svatbě oblečeny pouze babičky či jiné starší příbuzné ţeny, ale na 

svatbě v roce 2008 uţ nebyla přítomna ţádná krojovaná ţena.  

 

4.11.2 Zábavné prvky 

 

 Druhý den po svatbě byl kromě rituálu čepení plný dalších zábavných prvků. 

V 50. letech se však počet dnů svatby zredukoval a zábavné prvky dříve následující 

po odčepení nevěsty, se prováděly jiţ na svatební hostině. Respondentka 52: „To se 

vybírali peníze do talíře a taky mi vzali botu a tam taky vybírali peníze do střevíce. A 

celej večer se tancovalo, zpívalo a pilo, to byla sláva.” Vykupování střevíce si 

zachovalo svou oblibu dodnes. A kromě svatby z roku 2008, kdy si to nevěsta sama 

nepřála, ho zaznamenáváme na všech hostinách.  

 Do módy se v 50. letech dostal také nový zábavný prvek, kterým byl únos 

nevěsty. Na svatbě z roku 1952 jsme ho ještě nezaznamenali, avšak v roce 1957 se 

jiţ objevuje. Od této doby ho můţeme nepravidelně pozorovat na svatbách v 70., 90. 

letech. U svateb na počátku 21. století se únos nevěsty jiţ nevyskytuje. Obě 

respondentky uvedly, ţe samy se vyslovily proti, neboť tento zábavný akt významně 

narušuje průběh hostiny.  

 Novým zvykem bylo od 70. let také na hostinách pronášet slavnostní přípitek 

novomanţelů a předčítat svatební blahopřání. Tohoto úkolu se obvykle ujali 

svědkové, případně jiní přítomní svatebčané.  
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4.12  Obřadníci  
 

 

 V 50. letech i 60. letech při krojované svatbě bývalo stále zvykem, ţe nevěsta 

měla svoje drouţky a ţenich své druţby. Drouţky měly i v této době významnou 

roli. Respondentka 52: „Ony zpívaly u domu, zvaly ty hosty, přiváděly tu starou 

bábu, copa nám to vedou za pokušení, taková naše nevěsta není. Tudletu bábu s 

miminem já jsem pak taky dělala a škádlila jsem ţenicha, ţe jsme spolu chodili na 

škálu a tuto dítě zbylo z toho a on se musel vyplatit.” Respondentka v rozhovoru dále 

uvádí: „A akorát si ještě vzpomínám, kdyţ jsem pak byla drouţka já a vezla jsem 

koláč vandrovník ţenichovi, tak jsem říkala: Já vám nesu od nevěsty tyto dary, ty 

jsou z lásky daný, nebudou-li se vám líbiti, můţete je vrátiti, při mně je nevracejte tu 

hanbu jim nedělejte. A taky jsem nesla fěrtochy a košile pro ţenichovo bratry a 

sestry. A oni pak řekli: „drouţko, my tě vítáme,” a pak mě pohostili. A kdyţ jsem 

pak šla k druţbovi, tam jsem taky nesla koláč, tak jsem řekla: „ já vám nesu koláč ten 

je zváč, naše kuchařky byly skoupý, ony ho málo osladily, málo omastily, ale dobrej 

bude, pochutnáte si.” To jsem byla u Matoušků, to si pamatuju, a vozili nás pryčkou. 

A kdyţ jsem se zase já vdávala, tak moje drouţky jely do Chrastavic a taky je vezli 

na pryčce.” U nekrojovaných svateb pak bývalo zvykem mít na svatbě pouze dva 

svědky.  

 Od 70. let se úloha druţby a drouţky plně přesunula na svědky. Bývalo 

zvykem volit si za svědky příbuzné, od 90. letech se však stále častěji v roli svědků 

zřetelně vyskytují přátelé. Funkce svědků se ve většině případů zredukovala na 

pouhé písemné stvrzení uzavření manţelského svazku, pronášení přípitku a na 

některých svatbách čtení svatebních blahopřání. Aţ u svatby z roku 2008 lze 

pozorovat opětovné významné zapojení svědka do organizace a průběhu svatby. 

Respondentka 08:„Organizovali a morálně nás podporovali. Hlavně svědek, ten byl 

úplně zlatej. Pomáhal nám zařídit hodně věcí i před svatbou a pak měl i ten proslov, 

promítal fotky. To jsem si říkala, ţe je fakt dobrej kamarád.” 

Od 70. let se na svatbách často také objevují malé druţičky. Většinou jimi bývají 

příbuzné nevěsty či ţenicha a jejich funkce je víceméně estetická.  

 



50 
 

4.13  Stěhování - po svatbě 
 

 

 Třetí den při tradiční chodské svatbě probíhalo stěhování nevěsty, případně 

ţenicha do domu rodičů. Toto tzv. vození peřin bývalo obvykle doprovázeno 

obřadním uvítáním nevěsty v nové rodině, od 50. let však jiţ toto nepozorujeme. Od 

70. let se symbolický přechod do nového domu ustálil ve formě přenášení nevěsty 

přes práh společného domova. V obecném povědomí tento akt symbolizuje počátek 

nového společného ţivota.  

 Manţelé se obvykle do nového domova nastěhovali krátce po svatbě. Od 90. 

let je běţně zvykem, ţe snoubenci spolu ţijí uţ před svatbou. Respondentka 95: „ No 

my jsme jakoby spolu bydleli uţ před tim u ţenicha. Tam bylo víc místa, mají větší 

dům, tak jsme zůstali tam.” 
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Závěr 
 

 

 Tato bakalářská práce se věnuje proměnám chodské svatby od konce 19. 

století do počátku 21. století.  Tyto proměny dosud nebyly zachyceny, a proto bylo 

nutné provést kvalitativní výzkum. Výzkum byl omezen svým rozsahem pouze na 9 

respondentek z vybraných chodských vesnic. Z jeho výsledků však můţeme 

usuzovat na podobu změn, které probíhaly ve slavení svatby na Chodsku v 50., 70. a 

90. letech 20. století a na počátku století 21.  

 Během získávání informací jsem narazila na jeden očekávaný problém, který 

vznikl u hledání respondentek majících svatbu v 50. letech. Dvě oslovené ţeny, které 

se vdávaly v tomto období, nebyly ochotny vypovídat z důvodu špatné paměti. 

Avšak respondentky, které se mi podařilo oslovit následovně, velmi ochotně a 

detailně vyprávěly celý průběh nejen své vlastní svatby. Podle mého názoru by bylo, 

v rámci mapování praktického dodrţování či zachování tradic, velmi přínosné 

zaznamenat paměti těchto ţen. U ostatních časových období jsem ţádné problémy 

nezaznamenala.  Všechny respondentky byly vstřícné a ochotné vypovídat. Díky 

získaným rozhovorům jsem tedy mohla zaznamenat ucelenou podobu svatby v 

jednotlivých časových obdobích.  

 Jak se můţeme dočíst v Západočeské vlastivědě, svatba začala inklinovat 

k strukturálně jednodušší městské svatbě. V prvních poválečných letech a v 50. 

letech minulého století se ještě projevovala rozmanitost, avšak od 60. let docházelo 

k unifikaci průběhu svatby.
104 

 

 Tuto vývojovou tendenci můţeme zřetelně pozorovat i na námi zkoumaném 

Chodsku. Ještě v 50. letech se udrţely zvyky týkající se tradiční chodské svatby. 

Bývalo zvykem, ţe se ţenich a nevěsta před svatbou vzájemně obdarovávali. V 

rámci tohoto aktu se stále ještě dochovala obřadnost ve formě vázaných projevů.  

Zachován zůstal v této době také institut ohlášek a pověry spojené s účastí snoubenců 

na svých ohláškách. Zvaní svatebních hostů se konalo tradičně během této doby a 

kromě příbuzenstva a přátel se se samozřejmostí zvali i sousedé. Zvykem stále 

bývalo, ţe ţeny z celé vesnice přinášely do domu dary v podobě naturálií jako jsou 
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vejce, mléko, cukr. Většinou se tato tzv. pomoc zapisovala, aby se pak stejnou měrou 

mohla oplatit tomu, kdo příště bude vdávat dceru nebo ţenit syna. Snoubenci se 

loučili se svobodou sice jiţ se ţenatými i vdanými přáteli, ale u nevěst stále zůstala 

zachovaná podoba tohoto aktu ve formě přípravy myrtových věnečků a čepení.  

 Samotná svatba se jiţ nekonala v úterý, ale v souvislosti s ustanovením 

pracovního volna na víkend, se přesunula na sobotu, případně pátek. Zredukoval se 

také počet dní. Dle výpovědí narátorek svatba trvala jeden den a druhý den se konal 

tzv. přátelský oběd mezi oběma rodinami.  

 Nevěsta se v této době stále ještě vdávala ve svátečním kroji nebo v panských 

šatech přejatých pod městským vlivem. Konala-li se krojovaná svatba, probíhalo 

stále ještě slavnostní čepení nevěsty za přítomnosti zkušené čepičky. Samotný 

svatební den začínal tedy brzy ráno a bývalo zvykem, ţe nejdříve se očepila drouţka, 

která měla za úkol svolat svatebčany k nevěstě do domu na snídani. To samé 

prováděl u ţenicha druţba.  

 Poté, co ţenich a ostatní svatebčané přišli či přijeli k nevěstě, udrţovalo se 

obřadní uvítání ţenicha, po kterém následovalo rozloučení s rodiči formou 

poţehnání. Poţehnání nedostávali nevěsta s ţenichem kaţdý ve svém rodném domě 

zvlášť, nýbrţ oba dohromady v domě nevěstiných rodičů. Poţehnání dostávali i 

snoubenci, kteří se brali v civilním oblečení. 

 Svatba se tradičně konala v kostele a stále ještě bývalo zvykem, ţe se jí matka 

ani jednoho ze snoubenců neúčastnila, neboť doma připravovala oběd. Díky změně 

zákona však ještě před samotnou svatbou v kostele museli snoubenci uzavřít sňatek 

na místním národním výboru. Tuto formu sezdání však brali spíše jako formalitu a 

nepřikládali jí zvláštní váhu.  

 Zatahování snoubenců se stále praktikovalo a bývalo zvykem, ţe se 

odehrávalo nejen při cestě z kostela ale také jiţ při odchodu z nevěstina či ţenichova 

domu. Po tomto aktu je jiţ od 50. let patrné zavedení zvyku nového a tím je 

fotografování snoubenců. 

 Svatební hostina probíhala stále v tradičním duchu. Po příchodu do hostince 

nevěsta odtancovala tři tance a potom se odešla domů převléci. Po návratu zábava ve 

formě tance, zpěvu a popíjení pokračovala. Začalo být zvykem, ţe jiţ během hostiny 
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se vykupoval nevěstin střevíc a případně se ještě vybíralo do talíře. Jako nový jev se 

objevuje únos nevěsty, který jsme zaznamenali na svatbě z roku 1957. Zábava 

pokračovala aţ do pozdních hodin, kdy se svatebčané rozešli na tzv. pozdní oběd. 

 Pokud nevěsta měla čepení, jiţ se druhý den neprovádělo obřadní uvedení 

mezi vdané ţeny. Čepení si nevěsty nechávaly po celou dobu svatby na hlavě a 

většinou aţ ráno po skončení hostiny ho odloţily.  

 Svatebními ceremoniáři byli stále ještě drouţky a druţbové. Jejich počet 

nebyl ustálený, ale funkci organizátorů a písňového doprovodu si stále zachovali. 

 Stěhování nevěsty uţ neprobíhalo formou tzv. vození peřin. Uskutečňovalo se 

zcela dle vůle novomanţelů bez jakýchkoliv obřadních úkonů. 

 Dalším námi zkoumaným mezníkem byla 70. léta. Od této doby se však 

podoba slavení svatby unifikovala a do dnešní doby se příliš nezměnila. Svatební 

obřad od 70. let 20. století výrazně prochází celostátní urbanizací, která redukuje 

některé tradiční projevy, ale zároveň vnáší prvky nové. Díky tomuto jevu 

specifičnost chodské svatby do velké míry zaniká. 

 Kromě stále dodrţovaných námluv, kdy jde ţenich poţádat rodiče o ruku 

jejich dcery, se od této doby začaly objevovat zásnuby. Zásnubami myslíme 

okamţik, kdy se ţenich vysloví nevěstě, zda se stane jeho manţelkou.  

 Zvaní svatebních hostů se ustálilo ve formě osobního pozvání předáním 

svatebního oznámení. Na svatby se zve širší příbuzenstvo a ve větší míře také 

přátelé. I přesto se však svatby nepřímo stále účastní celé společenství, neboť zvyk 

dávat tzv. pomoc se uchoval aţ do počátku 21. století. 

 Loučení se svobodou probíhá často v nějaké restauraci či jiném zařízení. 

Ţenich a nevěsta se sejdou kaţdý zvlášť se svými přáteli a společně tzv. zapíjí 

svobodu. V některých zkoumaných vesnicích se jako nový prvek od 70. let objevuje 

tzv. stavění májek. Ozdobené májky obvykle den před svatbou staví svobodní 

mládenci na vrata před dům ţenicha i nevěsty. O tomto zvyku se v tradiční chodské 

svatbě nezmiňuje ani Rudolf Svačina, ani Jindřich Jindřich. Avšak v Západočeské 

vlastivědě v kapitole se objevuje tato poznámka: ,,K projevům lásky patřilo například 

stavění májek. Tento starobylý zvyk na Chodsku a vůbec v oblasti západních Čech 
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jako i jinde byl konán před prvním májem, kdy chlapci vedle společné máje na návsi, 

které se na Chodsku říkalo král, stavěli menší očepenou májku pod okno své 

vyvolené, na Plzeňsku připevňovali pentlemi zdobenou májku na hřeben střechy 

nebo na vrata.”
105 

Tento prvek se tedy zřejmě vyskytoval jiţ dříve, ale později se 

transformoval na zvyk týkající se svatby. 

 Trvání svatby se ještě více zredukovalo a od 70. let se druhý den po svatbě 

nekoná ani přátelský oběd. Nevěsty se jiţ v kroji nevdávaly, a proto se zcela vytratil i 

akt čepení.  

 Svoji formu si udrţelo tradiční poţehnání, které snoubenci z věřících i 

nevěřících rodin dostávají před odjezdem na oddavky. V 90. letech se navíc na námi 

zkoumaných svatbách znovu objevují prvky obřadního uvítání ţenicha a zábavný akt 

vydávání nepravé nevěsty. 

 Zatahování nevěsty a ţenicha se stále koná před i po obřadu. Dodnes se často 

zatahuje nataţenými chodskými šátky tak, jak bývalo zvykem v tradiční svatbě. 

 V 70. letech stále ještě jako obligatorní platil sňatek občanský, který se v 

případě zájmu snoubenců mohl znovu opakovat před církevním hodnostářem. Tyto 

sňatky však byly velmi sledovány a několik informátorek mi také potvrdilo ze 

sdílené zkušenosti, ţe církevní sňatky v té době nebyly reţimem příliš tolerovány. 

 Svatební hostina se od 70. let 20. století běţně koná v restauraci, případně 

jiném kulturním zařízení. Hostina obvykle bývá doprovázena zábavnými prvky. K 

těm tradičním patří vybírání peněz do nevěstina střevíčku, ale objevují se zde i prvky 

nové, jako je zametání střepů z rozbitého talíře, jezení polévky ze společného talíře 

jednou lţící. V 70. letech se navíc jako nový trend vyskytuje čtení svatebního 

blahopřání během hostiny. Občas se na svatbách vyskytuje i zábavný prvek ve formě 

únosu nevěsty, avšak na počátku 21. století se od něj jiţ opouští. Svatební hostina 

bývá poslední událostí svatebního dne a většinou i celého svatebního veselí.  

 Stěhování probíhá dle domluvy novomanţelů, přičemţ od 90. let se často 

stává, ţe manţelé spolu ţijí jiţ před svatbou. Tradiční obřadnost, kterou doprovázelo 

tzv. vození peřin, zcela vymizela. Od 70. let se však objevuje plošně rozšířený zvyk 

nový, kterým je přenášení nevěsty přes práh společného domova. 
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 Z tohoto tedy můţeme pozorovat, ţe v průběhu slavení dříve velmi obřadné a 

rozmanité chodské svatby došlo nejen k její unifikaci, ale také k výraznému 

zjednodušení celého svatebního obřadu. S těmito tendencemi souvisí také sklon k 

individualizaci, neboť je patrné, ţe svatební obřad se uzavírá před společenstvím 

vesnice a otevírá se okruhu nejbliţší rodiny, přátel a spolupracovníků.
 
Zachovány ale 

zároveň i nově integrovány se objevují prvky především zábavné a estetické.  

Obřadní úkony projevující se v tradiční chodské svatbě  vesměs zanikají a místo nich 

se objevují celorepublikově, moţno říci i celosvětově zpopularizované nové svatební 

prvky. Václav Frolec k této skutečnosti poznamenává:,,Šíří se inovační prvky 

různého původu (z městského prostředí, z jiných regionů.) Sílí tendence k ustalování 

projevů obecní povahy, narušující regionální zvláštnosti a vedoucí k nivelizaci 

svatebního aktu.”
106

 Můţeme tedy říci, ţe současný svatební obřad se vyznačuje 

symbiózou prvků tradičních i nových. 
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Příloha č. 7 

Zatahování chodskými šátky 2001. 

 

Osobní archiv respondentky. 



 
 

Příloha č. 8 

Rozhovory s respondentkami  

 

Představení respondenta 

Jak se jmenujete? Anna Kůstová, roz. Nejdlová 

Kolik vám je let? 83 

Odkud pocházíte? Mrákov, manţel Chrastavice 

Kde jste se vdávala? Mrákov 

Kdy jste se vdávala? 22.11.1952 

 

Jaká byla kritéria pro výběr partnera? 

Ţádný nám do toho nemluvili. My jsme se namluvili v 

Domaţlicích, byl tam bál chodskej. Tak jsme se sešli, taky 

mě vytáčel jako holt na bál, tak jsme se dali dohromady a 

byla z toho svatba. Ale ne hned. Počkejte, my sme se vzali 

aţ potom, kdyţ přišel z vojny, to bylo dva roky, takţe ve 49 

musel bejt bál, pak odešel na vojnu to jsme si jenom psali, 

pak kdyţ  přišel v 51. , tak do roka jsme se vzali. 

  

A náboţenství hrálo roli? Bylo to pro vás důleţitý? 

Jo, náboţenství bylo nejdůleţitější. Von byl taky pokřtěnej 

a s chasou chodil do kostela. Sice někdy šel a někdy nešel, 

ale potom kdyţ jsme se vzali, tak se mnou začal chodit 

kaţdou neděli.  

 

A dala jste taky na to, co se o něm říkalo? Na takové ty 

babské klepy? 

Ne, to já sem o ničem takovým nevěděla. Ţe by mně někdo 

zbraňoval, to ne.  

 

Jak probíhaly Vaše námluvy? Kde jste se seznámili? 

To tenkrát byl chodskej bál, měli jsme všichní rukávce, to 

bylo kolo divče, tam byli všichni z celýho tady 

domaţlickýho okresu, jak chrastavský, milavecký, luţenský, 

z Luţeniček, ţe Stráţe, všechny tuty vsi tady okolo. I naši 

tam byli všichni rodiče, bylo to pěkný. To byl chodskej 

národopisnej bál. A tam jsme se namluvili. Naši potom jeli 

domů a my jsme tam ještě vostali aţ do konce.  

 

Chodilo se stále na přípověď? 

Jo to přišel on poţádat o ruku. To přišli rodiče jeho s nim, 

říkalo se tomu smlouvy. A udělala se taková hostina a před 

tima rodičema poţádal jako o mou ruku.  

 

Sepisovala se pořád ještě svatební smlouva? 

Asi ne. Jenom tam byli jeho rodiče a naše rodiče a tam se 

domlouvali.  

 

A jak jste se domlouvali, kde budete bydlet?  

My jsme to tenkrát vůbec neřešili, chtěli jsme se vzít, tak 

jsme se vzali. Dneska si furt staví a my jsme na to vůbec 

nepomysleli, hlavně ţe jsme se vzali. Kdyţ bylo po svatbě, 

tak jsme chvíli bydleli u manţela v Chrastavicích. Aţ 

potom kdyţ jsme si sháněli svoje, tak jsme měli jít do 

Domaţlic do nějakýho bytu. Tam byly dvě cimry, bylo to v 

první patře. Ale jéje muj táta ten byl celej nešťastnej, ţe 

půjdu do bytu. Ten měl plný voči a řek, nikdo nepude do 

bytu, my tam u nás přehradíme cimru, máme jí velkou a 

budete bydlet u nás. No tak jsme potom bydleli v Mrákově 

a uţ jsem tady vostala. A jsem ráda, bůhví co by se mnou v 

Domaţlicích bylo.  

 

Podle čeho se určovalo datum svatby?  

My jsme to měli v listopadu, ale uţ jsme se domlouvali, 

kdyţ byl doma z tý vojny, ţe by to mohlo bejt v listopadu, 

aţ bude po práci.  

 

A církevní předpisy, dodrţovalo se to? 

Jo, to my jsme se nesměli brát v postní době a v adventu. 

To bylo zakázaný.  Napřed to bylo všechno dost přísný, to 

uţ teď není. Dneska uţ se můţou brát, kdyţ on je pokřtěnej 

a ona není, smíšený manţelství.   

 

Jak probíhaly ohlášky na svatbu a zvaní svatebních 

hostů? 

Ohlášky jsme měli, byly troje, kaţdej tejden vţdycky v 

neděli jedny. A to jsme pak chodili jinam do kostela, 

protoţe by jsme mohli přestat slyšet. To se povídalo, tak 

jsme pak šli jinam do kostela.  

 

A kdy se zvalo na svatbu? 

Během těch ohlášek jsme chodili. To jsme šli aţ do Nejřan, 

do Plzně. Máma ţenichovo byla z deseti dětí, tak jsme zvali 

hromadu příbuzných a ty byli leckde roztroušený, tak jsme 

to museli všechno vobejít.  

 

Pouţívaly se během toho obřadní proslovy? 

Ne, jenom jsme přišli, pozdravili jsme, řekli jsme my vás 

jdeme pozvat, my budeme mít svatbu kdy a kde a oni nám 

dali hostinu a pak jsme šli. Akorát kdyţ jsme byla drouţka 

já a vezla jsem koláč vandrovník ţenichovi, tak jsem 

říkala: Já vám nesu od nevěsty tyto dary ty jsou z lásky 

daný, nebudou-li se vám líbiti, můţete je vrátiti, při mně je 

nevracejte tu hanbu jim nedělejte. A taky jsem nesla  

fěrtochy a košile pro ţenichovo bratry a sestry. A oni pak 

řekli drouţko, my tě vítáme a pak mě pohostili. A kdyţ jsem 

pak šla k druţbovi, tam jsem taky nesla koláč, tak jsme 

řekla já vám nesu koláč ten je zváč, naše kuchařky byly 

skoupý, ony ho málo osladily, málo omastily, ale dobrej 

bude, pochutnáte si. To jsme byla u Matoušků to si 

pamatuju a vozili nás pryčkou. A kdyţ jsem se zase já 

vdávala tak moje drouţky jely do Chrastavic a taky je vezli 

na pryčce.  

 

Jak se realizovalo loučení se svobodou? 

To přišly kamarádky a vázaly jsme věnečky. A bylo 

pohoštění, měli sekanou, cukroví, koláče a dort. To tu byly 

celej večer. 

 

A ţenich vám pak přišel dělat štandrle? 

Ten tam taky pak přiše,l ale bez muziky.  

A stavěli vám máje? 

Ne, to se tady nedělalo, ale v Chrastavicích, jako u 

ţenicha, tam je měli. Tam byly dva máje u vrat vočepený.  

 

Jak probíhala Vaše svatba? 

V jaký den byla? 

Svatbu jsme měli v sobotu, ale dřív to bejvávalo taky v 

úterý. Ale potom kvůli práci to bejt uţ nemohlo. 



 
 

 

Jak dlouho trvala? 

Trvala jeden den, ale potom v neděli byl ještě přátelskej 

oběd.  

 

Odhadnete, kolik jste tam měli hostů? 

Nás bylo hromadu. Moţná i padesát moţná i víc. My jsme 

měli velikou rodinu, spoustu příbuznejch a zvali se i 

sousedí. To se říkalo, ţe jsou víc neţ přátelé, ţe se mají 

pozvat nejdřív.  

 

Dávala se pomoc na koláče? 

Jo. To se dávala pomoc na koláče, z toho se pekly koláče. 

Nosili nám máslo, vejce, cukr, rum a další věci. My jsme 

pekli asi tři sta koláčů, protoţe kdyţ nám dávali pomoc, tak 

jsme jim pak za to dávali koláče a cukroví jako vejsluţku. 

To jsme dávali domů spoustu cukroví, celou sekanou, 

koláče. To dneska se toho dává drobíček. A já si pamatuju, 

ţe tenkrát kdyţ jsme pekli koláče, tak přišli z obce a sváděli 

nám krávy. Nechali nám jenom jednu krávu a my jsme tak 

plakaly a byly smutný, ţe nám je odvedli. To bylo něco s 

tim JZD. To tam naši pořád vstupovali, pak zase 

vystupovali, vţdycky jak se to zrovna přihodilo.  

 

A jak samotnej svatební dne probíhal? 

Uţ od rána jsme měli muziku, to se bouřilo, drouţky vítaly, 

to bylo veselo. Dávali nám taky poţehnání rodiče.  

 

 

Dostávali jste požehnání? 

Ţenichovi ho dávali doma a doma mně a on si taky přiklek 

a pak ho dali nám oboum.  

 

Jak probíhalo vydání nevěsty? Udrţel se zvyk vydávat 

ţenichovi falešnou nevěstu? 

Vítali se, to se zpívalo Tluču tluču na vokýnko, pak mu 

drouţka dávala napít se dţbánu, to bylo takový divadlo aţ 

nakonec ten dţbán rozbili. To se dělalo pro štěstí, íčko to 

dělají s talířema. No a potom mu dávali starou bábu s 

dítětem a on musel zaplatit. Já se mezitím byla v senci.  

 

Jak a kde probíhal vlastní svatební obřad? 

V kostele tady v Mrákově. To byl klasickej obřad. A měli 

jsme oba věnečky z myrty na hlavě a druţba a drouţka se 

nám ho potom snaţili vzít. Náš druţba ho čapnul první, aby 

ho měl on. To se dělalo, kdyţ řek kněz poslední slovo.  

A to nejdřív taky máma nechodila na svatbu. 

 

A na vaší uţ šla? 

Ne, ta doma vařila. A taky potom jsme s po obřadu jeli 

vyfotografovat do Domaţlic. A ta máma potom tam byla aţ 

k večeru.  

 

Udrţoval se zvyk zatahování na cestě z obřadu? 

Zatahovali uţ kdyţ jsme šli tam a potom taky. To se před 

kostelem tancovalo zpívalo, tam to bylo veselý.  

 

Kde a jak probíhala hostina? 

To kdyţ jsme přijeli, tak jsme šli do hospody, tam jsme 

odtancovali tři kousky a pak jsme se šli převlíct a vrátili se. 

No a pak někdy pozdě večer byl přátelskej oběd. To šli lidi 

od nevěsty k nevěstě a ţenichovo hosti k němu.  

 

Udržoval se stále zvyk čepení nevěsty, pokud ano, jak 

probíhal? 

Čepení jsem měla. Teta Markýta byla čepička a ta nás 

čepila. Nejdřív ale musela vočepit drouţky, aby mohly jít 

svádět svatebčany na snídani k nám.  Pak aţ čepila mě. To 

byla taková oslava, kdyţ se dělalo čepení.  

 

A jak probíhalo potom odčepení?  

Čepení my jsme si ani nesundavaly, měyi jsme ho aţ do 

rána. Akorát jsme si převlíkaly šaty. To potom v půlnoci 

jsme si sundaly tmavou sukni a vzaly si červenou a  

rukávce a aţ pak sundaly to čepení. To se přitom zpívá 

Nedávej ,Hančičko, nedávej čepení.  

 

A jaké zábavné prvky svatbu doprovázely?  

To se vybíraly peníze do talíře a taky my vzali botu a tam 

taky vybíraly peníze do střevíce. A celej večer se tancovalo, 

zpívalo a pilo, to byla sláva.  

 

A unesli vás? 

Ne, to se tenkrát ještě nedělalo.  

 

Jací svatební ceremoniáři byli na svatbě přítomni?  

Měla jsem druţičky dvě. První mi dělala sestřenice Katuš, 

druhá byla moje sestra, ta byla o 7 let mladší neţ já, ta 

akorát vyšla ze školy a chtěla dělat taky druţičku, tak jsme 

měli dvě druţičky. A muj muţ pak měl dva druţby.  

 

Jaké byly jejich úkoly? 

Oni zpívali u domu, zvali ty hosty, přiváděli tu starou bábu 

- copa nám to vedou za pokušení, taková naše nevěsta není. 

Tudletu bábu s miminem já jsem pak taky dělala a škádlila 

jsem ţenicha, ţe jsme spolu chodili na škálu a tuto dítě 

zbylo z toho a on se musel vyplatit. A todleto dělala u nás 

ta čepička, teta Šimanů.  

 

Jak probíhalo stěhování nevěsty, případně ženicha po 

svatbě? 

Nejdřív jsme bydleli u manţela, on si tam potřeboval 

dodělat nějakej nábytek. Ale pak jsme měli jít do toho bytu, 

ale náš táta to nedovolil, tak jsme zůstali tady u nich. 

Nejdřív jsme přehradili jednu místnost a pak jsme si to 

přestavěli. Ale to nám nedovolili hned.  

 

 

Představení respondenta 

Jak se jmenujete? Alţběta Vondrašová, roz. Němcová 

Kolik vám je let? 87 

Odkud pocházíte? Mrákov, manţel Mrákov 

Kde jste se vdávala? Švihov 

Kdy jste se vdávala? 7.12.1957 

 

4.13.1  Jaká byla kritéria pro výběr partnera? Hrál stále roli 

vliv rodičů nebo náboţenská konfese? 

Rodiče do toho nemluvili, vybrala jsem si sama. Ale do 

kostela jsme chodli voba dva. Akorát tetky se nás vţdycky 

snaţily dát s někym dohromady. To kdyţ jsem byla na 

svatbě, tam byl takovej hezkej druţba a teta ho pořád 

posílala za mnou, ať mě jde vyprovodit, ale já sem 

nechtěla, drţela jsem se jí co to šlo. To víte, já sem se bála, 

to jsem byla ještě docela malá.  

 

4.13.1.1.1.1.1.1 Jak probíhaly Vaše námluvy?Kde 

jste se seznámili?  

Můj muţ byl tady z vesnice, takţe jsme se uţ nějakou dobu 

znali. Ale to se ještě nejdřív chodilo volat pod vokýnko. To 

vţdycky navečer přišel chlapec pod vokýnko, on jinak k 



 
 

nám nesměl. To dneska si ho vezmou rovnou domů, ale to 

tenkrát nemohlo bejt.  

Ale víte, my jsme nějakou dobu byli spolu, ale on byl potom 

muj muţ 7 let zavřenej, tak jsme se vzali aţ potom. Voni 

komunisti zavřeli celou jejich rodinu, protoţe jeho bratr šel 

za hranice. Oni měli spoustu pozemků a velký hospodářství 

a udělali si tady z toho takový malý JZD. Manţelova sestra 

byla v tý době těhotná a tu pak pustili, ale muj muţ dostal 

12 let v Jáchymově a jeho táta 18  let. Toho  tam ale 

umučili a za šest let co tam byl umřel. Muj muţ se vrátil 

pak za sedum let a tři měsíce. A kdyţ byl v půlce tak jeho 

máma z toho byla tak špatná, ţe šla za ně orodovat do 

Prahy. Jely aţ na hrad za prezidentem, to byl tenkrát 

Zápotocký. Došli aţ do prezidentovo kanceláře a tam jim 

to všechno pověděla. Ale ta paní, co tam seděla, je tam 

nechtěla pustit k němu, ale slíbila, ţe mu to vyřídí. Ale to 

nevěděli, jestli se tak stalo. Ale nakonec ho pustili po těch 

sedmi letech domů. A von potom, kdyţ přišel v srpnu, tak 

jsme se pak vzali 7. prosince. Ale faráře sem nepustili, tak 

jsme jeli do Švihova se oddat.  

 

A chodilo se stále na přípověď? 

To se chodilo. Můj muţ šel moje rodiče poţádat o mou 

ruku. Ale my uţ jsme se všichni stejně znali.  

 

Sepisovala se pořád ještě svatební smlouva? 

My jsme jí nesepisovali, to uţ se nedělalo.  

 

A jak jste se domlouvali kde budete bydlet? 

Víte to uţ bylo za komunistů, to uţ nikdo neměl 

hospodářství, tak to bylo snaţší a mohli jsme jít, kam jsme 

chtěli. Ale protoţe jsme byli oba odtud a manţel měl uţ 

jenom mámu, tak jsme zůstali tady.  

 

Podle čeho se určovalo datum svatby? Měly na výběr 

data vliv církevní předpisy? 

Ono tenkrát byly hlavně v zimě ty svatby, většinou někdy 

kolem masopustu. Ale nám se to všechno odvíjelo od toho, 

ţe muţe propustili z toho Jáchymova. Tak jsme měli svatbu 

pak hned v adventu, nám to pan vikář dovolil.  

 

5 Jak probíhaly ohlášky na svatbu a zvaní 

svatebních hostů? Kdy se zvalo? 

 To se zvalo většinou, kdyţ byly ohlášky. A kněz vystoupil 

 na kazatelnu a četl, ţe ten a ta se budou brát. 

  

Pouţívaly se obřadní proslovy? 

To ne. Pozvali jsme je normálně. Jenom jsme tam šli a 

řekli, ţe se budeme brát, aby přišli.  

 

6 Jak se realizovalo loučení se svobodou? 

To jsme vţdycky vázaly čepení před svatbou s 

kamarádkama a zpívalo se. A ţenich se loučil se svýma 

kamarádama zvlášť.  

 

7 Jak probíhala Vaše svatba? 

Který den jste měli svatbu? 

Byla v sobotu. Ale bejvala i v úterý. Ale to uţ teď ne, 

protoţe kdyţ byli doma a nechodili do práce, tak měli čas a 

mohli si jí udělat kdy chtěli, ale kdyţ uţ museli do práce, 

tak to takhle bejt nemohlo uţ za komunistů. To potom kdyţ 

děvčata musely chodit do JZD, tak uţ nebyly najednou ani 

přástky, protoţe to kaţdá měla jinak směnu a uţ jsme se 

nesešly.  

 

A jak dlouho Vaše svatba trvala? 

Byla normálně jeden den a potom se dělala ještě přátelskej 

oběd, jakoţe se obě rodiny spřátelily.  

 

Pamatujete si, kolik jste přibliţně měli hostů? 

Vţdycky se zvalo hromadu hostů. A říkalo se, ţe sousedi 

mají bejt první, protoţe jsou nejdůleţitější. Vidíte se s nima 

kaţdej den. Nás mohlo bejt kolem šedesáti, ale uţ nevím.  

 

Dostávaly jste od sousedů na pomoc? 

Na pomoc jsme dostávali, to se nosily vejce, máslo, rum, 

rozinky, všechno co se potřebovalo na koláče. A pak kdyţ 

byla další svatba, tak se to vţdycky oplácelo.   

 

 

Dostávali jste požehnání? 

Jo, poţehnání jsme dostávali.  

 

Jak probíhalo vydání nevěsty? Udrţel se zvyk vydávat 

ţenichovi falešnou nevěstu? 

My jsme to neměli, ale jinak se to pořád dělalo. Ale víte to 

dopoledne byla svatba opera, to se všechno vyzpívávalo. 

To kdyţ byla svatba to byl sváteční den, byl na to čas, 

protoţe, nebyla na poli práce. To vám byla krása.  

 

Jak a kde probíhal vlastní svatební obřad? 

Kdyţ se můj muţ vrátil z Jáchymova, tak jsme se museli 

odjet vzít do Švihova. Tady ţádnej pan farář v tý době  

nebyl, byl zavřenej a pak uţ sem nesměl, tak jsme za nim 

jeli do Švihova. Tak jsme tam jeli autem jenom já, ţenich a 

dva svědkové, ale měli jsme tam teky pěknou svatbu.  

 

Udrţoval se zvyk zatahování na cestě z obřadu? 

My jsme tam nikoho neměli. Ale dělalo se to pořád.  

 

Kde a jak probíhala hostina? 

Nejdřív nás pohostili na Švihově, ale potom uţ byla hostina 

tady v Mrákově a přišli všichni naši příbuzný. Ale to se 

chodilo na oběd aţ k večeru. Ale nevěsty svarebný a ţenich 

s nevěstou chodili k nevěstě a ţenichovo svarebný chodili k 

ţenichovi.  

 

8 Udržoval se stále zvyk čepení nevěsty, pokud 

ano, jak probíhal? 

Čepení jsem neměla, já jsem se vdávala v panským.  

 

A jaké zábavné prvky svatbu doprovázely? 

My jsme měli tu svatbu takovou tichou, kvůli tomu všemu 

co se stalo, takţe nic takovýho jsme nedělali. To všechno 

pořád ještě bylo ţivý. Akorát mě unesli a pak mě museli 

vykupovat. 

 

9 Jací svatební ceremoniáři byli na svatbě 

přítomni? Jaké byly jejich úkoly? 

My jsme měli jenom dva svědky, jeli jsme jednim autem. A 

ty nám jenom podepisovali  a svědčili v kostele. Ale na 

krojovaný svatbě jsem taky dělala několikrát drouţku. To si 

pamatuju, ţe jsem jim vezla vandrovníka na pryčce a v 

zimě. Měla jsem kříţový šaty a vyšívanej šátek na hlavě. A 

tenkrát se všechno vyzpívávalo, drouţky, druţbové, všichni 

zpívali uţ od rána.  

 

10 Jak probíhalo stěhování nevěsty, případně 

ženicha po svatbě? 

Já uţ jsem před tim pracovala v Plzni, udělala jsm si tam 

zdravotnickej kurz a dělala jsem pak sestru. A kdyţ jsme se 



 
 

pak vzali, tak jsem tam ještě zůstala, protoţe tady v JZD 

něměli ţádný marodný, ţádný přídavky nic.  

A za jedenáct měsíců po svatbě se nám narodila Marjánka. 

A to tenkrát byla mateřská dva měsíce před a dva po 

porodu, tak jsem přišla ty dva měsíce před tim sem. A 

nejdřív chtěli, abysme šli do Chotěšova, ale potom řekli, ţe 

se nemusíme stěhovat, protoţe tady asi potřebovali kočího, 

tak jsme tady zůstali. Já jsem si tu pak taky našla práci, ale 

měla jsem štěstí, ţe jsem na sobě neměla ţádný pole nic. To 

jsem šla na pracák a šila jsem tady z domova kroje, byla 

jsem domácká pracovnice Chodovie. Tak jsme tady zůstali 

a přestavěli jsme si pak barák.  

 

 

 

Představení respondenta 

Jak se jmenujete? Marie Weberová, roz. Konopíková 

Kolik vám je let? 74 let 

Odkud pocházíte? Chrastavice, manţel Milavče 

Kde jste se vdávala? Chrastavice 

Kdy jste se vdávala? 14. ledna 1961 

 

Jaká byla kritéria pro výběr partnera? Podle čeho jste si 

vybrala manţela, kde jste se seznámili? 

My jsme chodili do souboru, tam se zpívalo, tancovalo a 

tam jsme se sčuchli. 

 

Rodiče vám do toho tedy vůbec nemluvili? 

Ne, kdepa. Vybrala jsem si ho sama.  

 

A dala jste třeba na to co se o něm říká ve vsi?  

To se říkalo ledacos, ale těţko tomu věřit. Říkalo se, ţe rád 

pije. Ale měla jsem ho ráda, tak co jsem měla dělat. Řekla 

jsem si, ţe nějak bude.  

 

Jak probíhaly Vaše námluvy? Chodilo se stále na 

přípověď? 

To byla sranda tenkrát. On přišel k nám domů a furt se k 

ničemu neměl. On furt seděl, nevěděl jak začít, aţ táta 

musel sám.  

 

A přišel se svým otcem nebo s někým z příbuzných? 

Ne, kdepa přišel sám. Takhle uţ se nechodilo. Aţ pak kdyţ 

jsme se domluvili, tak přišla na návštěvu jeho máma. 

 

Sepisovala se ještě svatební smlouva? 

Nic se nesepisovalo, ţádná smlouva. Většinou se nevěsta 

stěhovala k ţenichovi a bydleli spolu s rodičema, kdyţ 

neměli svý.  

 

Podle čeho se určovalo datum svatby? Měly na výběr 

data vliv církevní předpisy? 

 On chtěl svatbu 14. ledna na svoje narozeniny, tak byla 14.

  ledna. Ale podle církve  se to pořád  taky řídilo, to víš, to 

 bylo pořád.  

 

A platila stále pověra v máji na máry? 

Jéjej, to víš holka, to nebyla ani jedna svatba.  

 

Jak probíhaly ohlášky na svatbu a zvaní svatebních 

hostů? 

To jsme šli do kostela k zápisu k panu faráři a tam byl 

nějakej Slovák, Pataki. On to jako sepsal a řek: íčko pudete 

ke zpovědi. My jsme řekli: jo my pudeme, to vítě, ţe jo. 

Sepsal kdy to bude, v kolik hodin. Kdyţ jsme měli ohlášky 

tak uţ jsem pak nemohla stát s divčatama za lavicí. 

 

A ohlášky byly troje? 

My jsme je měli jednou za třikrát, protoţe Vojta chtěl 

svatbu na svoje narozeniny a protoţe zrovna byl advent tak 

se to muselo uspíšit. Ale normálně bejvaly troje.  

 

Kdy se zvalo? 

Chodili jsme spolu s ţenichem pěšky, aţ do Spáňova jsme 

šli. To byla zima tenkrát, sněhu bylo.  

 

Pouţívaly se obřadní proslovy? 

Ţádný povídačky, řekli jsme jenom, ţe jedem pozvat na 

svatbu. 

 

A dostávali jste v kaţdém domě ukrojit kůrku chleba? 

Ne to ne, to se nedělalo. 

 

Jak se realizovalo loučení se svobodou? 

To potom přišli chlapcí s divčatama a stavěli máje ne. A 

kdyţ postavili máje, tak jim táta zaplatil pivo, kořelku, dali 

jsme jim nějaký maso, cukroví. To se pilo a jedlo aţ se 

stály ty máje. 

 

A dělal vám ţenich štandrle? 

Ne nic takovýho.Tady se to nedělalo. 

 

Jak probíhala Vaše svatba? 

Kterej den jste měli svatbu a jak dlouho trvala? 

Svatbu jsme měli v sobotu a byla jenom jeden den. 

 

Koho všeho jste zvali? Jen nejbliţší příbuzný a kamarády? 

Kamrádku jsem měla jednu pozvanou, protoţe s tou jsem 

kamarádila celý mládí. A potom no takhle jako, já měla sto 

lidí na svatbě. To byla většina z vesnice a hlavně taky 

příbuzný. To víš to byli tátovo bratranci, mámino, z 

tuchtich stran. 

 

Dávali vám na pomoc? 

To víš, to chodil kaţdej s košíkem. Nosili vejce, máslo, 

mouku. To já eště taky chodila, všem sem dávala zase 

pomoc.   

A to eště něţ byla svatba tak se musela dát ţenichovi do 

košíku vyšívaná košile, ta se prošíla, a tři černý knoflíky 

mu tam divčata daly, aby měl do rána co dělat, aby 

nezaspal. Jeho mámě šaty, jeho bratrovi košili a sestře 

šaty. To jim nesla Hana, má sestra.  

 

Dostávali jste požehnání? 

To víš, to bylo pořád. Museli jsme si kleknout na stoličku. 

Tátovi políbit pravou ruku, poděkovat mu, ţe mě vychoval, 

potom jsem musela jít a poděkovat za ţenicha Zaplať 

pánbů, ţe jste ho vychovali a on zase šel poděkovat za mě 

mým rodičom. A potom jsme šli tepřiv na voddavky.  

 

Udrţel se zvyk vydávat ţenichovi falešnou nevěstu? 

Ne, u nás se to nedělalo. U nás byl takovej zvyk, ţe se 

děvčeta přišly rozloučit se mnou nahoru. A já zase potom, 

kdyţ uţ jsem byla provdaná, jsem chodila se loučit se 

všema svýma kamarádkama. Tam byl stůl, na tom stole 

bylo všecko so bylo na svatbě, muselo tam bejt vystlaný 

loţe pěkně po selsku, pošitý s mašličkama. A potom tam 

bylo guláš, cukroví, koláče, víno, pivo všechno. 

 

Jak a kde probíhal vlastní svatební obřad? 



 
 

, Napřed se muselo na radnici, divče to byla sranda. 

 napřed musel bejt občanskej sňatek a potom aţ 

 církevní.  

 

Sundavali vám věnečky během obřadu? 

Já jsem měla druţbu z Radonic Pepíka Mlnářojc, teda 

Vojta měl, to byl jeho bratranec. A kdyţ farář řek: co bůh 

spojí, člověk nerozdělí, tak moje drouţka mi stáhla 

věneček. Byla rychlejší.   

 

Udrţoval se zvyk zatahování na cestě z obřadu? 

To víš, ţe jo. A ne jednou. To byli ze vsi chlapci a děvčata, 

zatahovali nás šátkama a museli jsme si dát štamprli.  

 

Kde a jak probíhala hostina? 

Pak jsem šli do hospody, odtancovali tři kousky a potom 

jsme šli domů na oběd. A to nás bylo sto. Šli jsme k nám, 

my jsme totiţ měli velikou senci.  

 

Udržoval se stále zvyk odčepení nevěsty? Pokud ano, 

jak probíhal? 

Čepení jsem měla, ale ţádný vodčepování nebylo. To 

potom mě Vojta vosříhal vlasy se všim. Čepení bylo jenom 

na parádu.  

 

Jaké zábavné prvky to doprovázely? Vybírání peněz, 

vykupování střevíce, vykupování nevěsty hádankami, 

stavění stříbrného mostu? 

To tenkrát vůbec nebylo. Nebylo to v módě. To se pořád 

tancovalo a zpívalo. Chodilo se z hospody na jeden voběd, 

potom na druhej, ale todle nebylo.  

 

Jací svatební ceremoniáři byli na svatbě přítomni?  

Měla jsem vod rána muziku. Sestra mi dělala hlavní 

drouţku a všecky příbuzný ráno před svatbou přivedla k 

snídani. Dohromady jsem měla tři druţičky, protoţe jsem 

měla ještě dvě sestřenice a aby se ţádná nerozhněvala, tak 

jsem měla tři. Druţičky musely zpívat, ty musely zpívat 

všude. 

 

A manţel? 

Ten měl taky tři. Jirku Kabíkojc, Vencu Kolářojc a Pepíka 

Mlnářojc. 

 

  Jak probíhalo stěhování nevěsty, případně ženicha po 

 svatbě? 

Stěhovali jsme se aţ za tejden, druhej den jsem sem šla, ale 

potom jsme tepřiva převáţeli podušky a tuto. Převáţeli 

jsme to na valníku.  

 

 

Představení respondenta 

Jak se jmenujete? Anna Váchalová, roz. Lehanková 

Kolik vám je let? 61 let 

Odkud pocházíte? Domaţlice, manţel Milavče 

Kde jste se vdávala? Domaţlice 

Kdy jste se vdávala?15. 6. 1974 

 

Jaká byla kritéria pro výběr partnera? Dala jste na vliv 

rodičů nebo hrála roli náboţenská konfese? 

Nic takovýho roli nehrálo. Prostě jsme se do sebe 

zakoukali. On byl v tý době voják z povolání, takţe já sem 

za začátku ani neřešila odkud je, ale hlavní roli tam hrálo 

takový to jiskření. 

 

Jak probíhaly Vaše námluvy?Kde jste se seznámili?  

V Domaţlicích. Já jsem učila a on mě vţdycky nosil nebo 

posílal po tatínkovi různý materiály na výroční nástěnku  a 

můj tatínek říkal, no aţ se jednou potkáte tak holt jí to 

bude stát flašku. Potom jsme šli jednou na kafe a od tý 

doby jsme se scházeli častějš a pak se dali dohromady. 

 

Chodilo se stále na přípověď? 

Naše maminka řekla, ţe k nám bude moct, aţ to bude 

váţný. Tak šel k nám domů  s pugetem poţádat moje rodiče 

o svolení. Ale brali jsme po třičtvrtě roce chození, takţe to 

bylo docela na rychlo. Ale tenkrát to bylo většinou, ţe ty se 

musíš vdávat, protoţe čekáš dítě, ale my jsme nemuseli, 

měli jsme děti potom aţ za 5 let. Takţe to bylo takový, ţe 

jsme se chtěli vzít.  

 

Sepisovala se vdané době pořád ještě svatební smlouva? 

Ne, svatební smlouva se vůbec nesepisovala. To nebylo 

zvykem tenkrát. My to kde budeme bydlet, jsme se rozhodli 

sami. Nejdřív jsme měli zůstat u manţela a pak já jsem 

chtěla do bytovky. Ale mezitím zemřel tchán, tak jsme 

zůstali tady.   

 

Podle čeho se určovalo datum svatby? Měly vliv 

církevní předpisy? 

Naše rodina my jsme všichni vlastně nekřtěnátka. Nám tam 

vůbec ţádný náboţenství roli nehrálo. Tady respektovali 

vůli Honzy. Prostě my jsme se chtěli vzít, nechtěli jsme v 

květnu, protoţe to se říkalo v máji na máry, tak jsme se 

vzali pak v červnu podle toho, jak byl volnej termín na 

radnici. Ţádná zvláštní kritéria jsme neměli.  

 

Jak probíhaly ohlášky na svatbu a zvaní svatebních 

hostů? 

Protoţe jsme neměli svatbu v kostele, tak neprobíhaly ani 

ohlášky. Ty bliţší jsme zvali osobně, těm vzdálenějším jsme 

posílali pozvánku.  

 

Pouţívaly se obřadní proslovy? 

Ne. My jsme se ohlášili, ţe přijedeme, abychom tam nejeli 

zbytečně, řekli jsme kvůli čemu tam jedeme a pak jsme jim 

tam řekli, ţe je osobně zveme, ţe se budeme brát a ţe 

budeme rádi, kdyţ se zúčastní.  

 

Jak se realizovalo loučení se svobodou? 

Loučení jsme měli. Nejdřív kaţdej sám, ale pak jsme se 

sjeli ke mně. Já jsem tenkrát měla byt v Srbech, protoţe 

jsem tam učila, tak jsme se sjeli tam. A byli tam jenom naši 

nejbliţší kamarádi.  

 

A bylo jedno zda jsou svobodní nebo vdaní, ţenatí? 

Jo, to bylo jedno.  

 

Jak probíhala Vaše svatba? 

Který den byla Vaše svatba a jak dlouho trvala? 

Brali jsme se v sobotu, tenkrát to většinou bylo v sobotu a 

byla normálně jeden den. 

 

Vzpomenete si, kolik jste měli pozvaných hostů? 

My jsme měli na začátku 45 oficiálních hostů, ale pak jich 

tam bylo kolem 80. Nejbliţší příbuzní ti se zúčastnili od 

rána, včetně svatebního obřadu a odpolední hostiny. A ti 

ostatní, ty se potom trousili tak jako se svatebními dary.  

 

Dávaly Vám před svatbou na pomoc? 



 
 

V Milavčích jo. V Domaţlicích, já sem bydlela na sídlišti, 

takţe tam ani nevím, jestli dávali mamince něco. Ale  pekli 

jsme spoustu koláčů a roznášeli jsme je tam taky.  

 

Dostávali jste požehnání? Kdy? 

Kolem desátý přijeli hosté, dostali pohoštění a neţ jsme jeli 

na radnici, tak jsme dostali poţehnání. To se dávalo potom 

aţ se sjel ţenich s nevěstou, takţe vlastně Honza přijel s 

rodiči a aţ potom neţ jsme odjíţděli na ten obřad tak nám 

dali poţehnání. 

 

Oboje rodiče? 

Oboje. 

 

Jak a kde probíhal vlastní svatební obřad? 

Svatební obřad probíhal na radnici. Tenkrát se i některý 

báli brát v kostele. Měli jsme známýho, ten byl velitel 

posádky a jeho dcera se chtěla vdávat kostele. On ji vedl k 

oltáři v uniformě a kvůli tomu pak byl zbaven funkce. 

 

Udrţoval se zvyk zatahování na cestě z obřadu? 

To se dodorţelo. Zatahovali nám kamarádi a známí. To 

bylo tak jako, ţe Honza hrál fotbal, tak tam měl fotbalisti, 

potom tam měl svoje spolupracovníky, já jsem tam měla 

nějaký tenisty, holky ze cvičení, kolegy a kolegyně. Takţe to 

trvalo docela dlouho.  

 

A jak se to dělalo? Navěšovaly se chodský šátky? 

Museli jsme se vykoupit, dát si štamprli a pak aţ jsme 

mohli jít dál. Ty co byli tady odtud ze vsi, tak měli chodský 

šátky, takový ty tradiční. No a já jsem třeba dostala od těch 

Honzovo spolupracovníků malý ţivý prastáko s mašlí. To 

jsem vůbec nevěděla, co s tím mám dělat, protoţe jsem 

měla strach o šaty, abych se neušpinila. Tak jsem si ho tak 

jako pohladila a zase jsem ho vrátila. A pak některý co 

zatahovali tak tam měli miminkovský věci, drnktáka a 

takový, ale ty co byli milavecký ty měli ty šátky. No a pak 

se jelo na hostinu. 

 

 

Kde a jak probíhala hostina? 

To tenkrát byl posádkovej dům armády, to patřilo ke 

kasárnám, ale probíhaly tam různý kulturní akce. Tam byly 

takový všelijaký sály, tak jsem si tam ten jeden pronajali. A 

měli jsme tam hudbu. 

 

A potom uţ jste nepřejíţděli k vám domů? 

Ne bylo to jenom tam.  

 

Udržoval se stále zvyk čepení nevěsty.Pokud ano, jak 

probíhal? Měla jste čepení? 

 Ne to jsem neměla, vdávala jsem se v civilních 

 šatech. Měla jsem normálně bílý šaty a závoj. 

 Jedinej, kdo měl kroj byla babi a ta ho nosí do teď.  

 

A které zábavné prvky to doprovázely? Vybírání peněz, 

vykupování střevíce, vykupování nevěsty? 

No to se vybíralo do střevíce a pak se konal únos nevěsty. 

A taky jsme měli koláč vandrovníka ten tam byl a dělalo se 

takový to prokousávání k zapečeným mincím.  

 

A rozbíjení talíře? 

To bylo. Ale to jim Honza chytil, on na tom byl 

připravenej, tak je překvapil.  

 

Jací svatební ceremoniáři byli na svatbě přítomni?  

Měli jsme svědky. Svědek byl Honzovo bratr, jeho ţena 

byla moje svědkyně. A pak já jsem měla svýho bratra jako 

druţbu a sestřenka dělala druţičku. Měli jsme je všechny z 

rodiny. 

 

Jaký měli úkoly? 

Jenom se podepsali na radnici, jinak nějak nic.  

 

Ani neudrţovali zábavu?  

Ne to dělali spíš naši kamarádi, ty měli takový dobrý 

nápady a smysl pro humor.  

 

Jak probíhalo stěhování nevěsty, případně ženicha po 

svatbě? 

 

Stěhovala jsem se já a uţ svatební noc jsme se nechali 

odvést sem. Chtěli jsme mít soukromí. A pak uţ jsme tu 

zůstali.  

 

 

Představení respondenta 

Jak se jmenujete? Marie Hejtmanová, rozená Sladká 

Kolik vám je let? 57 

Odkud pocházíte? Radonice, manţel Kanice 

Kde jste se vdávala? Domaţlice 

Kdy jste se vdávala?12. 6. 1976 

 

Jaká byla kritéria pro výběr partnera? 

 Já nevím, bylo to asi podle zalíbení by se dalo říct. 

A hrál stále roli vliv rodičů nebo náboţenství? 

Rodiče do toho vůbec nemluvili, to byla hotová věc. A 

náboţenství roli ve vztahu nehrálo, ale potom při svatbě jo, 

protoţe já sem chtěla mít obřad v kostele, ale manţel tam 

nechtěl.  

 

A proč jste chtěla mít svatbu v kostele? 

Já jsem jí tam chtěla mít, protoţe máma i babička do 

kostela chodily a chtěly, abychom jí měli tam.  

 

A kdyţ si vzpomenete na svatby co byly v té době, kdy jste 

se vdávala vy, byly spíš v kostele nebo jen na výboru a 

probíhalo to podobně? 

To všechno tenkrát bylo úplně stejný a v kostele se vdával 

málokdo, vzpomenu si teď akorát na jednu příbuznou, jinak 

ani o nikom nevím. Ale teď jsme byli na hodně svatbách v 

kostelech a sami uvaţujeme,ţe se tam ještě necháme znovu 

oddat, konečně snad manţela přemluvím.  

 

Jak probíhaly Vaše námluvy? Kde jste se seznámili? 

Na jedný vesnický zábavě, bylo to o pouti a to se říká, ţe ty 

pouťoví jsou stálý.  

 

Chodilo se stále na přípověď? 

U nás to bylo všechno dohromady, já byla totiţ v tý době 

těhotná, tady o nic jinýho nešlo. Přišel k nám oficiálně i s 

rodičema a domluvillo se to. 

 

A domlouvalo se tam i kde budete bydlet? 

Jo to se domlouvalo rovnou tam.  Ale on to dost těţko nes, 

ţe sem musel z těch Kanic. Oni tam měli partu a on byl 

první z těch kluků, kdo se ţenil. Takţe on si hrozně dlouho 

myslel, ţe budeme tam, ale tam jsme neměli bejt kde. A on 

chtěl i stavět původně v Domaţlicích, ale pak mi umřela 

máma, tak to bylo všechno jinak a zůstali jsme u nás.  

 

Sepisovala se ještě svatební smlouva? 



 
 

Ne to vůbec ne.  

 

Podle čeho se určovalo datum svatby? 

Aby to na mě nebylo vidět.  

 

Měly vliv církevní předpisy? 

My jsme neměli svatbu v kostele, takţe to nehrálo roli. 

Akorát v květnu se říká v máji máry, tak to jsme nechtěli.  

 

Jak probíhaly ohlášky na svatbu a zvaní svatebních 

hostů? 

Ohlášky jsme taky neměli, protoţe svatba nebyla v kostele 

a zvali jsme tak, ţe jsme objíţděli příbuzný s vytisknutým 

oznámením.  

 

Kdy se zvalo? 

Moţná nějakej ten měsíc dopředu to byl.  

 

Pouţívaly se obřadní proslovy? 

My jsme jim jen dali to oznámení a řekli kdy a kde je 

svatba a ţe je zveme, to bylo všechno.  

 

Jak se realizovalo loučení se svobodou? 

Měli jsme loučení oba. Manţel to měl v Kanicích já tady v 

Radonicích.  

 

A byli tam ţeny i muţi svobodní i ţenatí, vdané? 

No ten muj to určitě zapíjel jenom s klukama ze vsi a já 

pokud si dobře vzpomínám, tak jsme to měla jenom s 

děvčatama. A všichni podle mě byli svobodní.  

 

A stavěly se máje před svatbou? 

Jo ty se stavěly vţdycky před dům ţenichovi a nevěstě.  

 

Jak probíhala Vaše svatba? 

Který den byla a jak dlouho Vaše svatba trvala? 

Bylo to v sobotu. Trvala normálně jeden den. 

 

Vzpomenete si kolik bylo hostů? 

No mohlo nás bejt nějakejch 40 příbuznejch a potom přijeli 

kamarádi.  

 

Dávali vám na pomoc? 

To se pořád po vsi nosilo. Tady to většinou bylo tak, ţe kdo 

se ţenil, vdával, tak tady se to dávalo kaţdýmu a ono se to 

psalo do sešitu a zase se to oplácelo. To já ten sešit ještě 

mám.  

 

Dostávali jste požehnání? 

Ráno dopoledne k nám přijeli svatebčani a aţ poto, kdyţ 

přijel ţenich, jsme dostali poţehnání od obou rodičů. 

 

Jak probíhalo vydání nevěsty? Udrţel se zvyk vydávat 

ţenichovi falešnou nevěstu? 

Ne to se nedělalo. Oni jen přišli a přivítali se.  

 

Jak a kde probíhal vlastní svatební obřad? 

Ten probíhal na radnici v Domaţlicích, tenkrát to byl 

městký národní výbor, myslím. Byl to standardní obřad se 

svědkama.  

 

Udrţoval se zvyk zatahování na cestě z obřadu? 

Jo to se dělalo a dělá pořád. Před obřadem nás u nás 

zatahovali kamarádi šátkama a potom po obřadu 

manţelovo spolupracovníci cestáři, ty nás zatahovali se 

značkama a pak známí tam měli dětský dupačky a podobný 

věci.  

 

A byli jste se ještě před hostinou fotit? 

 

Jo to jsme se šli fotit a aţ potom se jelo.  

 

Kde a jak probíhala hostina? 

Hostinu jsme měli na Hadrovci v restauraci, A tam 

klasicky rozbili talíř, my ho museli zametat, pak byl 

přípitek, my jsme jedli z jednoho talíře a prostě byl 

slavnostní oběd.  

 

A četli jste během hostiny svatební blahopřání? 

Jo to četli, ale ne my,  to svatebčani. 

 

Udržoval se stále zvyk odčepení nevěsty. Pokud ano, 

jak probíhal? 

 Já jsem ţádný čepení neměla, měla jsem obyčejný 

 dlouhý bílý šaty a závoj. V kroji  tam byly akorát naše 

 babičky, ale ty ho nosily pořád.  

 

A jaký zábavný prvky to doprovázely?  

Vykupoval se akorát střevíc, četla se oznámení, byla tam 

hudba ale jinak nic. 

 

A unášeli Vás jako nevěstu? 

Ne, to ne.  

 

Jací svatební ceremoniáři byli na svatbě přítomni? 

 Měli jsme kaţdej jednoho svědka. Druţičky  jsme vůbec 

 neměli.  

 

Svědkové byli příbuzní nebo kamarádi? 

Příbuzní.  

 

Jaké byly jejich úkoly? 

Jenom se podepsali na národním výboru. 

 

Jak probíhalo stěhování nevěsty, případně ženicha po 

svatbě? 

Od svatby uţ tady manţel zůstal. Nastěhoval se sem 

rovnou.  

 

 

Představení respondenta 

Jak se jmenujete? Marie Duffková, rozená Etzlová 

Kolik vám je let? 43 

Odkud pocházíte? Chodov, manţel Radonice 

Kde jste se vdávala? Domaţlice 

Kdy jste se vdávala? 3. 8. 1991 

 

Jaká byla kritéria pro výběr partnera?  

Vybrala jsem si ho podle toho, kdo se mi líbil.  

 

Hrál stále roli vliv rodičů, náboţenská konfese či morální 

status? 

Nic takovýho.  

 

Jak probíhaly Vaše námluvy? 

Kde jste se seznámili? 

Na zábavě díky kamarádům. 

 

Chodilo se stále na přípověď? 

Nejdřív poţádal mě. Zeptal se, jestli si ho vezmu a pak šel 

za mámou. 



 
 

 

A jak to probíhalo? 

Bylo to večer, mamina uţ šla spát a on k ní přišel s kytkou 

a zeptal se, jestli si mě můţe vzít. Ona mu dala svolení a 

pak jsme to oznámili jeho rodičům.  

 

Sepisovala se svatební smlouva? 

Ne, smlouva se ţádná nesepisovala.  

 

A domlouvali jste se potom, kde budete bydlet? 

S rodičema jsme tohle neřešili, to jsme se domlouvali sami. 

  

Podle čeho se určovalo datum svatby? 

Musela to být kvůli práci sobota, museli mít na radnici 

volno a termín se u mě určoval taky podle toho, ţe jsem 

byla těhotná, tak aby to bylo co nejdřív.  

 

Měly na výběr data vliv církevní předpisy? 

Vůbec ne. Akorát pořád platila pověra v máji na máry. 

  

Jak probíhaly ohlášky na svatbu a zvaní svatebních 

hostů? 

Ohlášky se nedělaly,  neměli jsme svatbu v kostele. Hosty 

jsme zvali tak, ţe jsme si nechali vytisknout svatební 

oznámení a ty jsme pak osobně rozváţeli.  

 

Kdy se zvalo? 

Zvali jsme asi dva měsíce dopředu.  

 

Pouţívaly se obřadní proslovy? 

Ne to vůbec ne. Všem jsme řekli jen, ţe je zveme na svatbu 

a budeme rádi, kdyţ přijdou.  

 

Jak se realizovalo loučení se svobodou? 

U mě nijak, já jsem byla těhotná. Ale manţel loučení se 

svobodou měl. Loučil se hlavněm se svými kamarády, 

kamarádkami a spolupracovníky . 

 

A byli tam přítomni ţenatí i svobodní? 

Jo, všichni dohromady, nijak se to neoddělovalo. Jenom 

svobodní, ti stavěli máje den před svatbou. To se vţdycky 

ozdobily břízy a dávaly se před dům nevěstě i ţenichovi.  

 

Jak probíhala Vaše svatba? Který den se konal obřad a 

jak dlouho celá svatba trvala? 

Obřad se konal v sobotu a celá svatba trvala jeden den. 

 

Kolik jste přibliţně měli pozváno hostů? 

Zvali jsme nejbliţší příbuzný a kaţdej nějaký svý 

kamarády. Celkem to bylo tak padesát aţ šedesát hostů. 

 

Dávalo se u vás před svatbou na pomoc? 

Na pomoc nám přispívali. Kdyţ se pekli koláče a cukroví, 

tak chodily tety, maminy kamarádky s máslem, vejcema  a 

cukrem a dalšíma věcma na pečení a vaření. Potom se jim 

za to dávaly taky výsluţky.  

 

Dostávali jste požehnání?Kdy? 

No nejbliţší příbuzný z mojí strany přijeli dopoledne k 

nám. Pak přijel i ţenich se svýma a před odjezdem na 

radnici jsme oba dostali poţehnání od mých rodičů i od 

jeho.  

 

Jak probíhalo vydání nevěsty? Udrţel se zvyk vydávat 

ţenichovi falešnou nevěstu? 

Byl tam takovej ten rituál, kdy druţička obřadně vítala 

ţenicha, dávala mu napít piva z dţbánu a několikrát mu 

ucukla. Mezitím já jsem byla schovaná za dveřma. No a 

potom on šel normálně nahoru k nám. Ale ţádnou falešnou 

nevěstu mu nepodstrkovali.  

 

Jak a kde probíhal vlastní svatební obřad? 

Na radnici v Domaţlicích.  

 

Udrţoval se zvyk zatahování na cestě z obřadu? 

Nejdřív nás zatahovali, kdyţ jsme jeli uţ na radnici v 

Chodově, to byli moji kamarádi. A pak kdyţ jsme se vzali, 

tak před radnicí byli manţelovo přátelé a spolupracovníci. 

Některý měli normálně chodský šátky nataţený přes cestu 

některý na tý šňůře měli navěšený jiný věci a plnili jsme 

nějaký úkoly., manţel moţná dokonce  dostal kouli na 

nohu. No a pak jsme se museli vykoupit a napít se kořalky 

a pak aţ nás pustili dál.  

 

Kde a jak probíhala hostina? 

Ta probíhala v Domaţlicích v restauraci. Kdyţ jsme tam 

přijeli tak nám rozbili talíř a my jsme ho museli zametat, to 

mělo bejt pro štěstí. Taky jsme jedli z jednoho talíře no a 

měli jsme tam hudbu.  

 

Udržoval se stále zvyk odčepení nevěsty. Pokud ano, 

jak probíhal? 

Já jsem měla normálně bílý šaty, takţe čepení jsem neměla. 

 

Jaké zábavné prvky to doprovázely?  

Kromě toho talíře a společnýho jezení, tak se vybíralo do 

střevíce. To mělo být pro nás do začátku. A pak mě taky ty 

naši kamarádi unesli. To byli všichni trochu naštvaný. Jo a 

po obřadu jsme se byli fotit. 

 

Jací svatební ceremoniáři byli na svatbě přítomni?  

Měli jsme akorát svědky. To byli naši kamarádi.  

 

A jaký byly jejich úkoly? 

Oni jenom podepsali na radnici svatební smlouvu. A pak 

během hostiny četli svatební blahopřání.  

 

Jak probíhalo stěhování nevěsty, případně ženicha po 

svatbě? 

 Nejdřív jsme bydleli u našich a to uţ i před  svatbou, ale 

 chtěli jsme se osamostatnit,tak jsme si pak našli byt v  

 Milavčích. To vlastně bylo v novým místě, pryč od obou 

 rodin. 

 

 

Představení respondenta 

Jak se jmenujete? Marie Krčmová, rozená Brantlová 

Kolik vám je let? 39 

Odkud pocházíte? Mrákov, manţel Boţkovy 

Kde jste se vdávala? Mrákov 

Kdy jste se vdávala? 16. 9. 1995 

 

Jaká byla kritéria pro výběr partnera? 

Já uţ jsme se s nim znala a nějak tak jsme se do sebe 

prostě zakoukali.  

 

Hrál pořád roli vliv rodičů nebo náboţenská konfese? 

Ne rodiče nám do toho nemluvili a náboţenství jsem taky 

neřešila.  

 

Kde jste se seznámili? 



 
 

V Mrákově na zábavě, vím, ţe to bylo někdy po hasičský 

soutěţi. My jsme zapíjeli nějak svátky tenkrát.  

  

Jak probíhaly Vaše námluvy? 

No nejdřív poţádal mě. Ale on to tak jako plácnul, ţe 

bysme se mohli vzít, a já se toho chytla.  

 

A vy jste se museli vzít? 

Ne, nemuseli, děti jsme měli aţ po svatbě.   

  

Chodilo se stále na přípověď? 

On se šel zeptat uţ se snubním prstýnkem. Navíc to bylo 

zrovna, kdyţ maminka slavila šedesátiny. A bylo to takový 

komický, on se asi styděl a tak mi ten prstýnek poloţil ke 

gauči a říkal: „tady potom něco máš.” No, ale nakonec se 

zeptal.  

 

Sepisovala se v dané době pořád ještě svatební 

smlouva? 

Ne, ţádná.  

 

Podle čeho se určovalo datum svatby? 

Já ani nevím, nějak jsme se prostě domluvili. On to nějak 

tak v březnu nadhodil, v květnu se přišel zeptat a aby se to 

všechno stihlo připravit, tak jsme vybrali září.  

 

Měly na výběr data vliv církevní předpisy? 

Kdyţ jsme to chtěli mít v kostele, tak se to muselo 

dodrţovat, ale my jsme si vybrali to září, takţe nám to bylo 

jedno.  

 

Jak probíhaly ohlášky na svatbu a zvaní svatebních 

hostů? 

Ohlášky se asi nedělaly, ale museli jsme chodit na učení, 

udělat zkoušku a potom před svatbou jsme šli na zpověď. A 

správně před obřadem jsme se měli postit, ale to se jako 

nedalo.  

 

A proč jste se rozhodli pro svatbu v kostele? 

No tak my jsme to chtěli, protoţe jsme oba pokřtěný, ale 

taky jsme to dělali kvůli babičkám.  

 

A kdyţ si vzpomenete na svatby v tý době, probíhaly 

častějš v kostele nebo na radnici? 

No řekla bych, ţe tak nějak obojí. Vím, ţe po nás v kostele 

několik svateb bylo, ale převáţně jsme chodili na svatby na 

radnici.  

 

Kdy se zvalo? 

Několik tejdnů dopředu jsme zvali příbuzný i kamarády. 

Dávali jsme jim svatební oznámení.  

 

Pouţívaly se obřadní proslovy? 

Nene, to vůbec.  

 

Jak se realizovalo loučení se svobodou? 

Vašek ho měl a já jsem se pak k nim přidala.  

A měl tam ţeny i muţe, svobodný i provdaný nebo ţenatý? 

Já uţ si to moc nepamatuju, ale myslím, ţe tam měl 

převáţně kluky a byli tam svobodní i ţenatí. Bylo to tenkrát 

v hasičárně, měli jsme tam pohoštění, kytaru a tak.  

 

Jak probíhala Vaše svatba? 

Který den jste měli svatbu a jak dlouho trvala? 

 Bylo to v sobotu a byla normálně jeden den. 

 

 Odhadnete, kolik jste měli pozvaných hostů? 

 Měli jsme tak nějak šedesát hostů plus fotbalisti a lidi ze 

 souboru.  

 

 Nosili Vám sousedi na pomoc? 

 Jo jo na pomoc nám dávali, klasika vejce, mouku, máslo, 

 cukr. To se psalo do sešitu a pak se oplácelo to, co kdo dal.  

 

Dostávali jste požehnání? 

Jo, aţ potom co přijel ţenich, tak jsme ho dostali.  

 

Oba od obou rodičů? 

Jo jo.  

 

A jak probíhalo vydání nevěsty? Dodrţel se zvyk vydávat 

ţenichovi falešnou nevěstu? 

Źenich byl uvítanej takovým proslovem, podávali mu 

dţbán, ten se pak rozbil a starou bábu mu podstrkovali 

taky.  

 

 

Jak a kde probíhal vlastní svatební obřad? 

Ten byl v kostele v Mrákově. A stala se taková věc, ţe mi 

ţenich nedal ani políbení. To jsem pak byla pěkně 

naštvaná.   

 

Udrţoval se zvyk zatahování na cestě z obřadu? 

No zatahovali nás a ještě i teď se na svatbě zatahuje. A to 

nás zatahovali vlastně uţ i před obřadem. 

 

A kdo vás zatahoval?  

Před spoluţáci a mladý ze vsi a po obřadu nás zatahovali 

soubor a fotbalisti.  

 

A čím? 

Šátkama, pak tam měli nějaký dětský věci a myslím, ţe i 

manţelovi dávali kouli.  

 

A byli jste se před hostinou fotit?  

Jo to jsme se fotili.  

 

Kde a jak probíhala hostina? 

Oběd jsme pak měli v Mrákově v kulturáku. Měli jsme 

normálně slavnostní oběd, rozbíjel se talíř, byl přípitek. 

 

A jedli jste z jednoho talíře?  

Jo, ano.  

 

Udržoval se stále zvyk odčepení nevěsty. Pokud ano, jak 

probíhal? 

 Já měla bílý šaty.  

 

 A byl tam někdo v kroji? 

 No akorát babičky a tety, jinak ne.  

 

A jaké zábavné prvky to doprovázely?Vykupování střevíce 

a podobně?  

U nás se nevykupoval střevíc, ale tety tam vybíraly do 

kočárku. Jinak z tutoho nic.  

 

 A unesli vás? 

Ne to ne. 

 

Ale bylo to zvykem? 

Jo, tenkrát se to dělalo hodně.  

 



 
 

A četla se svatební blahopřání během hostiny? 

Ano, svědkové je četli.  
 
Jací svatební ceremoniáři byli na svatbě přítomni?  

 Měli jsme svědky a to byli kamarádi.  

 

 Jaký byly jejich úkoly? 

 No oni akorát podepisovali smlouvu a pak  četli to 

 oznámení.  

 

A druţičky jste měli? 

Jo, ale to byly malý holky.   

 

Jak probíhalo stěhování nevěsty, případně ženicha po 

svatbě? 

 

No, my jsme jakoby spolu bydleli uţ před tim u ţenicha. 

Tam bylo víc místa, mají větší dům, tak jsme zůstali tam.  

 

A ještě mě napadlo, stavěli vám máje? 

 Mně v Mrákově ne, tam to není zvykem, ale Vaškovi jo.  

 

  

 Představení respondenta 

Jak se jmenujete? Ludmila Kašová, rozená Dufková 

Kolik vám je let? 36 

Odkud pocházíte? Mrákov, manţel Mrákov 

Kde jste se vdávala? Mrákov 

Kdy jste se vdávala?21. 4. 2001 

 

Jaká byla kritéria pro výběr partnera? 

Vybrala jsem si podle zalíbení, ale u nás přeskočila jiskra 

aţ po letech 

 

Hrál stále roli vliv rodičů, náboţenská konfese? 

Ne to jsme si rozhodovali sami. A třeba jak hrál dřív roli 

majetek, tak to uţ vůbec.  

 

Jak probíhaly Vaše námluvy? Kde jste se seznámili? 

My jsme byli kamarádi a sousedi, takţe jsme se vlastně 

znali celej ţivot. My kdyţ jsme šli ráno do školy tak jsme i 

chodili spolu do školy a taky kamarádil s bráchama. A i 

rodiče se přátelili. U nás to bylo nejdřív spíš to 

kamarádství, potom jsme spolu začali tancovat v souboru a 

po nějaký době i chodit. A to jsme spolu chodili ale šest let 

a pak aţ jsme se vzali.  

 

Chodilo se stále na přípověď? 

Nejdřív poţádal mě, to uţ asi dva roky vţdycky na Silvestra 

říkal tak co, tak se vezmeme? A já jsem dělala drahoty a 

říkala uvidíme, ale potom jsem souhlasila. A zrovna se 

hodilo, ţe naši měli výročí svatby 17.ledna, tak jsem mu 

zavolala a říkal, nu tak jestli chceš přijít dneska poţádat o 

ruku tak můţeš. Přišel s kytkou a říkal: nu my bysme se vás 

chtěli zeptat, jestli se můţeme vzít. Naše mamina ta z toho 

měla radost.  

 

Sepisovala se ještě svatební smlouva? 

Svatební smlouvu jsme nesepisovali. Ale protoţe dělám u 

notářky tak vím, ţe se teď dost často zase svatební  nebo 

předmanţelský smlouvy sepisujou. 

 

Podle čeho se určovalo datum svatby? 

My jsme to shodou okolností naplánovali tak, ţe jsme měli 

svatbu přesně na den po 6 letech, co jsme spolu začali 

chodit.  

Měly na výběr data vliv církevní předpisy? 

Podle toho jsme to vybírali taky. To si pamatuju, ţe jsme 

říkali: to je týden do Velikonoc, to bude půst tak to ne, tak 

jsme to pak měli aţ týden po Velikonocích. A květnu jsme 

teda taky nechtěli, protoţe v květnu se nemají dělat svatby.  

 

Jak probíhaly ohlášky na svatbu a zvaní svatebních 

hostů? 

Ohlášky to uţ se teď vůbec nedělají. 

 

A museli jste chodit na učení? 

Jo to jsme museli, i kdyţ jsme oba pokřtěný. To jsme tam 

byli asi šestkrát na faře.   

 

A jak jste zvali hosty? 

Hosty jsme zvali osobně. Měli jsme svatební oznámení a to 

jsme jim buď přivezli, anebo těm vzdálenějším poslali.  

 

Kdy se zvalo? 

Většinou uţ to všichni věděli hned potom, co jsem se 

zasnoubili, ale zvali jsme asi tak měsíc předem.  

 

Pouţívaly se obřadní proslovy? 

Ne, to ne.  

 

Jak se realizovalo loučení se svobodou? 

Já ho neměla, já si akorát potom den před svatbou pozvala 

domů pár holek ze souboru, kamarádky a pomohly mi dělat 

větvičky z myrty. Ale Míra klasický  loučení měl tejden 

před svatbou. Ten pozval souboráky do hospody, tam měli 

domluvený jídlo, pití, hráli tam a zpívali.  

 

A měl tam svobodný i vdaný,ţenatý? 

Jo to měl, protoţe to taky oplácel, kdyţ on byl někomu 

zapíjet svobodu. 

 

A stavěli jste máje? 

Nene, u nás v Mrákově se to nedělá. Třeba ve Spáńové, co 

je tady kousíček, vím, ţe to dělají, ale u nás ne.   

 

Jak probíhala Vaše svatba? 

V který den jste měli svatbu a jak dlouho trvala? 

Sobota, klasicky jeden den.  

 

Vzpomenete si, kolik hostů jste zvali? 

Měli jsme 75 pozvanejch příbuznějch a takhle a večer 

přijeli ještě nějaký kamarádi a souboráci, takţe ta stovka 

nás byla. My jsme řekli rovnou, ţe chceme velkou svatbu.  

 

Dostávali jste pomoc? 

Jo, jo, pomoc se dává tady pořád. Naše máme má dokonce 

napsanej sešit a potom to všem oplácí. 

  

 

Dostávali jste požehnání?Kdy? 

Hned po ránu k nám přijeli moji příbuzní, zdobily se okna 

a tak a pak přišel a zpíval, souboráci ho doprovázeli. A 

pak aţ jsme oba dostali poţehnání. 

 

Od obou rodičů? 

Jo, jo.  

 



 
 

Jak probíhalo vydání nevěsty? Udrţel se zvyk vydávat 

ţenichovi falešnou nevěstu? 

Jo to dělali. Muj bratranec dělal takovou tu starou bábu.  

 

A vítala druţička ţenicha se dţbánem? 

Jo to jsme měli taky. Ona mu ten dţbán vţdycky podala a 

pak mu ucukla. A nakonec ten dţbán rozbili.  

 

Jak a kde probíhal vlastní svatební obřad? 

Probíhal v kostele u nás ve vsi.  

A proč jste se brali v kostele? 

No protoţe jsme oba věřící. I se nám to zdá takový 

slavnostnější, má to takovou trochu větší váhu pro nás, by 

se řeklo. A ta vzpomínka na to je taky svým způsobem 

silnější, na tom úřadě je to tam jako na běţícím páse.  

 

A brali se tenkrát lidi v kostele často? 

No my jsme byli spíš výjimka.  

 

Udrţoval se zvyk zatahování na cestě z obřadu? 

Jo jo. My jsme měli asi pět nebo šest skupin na zatahování. 

To tam byli ze základní školy ode mě, od Míry, pak z práce 

lidi, souboráci a mrákovská chasa.  

 

A čím vás  zatahovali? 

Tak klasicky chodskejma šátkama, pak ti spoluţáci tam 

měli nějaký aktovky, někdo tam měl miminkovský věci. 

 

A po obřadu jste se šli vyfotit? 

Jo to jsme všichni udělali společnou fotku na náměstí a my 

pak s rodinou jsme se šli fotit do ateliéru, protoţe zrovna 

nebylo hezký počasí a ráno i sněţilo.  

 

Kde a jak probíhala hostina? 

Hostinu jsme pak měli v Loučimi v restauraci. To jsme 

vybírali podle toho, aby to příbuzný z obou stran měli 

nějak tak na půl cesty.  

 

Udržoval se stále zvyk odčepení nevěsty. Pokud ano, 

jak probíhal? 

Čepení jsme neměla. Měla jsem závoj a klasika bílý šaty. V 

chodským byli oblečený akorát babičky a naše drouţka.  

 

Jaké zábavné prvky to doprovázely?  

Jenom se vydraţoval střevíc a akorát ještě jsme měli 

přípitek, ten dělal můj taťka.  

 

A unesli Tě? 

Neunesli.  

 

A četli jste během hostiny blahopřání? 

Jo, to jsme četli.  

 

Jací svatební ceremoniáři byli na svatbě přítomni?  

Místo druţby a drouţky jsme měli svědky, ale pak jsme 

měli ještě jednu malou druţičku v bílých šatech a jednu 

větší v chodským kroji.  

 

A svědkové byli vaši příbuzní? 

Jo oba byli příbuzní. Já jsem nejdřív chtěla kamarádku, ale 

ona zrovna byla v šestinedělí, tak nemohla, tak mi pak byla 

mýho bratrancovo ţena. 

 

A jaký byly jejich úkoly? 

 Jenom se podepsali v kostele. Zábavu spíš dělali naši 

 známí.  

 

Jak probíhalo stěhování nevěsty, případně ženicha po 

svatbě? 

Do svatby jsme bydleli oba zvlášť, ale po svatbě jsme se 

hned k sobě nastěhovali.  

 

A podle čeho se rozhodovalo, kde budete bydlet? 

Manţel je jedináček a mají velikej barák, takţe to bylo 

jasný. A uţ předem vlastně začali přestavovat barák, 

abychom tady mohli bydlet.  

 

 

 

Představení respondenta 

Jak se jmenujete? Kateřina Šerlovská, roz. Vaňurová 

Kolik vám je let? 33 let 

Odkud pocházíte? Spáňov, manţel Pařezov 

Kde jste se vdávala? Velhartice 

Kdy jste se vdávala? 20. 08. 2008 

 

Jaká byla kritéria pro výběr partnera? 

To je takový hodně obecný. Prostě to byla taková 

srdcařina, určitej postup do vyššího levlu a to jsem nikdy 

nezaţila, tak jsem si řekla to je ono. To nebylo selektivní, 

ţe bych dělala nějaký výběrový řízení.  

 

A hrál stále roli vliv rodičů?  

Ne to ne, ale rodiče ho teda nejdřív nechtěli ani jeden. 

 

A náboţenská konfese? 

Ne to vůbec.  

 

Kde jste se seznámili? 

V práci.  

 

Jak probíhaly Vaše námluvy? 

Nejdřív poţádal on mě. To jednou přišel, ţe mi chce něco 

říct, dostala jsem kytku a pak se mě klasicky zeptal, jestli si 

ho vezmu. No a pak snad do tejdne jsme jeli k našim a tam 

poţádal o svolení matku, otce i bratra. 

  

A jeho rodiče tam s vámi nebyli? 

Nene, ty přijeli asi do týdne na návštěvu, kde se seznámili. 

 

A domlouvali jste s nima při té návštěvě organizaci svatby 

nebo jiný detaily? 

Ne ne. To jsme s nima vůbec neřešili. Všechno jsme si 

domlouvali i zařizovali sami.  

 

Sepisovala se svatební smlouva? 

Nene. 

 

A předmanţelská smlouva? 

To taky ne.  

 

Podle čeho se určovalo datum svatby? 

Nám se to datum líbilo, nic jinýho v tom asi roli nehrálo. 

 

A říkala se tenkrát pořád ještě pověra v máji na máry? 

Jako říká se, ţe svatba v květnu nosí smůlu. A tak my 

bysme to v květnu ani bývali nestihli mít svatbu. Ale kdyby 

to vyšlo, tak by mi vůbec nevadilo mít svatbu v květnu. 

  

A měly na výběr data vliv církevní předpisy? 

Ne my jsme svatbu v kostele neměli. 

 



 
 

A proč jste jí nechtěli mít v kostele? 

Svatbu v kostele jsme neměli jednak proto, protoţe se 

manţel po druhý v kostele ţenit nemoh, a taky proto, ţe já 

o tom nejsem přesvědčená. Já povaţuju církev za 

zločineckou organizace a nechci být nečeho takovýho 

součástí. Myslím si, ţe víra jako taková je dobrá, ale uţ ta 

instituce je špatná. Prostě jsem nikdy nechtěla být součástí 

společenství pokrytců, kteří chodí do kostela myslí si, ţe 

jsou díky tomu svatí, ale ve skutečnosti se chovají jako 

bestie. 

 

A jak probíhalo zvaní svatebních hostů? 

Vţdycky jsme jim přivezli svatební oznámení s doloţkou 

srdečně vás zveme ke svatebnímu stolu.  

 

A oznámení jste rozváţeli osobně? 

Jo, osobně.  

 

Koho jste všeho zvali? 

N,o asi bych řekla uţší rodinu, prarodiče a sourozence 

rodičů s jejich rodinou a přátele.  

 

A kolik jste měli přibliţně pozvaných hostů? 

Dohromady tak padesát.  

 

Jak se realizovalo loučení se svobodou? 

Loučili jsme se oba zvlášť. Byla nějaká tancovačka, 

posezení v hospodě a tak. 

 

A vydělovali jste účastníky rozlučky podle toho, zda byli 

ţenatí, vdané nebo svobodní? 

Ne, to ne. Ale je pravda, ţe já jsem tam měla jenom holky a 

manţel jenom kluky.  

 

Jak probíhala Vaše svatba? Kdy se konala Vaše svatba? 

My jsme nechtěli jako všichni sobotu případně pátek. 

Nejvíc se nám líbilo datum 20.08.2008, coţ byla středa, tak 

jsme to měli ve středu. To se nám i hodilo, protoţe na 

líbánky jsme jeli hned po svatbě do Skotska a tam trajekty 

odjíţděly v pátek.  

 

A jak dlouho svatba trvala? 

No klasicky jeden den.  

 

A dostávali jste taky na pomoc? 

Na pomoc se dává pořád. To měla naše babi doma 

napsanej sešit s tím, kdo jí co dal a vţdycky se to pak 

oplácí. 

 

A jak probíhal samotný svatební den? 

Ráno jsme se všichni připravovali, já se nechala česat, 

malovat. Postupně k nám přijíţděli příbuzný, nasnídali 

jsme se a pak čekali na ţenicha. Ten přijel se svou rodinou 

a malá sestřenka jako druţička ho přivítala. 

A udrţel se zvyk vydávat ţenichovi falešnou nevěstu? 

Ne to ne, jen ta malá ho uvítala.  

 

A dostávali jste požehnání? 

Jo to potom, kdyţ přijel.  

A od obou rodičů aţ u vás? 

Jo od všech aţ u nás doma.  

 

Kde probíhal vlastní svatební obřad? 

Ten se konal ve Velharticích na hradě. Mají tam obřadní 

místnost.  

A proč jste to chtěli mít na hradě? 

Protoţe se nám tam hrozně líbilo i ta atmosféra tam byla 

taková nejsvátečnější. No a taky jsem tam měli takový 

první větší rande, byl to první hrad, na kterým jsme byli 

spolu. 

 

Udrţoval se zvyk zatahování na cestě z obřadu? 

Zatahovali nás uţ u nás lidi z vesnice ale pak po obřadu 

vlastně taky. To tam byly moje spoluţačky.  

 

A byli jste se po obřadu fotit? 

No to jsme byli s rodinou i sami.  

 

A kde probíhala hostina? 

Ta byla v Klenčí v prostorách staré pošty. 

  

A proč jste si to vybrali zrovna tam? 

Nám se nelíbila ţádná z těch hospod tady a chtěli jsme, aby 

tam bylo místo i venku na tancování, aby si děti měly kde 

hrát a tak. A taky kvůli cateringu. Chtěli jsme, aby to dělal 

náš kamarád, a ten tam má blízko zázemí. 

 

A jaké zábavné prvky svatbu doprovázely? 

No museli jsme zametat rozbitej talíř. Pak jsme spolu jedli 

z jednoho talíře a to vím, ţe jsme měli čočku. To byl můj 

výmysl, protoţe se říká, ţe čočka nosí štěstí, tak abychom 

měli šťastné celé manţelství.  

 

A vykupoval se střevíc na hostině? 

Ne, to jsme nestihli ani a přišlo mi to i takový ţenantní to 

chtít.  

 

A únos nevěsty se konal? 

Ne, to taky ne, protoţe mi to přišlo i ţe by to byla hrozná 

ztráta času. My jsme přijeli relativně pozdě z obřadu. 

Akorát ţenichovo svědek měl proslov a promítali jsme 

během hostiny fotky z toho dne na plátně.  

 

A četli jste svatební oznámení? 

To mi přišlo, ţe zbytečně zdruţuje.  

 

Vdávala jste se předpokládám ve svatebních šatech? 

To jsem měla klasicky světlý šaty.  

A byl u vás na svatbě někdo v kroji? 

Ne nikdo ho neměl.  

 

Jací svatební ceremoniáři byli na svatbě přítomni?  

Měli jsme svědka, svědkyni a malou druţičku. 

 

A svědkové byl vaši příbuzní? 

Ne, to byli kamarádi. 

 

A jaké byly jejich úkoly? 

Organizovali a morálně nás podporovali. Hlavně svědek, 

ten byl úplně zlatej. Pomáhal nám zařídit hodně věcí i před 

svatbou a pak měl i ten proslov, promítal fotky. To jsem si 

říkala, ţe je fakt dobrej kamarád.  

 

Jak probíhalo stěhování nevěsty, případně ženicha po 

svatbě? 

My uţ jsme spolu bydleli před svatbou.  
 


