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Abstrakt:  

Předložená bakalářská práce seznamuje čtenáře s průběhem svatebního rituálu v tradičním 

lidovém prostředí severočeského etnografického regionu Podještědí. Údaje v práci obsažené 

vycházejí primárně z regionálních pramenů, jejichž rozbor autorka předkládá. Kritickým 

přístupem k pramenům a reflexí dobových sociálních poměrů se autorka snaží předložit 

pravděpodobný obraz svatebního rituálu 19. století, charakterizovat znaky a prvky procesu 

lidové svatby a obyčejů s ní spojených. V práci jsou akcentovány role jednotlivých účastníků 

svatby, především úloha svatebních obřadníků, družic a mládenců v čele s „družbou“. Text 

popisuje sjednávání sňatku i předsvatební přípravy. Těžiště práce spočívá v líčení průběhu 

svatebního dne, jednotlivých obřadních úkonů i zábavních prvků: Svatební den začínal 

shromážděním hostů v domě nevěstiných rodičů, odkud se vydával svatební průvod na 

církevní obřad do kostela.  Po návratu z kostela následovala hostina. Večer probíhala taneční 

„veselka“, jejíž součástí bývalo čepení nevěsty. Celý proces svatby byl završen obřadným 

stěhováním nevěsty do nového domu. Každá fáze svatby měla svou určenou tradiční podobu, 

o jejíž dodržení se staral družba. Prameny, ze kterých autorka vychází, tvoří rozmanitou směs, 

která dohromady dává obraz, v němž lze jen těžko rozeznat jednotlivé časové vrstvy. Starší 

období bylo typické svou obřadností. Postupem času se prosadil na svatbě faktor zábavní. 

Tradiční lidová svatba v Podještědí (…) reflektuje svatbu jako přechodový rituál dle schématu 

Arnolda van Gennepa a aplikuje na ni schéma přechodového rituálu: odluka, pomezí, a přijetí. 

Klíčová slova: Svatba, rituál, lidová tradice, Podještědí, regionální prameny 
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Abstract: 

The submitted bachelor's thesis acquaints the readers with the wedding rite in the traditional 

folk environment of a ethnographic region Podještědí. The information used in the thesis has 

primarily come from the regional sources the analysis of which is presented. By means of 

critical approach to sources and reflection of historical social circumstances the author tries to 

depict a probable picture of the wedding rite in the 19th century and to characterize the 

attributes and elements of the folk wedding folk and to it related habits.  The work accentuates 

role of each wedding participant, especially the role of the “best man” called “družba”. The 

text describes the negotiations of marriage and premarital preparation. The thesis focuses on 

the wedding day, various rite acts and entertainment features: The day began with the 

gathering of guests at the bride's parents' house. Then the wedding procession had set off to 

the church, where the religious ceremony took place. The wedding feast banquet followed 

after return from the church. In the evening the wedding guests danced. In the course of the 

evening the bride received a bonnet, a sign of a married woman. The entire celebration ended 

up with the ceremonial moving of the bride into a new house. Each phase of the wedding had 

its own intended form keeping of which had been observed by groomsman. The sources 

which the author used represent a diverse mixture that put together a picture in which one 

could hardly recognize the individual layers of time. Ceremonial rules had been typical for 

older time period yet later on the entertainment aspects prevailed in wedding ceremony.  

Traditional folk wedding in Podjestedi (...) reflects the wedding as a rite of passage subject to 

the Arnold van Gennep scheme and applies to it the structure rite: separation, liminality, and 

incorporation 

Key words: Wedding, ritual, folk tradition, Podještědí, regional sources 
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Úvod 

Soužití dvou osob opačného pohlaví za účelem společného hospodaření a plození potomků 

provází lidstvo od pradávna a nalézáme jej napříč světovými kulturami. K jeho legitimizaci 

v rámci společnosti slouží rituál sňatku, svatby, během nějž dochází k formálnímu, právnímu 

spojení partnerů, vstupu do manželského stavu. Původ manželství a příčina jeho univerzální 

potřeby bývají vykládány různými způsoby. Jak říká Jacques Bologne, každý myšlenkový 

směr, od křesťanství po republikánství, měl a má svůj výklad o vzniku manželství, jímž 

ospravedlňuje své vlastní pojetí této instituce.
 1

 Svatba a zvyky s ní spojené jsou pro etnology 

a antropology klasickým, často rozebíraným tématem. Arnold van Gennep zařadil svatbu 

mezi rituály přechodové, tedy rituály, které jsou prostředkem přechodu člověka z jedné 

životní etapy do etapy druhé.
2
  Podle Gennepa mají významné životní přechody, tedy i svatba, 

univerzální schéma: odluka, pomezí, a přijetí. Mezi největšími přechodovými rituály, 

„narození, svatba, smrt“, je svatba jediným rituálem, jehož aktér vystupuje jako aktivní 

součást. Prostřednictvím svatby vstupuje člověk, doposud vnímaný jako dítě, do společenské 

dospělosti. 

V českém lidovém prostředí se ve svatebním rituálu snoubí lidová pověrečná představivost 

s křesťanským ritem. Rozdíly ve svatebních zvyklostech a praktikách na území Čech a 

Moravy vycházejí z místní a rodinné tradice.
3
 Cílem následující práce je charakterizovat 

znaky a prvky procesu lidové svatby a obyčejů s ní spojených v severočeské oblasti 

Podještědí. Zároveň se pokouší v tomto procesu aplikovat Gennepovu sekvenci přechodového 

rituálu. 

Výsledkem je předložení obrazu předpokládané podoby svatebního obřadu, jak 

pravděpodobně probíhal v tradičním venkovském prostředí do doby rozvolnění lidové kultury 

a jak jej podávají regionální prameny. Práce zahrnuje období 19. století s přesahy do století 

20. V rámci studia pramenů byly zpracovány dostupné regionální materiály. Jejich bližší 

charakteristiku uvádíme v první kapitole. 

                                                 
1
 BOLOGNE, Jean Claude. Svatby: dějiny svatebních obřadů na Západě. Praha: Volvox Globator, 1997. s. 12. 

2
 VAN GENNEP, Arnold. Přechodové rituály: systematické studium rituálů. Praha: Nakladatelství Lidových 

novin, 1997. 

3
 NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2012. 

s. 197. 
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Vzhledem k složitosti svatebního procesu a šíři možných souvislostí, lze předpokládat, že tato 

práce není zcela vyčerpávající a dává možnost dalšího zkoumání daného tématu.  

1. Prameny k podještědské svatbě  

1.1 Etnografický region Podještědí 

Hovoříme-li o oblasti Podještědí, je nutno ji striktně rozdělovat na severní a jižní část. Podle 

historika Josefa Vítězslava Šimáka byla jižní část Podještědí, dnešní Českodubsko, osídlována 

prvními českými obyvateli za vlády Vratislava II., tedy na konci 11. století. Severní části byly 

dosídleny v dobách pozdějších, po polovině století 13. za vlády krále Přemysla Otakara II., 

kolonisty ze sousedního Saska.
4
 Stalo se tak, že Českodubsko zůstalo malým českým 

ostrovem v jinak německy mluvícím kraji, kde se vytvořila zvláštní etnická skupina se 

svébytnou duchovní i materiální kulturou. K jejímu vzniku přispěly především dva faktory: 

Značná odlehlost od kulturních a správních center, která způsobila, že pronikání městských 

vlivů bylo pomalé a pozdní. Velké změny zde bylo možno pozorovat až v průběhu druhé 

poloviny 19. století, kdy se v regionu začala projevovat bezprostřední blízkost průmyslové 

oblasti Liberce. Dalším faktorem byl úzký kontakt s německým etnikem, vzájemné 

ovlivňování a přejímání prvků materiální i duchovní kultury. Naše práce se věnuje výhradně 

jižní, historicky české části Podještědí, Českodubsku.  

Určit striktní hranice této etnografické oblasti není lehký úkol. Jednotlivé znaky lidové 

kultury, dle nichž by bylo možno provést jasnou definici, nejsou již v jednotlivých vsích 

identifikovatelné a navíc se do velké míry prolínají. Jedním ze zachovalejších projevů lidové 

kultury je specifická, roubená architektura. I proto zde předkládáme hranice etnografického 

regionu Českodubska, jak je stanovil Svatopluk Technik při svých nedokončených plánech na 

zbudování muzea lidových staveb a národopisně vzdělávacích turistických tras.
 5

 

Přirozenou severní hranici této oblasti tvoří hřbet Ještědský hřbet. Za nejseverněji položenou 

obec lze označit Hoření Paseky. Tato hranice zde kopíruje i hranici etnickou. Na západu 

pokračuje podél Čertovy zdi přes Dehtáry, Hrubý Lesnov, Vápno a Nesvačili. Na jihu je 

Českodubsko ohraničeno současnou hranicí Libereckého a Středočeského kraje. Oblast okolo 

Svijan již do Podještědí nezahrnujeme. Hranice našeho regionu se táhne přes Havlovice 

                                                 
4
 ŠIMÁK, Josef Vítězslav. Čechy. Díl 12., Severní Čechy ... Praha: J. Otto, 1905. s. 11 – 12. 

5
 TECHNIK, Svatopluk. Lidové stavby v Podještědí na Českodubsku. Liberec: RK, 2009. s. 34-35. 
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směrem na Paceřice. Za krajní západní mez považujeme Sychrov. Od Sychrova pokračuje 

hranice přes Hodkovice opět nahoru na Ještěd, přes Rašovku a Pláně.  

„Zastrčenost“ Českodubska a jeho bezprostřední sousedství s oblastmi osídlenými německým 

etnikem přispěly nejen k uchování autentické lidové kultury do pozdní poloviny 

devatenáctého století, ale měly za následek i fakt, že Českodubsko stálo až na okraji zájmu 

národopisných badatelů.  

1.2 Regionální prameny 

1.2.1 Podještědská próza a rukopisy Karoliny Světlé 

Naše práce se do velké míry opírá o poznatky z díla i rukopisů Karoliny Světlé (1830 – 1899). 

Hlavními postavami jejích knih a povídek jsou ve valné většině mladé svobodné dívky 

ve věku, kdy se děvčata v lidovém prostředí vdávala. Nelze uvést dílo z podještědské tvorby 

Karoliny Světlé, ve kterém by se nenašla alespoň malá zmínka o svatbě, alespoň střípek 

etnografického poznatku. Nabízí se ovšem otázka, do jaké míry můžeme spoléhat 

na věrohodnost etnologických reálií v díle této spisovatelky vykreslených. Je tedy na místě se 

zamyslet a posoudit věrohodnost etnografických údajů Světlou vylíčených. 

Podstatnou část tvorby Karoliny Světlé tvoří povídky, novely a romány z venkovského 

prostředí Podještědí. V dobových kritikách, je dokonce nazývána „literární objevitelkou 

Podještědí“. Přes veškerý patos tohoto přízviska nelze Světlé upřít, že pozornost dobové 

veřejnosti k tomuto kraji přitáhlo právě její dílo. V něm, s veškerými literárně-módními znaky 

své doby, podala obraz venkovského života 19. století. Světlá nesbírala národopisný materiál 

za účelem sběru samotného. Nebyla nikdy badatelkou a sběratelkou. Důvody, proč se Světlá 

na venkov, tedy do Podještědí, odebrala, jsou zcela odlišné, než u většiny jejích předchůdců i 

současníků. Zatímco František Ladislav Čelakovský, Karel Jaromír Erben a další své cesty 

po českém venkově podnikli se zcela jasným záměrem sbírat a dokumentovat autentickou 

ústní lidovou slovesnost, tradice, zvyky, kroje a další projevy lidové kultury, Karolina Světlá, 

tehdy ještě Johanka Mužáková, se do tohoto prostředí dostala za okolností jiných.
6
 Roku 1853 

Světlé umřel její jediný potomek, tříměsíční dcera Boženka. Světlá se po této události 

                                                 
6
 Důležitým faktorem těchto okolností byl i dobový genderový rozdíl. Žena poloviny 19. století nemohla sama 

cestovat po venkově a sbírat folklorní materiál. Této činnosti se zájemkyně věnovaly jen v případě, když jim 

k tomu nastaly vhodné podmínky. Například Josef  Němec, manžel Boženy Němcové, se musel ze služebních 

důvodů stěhovat a manželka tento fakt využila pro výzkum na Chodsku, v Uhrách a částečně i na Českodubsku, 

kde ale mnoho neuspěla. 
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zhroutila a dostala do velmi špatného psychického i fyzického stavu. Její manžel, Petr Mužák, 

se proto rozhodl roku 1853 odvézt ji z Prahy, z prostředí ve kterém trauma prožila, do svého 

rodiště, vesnice Světlé v Podještědí. Zde, na Mužákovic statku, měla Johanka zapomenout 

na prožité trauma. Sem posléze jezdila pravidelně na dobu letních měsíců po třicet čtyři let až 

do roku 1887, kdy jí to již nedovoloval zdravotní stav.  

S venkovským prostředím se seznamovala během svých letních, můžeme říci rekreačních, 

pobytů postupně. Navíc měla za manžela světelského rodáka. Bylo by ale mylné se domnívat, 

že se s místním prostředím sžila okamžitě. Jak k pobytu na vesnici, tak k místním obyvatelům 

měla zpočátku velké výhrady. V průběhu let však k Podještědí pojala náklonnost, pochopila 

místní způsoby a přijala je.  

Venkovské prostředí Podještědí také prvně inspirovalo Johanku Rottovou k literární tvorbě.  

V roce 1867 publikuje svou první knihu, Vesnický román, próza z Podještědí, a to již 

pod pseudonymem Karolina Světlá. Autentičnost prostředí vykresleného v díle Karoliny 

Světlé je zpochybnitelná. Nicméně všední i svátečních situace, které Světlá ve svých 

příbězích popisuje, prožila takzvaně „na vlastní kůži“. Její účast na každodenním životě 

bychom mohli přirovnat k vědecké metodě zúčastněného pozorování. Toto přirovnání se 

v situaci, kdy se žena po mnoho let sžívá s rytmem rodné vesnice svého manžela, zdá 

přehnané. Je ovšem nepopiratelným faktem, že místní lidé Karolině Světlé po několikaletém 

soužití počali důvěřovat, pojali k ní náklonnost a vnímali ji jako součást vlastního 

společenství. Po překonání bariér, které se Světlá snažila překonat například nošením 

místního kroje, se Světlé se podařilo to, co je cílem každého antropologa na terénním 

výzkumu, totiž plně proniknout a začlenit se do místní společnosti. 

Na rozdíl od charakterů postav, které si Světlá jako umělkyně modeluje, aby vyhovovaly jejím 

uměleckým záměrům, tradice a jiné projevy lidové kultury stylizaci příliš nepodléhají. 

V rámci venkovského realismu, jehož je Světlá bezesporu jednou z prvních představitelek, se 

snažila o věrohodné vykreslení vesnického prostředí, které navozuje právě popisem 

autentických lidových obyčejů. 

Národopisné poznatky obsažené v podještědských povídkách a románech Karoliny Světlé lze 

navíc dohledat v jejích osobních zápisnících uložených v archivu Podještědského muzea.
7
 

                                                 
7
 SVĚTLÁ, Karolina. Rukopisy vlastní: Národopisné poznámky. Archiv Podještědského muzea v Českém Dubu, 

karton KS – 54. 
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Do těchto malých zápisníků si Světlá zaznamenávala veškeré své postřehy „v terénu“.  

V archivu muzea jsou navíc uloženy vlastivědné zápisky obsahující další cenné informace 

pro naše bádání na téma tradiční podještědské svatby. 

Hovoříme-li o Světlé jako o zdroji informací pro naši práci, je třeba zmínit, že se jedná se 

o jeden z našich nejstarších zdrojů. Světlá zažila a zachytila Podještědí v době, kdy zde byla 

tradiční lidová kultura ještě velice živá. U Světlé nalézáme informace o svobodném životě a 

seznamování mladých lidí, o důležitosti sociálního postavení budoucích manželů,  

o předsvatebních úkonech i úlohách jednotlivých účastníků svatby, o průběhu samotného 

rituálu a slavnosti. Nacházíme zde barvité vykreslení lidového oděvu, jeho nezbytných 

doplňků a mnoho dalšího. 

1.2.2 „Boženina svatba“ Anežky Čermákové – Slukové  

Neteř, pomocnice a spřízněná duše Karoliny Světlé. Spisovatelka a učitelka Anežka 

Čermáková – Sluková (1854 – 1947) se narodila v podještědských Pasekách. Její matka byla 

sestrou Petra Mužáka, manžela Karoliny Světlé. Jako dospělá odjela Anežka za tetou  

do Prahy, kde u ní zůstala přes 20 let. Stala se její písařkou ve chvílích, kdy Světlá pro svou 

oční chorobu nemohla psát. Ke konci spisovatelčina života byla její ošetřovatelkou.  

Po autorčině smrti se starala o její pozůstalost a literární odkaz, na který do určité míry 

navazovala i svou vlastní tvorbou. Pozůstalost Karoliny Světlé věnovala Podještědskému 

muzeu. 

V našem popisu podještědské svatby se opíráme o knihu Anežky Čermákové – Slukové Malé 

nebíčko 2, konkrétně kapitolu Boženina svatba.
8
 Zde autorka popisuje celý průběh svatebního 

dne od brzkého rána po veselku končící v pozdních nočních hodinách. Líčí taktéž stěhování 

nevěsty. Velice detailně zde vykresluje jednotlivé svatební obyčeje včetně obřadních promluv 

a proslovů. Čermáková – Sluková byla podještědskou rodačkou, která mnohé z popsaných 

prvků mohla vidět na vlastní oči. Zároveň se dlouhodobě zajímala o lidovou kulturu. 

Boženina svatba je ovšem próza, která tedy může do velké míry vycházet z autorčiny fantazie. 

Při porovnání družbových proslovů uváděných Čermákovou-Slukovou s Vavákem
9
 lze říci, že 

se co do obsahu i formy do velké míry shodují. Jsou pouze zkrácené, některé výrazněji, 

                                                 
8
 ČERMÁKOVÁ - SLUKOVÁ, Anežka: Boženina svatba in Malé nebíčko 2. díl. Světlá pod Ještdem: Sdružení 

rodáků a přátel Kraje Karoliny Světlé: 1993. 

9
 VAVÁK, František Jan. Smlouvy, aneb, Chvalitebné řeči(…). 13. vyd. Jindřichův Hradec: Aloisius Landfras  a 

syn, 1884. 
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některé méně. Lze předpokládat, že autorka vycházela přímo z Vavákových knih nebo psala 

podle výpovědi některého z podještědských družbů či pamětníků. I průběh svatebního rituálu 

svou formou a podobou odpovídají. Jak budeme v dalším textu dokumentovat, autorka navíc 

popisuje skutečnosti, které sice nejsou obsaženy v jiných regionálních zdrojích, nicméně 

do rámce podještědské svatby vhodně zapadají a v kontextu tamních obyčejů působí 

věrohodně a logicky.  Tyto fakty nás tudíž opravňují k předpokladu, že ačkoli v textu 

Čermákové-Slukové zajisté zapracovala autorčina fantazie a umělecká licence, jedná se stále 

o etnograficky cennou výpověď, o kterou se můžeme s jistým kritickým odstupem v našem 

bádání opřít. 

Neopomenutelnou prací Anežky Čermákové – Slukové, ze které jsme čerpali, je Ještědské 

nářečí, výsledek autorčina sběru drobné analýzy podještědského dialektu, otištěné v prvním 

ročníku Od Ještěda k Troskám.
10

 Úskalím této práce je fakt, který sama autorka v úvodu 

přiznává, že Čermáková – Sluková neměla hlubší lingvistické znalosti. Její rozbor 

podještědského dialektu tudíž po odborné stránce osahuje řadu nedostatků. Povedlo se jí 

ovšem zachytit desítky svérázných výrazů, názvů či slovních spojení. 

1.2.3 Sběry řídícího učitele Václava Havla 

Osvícený podještědský pedagog, místní rodák a patriot, žák Čeňka Zíbrta a muzejník, který 

stál u zrodu Podještědského muzea v Českém Dubu. Tím vším byl Václav Havel (1886 – 

1965), první ředitel českodubského muzea, který se obrovskou měrou zasloužil o uchování 

dokladů tradiční podještědské lidové kultury. Za svůj život shromáždil nepřeberné množství 

cenných předmětů, které dnes tvoří základ podještědské muzejní sbírky. Mimo hmotných 

předmětů materiální kultury sbíral Havel veškeré tradiční zvyky i ústní lidovou slovesnost. Co 

se folkloru týká, zaměřil svou pozornost na pověsti a písně. Jeho první sběry probíhali v době 

těsně před první světovou válkou a po ní. Nachází tudíž v terénu mladší vrstvy nežli například 

Karolina Světlá. 

V naší práci čerpáme z článků publikovaných v regionálním vlastivědném periodiku 

Od Ještěda k Troskám, dále z rukopisných zápisků uchovaných v archivu Podještědského 

muzea. Václav Havel měl teoretický i metodologický základ z přednášek prof. Čeňka Zíbrta, 

které v letech 1910 až 1911 absolvoval. O jeho poznatky a vývody se lze tudíž opřít. Jeho 

                                                 
10

 ČERMÁKOVÁ – SLUKOVÁ, Anežka. Ještědské nářečí in Od Ještěda k Troskám: vlastivědný sborník 

českého severu. Turnov: Učitelské jednoty, 1922-1923. 
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zájem o lidovou kulturu českodubského regionu, byl komplexní. Celý svůj život 

shromažďoval její střípky, které se ještě v době, kdy v Podještědí působil, vyskytovaly.  

V naší práci se nejprve opíráme o jeho sběry etnografické, publikované články Ze selské 

svatby v Podještědí 
11

 a Svatební pověry z Českodubska 
12

, kde zachytil Havel obřadné 

svatební řeči, zvaní na svatbu i svatební připíjení. Dále zde nacházíme svatební pověrečné 

praktiky založené na imitativní i kontaktní magii. Další cenné informace nalézáme ve složce 

Havlových rukopisů Národopisné práce a materiálie v Podještědském muzeu
13

. Zde lze 

nalézt celý sešit popsaný etnografickými poznatky týkajícími se svatby, další pověry, zvyky a 

obřadní promluvy. Nacházíme zde i četné zápisky o lidovém oděvu.
14

 Podstatnou částí 

Havlova díla je jeho sbírka čítající přes 300 podještědských lidových písní. Svou sbírku Havel 

nikdy nevydal, snad proto, že byl zklamán komparací a zjištěním, že jím sesbírané písně 

nejsou typické pouze pro region Podještědí, ale v různých obměnách se zpívají i na jiných 

území Čech i Moravy. Sbírka je tedy též ve formě rukopisu uložena v Českém Dubu v muzeu. 

Dvě ze sebraných písní publikoval Havel v Českém lidu v článku Lidové písně 

z Českodubska.
15

 Vybraných 75 písní z Havlovy sbírky bylo vydáno v knize Severní Čechy 

v lidové písni. 
16

 Havlovy písně se svatební tématikou představujeme v průběhu práce. 

1.2.4 Kronika obce Petrašovice 

V kronice podještědské obce Petrašovice,
17

 psané od září roku 1919, nalezneme velice 

podrobný popis podještědské svatby, jak ji zaznamenal z vyprávění a svědectví místní učitel a 

kronikář Jan Hrdlička
18

. Jan Hrdlička byl v roce 1887 ustanoven učitelem v nově zřízené 

                                                 
11

HAVEL, Václav. Ze selské svatby v Poještědí in Od Ještěda k Troskám: vlastivědný sborník českého severu. 

Turnov: Učitelské jednoty, 1927-1928. s. 24 – 27 

12
 HAVEL, Václav. Svatební pověry na Českodubsku in Od Ještěda k Troskám: vlastivědný sborník českého 

severu. Turnov: Učitelské jednoty, 1932-1933. s. 32. 

13
 HAVEL, Václav. Svatba na Českodubsku. Rukopis. Archiv Podještědského muzea v Českém Dubu. Karton 

V.H. 26 – Národopisné práce a materiálie. 

14
 HAVEL, Václav. Kroj podještědský. Rukopis. Archiv Podještědského muzea v Českém Dubu. Karton V.H. 26 

– Národopisné práce a materiálie. 

15
 HAVEL, Václav. Lidové písně z Českodubska in Český lid XX, Praha: V. Šimáček, 1911. s. 363, 428.  

HAVEL, Václav. Lidové písně z Českodubska in Český lid XXI, Praha: V. Šimáček, 1912. s. 134 - 135. 

16
 OLIVA, Jan, KOBLENC, Felix a PAZDERKA, Josef. Severní Čechy v lidové písni. Ústí nad Labem: 

Severočeské nakladatelství, 1980. 

17
 HRDLIČKA, Jan. Kronika obce Petrašovice. Rukopis. Obecní knihovna v Petrašovicích. 

18
 Přesná životopisná data neznáme. 
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petrašovické škole. Od počátku svého působení v Petrašovicích si, jak sám v úvodu kroniky 

píše, všímal rodinného života a všedního života kolem sebe, až v něm „uzrál úmysl vylíčit pro 

paměť potomstvu obraz minulosti našich předků (…).“ 
19

 Ujal se předsevzatého úkolu velice 

důsledně a dějiny obce líčí od dob prehistorických do doby jeho současnosti, krátce po první 

světové válce. Do kroniky zapsal mnohé poznatky o vesnické každodennosti, které jsou 

v dnešní době cenným historickým dokumentem vypovídajícím o způsobu zaniklého 

vesnického života. Hrdlička líčí způsob hospodaření, „život na dědinách“, rodinné poměry, 

kroje, zábavy, přástvy, pověsti, pranostiky a v neposlední řadě svatbu. Její popis je zachycen 

formou personifikovaného vyprávění, začíná seznámením obou mladých lidí a končí 

přestěhováním nevěsty do ženichova domu. Kronika je specifický, subjektivně pojímaný žánr, 

tudíž je i k tomuto prameni nutno přistupovat obezřetně. Popis působí dojmem „ideální 

“rekonstrukce. Jan Hrdlička zaznamenal, co zvěděl od pamětníků, pamětnic a co sám zažil. 

Lze přepokládat, že některé údaje v kronice uvedené mohou být zkreslené. Stále však 

představuje petrašovická kronika neocenitelný dokument zaznamenaný v autentickém 

lidovém prostředí. Kronika je dnes uložena v Petrašovicích v obecní knihovně. 

1.2.5 Rekonstrukce a sběry Pavla Krejčího 

Pavel Krejčí (1917 – 1967) byl pedagog, výtvarník, hudebník, ale především sběratel lidových 

písní a tanců, a badatel na poli tradiční lidové kultury. Zaznamenával a zpracovával folklor 

Pojizeří, Podještědí a Podkrkonoší. Založil řadu uměleckých souborů, se kterými sesbíraný 

folklorní materiál rekonstruoval. Folklorní sběry v Podještědí prováděl Krejčí od konce 40.  

do konce 50. let 20. století. Před ním zde písně sbíral již zmíněný Václav Havel a zavítal sem 

i renomovaný český sběratel Josef Štefan Kubín. Jako jediný ze sběratelů zaměřil pozornost 

na lidové tance a svou prací přispěl zcela zásadní měrou k zachycení lidových tanců 

v podještědské oblasti.  Pavel Krejčí věnoval velkou pozornost právě tématu lidové svatby. 

V 60. letech 20. století se pokusil o její zdramatizovanou rekonstrukci na folklorních 

slavnostech v moravské Strážnici. 

V našem textu pracujeme s Krejčího rukopisy, záznamy písní, tanců a postřehů, jejichž 

fotokopie jsou v Podještědském muzeu.
20

 Zde jsou uložené i fotografie Krejčího stylizované 

rekonstrukce podještědské svatby z 60. let 20. století. Déle vycházíme z díla Pojizerské a 

                                                 
19

 HRDLIČKA, Jan. Kronika obce Petrašovice. Rukopis. Obecní knihovna v Petrašovicích. s. 1 

20
 KREJČÍ, Pavel. Rukopisy, kopie rukopisů a doplňující fotografický materiál. Archiv Podještědského muzea 

v Českém Dubu, karton 48 J – L. 
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podještědské písně a tance
21

, kde mimo jiné Krejčí rekonstruoval dva svatební tance a uvádí 

několik písní se svatební tématikou.  

Je třeba zdůraznit, že poznatky Pavla Krejčího jsou velice mladého data. Jako pedagog a 

hudebník se věnoval především revitalizaci folkloru. Jeho práci bychom mohli označit za 

folklorismus a svéráz. Tudíž ji nelze chápat jako obraz autentické lidové produkce. Lze 

předpokládat, že Krejčí zachytil pouze torzo bývalého bohatství, pouhé pozůstatky lidových 

tanců, navíc ovlivněné tanci dobovými a módními. Přesto tento zdroj musí být, ač s kritickým 

odstupem, v naší práci reflektován. 

1.3 Prameny přesahující oblast Podještědí 

1.3.1 Korunovační svatební průvod z roku 1836 

Při příležitosti korunovace Ferdinanda V. českým králem byly v září roku 1836 v Praze 

uspořádány honosné slavnosti. Součástí těchto slavností byly i „selské svatby“. Jednotlivé 

kraje království do Prahy vysílaly krojované svatební průvody ve slavnostním lidovém oděvu. 

Jelikož byl v té době na Českodubsku kroj doposud živou součástí lidové kultury, byl vyslán 

průvod z Mladoboleslavského kraje, pod který v té době Českodubsko spadalo, právě z něj. 

Jako ženich byl vybrán Josef Škoda, selský synek a obuvník z Vlčetína. Nevěsta byla Dorota 

Rösslová z Havlovic. Z jara roku 1836 máme dochovaný dopis správce českodubského 

panství krajskému úřadu v Mladé Boleslavi stran podoby podještědského kroje a možné účasti 

českodubských na korunovační slavnosti.
22

 Podle Drahomíry Stránské je tento dopis prvním a 

nejstarším popisem podještědského lidového oděvu.  

Českodubský průvod je zachycen na kvašové malbě spolu s  průvodem měšťanů z Boleslavi a 

Liberce a představiteli libereckého textilního průmyslu. Je zde zachyceno mnoho postav, řady 

jezdců na koních, zdobené a stylizované vozy. Pro nás jsou podstatná vyobrazení přímo 

související s českodubským svatebním průvodem: vůz stěhující nevěstinu výbavu, kapela 

dechových nástrojů a vůz vezoucí svatebčany. Jednotlivá vyobrazení se svatební tematikou 

však mají rozdílnou výpovědní hodnotu. V naší práci čerpáme pouze z vyobrazení průvodu 

v čele s družbou a vozu stěhujícího výbavu, neboť ve zbylých dvou výjevech převažují 

nad prvky lidové kultury znaky městské módy. Tento obraz je dnes uložen ve sbírkách 

Národopisného oddělení Národního muzea v Praze. 
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 KREJČÍ, Pavel. Pojizerské a podještědské písně a tance. Liberec: Severočeské krajské nakladatelství, 1963. 

22
 STRÁNSKÁ, Drahomíra. Lidové kroje v Československu. Díl I, Čechy. Praha: J. Otto, 1949. s. 221 -222, 261. 
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Vyobrazení svatebního průvodu, společně s dochovanou korespondencí, je pramen 

mnohovrstevnatý, archivní i ikonografický. Jeho interpretace vyžaduje detailnější studium. Je 

zřejmé, že malíř kvašového obrazu i autor údajného prvního popisu podještědského kroje, 

správce českodubského panství, nebyli znalí přesné funkce a podoby jednotlivých 

vykreslovaných prvků a tudíž podávají svědectví přinejmenším zkreslené.  

1.3.2 „Smlouvy“ Františka Vaváka  

František Vavák (1741 – 1816) byl český písmák, lidový spisovatel samouk a rychtář 

v Milčicích na Poděbradsku. Veršovanou i prozaickou formou sepisoval vyprávění 

o historických událostech jeho doby, nejčastěji bitvách, povstání a podobně. Vytvořil i 

několikero hospodářských příruček. Psal také vlastní neumělé verše. Nás zajímá dílo, které 

sepsal v roce 1765, Smlouvy, aneb chvalitebné řeči svatební. 
23

 Jedná se o popis a návod, 

kterak by měl celý rituál probíhat. V úvodu apeluje na morálku svatebčanů a zároveň 

vysvětluje úlohu jednotlivých svatebníků. Dále uvádí znění uctivého zvaní, proslovy při 

hostině, poděkování rodičům a další obřadné, vždy veršované, promluvy. Nalézáme zde řeči 

pro obveselení svatebních hostů během zábavy, připíjení a mnoho dalšího. Každou situaci 

doplňuje obřadným zpěvem. Zdůrazňuje klíčovou roli družby a většina replik i zpěvů je 

určena právě jemu. V podstatě se jedná o scénář lidové svatby.  

Tento spis se těšil velké oblibě na celém území Čech i Moravy. Šířil se v opisech, v průběhu 

18. a 19. byl mnohokrát vydáván. Z poznatků řídícího učitele Václava Havla i zápisu Jana 

Hrdličky víme, že „Smlouvy“ byly hojně čteny a užívány i v Podještědí. Vedly se podle nich 

především družbovské řeči a přípitky. Lze předpokládat, že „před Vavákem“, vypadal průběh 

svatby odlišně. Zůstává otázkou, nakolik Vavákův vliv „zničil“ regionální specifiku svateb a 

přispěl tak ke sbližování jejích jednotlivých regionálních podob. Můžeme se domnívat, že 

docházelo k synkrezi původních vrstev a Vaváka a tyto složky již nejsme v současnosti sto 

odděleně identifikovat. 

1.3.3 Ostatní prameny 

V naší  práci Tradiční lidová svatba v Podještědí vycházíme z mnohých dalších zdrojů, které 

jsme výše nezmínili. Jedná se především o jednotlivé články s regionální tématikou otištěné 

na stranách vlastivědného periodika Od Ještěda k Troskám. V určitých bodech jsme se mohli 
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opřít rovněž o publikace Vladimíry Jakouběové. Nemalým zdrojem informací nám byla 

odborná literatura zaměřující se na téma české lidové svatby obecně, především práce 

Alexandry Navrátilové Namlouvání láska a svatba v české lidové kultuře.
24

 Jako zdroje 

s přesahem do evropského kontextu jsme užili knihy Jána Komorovského
25

 a Jeana Clauda 

Bologne.
26

 Při strukturalizaci svatebního rituálu se opíráme o dílo Arnolda Van Gennepa.
27

 

Vycházíme však z mnohých dalších zdrojů, které uvádíme v oddílu pramenů. 

Úskalím veškerých našich užitých zdrojů je jejich časová nesourodost a pozdní vznik většiny 

z nich. Převážná část pramenů pochází až z 20. století. Karolina Světlá vydává svědectví 

druhé poloviny století 19., korunovační svatba z jeho první poloviny. Vavák a jeho 

neutuchající popularita osciluje napříč stoletími. Naše zdroje tak tvoří velmi rozmanitou směs, 

která dohromady dává obraz, v němž lze jen těžko rozeznat jednotlivé časové vrstvy. Starší 

období bylo typické svou obřadností. Postupem času se prosazuje na svatbě faktor zábavní. 

Funkce některých fází obřadu se posunuly z roviny prosperitní a ochranné magie spíše 

k zábavné činnosti. Jejich forma zůstala stejná nebo podobná, ale změnil se obsah. Vždy však 

byla zachována funkce svatby jako přechodového rituálu. 

Námi dohledané prameny do velké míry akcentují zábavní faktor. Ku příkladu při komparaci 

některých obřadních promluv u Vaváka s podještědskými, zachycenými Václavem Havlem 

na přelomu 19. a 20. století, můžeme u podještědských proslovů zaznamenat krácení 

slavnostních, vážných, rituálních a zbožných pasáží, které ustoupily průpovídkám kratším, 

žertovnějším a bujařejším. Lze tedy usuzovat, že námi předkládaný popis nastiňuje podobu 

lidové svatby v její pozdní podobě.  

                                                 
24

 NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2012. 

25
 KOMOROVSKÝ, Ján. Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava: Univerzita Komenského, 1976. 

26
 BOLOGNE, Jean Claude. Svatby: dějiny svatebních obřadů na Západě.Praha: Volvox Globator, 1997. 

27
 VAN GENNEP, Arnold. Přechodové rituály: systematické studium rituálů. Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny, 1997. 
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2. Charakteristika lidové svatby 

 

2.1 Zlom v životě jedince i společenství 

Svatba v životě mladých lidí představovala zásadní zlom. Otvíralo se jí nové období života, 

samostatný dospělý život ve vlastní rodině. Manželství nebylo v lidovém prostředí zpravidla 

vnímáno jako navazující etapa milenecká lásky. Časté byly sňatky domluvené rodiči, kteří se 

o vůli mladých nikterak nestarali. Rozhodnutí rodičů bývala ze strany jejich dětí z úcty, 

tradice i obavy z odplaty v případě nevůle, respektována.  

Svatba představovala vždy velkou událost nejen pro ženicha, nevěstu a jejich rodiny, ale pro 

celou vesnici. Sousedé tvořili spjaté společenství, které pojilo vědomí sounáležitosti a úzké 

sousedské vztahy, společný původ, zvyky, tradice, řeč i oděv. Vesnický život měl svůj stálý 

pravidelný řád. Byl řízený příslušnými zemědělskými úkony dle ročního období a svátky 

liturgického kalendáře. Svatba bývala určitým narušením tohoto jednotného řádu, 

povyražením a radostnou událostí, při které se mohli lidé obveselit. Vesnické společenství 

na soukromý život jedince bedlivě dohlíželo. A to nejen „soudná stolice“, babky sedávající 

o muzikách při straně a pozorující, kde se co šustne a přihodí, aby se o tom mohly do sytosti 

mezi sebou vypovídat a na aktérech případného nelibého skutku nenechat nit suchou. 

Vymykal-li se jedinec tradičnímu řádu, býval odsunut na okraj společnosti a nebyl považován 

za plnohodnotného člena. Manželský svazek představoval základní kámen společenského 

pořádku. Proto byl rituál svatby v životě ženy i muže tolik podstatný. Jak muž, tak žena jím 

prokazovali své právoplatné místo ve společnosti. Muž svým svazkem dokazoval sociální 

úspěšnost, žena jím naplnila svoji životní úlohu, kterou jí od dětství vštěpovala rodina. Staré 

panny a staří mládenci byli vyčleňováni a „ostatním“ pro smích. Jejich život byl vnímán jako 

zbytečný, nenaplnili životní úděl.  

Svatebním obřadem vstupovali chlapci i dívky do světa odpovědnosti, osamostatnění a 

dospělosti. Opouštěli společnost mladých, vesnickou chasu, a stávali se součástí skupiny 

ženatých a vdaných. Tento přechod byl jedním z nejvýznamnějších životních okamžiků a byla 

mu tudíž věnována náležitá pozornost. Muži se ženili po návratu z vojny, to jest mezi 25. a 

30. rokem. Dívky se vdávaly o poznání dříve. Ideální věk na vdávání byl kolem osmnáctého 

roku. 
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2.2 Faktory ovlivňující podobu rituálu a slavnosti 

Tradiční svatba svou podobou odrážela agrární způsob života a projevovaly se v ní představy, 

symboly a úkony spojené s životem vesnického společenství. V odlehlejších oblastech, mezi 

které můžeme Podještědí řadit, nacházíme zachované starší, případně i archaické obyčejové 

tradice. Na podobu svatebního rituálu měla zásadní vliv místní materiální a duchovní kultura. 

Charakter svatby ovlivňovala skutečnost, zdali byli snoubenci z jedné vsi, nebo zdali se brali 

„přespolní“. Velký vliv mělo též místo postmaritální rezidence, zdali se nevěsta stěhovala 

k ženichovi či ženich k nevěstě. Případ, kdy se nevěsta stěhovala k ženichovi, jednoznačně 

převažoval. Když ženich dostal rodný dům, říkalo se v Podještědí, že „dostal doma“. Scénáře, 

kdy se stěhuje nevěsta k ženichovi, který „dostal doma“ se přidržujeme v líčení podještědské 

svatby i my, neboť jej popisuje i většina našich pramenů. 

Vliv na podobu svatby měly samozřejmě i politická a ekonomická situace země. Velikost 

svatby, počet hostů, jejich složení, délka svatebního veselí, provádění náležitých svatebních 

obyčejů, okázalost oděvu jednotlivých svatebčanů i hudba záležely na sociální situaci 

snoubenců.  Bohaté svatby se slavily až týden, během kterého se hojně pilo, jedlo, zpívalo a 

tancovalo. Chudé svatby bývaly o mnoho skromnější. Vše záleženo na majetku i sociálním 

postavení budoucích manželů a jejich rodin.  Obecně platilo, že si mladí lidé volili partnery ze 

stejné společenské vrstvy. „Chce svět, by se hrnulo stejné vždy k stejnému, bohatý k bohaté, 

chudý k chudé.“ 
28

 Obzvláště skromné, bez hudby, okázalých řečí a s minimálním počtem 

účastníku bývaly svatby „nezachovaných“ dívek, vdovců a vdov. Neopomenutelným 

faktorem bylo také náboženské vyznání. Protestantské svatby se vyznačovaly svou 

jednoduchostí a strohostí.  

2.3 Svatební obřadníci 

Zvláštní a zásadní postavení měli v průběhu svatby jedinci, kteří stáli po boku ženicha a 

nevěsty, provázeli je celým rituálem od zvaní hostů po doprovod do nového domova. Měli 

povinnosti i privilegia a byli nezbytnou aktivní součástí děje. Šlo o takzvané svatební 

obřadníky. Role, funkce i názvy těchto osob se v průběhu staletí měnily. V námi stanovené 

době a regionu mluvíme o „družbovi“, „družicích“, a „mládencích“.  

                                                 
28

 SVĚTLÁ, Karolina. Skalák in Ještědské povídky. Praha: SNKLHU, 1954. s. 173. 
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Svatební den byl charakteristický svou obřadností a pevně daným sledem jednotlivých úkonů. 

O jeho dodržení se staral družba. Zajišťoval, aby svatba obsahovala všechny tradiční prvky. 

Družbovo konání spočívalo zejména v pronášení obřadních proslovů, děkovných řečí, 

přípitků a inscenování vážných i žertovných scén dotvářejících svatební atmosféru. 

Vyslovoval mravné poučky, jeho nabádavý tón ale často přecházel v tón žertovný. Družba 

býval vždy respektovanou osobou, jehož vážnost byla umocněná nezbytným atributem, holí. 

Ve starších dobách převažovala družbova role obřadní, byl kladen velký důraz na jeho dlouhé 

proslovy, které při jednotlivých svatebních úkonech pronášel. Jeho řeč se vyznačovala 

květnatostí a bývala pronášena ve verších, což podtrhovalo jeho výjimečnost a posvátnost 

dané chvíle. Postupem času převzal družba roli zábavní, kdy jeho hlavní úlohou bylo 

obveselovat hosty. Jelikož byla funkce družby značně náročná, věnovali se jí daní jedinci 

poloprofesionálně. V Podještědí máme zprávy o Josefu Jírovi „který za mládí byl mládencem 

v 36 svatbách a přejímal při nich funkci družbovu, protože „f tom uměl chodit.“
29

 Úloha 

družby vyžadovala znalost místních poměrů. Své proslovy vždy doplňoval o místní jména a 

reálie, reagoval na nedávné události.  

Svobodným dívkám a nevěstiným družkám na svatbě se říkalo družice, zdrobněle též 

družičky. Družice nevěstu doprovázely během celé svatby, pomáhaly ji, dohlížely na ni a 

obřadně ji bránili před vytržením z jejich panenských řad. Mezi družicemi byla vždy jedna 

vybraná, „první družice“, zvaná „starší družice“, dobrá nevěstina kamarádka, která hrála 

v ději svatby velice podstatnou roli. Vedla ženicha k oltáři a vykonávala řadu nezbytných 

obřadních úkonů, které detailně přiblížíme až  během líčení svatebních obyčejů. První družice 

bývala v Podještědí ženským protějškem družby. Během hostiny s ním vedla škádlivé řeči a 

sehrávala žertovné scénky. Vybírala též od hostů peníze jako příspěvek pro novomanžele. 

Pokud nebyla první družice dostatečně pohotová a neměla hbitý jazyk, mohla jí zastoupit, 

zběhlá dívka či žena, která se této role ujímala pravidelně, neboť byla dobrý a pohotový 

řečník a znala obřadní fráze. Nevěsta si nevěsta volila také „druhou, mladší družici“. 

Mládenci na svatbách byli svobodní hoši. Býti mládencem znamenalo těšit se z určitých 

privilegií, na příkladu střílet během průvodu z pušky, jet na koni a podobně. Zároveň tato 

funkce obnášelo řadu povinností. Mládenci měli důležitou organizační úlohu při zvaní 

na svatbu. Během svatebního veselí měli povinnost pomáhat družbovi a posluhovat u stolů. 

Za svou výpomoc byli vždy odměněni z vybraných peněz.  Stejně, jako si nevěsta volila první 

                                                 
29

 HAVEL, Václav. Ze selské svatby v Poještědí in Od Ještěda k Troskám: vlastivědný sborník českého severu. 

Turnov: Učitelské jednoty, 1927-1928. s. 25. 
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družici, i ženich si vybíral mezi svými blízkými přáteli „prvního mládence“.  Role prvního 

mládence znamenala pro svého nositele vždy velkou poctu. V průvodu vedl nevěstu do 

kostela, vítal hosty přicházející na hostinu, někdy figuroval ve scénkách a přípitcích společně 

s družbou a první družicí. 

Svobodní obřadníci, družice a mládenci byli většinou členy  rodiny nebo blízcí vrstevníci 

oddávaného páru. Jejich počet byl odlišný a záležel na okázalosti svatby. Tyto dívky a chlapci 

tvořili vždy dvojice. Role svatebního obřadníka bývala poctou a radostí. Mladí se na svatbu 

slavnostně, podle svých nejlepších možností, ustrojili, neboť svatba pro svobodné chlapce a 

dívky představovala jednu z možností seznámení a pobavení. 

Dále v Podještědí nacházíme i termín „starosvatby“ nebo „starosvatbové“, který nápadně 

připomíná výrazy „starosvat“ a „starosvatka“ nebo „svatbí“, obecně používaný ve starších 

dobách pro hlavního mužského ceremoniáře a jeho ženský protějšek. Zde však označuje 

ženaté, starší muže a jejich ženy, kteří se svatby účastnili jako hosté.  

3. Svatba obyčej za obyčejem 

3.1 Námluvy 

O budoucím svazku podještědských děvčat a chlapců rozhodovali zpravidla jejich rodiče. 

Obzvláště ve starších dobách. Mladí mívávali na jejich rozhodnutí pramalý vliv a osobním 

preferencím a lásce nebýval přikládán valný význam. Rodiče při výběru budoucího partnera 

svých dětí hleděli zejména na ekonomickou stránku svazku a snažili se dětem zajistit hmotný 

dostatek. Obecně platilo, že čím byla rodina bohatší, tím složitější bylo vyjednávání.  

V chudých rodinách byla jednání jednodušší a tím i možnost „dostat se“ za svou lásku snazší. 

Ujednání bývala potvrzována písemnou smlouvou.  

Vlastním námluvám předcházelo předběžné zjišťování ženichovy rodiny, která vysílala 

do domu nevěsty zvěda, jež měl za úkol zjistit, zdali by měla nevěstina rodina o sňatek zájem 

a jaké věno dceři dají. Roli zvěda, námluvčího na sebe bral některý z ženichovým příbuzných, 

případně družba. Dohazovačská úloha družby ve vesnici se projevovala nejvíce 

na „družebnou“ neděli, tedy třetí neděli po popeleční středě, kdy obcházel domy, kde žily 

dívky na vdávání. Těm se „družbil“. Dohazoval a nabízel jim ženichy z okolí, o kterých věděl 
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a které dobře znal.
30

 Byly-li obě strany, ženichova i nevěstina rodina, sňatku příznivě 

nakloněny, mohlo se přistoupit k oficiálním námluvám.  

Ve smluvený den přicházívali do domu nevěstiných rodičů spolu s ženichem „pro přípověď“ 

nebo také „pro slovo“ jeho otec a námluvčí. Společně s nevěstiným otcem museli dohodnout 

podmínky sňatku a sladit zájmy, kdo co dostane, kde bude mladý pár žít, jaké bude nevěstino 

věno, kterak budou zabezpečeni ve stáří sami rodiče, jak proběhne vyplacení sourozenců a tak 

dále. Často se proto toto vyjednávání odehrávalo neformálně, před oficiálními námluvami, 

aby se předešlo sporům před sousedy, kteří se velkých námluv vždy účastnili. Bývá to u nás, 

že jak vidí lidé ženicha kamsi zamířit s námluvčím, za nimi v patách tam pospíchají, aby 

slyšeli, kterak obě strany spolu jednají.
31

 Při eventuálních sporech se rozdělili a jedna část 

hájila zájmy nevěstiny rodiny, druhá ženichovy. Obyčejně platilo, že nejstarší syn „dostal 

doma“, tedy rodný dům, a sourozenci byli vyplaceni, dostali „vybutí“.
32

 

Pro hosty bylo v domě připraveno pohoštění: pivo, chléb, „syreček“. První části námluv, kdy 

se dohadovalo vypořádání, se ani dívka, budoucí nevěsta, ani její budoucí muž, aktivně 

neúčastnili. Nevěsta byla po celou dobu v komoře a čekala. Když bylo jednání u konce, došel 

pro ni družba, aby ji dovedl do světnice. Zde jí bylo vylíčeno, kterak se věci mají a byla 

tázána, zdali je se vším srozuměna. Souhlasily-li všechny strany s podmínkami sňatku, byla 

sepsána za přítomnosti svědků svatební smlouva. Po „přípovědi“ následoval zápis u 

představeného obce. Říkalo se, že si ženich jde k představenému „pro cedulku“.
33

 

Svatební smlouvy byly nutné zejména v případě, jednalo-li se o sňatek dětí ze zámožných 

rodin. Podještědskou svatební smlouva se dochovala ku příkladu ze dne 9. 8. 1819 „mezi 

Floriánem Šmídem, mlynářem v Domaslavicích, jako ženichem, a Dorotou, dcerou Kristiána 

Knížka, obchodníka s přízí z Pasek č. 10, jako nevěstou k rychtě světelské náležící a u 

přítomnosti otce ženicha a rodičů nevěsty, pak k tomu povolaných svědků rozmyslené se 

spsané: Jak nevěsta, tak i ženich se obapolně zaslíbili, že se budou oboustranně věrně a 

upřimně milovat a veškeré slasti a strasti spolu snášeti. Otec nevěsty Kristian Knížek mimo 

odbývání svatebního veselí peřiny, šatstvo, prádlo, nábytek, bednářské nádoby a jiné 
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náležitosti poříditi a pak do rukou ženicha Floriána Šmída 800 zlatých hned po svatbě 

vyplatiti: K tomu slavnostně žádá, by ženich prohlásil, že kdyby nevěsta dřív neb později bez 

zanechání potomka zemřela, že je ženich povinen výbavu zpět bezplatně tchánovi vrátiti. Proti 

tomu slibuje ženich své nevěstě Dorotě, kdyby zemřel on dříve a bez dědiců, že mlýn celý i 

s pozemky náležeti bude jí, jeho nevěstě, co univerzální dědičce.  

V pádu, že by jeden neb druhý ze světa sejíti měl a zanechal osobních dědiců, tu má být 

majetek na dva díly rozdělen, a sice jednu polovici dětem, s tím podotknutím, že pozůstalý 

manžel má neb manželka má právo zde libovolně hospodařit, ovšem, beze škody pro děti. 

V případě, že by ženich mající potomky zemřel, tu vdova hned nebo později některému z dětí 

mlýn odevzdati má s povolením vrchnostenského úřadu, a sice jednomu z dětí svých odevzdati 

k tomu nejschopnějšímu při odhadnutí mlýna, ostatně vdova, aby měla právo výměnek, byt 

atd. doživotně ustanovit. Jmění, které by jeden neb druhý z obou manželů nahospodařili, bude 

společným jměním obou manželů. 

Ku potvrzení této smlouvy obě strany vlastnoručně podpisují: Dorota Kníšková, nevěsta, 

Kristián Knischke, otec, Karel Sluka, rychtář Světelský co svědek, Venzel Sluka, co svědek, 

Fervinátus Rozenthál, farář ve světlé, Florián Šmíd, ženich Mates Lank, svědek, Venzel Bulíř, 

učitel ze Světlé, co svědek, Jiřík Šíř, svědek.“
34

 

Před svatbou museli ženich s nevěstou chodit na faru na katechismus a ke svaté zpovědi. 

Nevěsta při té při té příležitosti vždy přinášela faráři košík vajec, máslo, kuřata a jiné 

naturálie, kterými se za prokazovanou farářovu službu odvděčovala. Ženich při té příležitosti 

platil budoucí sňatek.  

Po námluvách a úředním zápisu byla již dívka všemi považována za nevěstu, každý se k ní 

náležitě choval a i ona už nemohla požívati všech dívčích svobod. I z mládence se stal ženich. 

Ženich svou budoucí ženu pravidelně před svatbou navštěvoval a tudíž se, pokud se do té 

doby mnoho neznali, měli čas ještě před sňatkem poznat.  

Mezi námluvami a svatbou probíhaly v neděli při mši ohlášky, během kterých oznamoval 

farář celému širému okolí, že dotyčná dívka a dotyčný mládenec uzavřou manželský svazek. 

Ohlašovalo se celkem třikrát a o snoubencích, kteří měli ohlášky, se říkalo, „že spadli 
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z kazatelny“. V případech, že měla být svatba uspíšena, mohly se všechny tři ohlášky odbýt 

najednou. Častým důvodem uspíšení sňatku bylo nevěstino těhotenství. 

Svatby se uzavíraly v zimních měsících, nejčastěji v období masopustu, kdy neprobíhaly 

práce na poli, a tudíž se svatebčané mohli oddavkám plně věnovat. Období masopustu bylo 

též spojené s hojností jídla, které bylo na svatbě kýženou součástí. Nejoblíbenějším svatebním 

dnem bylo úterý.  

3.2 Přípravy svatebního veselí 

„Svarba“, jak se v Podještědí říkalo, přinášela s sebou spoustu starostí a zařizování. Již 

od ohlášek bývalo v domě, kde se strojila veselka, nejčastěji u nevěsty, velice rušno a 

probíhaly zde přípravy. Pakliže byla rodina, ze které se nevěsta vdávala, bohatá, přípravy 

na svatbu byly skutečně velkolepé. Hospodyně s nevěstou dávaly dohromady poslední kusy 

do výbavy, co ještě chyběly, dokrmovala se drůbež, shánělo se velké množství másla, vajec, 

mouky a jiných nezbytných potravin k přípravě hostiny. Mělo-li přijít velké množství hostů, 

vypůjčovalo se nádobí od sousedů. Hospodář zajišťoval pivo v pivovaru. 

Kromě přípravy jídla byla věnována též veliká pozornost přípravě a úklidu domu. Svatba 

bývala hosty a okolím vždy přísně hodnocena. Šlo tedy o událost, kdy rodina dokazovala svou 

společenskou prestiž. 

Na přípravě všech náležitostí se ovšem nemalým dílem podíleli i pozvaní hosté. „Přidávali 

na svatbu“, nosili takzvaný „přidánek“. Přinášeli a posílali mouku, máslo, tvaroh, vajíčka, 

mléko, smetanu, maso všeho druhu, nejvíce pak drůbeží, kávu, cukr, mák a další. 

Důležitou součástí svatby bylo svatební pečivo. Ve starších dobách se pekl „vrkoč“, svatební 

koláč sestavený ze tří nad sebou postavených věnců, které byly zdobené sušeným ovocem a 

rozmarýnou, případně drobným figurálním pečivem. Vrkoč připravovala a přinášela nevěstina 

„půta“, čili kmotra. Byl ozdobou svatebního stolu a zmínky o něm nacházíme v díle Karoliny 

Světlé. Obdobné svatební koláče byly rozšířené i v jiných oblastech Čech a Moravy. Patřily 

k mistrovským lidovým výtvarným projevům a mohli bychom je označit termínem „jedlá 

plastika“. V druhé polovině 19. století se začalo péci drobné cukroví, které postupně tradiční 

vrkoč ze svatebního stolu vytlačilo. Nevěsta si sama koláče péct neměla. Ze sběru Václava 

Havla máme zaznamenanou pověru, že nevěsta neměla jíst před svatbou makové koláče, aby 
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neměla mnoho dětí.
35

 Usuzujeme, že tato pověra bude mladšího data vzniku, neboť 

v tradičním lidovém prostředí veškeré magicko-prosperitní úkony měly za cíl zajistit vysokou 

plodnost a hojnost potomků. 

Nevěsta s ženichem si před svatbou vyměňovali dary. Podobu obdarovávání v Podještědí 

nacházíme ve dvou zdrojích: V knihách K. Světlé a v České svatbě F. V. Vykoukala.  

Darovávány byly nejčastěji určité oděvní součásti: Košile, šátky, u zámožnějších rodin i větší 

kusy oděvu. Nevěsta obdarovávala svého budoucího muže vlastnoručně šitou košilí a šátkem, 

ve kterých se i následně ženil. Ženich jí na oplátku věnovával střevíce, ve kterých též šla 

k oltáři. V Podještědí bylo zvykem, že ženich i nevěsta obdarovávali před svatbou, případně 

po svatbě, také nejbližší příbuzné svého partnera: „Kde je na našich horách v domě nevěsta, 

tam musí dostat každý mužský pěknou košili a ženština šaty neb šátek. (…) Mladý Rokelský 

daroval bratrům Andulčiným po dvou košilích červeným hedvábím vyšívaných, tchánovi 

poslal na aksamítovou vestu a tchyni loktušku samý květ.“
36

 Nevěsta zase podarovávala 

ženichovu rodinu. I ta nejchudší nevěsta „v Ještědě“ darovala alespoň tchýni loktušku. 

V předvečer svatby se ženich i nevěsta, ve společnosti svých druhů, loučili se svobodou.  

Nevěsta jej trávila ve svém rodném domě ve společnosti družiček. Náplní večera bývala 

příprava opentlených rozmarýnový věnečků a prutů pro ženicha, družbu i mládence.  Nevěsta 

chystala rozmarýnu pro družbu a prvního mládence. Družba měl mít na kabátě rozmarii 

největší, celý prut rozmarinový se širokou a dlouhou pentlí.
37

 Pro každého nachystala dva 

proutky, jeden na kabát, druhý za klobouk. Starší družice vila věneček pro ženicha, mladší 

pro nevěstu. Tyto věnečky jim byly následně pokládány na hlavu během církevního obřadu. 

Od Havla, tedy z konce 19., počátku 20. století, máme dochovanou pověru, která se opět 

vztahuje k touze po menším počtu potomků. Aby nebylo v manželství mnoho dětí, měl mít 

ženich svůj rozmarýnový prut hladký, bez odnoží.
38

 Ostatní družice připravovaly 

rozmarýnové proutky vždy pro mládence, se kterým šly v páru. V Podještědí platilo pravidlo, 

že družba nesměl mít na svých pentlích očka, ale mládenci zas očka mít museli. Družičky 
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při práci zpívaly písně, loučily se s nevěstou a snažily se jí obveselit. Zpívaly písně, které se 

obsahem vztahovaly k přítomné chvíli, ale i jiné oblíbené. Jedou z písní předznamenávající 

svatbu, hovořící o vití věnců a čepení, je Koupala se Lidulinka, kterou zaznamenal ve svých 

sběrech V. Havel:
39

 

Koupala se Lidulinka 

ve voděnce studený 

Jel tamtudy její milý  

na pěkným vraným koni 

Co tu děláš Lidulenko  

ve voděnce studený? 

Peru čepce, viju věnce,  

aby byly zelený. (…) 

Kromě písní vztahujících se přímo k nadcházející svatbě zpívaly různé jiné, nejčastěji však 

s milostnou tématikou, která byla v lidovém prostředí velice populární. 

V předvečer svatby se družičky také staraly o výzdobu světnice chvojím. Později, když měly 

dívky vše připravené, dorazili do stavení i mládenci s družbou a ženichem, případně i se 

sousedy a muzikou.  

V sousedním Mnichovohradišťsku je znám zvyk „strojení kužele“, který pravděpodobně byl 

provozován i v Podještědí, jelikož o něm nacházíme zmínky v petrašovické kronice. 

V předvečer svatby se sešly sousedky a každá přinesla svazek vytřeného lnu, ze kterého 

nevěstě „ustrojily kužel“. Alois Šimon tento zvyk popisuje následovně: „Na stojan od přeslice 

nasadily dřevěný kužel, na který upevňovaly dlouhé svazky lnu shora dolů až k zemi potud, 

pokud nebyl velikosti a tvaru kupy sena. Po obvodu velikého tohoto kužele natáhly v pěti i více 

řadách nad sebou motouz, na který navěsily různé perníkové výrobky (srdce, koníky, panáky), 

suché švestky, jablka a ořechy. Na vrchol připevnily přiměřeně velikého, doma z těsta 

upečeného panáka neb děcko. Po ustrojení kužele odešly do bytu nevěstina, kde byly 

pohoštěny večeří. Ve statku, kde byl postaven, zůstal kužel až do odpoledne v den svatby.“
40
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Čemu pak tě, Lidulenko, 

tvá matička učila?  

Učila mě věnce víti,  

abych se ti líbila. 

Má matička mě učila 

pěknou bílou postel stlát‘ 

až ty jednou z vojny přijdeš, 

abys mohl se mnou spát. 
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3.3 Zvaní na svatbu 

Zvaní na svatbu probíhalo po ohláškách. Pakliže byla svatba v úterý, zvávalo se na ni 

v sobotu a neděli, někdy i dříve, aby se svatební hosté mohli na událost připravit. Osobám, 

které obcházely domy a zvaly jednotlivé svatební hosty, se říkalo „zváči“. 

Hosty na svatbu zvali buď ženich s nevěstou osobně, případně jejich obřadníci, nejčastěji však 

mládenci. Pozváním na svatbu byla vyjadřována úcta a sounáležitost. Tudíž byla tomuto aktu 

přikládána veliká role a měl veliký společenský význam. Svatba bývala nákladnou událostí. 

Její ekonomická stránka tak mnohdy nedovalovala sezvat náležité množství lidí. V lidovém 

prostředí byla proto všeobecně rozšířena forma trojího pozvání. První a druhé pozvání bývalo 

zdvořilým svatebním oznámením, až třetí bylo pokládáno za skutečně pozvánku na svatbu.  

Tímto způsobem ženich s nevěstou mohli oficiálně oslovit celé vesnické společenství a 

nezavdat příčinu k případné urážce, zároveň však omezit počet hostů na své svatbě na únosné 

množství.
41

  

V Podještědí se zachovala zmínka o trojím zvaní pouze jedna, a to v povídce Karoliny Světlé 

Námluvy, kde uvádí: „Zve tě tedy poprvé, podruhé a potřetí (nevěsta), aby si se (…) 

z  mládence postavil.“ Hovoří družice k mládenci. Mladší zdroje však mluví pouze o jednom 

pozvání. Zdali bylo pozvání míněno skutečně, či zda šlo pouze o formalitu, šlo vyčíst 

například z faktu, kdo pozvání vzkazoval.  V případě, že přišli snoubenci či jejich obřadníci 

osobně, byla domácnost pozvána. Pokud přišla děvečka, bylo jasné, že se jedná pouze 

o zdvořilostní akt. „Starší děvečky i „mladšinka“ roznášely koláče po celé vsi – pouze tam, 

kam zanesli koláče ženich s nevěstou, byli zváni.“
42

  

Koláče byly nedílnou součástí zvaní a zvoucí osoby je roznášely po staveních spolu se svými 

obřadními proslovy. Pekla je zpravidla matka nevěstina či matky obou snoubenců, případně 

jim vypomáhaly příbuzné a sousedky.  „Zaďály na koláče a pekly celou noc. Do rána napekly 

koláčů plnou komoru.“
43
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Dle sociálního statusu a rodinného vztahu k snoubencům bylo stanoveno pořadí a způsob 

zvaní jednotlivých hostů. V petrašovické kronice máme doložený řád následující: „Ženich 

společně s nevěstou chodili zvát družičky, mládence a starosvatby z nevěstiny strany. Zvali 

celý den. Do každého stavení nesla nevěsta talíř koláčů zabalený v bílém šátku.“ Hosté 

z ženichovy strany byli zváni druhý den. Nebylo ovšem pravidlem, že ženich s nevěstou zvali 

každého osobně. F. V. Vykoukal ve své knize Česká svatba uvádí, že na Ještědsku zvávala 

prvního mládence sama nevěsta. Usuzuje tak zřejmě z již výše zmiňované povídky Námluvy. 

Zde Světlá líčí, kterak šla hlavní družice místo nevěsty požádat hocha z ženichova 

příbuzenstva, aby se jim „postavil za mládence“. Přednesla mu obřadnou řeč a předala mu 

rozmarii s červeným a modrým fáborem v bílém šátku zatočenou. Ačkoli zmiňované dva 

prameny, tedy Světlou a Hrdličku, od sebe dělí půl století, přece si lze z informací v nich 

obsažených udělat obrázek o možné podobě zvaní.  Lze předpokládat, že bylo zvykem, aby 

hlavní svatební obřadníky zvali sami snoubenci. Ostatní obcházeli mládenci, případně 

s družbou. Byli při tom náležitě ustrojeni a označeni rozmarýnou s pentlemi.  

Zvaní mělo formu obřadného proslovu, který se musela zvoucí osoba naučit nazpaměť. 

Interpret tak musel velice dobře znáti místní poměry a musel míti hbitý jazyk. Stejně jako 

další svatební řeči, i zvaní byla vydávána tiskem.  

V Podještědí měl mládenec přišedší do stavení a zvoucí na svatbu ze všeho nejprve dáti 

křesťanské pozdravení „Pochválen buď Ježíš Kristus.“ Když nepozdravil, hospodyně 

přeložila zástěru nebo obrátila dýnko u medence, aby popletl svoji naučenou řeč, odmlčel se a 

nemohl dál.
 44

 

Podještědské zvaní zaznamenal řídící učitel V. Havel. V článku Ze selské svatby v Podještědí 

se dočítáme, že obřadní řeči se zde prováděly „dle starých knížek Vavákových“. Zaznamenal 

však i několik těch, které ve Vavákovi otištěny nejsou. Jsou o poznání kratší, nežli Vavákovy, 

jejich ráz není toliko obřadný. Důvodem je zajisté vývoj tohoto rituálu a jeho postupné 

zjednodušování. Na konci 19. a počátku 20. století už se Vavák netěšil takové autoritě, jako 

na příklad sto let předtím. Havlovým informátorem byl v tomto případě pan František Škoda, 

rolník z Vlčetína. Obdobné zvaní jako před svatbou se odehrávalo ještě ve svatební den, kdy 

mládenci opět obcházeli ves. 
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„Mládenec žádá o družici 

Vážený pantáto a panímámo, já myslím, že je Vám dobře známo, že při svarbách a při veselí, 

jak nám staročeský obyčej velí, aby krásné družičky pomocné své ručičky nevěstě vždy 

podávaly a jí skvělý průvod daly: proto jsou mně nařídili, abych v Vašem domě velectěném 

vyslovil tu prosbu jejich jménem , byste Vaši dceři milovaný dovolení dali. 

Mládenec zve starosvatbu (ženaté) 

Vážený pane hospodáři, vyslyšte mne s jasnou tváří: Pan ženich a nevěsta vyslali mě 

za zvěsta,  bych Vás a Vaší manželku přivedl na jejich veselku. Vzkazují Vám pozdravení, že 

vás v velké lásce mají a Vás co vzácný hosti uvítají s uctivostí.“
45

 

Pro porovnání zde uvádíme i verzi Vavákovu, otištěnou v roce 1884: 

„Žádost o družičku 

Nejmilejší pantáto a panímámo! Jest vám dobře povědomo, že při sňatku svadebním 

pro radost a pro vyprovázení panny nevěsty, i také krásných panen družiček potřeby jest, 

o kterouž vaši jednu nejmilejší dcerušku, jménem – panna nevěsta a její nejmilejší rodiče, 

poníženou žádost mi přednésti poručili, což já s uctivostí opakuji, spolu s těmito zde 

přítomnými šlechetnými mládenci za to s důvěrností žádám.“
46

 

Zvaní hospodáře 

„Vysoce vážený pane – spolu s vaší nejmilejší paní s nejmilejšími dítkami, i se všemi 

domácími! Všem zdraví a všecko dobré duši i tělu prospěšné upřimně vinšuji. Při tom 

poníženou a laskavou žádost skládám od ctného a šlechetného pána – jakožto ženicha, a jeho 

nejmilejší ctné a šlechetné panny, jakožto nevěsty, a jejich obojích pánů rodičů: aby k nim 

svou lásku dobrotivě nakloniti, a je k jejich manželskému sňatku, dá Pán Bůh  do chrámu 

Páně – vyprovodit, potom pak v příbytku slovutného muže pana – v obci – jejich manželskou 

tabuli, s svými vysoce vzácnými osobami ozdobiti mohli.“ 
47
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Pozvání se slušelo ve vážnosti a v tichosti vyslechnout a poté opět obřadně odpovědět, že 

hospodář s hospodyní pozvání přijímají, že se na svatbu do chrámu Páně dostaví. Poděkovali 

se a vzkázali požehnání nevěstě i ženichovi. Pozvání na svatbu představovalo prokázanou čest 

a jeho odmítnutí bylo považováno za velikou urážku. S účastí na svatbě však bylo spojené i 

určité finanční vydání za svatební dary a příspěvky. Zvaní se neslo v duchu místních zvyklostí 

a etikety.  

3.4 Ranní úkony svatebního dne 

Prvním ranním úkolem všech svatebčanů bylo ustrojení se do obřadního oděvu. Jeho základ 

tvořil oděv sváteční, nošený do kostela či k muzice, jehož součástí byly navíc archaické 

rituální doplňky a atributy, které se často dědily z generace na generaci. Rituální oděv na 

svatbu oblékali ženich s nevěstou. Nezbytné atributy měli i družba, družice a mládenci. 

Zámožný ženich s nevěstou si pro příležitost svatby pořizovali oděv nový, který jim následně 

sloužil celý život a ve kterém se mnohdy nechávali pohřbít. Nákladné oděvní součástky si 

chudší snoubenci pouze zapůjčovali. Tradiční svatební oděv se zachoval delší dobu u nevěsty, 

nežli u ženicha. Mužský kroj obecně vymizel mnohem dříve, nežli ženský, a nahradil jej oděv 

konfekční. Podoba podještědského svatebního oděvu záležela na době a sociální situaci 

snoubenců a jejich rodin. Nejchudší nevěsty se vdávaly jenom v „kanduši“, nejjednodušší a 

starobylé části ženského oděvu. Nevěsta společně s družičkami se během svatby několikrát 

převlékaly. Ke svatebnímu oděvu se pojila řada pověr. Nevěsta měla mít v ideálním případě 

šaty nenošené, jinak by „do smrti k ničemu kloudnému nepřišla“.
48

 Získala-li družice určitou 

součást z nevěstina oděvu, měla se brzo vdát. Svatebčané mívali oděv vždy ozdobený 

květinou a prutem rozmarýny. Nevěsta s družicemi měly květiny, někdy umělé, ve věnci na 

hlavě. Svazek kvítků s rozmarýnou nosily v ruce nebo si jej zastrkávaly za šněrování. 

Mládenci spolu s družbou měli na klopách a kloboucích rozmarýnu taktéž přizdobenou kvítky 

a pentlemi. Hlavním atributem ženatého muže vždy býval dlouhý kabát, který na sebe ženich 

oblékl poprvé právě v den svatby. Kabáty si ke svátečnímu kroji oblékali všichni ženatí muži. 

Nosíval jej i družba, kterému dodával spolu s jeho družbovskou holí na vážnosti a autoritě. 

Ve svatební den ráno se v nevěstině domě měli postupně shromáždit všichni svatební hosté, 

družba, mládenci, družičky, starosvatbové. Strana ženichova se shromáždila nejprve u něj 

v domě a k nevěstě přišli až následovně.  Na obou stranách, na ženichově i nevěstině, 

obcházeli vesnici a zvali hosty mládenci. Ze všeho nejdříve a s největší okázalostí byly zvány 
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družice, které následně pomáhaly s přípravou nevěstě. Jelikož strojení a česání bývalo 

náročné, docházely družice, především první družice, někdy samy časně zrána do nevěstina 

stavení bez pozvání, aby se vše stihlo. Ku příkladu Krejčíkovic Anežka, ze stejnojmenné 

povídky K. Světlé, „byla na svatební den (…) ze všech družic nejprvnější  (….) , pomáhala, 

kde bylo nějaké dílo, strojila a pletla nevěstu, uklízela a chystala na stůl (…).
49

 

Mezitím chodili mládenci po vsi a zvali svatební hosty. F. Vavák zapsal mládencovo pozvání 

následovně: „Vzácně vážený pantáto a panímámo! Šťastné a veselé jitro, též i tento celý den, 

a jiné všecko dobré upřimně přeji. (…) Protož pan ženich s pannou nevěstou, a jejich páni 

rodičové (…) svou důvěrou žádost skládají, a abyste jich neoslyšeli, nýbrž dnešního dne, jak 

v chrámu Páně při církevním potvrzení, tak v tom již povědomém jejich radost rozmnožili (…) 

a spolu s jinými pány hosty laskavě se shromaždili. Což já na místě jejich uctivě přednášeje, 

spolu s ním doufám.“
50

 

V kronice obce Petrašovice, pramenu výrazně mladším, je svatební ráno popsáno poměrně 

netradičně: Ve svatební den brzo ráno přišli do nevěstina stavení družba s mládenci. 

Hospodyně, matka nevěsty, „připnula každému na kamizolu proutek rozmarýny a 

červenobílou mašličku.“ Poté se mládenci rozešli po vsi, aby sezvali starosvatby a družice. 

Každý měl v kapse láhev s „rosolkou“, aby si mohl s každým pozvaným a známým připít, 

„dáti jim poctu“. Následně přišla i ženichova strana, jeho družice, mládenci i starosvatbové, 

všichni ozdobeni rozmarýnou. Družba usadil přišedší ke stolům a „pobízel žertovnou řečí 

k jídlu a pití.“ Mládenci měli za úkol obsluhovat. Roznášeli napečené koláče a nápoje.
51

 Tento 

popis vypovídá o pozdější podobě svatby, kdy již bývalo od řady úkonů upouštěno. Chybí zde 

některé z rituálních prvků, které tradiční podještědská lidová svatba nesla. Především se jedná 

o zavírání dveří před ženichem, jejichž otevření si musel vyprosit, dále ukrývání nevěsty či 

nabízení falešných nevěst. Navíc z ostatních pramenů vyplývá, že družba býval součástí 

ženichova průvodu a tudíž nemohl být v domě nevěsty. Z tohoto zdroje je dobře patrné, kterak 

rituál procházel vývojem, zjednodušoval se.  
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Úkolem družiček bylo připravit a ustrojit nevěstu. Činily tak ráno a v případě, že se nevěsta 

během svatby převlékala, i během dne. Zároveň k nevěstě přicházívala také žena zvaná 

„zaplétačka“, která nevěstě, případně i družičkám, pomáhala s úpravou vlasů a hlavy. Česání 

svatebního účesu vyžadovalo zkušenost a značnou zručnost. „Copy zaplétaly se široké, 

obyčejně dvanácti i více praménky a tvořily se z nich buď skládanice od ucha k uchu, nebo se 

ovíjely kolem vysokého hřebene.“ 
52

 Čím mohutnější měla nevěsta účes, tím větší to byla pro 

ni chlouba. Účesy se často k hlavě přišívaly a různě sešívaly, aby lépe držely. Na hlavu se 

nevěstě vázal vínek a upevňoval věnec. Jako doplňující šperk nosily bohaté nevěsty i tzv. 

„třaslice“, ozdobné jehlice zapichované do vlasů, jejichž horní rozšířené konce zdobily volně 

navlečené bižuterní korálky a perličky, které se při každém pohybu hlavy efektně „třásly“. 

Věnce byly povětšinou kupované, z umělých květin a skleněných perliček. V lidovém 

prostředí umělé, kupované květiny měly větší cenu a prestiž, nežli „obyčejné“, trhané na 

louce nebo v zahrádce. Jelikož se navíc svatby odehrávaly nejčastěji v zimních měsících, 

nebyly živé květy k sehnání. Zelenou živoucí rostlinou na věnci bývala rozmarýna, 

stálezelená rostlina, která se pěstovala za oknem právě pro účely svatby. Představovala 

nepomíjivost a stálost v manželství. Jak vínek, tak věnec symbolizovaly nevěstinu čistotu a 

panenství. Nevěstina úprava hlavy a její proměna v rámci svatby vyjadřovala její přechodový 

stav a následnou změnu sociálního statusu. Družičky zároveň dbaly, aby byly dodržovány 

magické prosperitní úkony, které měly nevěstě ve svazku zajistit štěstí, blahobyt a plodnost.
53

 

Daly jí do střevíce peníz i chleba, aby v budoucnu neměla o nic z toho nouzi. Peníze měly 

zajistit též všechny druhy mincí nesené v kapse.
54

 V sousedním Mnichovohradišťsku je 

zaznamenán zvyk, kdy se nevěsta při příchodu ženicha a jeho družiny koukla na průvod skrze 

dva rozmarýnové věnečky, aby celý život na manžela vlídně pohlížela a nevznikaly mezi nimi 

spory.
55

 Je pravděpodobné, že tento úkon či úkony obdobné byly praktikovány i v Podještědí. 
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Ku příkladu víme, že podívala – li se podještědská nevěsta tajně na ženicha přes prsty, neměla 

se ho nikdy v manželství bát a nemusila ho vždy na slovo poslouchat. Měla mít nad ním 

navrch i v případě, když během svatebního dne mu nepozorovaně svou loktušku přiložila 

na kabát.  

Před odchodem z rodičovského domu dostával ženich od rodičů požehnání. Šli-li rodiče spolu 

s průvodem, žehnali oba snoubence spolu s rodiči nevěstinými. Když bylo vše v rodičovském 

domě odbyto, vydával se ženich spolu s družbou, mládenci, svými svatebčany a především 

hudbou k nevěstě. 

Když přicházel ženich s průvodem k nevěstinu domu, v čele družba, poté ženich, vedený 

dvěma družičkami, za nimi páry mládenců s družicemi a nakonec starosvatbové, zavřely 

družice před svatebčany dveře na závoru. Tento akt měl za účel vytvořit magickou překážku, 

kterou následně musela ženichova družina překonávat a musela se vstupu složitě domáhat. 

Dění po příchodu ženichova průvodu popisuje detailně A. Čermáková-Sluková: 

„Pochválen Pán Ježíš Kristus!“ Pozdravil družba za zavřenými dveřmi a družice odpovídaly: 

„Až na věky amen“. Následovala družbova řeč: „Ctěné družičky a vzácní páni! (…) Zdraví, 

pokoj a vše dobré vám od Pána Boha srdečně přejeme, při čemž i příčinu příchodu našeho 

oznámíme, až povolení obdržíme do příbytku vašeho vstoupiti, načež já jménem pana ženicha 

a hostů co nejuctivěji žádám.“ Poté zaklepal a dveře do stavení mu byly otevřeny. Lze 

předpokládat, že v dobách dřívějších, nežli líčí Čermáková – Sluková, bylo dosažení 

odstranění této magické překážky výrazně těžší a celý tento rituál byl podstatně delší. Když 

družba vstoupil, pozdravil „jménem božím“ a oslovil nevěstinu matku
56

: „Vzácně vážená paní 

matko, již vám známo jest, že přítomný pan ženich před krátkým časem o vaši milou dceru se 

ucházel. Dnes přicházíme, abychom sňatek, do kterého s vaší nejmilejší dceruškou vstoupiti 

sobě umínil, uzavřeli a já tedy uctivě za povolení žádám, abych sem ctnou a šlechetnou pannu 

nevěstu přivésti mohl.“ Na stole byla pro následující úkon připravena sklenka vína. 

Po vyslovení žádosti a matčině souhlasu vzal družba sklenici a vydal se spolu s mládenci 

„na komoru“ za nevěstou. 

Výše citované proslovy se do značné míry shodují s Vavákovými. Místo sklenice s vínem 

však ve Vávákově popisu nese družba „na komoru“ koláč. Funkce koláče či poháru vína je 
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v obou případech stejná – vykoupení nevěsty a podělení družic. V Podještědí se mohly 

vyskytovat obě varianty. Jak jsme již několikrát zmínili, svatební rituály se v průběhu časů 

měnily a podoba svatby též velice záležela na socioekonomickém postavení snoubenců a 

jejich rodin.  

Když vyšel družba za nevěstou, družice před muži komoru zavřely a vytvořily tak další 

symbolickou překážku.  Musel opět obřadnou žádostí prosit. Předstíral, že se svou družinou 

dlouho putovali krajem hledajíce vzácný poklad: 

„Ctné a šlechetné panny družičky, 

na mou řeč pozor dejte 

a nás dlouho nezdržujte.  

Chodili jsme přes hory a doliny, 

přes pole a lučiny 

jednoho drahého pokladu hledajíce, 

až nám dobří lidé radu dali, 

že se může nalézat v tomto domě 

kde jej stráží družičky a paničky. 

Tak vás prosíme a žádáme, 

protože ten poklad tady máte, 

by nám bylo otevřeno, 

a jej spatřit dovoleno. 

Nechcem‘ ho se žádnou zpupností, 

ale mám už dar připravený, 

zlatem okrášlený, 

který, jak vy uhlídáte, 

doufám, že nám poklad dáte.  

Tedy nezdržujte naši žádost, 

ať již rozmnoží se 

všech přítomných radost!“ 

Načež měla odpovídat první družička: 

„Vítáme vás, páni milí! 

Víme, k jakému to cíli 
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jste se v tento dům vydali, 

že jste ten poklad hledali. 

Onť jest v tomto domě samém, 

zde uprostřed krásných panen. 

Ale dříve chceme znáti, 

co vy chcete za něj dáti, 

nemůž‘ se mu rovnat klenot, 

i kdyby byl třeba zlatý. 

My však jsme se dověděly,  

že vy byste s sebou měli tak krásného ženicha, 

jenž pro ten poklad pospíchá. 

Jemu my jej chceme dáti, 

by se mohl radovati, 

z jeho krásy, z jeho tváří 

a s nimi jíti až k oltáři. 

My pak za tem poklad drahocenný 

musíme být vyplaceny. 

Vždyť jsme ještě neviděly, 

co byste nám dáti chtěli, 

ale až uhlídáme 

a pravdu poznáme, 

pak teprv poklad vám dáme.“  

A družba odpovídal: „Ctěné a šlechetné panny družičky, já vás ještě jednou prosím a uctivě 

žádám, aby nám nevěsta vydána a od vás laskavě doprovozena byla.“ Když dívky otevřely, 

družba vstoupil a podal jim sklenku vína, ze které si všichni připili „Na zdraví ženichovo a 

nevěstino.“ Poté všichni sešli do světnice, kde již byli očekáváni. Nevěstu vedli dva 

mládenci.
57
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Při porovnání proslovů zachycených Čermákovou-Slukovou i Vavákem se zápisem svatby, 

zhotoveným pro kroniku obce Klášter u Mnichova Hradiště
58

 zjišťujeme, že i v tomto případě 

se texty obsahem i formou téměř shodují. Vše tudíž nasvědčuje Vavákovu velkému vlivu. 

Ve většině pramenů se uvádí, že pro nevěstu na komoru šel družba, případně v doprovodu 

mládenců. Ženich zůstával ve světnici. Býval uvítán tchánem, který mu dal „poctu“ a čekal. 

Když přivedl družba s družičkami nevěstu, šel jim ženich vstříc. První družice mu podala 

rozmarýnový prut, který si zastrčil do kabátu.  

U Anežky Čermákové – Slukové též nacházíme krátkou zmínku o přivádění falešné nevěsty. 

Tento zvyk je znám z jiných krajů. Družice místo nevěsty přivedly ženichovi falešnou 

nevěstu, muže v ženském oděvu, starou ženu, ženu s dítětem a podobně. Ženich musel 

několikrát, nejčastěji symbolicky třikrát, nabízené nevěsty odmítat, až mu byla přivedena 

skutečná. Jiné zdroje však o tomto obyčeji mlčí. Není tudíž možné s určitostí říci, zdali byl 

v Podještědí skutečně dodržován.  

V mezičase, kdy se družba s mládenci snažili na družičkách vyprosit si nevěstu, ostatní 

svatebníci, usazeni kolem stolu, jedli z připravených mís, pili uchystané nápoje, připíjeli si a 

družně hovořili. Hospodář i hospodyně hosty pobízeli k hostině. Hospodyně hostům dolívala. 

Když družba s mládenci přivedli nevěstu z komory, usadil družba rodiče, v případě popisu 

Čermákové-Slukové pouze matku, na čestná, předem uchystaná místa a rozprostřel před ně 

bílou loktuši nebo svůj šátek a začal k nim mluvit. Rozložil šátek a promluvil následovně: 

„Vážená paní matko! Když jste vy nejmilejší dcerušku svou v poctivosti vychovala, práci ji 

vyučila, dnešního dne se dočkala a tomuto váženému panu ženichovi za manželku dala, nad to 

ještě k ozdobě nového manželství mnoho vzácných hostí pozvala, já uctivě žádám, aby podle 

nového zákona a obyčeje panu ženichovi z rukou vašich laskavě vydána byla.“ Nato vzal 

nevěstu za ruku a dovedl ji vedle ženicha. Poté se obrátil na ženicha se slovy: „Toto jen, pane 

ženichu řeknu, že nic vzácnějšího není nad stav manželský, ale jen ti dojdou štěstí, kteří 

v bázni boží a trpělivosti živi jsou a ve všem sobě povolují, lásku a svornost spolu zachovávají 

a dítky, které snad jim Pán Bůh dá, dobře vychovají. (…) Musíte být věrný boží ctitel a své 

manželky moudrý řiditel. Ve všem dobrém jí příkladem předcházejte, ve všech věcech a 

hospodářství ji za paní a plnomocnou hospodyni mějte, pak v ní pravou, věrnou, pilnou, 

ctnostnou a bedlivou družku života svého míti budete. A takovou vám ji nyní od milé její matky 
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a v přítomnosti svatebčanů, družiček a mládenců odevzdávám.“ Vzal ženicha i nevěstu 

za ruku a vložil nevěstinu pravici do pravice jejího nastávajícího muže. Následně hovořil 

k nevěstě: „Vy pak, šlechetná panno nevěsto, dbejte, aby se to vyplnilo, co o všech dobrých 

manželstvích se praví: žena prý jest zlatý v  domě sloup. (…)“ Nakonec promluvil opět 

k matce: „Nejmilejší paní matko, já vás na místě vašich milých dítek s uctivostí žádám za vaše 

mateřské požehnání.“ Nato poklekli ženich s nevěstou na šátek a matka je pokropila svěcenou 

vodou se slovy: „Požehnání Boha Otce všemohoucího, Syna i Ducha Svatého stoupiž na vás 

a zůstaň s vámi vždycky, amen.“ Byli-li přítomni rodiče ženichovi, dávali požehnání 

snoubencům i oni. 

Družbovy promluvy jsou dochovány také v pramenech mladších, v  rukopisech Václava 

Havla. Zachycují situaci, kdy jsou v domě nevěstiných rodičů přítomni i rodičové ženicha, 

obsahují poděkování rodičům, a jejich odprošení. Družba v nich nabádá snoubence 

k mravnému životu a mluví o povinnostech, které z jejich nového svazku plynou. Zajímavý je 

na tomto záznamu fakt, že se zde přímo hovoří o ztrátě panenství a panictví budoucích 

manželů. Tento motiv prostupoval tradiční lidovou svatbu do začátku do konce. Informací o 

intimních praktikách a chvílích však v dnešní době nalézáme málo. S přibývajícím časem na 

svatbě přibývalo i vypitého alkoholu, s vypitým alkoholem uvolněné, místy obscénní chování. 

Tyto scény však staří etnografové, případně kronikáři, nezaznamenávali, neboť se jednalo o 

choulostivé téma a to by ukazovalo „lid“ ve špatném světle.  

„Nevěstě, když má jít na oddavky 

Křesťanská nevěsto! 

Až posud jste jako dítě, ano co křesťanská panna pod péčí a opatrováním svých rodičů žila; 

dnes však nastává doba, kde již přestanete býti pannou a tam před oltářem nejvyššího Boha, 

kamž od přítomného ženicha vašeho uvedená budete, kdež se k obapolné lásce, věrnosti a 

oddanosti zapřisáhnete, tam tedy se stanete manželkou! Pravil jsem, že přestanete býti 

pannou, pamatujte však, ne dcerou! Jakožto dcera máte obzvláště dnes, dříve, než do stavu sv. 

manželstva vstoupíte, milým rodičům za prokázaná dobrodiní srdečně poděkovati.  

Já tedy na místě jejím Vám, drazí rodiče, za všecka, od outlé mladosti až do tohoto okamžení 

srdečně děkuji a žádám vás, byste dnes na všecko, jest-li vás kdy rozhněvala, v něčem 

neposlechla aneb snad spurnými slovy kdy odmlouvala, zapomněli a jí pro Pána Boha 

odpustili. 
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Vám pak, nastávající novomanželé, tento stav váš, do něhož dnes vstupujete, ukládá 

mnohostranné povinnosti, které svědomitě plňte: 

I. Boha se bojte; neb bázeň boží jest základ všeho štěstí. 

II. Rodiče z obou stran ctěte, milujte a rady jejich poslouchejte, neb ono jsou po Bohu první, 

jimž za všecko, čímž vládnouti budete, co děkovati , ano máte. 

III. Křesťansky spolu živi buďte, ve spolek se milujte, (…) 

Poněvadž ale jak sv. písmo praví: Požehnání otcovské staví dětem domy, ale kletba mateřská 

je bourá, já tedy na místě těchto nastávajících manželů vás, drahé rodiče, žádám, byste jim 

k nastávajícímu stavu otcovskému a mateřskému požehnání udělili, by tak požehnáním vaším 

obdaření onu velikou svátost hodně přijmouti a po nastoupené dráze života šťastně 

k svému časnému i věčnému blahu kráčeti mohli, amen. 

Křesťanský ženichu! 

Dnes se na vás vyplňují slova písma svatého řkoucí: „Člověk opustí otce svého i matku svou a 

přidrží se manželky své!“ Dnes vás tedy drazí rodičové opustí a do stavu sv. manželství 

vstoupí. Dnes tedy přestane býti panicem, ne ale synem. Jako syn bude i nyní míti ty samé 

povinnosti, jaké přikázání boží všem dětem ukládá. Dnes tedy dříve, než do stavu svatého 

manželství vstoupí, jest jako syna povinnost, aby vám za všechna jemu prokázaná dobrodiní 

co nejvroucněji a nejsrdečněji díky vzdal.  

Já tedy vám, drahé rodičové, na místě jeho za všecko, cožkoliv jste jemu od dětinství až 

do dnešního dne prokázali co nejvroucněji a nejsrdečněji děkuji; Bůh sám budiž vašim 

hojným odplatitelem, za starostlivé péče a dobré vychování. Mimo toho prosí a žádá vás, 

abyste na všechno, jestli by vám byl kdy v čem ublížil, vás rozhněval neb vám spurnými slovy 

snad někdy odmluvil, zapomněli a jemu svého otcovského a mateřského požehnání udělili, aby 

on s vaším požehnáním obdařen, tuto velikou svátost stavu manželského hodně přijmouti a 

po jeho nastoupené dráze života šťastného i věčného šťastně kráčeti mohl, amen.“ 
59

 

Po požehnání se nevěsta loučila se svými rodiči. Atmosféra této chvíle záležela na intenzitě 

vztahu. Nevěsta i rodiče často plakávali.  Družba dával dostatek prostoru této intimní chvíli, 
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když však usoudil, že již bylo dosti loučení, zavelel k odchodu do kostela. „A teď se 

odebéřeme ve jménu božím do chrámu páně.“ 
60

 

Rodičovské požehnání představovalo jeden z nedůležitějších úkonů celé svatby. 

Představovalo souhlas rodičů se svazkem jejich dětí. Vzepření se vůli rodičů a uzavření 

svazku bez jejich požehnání bylo vnímáno jako hřích a znamenalo ztrátu dědických práv.  

3.5 Do kostela a z kostela 

V Podještědí nemáme přímými prameny doloženo, že by svatební průvody jezdily na vozech. 

Nelze však zcela jasně říci, že by vozy, zejména při bohatých svatbách ze statku, nebyly užity 

nikdy. Faktem je, že terén v Podještědí je převážně strmý a hornatý, ve vyšších polohách zde 

bývaly cesty úzké, nezpevněné. To mohlo být důvodem, proč bylo snazší vydat se pěšky, 

nežli na voze. 

Svatební průvod z Českodubska v čele s družbou v Praze roku 1836 

Průvod do kostela se začal řadit na dvoře. Byli-li přítomni muzikanti, obstarávali hudební 

doprovod. V čele průvodu stál družba držící v ruce dlouhou a mohutnou hůl, ozdobenou 

pentlemi a rozmarýnou, která ztělesňovala  jeho důležitost a důstojnost. Za ním ženich se 

starší družičkou, nevěsta se starším mládencem, ostatní mládenci s družičkami, rodiče, a 

starosvatby. Takto alespoň popisuje řazení snoubenců petrašovická kronika a my se jejího 

popisu přidržíme. V ostatních pramenech nacházíme některé odlišnosti. Například v popisu 
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Anežky Čermákové-Slukové kráčí ke kostelu ženich s nevěstou pohromadě. V tradičním 

pojetí svatby však vždy šli odděleně, neboť nebyli ještě spojeni poutem manželským.  

Ženicha vedla do kostela vždy první družice. Proto také v Námluvách od Karoliny Světlé říká 

budoucí nevěsta nejvěrnější družce „Ty Honcka na oddavky povedeš a žádná jiná.“
61

 Nevěstu 

vedl první mládenec, který měl mít „kytku opentlenou na kabátě a nový šátek levé kapse“.
62

 

V Hubičce se dokonce dočítáme, že mládenci jeli na koních. „Měla jich Vendulka (nevěsta) 

šest na koni a sedmý ji mezi nimi vedl.“ 
63

 Koně pro tuto příležitost byli vystrojeni, na hlavě 

proutek rozmarýny.  

Z rodičů se průvodu a církevního obřadu účastnili pouze otcové. Matky zůstávaly doma a 

připravovaly pohoštění. Průvod míval daný řád, ale z pramenů nám vysvítá, že s postupem 

času se upouštělo od striktního dělení svatebníků v průvodu dle jejich příslušnosti. Úkolem 

družby bylo, aby svatebčany seřadil. Musel dbát na zvyklosti a také na přízeň. Jednotlivé 

strany, myšleno přízeň ženichova či nevěstina, chodívaly vždy odděleně a nedocházelo 

k jejich promíchání. Jiné dělení popisuje Vladimíra Jakouběová, která uvádí, že první část 

průvodu tvořili „ženich s družbou a ostatními mužskými členy obou svatebních družin“, 

v druhé části šla „nevěsta s hlavní družičkou, družičkami a ostatními ženami“.
64

  

Během průvodu do kostela hrála hudba, zpívalo se, pilo. U Václava Havla nalézáme pověru, 

která říká, že nevěsta měla během celé svatby zachovávat vážnost a zadržovat smích. Když se 

na své svatbě smála, neměla se smát v životě a měla býti nešťastná.
65

 V tomto zvyku můžeme 

vidět návaznost na starší dobu, kdy mladým dívkám, stojícím před novým a neznámým 

životem v tradiční patriarchální rodině, skutečně do smíchu nebývalo.  

Výsadou mládenců bylo střílet oslavné salvy z pistolí. Rituální hluk býval tradičně považován 

za ochranu před nečistými silami. Postupem času však tuto jeho úlohu nahradila funkce 

zábavní. Po cestě stála spousta zvědavců a sousedů těšících se na „poctu“, kořalku, kterou 
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nesli svatebčané s sebou a dávali připíjet. Bujarou atmosféru svatebního průvodu vystihuje 

Světlá následovně: „Vyšel průvod d  kostela, hlavní družice s ženichem, muzika hrála, výstřely 

se ozývaly jeden za druhým a „hoši vinným a punčovým lahvím hrdla o kamení roztloukali a 

svatebníkům a známým na zdraví připíjeli, kteří na cestě stáli a na svatbu čekali (…).“ 
66

 

Průvod do kostela však zároveň provázelo napětí a celá jeho atmosféra byla poznamenána 

vážností blížícího se aktu spojení dvou svobodných osob.  

Průvodu často zatarasila cestu místní chasa, místní mladíci. Natáhli před svatebčany dlouhý 

opentlený provaz či jinak znemožnili průchod a dožadovali se výkupného. Ženich je musel 

za uvolnění cesty vyplatit. Byl-li navíc ženich z jiné vesnice nežli nevěsta, tedy přespolní, 

činili si domácí chlapci na nevěstu nárok a o to více nadělali drahot. Zatahovalo se i při cestě 

z kostela, i při stěhování nevěsty. 

Po příchodu do kostela býval knězi předán dar v podobě naturálií, mléka, másla a podobně. 

Během svatebního obřadu předstoupili ženich s nevěstou k oltáři před pana faráře. Při slibu 

stáli snoubenci čelem k sobě držíce se za obě ruce. Poté poklekli a farář „jim svázal ruce“, 

převázal štólou jejich pravice na znamení manželské svronosti. Za nevěstu a ženicha se 

postavili mládenec s družicí, na hlavy jim položili rozmarýnové věnečky „a za krátko byli 

spjati poutem manželským.“ 
67

  

Liturgie nebyla v lidovém pojetí chápána jako klíčový okamžik svatby. Tuto funkci mívalo 

spíše požehnání rodičů.
68

 Během liturgie se ale uplatňovala řada magických představ a 

praktik. Dle určitých znaků během církevního obřadu lidé usuzovali, kterak to bude mezi 

nevěstou a ženichem v manželství urovnáno. Kdo si dřív ze snoubenců v kostele kleknul, měl 

být pod nadvládou toho druhého, případně měl dřív zemřít. K oltáři měli snoubenci kleknout 

oba najednou, aby byli stejně dlouho naživu. Neklečeli-li těsně vedle sebe, mezera mezi nimi 

znamenala že, „to nalezou mezi ně lidi“.
69

 Komíhal-li plamen svící na oltáři a neplál-li rovně, 

znamenalo to nesvornost manželství. Věřilo se také, že na čí straně oltáře hoří svíčka nejasně, 

ten dřív zemře. Ohlédnul-li se některý ze svatebčanů, měli se ženich s nevěstou v manželství 
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nesnášet. Ohlížela-li se nevěsta, měla býti brzo vdovou. Když spadl nevěstě či ženichovi 

věneček při obřadu z hlavy, mělo to znamenat jejich nepoctivost či značit neštěstí.  

Po oddavkách družice svázala ženichův a nevěstin věnec růžovou pentlí, podala je nevěstě a 

spolu se svými družkami jí přály do manželství mnoho štěstí a boží požehnání. Všichni 

svatebníci obešli oltář, aby dali příspěvek na ofěru, drobnou minci, dar kněžím a příspěvek na 

provoz kostela. Když za oltářem „cukla“ nevěsta ženichovi s ramenem, aby o tom nevěděl, 

nemohl na ni do smrti zapomenout. Poté usedli do kostelních lavic a sloužila se mše svatá. Po 

mši ženich s nevěstou a dva svědci stvrdili svůj slib podpisem do matriky v sakristii kostela.  

Z kostela ubíral se průvod ještě o poznání bujařeji. Ženich s nevěstou kráčeli svorně ruku 

v ruce. Za nimi jejich nejvěrnější a nejmilejší druzi, první mládenec a první družička. Ve 

starších dobách platila pověra, že „děvče se nikdy za toho nedostane, s nímž byla o svatbě za 

družici, a dostane-li se přec, ž s ním v žádné svornosti nežije“.
70

  

Byl-li nevěstin dům, ve kterém býval uchystán oběd, delší kus cesty od kostela, zavítal průvod 

na posilněnou po cestě do hostince, kde „outratu“ za všechny platil ženich. Když se všichni 

dostatečně posílili, vydal se celý průvod opět na cestu. Průvod mohl též zavítat do hospody 

z důvodu, že ještě nebyl připravený oběd.  

3.6 Hostina  

Společné jídlo a stolování patřilo vždy k základním formám lidské komunikace a pomyslně 

spojovalo všechny stolující v jeden celek. Nejinak tomu bylo i v případě lidové svatební 

hostiny. Jídlo je neoddělitelnou součástí rituálu. Mělo symbolickou a magickou funkci. Mělo 

zajistit plodnost a zdraví, úspěchy v hospodářství. Hostům byla ze strany hostitelů 

předkládanými pokrmy vyjadřována úcta. Hosté svou přítomností vyjadřovali svou 

sounáležitost s ženichem, nevěstou i jejich rodinami a účast na jejich svazku. Stejně jako 

v případě jiných svatebních zvyků, i během hostiny se postupem času upouštělo od starých 

rituálů. Velice dobře lze tuto skutečnost vidět na odsouvání tradičních rituálních jídel na 

konec hostiny. V Podještědí máme přesné popisy svatebních chodů až z přelomu 19. a 20. 

století. Avšak kaše, starý rituální pokrm, se zde přece vyskytuje. Podávala se na konci celé 

hostiny, kdy občas mohla sloužit spíše jako předmět zábavy, když již byli všichni hosti 
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nasyceni, ale přesto byla na stole přítomna. V petrašovické kronice nalézáme zápis: „ (…) 

Družbovy huba jela, zvláště, když mu ji jedna ze starosvatek krupičnou kaší namazala.“
 71

 

Podoba stolování i skladba a četnost jídel záležely v první řadě na sociálním postavení a 

ekonomické situaci ženicha, nevěsty a jejich rodin. Na svatbě mělo být vařeno minimálně pět 

druhů masa, ale chudší svatby se spokojily i s mnohem skromnější tabulí. Když byla rodina 

zámožná, najímala si na vaření a přípravu pohoštění kuchařky, někdy až z města. Dávala též 

volno své čeládce a najímala děvečky a pacholky z okolí, aby se mohla domácí čeládka 

účastnit svatebního veselí. V námi nalezených pramenech je hostina umístěna pouze do domu 

nevěsty. Ale lze dovodit, že hodování během bohatých svateb, které, jak uvádí Karolina 

Světlá, trvaly i celý týden, probíhalo nejen v domě rodičů nevěstiných, ale i ženichových, 

případně i u dalších blízkých příbuzných či v hospodě.  

Když svatební průvod zavítal do domu, kde bylo vše uchystáno k obědu, začal uvádět hosty 

do světnice nejstarší mládenec.
72

 Uvnitř se již slova a chodu věcí ujímal opět družba. Určoval 

zasedací pořádek a květnatými proslovy zval a určoval, kde se který host měl usadit. Musel 

při tom brát ohled na jejich příbuzenské vztahy a sociální status. Popis rozsazení hostů 

nalézáme v Hrdličkově kronice. Ženich a s nevěstou se posadili do svatého koutu pod svaté 

obrázky, starší družička vedle ženicha, mladší vedle nevěsty, poté družičky ostatní. 

Starosvatby s manželkami obsadili místa další. Mládenci s družbou měli svůj vlastní stůl, 

neboť měli za povinnost posluhovat. Otec nevěsty narazil pivo a družba „koštoval“.
73

 

Když byli všichni hosti usazeni, družba je jménem nevěstiných rodičů uvítal, děkoval jim za 

prokázanou čest, že nevěstu s ženichem v jejich velký den doprovodili a zahájil hostinu 

modlitbou. Oblíbenou modlitbou byla ku příkladu Oči všech doufají v tebe.  

Oči všech tvorů v tebe doufají, Pane! 

Otvíráš, Pane ruku svou, a naplňuješ každý živočich požehnáním. 

Pane, smiluj se! Kriste smiluj se! Kriste vyslyš nás! Kriste vyslyš nás! 
74
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Ženich s nevěstou jedli z jednoho talíře a pili z jedné sklenice, aby takto svorni byli i v 

manželství. Jídlo jim krájela a podávala starší družice. Neprojevovali se nijak výrazně. Měli 

býti pokorní a vážní.  

Pořadí jídel na podještědské svatební hostině zachytili Jan Hrdlička a Anežka Čermáková – 

Sluková. Jejich výpověď však o podobě tradiční lidové svatební tabule podává svědectví jen 

vzdálené, neboť pokrmy jimi zmiňované jsou již výtvory mladé, městské kuchyně. I v nich 

však lze nalézt určitá rezidua starých rituálních pokrmů. Jako první jídlo byla podávána 

drůbeží polévka s nudlemi. Slepice a jídlo z ní připravené bylo v tradičním lidovém prostředí 

symbolem plodnosti. Po polévce následovala jídla masitá často připravovaná i na sladko. 

Tradovalo se, že o svatbě mělo být na stole minimálně patero maso.
75

 Chudší svatby se 

spokojili i se skromnější hostinou. Na konec byla podávána kaše, starý obřadný pokrm, který 

byl v průběhu času vytlačen až na samý konec hostiny. Pilo se pivo, víno, kořalka i sladká 

rosolka.  

„Po polévce přinášeli mládenci hovězí maso s mlékovým křenem a skořicí, pak buchtičky 

na smetaně, různé pečeně, slepici, smažená kuřata, kaši rosnou, kaši krupičnou v syrobu 

plovající…“
76

  V Boženině svatbě následovaly chody po polévce takto: maso s perníkovou 

omáčkou, poté vepřová pečeně se zelím a knedlíkem, dále jitrnice a jelita, a nakonec řízky se 

švestkovým kompotem. Hojnost jídla u zrodu svazku měla zajistit hojnost po celý budoucí 

život.  

Během celého dne ráno, na konec hostiny i večer během zábavy, byly svatebčanům podávány 

koláče. V Podještědí byly typické koláče „s eliškou“, velké slané koláče se strouhaným sýrem 

smíchaným s majoránkou, které se krájely na malé obdélníky.
 77

 Ke koláčům byla podávána 

od 2. Poloviny 19. století káva vařená z praženého ječmene a žita. Spadlo – li někomu 

na svatbě při krájení celé sousto do kávy, znamenalo to křtiny a dotyčná osoba měla býti brzy 

kmotrem.
78
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Do domu, kde se konala hostina, přicházeli „na kejvandu“ žebráci, kteří byli obdarováni 

chlebem. Při štědré a bohatší svatbě se jim dostalo také pivní polévky. Podarovávání chudých 

bylo považováno za bohumilý skutek. Stejně tak do domu přicházely i děti, které se svatby 

přímo neúčastnily, ale vždy se spíše motaly okolo dospělých.   

Jak je uvedeno v petrašovické kronice i v Boženině svatbě, během jídla bylo na nevěstu 

s ženichem a mezi hodujícími házeno cukrovím, rýží, pšenicí i kukuřicí, což mělo přinést 

plodnost, štěstí, úrodu a zároveň přispět k všeobecnému veselí. V  dobách dřívějších bylo 

mezi svatebčany házeno čočkou nebo jinými luštěninami. Vždy bylo pamatováno na výslužku 

nejbližším sousedům. Zbylé jídlo se dávalo na jeden společný talíř a svatebčané si jej posléze 

vzali domů jako výslužku. 

Při hostině se svazovaly dva skrojky chleba pentlí. Jeden ženichův, druhý nevěstin. Koho 

chléb se dřív rozpadnul, ten měl dříve zemřít.  

Rozjaření a zábavu během hostiny zajišťoval svými žertovnými promluvami družba. Na něm 

záleželo, do jaké míry dokázal hosty vtáhnout do svatebního děje, do jaké míry dokázal udržet 

radostnou atmosféru. Během stolování pronášel přípitky, vinše, řečnění, žerty i scénky. 

Chvílemi si vystačil sám, chvílemi zapojoval i ostatní svatebčany, zejména první družici nebo 

mládence. Všichni se navzájem škádlili a popichovali. Tyto řeči bylo předem nutné se naučit, 

vyžadovaly pohotovost a výmluvnost i určitý herecký talent.  

3.7 Připíjení  

Přípitky nesměly chybět na žádné svatbě. Jejich původní význam byl magický. Pronesenému 

slovu byl v tradičním lidovém prostředí velký význam. Přípitky se postupně stávaly 

zábavným prvkem při hostině i po ní. Každý přípitek býval zakončen výkřikem „Vivat!“ a 

hudba zahrála tuš
79

. Připíjelo se ženichovi, nevěstě, družicím a jednotlivě i všem svatebním 

hostům. Přípitky pronášel družba, ale ujímali se jich i mládenci či družice. 

Známé a oblíbené bylo připíjení první družici. Mělo formu určitého soupeření mezi ní a 

družbou. Čím déle dokázala družice družbovi na jeho škádlivé přípitky dotírající na „její 

věneček“ odpovídat, tím větší uznání si na svatbě získala. Družba se postavil před starší 

družici a přednesl jí svůj přípitek. Mládenec jí podal na dřevěném talíři skleničku, aby se 
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napila, družice naučenými frázemi odpovídala. Načež „na talíř cvrnkli stříbrňáky“.
80

  To si 

družice vykupovala svůj věnec.   

V kronice obce Petrašovice je uvedeno, že družice se učila „říkání“ z Vaváka: 

Družba: „(…) Panny družičky milé, sličné, krásné, ušlechtilé. Dovolte pro vaši krásu, něco 

mně toho času. K vaší chvále promluviti, vaše panenství uctíti. Které jako hvězdičkami 

ozdobené věnečkami. Z krásné rozmarýny máte, je na svých hlavách chováte. Ctná panno, 

starší družičko! Jménem nazvaná – potěšte dnes mé srdečko! S tím vaším překrásným věncem 

nezhrdejte mnou mládencem. Já u vás na místě odměny, chci mít lásku bez proměny. Tuš.“
81

 

První družice: „Pane družbo, zvláště milý! k jakému konci a cíli, my naše věnečky máme, zeť 

my je darmo nedáme. Čtěte sobě písmo svaté, uzříte, že mnozí také nouzi, strachy všelijaké 

vystáli, přetrpěli, než věneček obdrželi. Chcete-li vy jej dostati, musíte něco vystáti. Jen se 

tajně k tomu chystejte, páni muzikanti hrajte. Tuš!“
82

 

V sousedním Turnovsku je zachyceno stručnější odpovídání družice: Pěkná řeč, ta vaše 

služba, co nám přednášel pan družba; všecko v uctivosti míti, až nám bude dávat píti. Vivat! 
83

 

Poté družba připíjel i ostatním družicím a všem starosvatbám a muzikanti každý přípitek 

provázeli hlučnou intrádou.  

Připíjení družičkám „o věnec“ však mohli pronášet i mládenci. Mládenci připíjeli – jednotlivé 

družice odpovídaly a vykupovaly si svůj věnec tím, že na připravený talíř přihazovaly 

za každé jednotlivé připití peníze. Takovéto schéma popsal i Vavák. Pro náročnost textu i role 

však bývalo od tohoto zvyku upouštěno a vše bylo ponecháno družbově výmluvnosti. Kromě 

Vavákových obřadných přípitků a odpovědí máme zachycené i kratší, opět ze sousedního 

Turnovska: 
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Družička odpovídá mládenci, který jí „připíjí o věnec“: „Pane mládenec, dnes nebudete tak 

šťastný, abyste dostal můj věnec, třeba jste přišel až z Němec. Chtěly-li jsme s paní nevěstou 

drahé věnečky míti, musely jsme s paní nevěstou daleko pro ně jíti, nebylo o ně ani 

ve Znajmově. Je-li to libosti vaše, dáme vám dva grošiáše. – (Táž.)“ 
84

 Případně: 

„Mládenečku, buď mně milý, proto jsem věnečky vily, bysme naše panenství ozdobily. Vivat! – 

(Táž)“ 
85

 

Podještědské přípitky starosvatbům v době kolem první světové války zachytil řídící učitel 

Václav Havel. Jeho informátorem byl p. Josef Jíra, rolník v Českém Dubu, který byl v mládí 

družbou na 36 svatbách a „uměl f tom chodit“.
86

 Před svatbou vždy obcházel pozvané, 

zjišťoval, co mají a nemají rádi, čím se živí, čím jsou zvláštní a poté jim na míru „ušil“ 

přípitek. Inspiroval se staršími užívanými frázemi a přizpůsoboval je dle potřeb té či oné 

svatby. 

Na talíř si družba postavil sklenici plnou vína a obcházel hosty. Za ním šel mládenec s dalšími 

talíři. Za každý přípitek se hosté odvděčovali vhozením mince mládencovi na talíř. Vybrané 

peníze si rozdělili družba s mládenci za jejich službu. Mládenci pak dostali každý po jednom 

dílu, družba 2 díly. 

„Na zdraví pana faráře,  

že von nám moc pěkně káže; 

za to mu budiž čest a chvála,  

pročež mu volám: Nazdar sláva! 

Na zdraví pana učitele,  

že výborně učí dítky ve škole; 

za to mu buď chvála a čest,  

neboť on toho hoden jest 

Na zdraví … tetičky,  

že má ráda strakatý slepičky! 
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Voni ji nanesou vajec mnoho,  

tu vona má velikou radost z toho. 

Na zdraví … panímámy, 

že svýmu synáčkovi ženit brání; 

co von chce, to vona nechce, 

tak se mu to žení těžce. 

Na zdraví pana mlynáře, 

že von rád mele na jaře 

a na podzim –  

a kdy eště, to vám nepovim. –  

Na zdraví pana … šenkýře, 

že žádnýho nevošidí na míře. 

Když von mu pivo nalije, 

tak se rád sám nejdřív napije. 

Na zdraví … ženušky, 

že umí tancovat hezky, 

třeba měla na nohách bačkory, 

jen když má nohy hodně veselý. 

Na zdraví … pantáty, 

že sou u něho eště dukáty, 

kdo jeho Mařenku vytáhne, 

tomu von s něma všecko zatáhne. 

Na zdraví strejčka Matěje, 

že von si rád karty zahraje, 

nejvíc cvika nebo dardu 

a pak říká: Mordié, to sem dostal do ruky bandu. (…)“
87
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Starý mládenec, kterému matka nechtěla dovolit oženit se s dívkou, kterou měl rád, mohl 

připít své matce: 

„Připíjím na zdraví mý matce,  

že vona mě ženit nechce;  

co vona chce, to já nechci,  

co já chci, to vona nechce,  

tak to de mezi náma těžce.  

Páni muzikanti vivat!“ 
88

 

3.8 Přispívání novomanželům 

Po hostině bylo zvykem mezi svatebčany vybírat příspěvek do domácnosti novomanželů. 

Žertovně o něj prosíval družba s pomocí první družice. Hosté přispívali „na kolébku“, 

„na povijan“, „na okřín“, ale také „na omývačku“, ženu, která na svatbě pomáhala umýt 

nádobí. Zatímco první tři jmenované prvky můžeme označit za tradiční, poslední, tedy 

přispívání na ženu pomáhající s mytím nádobí, se jeví jako poměrně mladý zvyk. Přispívání 

ženichovi a nevěstě, takzvaný „přidánek“, bylo nezbytnou součástí svatby. Hosté o tomto 

finančním vydání věděli a každý si jej dopředu připravil. Vybírání peněz mezi hosty 

s žertovným družbovým a družiččiným doprovodem bylo obecně rozšířeným a užívaným 

zvykem. Kromě podještědských pramenů, petrašovské kroniky a Boženiny svatby, zde 

uvádíme i podobu tohoto obyčeje v sousedních regionech, neboť se prakticky neliší a pomůže 

nám dotvořit jeho kompletní obraz v Podještědí. 

Ve své výmluvné řeči mluvil družba o nastávající manželské povinnosti přirozenosti, totiž že 

zajisté nedlouho po svatbě nevěsta počne a mladý pár „bude kolíbat“. A jaké že je s tím práce 

a namáhání. „Slovutní přátelé! Zde tito noví manželé dle Boží pořízenosti a běhu přirozenosti 

mohou v roce aneb déle tož ke cti a Boží chvále, když se budou milovati – i synáčka kolébati a 

to jak ve dne, tak v noci. Proto žádám ku pomoci na kolébku, povijánek, také o malý přidánek. 

Pan ženich se ohlašuje, že on sám napřed daruje, že by raděj vláčel, oral, než by kolíbal a 

choval, že dá za to nový tolar.“
89

 Přinesl starou mísu, do které postupně všichni lidé přispěli. 

Někteří, jak uvádí Jan Hrdlička, přispívali až po dvou zlatkách. Když bylo vybráno, předal 
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družba mísu starší družici, která mísu začala za zpěvu ukolébavky kolébat. Turnovská 

ukolébavka zněla: 

Dělej, dělej, za tou vodou kolíbečku javorovou,  

dělej, dělej, až uděláš, pak se na ni pokolébáš. 
90

 

Družice houpala s mísou prudce ze strany na stranu a čím dál tím prudčeji. Poté, nejlépe 

nepozorovaně, vysypala peníze nevěstě do klína. Bez peněz již kolíbala tak prudce, až se mísa 

rozbila. Pro větší lomoz mohla družice do mísy po vysypání peněz vložit příbory. Výtěžek 

z této sbírky měl nevěstě přispět na výbavu pro novorozence.
91

 Kromě konkrétní hodnoty 

měly darované peníze symbolickou hodnotu. Byly znakem bohatství. V tomto obyčeji 

nalézáme i symboly další, střepy pro štěstí a rituální hluk jako prostředek proti zlým silám. 

Symbolický smysl se ale z paměti podještědských svatebčanů vytratil dříve, nežli zvyk 

samotný. Je pravděpodobné, že v době, kdy jej zaznamenal Jan Hrdlička, byl jeho účastníky i 

pozorovateli vnímán pouze jeho zábavný charakter. 

Petrašovická kronika se dále zmiňuje o sbírce na „omejvačku“, tedy ženu, která na svatbě 

pomáhala mýt nádobí, ale popis zde chybí. Ten máme doložený na Mnichovohradišťsku: 

Družba přinesl na stůl mísu naplněnou vodou. Postavil ji před starší družičku, která do ní 

vhodila stříbrný dvacetník nebo desetník a podala ji mladší družičce. Ta též vhodila peníz a 

podávala mísu ostatním hostům. Každý host si namočil ve vodě ruce, utřel je ručníkem, který 

nosil družba připravený na holi jako prapor a posléze vhodil menší peníz do vody. Naplněná 

mísa byla odnesena ženě, která umývala nádobí. Obdobně se vybíralo i na kuchařku, jen s tím 

rozdílem, že v míse nebývala voda. 
92

 

Mísa naplněná vodou sloužící na vybírání finančních příspěvků se užívala při svatbách na 

celém území Čech, Moravy i Slezska. Kořeny tohoto zvyku lze nalézt již v renesančním 

šlechtickém prostředí. Mísa zde byla běžně užívána během hostin a stolovníci si v ní 

oplachovali prsty zamazané od pokrmů. V lidovém prostředí byla vodě připisována očistná a 

plodivá moc. Mísa s vodou byla užívána pouze k rituálním účelům.
93

 Lze soudit, že 
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interpretace vykládající mísu s vodou jako „atribut“ ženy, která myje nádobí, je mladého 

vzniku a pravděpodobně místní provenience.  

Svatební atmosféru rozjařovaly zábavné scény, které družba sám nebo s pomocí první družice 

během svatby předváděl. Jejich účelem bylo pobavit, ale zároveň vybrat další peníze, jako 

v případě scény následující, kterou popsala Anežka Čermáková – Sluková: 

První družice vzala velký hrnek kávy, položila jej na starou mísu či pekáč, dala do něj 

„cezátko“, tedy cedník, a podávala ho družbovi se slovy: „Vážený pane družbo! (…) Tolik jste 

se nachodil přes hory a doly, o všecku velikou starost jste tu svatbu ke konci přivedl, a teď, 

když je vše šťastně odbyto, máte jistě notný hlad. Měl jste ze všech nejtěžší úlohu, a proto 

musíte také dostat největší hrnek kávy.“ Ostatní ale na družbu naléhali, aby se s nimi podělil, 

že tak velký hrnec je pro jednoho příliš. Snažil se proto družba kávu nabrat do „cezátka“, 

ze kterého mu však vytékala a zůstával jen škraloup. „Inu arciť! Jak pak to tam má něco 

zůstat, když mi udělali do lžice dirky. Musím si to dát spravit.“ A odešel do síně. Po chvíli se 

vrátil, v rukou pekáč plný vidliček a nožů. Zakopnul a upadl na zem, načež se s obrovským 

rachotem rozletěly příbory a „na mrhotinu“ rozbil pekáč! I v tomto zvyku spatřujeme již výše 

zmiňované magické prvky, střepy pro štěstí a rituální, ochranný hluk. Na vrchu pekáče přinesl 

družba ještě balíček, který se při pádu kamsi zakutálel. Dar pro nevěstu a ženicha, který byl 

následně nalezen a jako veliká vzácnost dražen.
94

 Ukrýval jablko či kus koláče.
95

 

Pakliže se konalo strojení kužele, nastávalo po hostině jeho odstrojování. Svatebčané, ovšem 

pouze muži, z nichž někteří nesli dřevěná nosítka, zašli do statku pro kužel, kde byl večer 

před svatbou ustrojený. Z přineseného kužele odstraňovali za hudby a zpěvu motouzy, 

cukrovinky, ovoce a pečivo, které se rozdávaly přítomným dětem. Odstrojený kužel byl 

uložen do komory. Byl taktéž příspěvkem do domácnosti novomanželům a hrál velice 

důležitou a symbolickou roli při stěhování nevěsty k ženichovi. Někdy údajně obsahoval 

kužel tolik lnu, že z něho utkali 60 i více loket plátna. Na košile, slamníky a podobně.
96

 

                                                                                                                                                         
s. 334. 
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Podle Pavla Krejčího měl být v oblasti Podještědí během vybírání na kolíbku novomanželům 

tančen tanec Kolíbka. Kolíbku mely tančit dvojice po obvodu kruhu čelem proti sobě v držení 

za ruce. Taneční kroky v tomto tanci obsažené jsou chůze a sousedská.
97

 

 

K této informaci je potřeba přistupovat obezřetně. Jedná se mladou rekonstrukci a tanec navíc 

nebyl zaznamenán přímo v Podještědí. Jeho případné podještědské provedení se tak mohlo do 

značné míry lišit. 

3.9 Veselka 

Po skončení hostiny a všech náležitostí s ní spojených, když družba poděkoval všem hostům 

za sebe a hostitele, následovala „veselka“. Ta se odbývala povětšinou v hospodě, případně se 

mohlo zůstat v nevěstině domě. Před taneční zábavou se chodili svatebčané opět převléknout 

a také si domu odnésti výslužku. 

Pakliže se svatba odehrávala již mimo dům nevěstiných rodičů, před odchodem se družba 

s rodiči za nevěstu loučil těmito slovy:  

„Milé dítky a noví manželé, Bůh skrze Jeremiáše proroka někdy pravil: Požehnaný, který 

doufá v Hospodina, on podoben bude stromu při vodách, jenž necítí, když přijde vedro, ale 
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list jeho bývá zelený a nestará se, aniž přestává nésti ovoce. Taktéž i vy, nastávající manželé, 

chcete-li v potěšení a radosti žíti a ovoce dobrých skutků nésti, nemusíte se Boha báti, všeho 

se varovati, co on nenávidí a zapovídá a pevně se držeti toho, co on přikazuje. Obzvláště 

pamatujete na to, co moudrý Siraen praví: Celým srdcem cti otce svého a na bolesti matky 

nezapomínej! Vy pak, drazí rodiče, této šlechetné panny a dnes již manželky, jenž jste ji až 

do této chvíle starostlivě odchovali, čest, dobré jméno a budoucí zaopatření její obstarali a 

tomuto jejímu choti za věrnou manželku dali, já vám nyní na jejím a jich obou místě za všecko 

srdečně děkuji. (…) Žehnejte dnes dítkám těmto a vy, matko, odevzdejte dceru svou choti 

jejímu těmito slovy: Aj dávám dceru svou k věrné ruce tvé, nezarmucujž ji.“
98

 Poté se všichni 

odebrali k muzice. Byl-li ženich přespolní, konala se veselka zpravidla u něj ve vsi. 

Do hospody se šlo za doprovodu muziky, svatebčané si s sebou nesli pohoštění, hlavně 

koláče, ale i maso, které zůstalo od hostiny. Když průvod dorazil, promlouval družba nejprve 

k hospodskému: „Pane krčmáři, vy ste chybil velice, že jste nás hned nepustil do světnice. 

F tom čase, co bylo zavřený, víno a koláče, všecko mi bylo vodebraný, a já nynější čas 

přicházím s prázdnou rukou zas.“
99

 Poté byli uvedeni k připraveným stolům. Pivo dal 

hostinský, aby si svatebčané nemuseli pro každou sklenici k šenku, do dvou hlubokých 

„krhanců“, ze kterých si každý nabíral dle libosti. 

Večerní veselka představovala vyvrcholení celodenní bujaré nálady. Její nezbytnou složkou 

byli muzikanti, kteří provázeli celou svatbu od začátku do konce. Čím bohatší byla svatba, tím 

byla také hlučnější, tím větší muzika na ní hrála. K doprovodu lidového tance se používalo, 

jak píše Pavel Krejčí, vždy jednoho klarinetu a jedné flétny a pak dalších smyčcových 

nástrojů. V případě, že nebyla flétna, hrály dva klarinety. Důležitou úlohu hrály též nástroje 

drnkací, trsací, harfy a citery.
100

 

Jako první tančili podle starého zvyku družba s nevěstou, až poté si s ní zatančil ženich. 

Během večera měl jít s nevěstou do kola každý, neboť kdo nešel, toho poté „bolel pupek“. 

Tradovala se též pověra, že houslistova struna, která praskla při tanci nevěsty a ženicha, má 
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magickou moc. Hodila-li se formanovi na cestu, měl zaručeně „zvrátit“, tedy překlopit vůz.
101

  

Anežka Čermáková – Sluková uvádí, že svatební veselka poskytovala prostor pro mnohé 

veselé tanečné kousky, které byly jindy vidět zřídka. Lze předpokládat, že se hosté v průběhu 

večera, závěrečné fázi svatebního dne, stávali rozjařenými a poněkud ztráceli autocenzuru a 

jejich pohyby neodpovídaly tak docela „dobrým mravům“. Mnohý si nechal hrát sólo. Vdané 

ženy, jindy vážené, si nechaly hrát volenku a tančily spolu navzájem, stejně tak i muži.
102

 

Když tančil bratr se sestrou či rodiče se svými dětmi říkalo se, že tančí „andělský tanec“.
103

  

Pro příležitost svatební veselky uvádí Pavel Krejčí druhý ze svých svatebních tanců, 

Holubičku. Tento tanec byl údajně určen zejména pro družice a mládence. Holubička 

sestávala ze dvou částí. První představovala „létání“, druhá část „plašení“ holubičky. Tančily 

ji dvojice čelem proti sobě držíce se za ruce. Tanečník byl levým bokem do středu kruhu. 

Tančilo se po obvodu kruhu s velkými vzdálenostmi mezi tanečními dvojicemi. Holubička 

sestávala ze sousedské v obměnách a obkročáku.
104

 I k tomuto zdroji je potřeba přistupovat 

obezřetně z již výše zmiňovaných důvodů: Jedná se rekonstrukci pozdního data vzniku a 

tanec nebyl zaznamenán v Podještědí. Jeho případné lokální provedení se mohlo výrazně lišit. 
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Když přestala hrát hudba a muzikanti si potřebovali odpočinout, dala se do zpěvu chasa. 

Dívky zpívaly a vodily se po sále, přidávali se k nim hoši, až zpívali všichni. Tanec, hudba a 

zpěv často trvaly až do rána. Ženich s nevěstou však měli být, jak se dočítáme v zápiscích 

Václava Havla, do půlnoci doma. Během veselky probíhalo i čepení nevěsty. „Outratu“ měli 

platit druhý den ráno starosvatbové rovným dílem.  

Některé zdroje uvádí, že z veselky odcházeli již mladí manželé spolu, jiné zmiňují, že se 

každý vrátil do domu rodičů. Ženich se měl v druhém případě nechat hlučně vyprovázet 

muzikou až k domovu. Druhá varianta odpovídá podještědskému zvyku, totiž že nevěsta se 

k ženichovi nestěhovala ihned po svatbě, ale zůstávala ještě nějaký čas u rodičů. Záleželo 

však na situaci a tento zvyk mohl být značně variabilní. 

3.10 Čepení nevěsty 

Úprava hlavy byla jedním z hlavních ukazatelů ženina rodinného stavu, zdali byla svobodná 

či vdaná. Vdané ženy se obecně od svobodných děvčat odlišovaly hlavou zakrytou. Děvčata 

mohla vystavovat své vlasy na odiv, splétat je do copů, zdobit mašlemi. Nosily „vínek“, 
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vyšívaný pruh látky, který si uvazovaly kolem hlavy a vždy odhaloval temeno hlavy. Ženy 

oproti tomu své vlasy ukrývaly pod čepce a šátky, které pokrývaly celou hlavu. 

Panenským znakem podještědský svobodných dívek byl „podvínek“, obdoba vínku, která 

však, stejně jako měkké selské čepce, měla na spáncích vyšívané nabírané oblouky, „ušička“. 

Podvínek odhaloval temeno hlavy a měla ho na hlavě o svatbě i nevěsta. Vedle zeleného 

rozmarýnového věnce symbolizoval její dosavadní panenský stav.  

Dokončení rituálu přechodu ze svobodné dívky na vdanou ženu představovalo čepení nevěsty. 

Sejmutí znaku panenské čistoty, zeleného věnce, a nasazení čepce, který označoval vdanou 

ženu a její manželský stav. Čepec byl doplněn ještě další pokrývkou hlavy, šátkem. Čepení 

prováděly vdané ženy, příbuzné, starosvatby. Spolu s věncem byl nevěstě sejmut i vínek.  

Čepení prováděla nejčastěji nevěstina kmotra.  

Podještědské „vočepení“ nevěsty se provádělo během veselky.  Jeho průběh máme zachycen, 

ač krátce, v petrašovické kronice. O půlnoci či těsně před ní semkly se kolem nevěsty vdané 

ženy a posadily ji na vědro s vodou. Muži, ani svobodné dívky se čepení účastnit nesměli. 

Ženy sňaly ji z hlavy atributy pannenství a nasadily na jejich místo atributy vdané ženy. 

Nasadily nevěstě měkký čepec s „bílýma ušičkama“ a ovázaly hlavu šátkem, „kuklí“, „na 

babku“. 
105

 

Nevěsta měla během čepení plakat, vzlykat a čepec si z hlavy třikrát strhnout, aby bylo vidět, 

jak nerada se vzdává svého panenského stavu. Někdy bývaly negativní emoce a pláč pouze 

předstírán. Mnohá nevěsta se však v tuto chvíli neubránila emocím skutečným. Slzy, které 

nevěsta během čepení ronila, se snažily ženy zachytit do sklenice s kořalkou. Vypil-li je 

ženich, neměl ženu bít. Když byla nevěsta „vočepená“, chytly se ženy za ruce a točily se 

kolem nevěsty dokola zpívajíce „Už je to uděláno, už je to hotovo“.
106

 Své nově nabyté místo 

v řadách žen musela vykoupit lahví rosolky. Václav Havel zachytil v roce 1910 podobu písně 

následovně: 
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Už je to udělaný, už je to hotový, 

panímáma dceru vdala a pantáta nic neví.
107

 

Obdobný popis čepení nacházíme na Hradišťsku: Před půlnocí utvořili svatebčané kolem 

nevěsty taneční kolo. Po přetančení dvou kousků přinesli do kola židli a nevěstu na ni 

posadili. Některá z přítomných vdaných žen sejmula s hlavy věnec a zpívala: 

Proč vy panny, družičky, tak smutně stojíte, 

že vy na můj zelený věneček pranic nebráníte 

počkejte, však já zas, až přijde ten váš čas, 

nebudu bránit nikdy na vás. 

Píseň se třikrát opakovala. Následně byl nevěstě na hlavu posazen čepec. Potom s nevěstou 

vdané ženy tančily, dokud si ji od nich ženich nevykoupil hubičkou a lahví rosolky.
108

 

Nevěsta se aktem „vočepení“ stala v očích všech vdanou ženou, což vystihuje i text 

v Podještědí zpívané písně:
 109

 

Včeras měla ještě věnec, 

ale dnes už máš bílý čepec 

3.11 Stěhování nevěsty 

V Podještědí byla dodržována tradice, že se nevěsta nestěhovala ke svému muži hned 

po svatbě, nýbrž zůstávala ještě nějaký čas ve svém rodném domě a manžel za ní docházel. 

„Rodiče by si to za hanbu pokládali, kdyby dcíru jen tak hned z domu vystrčili, jako by tu už 

pro ni sousto chlíba neměli.“
110

 Po tuto dobu se většinou ještě sháněly poslední kusy 

do výbavy, nebyla-li kompletní.  

Nejvhodnější doba pro stěhování k ženichovi bylo, „když jde měsíc nahoru“, tedy když 

dorůstal. Podoba stěhování záležela samozřejmě na velikosti nevěstiny výbavy a jejího věna. 

                                                 
107

 HAVEL, Václav. Národopisné práce a písně z Českodubska. Rukopis. Archiv Podještědského muzea 

v Českém Dubu. Karton V.H. 23 – Národopisné práce a materiálie. Píseň č. 188 

108
 ŠIMON, Alois. Zašlé svatební zvyky na Hradišťsku in Od Ještěda k Troskám: vlastivědný sborník českého 

severu. Turnov: Učitelské jednoty, 1926-1927, s.114 

109
 HAVEL, Václav. Národopisné práce a písně z Českodubska. Rukopis. Archiv Podještědského muzea 

v Českém Dubu. Karton V.H. 23 – Národopisné práce a materiálie.. Píseň č. 218 

110
 SVĚTLÁ, Karolina. Krejčíkovic Anežka in Ještědské povídky. Praha: SNKLHU, 1954. s.126 

Včeras byla ještě pannou, 

ale dnes už jsi jeho ženou. 



59 

 

Šlo-li o bohatou nevěstu, stěhovala se nevěsta na vozech. Chudá si odnášela to, co měla, 

pěšky. Ve vyšších, strmých polohách i bohaté nevěsty chodívaly do svého domu pěšky, neboť 

terén, stejně jako v případě svatebního průvodu, neumožňoval přepravu na vozech. Bývalo tak 

vše odneseno předem a při oficiálním stěhování si nevěsta nesla pouze malou, symbolickou 

část své výbavy, se kterou ji pomohly družice.  

Podrobný popis stěhování nevěsty nacházíme v kronice obce Petrašovice: Bohatá nevěsta se 

stěhovala s velkou parádou a náležitými obřadními úkony. Napekly se koláče jako na svatbu, 

v den stěhování do domu nevěstiných rodičů dorazily družice. Se stěhováním, bylo-li 

zapotřebí, pomáhali sousedé. Zapůjčili vozy i koně, pomáhali s nošením nákladu. Koně se 

vykartáčovaly a nazdobily. Vpletly se jim do hřívy a ocasu pentle. Vyleštil se a namazal 

postroj.  

Ráno byly na žebřiňák a „fasuňky“, vozy s plnými postranicemi, naskládány všechny 

nevěstiny věci: „peřiny, šaty, malovaný nábytek, kuchyňské nářadí, díž, škopíčky a konve“, 
111

  

faktické i symbolické atributy ženské práce. První vůz byl určen pro nevěstu. Nezbytným 

atributem na nevěstině voze byl nový kolovrat a přeslice, na které byl navléknut vysoký kužel 

z vyvochlovaného lnu. Kužel byl ozdoben dlouhými červenobílými pentlemi. Pro každý vůz 

byl připraven košík sušených švestek, hrušek a křížal i mísa koláčů. Do nevěstina domu se 

dostavil ženich. Společně zde všichni poobědvali Po jídle nastalo loučení s rodiči a rodným 

domem a mladá žena se vypravila ke svému novému domovu. 

                                                 
 
111

 HRDLIČKA, Jan.  Kronika obce Petrašovice s.213. 



60 

 

 

Vůz stěhující reprezentativní nevěstinu výbavu při korunovační svatbě v Praze roku 1836 

Na vyobrazení korunovační svatby nalézáme i vůz stěhující nevěstinu výbavu. K příležitosti 

korunovace byl vystrojen vůz velice bohatě a zdobně. Při svatbách byla zdobnost umírněnější 

a výbavy často mnohem chudší. Přesto tato malba představuje vyobrazení více než názorné. 

Uprostřed vozu jsou umístěny peřiny, které tvořily základ výbavy, chloubu mladé hospodyně 

a symbol prosperity. Dále zde zaujímá důležité místo kužel, kolovrat a přeslice se zásobami 

lnu, neboť předení patřilo k základním povinnostem hospodyně a je archetypem ženské práce. 

Naloženy jsou též nástroje k zpracování lnu, drhlen a vochle. Na voze vidíme nezbytné 

domácí nádobí: máselnice, symbolizující mléčné hospodářství, které bude mít hospodyně na 

starost, díže na zadělávání chlebového těsta, která byla vnímána jako rituální nádoba, konve a 

pracovní náčiní, kosy, hrábě, vidle, cepy a motyku.
112

 Ve spodu lze spatřit lidový malovaný 

nábytek, truhlu, almaru, kolébku a židli. Výbava nepředstavovala pouhý rodičovský materiální 
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 Pracovní náčiní jako kosy, hrábě atd., spojované spíše s mužskou činností, součástí nevěstiny výbavy 

nebývaly. Na vůz byly umístěny  spíše jako divadelní rekvizita pro diváky korunovačního průvodu. Ze stejného 
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příspěvek do nového života. Byla též hmotnou připomínkou nevěstina citového pouta 

k domovu a odrážela vzájemný vztah nevěsty a rodičů. 

Loučení nevěsty s rodným domem bývalo často velmi tesklivé, ve starších dobách velice 

obřadní, doprovázeno zpěvem. V Havlově sbírce písní nalézáme píseň, ve které se nevěsta 

loučí se svou rodinou a družkami z rodné vesnice:  

Sbohem moji rodičové 

 já už se s váma loučím 

jedinému Pánu Bohu 

já vás všecky poroučím.  

Děkuji vám má matičko  

za vaše vychování 

ať vás Pámbu všude chrání 

ať vám Pámbu nadělí. 

 Sbohem moje kamarádky, 

 co jsem vám ublížila, 

 pro Boha vás za to prosím 

 jestli jsem vás soužila. 
113

 

Stěhování nevěsty, které otevírá poslední fázi rituálu, byla podívaná, kterou si lidé 

nenechávali ujít. Seběhla se často celá ves, spousta zvědavců a hlavně dětí. Nevěsta všem ze 

svého vozu mávala. Družičky rozhazovaly kolem pobíhajícím dětem připravené suché ovoce.  

Prvnímu vstupu mladé ženy do nového domu byla přikládána velká důležitost a pojila se 

s ním tudíž řada pověrečných praktik. Když přišla nevěsta k novému domovu, ze všeho 

nejprve se podívala za komín. V tomto gestu můžeme spatřovat symbolické gesto, poklonění 

se ohništi, které bylo centrálním bodem „ženské části“ světnice. Mladší výklad, který nám 

předkládají prameny, podává vysvětlení, že nevěsta tak činila proto, „aby se jí nestejskalo“.
114

 

Tchýně poznala, jak se mladé ženě v domácnosti povede tím, že hodila přede dveře koště. 
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 HAVEL, Václav. Národopisné práce a písně z Českodubska. Rukopis. Archiv Podještědského muzea 

v Českém Dubu. Karton V.H. 23 – Národopisné práce a materiálie. Píseň č. 22.  
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 HAVEL, Václav. Svatba na Českodubsku. Rukopis. Archiv Podještědského muzea v Českém Dubu. Karton 

V.H. 26 – Národopisné práce a materiálie. 

Děkuji vám můj tatíčku, 

za to vaše starání 

ať vaši šedivý hlavě 

Pámbu dá požehnání. 

Ach mí drazí sourozenci 

už se vod vás ubírám 

nebudem se spolu těšit 

už vás málo uhlídám. 
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Zvedla-li je nevěsta, byla pořádná, nezvedla-li a nechala jej ležet, znamenalo to, že se jedná o 

děvče nepořádné. 

Když vstoupili manželé do domu, měla se ponejprv nevěsta manželovým rodičům „jako 

dcera“ poklonit a mladí manželé dostali od nich požehnání. Poté měla nevěsta vykropit 

světnici a chlév svěcenou vodou. Bývala uvítána chlebem a solí. Pro přišedší byly připraveny 

též koláče jako pohoštění. Když byly stěhovány nevěstiny věci do domu, povalily družičky 

ženicha do nevěstiných peřin a polštářů a naskládaly je na něj. Tento akt měl zajistit, jak 

vypovídá Anežka Čermáková – Sluková,  že muž více nebude koukat po jiných a zůstane své 

ženě věrný. Poté, co byly všechny nevěstiny věci na svém novém místě a co se všichni 

zúčastnění společně občerstvili a pobavili, rozloučila se nevěsta, často plačíc, se svými 

družicemi, které odjely na vozech zpět. 

Přestěhováním nevěsty do nového domu byl plně dovršen svatební rituál. Když bylo po všem, 

neměl „z celý svarby nikdo nic, nežli ženich nevěstu.“
115

 

3.12 Ukládání na lože 

Úplným spojením ženicha a nevěsty bývalo jejich společné uložení na manželské lože. Tento 

rituál vycházel z prastaré tradice a v průběhu devatenáctého století postupně vymizel. 

Vzhledem k jeho choulostivosti se na celém území Čech a Moravy uchovalo málo pramenů, 

které by o něm vydaly kompletní a věrohodné svědectví. Folklorní sběratelé a zájemci 

o lidovou kulturu 19. století se ve svých popisech tradiční svatby tomuto tématu do velké 

míry vyhýbají. V Podještědí i okolních oblastech jsme prozatím k tomuto tématu nenašli 

prameny žádné. Nelze tudíž s určitostí říci, jak byl tento rituál prováděn a v které době od něj 

bylo upuštěno. Vzhledem k výše zmiňovanému faktu, že jedny zdroje uvádí, že z veselky 

odcházeli již mladí manželé spolu a jiné zmiňují, že se každý vrátil do domu rodičů, 

nemůžeme ani určit, kdy měli být novomanželé na lože uloženi. Nebudeme zde proto téma 

ukládání na lože hlouběji rozebírat a předkládat spekulace o jeho možné podještědské lokální 

podobě. Pouze v hrubých bodech nastíníme jeho obecný průběh tak, jak jej známe z jiných 

částí Čech:  

Obřadníci přivedli oba novomanžele do komory, kde bylo nachystané manželské lůžko. 

Nevěstu přiváděly nejčastěji družičky, ženicha mládenci nebo družba. Mladí se za přítomnosti 
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celé družiny uložili ke spánku. Družba měl k novomanželům promlouvat a nabádat je 

ke spořádanému životu a modlitbě. Spolu s obřadníky zpíval. Uchystaná postel byla přirozeně 

cílem magických prosperitních úkonů. Pod postel se kladla sekera, aby zajistila v budoucnu 

mladému páru bezpečí. Kolik polínek bylo vloženo v peřinách, tolik dětí měl pár v budoucnu 

vychovat. Obilí v nohách zajišťovalo plodnost. 
116

 

Některé družbovy promluvy a obřadní písně, určené k ukládání na lože nalezneme u Vaváka: 

Chtíc aby spal vinšovala miláčkovi, hrdlička ponocovala samečkovi: nynej choti moje kráso 

vinšovaná, nynej srdce mého lásko vždy žádaná. (…) Pannenství své ti daruji, dar 

předrahý,věnečkem tě korunuji za své hlavy: ty jsi můj ze všech zvolený v soudu Božím, 

pro tebe můj vínek zelený ráda složím. (…) 
117

 

Závěr  

Na základě shromáždění, srovnání, rozboru a kritického zhodnocení pramenů, zejména 

regionálních, jsme se pokusili vytvořit autentický obraz podještědské svatby v tradičním 

venkovském prostředí 19. století. Charakterizovali jsme znaky a prvky tohoto procesu a 

obyčejů s ním spojených. 

Předložením podrobného schématu lidového svatebního rituálu nám v něm jasně vystoupily 

kontury přechodového rituálu, jak je určil Arnold van Gennep: odloučení, přechod a přijetí. 

Zřejmé jsou tyto jednotlivé fáze v chování svatebního páru, zejména nevěsty. Odloučení 

nevěsta podstupuje již před svatbou, kdy se straní určitých činností. V rámci svatebního dne 

dochází k odloučení ráno, kdy je nevěsta ukryta „na komoře“ a čeká na příchod družby a 

ženicha. Následně pro ni nastává fáze přechodová, liminální, doba pomezní vyznačující 

určitou nejistotou. Aktér je během ní ohrožen, snáze může podlehnout zlým magickým silám. 

Průvod družic a mládenců proto bývá vykládán jako ochranná družina.
118

 Je to také doba, 

během které se rozhoduje o podobě budoucího života.  Proto v této části svatby nalézáme 

velké množství pověrečných praktik založených na imitativní i kontaktní magii a bývá též 

spojena s předpověďmi budoucího zdaru či nezdaru manželství: Nevěsta si bere s sebou do 
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kostela kus chleba a minci. Dle svitu svíček na oltáři lidé předpovídají podobu manželství a 

podobně.  Přechod do nového společenství je uskutečněn během čepení, kdy je nevěsta přijata 

mezi vdané ženy. Završení přechodu představuje příchod nevěsty do nového domu. U ženicha 

nejsou jednotlivé fáze tak zřejmé a jasně identifikovatelné. Přesto i v jeho úloze a chování je 

lze nalézt. 

Téma tradiční podještědské svatby v sobě nese mnoho složek a je obtížné je zpracovat 

všechny ve stejné míře a se stejnou hloubkou.  Nejvíce materiálu jsme nalezli k obyčejové 

stránce svatby. Svatební zvyky tak tvoří, vzhledem k dostupným pramenům, těžiště naší 

práce. Pozornost jsme nevěnovali svatebnímu lidovému oděvu a hudební a taneční stránce 

svatby. 

Podještědí byla badatelská pozornost věnována od počátku 20. století a výzkum na poli 

tradiční lidové kultury zde prováděla řada badatelů.
119

  Stále je však Českodubsko odbornými 

kruhy zahrnováno do oblasti Turnovska či Pojizeří obecně a nebývá vnímáno jako samostatný 

etnografický region. Ačkoli jižní Podještědí nese řadu rysů shodných či podobných jako výše 

zmíněné oblasti, nalézáme zde svébytnou duchovní i materiální kulturu. Touto prací hodláme 

přispět k přesnější definici a vyčlenění této etnografické oblasti. Autorka si klade za cíl 

pokračovat v bádání na téma tradiční lidová svatba komparací podještědských svatebních 

zvyků se zvyklostmi přilehlých pojizerských krajů, Mladoboleslavska, Turnovska a 

Podkrkonoší. 
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