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Anotace 

Bakalářská práce „Městské historické slavnosti a jejich historické náměty z období 

vlády Přemyslovců a Lucemburků.“ Tato práce popisuje fenomén historických 

městských slavností ve střední Evropě, zejména v moderní době. Jejím cílem je 

poukázat na historické motivy slavností, např. události, které jsou oslavovány, a na 

jejich souvislost s dnešními slavnostmi. Práce popisuje vývoj a změny, kterými 

slavnosti procházely, i současné vlivy na jejich podobu a na trendy jejich dalších změn. 

Vedle výčtu významných slavností a jejich vzájemného srovnání je zde pojednáno o 

účinkujících, o oslavovaných dějích a o ohlasech publika. 
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Abstract 

The Bachelor´s thesis „Historical festivities in towns and their historical themes  taken 

from the Premyslid and Luxembourg period.“ This study describes the phenomenon of 

historical festivities in towns of Central Europe. Its aim is to highlight the historical 

themes of the festivities, e.g. the events being celebrated, and their association with 

today's festivities. The work describes the development and changes which the 

festivities went through and the present-day influences on their appearance and the 

trends of their further changes. Beside the list of major festivals and their mutual 

comparison, the study focuses on their performers, on the storylines of the celebrations 

and on the response of the audience. 

 

Keywords 

towns festivities, history of towns, Premyslids, Luxembourgs, historical tradition 

 

Počet znaků (včetně mezer): 117 400 

 

 

 

 

 

 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=74d2c033ed1ff53b25650bc4696392d7&tid=5&do=main&doo=detail&did=145932
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=74d2c033ed1ff53b25650bc4696392d7&tid=5&do=main&doo=detail&did=145932
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=74d2c033ed1ff53b25650bc4696392d7&tid=5&do=main&doo=detail&did=145932
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=74d2c033ed1ff53b25650bc4696392d7&tid=5&do=main&doo=detail&did=145932


Poděkování 

Zde bych chtěl poděkovat paní PhDr. Evě Doležalové, vedoucí práce, za její pomoc. 

Děkuji také všem, kdo mi poskytli cenné rady a materiály, které posunuly tuto práci 

výrazně vpřed.



5 

 

Obsah 
 

 

Úvod .................................................................................................................................. 6 

1. Proč se slaví – Důvody, příčiny a souvislosti ............................................................... 7 

1.1. Vítání panovníka jako nejvýznamnější příčina městské slavnosti ....................... 10 

1.2. Role výročních trhů a hostinců v rámci městských oslav .................................... 12 

2.2. Barchan v Jemnici ................................................................................................ 19 

2.3. Hradec Králové - Slavnosti královny Elišky ........................................................ 25 

2.4. Oslavanské slavnosti ............................................................................................ 26 

2.5. Městské slavnosti a Společenství měst s Husitskou minulostí............................. 28 

2.6. Souhrn a rozčlenění témat městských historických slavností .............................. 35 

3. Realizace ..................................................................................................................... 36 

3.1. Realizace vybraných námětů městských historických slavností a jejich srovnání 

s historickou skutečností ............................................................................................. 38 

3.2. Účinkující a kostým ............................................................................................. 42 

4. Tradice představených městských historických slavností .......................................... 43 

5. Děj s oslavou související: šerm, jarmark, historická hudba a tanec ........................... 44 

5.1. Historický šerm .................................................................................................... 45 

5.2. Historické jarmarky na městských slavnostech ................................................... 46 

5.3. Tanec, hudba, žerty a zpěv ................................................................................... 47 

5.4. Hudba ................................................................................................................... 49 

6. Ohlasy veřejnosti na městské slavnosti ...................................................................... 49 

Závěr ............................................................................................................................... 51 

Seznam literatury ............................................................................................................ 54 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Úvod  

 

Obsahem této bakalářské práce jsou městské historické slavnosti, jejichž scénáře jsou 

inspirované skutečnou historickou událostí.     

Měst, která dnes mají své historické slavnosti je bezpočet, a rok od roku se jejich počet 

rozšiřuje. Každé město hledá ten nejlepší a nejproslulejší moment své historie, který by 

bylo možno připomenout v rámci jeho prezentace. Jde tedy o široké spektrum dějinných 

témat, proto bylo dosti obtížné zvolit si historické období a vybrat vhodná města pro 

téma této práce. Nakonec jsem se rozhodl sestavit jakési měřítko, podle kterého jsem 

vypracoval výběr dějinného období a jednotlivých městských slavností. 

Prvním faktorem mnou určeným, bylo zjistit nejvíce připomínané období českých 

dějin, které je obsahem scénářů slavností. Na základě zkoumání materiálů týkajících se 

tohoto tématu jsem došel k závěru, že je jím zcela jednoznačně období vlády 

Přemyslovců a Lucemburků. Vybíral jsem tedy města s touto tématikou oslav, přičemž 

bylo rozhodující, aby byla v mé práci zastoupena oblast Moravy i Čech.  

Dalšími aspekty byly - tradice slavnosti, velikost města a rovněž jakési časové 

rozložení v tomto historickém období. Přičemž jsem považoval za důležité, že zde není 

popisován pouze námět a dnešní stav, ale u většiny slavností také děj jejich vývoje od 

počátku ke dnešku. To samé jsem se snažil sledovat i u děje souvisejícího s oslavou a 

realizací.  

Jedna z otázek, na kterou se tato práce snaží v krátkosti odpovědět, je důvod a tradice 

oslav v obecné rovině. 

Poté jsem se pokusil sledovat problém realizace oslav a směr, jakým se oslavy ubírají 

a pravděpodobně ubírat budou. Další stránkou mé práce byl pokus o srovnání realizace 

scénářů se skutečností a zachycení nejčastějších historických omylů v této realizaci.  

Také je zde uvedeno několik standardních scénářů, které se na slavnostech dosti 

často využívají k obměňování programů. Je důležité podotknout, že nejde o náměty 

hlavního děje, ale spíše o scénáře vedlejších programů. Hlavní nosnou částí je téměř 

vždy příjezd panovníka do města. Scénář příjezdu musí korespondovat s dochovanými 

materiály o události. Dalším aspektem je příprava trasy jeho cesty, ztvárnění a 

doprovodný program, který utvoří celek tohoto aktu. Krom naplánování programu pro 

diváky, je třeba připravit doprovodný program tak, aby v rámci vystoupení působil jako 

pobavení pro panovníka, tedy hlavní postavu celé slavnosti.   
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 Důležitou stránkou v mé práci je pohled na účinkující, jejich kostýmy a doplňky 

s důrazem na vizuální složku. Vedle toho jsem se pokusil sledovat řadu dalších hledisek 

v průběhu slavností, jako například konzumace potravin a nápojů.   

V neposlední řadě se v práci zmiňuji o přístupu a názorech veřejnosti k tématu 

městských historických oslav a historickým slavnostem obecně. Jde o stručný souhrn 

hodnocení a názorů získaných přímo od návštěvníků nebo pomocí městských 

informačních center a kulturních odborů, které shromaždují ohlasy účastníků. Řadu 

podkladů týkajících se této části práce jsem získal také za pomoci regionálních novin a 

sociální sítě Facebook. Mnoho poznatků zde vychází také ze spolupráce s pořadateli a 

organizátory těchto akcí. Tyto příspěvky jsou pak celkově zhodnoceny v mé práci. 

Pozorováním všech výše jmenovaných aspektů se v této práci snažím vysledovat 

sociálně-společenský přínos městských historických oslav.  

 

 

1. Proč se slaví – Důvody, příčiny a souvislosti  

 

Otázku ,,Proč se slaví?“ nebo ,,Proč se připomínají různé historické události i po 

staletí“ si položí každý, kdo se nějaké městské nebo jiné slavnosti zúčastnil. Různé 

oslavy či hodokvasy, nebo podobné akce tu byly odjakživa a jsou součástí evropské 

kultury. „Slavnost: rodinná slavnost, například svatba, obecní slavnost, například svátek 

patrona města nebo farnosti (Fete Patronale, Kirchenweihtag atd.), výroční slavnosti, 

které se týkaly většiny Evropanů, Velikonoce, první květnový den, svatojánská noc, 

dvanáct vánočních dnů. Nový rok a svátek Tří králů a konečně masopust. To byly 

zvláštní příležitosti, kdy lidé přestali pracovat a jedli, pili a utráceli vše, co měli.“
1
 

Je tedy patrné, že velkou roli v této otázce hrála církev určující volné dny a svátky. 

Dalším významným faktorem ovlivňující život člověka od venkovana až po šlechtice 

byl životní režim, který se odvíjel od zemědělských prácí a přírodních cyklů. Přírodní 

cyklus měl vliv na zemědělskou činnost i válečná tažení. Zemědělství dlouho 

ovlivňovalo městský život i přesto, že již od druhé poloviny 14. století bylo město 

orientováno řemeslně. Z měst však zemědělská výroba a živnosti s ní spojené zcela 

nevymizela.  

                                                 
1
 BURKE 2005, 193 
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Většina zábavy byla spojena také s domácím zaměstnáním, jako kupříkladu na 

vesnici přástky - bývaly situovány do zimních měsíců, kdy si rolník mohl odpočinout. 

,,Scházela se tu mládež obojího pohlaví – a tím dávala přástka příležitost k umluveným 

schůzkám, zábavám, hrám, tancům a podobným zjevům, na něž mravokárci neustále 

hartusili.“
2
 

Důkazem toho, že zábava na přástkách byla opravdu rozverná je i skutečnost, že ,,na 

sněmu roku 1545 vydali zákaz přástek – tolikéž i přástky a hry, na kteréž se scházejí a 

při nich hříchy páchají, aby každý pán, rytířský člověk, Pražané a jiná města na 

gruntech svých opatřili a je zastavili pod trestáním týchž lidí, jakž by se jednomu 

každému pánu mírně a slušně vidělo.“
3
 Nařízení se vydalo, ale pranic platné nebylo, a 

tak ho následovalo další a další mravokárně dohlížející, zapovídající přástky, tance, hry 

a jiná rozpustilá noční sedání. 

Příroda a staré magické rituály, které stále v podvědomí člověka přežívaly, pak 

ovlivňují rovněž takové slavnosti, jako byly oslavy slunovratu či pohřbívání zimy. Bylo 

zcela jedno, zda se jednalo o vesnici či město, i když zde byl přeci jen určitý rozdíl. 

Někdy se dokonce mluví o jakési kulturní propasti mezi městem a vesnicí. Je jasné, že 

se ve městech konaly slavnosti ve větším měřítku a byly rozsáhlejší než na vesnici. Šlo 

zde i o odlišnost tradic, které ve městech určoval většinou cechovní systém. Slavnosti 

řízené cechy mají své tance, průvody a rituály, odlišné od vesnických. Bylo možno se 

na nich setkat s akrobaty, zpěváky, klauny, šašky, šermíři, blázny, šarlatány, mastičkáři, 

loutkáři, provazochodci i trhači zubů. Ovšem je pravdou, že během doby docházelo 

k prolínání motivu slavností, přenášení městských témat na vesnici a opačně, to se děje 

vlastně podnes.  

Jedním z příkladů prolínání motivů a jejich kombinací je vývoj lidové mikulášské 

tradice ovlivněné prvky vycházející z církevního kultu sv. Mikuláše z legend a okruhu 

starých pověrečných představ. Městské středověké průvody žáků chodily na 

mikulášskou koledu. Do středu průvodu byli žáky z jejich řad zvoleni tři, jeden biskup a 

dva kaplani. Byli oblečeni v bohatě zdobených šatech, jezdili na koních a ve vozech. 

Obchůzka takového biskupa a jeho komonstva, čili rytířstva sv. Mikuláše, byla 

nazývána uvádění biskupa do domu (episcopum conducere in domus).
4
 Podobné 

průvody jsou známé nejen ve středověké Praze, ale i jiných městech, a to v rozličných 

                                                 
2
 ZÍBRT 1889, 190 

3
 Tamtéž, 192 

4
 ZÍBRT 1889, 234 
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formách. Na vsích pak průvod nese spíše masopustní ráz s řadou masek. V 19. století 

patřily k mikulášským průvodům i smrt (smrtička) v bíle plachtě s kosou, žid, laufr 

ověšený zvonky a pentličkami, který běžel vpředu a praskáním bičem oznamoval 

příchod Mikuláše. Přede dnem tohoto svátku bylo ještě v minulém století zvykem, že 

chlapci na venkově práskali biči, prý aby ohlásili Mikulášův příjezd, symbol 

popohánění koní v původním středověkém průvodu. Dnes jsou stopy po této oslavě 

patrné například v průvodech na valašských vsích. K městské tradici později patřily 

mikulášské trhy, na kterých se prodávalo různé pečivo a hračky. Dále se konaly 

mikulášské besídky a zábavy spojené s obdarováním chudých dětí. Tyto akce 

organizovaly spolky a stolové společnosti. Podobné prolínání lze nalézt i u karnevalů a 

masopustních průvodů, dožínek.  

Slavnosti na vesnici také dosti ovlivnila průmyslová revoluce, která vytrhla lidi ze 

svých kořenů a přivedla je za prací do měst. O této problematice slavnosti pojednává 

kniha Petera Burkeho o lidové kultuře raně novověké Evropy. Autor zde píše: „V roce 

500 pohrdali prostými lidmi, ale sdíleli jejich kulturu. V roce 1800 se jejich potomci 

přestali na lidové kultuře spontánně podílet, ale začali ji objevovat jako něco 

exotického, a proto zajímavého. A dokonce začali obdivovat „lid“, z nějž tato cizí 

kultura vzešla.“
5
  

P. Burke tvrdí, že tradiční lidová kultura zmizela na přelomu 18. a 19. století. Potom s 

příchodem folkloru, který se zprvu projevuje sbíráním básní a tradic, dochází k přerodu 

a spolu s rozvojem gramotnosti a písemného zpracování se stává lidová kultura znovu 

zrozenou a posilující národní vědomí. „Řemeslníky a rolníky jistě překvapilo, že jejich 

domovy navštěvovali muži a ženy ve středostavovských šatech a se středostavovskými 

přízvuky, kteří se domáhali, aby jim zazpívali tradiční písně, nebo vyprávěli tradiční 

příběhy.“
6
 

 

Skutečností ovšem zůstává to, že v každé době lidé slaví. Umožňuje jim to nejenom 

zažít veselí a třeba i změnit identitu pomocí masky, jsou najednou v odlišné roli, 

v jiném životě i světě. Ve slavnostech je mnohdy něco z pohanských časů. Je zajímavé, 

že snad právě proto se některé slavnosti staly trnem v oku puritánů. Oslavy to v historii 

často neměly jednoduché, velká změna v jejich konání se udála na prahu století 

devatenáctého, kdy narůstá počet obyvatel ve městech. To sice znamená obrovský 

                                                 
5
 BURKE 2005, 292 

6
 Tamtéž, 31 
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rozvoj v kultuře a hlad po masové zábavě (určené a srozumitelné pro širší vrstvy 

obyvatelstva), ale na druhé straně se do slavností dostává politika a komerce. Počátek 

19. století byl pod vlivem romantismu, silné náměty odkazující na středověk, dobu 

rytířskosti. Výjimkou není ani realizace místní pověsti či mýtu v rámci podobných 

oslav. Tato témata do jisté míry fascinují i dnešního člověka, což je důvodem opakování 

látky v rámci námětů. 

Co se týče postavení městských slavností po stránce společenské zábavy lze říci, že na 

základě postupného prolínání lidové a dvorské zábavy došlo na této platformě 

k jakémusi mezi stupni. V současnosti jde sice také na jedné straně o lidovou zábavu na 

komerční bázi, ovšem na straně druhé, jde o jakési zprostředkování historie daného 

města a zachování kulturního dědictví. Za předpokladu dodržování reálné historické 

koncepce jsou tak naplněny i cíle vyšší. 

 

1.1. Vítání panovníka jako nejvýznamnější příčina městské slavnosti 

 

Důležitou součástí oslav jsou různé průvody a vítání panovníků. Ty byly součástí 

života středověké společnosti. Uplatňovaly se zejména při slavnostních událostech, jako 

byly například korunovace, pohřby, svatby, příjezdy do měst, především pak návraty 

panovníků do sídelních měst apod. Mimořádnými slavnostmi byly průvody, inspirované 

triumfálními vjezdy do měst a průvody z antického Říma.  

V průběhu středověku byly slavnostní průvody jedním z hlavních prezentačních 

prostředků panovníků, proto byly pojímány mj. jako velkolepá podívaná pro davy, o 

kterých se dlouho mezi lidem vyprávělo. Tématu panovnických vjezdů se blíže věnují 

autoři Robert Antonín a Tomáš Borovský v knize ,,Panovnické vjezdy na středověké 

Moravě.“ Autoři v publikaci uvádějí příklady vjezdů Jana Lucemburského do 

Olomouce a Brna a zároveň také upozorňují, že „středověké texty a obrazy zpravidla 

rezignují na celistvý popis vjezdu a soustředí se z různých důvodů jen na některé 

vybrané rysy.“
7
 Je více než pravděpodobné, že každý vjezd se odehrával poněkud jinak 

a ovlivňovalo ho mnoho faktorů, jako roční či denní doba, účel, apod. Nemalý význam 

měly rovněž probíhající církevní svátky. Určitý model ideálního vjezdu sice existoval, 

ale prakticky vždy se přizpůsoboval realitě. Dnes realizované vjezdy v rámci městských 

historických slavností většinou tuto skutečnost nezachovávají. Příkladem uvádím 

                                                 
7
 ANTONÍN/BOROVSKÝ, 2009, 54 
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Znojemské historické vinobraní, kde se dnes jedná o pouhou historickou událost 

vztahující se k městu Znojmu v období 14. století s postavou krále Jana 

Lucemburského, a to i přesto, že se nejprve v původním scénáři z 60. let autor o vjezd 

panovníka pokoušel v rámci možností, protože užití křesťanských symbolů a symboliky 

v období, kdy se slavnost realizovala, nebylo z politických důvodů možné. Při tvorbě 

scénáře vycházel z místních podmínek, tím se lišil od dnešních realizací, kdy mají 

pořádající agentury zpravidla na tyto akce jeden námět, který se využívá prakticky 

všude a na vše. 

Vjezdy panovníků nejsou ovšem jen tématem středověku. Za připomenutí stojí 

například vjezd císaře Rudolfa II. do Olomouce roku 1577. Vjezd Rudolfa II. probíhal 

v rámci jeho holdovací cesty.  

Tato holdovací cesta by sama vydala na další práci, proto jen v krátkosti lze 

poznamenat, že ,,panovníkův doprovod na cestě po přivtělených zemích Koruny české 

tvořili jeho bratři Maxmilián a Matyáš, nuncius Jan Delfino, vyslanec benátského 

dóžete u císařského dvora Vincenzo Tron a nejvyšší kancléř Království českého 

Vratislav z Pernštejna.“
8
  

V rámci příprav cesty bylo v Praze ustanoveno deset místodržících. Byly to osoby ze 

stavu panského a rytířského, které se měly postarat o správu úřadu a chod země v 

panovníkově nepřítomnosti. Do čela byl ustanoven nejvyšší purkrabí Vilém z 

Rožmberka.   

Počet příslušníků císařského dvora, kteří cestovali s císařem, se odhaduje přibližně na 

660 osob,
9
 císař zamířil přes Mladou Boleslav a přes další města do slezské Vratislavi. 

Zde byla postavena velkolepá brána u hlavního náměstí podobná antickým triumfálním 

obloukům. V antice tak byla provolaná pocta většinou vítěznému vojevůdci, který 

projíždí ulicemi na triumfálním voze. Z Vratislavi Rudolf II. zamířil přes další města do 

Olomouce. Vstříc císaři a králi před brány města Olomouce vyjel zemský hejtman 

Markrabství moravského Zdeněk Lev z Rožmitálu. Sesedl z koně, to učinila rovněž jeho 

doprovodná družina, a vyjádřila tím svou podřízenost. Následoval vjezd panovníka do 

města jako připodobnění vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma o Palmové neděli, jak jej 

popisují Evangelia. Roli oslíka zde ovšem přebírá kůň, proto si císař před vjezdem 

vyměnil bílého koně za hnědého, tedy v barvě onoho oslíka. Bílá barva jeho původního 

koně v sobě nese také symboliku Krista a zároveň „v mytologii, ze které vyrůstá 

                                                 
8
 NAVRÁTIL 1909, 39 

9
 HOLÁ/HOLÝ 2007, „Vratislaviam venit magno et solemni Araratu,“ 288 
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křesťanství, je bílým koněm Slunce.“
10

 U bran města čekal na císaře biskup s početným 

zástupem duchovenstva. Rudolf II. sesedl z koně a biskup ho uvítal. Při tomto odřadu 

byl císaři podán k políbení Pacifikál. Tím byla vyjádřena hluboká úcta císaře k Bohu. 

Následovalo přivítání nejvyššími zemskými úředníky a průvod městem. Císařova koně 

vedl za uzdu Zdenek Lev z Rožmitálu, což byla jeho povinnost jako zemského 

hejtmana. Před císařem jel nejvyšší maršálek Království českého Čeněk z Lipé. Ten ze 

své funkce nesl symbol světské moci a atribut síly a královskou insignii, meč, který byl 

zasvěcen svatému Václavu. 

Vše bylo uspořádáno tak, aby císařovo postavení bylo vůči ostatním na vrcholu 

nejblíže nebesům a Bohu, jako postavení jeho pozemského zástupce. V raném 

novověku byla podoba ceremoniálu vjezdu panovníka do města ustálena a zůstala v 

zásadě neměnná až do konce 18. století.
11

 Následně proběhla bohoslužba s chvalozpěvy. 

Z kostela průvod pokračoval ulicemi, které lemovala ozbrojená ochrana panovníka. 

Nakonec císaře velkolepě uvítali místní Jezuité, kteří na císařovu počet vystavěli 

slavobránu. Zde opět hrála roli křesťanská symbolika. Nakonec byl Rudolf II. předními 

pány a úředníky uveden do svého příbytku. 

Ať už se slavnost konala na počest královské návštěvy, vítězství, či z jiného důvodu, 

vždy se řídila zavedenou symbolikou. Za zmínku stojí například příjezd Jana 

Lucemburského do Znojma, o čemž tato práce pojednává níže v kapitole o Znojmě. 

Snad nejznámějším průvodem je dnes tzv. Královský průvod z Prahy, který připomíná 

událost spojenou s cestou panovníka Karla IV. z pražského Hradu na Karlštejn. 

Samozřejmě by bylo možné jmenovat další podobné průvody u nás i v zahraničí, 

kterých je bezpočet. 

 

1.2. Role výročních trhů a hostinců v rámci městských oslav 

 

Svou úlohu v městských oslavách hrají také výroční trhy, patřící ,,mezi schůzky, kam 

lid scházíval se původně z příčin vážných, nakoupit, čeho bylo třeba, později však také 

jen pro zábavu a obveselení, dlužno řaditi výroční trhy – jarmarky.
12

 Jarmark byl buď 

studený, čili zimní, nebo teplý – letní. Nešlo tedy jen o obchod, návštěvu krčmy, 

tancovačku, ale konaly se zde všelijaká vystoupení.  

                                                 
10

 LURKER 2010, 125 
11

 VYBÍRAL 2001, Stavovství a dějiny moci v českých zemích na prahu novověku, 753  
12

 ZÍBRT 1889, 108 
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„…Několikrát do roka se však také pořádaly výroční městské trhy – jarmarky. Jejich vznik v době 

raného středověku ovlivnili církevní svátky, kdy do kostelů ve městech přicházeli lidé z širokého 

okolí, a to byla vítaná příležitost ke směňování zemědělských produktů, řemeslnických výrobků i 

jiného zboží. […] platila na nich „tržní svoboda“, a tak měl na jarmark přístup každý, včetně 

obchodníků z cizích zemí. Pro město byl jarmark významnou událostí a jeho zahájení se ohlašovalo 

vyvěšením červeného praporu na tržišti či věži radnice. […] Žádné tržiště se neobešlo bez představení 

kejklířů, zpěváků, herců, hudebníků, medvědářů, mastičkářů i různých pochybných existencí.“
13

 

 

Typickým místem, kde se lidé na oslavách a jarmarcích také scházejí, byly a jsou 

krčmy a hostince. Hostinec jako místo střetávání lidí bez rozdílu stavů - chudák, boháč, 

řemeslník, stejně jako sedlák v jednom hostinci, i když povětšině u jiných stolů, o což 

musel dbát hostinský. Lidé sem přicházeli za jídlem a pitím, za zábavou, hrou a tancem, 

či doslechnout se novinky a zajímavosti ze světa či svého okolí. Avšak hlavní roli zde 

hrál samozřejmě alkohol. 

Krčma byla také místem obchodu. Různí obchodníci zde nabízeli své zboží, a to jak 

na vesnicích, tak ve městech, i když se často jednalo o podomní prodejce se zbožím 

nevalné kvality, či o zboží kradené. O skutečnosti, že se v krčmě prodávalo zboží 

kradené vypovídá například zápis v táborské smolné knize, kde se roku 1554 doznává 

Vondra Člunku k tomu, že: ,,Babovi ukraď sem 3 sejry a pytel a prodal jsem jej u 

Brčkovců tý ženě, která šenkuje.“
14

 

Hostince byly také místem, kde se mohl člověk ubytovat, pakliže přišel za oslavou, 

zábavou čí na trh zdaleka. 

Během dnešních historických slavností jsou mnohdy tato zařízení součástí scénářů 

oslav. Touto formou pak autenticky doplňují tehdejší děj spjatý s oslavou ve městě. 

V rámci toho také město Znojmo vypsalo soutěž o nejlepší mázhauz. ,,Hodnotící 

kritéria jsou stavebně technické řešení, mobiliářové vybavení, stylové označení, drobné 

zařizovací dobové prvky, estetické ztvárnění, kostýmové vybavení obsluhy, kvalita 

prodávaného sortimentu potravin a celková atmosféra působící na návštěvníka (hudba 

apod.)“
15

 Co se sortimentu týče, jsou v něm také různá rožněná masa a zvěřina, víno a 

medovina. 

 
                                                 
13

 MOTLOVÁ 2010, 172 
14 STRAKA, 1937, 138 
15 http://www.znojmocity.cz/o-nejlepsi-mazhaus-znojemskeho-historickeho-vinobrani-2007/d-

1274/p1=1002, vyhledáno 29. 5. 2014 

http://www.znojmocity.cz/o-nejlepsi-mazhaus-znojemskeho-historickeho-vinobrani-2007/d-1274/p1=1002%20Co
http://www.znojmocity.cz/o-nejlepsi-mazhaus-znojemskeho-historickeho-vinobrani-2007/d-1274/p1=1002
http://www.znojmocity.cz/o-nejlepsi-mazhaus-znojemskeho-historickeho-vinobrani-2007/d-1274/p1=1002
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2. Městské slavnosti 

 

Nyní se podrobněji podívejme na jednotlivá města a jejich důvody, proč dnes 

organizují rozmanité městské slavnosti. 

V další kapitole se budeme věnovat scénářům a historickým námětům oslav 

jednotlivých měst. 

 

2.1. Znojemské historické vinobraní  

 

S oslavou vinobraní je spojena historická událost návštěvy panovníka ve Znojmě. 

Vinobraní v tomto městě se zúčastňovali králové z rodu Přemyslovců a Lucemburků. 

Přemysl Otakar I. s manželkou Konstancií, který udělil Znojmu dle dochované listiny z 

19. září 1226, status královského města.
16

 

O problému při budování města svědčí to, že když Přemysl Otakar I. chtěl rozšířit 

město a povolat do něj lid zjistil, že královské půdy není dostatek,
17

 proto věc vyřešil 

směnou pozemků. 

V následujících časech Přemysl Otakar I. pobýval na Znojemském hradě s celým svým 

dvorem a probíhala zde mírová jednání s knížetem Lipoltem z rodu Babenberků. Cílem 

jednání bylo ukončení pustošení země moravské i rakouské, ke kterému docházelo po 

odmítnutí Anežky Přemyslovny jako nevěsty pro římského císaře a krále německého 

Bedřicha II.  

Významnou událostí pro město byl příjezd krále Jana Lucemburského. Král Jan 

Lucemburský s chotí Eliškou Přemyslovnou přijeli roku 1327 do Znojma z Vratislavi, 

(právě moment tohoto příjezdu je dnes ve Znojmě připomínán historickým vinobraním) 

oslavit připojení Slezska k zemím Koruny české (v roce 1327 uznal vratislavský kníže 

svrchovanost českého krále Jana Lucemburského a připojení celého Slezska k českému 

státu bylo následně stvrzeno v Trenčínské smlouvě 1335),
18

 a vést diplomatická jednání 

s rakouskými vévody, kteří ho tu očekávají, jako například Otta Rakouský, který se 

později oženil s jeho nejmladší dcerou Annou. Na počest příjezdu krále zde byl 

                                                 
16

 FRICHRICH, 1912, 288 
17

 Quod cum nos vellemus ante Znoim civitatem construere in ipsamque homines convocere, et quia 

nostra propria area  ibidem sita ad ipsam construendam nobis non erat sufficiens, fundum quendam, 

FRIEDRICH 1905, CDB II, 288 
18 JANÁČEK 1968, 99 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Jan%C3%A1%C4%8Dek
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uspořádán hodokvas. Jan Lucemburský zde nejprve působil jako markrabě moravský na 

Znojemském hradě. Město tedy patřilo k jeho oblíbeným, a proto mu udělil četná 

privilegia, jako právo výročních trhů. Sudy místního vína si nechal dovážet až do Prahy. 

Jako milovník rytířských turnajů, je zde pořádal v květnu 1327
19

 pro své hosty 

Albrechta a Ottu Rakouské. Tehdejší oslavy byly velmi bujaré, opékali se jeleni, berani 

a selata, až se od létajících jisker vzňala a shořela polovina dřevěného města.
20

  

Za zmínku stoji také to, že ve zdejším minoritském klášteře byly po nějaký čas 

uloženy ostatky Přemysla Otakara II. (později jsou převezeny do Anežského kláštera 

v Praze a pak putují do chrámu svatého Víta na Pražském hradě), i tato skutečnost je 

dodnes pro město velice významnou událostí.   

Doba, kdy se připomíná povýšení Znojma Přemyslem Otakarem I. na město královské, 

je zároveň časem vinobraní, tedy slavností sklizně a zakončení prací rolníků. Proto se 

v lidové tradici oba svátky spojily a dnes jsou slaveny společně. 

 

Novodobé slavnosti historického vinobraní ve Znojmě mají svůj počátek v roce 

1966. Za nejúspěšnější je doposud považován jejich druhý ročník. Určitý pokus o 

uskutečnění slavností zde byl již v roce 1965, jeho realizace však nedopadla zcela podle 

představ pořadatelů. Vlastně šlo jen o jednoduchý scénář, kdy před davem družstevníků 

klusal purkmistr na koni a v několika mázhausech se nalévalo víno a pekla ovce. 

Pořádání oslav v roce 1966 bylo z počátku velmi problematické a nedařilo se sehnat 

potřebnou podporu. Proti byl sekretariát KSČ na MNV, kde to nevyhovovalo tematicky, 

vítání feudála a oslava mimo státní svátek nebyla zrovna na programu.
21

 Přes veškeré 

těžkosti vzniklo sdružení pořadatelů. Vedle stávajícího pořadatele znojemského podniku 

Restaurace a Jídelny (RaJ), to byly Spotřební družstvo Jednota, podnik Pramen, 

Výrobní zemědělská správa Znojmo, státní statky Hrušovany a Znojmo. Sdružení 

později neslo název státní podnik Znojemské historické vinobraní. 

Celá tato organizace byla po stránce právní subjektivity zastřešena podnikem 

Restaurace a Jídelny s pořadatelským výborem. Předsedou tohoto výboru byl Emil 

Svoboda, který byl osobou zodpovědnou za kulturní a historickou realizaci. Výbor se 

dále skládal z celé řady pomocných komisí (finanční, tiskové, technické, rekvizitní, 

zásobovací). Dopravu a propagaci zabezpečovala společnost Čedok. Ke spolupráci se 

                                                 
19

 SPĚVÁČEK 1982, 185  
20

 HAVLÍK, 1956, 34  
21

 NEUMMANOVÁ, 2009, 25 
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přihlásil i krajský výbor československých novinářů, čímž se podařilo propagovat 

znojemské historické vinobraní prostřednictvím informačních medii. 

Historicky první Královské vinobraní bylo zahájeno v sobotu 24. září 1966, už den poté 

o něm píše nedělní Rudé Právo - ,,fanfárami heroldů z ochozu radniční věže byl 

v sobotu ráno ohlášen první den historického vinobraní, na které se město připravilo 

opravdu důkladně. Červenobílé prapory, rachocení bubnů od rána připomínaly slavnou 

událost – příjezd krále Jana Lucemburského, který se zúčastnil vinobraní v r. 1327.“
22 

 

 

Scénář historického vinobraní byl dílem vynikajícího kulturního managera Františka 

Koukala, absolventa Obchodní akademie v Třebíči, který téměř celý život prožil ve 

Znojmě. Působil jako ředitel Sklářských strojíren a referent pro obalovou techniku v 

Keramických závodech ve Znojmě. Zde založil lidově umělecký soubor Znojemčan. F. 

Koukal byl autorem mnoha dalších scénářů pro podobné akce, namátkou lze uvést hold 

Karlu IV. v Karlových Varech nebo Kupařovické vinobraní. Obě tyto slavnosti byly 

také realizovány, ta v Karlových Varech v roce 1968. Scénář karlovarské slavnosti se 

skládal z vjezdu Karla IV. do města a udílení práv městu. Kupařovický scénář z roku 

1983 byl vlastně jakási forma humorného pasování vybraných účastníků na čestného 

rytíře Kupařovic a následný hodokvas.
23

 Dotazem k synovi autora F. Koukala jsem byl 

informován, že „Kupařovické vinobraní v roce 1983 možná proběhlo a myslím, že i 

další rok, ale již si to nepamatuji, ale také nevím, zda ještě podle F. Koukala. Dokonce 

si myslím, že proběhlo již v roce 1975 nebo 1976. Mám však scénář Kupařovické 

vinobraní, takže vím, že vinobraní bylo podle tohoto scénáře dle mého otce Františka 

Koukala realizováno. Přítomen jsem na něm nebyl, ale podle tehdejších ohlasů proběhlo 

úspěšně. Nutno podotknout, že v té době, v tzv. době normalizace byl otec velice 

omezován ve své činnosti. Znojemské vinobraní bylo zakázáno.“
24

 Vytvořil i několik 

podobných tematických realizací historických slavností a podílel se na dramaturgii 

těchto akcí pro města Tábor, Brtnici, Košice, Jihlavu či Trnavu. Pro historické slavnosti 

ve Znojmě sestavil rovněž celou dramaturgii a scénografii. Tato akce byla ovšem 

značně rozsáhlá a bez další spolupráce by se neobešla. Režii největších scén proto 

realizoval ve spolupráci s Františkem Jamborem, režisérem Jihomoravského divadla ve 

Znojmě. Dnes je scénář Znojemského historického vinobraní obsahem pozůstalosti 

                                                 
22

 SVO, Královské vinobraní ve Znojmě, Rudé Právo, 25. 9. 1966, 2 
23

 NEUMANNOVÁ, 2009, 61 
24 Rozhovor se synem autora scénáře Znojemského vinobraní, panem Jiřím Koukalem 
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rodiny autora a podobně jako návrhy kostýmů a řada další dokumentace se nalézá 

v rodinném archivu Františka Koukala a také v okresním archivu Znojmo.
25

 Celá věc je 

o to složitější, protože se tento námět stal příčinou soudních sporů o autorská práva 

mezi zástupci rodiny autora a dalšími subjekty, které se dnes na realizaci Znojemského 

historického vinobraní podílejí. 

 

Historická slavnost ve Znojmě byla největší společenskou událostí jižní Moravy té 

doby. Znojmo bylo první město u nás, kde se vinobraní tohoto druhu konalo. 

Návštěvníci zde mohli ochutnat nejen dobrá vína, ale hlavně poznat minulost národa. 

Každou hodinu zde zněly fanfáry heroldů z radniční věže. Vlasteneckou atmosféru 

vypjaté doby umocňovaly i zvony a zdravice lidu. Ulice i městské brány byly 

nazdobeny a královská družina čítala 600 osob a na 100 koní. Všechny historické 

objekty města byly osvětleny, aby vynikla monumentálnost. Vydařený první ročník 

přitáhl už následující rok do města výrazně vyšší počet návštěvníků, dokonce se ho 

zúčastnil i prezident.  

Poprvé byl do scénáře zařazen rytířský turnaj, který měl obrovský úspěch. O žíznivé 

diváky se staralo 55 dobově vyzdobených mázhausů, kde proteklo přes 100 000 litrů 

vína. Druhou doprovodnou událostí v rámci vinobraní byly v období 60. letech slaveny 

Královské hodokvasy na hradním nádvoří. Odehrávala se představení s rytířskými 

turnaji z dob Přemysla Otakara II. Všechna tato témata byla silně vlastenecká, což 

později posilovalo vědomí národa v obdobích sovětské okupace a pozdější normalizace, 

během níž došlo k zákazu této akce. Historické vinobraní a jeho námět však přežíval 

nadále v paměti bývalých účastníků, organizátorů, vystupujících i obyvatel města. 

Nevymítilo ho ani zlikvidování všech jeho hmotných připomínek, jako spálení kostýmů, 

kulis a zničení zbroje. 

Znojemské historické slavnosti čekala po prvních úspěších těžká doba. V roce 1968 

se nekonají, o rok později sice ano, ale pod dohledem státní bezpečnosti a armády. 

Ovšem slavnost to byla znovu velkolepá, dle tehdejšího tisku se jí účastní na 120 tis. 

diváků fascinovaných královským průvodem. ,,Druhý den bylo mi dopřáno vzhlédnout 

podívanou ještě velkorysejší. Na turnajovém kolbišti zvaném stadion Rudé hvězdy byl 

jsem v odpoledních hodinách svědkem uvítání krále Jana zemským hejtmanem 

moravským panem Janem z Boskovic, představení urozených šlechtických dam králi a 

                                                 
25

 Okresní archiv Znojmo. Scénáře k vinobraní, hodokvasům, turnajům, propagační materiály 1967–1983, 

Prozatímní inventární seznam, 1988, s. 2, ev.č. 1057 
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potom se ujal řízení turnajů slavný válečník krále Jana pan Heřman z Miličína.“
26

 Tolik 

z reportérova nedělního zápisníku, kde mimo jiné v článku ,,U stolu s králem Janem“ 

popisuje tento turnaj, kde na kolbišti proběhlo rytířské klání snad všemi zbraněmi té 

doby, či umění jízdy na koních. Na večer se hodovalo, jedla se selata, srnci, berani a 

pilo se víno z hradní studny. Na akci se nacvičovalo celý rok a v místních dílnách se 

vyráběla i zbroj. 

 

V sedmdesátých letech musel autor ústřední motiv scénáře přepracovat na husitskou 

rebelii. V důsledku toho v roce 1973 lid již nevítá krále, ale Jana Žižku na těžkém voze. 

Nové téma historického vinobraní však lidé nepřijali.
27

 

František Koukal z realizací slavností odchází, už dál nemůže a ani nechce pokračovat. 

Odmítá se podílet na tomto ději. Poslední historické vinobraní se konalo v roce 1973. 

Následně se do roku 1976 konají již jen hodokvasy s králem Přemyslem Otakarem II. 

V realizaci šlo o hru o šesti obrazech v trvání dvou hodin, v rámci kulturně historického 

programu na Znojemském hradě. I tento námět musel F. Koukal z ideových důvodů 

přepracovat. Krále Přemysla Otakara II. vystřídal ve scénáři loupeživý rytíř Hynek 

Suchý Čert. Nakonec celá akce končí zákazem. Mezitím oslava mizí i ze seznamu 

UNESCO, kam byla zapsána v roce 1967. Druhý ročník vinobraní (1967) byl totiž pro 

velký ohlas již pod patronací UNESCO. Autor projektu František Koukal zemřel 5. 

března 1988. Avšak není zapomenut. V březnu r. 1997 byl jmenován za zásluhy 

čestným občanem města Znojma in memoriam.
28

  

Dalším mezníkem byl rok 1989, kdy se začalo uvažovat o obnovení realizace 

slavnosti, k čemuž také v průběhu 90. let dochází. Zde je důležité zmínit, že i když 

došlo postupem času k velkému vývoji v rámci nové realizace tohoto historického 

vinobraní, nebyl již žádný ročník tak úspěšný a tak scénicky provedený jako v roce 

1967. Muselo se opravdu tehdy jednat o akci nevídanou i v dnešním měřítku. Průběh 

slavnosti byl po celá léta zhruba stejný a i historická scéna vychází z původního 

scénáře, ale texty hlavních účinkujících jsou jiné. Rovněž i hudba a fanfáry. 

V současnosti se na oslavách podílí několik uměleckých agentur a město samotné.  

 

                                                 
26

 MALÍK, U stolu s Králem Janem, Rudé Právo, 15. 9. 1969, 1 
27

 NEUMANNOVÁ, 2009, 32 
28

 http://www.znojmocity.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=1237&p1=41114&n=frantisek-koukal-     

    scenarista&vol_stavzobrazeni=2, vyhledáno 24. 5. 2014 

http://www.znojmocity.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=1237&p1=41114&n=frantisek-koukal-%20%20%20%20%20%20%20%20scenarista&vol_stavzobrazeni=2
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Dnešní podoba slavností vychází z původní ideje oslav F. Koukala. Proto je také 

předmětem soudních sporů o právo autorské.
29

 Současné provedení historického 

vinobraní bylo nesčetněkrát upravováno, jedním z jeho tvůrců byl Vladislav Rakušan, 

který kromě Znojma realizoval historické slavnosti v Praze, Mikulově, Ivančicích, 

Vranově nad Dyjí, Havířově a řadě dalších měst. Následně došlo k dalším úpravám ze 

strany několika uměleckých agentur. Základní téma je ovšem stále průvod panovníka 

městem. Pořadateli v devadesátých letech byly agentury Znojmia a M+G, v nedávné 

době pořadatelství přebrala agentura Kofroň Production & Advertising s.r.o., 

doprovodný program byl pak svěřen agentuře Bravissimo. 

Účast návštěvníků je dle tvrzení organizátorů kolem 80 tisíc a na oslavách je více než 

400 kostýmovaných postav, včetně rytířů na koních. Historický program se odehrává na 

čtyřech scénách, součástí jsou i dobová tržiště. Jde tedy o jednu z největších akcí tohoto 

typu u nás, ale dosáhnout něčeho takového, co původně realizoval František Koukal 

v letech šedesátých, se asi již nepovede. V jeho případě se sešlo mnoho faktorů 

vzájemně na sebe působících, jako byla atmosféra doby, geniální nápad, kolektiv lidí a 

jiné další neopakovatelné okolnosti.   

 

2.2. Barchan v Jemnici 

  

Existují tvrzení, že jde o jednu z nejstarších slavností u nás, která má svou 

nepřetržitou tradici až dodnes. Už samotný název Barchan pochází ze slova barchet (stč. 

barchan, barchent) jde o bavlněnou tkaninu, o níž máme doklady již z 11. a 12. století. 

Slovo barchan pochází ze středověku a je odvozeno z lat. barracanus – původní hrubá 

tkanina z velbloudí vlny, která svým vývojem přešla v dnešní bavlnářský typ.
30

 V knize 

Slovanské starožitnosti se uvádí: Barchan patřil mezi textilie, které se ke Slovanům 

dostávaly prostřednictvím obchodu, podobně jako hedvábí, brokát či aksamit. Lubor 

Niederle užívá pro barchan i výrazy barkán, barchát či barchent.
31

  

Tato látka byla u nás značně oblíbená, a tak ve 14. století vzniká i řemeslo barchaníků, 

neboli tkalců, kteří ovšem dělají velice náročnou práci (po technické stránce), kdy se do 

lněné osnovy vetkává bavlna a hedvábí. Při výrobě tohoto plátna se na stavu vyměnily 

některé jeho části a tkadlec potřeboval ještě pomocníka (soukače), který soukal bavlnu 

                                                 
29 http://www.znoj-tyden.cz/spor-o-scenar-vinobrani-trva.a9325.html, vyhledáno 23. 5. 2014 
30

 TERŠL 1989, 14 
31

 NIEDERLE 1913, 414 
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na cívky. Látka se pro své vhodné vlastnosti používala také jako vystýlka brnění a 

později kyrysů. Historická slavnost v Jemnici nese název podle barchetového náprsníku. 

Ten je také jádrem celé slavnosti, a to ve formě odměny od královny pro nejrychlejšího 

posla. Druhý dostává šátek, třetí punčochy a čtvrtý věnec. 

 

Historický motiv této slavnosti však není o nic méně zajímavý. Vztahuje se 

k pověsti, kterak Jan Lucemburský, toho času na válečné výpravě za potrestáním 

vnitřních nepřátel země, zanechal Elišku Přemyslovnu pod ochranou hradeb města 

Jemnice. Během svého tažení jí posílal po poslech zprávy o průběhu bojů. Příběh se 

udál v roce 1312. Ať už jde jen o pověst či nikoliv, pravdou zůstává, že Jan 

Lucemburský skutečně takovou výpravu podnikl. Také je doložena jeho návštěva 

nedaleké Třebíče, a rovněž ve Zbraslavské kronice se píše o dobytí hradu Sádek, který 

je nedaleko. V textu kroniky se dočteme, že hrádek poblíž Třebíče držel jistý Jimram 

z Boskovic, moravský škůdce. Tento hrad byl panovníkem a jeho lidmi dobyt 

v červenci r. 1312. Jimram i se svými lidmi byl tvrdě potrestán.
32

  

 

Hrádek Sádek je od města Jemnice vzdálen zhruba 30 km, pro takové vzdálenosti 

bylo naprosto běžné používání spěšných poslů a datace pobytu krále a královny by 

odpovídala událostem. Tato fakta svědčí v prospěch pravdivosti této místní pověsti. 

Existuje i tvrzení, které potvrzuje událost, že královna čekala na zprávu od krále v 

Jemnici. Její pobyt v tomto případě by měl souviset se zcela jinou událostí. Z tohoto 

tvrzení vychází například Jan Křen ve své knize ,,Z dějin cvičení tělesných v Čechách,“ 

v kapitole věnující se chůzi a běhu uvádí, že v rámci barchanu šlo o dobytí hradu ve 

Veselí nad Moravou.
33

 Ten byl obléhán až v roce 1315, kdy král Jan vedl vojsko proti 

Matouši Čáku Trenčanskému. Tato datace ovšem není možná s ohledem na přítomnost 

královny, která dne 20. května 1315 porodila na Pražském hradě dceru Jitku. Navíc by 

bylo daleko pravděpodobnější, s ohledem na vzdálenost obléhaného místa, které autor 

uvádí a důležitost zprávy (král měl dle pověsti „O Barchanu“ během svého tažení vyslat 

pěší posly ke královně do Jemnice) nesené královně, využít jako nositele zpráv jezdce. 

O obě datace a fakta okolo nich jsou tudíž vedeny spory. Ve vztahu k barchanu se jeví 

                                                 
32 Mense igitur Julio adventus sui anno tercio – ipse est annus Domini MCCCXII – rex Johanes de Praga 

exivit, subsidiumque Morauis allaturus procedit. Habuit autem Yngramus de Boschowicz, hostic 

Morauie, prope claustrum Trebecz unum castrum, quod Vngersperch vocabatur, hoc quia in via regis 

fueral, exercitus regis pugne modo aggreditur, ipsumque viriliter impugnat et expugnat. EMLER 1884, 179 
33

 KŘEN 1901, 66 
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pravděpodobněji první varianta. Nic to ovšem nemění na tom, že toto období bylo pro 

město Jemnice dobou rozkvětu a tato slavnost to připomíná. 

První písemná zmínka o slavnosti pochází z roku 1713 z městské knihy, která se dnes 

nalézá v depozitáři v Moravských Budějovicích, tzv. "Protocollum Miesta Swobodnego 

Jemnice w Marktabstwij Moravskem."
34

 V této knize je slavnost zmíněna v souvislosti 

se sporem měšťana Seidla s radou. Tehdy se prý stala velká nevole mezi pány 

ouřadnými a p. Janem Karlem Seidlem v příčině barchanu. Kdežto Seidl jsouce povinen 

dát barchan obecními městu Jemnice, takový barchan vydati nechtěl, za příčinou, že 

páni ouřadní k běžení o takový barchan pacholky a ne synky městské jsou přijali a 

poznamenati dali, takže barchan pan rychtář městský p. Jan Fedra mocí a kvaltem spolu 

ku právu přidanými pány ouřadními Seidlovi z domu vzíti musel a při tom velký handle 

a nesrozumnění jsou se stali.
35

  

 

Samotný scénář slavnosti je popsán, včetně vyúčtování a dalších údajů, v časopise 

Lumír z roku 1853.  

Na večer po první neděli po sv. Vítu (15. června) při hlaholu trub a bubnů vystrčí se z oken 

radního domu tyčka s praporem, ozdobená šesti lokty barchanu, párem punčoch, šátkem a pěti 

květinovými věnci. Městská rada s pěti nejstaršími měšťany volí k zejtřejší slavnosti čtyři mladíky. 

Původně mohli to býti jen synkové z měšťanstva. Později voleni byli služební lidé. 

V neděli při svítání bubeník svolává lid a městská hudba hraje po městě. Dopoledne je věnováno 

pobožnostem. Jde průvod slavný do kostela sv. Víta, jenž stojí nedaleko města na pahorku. V 

kostele káže se německy, venku na prostranství pod prastarou lipou česky. Pak se konají veliké 

služby Boží, při nichž provází měšťanská stráž hlavní momenty mše střelbou z pušek a z 

hmoždířů. Pak se vrací průvod do města do hlavního chrámu Páně. 

Odpoledne ještě před požehnáním vyjdou oni čtyři vyvolení mladíkové v lehkém, zvláště k tomu 

dni ustanoveném oděvu, jsouce provázeni dvěma jezdci z jemnických měšťanů na hranice okolí 

městského k Budkovu. Tam čekají, obklíčeni jsouce množstvím diváků. Zatím se v městě 

požehnání dokončí, a městská rada s celým měšťanstvem odebere se za velkou bránu k zahradám, 

mezi kterými a daleko po silnici vlevo a v právo množství shromážděného lidu se nachází. Tu 

městský služebník drží vzhůru praporec barchanový, a opodál na silnici z hmoždířů se vypaluje. 

Po znamení tomto hnou se oni mládenci a vracejí se k městu volným krokem. Hmoždíře se 

podruhé ozvou a kroky se zostřejí až k určitému stanovisku. Když tam dojdou, jeden starší z 

městské rady přes silnici rákoskou čáru za cíl běhu o závod vyznačí, ke kteréž barchaníci (tak se 

                                                 
34

 Kniha protokolů se jmény rady a senátu,  něm. čes. 1713–1784, SOkA Třebíč, dep. Moravské 

Budějovice, archiv města Jemnice, inv .č. 29) G10/368) 1651–1772 
35

 Návrhový a evidenční list, 

http://www.nulk.cz/files/narodni_seznam/nominace_narodni_seznam_beh_o_barchan.pdf, vyhledáno 12. 
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oni mladíci nazývají) pravou nohou nakročují. Pak vypočte radní až do tří, a tu pádí mladíci o 

závod. Čím blíže u cíle, tím rychlejší běh. Hlahol bubnů a trub, střílení z hmoždířů, jásání diváků 

vítají prvně příchozího, jemuž ke cti městský posel tyčku praporeční sklání. 

Když již i poslední doběhl, počne vítězný průvod do radního domu. Napřed sbor hudebníků, za 

ním posel s barchanem, potom oni čtyři mládenci po dvou, za nimi jezdci, rada a ostatní 

hodnostáři a úředníci, obstoupeni ozbrojenými měšťany, pak ostatní lid. 

V radnici, když si radní páni k stolu zasednou, uděluje se vítězům odplata. Nejrychlejšímu dá se 

barchan, druhému šátek, třetímu punčochy, čtvrtému a poslednímu pět věnců - vesměs tak nazvané 

prasátko. Pak se přinese kniha, do níž se jména oněch čtyř mládenců na věčnou památku zapíšou, 

podle zavedení a obyčeje praotců. Vydání na dary těmto čtyřem mladíkům a při tom též na jiné 

věci založeno a určeno jest starodávnou fundací. Na konec rozproudí se zábava a tanec.
36

 

  

Po obědě se účastníci sešli na náměstí a společně s hudbou a ostrostřelci šli od domu 

starosty k domům radních. U každého z těchto domů byla vypálena salva z pušek, 

vyjma domu starosty, kdy šlo o salvy tři. Nakonec společně přešli před radnici, aby poté 

společně s měšťany zamířili k cíli běhu. 

O tomto běhu existuje několik výkladů - ,,Obdobné běhy se ve středověku konaly na 

více místech. Za zmínku stojí běhy jarmareční ve Vratislavi ve Slezsku (závod 

svobodných žen) či v Tovačově. Těchto závodů se však mohl zúčastnit každý a navíc 

tyto závody měly za úkol zvýšit atraktivitu jarmarků. Tím se zásadně liší od 

barchanického běhu. Běh o Barchan nikdy nebyl jarmareční zábavou.“
37

 

Počátkem dvacátého století byl scénář této slavnosti pozměněn, hlavní motiv - běh o 

barchan, ve scénáři zůstal. Oslava se odehrávala jen s několika změnami, od zdejší 

školy vyjížděl koňský povoz ozdoben národními prapory a květinovou výzdobou. Vůz 

vezl trůn s královnou, dívkami a pážaty. Rovněž zde byl doprovod zbrojnošů a panoši 

na koních. Před radnicí na průvod čekal praporečník s praporem Barchan, hudebníci a 

ostrostřelci. Celý průvod se pak i ve společnosti městské rady odebral do zámeckých 

zahrad. Zastupitelé a významní hosté zaujali místa na tribuně. Běh se konal stejným 

způsobem jako dříve, běžci se po jeho skončení seřadili v cíli za prapor v pořadí, v 

jakém doběhli. Za nimi již touto trasou projížděl král. Před tribunou se přivítal 

s královnou a průvod vyrazil nazpět do města. Průvod obešel náměstí a zůstal stát před 

radnicí, kde byly běžcům předány dary.  

                                                 
36

 MENŠÍK 1853, Lumír Beletristický týdeník, 544 
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Slavnosti se stali prezentací národní hrdosti, o čemž svědčí i publikace vydaná těsně 

po 2. světové válce s názvem ,,Svatovítská slavnost Barchan v Jemnici,“ kde se ke 

sponzorství hrdě hlásí všichni místní podnikatelé a živnostníci. V období let 1939–1944 

se slavnost nekonala.
38

 V Jemnici bylo na nátlak Němců rozpuštěno obecní 

zastupitelstvo a město se ocitlo pod správou vládního komisaře. Následně se městský 

úřad stal čistě německou institucí. Na občany města byl vyvíjen nátlak, aby se přihlásili 

k Němcům. V Jemnici se uzavřou české základní školy. Kulturní a společenský život 

řídila osvětová služba, jejím úkolem bylo propagovat nacismus. Mládež byla 

vychovávána místním kuratoriem v tomto duchu. České obyvatelstvo se proto po 

skončení války chtělo národnostně vyhranit a posílit vlastenecké cítění. Jemnická 

radnice byla opět v jeho rukou. Nebylo lepší příležitosti, než to dokázat pořádáním 

barchanu českou radnicí pár týdnů po skončení války a připomenou tak národní identitu 

pro místní obyvatele v důvěrně známých skutečnostech. Městská historická slavnost 

barchan byla a je totiž těsně spjata se symbolem památného stromu Svatovítské Lípy. 

Tento strom měl být zasazen na počest královny Elišky Přemyslovny v době, kdy jí její 

manžel, král Jan Lucemburský, zanechal pod ochranou hradeb Jemnice. Strom je rovněž 

pro místní obyvatele silnou připomínkou prvního starosty města za českou stranu, jímž 

byl od roku 1890 Josef Augusta. Jeho nástupem došlo k vytlačení německé strany 

z radnice.
39

 Lípa byla na přelomu 19. a 20. století předmětem aukce. J. Augusta ji 

koupil a přičinil se o její zachování pro budoucí generace. Lípa se tímto stala 

připomínkou vítězství Čechů na půdě radnice. 

 

Dnešní verze slavnosti, tedy její historické části (vyjma doprovodných programů) 

jsou dosti podobné té původní, začíná už pátečním večerem - slavnostním průvodem 

k radnici, v čele se starostou a zastupiteli, všichni v dobovém oblečení. Pak následuje 

tzv. otevírání mázhauzů, při kterém průvod obchází místa, kde se prodává alkohol a 

hostinští s prodejci jsou upozorněni, jak s nimi bude naloženo, pokud budou šidit. Poté 

je jim uděleno právo šenku.  

Druhý den ráno následuje buzení města a otevírání městských bran za průvodu trubačů 

a bubenic. Následuje běh poslů, které následně královna přijímá a dle tradice odměňuje: 

barchanem, šátkem, punčochami a věncem. Odpoledne přichází na řadu vjezd krále do 

                                                 
38

 Návrhový a evidenční list, 

http://www.nulk.cz/files/narodni_seznam/nominace_narodni_seznam_beh_o_barchan.pdf, vyhledáno 12. 

1. 2014 
39 http://mujweb.cz/jemnice/1848az1918.htm , vyhledáno 23. 5. 2014  
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města. Společně se svou chotí a 200 členným průvodem projíždějí městem. Dalším 

bodem programu je rozloučení se královského páru s městem Jemnicí, doplněné 

rytířskými souboji, historickými písněmi a tanci. V noci se ještě koná historický průvod 

za světel pochodní.  

Posledním dnem oslav je neděle, končí slavnou poutí ke kostelu sv. Víta. Ve stínu 

lipového háje se u svatovítské lípy scházejí věřící z celého okolí na slavnostní mši. Ta 

se koná ve venkovním prostoru před kostelem u staré lípy, tedy stromu zasazeného na 

počest královny. Svatovítská pouť a barchan jsou tak odedávna spojeni.  

Je zde celá řada doprovodných programů, vystoupení skupin historického šermu, tance i 

hudebních skupin. Navíc je akce vhodně doplněna akcemi v areálu zámku s historickým 

tržištěm a alternativní scénou v areálu letního kina, kde naleznou zábavu ti, kterým 

historická slavnost nic neříká. 

 

Během přípravy této práce byla slavnost Běh o Barchan zařazená do seznamu 

nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky - ,,položkou na seznamu 

je Běh o Barchan, jehož zápis stvrdil svým podpisem ministr Mgr. Jiří Balvín dne 9. 

prosince 2013.“
40

  

 

Město Jemnice připravuje stálou expozici věnovanou této akci a také se chystá 

vydání knihy o Barchanu. Jelikož se připravovaná publikace bude tomuto tématu 

věnovat podrobněji, nezacházím v mé práci do větší hloubky. 

V současné době má město před sebou další velký cíl - zápis slavnosti do seznamu 

nehmotného kulturního dědictví UNESCO. 

Petr Novotný, místostarosta Jemnice v rozhovoru vyjádřil nad vývojem situace okolo 

historické slavnosti nadšení. Dle jeho slov se město, jako pořadatel, chce vrátit 

k původním krojům z přelomu 19. a 20. století, scénu přesunout na zámek a prohloubit 

akci po organizační stránce. Pevně věří, že se Barchanu vrátí jeho nejlepší doba. To i 

přesto, že konkurence je dnes veliká a mnohé slavnosti jsou okázalejší. Velké naděje 

klade právě v ten fakt, že se Běh o Barchan dostal na seznam lidové kultury ČR. 

 

 

                                                 
40

 Ministerstva kultury ČR, mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostni-

kultura/seznam_nem_statku/seznam-nematerialnich-statku-tradicni-a-lidove-kultury-ceske-republiky-

37400/, vyhledáno 18. 3. 2014 
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2.3. Hradec Králové - Slavnosti královny Elišky 

 

Hradec Králové, věnné město Elišky Rejčky, druhé manželky krále Václava II., je 

známou skutečností, na niž se snaží navázat místní městská slavnost. Tato slavnost však 

není spojena s žádnou konkrétní událostí, má za cíl pouze připomenutí „zlatého věku“ 

města. Tradice slavnosti začala v roce 2002, jedná se tedy o dosti mladou slavnost. 

Zdejší událost je provázena jarmarkem a příjezdem královny do města. Město tímto 

slaví svůj kulturní a hospodářský vrchol, kterého dosáhlo v letech 1308–1318, kdy byl 

Hradec sídlem královny – vdovy. Město Elišce Rejčce připsal její manžel král Václav 

II. Královna v něm ale trvale sídlila od roku 1308 zhruba do roku 1318, kdy se stěhuje 

na Moravu. Podílela se na založení kostela sv. Ducha (dnešní biskupská katedrála)
41

 s 

největší pravděpodobností stojícího na základech farního kostela pocházející z doby 

dřívější. Zhruba po deseti letech z Hradce odešla do Brna.   

Historická slavnost připomínající královnu Elišku Rejčku je pořádána ve spolupráci se 

společností Adalbertinum, s městem Hradcem Králové a agenturou Armentum. 

Návštěvnost tvoří až několik desítek tisíc lidí. Na městskou slavnost navazuje turnaj, 

který se snaží přiblížit období dobovým ležením a rekonstrukcí rytířského turnaje. Akce 

samotná je pořádána na Velkém náměstí, kde je navozena atmosféra středověkého 

jarmarku. 

 

Slavnost jak svým provedením, tak účastí je komerční záležitostí městského až 

velkoměstského typu. Program dvoudenní akce začíná na Velkém náměstí. V půl deváté 

večer prvního dne doráží na Velké náměstí ohňový průvod s královniným heroldem, 

který oznámí, že město opět po roce navštíví jeho královna, následuje vystoupení 

hudebníků, kejklířů či divadelníků.  

Druhého dne otevře hradecký purkmistr na Velkém náměstí středověký jarmark s 

ukázkami starých řemesel. Zároveň se konají lidové a řemeslné trhy. Hlavním bodem je 

příjezd královny Elišky Rejčky s doprovodem a slavnostní ceremonie k jejímu příjezdu. 

,,V sobotu se do středověku vracejí kromě Velkého, i Malé náměstí a Žižkovy sady. V 

centru vyrostou otevřená tržiště, nechybí ukázky řemesel, rytířské ležení a klání, dobové 

tance, kejklířská vystoupení, šermíři ani pouliční divadlo.“
42

 

                                                 
41

 KOLEKTIV AUTORŮ 2008, 97 
42

 http://hradec.idnes.cz/slavnosti-kralovny-elisky-hradec-kralove-fgw-/hradec 
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První ročník historické slavnosti se konal v roce 2002. Na Velkém náměstí v Hradci 

Králové bylo vybudováno středověké tržiště, vojenské ležení a turnajové kolbiště. 

Vytvořila se tak dokonalá iluze středověké společnosti, doby života české královny 

Elišky Rejčky. V rámci programu akce se na letní scéně Klicperova divadla konal 

historicko-naučný program volného sdružení zájemců o historii Gardy města Hradec 

Králové pod názvem „Stalo se v Hradci aneb toulky naší minulostí.“ V pořadí druhý 

ročník organizovala agentura Armentum pod názvem „Hradec Králové v zrcadle staletí 

aneb Z vůle Přemyslovy.“ Město tentokráte před katedrálou sv. Ducha uvítalo krále 

Přemysla Otakara I. s jeho družinou a po krátké audienci se na počest panovníka konal 

rytířský turnaj.
43

 Celkem vystoupilo přes 90 účinkujících. „Hradec Králové v zrcadle 

staletí aneb Otec vlasti“ byl názvem akce v roce 2004. Vlastní program pak tematicky 

zahrnoval období vlády Lucemburků. Na Velké náměstí zavítal i sám král Karel IV., v 

podání Radoslava Brzobohatého. Jindřich z Lipé očekával příjezd královny Elišky 

s průvodem v roce následujícím (2005). Tehdy zde bylo přes 150 účinkujících z celé 

České republiky, mj. hradecké soubory jako Korouhev sv. Jiří, SHŠ Soupeři či Garda 

města Hradce Králové. Následující ročníky pak byly věnovány již zcela královně Elišce 

Rejčce. Osmý ročník se může pochlubit návštěvou premiéra vlády České republiky 

Jiřího Topolánka a řadou dalších významných hostů. Minulý rok se slavnost Elišky 

Rejčky konala již po jedenácté a to v nezměněné formě.  

 

2.4. Oslavanské slavnosti 

 

Slavnosti v Oslavanech připomínají příjezd krále Přemysla Otakara I. a královny 

Konstancie do města u příležitosti vysvěcení ženského cisterciáckého kláštera Údolí sv. 

Marie roku 1228. Klášter Vallis Sanctae Mariae v Oslavanech byl založen v roce 1225 

jako nejstarší klášter českých cisterciaček, vdovou Heilvidou ze Znojma. ,,Na jeho 

založení se účastnili i další dva duchovní, olomoucký biskup Robert a papežský legát 

Konrád.“
44

 Pro nás je ovšem důležitější jiné datum i událost vtahující se k našemu 

tématu slavnosti, a to je rok vysvěcení kláštera, ke kterému došlo v roce 1228 za 

přítomnosti krále Přemysla Otakara I., jeho manželky Konstancie a jejich syna, 

                                                 
43 http://web2.mmhk.cz/scripts/radnice-archiv/?par=6085#6109, vyhledáno 25. 5. 2014 
44
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moravského markraběte, Přemysla.
45

 Konkrétně se tak stalo 7. listopadu 1228. Téhož 

dne byla vystavena listina, zaznamenávající svobody oslavanského kláštera, kterou 

uděluje. 

Přemysl Otakar I. vzal oslavanský klášter pod svou ochranu, vesnice Martinice a 

Přibyslavice osvobodil ode všech poplatků a klášteru Vallis Sanctae Mariae udělil 

privilegia, která má i klášter velehradský.
46

  

 

Klášter byl za husitských bouří vypálen a pak přestavěn na renesanční zámek, na 

kterém se vystřídala celá řada majitelů.
47

 Poslední vlastníci byly Gomperzové. Byla to 

židovská rodina původem z Holandska, jejíž podnikání se soustředilo v textilním 

průmyslu a finančnictví. V polovině 19. století se tato rodina usadila v Brně a r. 1885 

zakoupila oslavanský zámek. Rodina patřila mezi znalce a milovníky umění, na zámku 

byla deponovaná část jejich sbírky uměleckých předmětů. V roce 1939 jim byl zámek 

zabrán německou armádou jako židovský majetek a sbírky odvezeny. Německá armáda 

zde zůstala až do 18. dubna 1945. V tento den jí byl doručen rozkaz k ústupu a zaujetí 

pozic v blízkosti města Oslavan. Toho dne opustilo město i německé obyvatelstvo. 

V dubnu 1945 se zámek i město ocitají uprostřed bojů. Na rozkaz Rudé armády byla 

provedena 20. dubna 1945 částečná mobilizace místních obyvatel a zámecký objekt byl 

vyčleněn pro ubytování těchto odvedenců. Zámek byl v té době několikrát poškozen 

střelbou z těžkých zbraní. Po válce byl objekt na základě Benešových dekretů zabaven a 

převeden pod správu místního národního výboru. Původní majitel JUDr. Philipp 

Gomperz sice podal protest, ale ten byl zamítnut. O rok později byla konfiskace 

potvrzena. Zámek byl následně využíván JZD Oslavany jako sklad.
48

 Od počátku 

devadesátých let dvacátého století byl tedy v rukou města Oslavany. Město se snažilo o 

jeho rekonstrukci již v polovině devadesátých let. Ta byla částečně dokončena na 

začátku tohoto století. Dnes se zde konají každoroční historické i jiné obecní slavnosti. 

Objekt zámku se začal rovněž využívat ke komerčním účelům formou pronájmu. 

Nájemce vybudoval v zámeckých prostorách pivovar s restaurací a fitcentrum. Dalším 

jeho krokem byla snaha o odkup objektu. Městská rada schválila nájemci novou 
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smlouvu s možností odkupu najaté věci. Během následujících sedmi let se zámek stával 

předmětem finančních podvodů, soudních sporů dořešených až ve formě trestního 

řízení. Teprve rok 2012 přinesl konečné rozhodnutí.  

Dnes je zámek opět využíván městem. V jeho prostorách se nalézá městský pivovar 

s restaurací, pořádají se zde kulturní akce a oslavy, z nichž nejvýznamnější jsou 

Oslavanské historické slavnosti, které se obrací k historickým tématům regionu a 

návštěvě města panovníkem Přemyslem Otakarem I. v doprovodu jeho ženy královny 

Konstancie a vysvěcení kláštera roku 1228. Mají poměrně krátkou tradici, první ročník 

proběhl v roce 1999. Od tohoto roku se městská slavnost konala pod názvem ,,Hornické 

slavnosti.“ Co se historické tématiky týkalo, v programu byla prohlídka zámku a ukázka 

šermířského klání.
49

 Následující rok byl součástí oslav historický průvod císařské 

armády z doby Rakousko-Turecké války 1593–1615.
50

 Pod názvem Oslavanské 

historické slavnosti byl pořádán až třetí ročník. Po umělecké stránce oslavu zajišťovala 

agentura A.R.G.O.  

Scénář akce, který vytvořila agentura A.R.G.O., spočívá v příjezdu uvítání panovníka a 

následném udělení svobod klášteru na zámeckém nádvoří. Krom toho jsou součástí 

programu rytířské turnaje, které se konají na počest přemyslovské královské rodiny. 

Mimo hlavní scénu v rámci doprovodného programu je zde malé tržiště s umělecko-

řemeslnými předměty. Paralelní program je v podobě lidové taneční zábavy.  

Slavnost v sobě nese prvky historie a folklóru. Po stránce hudební produkce je zde k 

slyšení hudba historická, tradiční dechová a cimbálová lidová muzika. Ve srovnání 

s ostatními jde o poměrně malou městkou slavnost s prvky lidové zábavy, ovšem 

velikým cílem, kterým není nic menšího, než využití a dokončení rekonstrukce objektu 

místního zámku.  

 

2.5. Městské slavnosti a Společenství měst s Husitskou minulostí 

 

Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí je česko-německý spolek měst 

s momentálně sedmnácti členskými městy. Založen byl v roce 1998 z iniciativy měst 

Neunburg vorm Wald a Tábor. Spojujícím prvkem v něm je to, že členská města byla 

                                                 
49 KRÝDLOVÁ, 1999, 6 
50

 KÁFOŇKOVÁ, 2000, 22 



29 

 

v 15. století ovlivněna husitskými válkami, a že pečují o svou historickou tradici 

lidovými slavnostmi nebo formami upomínkových kulturních akcí.
51 

Konkrétně jde o města: Bärnau v Horní Falci, Bernau bei Berlin, Borovany, Český 

Brod, Domažlice, Furth im Wald, Kostnice, Naumburg an der Saale, Neunburg vorm 

Wald, Neumarkt, Písek, Sedlčany, Sezimovo Ústí, Slaný, Stříbro, Tábor, Tachov. 

 

Bylo zcela nemožné v rozsahu této práce popsat jednotlivé slavnosti v každém městě 

tohoto společenství, proto jsem zvolil jedno z nich, resp. jedno české město – Tachov. 

 

Tachov  

Motivem slavností je připomenutí vítězství husitského vojska u Tachova v roce 

1427.  

Na Tachovsku nenašlo husitství zpočátku velké odezvy. Většina území zde byla držena 

katolickou šlechtou. Severozápadním Čechám dominoval katolický Cheb s německou 

podporou, Elstenberské panství a panství pánů ze Švamberka a Kolovratů. Bylo tedy 

více než jasné, že katolická šlechta zde měla dosti pevné pozice. Nicméně i přesto sem 

začali husité podnikat svá tažení. Již v roce 1421 táhl Jan Žižka na Tachov, obsadil 

město a chystal se k útoku. Tachov byl v rozhodujícím okamžiku ušetřen, král Zikmund 

táhl s vojskem z Litoměřic na pomoc Tachovu. Jan Žižka tedy strategicky upustil od 

útoku na město, a to bylo pro tentokráte zachráněno. Situace se ovšem opět vyhrotila po 

pádu města Stříbra. Tento stav ve formě obavy z šíření husitského hnutí, silně 

znepokojila široké okolí. O řešení situace se mělo rozhodnout na říšském sněmu ve 

Frankfurtu roku 1427. „Hned v den zahájení, 27. dubna, vyhlásili kurfiřti, že husité a 

kacíři v Čechách, kteří působí svaté křesťanské víře nová a nová příkoří a zla, musí být 

ztrestáni a vyhubeni. Proto nařizují, aby v neděli na den sv. Pavla a Petra, tj. 29. června, 

bylo započato válečné tažení čtyřmi proudy do Čech.“
52

  

Výpravu však od počátku, i přes malé úspěchy, provázejí nesnáze a neshody ve velení. 

Plán vrchního velitele IV. křížové výpravy arcibiskupa Oty Trevírského na bezodkladné 

dobytí Stříbra začal u Plané váznout na neochotě kurfiřta Fridricha Braniborského 

podřídit se jednotnému velení.
53
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Tito dva nejsou jediní, kdo se nedokážou dohodnout, v celém velení panují neshody 

obecně. Původní záměr, který vycházel ze spojení dvou proudů křižáckého vojska u 

Stříbra a následný útok se nerealizuje. Ctižádostivý braniborský kurfiřt Fridrich 

Hohenzollern, povzbuzený snadným získáním Mašťova a Žlutic, se zdráhal podpořit 

útok na Stříbro s tím, že saský vévoda hrozí stažením svých sil, nevytáhne-li mu 

Fridrich vstříc. Od počátku tažení byly tedy rozpory mezi hlavními veliteli, arcibiskupem 

Trevírským a Fridrichem Hohenzollernským, a to z důvodu rozdílných názorů na tažení 

křižáckých vojsk do Čech. Fridrich měl v úmyslu táhnout přes město Slané na Prahu, 

zatímco arcibiskup se držel původního plánu dobýt zpátky město Stříbro. Fridrich 

Braniborský se obléhání Stříbra zúčastnil jen krátce, onemocněl a hledal lékařskou pomoc 

v Tachově. Výsledkem všech těchto nesnází je ústup od Stříbra a to i přesto, že poměr sil 

byl v jejich prospěch. Přidržíme-li se kronikáře Bartoška z Drahonic, mohla mít křižácká 

armáda před Stříbrem „osmdesát tisíc jezdců a více než osmdesát tisíc pěšáků.“
54

 

Tendence německých historiků akcentovat údaje o slabosti křižácké armády obléhající 

Stříbro nemohou změnit nic na skutečnosti, že Přibík Klenovský s Janem Zmrzlíkem ze 

Svojšína disponujícími ve Stříbře pouhými 200 jízdnými, stáli tváří v tvář obrovské 

vojenské převaze křižáků a jejich dělostřelecké výzbroji.  

Zmatek v ústup k Tachovu vyvolala zpráva o blížícím se husitském vojsku vedeném 

Prokopem Holým. Nejprve dochází k bitvě u Tachova, končící porážkou křižáckého 

vojska. Následuje obléhání města, morálka vojska je velice špatná v samotném městě, i 

když je dobře opevněno, zůstává jen malá posádka a následně je dobito husity. Zisk 

Tachova posílil husitské pozice v zemi. 

Výročí této události je připomínáno jako slavnost až po vzniku samostatného 

Československa. Nelze zde opomenout tu skutečnost, že slavnosti jsou už od svého 

prvopočátku připomínkou národní identity českého obyvatelstva v pohraničí.  

 

První oslava s připomínkou tohoto vítězství se konala v Tachově 7. srpna 1927, a to 

u příležitosti 500. výročí. Tehdy šlo o oslavu pořádanou Československou obcí 

legionářskou s Obecní školou v Tachově a na podporu české menšiny. Konal se 

slavnostní průvod s doprovodem hudby od nádraží k budově místní školy, kde byl 

postaven památník. Pomník měl podobu čtyřbokého jehlanu, který byl na vrcholu 

ozdoben bronzovým kalichem, a na přední straně byla umístěna bronzová deska s 
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nápisem. Deska byla vyhotovena podle návrhu místního učitele O. Peroutky. Pomník 

byl vyroben ze žulových kamenů a dosahoval výšky 3 metrů.
55

  

 

V roce 1930 následovala oslava památky Jana Husa za účasti místní vojenské 

posádky a všech místních spolků. Slavnosti s touto tématikou probíhaly až do roku 

1936. Od tohoto roku nebyly již o konání slavností dochovány žádné záznamy. 3. října 

1938 do Tachova vstupují německé jednotky. Z tohoto období až do 2. května 1945, 

kdy město osvobodila americká armáda, neexistují jakékoliv dochované záznamy 

týkající se tohoto tématu. 

Po 2. světové válce a odsunu německého obyvatelstva dochází k navázání tradice 7. a 

8. září 1946, kdy se koná první národní pouť v Tachově. Slavnost byla pojata jako 

oslava chodské tradice. Na tachovském zámku se u této příležitosti konalo ochotnické 

divadelní představení na motiv románu Aloise Jiráska Psohlavci. První velké husitské 

slavnosti se konaly až v roce 1952 a pak vždy v pětiletém cyklu. Po roce 1948 dochází 

ze strany komunistické propagandy k prezentaci husitství jako předstupně komunistické 

ideologie. Vycházelo přitom zejména z interpretace Zdeňka Nejedlého: „Husitství je jen 

nejdokonalejší, nejsvrchovanější vítězství této mravní renesance, hnutí plné svěží síly, 

jež tvořila mízu celého národního života, až konečně svrhla pouta starší konvence a 

projevila se v celé kráse.“
56

  

První husitské slavnosti pod komunistickou taktovkou se konaly, jak už je uvedeno 

výše, v roce 1952. Jednalo se o polovojenskou přehlídku Pohraniční stráže, Lidových 

milic a Sboru národní bezpečnosti. Oslav se tehdy zúčastnil velvyslanec Korejské 

lidově demokratické republiky. Událost byla líčena jako podpora boje korejského lidu 

za svobodu.  

Rok 1957 byl datem další oslavy. O její přípravě a dalších souvislostech se 

v pramenech dočteme: „Letošní oslavy budou mít mohutný ráz. Zavítá mezi nás člen 

politického byra naší rodné Komunistické strany Československa, president republiky, 

soudruh Antonín Zápotocký.“
57
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,,To je vysoké vyznamenání pro nás, hraničáře tachovského okresu. Je to však zároveň 

závazek, abychom ještě lépe a obětavěji pracovali při uskutečňování usnesení celostátní 

konference strany.“
58

 

Slavnosti roku 1962 se nesou ve stejném duchu. Konala se vojenská přehlídka, ale již se 

změnami, například se zavedením divadelních her v Tachovském divadle v rámci 

doprovodného programu.
59

 

Teprve celospolečenské klima konce 60. let 20. století přineslo určité změny. Husitské 

oslavy roku 1967 se sice nesly ve stejném zaběhlém rituálu, novinkou byla ovšem 

replika husitského vozu. Vůz byl sestaven v Tachově a dopraven do Prahy, odsud vyjel 

po vlastní ose zpět do Tachova. Osádka vozu byla oblečena v dobových kostýmech a 

v každém větším městě svolával husitský kněz k osazenectvu vozu všechny dobré 

Čechy k obraně Tachova. Oslava byla doplněna promítáním filmu s husitskou 

tématikou v Boru u Tachova. Návštěvníky zejména zaujalo slavnostní promítání 

dvoudílného filmu od Františka Vláčila, Markéta Lazarová v letním kině. Znovu ve 

městě proběhla mohutná vojenská přehlídka, a to včetně tankové, dělostřelecké a 

raketové jednotky. Za zmínku stojí mimo jiné odhalení základního kamene husitského 

památníku na vrchu Vysoká. 

O pět let později v roce 1972 se konala další oslava, ta je už bez vojenské přehlídky. 

Vrcholem slavnosti je tentokrát odhalení pomníku na vrchu Vysoká. Je jasné, že vše 

proběhlo v duchu komunismu, jako manifestace pracujících. Součástí programu byla 

také lidová zábava a šermířské vystoupení. Následovaly ročníky 1977, 1982 a 1987. Pro 

nás je podstatný až rok 1987, kdy byla po dvaceti letech obnovena tradice jízdy 

husitského vozu. Jeho posádku tentokrát tvořili, z politických důvodů projevujících se 

nestabilitou komunistického režimu, mladí policisté. Vůz projížděl jen po hranici okresu 

Tachov. Změna přišla po roce 1989 a to první oslavou výročí bitvy v roce 1992. Byl 

znovu vypraven husitský vůz za účelem propagace a byla uspořádána rekonstrukce 

bitvy za účasti mnoha šermířských skupin, včetně historických trhů. Vše s velmi 

kladným ohlasem publika. 
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Slavnost se konala za účasti hostů ze zahraničí, zejména starostů příhraničních obcí z 

druhé strany hranice. Vše se neslo v duchu česko-německého sblížení.  

Pohled na husitské bojovníky se tou dobou mění, nejde už o ideologicky upravený obraz. 

Husita, jako bojovník za sociální spravedlnost, je nyní vnímán střízlivěji a hlavně 

realističtěji. 

Oslavy v devadesátém sedmém roce dvacátého století, tedy poslední v minulém 

tisíciletí, pořádala skupina historického šermu Tachov, ta se však potýkala 

s nedostatkem financí na realizaci. Obrací se tedy na řadu sponzorů. To bohužel také 

poznamenalo slavnosti, z husitského vozu se stává pojízdná reklama s řadou polepů.  

 

Dalším vývojem byla snaha vyplnit pětileté mezery mezi oslavami, a tak v roce 1999 

vznikají v tomto městě kromě husitských slavností též slavnosti historické. Tyto 

slavnosti se tematicky obměňují a historická témata se mění. Kupříkladu v roce 2000 se 

stalo tématem oslav ,,90 let existence železniční trati Tachov – Domažlice“ nebo výročí 

,,150 let Jízdárny ve Světcích“ atp.  

Vraťme se ovšem k našemu tématu, slavnostem husitským, konkrétně do roku 2002. 

V tomto roce byl vypraven husitský vůz Janem Husem, jako připomenutí jeho cesty do 

Kostnice. Z německého Bärnau se vydal do Tachovského okresu, kde vykonal svou třídenní 

cestu. Bohužel šlo o jízdu poslední a poté už vůz nikdy vypraven nebyl. Oslava tohoto 

ročníku byla ovlivněna povodněmi, které sužovaly Českou republiku, a dokonce se 

uvažovalo o úplném zrušení oslav. K tomu sice nakonec nedošlo, ale i tak docházelo k 

velkým problémům se spoustou bahna a podmáčené půdy v místě oslav.  

Následují dva dosud poslední ročníky 2007 a 2012, které se snaží navázat na 

zrušenou jízdu vozu alespoň tím, že se na cestu z Bärnau do Tachova pěšky vypravil 

místní divadelní spolek Komedyjanti a cestou hrál krátká divadelní představení s husitskou 

tématikou. Jde ovšem spíše o jakousi satiru či odlehčení historické události. 

Autorem divadelní hry, která má charakter politické satiry s milostnými prvky, je člen 

spolku Petr Novotný. „Hovoří o inspekci pražského hejtmana Nečase z Malé Strany a 

o tom, co se všechno při této příležitosti událo. Nechybí husité, křižáci, láska ani 

mučení." Charakterizoval asi dvacetiminutovou hru, kterou divadelní spolek hraje po 

obcích Tachovska.
60
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Současný průběh husitských slavností v Tachově 

Oslavy jsou rozděleny do několika částí, z nichž hlavní je rekonstrukce bitvy o 

Tachov. K dalším bodům patří průvod městem v dobových kostýmech a poměrně 

rozsáhlý doprovodný program. Jsou zde předváděna šermířská vystoupení, dobové 

tance a hudba.  

V programu je zapojeno i mnoho zájmových a dobrovolných organizací, ale také 

muzea a galerie. Účastníky jsou i zástupci a obyvatelé příhraničních měst z německé 

strany hranice a rovněž zástupci měst, sdružených společenství měst s husitskou 

minulostí od nás i ze zahraničí. 

Do pořádání oslav se zapojily i církve činné na území České republiky. Při posledním 

ročníku (2012) se jednalo o velmi rozsáhlý program, do kterého se jednotlivé církve a 

náboženská společenství zapojila. Jednalo se přitom o církve – československá husitská, 

evangelická metodistická, pravoslavná, řeckokatolická a římskokatolická. Místem 

konání jsou kostely sv. Václava, sv. Máří Magdaleny a chrám Nanebevzetí Panny 

Marie. Konkrétně zde se konala výstava o historii chrámu s ukázkami ze současného 

života farnosti.  

Datum městských husitských slavností se shoduje se svátkem Nanebevzetí Panny 

Marie. Tachovská pouť konaná u této příležitosti se tak stala součástí tachovských 

oslav. V rámci této pouti se konají: Tichá adorace před Nejsvatější svátostí oltářní, 

Večerní mše svatá - otevření a zpřístupnění kostela k prohlídkám, slavné nešpory z 

vigilie slavnosti, rozjímavá modlitba svatého růžence, mše svatá z vigilie slavnosti a 

zpívané litanie k Panně Marii a slavná poutní mše svatá. 

 

Celá slavnost je ukázkou usmíření evropských národů a všech lidí dobré vůle 

v dnešním světě bez hranic, což je zejména pro tento region významným prvkem, 

s ohledem na jeho umístění a roli v historii. Proto došlo k ujednání, aby se slavnosti 

konaly pravidelně v červnu v německém městě Bernäu a v srpnu v Tachově. Na řadě 

ročníků bylo užito dvoujazyčných her, které se následně prezentovaly v obou městech.  

Již zmiňované město Bernäu je také ve společenství měst s Husitskou minulostí. Jeho 

městská slavnost připomíná ubránění města před husity v roce 1431 (na rozdíl od 

Tachova, kde šlo o dobití města). 

Podobné slavnosti připomínající obléhání města husity nejsou v sousedním Německu 

ničím ojedinělým, například i v tak vzdáleném městě jako je Naumburg, jsou pořádány 

tzv. Třešňové slavnosti. 
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2.6. Souhrn a rozčlenění témat městských historických slavností  

 

Zkoumané městské historické slavnosti vycházejí z několika témat. Nejčastějším 

námětem je návštěva panovníka, která souvisí s jeho vjezdem do města. V tomto 

případě akce vycházejí buď z reálné historické skutečnosti (vjezdy Přemyslovců a 

Lucemburků do Znojma) nebo z původní místní pověsti, tak jak je tomu v Jemnici. Na 

druhé straně tu jsou také realizace do historických skutečností nezapadající. To se týká 

některých ročníků v Oslavanech a Hradci Králové. Pro příklad lze uvést vjezd Karla IV. 

na slavnost Elišky Rejčky. Dalším významným námětem historických oslav jsou 

připomínky bitev či obléhání města. Na poli těchto realizací se pohybuje většinou 

Společenství měst s husitskou minulostí. V mé práci zastoupeno městem Tachov, kde se 

v případě události bitvy u Tachova jedná o historicky nezpochybnitelnou skutečnost. 

 

Pokusil jsem se sledovat také záměry organizátorů, cíle slavností a jejich naplnění. 

Jedná se zejména o přiblížení skutečností na historickém základě (Tachov, Znojmo), 

které se dotýkají regionu. Dále o převedení do života místní legendy či starobylé pověsti 

(Jemnice) a v neposlední řadě o poskytnutí zábavy lidové na historické téma (Oslavany, 

Hradec Králové). Kromě snah o naplnění historické skutečnosti, jsou tu i jiná úsilí. Jako 

snaha o sblížení národů a náboženství ve formě husitské slavnosti v Tachově. Nebo 

záchrana budovy zámku v Oslavanech. K dalším cílům patří například propagace města 

jako takového a mnoho jiných záměrů. 

Závěrem bych chtěl ještě upozornit na vliv komerce na konání akcí. Zde lze říci, že 

dnešní akce (historické slavnosti) tohoto typu jsou výrazně ovlivněny tímto způsobem. 

Je jen otázkou, do jaké míry a jaký to má dopad na kvalitu dané slavnosti. Tato stránka 

rovněž ovlivňuje i jednotlivé ročníky po stránce kvality u všech těchto akcí bez 

výjimky. Pro příklad uvádím již zmiňovanou husitskou historickou slavnost v Tachově, 

kdy v roce 1997 došlo k oslovení řady sponzorů z důvodu nedostatku financí ze strany 

pořadatelů. To bohužel celou akci poznamenalo velkým množstvím reklam a komerce, 

která ostře kontrastovala s dobovým prostředím slavnosti.  
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3. Realizace  

 

Pro porovnání uvádím některé částky za realizaci oslav v průběhu jejich konání. 

Příkladem tu je jemnická slavnost. 

Porovnáním jednotlivých údajů v nákladech lze snadno vysledovat změny v konání 

slavností - jako u Jemnického Barchanu, kdy se z původně prestižní slavnosti, kde se 

běhu účastnili jen vybraní synkové městských rodin, posléze z důvodů nezájmu, 

najímají běžci. 

 

Jemnický Barchan dnes a v roce 1846.  

Příjmy celkem:   526.020,- Kč 

nájem – kolotoče   299.000,- Kč 

nájem - stánky   179.020,- Kč 

Výdaje celkem:   853.016,- Kč 

SMM – příprava, úklid 136.778,- Kč 

historická brána   128.650,- Kč 

zámek – agentury  123.740,- Kč (šermíři, vojenské ležení, ohňová show, fakír, bubenice 

atd.) 

zámek – koncerty, zábava  148.000,- Kč 
61
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Městskému poslu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48— 

Nosičům bubnů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20— 

Pověžnému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12— 

Dvěma starším obecním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24— 
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Hudebníkům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2zl. 

Rektorovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2— 

Kostelník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24— 

Paliči z moždířů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20— 

Bubeníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24— 

Od čištění ručnic pro ostrostřelce . . . . . . . . . . . . . . . . .  4— 

Na prach ku střílení a rozličné vydání . . . . . . . . . . . . .   11—33 ¾ 

Za příležitosti pro českého kazatele . . . . . . . . . . . . . . .  2— 

Jeden každý z městských ostrostřelců obdrží za jeho ten den konanou službu a udržování pořádku 6 

mázů piva z obecního pivovaru.
62

 

 

Ve srovnání s náklady na zatím největší městkou historickou slavnost u nás konanou 

ve Znojmě v roce 1967, jde o náklady zanedbatelné. ,,V roce 1967 byly s účinkujícími a 

pořadatelským výborem uzavřeny smlouvy o odměně 20 až 100 Kčs za den, celkově se 

vydalo 800 000 Kčs za odměny.“
63

 Dnes dosahují rozpočty na podobné akce hranice 10 

milionů.
64

  

Skutečností je, že dnes je mnohem více prostředků vynakládáno na takové položky, 

jako jsou ohňostroje nebo alternativní scény, což je velikou změnou oproti době minulé. 

Dříve se na takových akcích ve větší míře podílely místní spolky a zájmové organizace. 

Je zřejmé, že díky komercionalizaci se dnes situace v této oblasti pochopitelně mění.  

V současné době jsou již ve většině případů městské slavnosti dílem různých 

agentur, které je buď pořádají sami, nebo jsou městem na pořádání najati. Mají na 

starosti kompletní scénáře i dramaturgii. K tomuto trendu došlo v 90. letech jak u nás, 

tak v zahraničí, a jde o rozšiřující se fenomén. Jde tedy o jev nový a až čas ukáže, zda 

jde o cestu správním směrem. Z mého pohledu se zde vytrácí prvek účasti člověka 

(obyvatele města) a místních spolků, stejně jako nadšení pro věc, které bylo ještě 

typické v letech šedesátých. Jde často spíš o lidovou podívanou, doprovázenou 

nejrůznějšími doprovodními akcemi. Na slavnostech, jako je třeba ta ve Znojmě, 

pořádaná profesionálními účinkujícími, je vítanou příležitostí pro diváka obléknout si 

vlastní dobový kostým a vstoupit do skutečného historického děje.  
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Úrovně samotných realizací jsou také rozličné a města se bohužel většinou plně 

spoléhají na zkušenost uměleckých agentur. Příprava a realizace takovéto akce ovšem 

vyžaduje značné zkušenosti z mnoha oborů a znalost místního prostředí nevyjímaje. 

Navíc je tu nutnost ideálního kompromisu mezi faktory prostředí, účinkujícími a 

tématem. 

 

3.1. Realizace vybraných námětů městských historických slavností a 

jejich srovnání s historickou skutečností 

 

Zde se podrobněji podívám na vztah historických souvislostí s vybraným dějem 

oslav dnes, popřípadě na vývoj realizace, pokud proběhl.  

 

Většina městský oslav má dnes ve svém scénáři příjezd panovníka do města, nebo 

historický průvod městem. Neodmyslitelnou součástí jsou rovněž turnaje či 

rekonstrukce bitev.  

Stejně tak se dosti často setkáváme s tím, že akce začínají tzv. otevíráním mázhausů. 

Jako například ve scénáři oslav ve Znojmě, nebo v Jemnici, kde byla tato ceremonie 

pojata do průběhu slavností poměrně nedávno. 

 

Ceremoniální otevírání mázhausů s purkmistrovou družinou 

Ceremonie probíhá u každého mázhausu a šenku, a je stvrzena městskou pečetí. Je 

prováděna družinou purkmistra, někdy podle scénáře rozdělenou na dvě skupiny, jindy 

jde o skupinu jednu.  

První skupinu tvoří: Purkmistr a 3 konšelé, halapartníci, městští zbrojnoši, bubeníci, 

heroldi trubači, ponocní. 

Druhou skupinu: Zástupce purkmistra, halapartníci, městští zbrojnoši, bubeníci, heroldi 

trubači, ponocní. 

Purkmistr a konšelé obcházejí jednotlivé krčmy a provádí otevírací ceremonii. 

Vyhlašují se stanovená pravidla, která musí provozovatelé a návštěvníci dodržovat, jako 

jsou: zachování poctivé míry, nešidit vodou, nalévat jen na místě určeném, dále je 

zakázáno prodávat jiné víno, než domácí, jakož i důležité varování před podezřelými a 

cizími osobami. Host pak smí pít jen tolik, co zdrávo, aby se nedopouštěl výtržností. 

Helmbrechtnice, neboli záletné ženy či prostitutky, mají se vstupu do krčmy vyvarovat. 
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Bývá pak často zvykem, že konšelé podobným způsobem slavnostně zahajují také trh, 

tak jako je tomu při městské historické slavnosti v Hradci Králové. 

Ceremonie je tak připomínkou oprávnění městské rady v těchto záležitostech.  

Vztah města a Šenkýřů byl takový, že právní dohled nad nimi mívala městská rada, 

která je bedlivě sledovala nejen v době konání slavností. Šenkýři často totiž mnohde 

neměli ani samostatné cechy. Městská rada nebyla jediným orgánem, který na šenkýře 

dohlížel, a také záleželo na tom, zda jde čep s pivem či vínem a na mnoha dalších 

okolnostech. Nás ovšem zajímají v tomto případě vztahy s městem. Šenkýři se museli 

řídit městským řádem, k jejich činnosti vydaným. Jeho obsahem kupříkladu bylo již 

zmíněné dodržování míry, zabraňování rvačkám, nalévání nevhodným lidem a podobně. 

Městská rada rovněž udělovala právo šenku.  

 

Nařízení rady týkající se helmbrechtnic bylo také dosti rozšířené, a to z důvodu, že se 

často takové osoby vyskytovaly přímo v krčmě jako děvečky. Hlavně v Praze se totiž 

pod jménem šenkýřské čeledi často ukrývaly nevěstky.
65

 Personální systém takové 

krčmy byl zvláště s nastupujícím raným novověkem dosti složitý. Bohatý měšťan, který 

mohl krčmu provozovat, často už považuje tuto činnost pod svojí úroveň a najímá si na 

práci šenkýře někoho jiného. Ten mu pak odvádí jak nájemné, tak poplatek za každý 

vytočený sud. Často je v jednom hostinci v nájmu více šenkýřů či šenkýřek, některé 

mývají i hospodáře, kuchařku, pokojnou, děvečku a další čeleď. Bylo proto velmi 

nepřehledné kontrolovat, zda jsou v hostinci nevěstky, a nejedno město s tím mělo velké 

problémy. Šenkýři si často nevěstky vydržovaly jako zdroj druhého příjmu. 

 

Varování před nezřízeným pitím a výtržností v místě, kde se střetávají lidé různé 

společnosti, pohlaví či národnosti, v krčmě, kde je alkohol, peníze, volná zábava, a 

hazardní hry, jsou vydávána podnes, avšak stále s pramalou účinností. V neposlední 

řadě tu bylo nařízení přísného zákazu nošení zbraní do krčmy.  

Ani toto nařízení nebylo nic platné a pře nebyli ničím vynímečným, bitky se zbraněmi 

různého druhu, později pak i ručnicemi nejsou ničím zvlášť vynímečným.  

Podobné incidenty se dějí na městských slavnostech také dnes, například informace o 

incidentech na historickém vinobraní ze stránek Znojemského týdeníku: ,,V Husových 

sadech došlo v pátek před půlnocí k bitce mezi dvěma muži. Na Masarykově náměstí ve 
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stejnou dobu jiný muž úmyslně odpojoval elektřinu prodejním stánkům a po půlnoci ze 

soboty na neděli se jeden návštěvník snažil házet kameny po prodejcích ve stánku.“
66

  

 

Turnaje 

Na dnešní městské historické slavnosti se takřka ve všech případech setkáme 

s turnaji. Často však jde, až na výjimky, o turnaje opěšelé.  

 

Turnaje původně byly nejen vyjádřením rytířského ducha a zábavou, ale šlo také o 

jakousi přípravu na skutečnou bitvu, zároveň se jednalo o významnou společensko-

politickou událost. ,,Turnaje se provozovaly u příležitosti korunovace, zvlášť významné 

panovnické návštěvy na cizím dvoře, a jiných nesčetných mimořádných oslavách.“
67

   

Protože šlo vlastně o jakýsi druh bitvy, byl turnaj také rozčleněn na jednotlivé fáze 

tak jako tomu bývá v bitvě skutečné. Rovněž pořadí zbraní bylo dle toho voleno 

(speciální turnajová zbroj, neboli pod dnešním názvem sportovní, se užívala až v 15. a 

16. století). Další dělení bylo na turnaje cvičné (mládež), turnaje pro kořist a turnaje pro 

přízeň dam. Co se týče kolbišť, byla ideální městská tržiště či náměstí, zejména pro 

nižší cenu úprav a výhodnější byla i pro diváky. Turnaje byly vícedenní záležitostí, 

provázenou tancem, zábavou a pitím. Použité zbraně obvykle dřevec, meč, sekyra a 

palice. ,,Turnajové hry měly svá pravidla. Jako klání se označoval souboj dvou 

zápasníků; jestliže proti sobě útočili jezdci v řadách, mluví se o kolbě.“
68

 Jezdci se 

rozjížděli proti sobě bez meče a pancíře a mezi jednotlivými dvojicemi bylo zábradlí, 

nebo šlo o tzv. honění na volném kolbišti, kde zábradlí nebylo. Vrcholem a hlavním 

bodem turnaje však byla improvizovaná skutečná bitva za účasti stovek rytířů. ,,Nejprve 

proti sobě útočili v řadách dřevci, pak bojovali jako pěší meči a palicemi.“
69

  

Je více než jasné, že při této podívané se musel tajit dech, a že něco takového dnes 

ani při nejlepší snaze pořadatelů slavnosti nikde neuvidíte. To nemluvě o atmosféře, 

která na takovém turnaji panovala. Nicméně jsou na některých slavnostech k vidění 

celkem slušné ukázky soubojů, zvláště pak klání či pěší souboje. Předváděny jsou i 

rekonstrukce bitev, i zde je situace obdobná jako u turnajů. Znojmo pořádá turnaje 

rytířů se dřevci (o přízeň dam) a pěší boj. Zvláštní částí je také jakási bojová 
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překážková dráha, kde bojovníci předvádějí svou obratnost, jako jízdu na koni skrz 

oheň či hod kopím za jízdy. Na slavnostech Elišky Rejčky jsou k vidění prakticky 

podobná vystoupení. V Tachově je situace jiná, jde o rekonstrukci husitské bitvy 

skupinou historického šermu ,,Rytíři z Tachova.“ Jedná se o ukázku pěšího boje a 

střelbu z tehdejších palných zbraní. 

 

O příjezdech panovníků jsem se již podrobněji zmiňoval v předchozích kapitolách, 

proto zde již jen shrnuji, že historické slavnosti s tímto tématem není možné chápat jako 

rekonstrukci skutečné události. Je zde mnoho důvodů, proč tomu tak je. Hlavním z nich 

je ten, který uvádím níže v kapitole „Reakce veřejnosti“ a totiž, že dnešní člověk 

mnohdy neznalý významů, symboliky, zvyků a stylu života ve středověké společnosti, 

by jejich skutečný rozměr nepochopil. Podle mého názoru je to obrovská škoda, protože 

dnešní člověk ztrácí možnost vidět svět tak, jak ho viděl jeho předek – středověký 

člověk, jak vněm uměl číst a co cítil. Takovéto věci by se měly lidem připomínat a 

neupadat v zapomnění. Osobně bych doporučoval aktivní zapojení návštěvníků 

slavností do děje samotného, jak se tomu již děje např. v Českém Krumlově, kde je 

možné se zúčastnit v historickém průvodu městem. 

 

Co se samotných scénářů historických týče, jako inspirace posloužily zejména 

Znojemské slavnosti. Autor jejich scénáře František Koukal spolupracoval s řadou 

dalších měst např. Brtnici, Jemnici, Táborem, Trocnovem či Lesonicemi. Později jezdil 

také vypomáhat s dramaturgií a organizací například do Jihlavy, Karlových Varů, 

Trnavy a Košic. 

K jeho scénářům patří mj. Královské hodokvasy s českým králem Přemyslem Otakarem 

II. a s rytířskou obsluhou na koních ve Znojmě, Znojemské hodokvasy s Hynkem 

Suchým Čertem, Hold Karlu IV. ve Varech Karlových nebo Kupařovické vinobraní s 

rytířskými turnaji a hodokvasy. 
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3.2. Účinkující a kostým 

 

Obsazení jednotlivých postav účinkujících na slavnostech se liší dle jednotlivých 

scénářů a témat městských historických oslav. Na každou akci se najímá řada 

divadelníků, šermířů, kejklířů, hudebníků, jezdců na koních, polykačů ohně, řemeslníků 

a mnohé další profese. Co je důležité pro účinkujícího dobové slavnosti?  

Nepostradatelnou složkou je pro vystupující historický kostým a zbroj. Zejména 

zbroj vyráběná u nás má své jméno i v okolních zemích, kde je prodávána a užívána na 

podobných slavnostech. Co se týká kostýmů účinkujících, je důležité vycházet ze 

změny odívání, ke které docházelo během 14. století, kdy k nám přišla nová móda, 

zejména z Francie, Německa a Itálie. 

,,Už Eliška Přemyslovna se v roce 1310 vdávala v šatech ušitých podle nového 

francouzského střihu.“
70

 Móda se však v tom čase měnila poměrně rychle, proto o pár 

let později Blanka z Valois přináší zcela jinou. Pro připomenutí, Eliška Přemyslovna je 

postavou vystupující například v Jemnické slavnosti, a to v období krátce po své svatbě. 

Pro určení kvality oděvu tohoto období je důležitý již střih. Barevnost začínala měnit 

svůj význam, rytíři nosili barvy své vyvolené. Ženské šaty od 12. století prodlužované 

se ve 14. století se začínaly zkracovat. Změna se týká i účesů. Podle dobových zpráv 

nosily dívky vlasy dlouhé a volně rozpuštěné, naopak vdané ženy je ukrývaly pod 

šlojířem, jen královny nemusely tento zvyk dodržovat.
71

 Co se týkalo líčení, bylo 

prováděno tajně a většinou nenápadné, protože jakékoliv umělé zkrášlování těla bylo 

tehdy považováno za nemravnost. Mužům vlasy padaly až po ramena.  

K doplnění často sloužily šperky v gotice, častá ozdoba žen i mužů. Prsteny a řetězy, 

závěsy a spony byly nošeny hojně. Prsteny pak nejen na rukách, ale i krku, hlavě nebo 

na pase. Náušnice a náramky pak jen zřídka. 

K jakémusi módnímu výstřelku dne patřily například: ,,stříbrné a cínové plíšky 

s vyrytími nápisy, tajnými značkami, ornamenty a symboly lásky. Nosily je koncem 14. 

století na krku milenci všech vrstev,“
72

 o sto let později se objevila ,,tkanice“ vázaná 

v ozdobné a symbolické ,,uzle lásky.“
73

 Tomuto trendu podlehl i známý výstředník 

v oblasti odívání, král Václav IV., také častá postava v tématech městských historických 

oslav. 
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Rozmach módy, někdy mravokárci nazýván výstředností, zastavilo až husitství. Jako 

o oděvu by se stejně tak dalo hovořit o obuvi. Mimochodem nejčastější nešvar 

některých moderních historických slavností je, když si v průvodu krále Jana 

Lucemburského vyšlapují zbrojnoši v teniskách. Zcela zbytečně to pak kazí dojem 

z jinak pěkně realizované akce. Tyto poměrně zásadní chyby rozpozná i laická veřejnost 

a neuniknou negativnímu hodnocení slavností. 

 

Dnes je většinou standardní záležitostí, že se podobné akce odvíjí v kostýmech. 

Pořádající profesionální agentury požadují ve svých podmínkách k účasti na historické 

slavnosti kostýmy i u prodejců či uměleckých řemeslníků. Zároveň zabezpečují 

zapůjčení kostýmu a zbroje účastníkům i návštěvníkům. Účast amatérských nebo 

poloprofesionálních skupin na podobných akcích není výjimkou. Jejich kostýmové 

vybavení je plně srovnatelné, mnohdy i propracovanější a na jejich přístupu je vidět 

zájem o celou věc. Výroba historických kostýmů je v současnosti takřka masovou 

záležitostí. Jen internetových obchodů zabývajících se jejich prodejem lze nalézt bez 

mála dvě desítky, nemluvě ani o půjčovnách, které jsou přímo angažované v rámci 

těchto akcí. 

 

 

4. Tradice představených městských historických 

slavností 

 

Tradice z pohledu předávání určitého kulturního odkazu z generace na generaci, byla 

často přerušována. To se přihodilo i u slavnosti s tak dlouhou tradicí jako má ta 

Jemnická. ,,Slavnost Barchan se nekonala pouze v období obou světových válek, i v 

době okupace v roce 1939.“
74

 U slavností založených za první republiky, nebo letech 

šedesátých, došlo většinou k jejich přerušení také v době normalizace. Bylo pak dosti 

obtížné navázat po roce 1989 na toto přerušení, protože se nejednalo jen o navázání 

tradice, ale i o přizpůsobení se novým společenským podmínkám, které přinesla 

porevoluční doba. Nicméně tento vývoj byl znakem pro celé 20. století, kdy městské 
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slavnosti procházely vývojem od vyjádření vlastenectví v předválečném období i po 

něm. Následně byly slavnosti často zneužity k podpoře a propagaci komunistického 

režimu. Šedesátá léta byla jakousi dobou uvolnění a významného vzestupu těchto akcí. 

Opět jimi byl často vyjadřován vzdor národa a národní hrdost. Vznikaly kluby a spolky 

se zájmen o historii a věci s ní související. Zájem národa o jeho minulost byl obrovský, 

to však bylo zmařeno vpádem spojeneckých vojsk Varšavské smlouvy a následnou 

normalizací. Řada měst se sice ještě snažila do poloviny 70. let slavnosti udržet i tím, že 

uzpůsobila jejich scénář době, často přitom využívaly náměty z husitských dob. Ani tato 

taktika však nepomohla a slavnosti byly rušeny.  

Následovalo období přerušení, první pokusy přináší často až období krátce před rokem 

1989. Devadesátá léta a začátek 21. století pak znamenal rozmach všemožných akcí 

s historickou tématikou. S tímto množstvím je spojena rozličná kvalita, mnohdy se 

jednalo o pouhou komerci. Porevoluční slavnosti začínaly mnohdy rozpačitě, zprvu se 

často organizátoři snažili o navázání spolupráce mezi sousedními národy a usilovali o to 

být symbolem jakéhosi usmíření a nové evropské a světové cesty multikulturní 

společnosti. Dnes je velmi těžké odhadnout, jakým směrem se vydají v čase budoucím. 

V současnosti vznikají další podobné akce, při kterých se města chtějí zviditelnit a 

přitáhnout tím zájem turistů jak od nás, tak ze zahraničí. V historických událostech 

města se pak hledají příběhy, které by bylo možno realizovat jako scénář slavnosti. Je 

však dosti časté, že akce zanikne po prvním provedení, nebo během několika ročníků, 

jako tomu bylo např. v Třešti nebo v České Lípě, kde původně ze slavností na historická 

témata přešli pořadatelé na témata jiná (např. pivní slavnosti v Třešti). 

 

 

5. Děj s oslavou související: šerm, jarmark, historická 

hudba a tanec 

  

Rád bych se ve své práci v krátkosti zmínil o věcech, které tvoří valnou část 

programů městských historických slavností.  
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5.1. Historický šerm  

 

Historický šerm se u nás poprvé na veřejnosti objevil v roce 1960. U kolébky této 

skupiny stáli Dr. J. Černohorský, prof. Svatopluk Skýva a pplk. E. Wagner. První 

vystoupení se uskutečnilo roku 1960 na nádvoří Vojenského historického muzea 

(Schwarzenberský palác) v rámci náboru nováčků pro sportovní šerm.
75

 Tehdy šlo o 

něco nevídaného a vystoupení sklidilo obrovský úspěch. A bylo pravidelně 

provozováno od roku 1962 až do srpna 1968, kdy bylo zakázáno. Vystoupení se konala 

v areálu Vojenského muzea a vždy s velkým úspěchem diváků. Mimo toto období byla 

vystoupení předváděna ještě mezi lety 1980–81. Všechna tato vystoupení provedla 

skupina historického šermu s názvem „Mušketýři & Bandité,“ která vzešla z klubu 

sportovního šermu Riegel, jenž působí v Praze již od roku 1902. „Skupina Mušketýři & 

Bandité byla první skupinou historického šermu nejenom v Československu, ale i v celé 

Evropě. Po ní začaly vznikat desítky, ba stovky různých šermířských skupin a mnohá 

mistrovství světa jsou dnes zahajována mušketýrskými souboji a rytířským kláním, ale 

úrovně našich vystoupení nedosahují.“
76

 

Skupina ,,Mušketýři & Bandité“ se účastnila také různých městských historických 

slavností (Mělník, Beroun) až do roku 1995, kdy skupina zanikla.  

Za zmínku stojí rovněž skupina historického šermu založená v polovině šedesátých 

let ve Znojmě. Měla 270 členů a celoročně se připravovala na turnaje pořádané v rámci 

místních městských slavností (Znojemské historické vinobraní). 

Historický šerm se v Čechách a na Moravě začal rozvíjet zejména po roce 1989 

takřka v masovém měřítku. Profesionálních či poloprofesionálních skupin je dnes 

bezpočet. Tyto skupiny pak využívají mnohé agentury při historických slavnostech. Co 

se týče další souvislosti s naším tématem, můžeme uvést například skupinu historického 

šermu ,,Rytíři z Tachova,“ která se stala pořadatelem tachovských historických 

slavností. Tento úkol přijala již na počátku devadesátých let. V rámci slavností 

organizuje rekonstrukci bitvy u Tachova a na tato vystoupení zve i jiná podobná 

sdružení. 
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5.2. Historické jarmarky na městských slavnostech 

 

Jarmarky na dnešních historických slavnostech připomínají tradiční řemesla, jako 

jsou kováři, hrnčíři, drátenici, řezbáři a mnohá jiná řemesla, která již dnes běžně nejsou 

k vidění. V nabídce jarmarečních prodejců jsou tudíž výrobky ze dřeva, kovu, šperky či 

mince zde ražené. Prodejci jsou, jak už bylo zmíněno výše, oblečeni v dobových 

kostýmech a celkový vzhled tržnice se snaží o navození dobové atmosféry.  

Součástí slavností bývají také ,,jarmarky“ dnešního typu, kde se návštěvníkům 

předkládá ke koupi všelijaká nevkusná směs věcí, od plastikových hraček pro děti, přes 

oblečení asijských obchodníků až po čínské bufety. Je pravdou, že v poslední době se 

mnohá města snaží podobné stánky ze svých akcí zcela vytlačit, ale i přesto na mnoha 

místech přežívají.  

Osobně si myslím, že prostředí slavností, jarmark nevyjímaje, je optimálním místem, 

kde mohou svá díla představit řemeslní umělci a zároveň je to ideální místo k poučení a 

vzdělání diváka. 

 

Jarmarky samotné, jak už bylo uvedeno, byly považovány za určitý typ lidové 

zábavy. Předními tržními místy byla náměstí. Vedle trhů týdenních, se konaly i trhy 

výroční tzv. jarmarky. 

Chození po trzích a jarmarcích bylo dosti oblíbenou zábavou, na níž bylo často 

upozorňováno jako na nešvar ze strany církve. ,,Slavnost tato bývala tím hlučnější, že 

trhy po tehdejším oblíbeném zvyku připadaly často na den Páně.“
77

  

Konání trhů upravoval tržní řád vydaný městem. Podle zboží prodávaného na trhu 

dostávala místa názvy jako Koňský trh, Ovocný trh, Dobytčí trh atd. Navíc byly 

zřizovány tržnice, v nich měl každý obchodník svůj kotec, např. kotce na Starém Městě 

Pražském. ,,V těchto tržnicích mívala městská rada lepší dohled na veřejný prodej a 

snadnější policejní kontrolu.“
78

  

Dalším faktorem oslav, jenž jsem uvedl již dříve, byly a jsou podnes hostince a 

krčmy. Z dnešního pohledu se v rámci slavností koná tzv. otevírání mázhausů, jak už 

bylo zmíněno v předešlém textu. V dnešních hostincích a nálevnách bývá v rámci oslav 

často upravená nabídka jídla a pití, se snahou o jakousi realizaci nabídky středověké. 

Jde o různá pečená či rožněná masa, víno, medovinu a pivo. Je pravdou, že se o 
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slavnostech k přípravě masa používalo rožnění, na rozdíl od dnů všedních, kdy se 

užívalo více přípravy na roštu. Rožnila se jehňata, selata, půlky volů atp., navíc se 

hodně peklo všemožné pečivo. Množství jídla a pestrost se na slavnostech samozřejmě 

lišila od jídel všedního dne. 

Pivo pak bývalo povrchově kvašené a ve většině případů pšeničné (ječné pivo bylo 

černé a většinou se vyráběno výjimečně), to je naprostý rozdíl od běžných druhů našich 

piv. Až ve století devatenáctém se začíná přecházet na dnes užívané spodní kvašení a na 

místo pšenice se užívá ječmene. Pivo bylo také méně hořké a více husté.  

Další rozdělení piva je možno vysledovat z těchto slov: Mistr Jan Hus v traktátu o 

svatokupectví píše o pivu že, ,,V Čechách mají [pivo] i staré, i mladé, i husté, i tenké.“
79

  

Víno se na slavnostech také dosti konzumovalo, na rozdíl od piva bylo považováno 

za nápoj panský. Kromě domácí produkce vína, kdy se dováží kvalitní víno z jižních 

oblastí. Jižní vína dopravou často ztrácela kvalitu, byla proto upravována medem a 

kořením.  

Medovina byla postupně z trhu vytlačována vínem a pivem. Jde o nápoj ze včelího 

medu obohacován přísadami. Ve hře veselé chudiny ze 14. století se ďábel raduje ,,teď 

sem, mistře, nalezl popa, an pie med v pivnici s jednú z škopa.“
80

  

Jednou z přísad medoviny byl i chmel, proto by současný člověk zřejmě ve středověké 

krčmě snadno považoval medovinu za dnešní pivo. Na dnešních slavnostech je běžně 

nabízena ke konzumaci medovina různých příchutí, která často nemá s původními 

nápoji nic společného.  

 

5.3. Tanec, hudba, žerty a zpěv 

 

Hudba byla a je součástí zábavy a oslav snad od nepaměti. Hudbě, tanci a zpěvu se 

lidé oddávali se zálibou, a rádi i během městských slavností.  

Když se např. vracel v roce 1092 kníže Břetislav II. z vítězné výpravy z Polska do 

Prahy, po pražských ulicích zaznívala hudba pištců a bubeníků. Dívky a jinochové 

vesele tančili a vítali příchozího knížete, jak líčí letopisec Kosmas.
81

  

Podobně se tančilo a radovalo i jindy, jako při korunovační slavnosti Václava II. roku 

1297. Zábavy a hry, běhy a závody, divadla (chození po rukou apod.) poutaly pozornost 
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lidu; hlaholil zpěv a hudba přivábila četné tanečníky. Zvláště pak tanec lidový, který je 

velmi spontánní a živelný, se dosti odlišoval od tanečního projevu vyšších vrstev. Své 

tance mívaly i řemeslné cechy - řezníci, kožešníci, nožíři atp. 

Tančívalo se i pod širým nebem, a to zejména na jaře na návsích živelně a divoce, proto 

lidový tanec byl často označován za nemravný a nezřídka zakazován nejenom 

panstvem, ale také cechovními regulemi, jako např. třebíčští krejčí (1592).
82

  

Na žádné slavnosti, oslavě, turnaji či korunovaci, vjezdu, svatbě panovníka nesměli 

chybět žertéři.  

 

Pozdně gotická a raně renesanční urozená společnost začíná čím dál tím víc 

uplatňovat tanec při různých slavnostech, jako byly turnaje, hostiny, maškarády. 

Společenské tance se v tomto období skládaly pouze z rytmické chůze, póz a poklon a 

volaly se basses dances. 

Měl přesnou choreografii. Byl to tanec nejvyšších vrstev, proto začínal a končil 

úklonou. Byl to tanec „houpavý.“ Využívalo se kroků přes patu. Pohyby byly pomalé a 

plynulé. Tanec obsahoval úkroky stranou, jedno nebo dvojkroky vpřed a vzad. 

Obsahoval mnoho úklon a poklon.
83

  

 

Tanec se zbraní jako součást turnajů. 

„Tanec se zbraní také u Čechů byl oblíben. Patrně byl do Čech zanesen původně se 

všemi jinými mravy a kratochvílemi rytířskými. Mezi nimi tanec se zbraní zaujímal 

přední místo jakožto obvyklá zábava, kterou býval zakončován slavnostní turnaj.“
84

 

 

Současné historické slavnosti jsou pokračováním tohoto veselého reje. K vidění je 

mnoho kejklířů, žonglérů, tanečníků a jiných bavičů. Rovněž ukázky dobových tanců 

v provedení profesionálních či amatérských skupin, poskytuje divákům dokonalou 

kulisu oněch časů. Proto je také nalezneme i ve všech mnou popsaných historických 

slavnostech. Jsou součástí hlavních vystoupení i doprovodných programů. Dle témat 

jsou zde zastoupeny tance gotické, renesanční, venkovské i dvorské.   
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5.4. Hudba  

 

Bez hudby je snad zcela nepředstavitelná jakákoliv slavnostní událost. Po dnes hudba 

provází a umocňuje slavnostní chvíle. Zároveň jsou s ní spjaty i okamžiky zábavy či 

relaxace člověka. 

V období, které je námětem pro oslavy z dob Lucemburků na našem trůnu, byla 

hudba interpretována na rozličné dechové, smyčcové nástroje, bubny, ale i zvonky. 

Zvláště s příchodem Lucemburků do Čech se počet jejich druhů zvyšuje. Obzvláště 

významná byla sbírka hudebních nástrojů Karla IV. 

Další hudební vývoj na našem území byl pak značně ovlivněn husitským hnutím, které 

používalo jednohlasého zpěvu. Jeho přínosem je sborník válečných písní tzv. 

Jistebnický kancionál.  

Hudba je součástí slavností i dnes, působí na lidské smysly a navozuje tak celkovou 

atmosféru. Na větších akcích je běžná účast i třiceti skupin. 

 

 

6. Ohlasy veřejnosti na městské slavnosti 

 

Ohlasy veřejnosti se liší od města k městu, a také podle skupin lidí, která je hodnotí. 

Pokusil jsem se nalézt jakýsi průměr všech skutečností. Tento průzkum jsem prováděl 

přímo formou dotazů na účastníky akcí nebo za využití informací ze zdrojů mediálního 

průzkumu, anket, ohlasů atp. Celou řadu poznatků bylo možné získat pomocí sociálních 

sítí na internetu, kde jsou registrována jak městská kulturní střediska, tak slavnosti 

samotné. Čerpal jsem rovněž z anket a ohlasů v regionálním tisku, pro přiklad uvádím: 

Zpravodaj radnice Hradec Králové, Oslavanské Okno, Jemnické listy, Znojemský 

Zpravodaj, Tachovské listy a řadu dalších. Většinou jde o media vydávaná radnicí 

pořádajícího města a tím pádem přímo napojená na kulturní a informační centra.  

Nejprve mne zajímali samotní návštěvníci těchto slavností. Divácká veřejnost je u 

nás dosti kritická, ale málokdy se do dění slavnosti zapojuje, to samé lze říci o 

samotném prožívání akce. Jde mu spíše jen o jakési zpestření rodinného výletu, víkendu 

či zabití volného času. Je pravda, že jsou i výjimky jako třeba ve Znojmě, či slavnosti 

v Českém Krumlově, zde se diváci zapojují do průvodu běžně. Na druhé straně je 
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pravdou, že na některých slavnostech je přímé zapojení návštěvníků vyloučeno ze 

strany pořadatelů i účinkujících.  

Různý je také přístup místních obyvatel, zatímco někde berou oslavu za svou a 

přistupují k ní jako ke společenské události roku, jinde popularita kolísá a nadšení lidí 

není takové, a na základě toho města často mají tendence měnit témata oslav. 

Ze všech těchto pramenů jsem souhrnem sestavil jakýsi průřez názory veřejnosti. 

Rád bych poznamenal, že šlo opravdu o širokou a povětšině laickou veřejnost. 

 

Byl jsem velice potěšen, že prvním bodem, který zajímá snad všechny dotazované, je 

vidět historický průvod a jeho závěrečnou scénu. Ovšem názory na průvody se liší 

místem slavnosti. Určující je také frekvence účasti návštěvníků na jednotlivých 

ročnících slavností. Celkově však převládají na průvody (vjezdy panovníků) velmi 

kladné ohlasy.  

Druhým nejčastějším důvodem účasti dotazovaných byla možnost se opít, což není sice 

moc chvályhodné, ale k slavnostem to vždy patřilo a patřit bude.  

Třetí, neméně významnou věcí, kterou lidé uváděli, byla celková uvolněná atmosféra, 

pro kterou mnohdy podobné akce navštěvují. 

Nebylo ani málo těch, které oslovil doprovodný program - divadelní hry, turnaje, hudba 

ať již dobová či v rámci alternativy moderní. 

Někteří lidé, většinou jde o rodiny s dětmi, tu v alternativních programech vyhledávali 

zábavu na lunaparku nebo očekávali, že jejich potomek uvidí a pohladí si zvířata, jako 

koně, dravé ptáky, oslíky, kozy atp., která se běžně stávají součástí historických trhů i 

dalších programů slavností. 

Pro další návštěvníky byly tyto akce vítanou příležitostí něco si vyzkoušet a zapojit se 

do dění, například formou střelby z luku či řemeslem. Mezi poslední zmiňované věci 

patří setkání s přáteli a nákup nějakých předmětů čí potravin, ať na historickém 

jarmarku či v komerční tržnici. 

 

Po pravdě si na městských historických slavnostech každá jejich část najde, ať už 

v jakékoliv míře, své diváky a návštěvníky. 

Myslím si, že je důležité nejen pro konání těchto akcí, ale pro společnost celkově, že na 

prvním místě zájmu veřejnosti je dobový historický průvod. To také ukazuje na zájem o 

historii a dějiny vůbec.  
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Za velice důležité považuji, že řada dotazovaných zmínila tu skutečnost, jako je 

rozšíření povědomí o historii navštíveného města či vzbuzení jakéhosi zdravého 

lokálního patriotismu u místních obyvatel.  

Návštěvníci hodnotili jednotlivé ročníky slavností odlišně, převládaly ale pozitivní 

ohlasy. U účastníků slavností pořádaných v letech šedesátých byla patrná určitá 

nostalgie a hrdost z účasti na těchto ročnících oslav.      

Celkově je možné říci, že tyto akce plní svůj účel po stránce kulturní i společenské, 

protože jejich prioritou je poskytnout zábavu široké veřejnosti a to se také děje. Tímto 

tak naplňují podstatu slavností, které odjakživa mají za úkol pobavit jejich návštěvníky.   

 
 
 

Závěr 

 

Městské historické slavnosti a vše kolem nich jsou opravdu nevyčerpatelné téma. A 

snad o každé jednotlivě by bylo možné napsat samostatnou práci. Je až pozoruhodné, co 

vše se během nich koná a konalo, co s nimi souvisí a souviselo, na co navazují a k 

jakým účelům a v jakém období jsou pořádány. Jsou obrovským fenoménem, a to nejen 

dneška. Potkává se zde množství rozličných lidí, mnohdy z různých zemí. Slouží 

k zábavě, rozptýlení, odpočinku, ale i k inspiraci. Na druhé straně jsou také vítanou 

příležitostí pro umělce, řemeslníky a mnoho dalších lidí, kteří se podílejí na jejich 

realizaci. Zároveň v sobě nesou cosi poučného a mají tak funkci vzdělávací. Mnou 

popisované slavnosti mají, až na výjimku Jemnického Barchanu, poměrně krátkou 

tradici. Přesto u nich došlo často k až násilnému přerušení, a to mnohdy za bouřlivých 

událostí.  

Na začátku mé práce jsem netušil, že i v minulosti poměrně nedávné, jako je konec 

osmdesátých let dvacátého století, lze objevit takové skutečnosti, jako je husitský 

bojový vůz, jehož osádku tvoří příslušníci SNB (Sbor Národní Bezpečnosti) převlečeni 

za husitské bojovníky a jejich velitel za Jana Husa. Je pravdou, že následující zjištěná 

skutečnost, že o deset let později je tento vůz pod vrstvou reklam k nerozeznání od vozů 

Formule 1, je snad ještě mnohem horší. Zvláštní byla také skutečnost, že ačkoliv šlo 

často o shodné časové období, kdy se slavnosti konaly, přesto se liší naprosto 

diametrálně. Na jedné straně Československa na historické slavnosti hlučí motory 

bojových vozidel a tanky drtí pásy dlažbu v centru města, o pár stovek kilometrů dál 
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obdivují turisté z USA pět set členný průvod krále Jana Lucemburského. To vše 

v jednom roce a na území naší republiky. Určité rozdíly v realizaci jsou i dnes, ale nic 

tak markantního se mi objevit nepodařilo. Většina historických městských slavností 

realizovaných v současnosti u nás má svůj základ v 60. letech dvacátého století. Stejně 

tak jako například hromadný zájem veřejnosti o historický šerm a věci související 

s touto tématikou vůbec. Na konci 80. let je pak navazováno na tyto tradice, tedy tam, 

kde byla předtím zavedena a jinde vznikají zcela nová. Dnes zůstává spíše otázkou, jak 

se bude tento fenomén vyvíjet v současné tržní společnosti. Není totiž žádným 

tajemstvím, že v okruhu účinkujících vládne často až nezdravá rivalita a to bývá na 

škodu celému programu takovýchto akcí. Rovněž nestálost publika, kdy se střídají silné 

a slabé ročníky, to vše ovlivňuje pořádání těchto oslav.   

Další skutečnost týkající se historických slavností, je jejich problémové zasazení do 

dnešního moderního prostředí (pomíjím takovou skutečnost, že například zbrojnoši mají 

na nohou obuv z dnešní tržnice) ve formě moderní architektury. Nelze pak od diváka 

požadovat nějaký umělecký zážitek či dokonce, aby vnímal jakoukoliv symboliku 

slavnosti.  

Replika středověké slavnosti by v sobě měla nést určitou atmosféru, vycházející 

z myšlení člověka doby, kdy se původně konala. Připomeňme si, že uvažování člověka 

ve středověku bylo jiné, ať už šlo o prostý lid či vzdělance. Bylo ovlivněno mnoha 

aspekty, které dnešní člověk většinou již nedokáže rozlišit. Ať šlo o chápání 

náboženství, umění, přírody atp. Učenci té doby se přou o věci pro ně zásadní, ale pro 

dnešního člověka je to buď jen pojem, nebo věc zcela cizí.  

Pro příklad: jeden z hlavních problémů scholastiky byl spor o univerzálie. Tento 

významný filozofický problém rozdělil středověké myslitele na protichůdné tábory a 

táhl se až do počátku raného novověku. Je jasné, že tento spor byl ovlivněn stavem 

tehdejší společnosti, sociálními podmínkami, myšlením a dalšími aspekty. Rovněž tyto 

skutečnosti jsou pro realizaci podobných akcí důležité a pořadatelé by je měli 

respektovat. 

Přes všechny tyto okolnosti a nesnáze věří většina měst, že budou realizovat své 

slavnosti i nadále a doufají v jejich další rozkvět. Já osobně si myslím, že se jim povede, 

protože hlavní záměr slavnosti je, bylo a bude pobavit návštěvníka. Každý návštěvník 

slavnosti, ať ve středověku či dnes, má ty samé priority - na podobné akci se pobavit, 

pojíst a popít, něco si nakoupit a potkat se s někým dalším. To vše je návštěvníku 

splněno na těchto akcích i dnes.    
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Ve své práci jsem se pokusil popsat fenomén historických městských slavností 

s důrazem na moderní dobu. Toto téma jsem se snažil analyzovat z různých úhlů 

pohledů, od historických souvislostí oslav, přes scénáře až po ohlasy veřejnosti. Došel 

jsem k závěru, že mnou popsané městské slavnosti inspirované obdobím panování 

Přemyslovců a Lucemburků, využívají převážně scénáře průvodu panovníka městem, 

přičemž jde o realizace buď skutečné události či místního mýtu. Výjimkou je pouze 

městská slavnost v Tachově. V tomto městě jde o rekonstrukci bitvy, čímž se námět 

oslavy liší od ostatních. Po stránce tradic a vývoje oslav se jedná o akce dosti mladé, 

s výjimkou Jemnice a do jisté míry také Tachova. Jemnice se opírá o třistaletou 

doloženou tradici a Tachovská slavnost má své kořeny v první republice. Určitou tradici 

je možno sledovat i u slavností ve Znojmě, jejichž původ je v letech šedesátých. Ostatní 

městské historické slavnosti jsou otázkou takřka posledního desetiletí a jejich tradice 

teprve vzniká.  

Dalším aspektem dnešních akcí, co se námětu realizace týče, je převládající vliv 

komercionalizace, tak i nedostatek osobností autorů scénářů takového formátu, jako byl 

například František Koukal. Tato skutečnost se pak odráží na kvalitách akcí samotných. 

Pozornost jsem věnoval i účelům a snahám měst dosáhnout naplnění určitého cíle, ať 

šlo o sebe prezentaci či podporu národního cítění. V neposlední řadě jsem se snažil 

zmapovat názory a ohlasy účastníků městských historických slavností. 

Rozsah této práce bohužel nedovoluje hlubší zkoumání, které by si toto téma 

zasloužilo. Na některé jednotlivé městské historické slavnosti již existují práce, které 

sledují koncept slavností po stránce managementu či dramaturgie. Nejedná se ale o 

celistvý pohled se zaměřením na určité období námětu. Také zde schází obraz působení 

historického tématu, jeho vývoj, tendence, sociální proměny, to vše v propojení historie 

se současností. Stranou ponechávám komercionalizaci a vytlačování neprofesionálních 

sdružení se zájmem o historii z těchto akcí. Prozkoumané nejsou rovněž osudy scénářů, 

které mají souvislost k těmto akcím (jen u Františka Koukala jich bylo několik) a jejich 

realizace, kdy se často jedná o slavnosti již zaniklé, což jim ale neubralo na jejich 

tehdejší proslulosti. Všechna tato témata zůstávají dále otevřená a zcela určitě stojí za 

další zpracování.  
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