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Úvod 

 

Vánoce a Velikonoce jsou dominantní svátky v ČОsФц rОpubХТcО, Rusku 

i ve Velké Británii. Slavení těcСto Ф ОsťansФýcС sЯпtФ  oНrпží ФuХturu ЯšОcС zemí. 

K ОsťansФц vyznání ovlivnilo nejenom kulturní hodnoty, ale i jazyk. BaФaХп sФп 

práce ,,ČОsФп, ruská a anglická slovní zásoba tematického okruhu svátky a tradice 

v porovnání“ se zabývá slovní zásobou tematického okruhu tradice a svátky a dále 

charakteristikou a komparací НЯou ЯýгnamnýcС círФОЯnícС sЯпtФ  – Vánoc a 

Velikonoc v ČОsФц rОpubХТcО, v Rusku a ve Spojeném království Velké Británie a 

Severního Irska. 

K ОsťanstЯí УО dominantní světoЯц nпbožОnstЯí, УОСož úst ОНní postaЯou УО 

JОžíš KrТstus. P ТpomínФa JОžíšoЯa naroгОní a УОСo гпгračnцho zmrtvýchvstání dala 

vzniknout НЯěma nОУН ХОžТtěУším Ф ОsťansФým sЯпtФ m, a to Vпnoc m a 

VОХТФonoc m. V Ф ОsťansФцm sЯětě jsou Vánoce svátkem zrození posla  BožíСo -

JežíšО Krista. O VпnocícС sТ ХТНц p ТpomínaУí jeho narození. Velikonoce jsou svátky 

jara, УОž p ТpomínaУí ЯгФ íšОní JОžíšО KrТsta, jsou svátkem radosti z ЯítěгstЯí žТЯota 

nad smrtí. ProžíЯпní těcСto dvou signifikantních sЯпtФ  УО Я ФažНц zemi intenzivní a 

nese s sebou podobné, aХО Т oНХТšnц гp sobв osХaЯ. Tвto obвčОУО, oslavy i národní 

zvyky oНrпžОУí tОmpОramОnt a ФuХturu Нanц гОmě. ČОsФп rОpubХТФa, Rusko a Velká 

Británie Уsou ЯОХmТ r гnoroНц гОmě, ФtОrц prošХв oНХТšným СТstorТcФým a ФuХturním 

vývojem, jenž se odrazil na formování kulturních traНТc a гp sobu osХaЯ sЯпtФ . 

Tradice a zvyky oЯХТЯnТХв гp sob ЯвУaН oЯпní a УaгвФ spoХОčně s traНТcОmТ ЯвtЯп í 

identitu národa. 

 Hlavním cílem je porovnat slovní zásobu tematického okruhu Vánoce a 

Velikonoce, vhodnou pro výuku anglického a ruského jazyka. DíХčím cílem této 

práce je ЯвsЯětХОní nпbožОnsФц poНstatв, cСaraФtОrТstika a komparace Vánoc a 

Velikonoc v ČОsФц republice, v Rusku a Velké Británii.  

V praФtТcФц čпstТ prпcО buНО cílem provést srovnávací analýzu čОsФц, rusФц a 

anglické slovní zásoby týkající se Vánoc a Velikonoc, která bude zpracována do 

troУУaгвčnýcС УaгвФoЯýcС tabuХОФ. Tato analýza bude vycházet z čОsФýcС, rusФýcС a 

anglických sХoЯníФ  taФ, abв bвХa možnп anaХýгa nap íč těmТto УaгвФв.  
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Fundamentální mОtoНТФou pro гpracoЯпní toСoto tцmatu buНО sběr Нat 

z oНbornц ХТtОraturв, nОУОnom čОsФц, aХО Т anglické a ruské. Hlavními zdroji pro tuto 

práci budou odborné publikace týkající se Vánoc a Velikonoc, a také odborné 

slovníky. NasСromпžНěnц ТnПormacО potц buНou ЯвužТtв p Т cСaraФtОrТstТcО a 

ФomparacТ těcСto sЯпtФ . SХoЯní гпsoba buНО гp ОСХОНněna Нo troУУaгвčnýcС 

jazykových tabulek tak, abв УТ bвХo možno Явužít p Т ЯýucО anРХТcФцho a ruského 

jazyka.  
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1 Slovní zásoba 

 

NпsХОНuУící ФapТtoХa ЯвsЯětХuУО, jak souvisí slovní zásoba s kulturou. NпsХОНně 

jsou pak p ОНstaЯОnв гпФХaНní ТnПormacО o indoevropské jazykoЯц roНТně, 

ХОбТФoХoРТТ a sХoЯě, roгšТ oЯпní sХoЯní гпsobв, reáliích. 

 

1.1 Interkulturní komunikace 

 

KuХtura a sХoЯní гпsoba Уsou НЯa ЯгпУОmně propoУОnц ОХОmОntв. VХТЯ ФuХturв 

na slovní zásobu a jazyk jako takový byl a УО гnačný, jak m žОmО ЯТНět г НnОšníСo 

pohledu, ale i pohledu historického. PoУmОnoЯat ЯěcТ ФoХОm sОbО bвХo ОsОncТпХní УТž 

oН ЯгnТФu ОčТ. SХoЯní гпsoba, УОž sО týФп ФuХturв, УО spОcТПТcФп Я tom, žО často 

v sobě nОsО rОпХТО, ФtОrц nОmaУí ЯСodný ekvivalent v jiném jazyce. Tyto tzv. 

lingvoreálie Уsou natoХТФ unТФпtní, žО p ОНstaЯuУí nesnáze Т pro p ОФХaНatОХО. 

P ОХožТtОХnost poУm  spoУОnýcС s reáliemi daného národa ЯšaФ г stпЯп p ОНmětОm 

polemik. Vliv ФuХturв na УaгвФ гФoumп ЯěНní obor, který se nazývá interkulturní 

komunikace. Tato disciplína se гabýЯп procОsв ТntОrФuХturníСo ФomunТФoЯпní, těmТ 

je chápán proces verbální a neverbální komunikace v r гnýcС spoХОčОnsФýcС 

situacích. Tato ЯěНa УО ТntОrНТscТpХТnпrní, УОХТФož čОrpп poгnatФв г УТnýcС ЯěНnícС 

obor , nap . z ОtnoХoРТО, psвcСoХoРТО čТ ОtnoРraПТО. Teorie a výzkum interkulturní 

ФomunТФacО sХouží Ф ЯěНОcФцmu ЯвsЯětХoЯпní toСoto fenoménu. Historická analýza 

p Тnпší poznatky o tom, žО oН samцСo počпtФu ХТНsФц cТЯТХТгacО НocСпгОХo 

ke ФontaФt m mОгТ ХТНmТ г r гnýcС ОtnТФ, což p ТnпšОХo r гnц postoУО a p ОНsuНФв, 

гОУmцna ФЯ ХТ УaгвФoЯц barТц О. Na ЯХТЯ ТntОrФuХturní ФomunТФacО měХy vliv kulturní 

a psychologické determinanty.1 

 IntОrФuХturní ФomunТФacО УaФo ЯěНa mп ФrпtФou СТstorТТ, УОХТФož УaФožto 

ХТnРЯТstТcФп НТscТpХína bвХa гačХОněna Я nОНпЯnц mТnuХostТ, Т p ОstožО tОnto ПОnomцn 

sО obУОЯТХ СnОН na počпtФu ФomunТФacО r гnýcС ОtnТФ. Psycholog L. Kolman uvedl 

v rocО 2001 tОnto tОrmín Нo sЯцСo oНbornцСo tОбtu, a taФ гačХОnТХ probХОmatТФu 

interkulturní komunikace jako výzkumné téma do čОsФц ЯěНy. Problematikou 
                                                 
1 sroЯ. Pr cСa, J., 2010, s. 13 – 32. 
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interkulturní komunikace se v ČОsФц rОpubХТcО гabýЯaУí taФtцž oНbornícТ 

z ekonomické sféry, ФtО í sЯц tОorТО roгpracoЯaХТ Нo ФnТС гabýЯaУící sО 

interkulturním marketingem a managementem. V гaСranТční bвХo tomuto fenoménu 

p ТsuгoЯпno Яětší poгornostТ, УОХТФož ЯěНОcФц zkoumání interkulturní komunikace 

bвХo ЯвЯoХпno pot ОbamТ ТnstruoЯat НТpХomatв, obcСoНníФв Т učТtОХО cТгícС УaгвФ .2 

KuХtura mп ФХíčoЯý Яýгnam Я ТntОrФuХturní ФomunТФacТ. OНХТšnц ФuХturв Уsou 

charakterizovány specifickými normami, hodnotami, zvyky a tradicemi. KažНý nпroН 

mп sЯou ЯХastní ФuХturu, УОž sО naгýЯп ОtnТcФп či národní. V naší muХtТФuХturní 

spoХОčnostТ ОбТstuУО Оnormní počОt ОtnТФ a tuНíž Т ФuХtur. DХО ЯěНcО ŠataЯв, který 

v roce 1994 provedl výzkum, existuje v EЯropě 72 ОtnТФ, aЯšaФ nОpočítaУО ОtnТФa 

v ОЯropsФц čпstТ RusФц ПОНОracО. S poУmОm ФuХtura УО těsně spjat termín 

Lingvokultura. Tato ЯěНecФп НТscТpХína, p Тnпší ПaФt, žО mвšХОní УО ЯžНв ОtnТcФв a 

ФuХturně НТПОrОncoЯпno.3 

IntОrФuХturní ФomunТФacО УО rОaХТгoЯпna prost ОНnТctЯím УaгвФ . 

NОУНomТnantněУším sЯětoЯým УaгвФОm УО anРХТčtТna, ФtОrп sЯцСo postaЯОní dosáhla 

НíФв СТstorТcФým (ФoХonТО), ОФonomТcФým (СospoНп sФý roгЯoУ), poХТtТcФým 

(diplomacie), kulturním (kulturní export filmové proНuФcО) a ХТnРЯТstТcФým Н ЯoН m 

(mТnТmпХní časoЯпní a sФХoňoЯпní). RuštТna sО taФtцž aНí mОгТ sЯětoЯц УaгвФв, pat í 

mezi neУЯětší slovanský jazyk, УО ЯšaФ omОгОna na НЯa ФontТnОntв. Bez znalosti 

cТгíСo УaгвФa nОХгО usФutОčňoЯat ТntОrФuХturní ФomunТФacТ. Praktická Н ХОžТtost 

oЯХпНпní cТгíСo УaгвФa УО natoХТФ Н ХОžТtп, žО ЯýuФa УО poЯТnně гačХОněna Нo 

ОНuФačnícС proРram . Pr cСa tЯrНí, žО p ísХušnícТ r гnýcС ОtnТФ a ФuХtur nОmoСou 

pХně НosпСnout úpХnцСo pocСopОní, protožО oФoХní sЯět cСпpou sФrгО sЯц УaгвФв, 

tОНв ЯžНв čпstОčně НТПОrОncoЯaně. PraФtТcФým p íФХaНОm oНХТšnцСo Яnímпní sЯěta 

m žО být cСпpпní ЯгНпХОnostТ mОгТ nпroНв. RusoЯц ЯnímaУí ЯгНпХОnostТ mОгТ městв, 

ФtОrп Уsou ЯгНпХОna ЯО stoЯФпcС ФТХomОtr  УaФo bХíгФп, oprotТ ČОcС m, ФtО í УО ЯТНí 

УaФo ЯОХmТ ЯгНпХОnп. DaХším obНobným p íФХaНОm m žО být ЯОХТФost statТstoЯýcС 

měst, ФtОrп Уsou Яnímпna ČОcСв УaФo ЯОХФп, Rusy jako malá. Problematika 

ТntОrФuХturní ФomunТФacО УО Н ХОžТtп pro mnoСц obХastТ ХТНsФц praбО. Poznání a 

                                                 
2 sroЯ. Pr cСa, J., 2010, s. 31 – 32. 
3 sroЯ. Pr cСa, J., 2010, s. 32. 
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pocСopОní ФuХturnícС oНХТšností p ТspíЯп ФО гХОpšОní ТntОrФuХturní ФomunТФacО mОгТ 

oНХТšnýmТ nпroНв čТ ОtnТФв.4 

 

1.2 Indoevropská jazyková rodina 

 

Indoevropskými УaгвФв roгumímО sФupТnu УaгвФ , УОž sО ЯвЯíУОХa Я rozsáhlých 

obХastОcС EurasТО. P ОНpoФХпНaným praУaгвФОm bвХ УaгвФ ТnНoОЯropsФý, oЯšОm 

o УОСo ЯгnТФu a Нobě použíЯпní sО НoНnОs ЯОНou sporв. InНoОЯropsФýmТ УaгвФв 

mluví v současnostТ гСruba 3 mТХТarНв obвЯatОХ. InНoОЯropsФц УaгвФв sО roгНěХuУí Нo 

následujících jedenácti podskupin: anatoХsФц УaгвФв, ТnНoírпnsФц УaгвФв, ОčtТna, 

ТtaХТcФц УaгвФв, ФОХtsФц УaгвФв, РОrmпnsФц УaгвФв, armцnštТna, tocСarsФц УaгвФв, 

slovanské jazyky, baХtsФц УaгвФв a aХbпnštТna. AnatolsФц a tocСarsФц УaгвФв pat í 

mОгТ Явm ОХц ЯětЯО ТnНoОЯropsФцСo УaгвФa.5 

ČОštТna, ruštТna Т anРХТčtТna pocСпгОУí г indoevropské jazykové rodiny. ČОštТna 

spoХОčně s ruštТnou pat í mОгТ sХoЯansФц УaгвФв, УОž sО НěХí Нo t í poНsФupТn: 

jihoslovanské jazyky, východoslovanské jazyky, západoslovanské jazyky. ČОštТna je 

západoslovanský jazyk a je používána 10 miliony obyvatel УaФo matО sФý УaгвФ. 

RuštТna УО УaгвФ ЯýcСoНosХoЯansФý a УО matО štТnou гСruba 260 mТХТon .  ůnРХТčtТna 

pat í mОгТ гпpaНoОЯropsФц germánské УaгвФв a cОХФoЯý počОt obвЯatОХ, ФtО í 

použíЯaУí anРХТcФý УaгвФ УaФo roНný УО oНСaНОm 350 mТХТon .6 

ůnРХТčtТna УaФožto УaгвФ mОгТnпroНní ФomunТФacО oЯХТЯňuУО sХoЯní гпsobu 

ostatnícС УaгвФ . ČОštТna Т ruštТna p ОУímп mnoСo sХoЯ г anРХТčtТnв. Nap . sХoЯo 

Santa Claus pronТФХo Нo brТtsФц ФuХturв natoХТФ, žО naСraгuУО traНТčníСo СОsХo Father 

Christmas. I p ОstožО УО НnОšní sЯět sТХně РХobaХТгoЯaný, УОНnotХТЯц ФuХturв sТ ЯoХí 

ЯХastní poУmОnoЯпní pro Явbranц p ОНmětв. ZОУmцna rОпХТО nОmaУí p ОФХaНatОХsФý 

ekvivalent, protožО Уsou pro Нanou гОmТ ЯýУТmОčnп, a taФ sО nОp ОФХпНaУí, гpraЯТНХa 

sО transФrТbuУí čТ transХТtОruУí.  

  

                                                 
4 sroЯ. Pr cСa, J., 2010, s. 6ř – 105. 
5 srov. Erhart, A., 1990, s. 146 – 148. 
6 srov. Erhart, A., 1990, s. 147 – 148. 
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1.3 Lexikologie a slovo jako základní stavební jednotka 
jazyka 

 

 LОбТФoХoРТО УО ХТnРЯТstТcФп НТscТpХína, УОž sО гabýЯп ХОбТФОm, tУ. sХoЯní 

zásobou danцСo УaгвФa. ČОrmпФ НОПТnuУО ХОбТФoХoРТТ УaФo tОorТТ sХoЯní гпsobв, УОž 

usФutОčňuУО УОУí гпФХaНní ЯýгФum, tУ. popТs a ЯýФХaН ХОбТФпХnícС УОНnotОФ r гnýcС 

typ , sХoЯ, sХoЯnícС spoУОní a Пraгцm .7 

 V ХОбТФoХoРТТ sО p i zkoumání pojmenovacícС УОНnotОФ použíЯají dva 

základní postupy: sémaziologický a onomaziologický. Sémaziologický postup 

použíЯп otпгФв spoУОnц s významem slov, oproti tomu onomaziologický postup 

гФoumп Пormu a гp sob poУmОnoЯпЯaní. P Т ЯýгФumu a popТsu sХoЯní гпsobв sО oba 

poСХОНв upХatňuУí spoХОčně.8 

 LОбТФoХoРТО УО ФompХОбní ЯěНa, УОž sО НěХí na něФoХТФ samostatnýcС 

lingvistických subdisciplín. Tyto jazykové subdisciplíny nОmaУí ЯšaФ mОгТ sОbou 

pОЯnц СranТcО a УОУТcС počОt nОbýЯп pОЯně ucОХОn. JaФo samostatnц oborв sО 

гpraЯТНХa ЯвčХОňuУí nпsХedující disciplíny: 

 sémantika – nauka o významu, 

 lexikografie – nauka o slovníku, 

 frazeologie – nauka o frazeologických jednotkách, 

 onomastika – nauka o vlastních jménech,  

 etymologie – nauФa o p ЯoНu sХoЯ, 

 onomaziologie – nauka o pojmenování slov.9 

Slovo УО možnц cСпpat УaФo гпФХaНní УОНnotФu jazyka. KažНц sХoЯo mп strпnФu 

гЯuФoЯou a РraПТcФou. JОНnп sО o útЯar ФompХОбní УaгвФoЯц poЯaСв, a taФ Я ФažНц 

z uЯОНОnýcС НТscТpХín sО sХoЯo НОПТnuУО samostatně. SХoЯa maУí bТnпrní poЯaСu, 

УОХТФož sО sФХпНaУí г formy a obsaСu. Formu sХoЯa tЯo í СХпsФв, obsaСОm УО cСпpпn 

УОСo Яýгnam. Výraгným rвsОm sХoЯa УО УОСo samostatnost, УОž sО proУОЯuУО УОСo 

                                                 
7 sroЯ. ФoХОФtТЯ autor  ČОsФц ХОбТФoХoРТО, 1řŘ5, s. 13. 
8 srov. Hauser P., 1986, s. 7. 
9 ФoХОФtТЯ autor  ČОsФц ХОбТФoХoРТО, 1řŘ0, s. 14. 
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mobТХТtou ЯО Яětě a možností Сo p Оnцst Нo УТnц Яětв. FunНamОntпХní ПunФcí sХoЯa УО 

poУmОnoЯпЯat ЯгnТФХц sФutОčnostТ.10 

,,Slovo je základní pojmenovaМъ УОНЧШtka tvШřОЧп skupТЧШu СХпsОk s jednotným 

výгЧaЦОЦ гřОУЦýЦ a srШгuЦТtОХЧýЦ prШ užТvatОХО Уaгвka. Mп svШu РraЦatТМkШu 

stavbu a ШНХТšuУО sО ШН УОНЧШtОk УТЧýМС УaгвkШvýМС pХпЧů výгЧaЦШvШu saЦШstatЧШstъ. 

PrШ ШгЧačОЧъ sХШva УakШ УОНЧШtkв ХОбТkпХЧъСШ sвstцЦu sО užъvп Чпгvu ХОбцЦ. NěkНв sО 

УъЦ rШгuЦъ přОНОvšъЦ sШuСrЧ všОМС tvarů УОНЧШСШ sХШva.“11
 

SХoЯa, УТmТž oгnačuУОmО ЯгnТФХц sФutОčnostТ, Уsou čТstě arbТtrпrní, tato 

poУmОnoЯпní ЯгnТФХa na гпФХaНě ФonЯОncí ЯО spoХОčnostТ. ZЯuФoЯп stránka slova 

tОНв nОoНrпží гЯuФoЯý obraг p ОНmětu, ЯýУТmФu tЯo í pouгО Явbranп cТtosХoЯcО. 

Slova mohou mít význam denotativní, tímto významem chápeme základní význam 

slova (nap . pОs – saЯОc, šОХma psoЯТtп). SХoЯa moСou mít taФtцž ОбprОsТЯní a 

stylistický Яýгnam, УОž oгnačuУОmО tОrmínОm ФonotacО (nap . pОs – p ítОХ čХoЯěФa). 

 

1.4 Rozšiřování slovní zásoby 

 

JaгвФ a sХoЯní гпsoba sО nОustпХО ЯвЯíУОУí, УОХТФož НocСпгí ФО гměnпm Я našТcС 

žТЯotОcС, spoХОčnostТ, ЯěНě čТ tОcСnТcО. JaгвФ taФ musí pružně rОaРoЯat na гměnв, a 

proto vznikají nová slova a pojmenování. TaФtцž Яýгnamв ОбТstuУícícС sХoЯ sО mění. 

PostupОm času moСou něФtОrп sХoЯa гО sХoЯníФu УaгвФ úpХně ЯвmТгОt nОbo 

zastarávají. V ФažНцm УaгвcО ОбТstuУО mnoСo гp sob  УaФ utЯo Тt noЯп sХoЯa. 

Fundamentální гp sobв roгšТ oЯпní sХoЯní гпsobв Уsou uЯОНОnв nížО: 

 odvozování – ЯвЯп í sО pomocí p ípon a p ОНpon (záznam/ník, 

Сappв/ЧОss, / ), 

 skládání – (velkobochod, lady-killer, ), 

 přejímání slov z cizích jazyků – V současnц Нobě mп НomТnantní 

postaЯОní anРХТčtТna, ФtОrп pronТФп Нo ostatnícС УaгвФ  (selfie, show, 

online, email, , - ). ČОštТna гase obohatila mezinárodní 

                                                 
10 srov. Hauser, P., 1986, s. 10 – 13. 
11 Hauser, P., 1986, s. 12. 
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slovník o slova robot a tunelování, ruské slovo bШХšОvТk čТ gulag se 

vyskytuje jak v УaгвcО čОsФцm, taФ Т Я anglickém jazyce. 

 přenesení významu – mОtaПorТcФв čТ mОtonвmicky (СХОЦýžď střОНЧъСШ 

ucha, Parkinson, television star,  ё ), 

 zkracování – následující zkratky Уsou použíЯanц v čОštТně, ruštТně Т 

anРХТčtině (NATO, UNICEF, UNESCO), 

 tvoření víceslovných pojmenování – vícОsХoЯnц nпгЯв Уsou často 

nahrazovány zkratkami, (nap . ČОsФп rОpubХТФa УО často oгnačoЯпna 

pouze jako ČR čТ ČОskШ, ruské heslo    УО гaměňoЯпno 

heslem  ), frazémy taФtцž pat í Ф tomuto гp sobu 

pojmenovávaní (chytat lelky, call it a day,   ), 

 překládání cizího slova/kalkování (mrakodrap, skyscraper, 

ё ).12 

Tвto гp sobв tЯo Оní sХoЯ Уsou cСaraФtОrТstТcФц Я jak čОsФцm, tak ruském i 

anglickém jazyce. V anРХТčtТně sО nОУčastěУТ použíЯп tгv. konverze slova do jiného 

slovního druhu - což гnamОnп, žО sХoЯo УО гanОcСпno Я p ЯoНním tЯaru a УО pouгО 

p ТraгОno Ф noЯцmu sХoЯnímu НruСu (nap . mother, sХoЯo m žО ПunРoЯat Т УaФo 

sloveso – to mother somebody). V českém a ruském jazyce se novп sХoЯa tЯo í СХaЯě 

oНЯoгoЯпním, často sО použíЯп prОПТбacО a suПТбacО. 

Hesla v čОsФцm Т rusФцm УaгвcО sО sФХoňuУí, УОХТФož sО УОНnп o ПХОФtТЯní УaгвФв. 

OprotТ tomu anРХТčtТna УО УaгвФ anaХвtТcФý, a taФ СОsХa sО гpraЯТНХa nОčasuУí a 

nОsФХoňuУí. K ОsťanstЯí УaФožto sЯětoЯц nпbožОnstЯí oЯХТЯnТХo УaгвФв гОmí, Фam 

pronТФХo. JОХТФož УaгвФОm Ф ОsťanstЯí bвХa гprЯu latina, tak obohatila slovník 

o Ф ОsťansФou tОrmТnoХoРТТ, a taФ sО něФtОrп СОsХa prolínají v čОštТně, ruštТně Т 

angličtТně (anНěХ, anРОХ,  čТ Ф ОsťanstЯí, CСrТstТanТtв, ). 

1.5 Adekvátnost překladu reálií; lingvoreálie 

 

Jednou z СХaЯnícС p ОФХaНatОХsФýcС otпгОФ УО ЯгtaС mОгТ orТРТnпХОm a УОСo 

reprodukcí v cТгím УaгвcО. VšОobОcně pХatí praЯТНХo, žО mп p ОФХaН Яěrně 

reprodukovat daný text. Podle lingvisty Entienneho Doleta existuje pět гпsaН pro 

                                                 
12 srov. Hauser, P., 1980, s. 97 – 98. 

http://slovnik.seznam.cz/ru-cz/?q=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://slovnik.seznam.cz/ru-cz/?q=%D0%B4%D0%BE%D0%BC
http://slovnik.seznam.cz/ru-cz/?q=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BC
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p ОФХaНatОХО, a to: НoФonaХО pocСopТt orТРТnпХ, Яýborně гnпt УaгвФ orТРТnпХu a 

p ОФХaНu, ЯвСýbat sО НosХoЯnцmu p ОФХaНu, použíЯat ФažНoНОnní УaгвФ, ЯoХТt sХoЯa 

tak, aby vznikl lahodný styl pro čtОnп О.13 

V УaгвcО ЯšaФ ОбТstuУí sХoЯa, která nazýváme bezekvivalentní lexikum. S tímto 

pojmem úzce souvisí ХТnРЯorОпХТО. LТnРЯorОпХТОmТ cСпpОmО poгnatФв, УОž souЯТsОУí 

s ЯýгnamОm sХoЯ, ФtОrý УО oЯХТЯněn matО štТnou. LТnРЯorОпХТО mají své zastoupení ve 

sХoЯní гпsobě a ПraгОoХoРТТ. LТnРЯТstц oгnačuУí termín ХТnРЯorОпХТО УaФo směr, УОnž 

гaobírп ЯýuФou cТгíСo УaгвФa a taФtцž umožňuУО гУТstТt o Нanц гОmТ r гnц ТnПormacО 

г oНХТšnýcС obХastí. LТnРЯorОпХТО Уsou taФtцž často oгnačoЯпnв УaФo jazykové nebo 

ЯnТt ní rОпХТО. RОпХТО, УТmТž cСпpОmО УОНТnОčnц rвsв, УОž m žОmО naУít Я ФuХtu О, 

arcСТtОФtu О, nпbožОnstЯí Т umění, a ФtОrц Уsou natoХТФ УОНТnОčnц pro určТtý nпroН, žО 

nОmaУí p ОФХaНatОХsФý ОФЯТЯaХОnt. V НnОšním sТХně РХobaХТгoЯanцm sЯěte se často 

rОпХТО nОp ОФХпdají, tzn., žО jsou ponechány v УaгвcО p ЯoНním. RОпХТО, Уsou často 

v ФnТСпcС ЯвsЯětХОnв Я poгnпmcО poН čarou, čТ УО гЯoХОna popТsnп Пorma p ОФХaНu. 

NОp ОХožОní rОпХТО Нo cТгíСo УaгвФa pomпСп naЯoНТt atmosПцru cТгoФraУnцСo 

prost ОНí, гН raгnТt nпroНní a ФuХturní НěНТctЯí НanцСo nпroНa. ,,CТгШУaгвčЧц prvkв 

УsШu rШvЧěž ЧОгřъНka НůХОžТtýЦ čТЧТtОХОЦ stylistickým.“14
 

Jak v čОsФц, taФ Я rusФц Т anРХТcФц sХoЯní гпsobě, m žОmО naУít rОпХТО, УОž nОmaУí 

p ОФХaНatОХsФý ОФЯТЯaХОnt (pomlázka,  , Father Christmas), proto se hesla 

zanechávají v УaгвcО p ЯoНním. NОp ОХožОním rОпХТО Нo cТгíСo УaгвФa pouФaгuУОmО 

na unТФпtnost Нanц ЯěcТ. Slovní zásoba týkající se Vánoc a Velikonoc v sobě nОsО 

УОНТnОčnц prЯФв nпroНní ФuХturв, a taФ se v této oblasti p ОФХaНatОХц sОtФпЯaУí 

s ХТnРЯorОпХТОmТ, УОž sО ponechávají v УaгвcО p ЯoНním. 

  

                                                 
13 srov. Vilikovský, J., 2002, s. 67 – 70. 
14 sroЯ. HrНХТčФa, M., 2014, s. 55. 
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2 Vánoce a Velikonoce v české, ruské a britské církevní tradici 

  

Na гačпtФu tцto ФapТtoХв buНou nОУprЯО obУasněnв УОНnotХТЯц Пormв Ф ОsťanstЯí 

s cílem poukázat na vliv tohoto sЯětoЯцСo nпbožОnstЯí v ČОsФц rОpubХТcО, RusФц 

federaci a Velké Británii. Vzhledem k velФцmu množstЯí círФОЯních sЯпtФ  sО tato 

baФaХп sФп prпcО ЯěnuУО pouze Vпnoc m a VОХТФonoc m, УОХТФož se jedná o 

НomТnantní Ф ОsťansФц sЯпtФв. V prпcТ Уsou sО aгОnв cСronoХoРТcФв nОУН ХОžТtěУší 

dny Vánoc a Velikonoc, u kterých Уsou popsпnв sСoНnц prЯФв a sroЯnпnв oНХТšnц 

aspekty v ČОsФц rОpubХТcО, RusФu a VОХФц BrТtпnТТ. Dále jsou v této kapitole 

roгОbrпnв Япnoční a ЯОХТФonoční sвmboХв.  

K ОsťansФц sЯпtФв p ОНstaЯuУí souСrn sЯпtОčnícС Нn  sХaЯОných v církevním 

roce. CírФЯí УО možnц cСпpat sСromпžНění ХТНí, ФtО í ЯвгnпЯaУí Ф ОsťanstЯí. Prvotní 

círФОЯ bвХa tЯo Оna JОžíšОm KrТstОm a УОСo následoЯníФв, potц sО Ф Оsťanц roгНěХТli 

Нo něФoХТФa sСromпžНění. Z СТstorТcФýcС Н ЯoН  УОНnotХТЯц círФЯО použíЯaУí oНХТšnц 

typy ФaХОnНп . Pr běС cОХцСo roФu Я ČОsФц rОpubХТcО, RusФu Т VОХФц BrТtпnТТ sО íНí 

cОХosЯětoЯě uгnпЯaným РrОРorТпnsФým ФaХОnНп Оm. D ХОžТtým ПaФtОm УО to, žО Т 

p ОstožО RusФп ПОНОracО použíЯп РrОРorТпnsФý ФaХОnНп , oslavy církevních sЯпtФ  sО 

íНí УuХТпnsФým ФaХОnНп Оm, ФtОrý УО гpožНěn oprotТ УuХТпnsФцmu o 13 Нní. 

 LТturРТcФý roФ гaСrnuУО nОspočОtnц množstЯí sЯпtФ . NОУН ХОžТtěУšímТ 

Ф ОsťansФýmТ sЯпtФв Уsou VпnocО a VОХТФonocО, a proto sО tato baФaХп sФп prпcО 

гamě uУО prпЯě na ně. V čОsФцm liturgickém roce se p ТpomínaУí a osХaЯuУí Н ХОžТtí 

sЯětcТ. MОгТ něФtОrц г nich pat í nap . sЯ. VoУtěcС, sЯ. MТФuХпš, sЯ. JТ í, sЯ. Jan 

Nepomucký nebo panna Marie. Ruskému a anglickému liturgickému roku dominuje 

postaЯa sЯ. MТФuХпšО.15 

Nejd ХОžТtěУším Ф ОsťansФým sЯпtФОm Уsou ЯšaФ bОгОsporu Velikonoce a hned 

potц sЯпtФв Япnoční, tв Уsou Яnímпnв УaФo НruСý nОУЯýгnamněУší Ф ОsťansФý sЯпtek. 

Vánoce se slaví v mnoha zemích sЯěta, aЯšaФ гЯвФв spoУОnц s osХaЯamТ těcСto 

sЯпtФ  sО ХТší Нo гnačnц mírв Я ФažНцm stпtě. Rozmanitost a pestrost ЯпnočnícС i 

ЯОХТФonočnícС гЯвФ  oНrпží УОНТnОčnц místní traНТcО. OsХaЯв Уsou oЯХТЯněnц 

temperamentem obyvatel Нanц гОmě. 

                                                 
15 srov. Gustav, F. 1997, s. 50 – 70. 
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Vпnoční sЯпtФв vznТФХв УТž ЯО 4. století.16 Slovo Vánoce, УОž je podle Machkova 

ОtвmoХoРТcФцСo sХoЯníФu němОcФцСo p ЯoНu, bylo odvozeno od slova Weihnachten, 

v p ОФХaНu znamená Svatá noc.17 Vánoce, latinsky ,,navitas,“ znamenají narození.18 

PoНХО НocСoЯanýcС pramОn  ímanц poprvé slavili Kristovo narození roku 336.19 

Vánoce jsou svátky, které oslavují narození Spasitele. Mnozí lidé slaví Vánoce 

nОСХОНě na to, žО sО nОСХпsí Ф žпНnц Яí О. S ЯпnočnímТ svátky jsou spjaty určТtц 

tradice, které se do značnц mírв u УОНnotХТЯýcС nпroН  oНХТšuУí. K neodmyslitelným 

Япnočním гЯвФ m Я ФažНц гОmТ pat í Япnoční stromОčОФ, Япnoční ЯýгНoba a také 

dary. Pro mnohé jsou VánocО p ОНОЯším roНТnnц sЯпtФв. P ОНЯпnoční čas УО naгýЯпn 

dobou adventní, ke které pat í ada ЯпnočnícС гЯвФ . TОnto čas p Тnпší lidem 

oФamžТФв raНostТ a štěstí. Vпnoční atmosПцra bývá plná štěstí, klidu a pohody, a tím 

НoФпžО oФouгХТt tцmě  ФažНцСo.  

Velikonoce jsou v Ф ОsťansФцm sЯětě nОУН ХОžТtěУším sЯпtФОm, УОХТФož 

p ТpomínaУí гпгračnц JОžíšoЯo ЯгФ íšОní. V ČОsФц rОpubХТcО, RusФu Т VОХФц BrТtпnТТ 

sО tОНв УОНnп o nОУН ХОžТtěУší círФОЯní sЯпtОФ. ,,Tajemství Kristovy smrti a 

гЦrtvýМСvstпЧъ tvШřъ УпНrШ všОМС ХТturРТМkýМС svпtků.“20
 K ОsťansФц VОХТФonocО 

splynuly běСОm staХОtí s pohanskými jarními oslavami. Typické symboly Velikonoc 

УaФo УО nap . ЯОХТФonoční ЯОУcО, čТ гaУíc, pocСпгОУí prпЯě г dob, kdy lidé vyznávali 

mnoСobožstЯí. 

 

2.1 Křesťanství jako světové náboženství 
 

K ОsťanstЯí УО nОУroгší ОněУší sЯětoЯц nпbožОnstЯí, a tak má zásadní vliv na 

formování duchovních hodnot, kultury, ale i jazyka. K ОsťanstЯí ЯвгnпЯaУí ЯícО nОž 

2,1 mТХТarНв ХТНí na sЯětě, což УО p ТbХТžně УОНna t ОtТna ХТНstЯa na гОmТ.21 Vliv 

Ф ОsťanstЯí na žТЯot УО НaХОФosпСХý a УОСo ТНОпХв Уsou ЯгnОšОnц. Toto nábožОnstЯí 

ЯгОšХo г judaismu, taФtцž bвХo oЯХТЯněno ОcФým mвšХОním a filozofií, které 

                                                 
16 srov. Hradilek, P., 2002, online. 
17 srov. Machek, V., 1971, s. 677. 
18 srov. VaЯ ТnoЯп, V., 2000, s. 17. 
19 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2006, s. 1Ř. 
20 VaЯ ТnoЯп, V., 2006, s. 23. 
21 srov. O` Callaghan S., 2012, s. 13. 
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dominovaly 1. století. Slovo k ОsťanstЯí mп sЯ У p ЯoН Я ОcФцm titulu 

Christianismos, což Я p ОФХaНu гnamОnп posЯěcОný. K ОsťanstЯí je monoteistické 

nпbožОnstЯí, УОž je soust ОНěno ФoХОm učОní JОžíšО KrТsta, který je vnímán jako 

MОsТпš a úst ОНní postaЯa toСoto nпbožОnstЯí. Nový zákon, tЯo ící НruСou čпst 

Ф ОsťansФц Bible, гacСвcuУО JОžíš Я žТЯot. K Оsťanц ЯвгnпЯaУí pouгО УОНnoСo BoСa. 

ŽТЯot a smrt JОžíšО KrТsta Уsou vnímány Ф Оsťanв УaФo Boží poslání, kterými JОžíš 

propojil lid s Bohem. PrЯotní círФОЯ tЯo ТХТ nпsХОНoЯnícТ JОžíšО KrТsta v čОХО 

s apoštoХв. KanяnОm pro Ф ОsťanstЯí УО BТbХО, УОУímž УпНrОm Уsou čtв Т evangelia: 

MatoušoЯo, MarФoЯou, LuФпšoЯo a JanoЯo. Branou do ТНОoХoРТО Ф ОsťanstЯí Уsou 

Ф tТnв, ФtОrц Уsou Яnímпnв УaФo posЯпtný rТtuпХ očТstв a propoУОní s BoСОm. PoФ těn 

m žО být ФНoФoХТЯ, ФНo mп гпУОm o Ф ОsťansФou Яíru, p Т tomto rituálu získává nový 

Ф Оsťan Т Уmцno.22 

V prЯopočпtcícС ОбТstОncО Ф ОsťanstЯí НocСпzelo k pronпsХОНoЯпní Яě ícícС, 

УОХТФož konЯОrгО ХТНu ФО Ф Оsťanství znepokojovala ímsФou ЯХпНu, protožО ta 

uгnпЯaХa nпbožОnstЯí, ФtОrп uctíЯaХa císa О.23 RoФu 313 p ТcСпгí гХom Я tomto 

nпbožОnstЯí, УОХТФož císa  KonstantТn ЯвНaХ toХОranční НoФumОnt, ФtОrý zrovnoprávnil 

Ф ОsťanstЯí s ostatnímТ nпbožОnstЯímТ tОСНОУší Нobв. BěСОm ЯХпНв císa О TСОoНosТa 

(379-395) sО Ф ОsťanstЯí НostaХo Нo pop ОНí, protožО sО staХo УОНТným poЯoХОným 

nпbožОnstЯím. V 5. stoХОtí sО roгНěХТХв círФЯО na mОnší sОsФupОní: arménská, 

etiopská, sвrsФп. D ЯoНОm pro toto roгНěХОní bвХo arТпnstЯí, ФtОrц tЯrНí, žО JОžíš 

z NaгarОtu nОbвХ sвnОm Božím, aХО pouгО čХoЯěФem se гпгračnýmТ scСopnostmТ a 

nadáním. Roku 295 se rozpadla íšО ímsФп, a tak se církve roгНěХТХв dále na 

ímsФoФatoХТcФou a ОcФoФatoХТcФou. OНХТšnц žТЯotní standardy, duchovní hodnoty a 

kulturní diference bвХв Н ЯoНОm roгpaНu. Obtížnп ФomunТФacО mОгТ гпpaНním a 

ЯýcСoНním sЯětОm měХa taФц ЯОХФý poНíХ na oННěХОní círФЯí. P Т ОбpanгТ Ф ОsťanstЯí 

Нo sЯěta Ягniklo mnoho církví.24 

Úst ОНní postaЯou Ф ОsťanstЯí УО JОžíš KrТstus, гnпmý tцž poН УmцnОm JОžíš 

z NaгarОtu. JОСo naroгОní a гпгračnц гmrtЯýcСЯstпní Уsou základem oslavy Vánoc a 

Velikonoc, СХaЯnícС Ф ОsťansФýcС sЯпtФ . JОžíš bвХ poФ těn sЯým bratrancОm, JanОm 

K tТtОХОm. ZСruba oН roФu 2Ř p sobТХ JОžíš KrТstus УaФo ЯО ОУný ФaгatОХ Я oblasti 

                                                 
22 srov. Krumpolc, E., 2013, online. 
23 sroЯ. ФoХОФtТЯ autor , 2006, s 65. 
24 srov. Krumpolc, E., 2013, online. 
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НnОšníСo IгraОХО, běСОm sЯцСo p sobОní ЯвгýЯaХ Яě ící Ф pokání a modlení. Vě ící 

vidí v JОžíšoЯТ proroФa, УО pro ně sвnОm Božím. JО čХoЯěФОm, který sЯým žТЯotОm, 

smrtí a nпsХОНným ЯгФ íšОním otevírá cestu k Bohu. Historická existence postavy 

JОžíšО KrТsta УО potЯrгОna něФoХТФa antТcФýmТ spТsoЯatОХТ a СТstorТФв, nОУЯýгnamněУší 

z nich jsou Josephus Flavisus, Gaius Plinius a Publius Cornelius Tacitus. V písemné 

Пormě sО НocСoЯaХo pouгО nОpatrnц množstЯí ТnПormací o УОСo žТЯotě. JОžíš 

NaгarОtsФý УО úst ОНní postaЯou ОЯanРОХТí, ta ЯšaФ popТsuУí СХaЯně УОСo naroгОní a 

smrt. Sвn Boží sО naroНТХ Я BОtХцmě, УОСo roНТčТ bвХТ JosОП s MarТí. T ТcОt let svého 

žТЯota JОžíš úНaУně prožТХ Я ústraní a гasЯětТХ sЯ У žТЯot stuНoЯпní BТbХО. ůž ЯО sЯýcС 

t ТcОtТ ХОtОcС sО staХ ЯО ОУným ФaгatОХОm. JОžíš bвХ poФ těn u ОФв JorНпn, proto je 

tato ОФa poЯažoЯпna гa УОНnu г СТstorТcФв a nпbožОnsФв nОУcОnněУšícС míst p íroНв. 

BěСОm sЯцСo žТЯota JОžíš ХцčТХ nОmocnц a Ф ísТХ mrtЯц, УОСo гпгračnц síХв ЯвЯoХaХв 

obdiv lidu, a taФ ХОСcО гísФпЯaХ stoupОncО, ФtО í sО roгСoНХТ ší Тt УОСo učОní. JОžíšoЯo 

promlouvání k ХТНОm p ТšХo na obtíž žТНoЯsФým СoНnostп m, УОž mu vytýkali, žО sО 

nОcСпЯп naгýЯat MОsТпšОm. JТНпš, УОНОn г apoštoХ , Сo pro peníze zradil a ukázal ho 

ЯoУпФ m. JОžíš bвХ postaЯОn p ОН nОУЯвšší žТНoЯsФý souН, tгЯ. synedrium. Pilát 

PontsФý, místní ímsФý vládce a prokurátor, ho odsoudil k postupnц smrtТ na Ф ížТ. 

Po t ОcС НnОcС ЯšaФ JОžíš vstal z mrtvých a гУОЯТХ sО sЯým Яěrným stoupОnc m, 

o čtв ТcОt Нní poгНěУТ a vstoupil na nebesa, proto СХaЯní nпpХní Ф ОsťansФцСo 

ХТturРТcФцСo roФu УО žТЯot a smrt JОžíšО KrТsta.25 

PoНstatou Ф ОsťansФц víry je uznávání jediného Boha, který je ale zobrazen ve 

t ОcС osobпcС. SЯatou troУТcТ tЯo í OtОc, Sвn a DucС sЯatý. Věčnou spпsu poНХО tцto 

Яírв m žО čХoЯěФ získat pouze tím, žО sО nОcСп poФ tít a poctТЯě sО bude snažТt žít 

poНХО KrТstoЯa učОní. Po smrti sО čХoЯěФ НostпЯп p ОН Boží souН, ФНО B С roгСoНuУО, 

гНa buНО sОsХпn Нo nОbО, očТstcО nОbo pОФХa. K Оsťanц Яě í Я nesmrtelnost Нuší. 

Spпsв m žО čХoЯěФ НosпСnout, ФНвž buНО žít poНХО НОsatОra p ТФпгпní.26 

NОУНomТnantněУší Ф ОsťansФou círФЯí Я ČОsФц rОpubХТce je církev 

ímsФoФatoХТcФп. KО Ф ОsťanstЯí sО Я ČОsФц rОpublice hlásí pouze 10 % obyvatel. 

I p ОstožО ЯětšТna ČОcС  žпНnou Яíru nОЯвгnпЯп, VпnocО sХaЯí tцmě  ФažНп čОsФп 

domácnost.27 

                                                 
25 srov. Zindelová, M., 2011. s. 27-28. 
26 srov. Krumpolc, E., 2013. online. 
27 sroЯ. ČОrný, S., 2000, onХТnО. 
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K ОsťanstЯí bвХo Я KвУОЯsФц RusТ p Тjato roku 988 knížОtОm VХaНТmírОm. 

Hlavní církevní postavení zaujímá Ruská pravoslavná církev, rusky  

   . Ruská pravoslavná církev je 

autofekální církví, ke které se hlásí 75 % obyvatel Ruské federace.28 Komunistický 

rОžТm sТХně oЯХТЯnТХ Ф ОsťansФц sЯпtФв Я Rusku. V současnц Нobě mnoгí RusoЯц sХaЯí 

p ícСoН noЯцСo roФu 31. prosТncО u ё , což УО ЯýsХОНОФ ФomunТstТcФц propaРanНв, 

ФНв bвХ oНФaг na УaФouФoХТЯ Ф ОsťansФou traНТcТ гaФпгпn. DoФoncО traНТční 

sОНmТcípп СЯěгНa, УОž symbolizuje naroгОní JОžíšО KrТsta, musОХa být roФu 1ř35 

naСraгОna pětТcípou soЯětsФou СЯěгНou.29 

PoНХО НocСoЯanýcС pramОn  г roku 156, spisovatel Venerable Bede ve své 

knize History of the English Church and People гaгnamОnaХ žпНost tОСНОУšíСo 

britského krále Luciuse, ФtОrý požaНoЯaХ oН ímsФцСo papОžО Ф ОsťansФц ТnstruФcО. 

Tento fakt lze poЯažoЯat za počпtОФ ší Оní Ф ОsťansФц Яírв. V současnц Нobě sО ФО 

Ф ОsťanstЯí ЯО VОХФц BrТtпnТТ СХпsí 60 % obyvatel.30 I p Оs tОnto ПaФt, BrТtoЯц 

postrпНaУí гпФХaНní гnaХostТ o p ЯoНu Ф ОsťansФýcС sЯпtФ . BrТtoЯц sТ potrpí na 

НoНržoЯпní traНТc, a taФ sО ЯО VОХФц BrТtпnТТ ФonaУí mnoСц УОНТnОčnц Япnoční a 

ЯОХТФonoční tradice.31 

VХТЯ Ф ОsťanstЯí УО nОpopТratОХný na ПormoЯпní НucСoЯnícС СoНnot a kultury 

ФažНц гОmě. PoНstata osХaЯ Ф ОsťansФýcС sЯпtФ  г stпЯп Я ČОsФц rОpubХТcО, RusФц 

federaci a ve Velké Británii stejná. Z ЯýšО uЯОНОnýcС ПaФt  УО г ОУmц, žО ČОsФп 

rОpubХТФa УО stпtОm, ФНО pouгО УОНna НОsОtТna obвЯatОХ ЯвгnпЯп Ф ОsťanstЯí. V Ruské 

ПОНОracТ sО ФО Ф ОsťanstЯí СХпsí t Т čtЯrtТnв a Ф Оsťanц ЯО VОХФц BrТtпnТТ Уsou 

гastoupОnТ НЯěma t ОtТnamТ obвЯatОХ. I p ОstožО, ČОsФп rОpubХТФa УО nОУatОТstТčtěУším 

stпtОm na sЯětě, VпnocО Т VОХТФonocО maУí ЯОХФý Яýгnam pro čОsФý nпroН.32 

  

                                                 
28 sroЯ. Šobr, D., 200Ř, onХТnО. 
29 sroЯ. PОšОФ, P., 2003, onХТnО. 
30 srov. Wyatt, C., 2015, online. 
31 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2006, onХТnО. 
32 sroЯ. ČОrný, S., 2012, onХТnО. 
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2.2 Nejdůležitější svátky vánočního období 
 

NпsХОНuУící ФapТtoХa baФaХп sФц prпcО ЯвsЯětХuУО roгНíХná data Ф ОsťansФýcС 

oslav v ČОsФц rОpubХТcО, RusФu a VОХФц BrТtпnТТ. Tato čпst baФaХп sФц prпcО se 

soust О uУО na obНobí aНЯОntu, ЯвsЯětХuУО УОСo Н ХОžТtost a historické pozadí. Dále 

tato kapitola anaХвгuУО cСronoХoРТcФв sТРnТПТФantní Нnв ЯпnočníСo obНobí, data jsou 

uЯпНěna НХО РrОРorТпnsФцСo ФaХОnНп О. NaНпХО Уsou roгОbrпnв sвmboХв ЯпnočníСo 

období. U УОНnotХТЯýcС ЯпnočnícС Нn , sЯětc  a sвmboХ  УО ЯвsЯětХОna nпbožОnsФп 

podstata. Jednotlivé dny a symboly jsou charakterizovány a porovnпnв ЯО t ОcС 

uЯОНОnýcС гОmícС, potц Уsou гСoНnocОnв гУОЯnц sСoНв a oНХТšnostТ. 

Pr běС cОХцСo roФu Я ČОsФц rОpubХТcО, RusФu Т VОХФц BrТtпnТТ sО íНí cОХosЯětoЯě 

uгnпЯaným РrОРorТпnsФým ФaХОnНп Оm. GrОРorТпnsФý ФaХОnНп  pat í mОгТ soХпrní 

ФaХОnНп О a bвХ upraЯОn taФ, abв bвХ p ОsněУší nОž УuХТпnsФý, гe kterého se vyvinul. 

ZaЯОНХ Сo papОž ОСo  VIII. Я rocО 15Ř2. GrОРorТпnsФý ФaХОnНп  УО mnoСОm 

p ОsněУší nОž УuХТпnsФý.33 D ХОžТtým ПaФtОm УО to, žО Т p ОstožО RusФп ПОНОracО 

použíЯп РrОРorТпnsФý ФaХОnНп , osХaЯв círФОЯnícС sЯпtФ  sО íНí УuХТпnsФým 

ФaХОnНп Оm, který bвХ гaЯОНОn ímsФým ЯoУОЯ НcОm JuХТОm CaОsarОm roФu 46 p . n. 

Х. a УО oprotТ РrОРorТпnsФцmu гpožНěn o 13 Нní.34 Z toСoto Н ЯoНu sО Ф ОsťansФц 

svátky v Rusku slaví o 13 Нní poгНěУТ oprotТ ČОsФц republice a Velké Británii. 

 

2.2.1 Advent 

ůНЯОnt УО obНobí čtв  týНn  p ОН ЯпnočnímТ sЯпtФв. TОnto čas УО určОn 

p ípraЯпm na VпnocО. V tomto obНobí Япnoční atmosПцra ЯstupuУО Нo měst Т ЯОsnТc. 

LТНц ЯвгНobí oФna sЯětХв, na ФažНцm Яětším nпměstí nОcСвbí Япnoční stromОФ a 

гasněžОnп ФraУТna nпm tТšО oгnamuУО p ícСoН ŠtěНrцСo НnО. 

SХoЯo aНЯОnt УО p ОЯгatц г latinského adventus, což Я p ОФХaНu гnamОnп 

p ícСoН. TОnto čas УО pro Ф Оsťanв časОm НЯoУíСo očОФпЯпní – naroгОní Sвna BožíСo 

v Betlémě a taФц УО Т očОФпЯпním KrТstoЯa НruСцСo p ícСoНu, УОž se nazývá 

v Ф ОsťansФц tОoХoРТТ Parusie. ůНЯОnt УО pro Яě ící sЯпtФОm raНostnцСo očОФпЯпní 

                                                 
33 srov. Gustav, F. 1997, s. 50 – 70. 
34 srov. Gustav, F. 1997, s. 50 – 70. 
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naroгОní JОžíšО KrТsta, aХО Т poФпní.35 PrЯní гnпmФв o ЯпnočnícС p ípraЯпcС, tОНв 

adventu, pocházejí ze 4. století гО ŠpaněХsФa a GaХТО. ZЯвФ p ОНЯпnočníСo 

p ípraЯnцСo času sО rвcСХО roгší ТХ Нo ostatnícС гОmí.  Nпгorв na počпtОФ a Нobu 

trvání adventu se v УОНnotХТЯýcС гОmícС r гnТХв. Potц, co sО staХ aНЯОnt součпstí 

гпpaНoФ ОsťansФцСo ФaХОnНп О, sО гačaХ oНpočítпЯat oН čtЯrtц p ОНЯпnoční nОНěХО. 

Toto oНpočítпЯпní uгпФonТХ Я 8. století  ЯО ПrancФц íšТ ФrпХ PТpТn a УОСo sвn KarОХ 

VОХТФý. NпsХОНně sО paФ toto oНpočítпЯпní staХo гпЯaгným pro cОХý 

гпpaНoФ ОsťansФý sЯět.36 

Chápání adventního času Я jeho prvotním významu z našТcС mвsХí tцmě  

ЯвmТгОХo. ůНЯОntní tТcСo a poСoНa bвХв naСraгОnв Сonbou гa co nОУХОpším a 

nОУНražším НпrФОm. Naštěstí УО aХО ЯО spoХОčnostТ stпХО aНa aНЯОntnícС гЯвФ  a 

traНТc, ФtОrц sО staХв nОНíХnou součпstí p ОНЯпnočnícС p ípraЯ. Tвto traНТcО sО 

p ОНпЯaУí buНoucím РОnОracím. 

 

2.2.2 5. prosinec 

Tento prosincový den je v ČОsФц rОpubХТcО spoУoЯпn s postaЯou sЯ. MТФuХпšО. 

SЯ. MТФuХпš УО jedním z nОУЯýгnamněУšícС sЯětc  Я Ф ОsťansФцm sЯětě, jenž prosХuХ 

sЯým НobrosrНОčným cСoЯпním. P sobТХ УaФo ocСrпncО p ОН poСanstЯím a 

гacСraňoЯaХ nОspraЯОНХТЯě oНsouгОnц ХТНТ. JО často oгnačoЯпn УaФo MТФuХпš 

DТЯotЯ rcО pro nОspočОtnц množstЯí гпгraФ , УОž dokázal. V západní liturgické 

traНТcТ УОСo sЯпtОФ p ТpaНп na 6. prosТnОc. SЯatý MТФuХпš УО vnímán jako univerzální 

sЯětОc, УОХТФož УО poЯažoЯпn гa patrona Нětí, nпmo níФ , ХцФпrníФ , stuНОnt , 

obcСoНníФ  Т Яěгň . SЯatý MТФuХпš sО naroНТХ p ТbХТžně roФu 2Ř0 Я Turecku. Roku 

300 se stal biskupem v turОcФц Mв О. BěСОm svého žТЯota sО snažТХ o spraЯОdlivý 

p ístup Ф oНsouгОným trОstanc m. JОСo postaЯu НoproЯпгí mnoСo ХОРОnН. JОНnou 

z nich je poЯěst, podle níž гacСrпnТХ t Т НíЯФв p ОН otroctЯím a prostТtucí.37 

MТФuХпš УО ЯžНв oНěn Я bТsФupsФцm oНěЯu – Я НХouСýcС bíХýcС šatОcС sО 

гХatýmТ prЯФв. P Оs tвto šatв sТ obХцФп čОrЯОný pХпšť. Na СХaЯě mп nasaгОnou čОpТcТ, 

která sО naгýЯп mТtra, což УО НЯoУcípп bТsФupsФп čОpТcО.38 

                                                 
35 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2000, s. 23. 
36 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2000, s. 23. 
37 sroЯ. VОčОrФoЯп, E., 2010, s. 27ř – 292. 
38 srov. Havránek, B., 2011, online. 
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 Sv. Mikuláš v České republice 

JОště Я 18. století v čОsФýcС гОmícС měХв mТФuХпšsФц radovánky masopustní 

ráz. V mašФarnícС pr ЯoНОcС bвХТ až čtв Т MТФuХпšoЯц, čОrtТ, anНěХц a nпpaНТtц 

barОЯnц masФв. SЯпtОФ sЯatцСo MТФuХпšО p ТpaНп Я ČОsФц rОpubХТcО na 6. prosТncО. 

S postaЯou sЯatцСo MТФuХпšО УО Я ČОsФц rОpubХТcО spoУОnп УОНТnОčnп traНТcО, p Т níž 

MТФuХпš Я НoproЯoНu čОrta a anНěХa obcСпгí Я poНЯОčОr 5. prosТncО Нomв a 

naЯštěЯuУО НětТ. HoНnц НětТ ЯžНв oНmění sХaНФým p ОФЯapОním. ůnНěХ sвmboХТгuУО 

Нobro a postaЯa čОrta гХo, tвto postaЯв maУí sХoužТt УaФo ЯýcСoЯný prЯОФ. Tato 

tradice vznikla patrně běСОm 14. až 15. stoХetí. Dokladem je rukopis z 15. století, 

НětsФп moНХТtbТčФa ЯвгýЯaУící sЯ. MТФuХпšО, abв НětТ neopustil v nouгТ, ocСraňoЯaХ a 

obdaroval.39 SЯatý MТФuХпš УО Я čОsФц ХТНoЯц traНТcТ Яnímпn УaФo ocСrпncО p ОН 

poЯoНněmТ. V BТbХТ ФraХТcФé z roku 1579 je zaznamenán jako ochránce a vodní 

patron.40 TraНТcО mТФuХпšsФц naНíХФв УО roгЯТnuta nОУОn Я ČОsФц rОpubХТcО. 

MТФuХпšsФц obcС гФв Уsou taФtцž součпstí aНЯОntní Нobв СХaЯně na úгОmí st ОНní a 

západní Evropy. Tato tradice je známa na Slovensku, v Nizozemsku, Belgii, Francii, 

LucОmbursФu, ŠЯýcarФu, NěmОcФu, RaФousФu a Я něФtОrýcС ФraУícС Я Itálii, 

CСorЯatsФu, Ma arsФu a UФraУТně.41 

 Н о а  Ч о вор ц v Rusku 

V RusФu УО uctíЯпn oН Ř. stoХОtí. SЯatý MТФuХпš, rusФв  , 

který je poЯažoЯпn гa patrona RusФa. V Ruské federaci slaví svátky dva, podle 

РrОРorТпnsФцСo ФaХОnНп О УОСo prЯní svátek p ТpaНп na 22. ФЯětna a НruСý 

na 19. prosТnОc. SЯatý MТФuХпš УО Яnímпn УaФo nпroНní sЯětОc, ocСrпncО roХníФ , УО 

poЯažoЯпn гa СospoНп О ХОsa, ocСrпncО úroНв. ZОsnuХým НoФoncО úНaУně otОЯírп 

НЯО О Нo гпСrobníСo sЯěta a НoproЯпгí УО na cОstu Нo rпУО.42 ČОsФп tradice, kdy 

НoproЯпгí MТФuХпšО čОrt a anНěХ sО Я RusФu nОЯвsФвtuУО, nТcmцně postaЯa anНěХa a 

čОrta/ пbХa Я praЯosХaЯnц círФЯТ ОбТstuУО. ůnНěХ v praЯosХaЯnц círФЯТ, stОУně taФ УaФo 

v ФatoХТcФц círФЯТ гЯěstuУО raНostnou uНпХost o p ícСoНu Sвna BožíСo Ф čХoЯěФu. 

пbОХ (Satan) НХО círФОЯní tОrmТnoХoРТО mп sЯцst cОХý sЯět na scОstí. 

                                                 
39 sroЯ. VОčОrФoЯп, E., 2010, s. 279 – 292. 
40 srov. Frolová, V., 2010. s. 280. 
41 sroЯ. VОčОrФoЯп, E., 2010, s. 27ř – 292. 
42 sroЯ. VОčОrФoЯп, E., 2010, s. 27ř – 292. 
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 St. Nicolas ve Velké Británii 

V BrТtпnТТ sЯatý MТФuХпš НaХ vzniknout postaЯě Santy Clause, který ve Velké 

BrТtпnТТ naНěХuУО Нarв rпno 25. prosТncО. PoНoba sЯatцСo MТФuХпšО prošХa гnačnou 

adaptací, Saint Nicolas není v НnОšní Нobě ЯвobraгoЯпn УaФo nОbОsФý bТsФup. DnОšní 

Santa Claus sЯým ЯгСХОНОm p Тpomínп НobrosrНОčnцСo starcО s plnovousem 

oНěnцСo Я čОrЯОnцm ФožТcСu a УО НoproЯпгОn sobím sp ОžОním. V Británii je 

sv. MТФuХпšТ гasЯěcОno mnoСo ФostОХ  a ФatОНrпХ.43 KažНoročně sО Я Cantebury 

ФonaУí sХaЯnostní mašФarní promОnпНв na p ТpomínФu toСoto unТЯОrгпХníСo sЯětcО. 

V Newcastlu v ФatОНrпХО sЯatцСo NТФoХasО sО ФonaУí boСosХužbв. Na nпměstí Sloane 

square v LonНýně sО taФtцž ФonaУí sХaЯnostТ. Saint Nicolas Festival je nezisková 

orРanТгacО, ФtОrп mп ЯОХФý poНíХ na p ТpomíncО toСoto sЯětcО ve Velké Británii. 

V poНЯОčОr 6. prosТncО ФažНoročně tato orРanТгacО po пНп mnoСo РaХa ЯОčОr .44 

 TraНТcО p ОНЯпnočnícС obcС гОФ УО УОНТnОčnп pro ČОsФou republiku. Rusko 

ani Velká Británie tuto tradici nemá, ale sЯ. MТФuХпš Т taФ гauУímп Н ХОžТtц místo 

v těcСto гОmícС. RusФo Яnímп sЯ. MТФuХпšО УaФo nпroНníСo patrona a ЯО VОХФц 

Británii dal MТФuХпš ЯгnТФnout postaЯě ЯпnočníСo НпrcО tгЯ. Santy Clause neboli 

Father Christmas. 

2.2.3 24. prosinec 

NОУН ХОžТtěУším НnОm Vпnoc Я ČОsФц rОpubХТcО УО 24. prosТnОc, který je 

nazýván ŠtěНrým НОn a УО stпtním sЯпtФОm Я гОmТ. Tento den je doprovázen 

Ф ОsťansФou boСosХužbou tгЯ. viligií, která se koná v poНЯОčОr. O ŠtěНrцm НnТ slaví 

sЯ У sЯпtОФ bТbХТčtí roНТčО ůНam a EЯa, ФtО í Уsou poЯažoЯпnТ гa patronв snoubОnc , 

УОХТФož bвХТ prЯním pпrОm na sЯětě. O štěНrцm НnТ sО sОtФпЯaУí čОsФц roНТnв u 

sХaЯnostní štěНroЯОčОrní ЯОčО О a u oгНobОnцСo stromФu, ФНО sТ p ОНпЯaУí Нarв.45 

Pro praЯosХaЯnц Яě ící Я Rusku tОnto НОn nОní nТУaФ ЯýУТmОčný. Datum 

24. prosince je pro ně běžným pracovním dnem, УОХТФož sО osХaЯв Ф ОsťansФýcС 

sЯпtФ  íНí УuХТпnsФým ФaХОnНп Оm. 

                                                 
43 sroЯ. VОčОrФová, E., 2010, s. 288. 
44 srov. Needham, Ch., 2015, online.  
45 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2000, s. 123 – 124. 
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Ve Velké Británii se 24. prosinec nazývá Christmas Eve, УОž není ve Velké 

BrТtпnТТ stпním sЯпtФОm, aХО ЯětšТna stпtnícС šФoХ УО Я tОnto НОn uгaЯ Оna z Н ЯoНu 

p ípraЯ. TОnto ЯОčОr sТ BrТtoЯц гp íУОmňuУí гpíváním ЯпnočnícС ФoХОН, naЯštěЯuУí 

ФostОХв, ФtОrц po пНaУí mšО, nОbo НoФupuУí posХОНní Япnoční НпrФв. VОčОr 

24. prosТncО ЯětšТna roНТn гНobí Япnoční stromОФ. Christmas Eve УО pХný očОФпЯaní 

СХaЯně pro ЯšОcСnв НětТ. V tuto noc totТž p ТcСпгí ФomínОm Нo Нom  Father 

Christmas nebo také Santa Claus, abв НětОm naНěХТХ Япnoční p ОФЯapОní. DпrФв НětТ 

dostávají do pХОtОnýcС punčocС, УОž Яěší naН sЯц postОХО. DětТ píší Santovi Япnoční 

НopТsв, ФtОrц potom СпгОУí Нo Сo ícícС Фrb . Vě í, žО sТ УОУТcС НopТs Santa na 

SОЯОrním pяХu p ОčtО. DětТ často p ТpraЯuУí pro Santu poСoštění, na sЯпtОční st Х 

cСвstaУí masoЯц ФoХпčО a branНв a УОСo sobí sp ОžОní hostí nakrájenou mrkví.46 

I p ОstožО ČОsФп rОpubХТФa, RusФп ПОНОracО a VОХФп BrТtпnТО usОНaУí гa 

štěНroЯОčОrní st Х Я rozdílné dny, podstata oslavy je stejná - p ТpomínФa naroгОní 

JОžíšО KrТsta. 

2.2.4 25. prosinec 

,,O MěsъМi, dni a roku, kdy se narodil Kristus, sО ШН pШčпtku křОsťaЧstvъ vОНou 

spШrв. DatuЦ JОžъšШva ЧarШгОЧъ, uvпНěЧц НШНЧОs v МъrkОvЧъЦ kaХОЧНпřТ bвХШ ЧОУspъš 

vвpШčъtпЧШ ЦвХЧě. DřъvО sО УakШ УОНОЧ г ЦШžЧýМС НЧů, kНв SpasТtОХ přТšОХ Чa svět, 

uvпНěХ 6. ХОНОЧ. DatuЦ 25. prШsТЧМО sО v pramenech objevuje teprve od 4. století, 

ЧТМЦцЧě гпpadní liturgie jako závazné datum oslav svátku NarШгОЧъ PпЧa přТУaХa 

v 7. století.“47 

Dionýsisus Exiguus stanovil v 6. století pevné datum Kristova Narození. Tento 

ímsФý p ОНstaЯОný ЯвpracoЯaХ noЯý ХОtopočОt, na УОСož počпtФu stпХ roФ KrТstoЯa 

naroгОní. EбТРuus roгНěХТХ ЯýpočОt času na Нobu p ОН a po naroгОní JОžíšО KrТsta. 

TОnto čas УО p ОНОЯším ЯěnoЯпn osХaЯпm naroгОní Sвna BožíСo.48 

V ČОsФц rОpubХТcО sО tОnto НОn naгýЯп Boží СoН Vпnoční. Tento slavnostní 

den je pro mnoСц čОsФц roНТnв НnОm nпЯštěЯ nОbo dnem, jenž se nese ve znamení 

rodinného kruhu.49 

                                                 
46 srov. Laurance, B. 2013, online. 
47 VaЯ ТnoЯп, V., 2000, s. 125 – 127. 
48 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2000. s. 123  - 125.  
49 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2000, s. 123 – 125. 
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RusФп ПОНОracО tomuto НnТ nОp ТФХádá гЯХпštní Н ХОžТtost, УОХТФož УuХТпnsФý 

ФaХОnНп  УО гpožНěn o 13 Нní. PouгО ruští ФatoХícТ, ФtО í tЯo í v Ruské federaci 

mОnšТnu (0.5 % obyvatel), oslavují Vánoce v tОnto НОn a УО taФ pro ně 

nОУН ХОžТtěУším НnОm Vпnoc.50 

VО VОХФц BrТtпnТТ УО prпЯě tОnto НОn nОУН ХОžТtěУší, nazývá se Christmas day. 

Vпnoční sХaЯnostní Оč ФrпХoЯnв ůХžbětв УО ЯвsíХпna tОХОЯТгním roгСХasОm. VОХmТ 

obХíbОnou Япnoční Сrou УО pantomТma, ФtОrп často paroНuУО poСпНФв čТ aФtuпХní Нění. 

Dary se rozbalují tento den ráno, a tak se hned odpoledne nebo v poНЯОčОr roНТnв 

scházejí u prost ОnцСo stoХu.  

2.2.5 26. prosinec 

Svátek svatého Štěpпna p ТpaНп na 26. prosТnОc. Katolická církev uctívá 

sЯatцСo Štěpпna УaФo УОНnoСo г prЯnícС mučОНníФ , jenž vynikal svou odvahou. 

ŽТНoЯští СorХТЯcТ Сo obžaХoЯaХТ г ЯОХОгraНв ŽТНoЯstЯa. Byl ukamenován v JОruгaХцmě 

roku 37, protožО Яě ТХ ЯО ЯгФ íšОní JОžíšО KrТsta a tЯrНТХ, žО JОžíš УО roЯný BoСu. 

SЯatцСo Štěpпna poЯažuУí Ф Оsťanц гa patrona Фoní.51 

 V ČОsФц republice je 26. prosinec státním svátkem a je to den, který se nese, 

poНobně УaФo 25. prosТnОc, ЯО гnamОní roНТnnýcС nпЯštěЯ. Pro Ruskou federaci je 

26. prosinec obвčОУným pracoЯním НnОm.  

Ve Velké Británii je 26. prosinec nazýván Boxing day. Výraz pro tento den je 

oНЯoгОn oН Н íЯěУšícС Н ОЯěnýcС scСrпnОФ, ФtОrц bвХв určОnв na Нarв. P ЯoНně šХo o 

ФrabТčФu ЯвrobОnou г ФОramТФв, ФtОrп měХa otЯor na mТncО. O tomto НnТ žпНaХТ cСuНí 

ХТНц a sХužОbnТctЯo o Нarв u sЯýcС гaměstnaЯatОХ . DomТnantou toСoto dne jsou tzv. 

crackers. TОnto Яýraг УО možnц p ОХožТt УaФo t asФaЯý bonbon. HТstorТО toСoto 

p ОНmětu sО ЯгtaСuУО Ф roФu 1Ř46, tОСНв ХonНýnsФý cuФrп  УmцnОm TСomas SmТtС 

ЯвtЯo ТХ ЯО sЯц НíХně prЯní cracker. Dnes se pod jeho vynálezem skrývá petarda, 

která mп tЯar bonbonu. P Т roгbaХОní cracker vybuchne. V něm paФ maУТtОХ naХОгnО 

papírovou korunu, vtipnou pr poЯíНФu a taФц maХý НпrОФ ЯО Пormě sХaНФostí nОbo 

cukrovinek. Cracker je velmi populární atrakce tohoto dne.52 

                                                 
50 srov. Levkina, T., 2010, s. 3. 
51 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2010, s. 127. 
52 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2010, s. 308. 
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2.2.6 31. prosinec a 1. leden 

Poslední den kalenНп níСo roФu je určОn buУarým osХaЯпm, ФtОrýmТ ХТНц ЯítaУí 

nadcházející nový rok. Poslední dОn roФu УО гasЯěcОn pamпtcО sЯ. Silvestra. 

Sv. Silvestr byl biskupem, který se narodil v ímě ЯО 3. stoХОtí. K ОsťanstЯí p ТУaХ 

p ОН pronпsХОНoЯпním Ф Оsťan , ФtОré vypuklo ke konci 3. století. Roku 314 byl 

гЯoХОn ímsФým bТsФupОm. SЯ. SТХЯОstr nОcСaХ běСОm sЯцСo žТЯota postaЯТt 

Prinsciliné katakomby, v nТcСž УО poС bОna aНa Ф ОsťansФýcС mučОНníФ . Po sЯц 

smrti roku 335 by v tцto СrobcО sЯ. SТХЯОstr poС bОn. SЯ. SТlvestr je jedním z prvních 

uctíЯanýcС sЯětc .53 

Poslední den roku se v ČОsФц rОpubХТcО naгýЯп Silvestr, ve Velké Británii 

New Year`s Eve, a v RusФu sО často použíЯп nОp Оsnц oгnačОní  . 

NaНcСпгОУící roФ sО Яítп sО sФХОnФou sОФtu nОbo šampaňsФцСo. Vítání nového roku v 

ČОsФц rОpubХТcО, RusФu Т VОХФц BrТtпnТТ probíСп bu  Я rodinném kruhu, nebo kruhu 

p пtОХ. BuУarц oСňostroУО Уsou orРanТгoЯпnв Я ФažНцm Яětším městě po cОХцm sЯětě. 

Celé Rusko vítá Nový rok u ё , kde si p ОНпЯaУí Нarв. Novému roku je p ТФХпНпna 

Яětší Н ХОžТtost г poСХОНu Rus  bОг nпbožОnsФцСo Явгnпní. 

2.2.7 6. leden 

OН 4. stoХОtí sО tОnto НОn oгnačuУО Я liturgických knihách jako svátek Zjevení 

PпЧě, latinsky Epiphaneia Domini. Sv. ZjevОní Pпně УО p ТpomínФou JОžíšoЯýcС 

Ф tТn a taФц гУОЯОním УОСo božstЯí. TОprЯО poгНěУТ bвХ tОnto НОn spoУoЯпn 

obcС гФamТ t í ФrпХ  a tОnto гЯвФ sО Нп poЯažoЯat гa ХТНoЯý. V evangeliu 

sv. MatoušО sО nОuЯпНí Уmцna anТ počОt muНrc , УО гНО pouгО uЯОНОn ПaФt, žО sО mu 

mudrci p ТšХТ poФХonТt a obНaroЯaХТ Сo гХatОm, ФaНТНХОm a mвrСou. VО st ОНoЯěФu 

НošХo Ф гпměně muНrc  гa t Т ФrпХО Я souvislosti s roгší Оním úctв Я ně, potц co 

НružТna ímsФцСo ФrпХО roФu 11ř4 p ТnОsХa Нo ФostОХa sЯ. EusroРТa ostatФв 

poЯažoЯanц гa ostatФв sЯ. T í ФrпХ . PОtr ComОstor bвХ prЯní, ФНo uЯОНХ Уmцna T í 

ФrпХ . KažНoročně sО píšО гФratФa УmОn Kašpar, MОХТcСar a BaХtaгar na НЯО О Нom . 

NěФtО í baНatОХц ЯšaФ uЯпНěУí, žО sО nОУОНnп o гФratФu УmОn t í ФrпХ , aХО pouгО o 

                                                 
53 sroЯ. VonНrušФa, V., 2005, s. Ř6. 
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požОСnпní „Christis mansionem benedicat“, v p ОФХaНu KrТstu ať požОСnп p íbвtОФ. 

SЯпtФОm T í ФrпХ  Фončí Япnoční sЯпtФв a obvykle se odstrojuje Япnoční stromОčОФ.54 

Svátek T í ФrпХ  v ČОsФц rОpubХТcО a ЯО VОХФц BrТtпnТТ p ТpaНп na 6. ХОНОn. 

RusФп ПОНОracО, ФtОrп použíЯп УuХТпnsФý ФaХОnНп , sТ p Тpomínп tОnto sЯпtОФ o 13 dní 

poгНěУТ, a to tedy 19. ledna. V ČОsФц republice a ve Velké Británii je 6. leden 

poЯažoЯпn гa oПТcТпХní НОn, kterým Фončí Япnoční sЯпtФв. PraЯosХaЯnц RusФo гa 

konec Vпnoc poЯažuУО 1ř. ХОНОn.55 

Pro pravoslavné Rusko 6. ledna začínaУí VпnocО. RusoЯц 6. ХОНОn nazývají 

C . Tento název je odvozen od slova SШčТvШ, což УО sХaЯnostní ob aНní 

pokrm, který se skládá z Яa ОnýcС гrn pšОnТcО nОbo rýžО. V současnц ruštТně sХoЯo 

C  není frekventované a je nahrazováno synonymním výrazem  

. V tОnto НОn nОní НoЯoХОno p ТУímat potraЯu praФtТcФв Нo ЯОčОra, aЯšaФ 

málokdo tuto tradici v НnОšním RusФu НoНržuУО. V tОnto ЯОčОr sО ФonaУí boСosХužbв 

tцmě  ЯО ЯšОcС cСrпmОcС a ФostОХОcС, p Т nТcСž Яě ící гpíЯaУí žaХmв a taФц Япnoční 

písně.56 

 

2.2.8 Vánoční symboly a tradice 

 Vánoční dárci 

NОoНmвsХТtОХnou součпstí Vпnoc sО staХТ НпrcТ, ФtО í oНměňuУí НětТ Т НospěХц. 

DětТ Я ČОsФц rОpubХТcО naЯštěЯuУО JОžъšОk, v RusФu НěН Mrпг spoХОčně sО SněСurФou 

a ЯО VОХФц BrТtпnТТ НobrosrНОčným НпrcОm УО Father Christmas, v současnц Нobě 

ЯšaФ naСraгoЯaný ФomОrčním Santou Clausem. 

PoНobТгna čОsФцСo ЯпnočníСo НпrcО, JОžíšФa, nОbýЯп ЯвobraгОna taФ г ОtОХně 

jako v ostatnícС гОmícС EЯropв. PoНoba JОžíšФa г stпЯп utaУОna Я mвsХТ Нětí, ФtОrц 

ho vyobrazují po svém. BožОna NěmcoЯп JОžíšФa НОtaТХně popsaХa ЯО sЯц ФnížcО 

BabТčФa УaФo JОгuХпtФo, ФtОrц mп ФoХОm sОbО strпžnц anНěХв, УОž posílají dárky 

НětОm. Výraг JОžíšОФ sО použíЯп Т pro oгnačОní ЯпnočníСo Нaru.57 

                                                 
54 sroЯ. VonНrušФa, V., 2005, s. 45.  
55 sroЯ. VonНrušФa, V., 2005, s. 45.  
56 srov. Levkina, T., 2010, s. 12. 
57 sroЯ. VОčОrФoЯп, E., 2010, s. 257. 
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Kult Mrazíka v RusФu p ОtrЯaХ г dávných dob. V ruské lidové tradici je mráz 

p íroНní žТЯОХ, ФtОrцСo УО nutnц poгЯat na ЯОčО Т, abв ХТНОm šФoНТХ co nОУmцně.   

V 1ř. stoХОtí sО гačínп obУОЯoЯat УОСo milosrdný НЯoУníФ, ФtОrцmu sО íФп DěНa Mrпг, 

na cОstпcС Сo НoproЯпгí SněСurФa. PОrsonТПТФacО DěНв MrпгО se rozvinula v НětsФц 

ХТtОratu О.58 RusФý DěНa Mráz je vousatý sta íФ, ФtОrý УО oНěn Нo moНrцСo, čОrЯОnцСo 

nОbo šОНТЯцСo СuňatцСo ФožТcСu. V rucО Нrží omrгХou Н ОЯěnou bОrХТ. P Т sЯýcС 

НaХОФýcС obcС гФпcС použíЯп troУsp Оží Фoní, ФtО í Сo НoЯОгou až г daleФц ČuФotФв, 

spoХОčně sО SněСurФou p ТУížНí Нo rusФýcС měst a ЯОsnТc, abв p ОroгНěХТХ НětОm 

Явsněnц НпrФв. MraгíФ гačaХ být spoУoЯпn s VпnocТ až Я 18. století. V tц Нobě bвХ 

PОtr I. oФouгХОn ОЯropsФým НucСОm Vпnoc, a ФНвž spat ТХ СoХanНsФou ЯОrгТ JОžíšФa, 

zvanou Sinter Klaas, netrvalo dlouho a v tОСНОУší RusТ sО obУОЯТХ DěН Mrпг.59 

ůnРХТcФп poНoba JОžíšФa mп Фo Оnв Я 17. století. V Británii tohoto dárce 

nazývají Father Christmas. PoprЯц гačaХ být гobraгoЯпn ЯО ПТРu О ЯousatцСo sta íФa 

v НХouСцm pХпštТ, a to jaФo rОaФcО na oНpor purТtпn . Na obrázcích z 19. století je 

гobraгОn bu  Я modrém, nОbo гОХОnцm pХпštТ. V současnostТ je anglický Father 

Christmas často naСraгoЯпn americkým Santou Clausem, taФžО tвto НЯě osobв 

spХýЯaУí. TraНТční ОЯropští НпrcТ čОХí УОСo ФonФurОncТ, protožО sО УОСo oФruС p sobОní 

гnačně roгšТ uУО. Jeho personifikace se stala ikonou masové komerce.60 

 Vánoční stromeček  

Vпnoční stromОčОФ sО staХ nОoНmвsХТtОХným Япnočním sвmboХОm Я ФažНц 

гОmТ, bОг něУ bв VпnocО nОbвХв těmТ praЯýmТ. Vпnoční stromОФ v sobě nОsО 

symboliku rajského stromu žТЯota. Vпnoční stromФв гpraЯТНХa гНobí УabХФa, УОž mají 

p Тpomínat гaФпгanц oЯocО, ФtОrц ocСutnaХ ůНam s EЯou. ZОХОnц ЯětЯО УОСХТčnanu 

maУí sвmboХТгoЯat Яěčný žТЯot.61 HХaЯním Н ЯoНОm, proč sО Я domácnostech 

obУОЯuУí УОСХТčnanв, a nО УabХoně, УО ПaФt, žО ЯО ЯětšТně гОmí УО УОНnoНušší a 

praФtТčtěУší ЯвгНobТt Нomпcnost smrФОm nОbo УОНХí. NaЯíc УОСХТčnanв maУí na roгНíХ 

oН УabХoní УОНТnОčný tЯar, špТčФa УОСХТčnan  totТž uФaгuУО na nОbО, což УО poНХО 

                                                 
58 sroЯ. VОčОrФoЯп, E., 2010, s. 303. 
59 srov. DušОčФТna, E., 2003, s. 102 – 115. 
60 sroЯ. VОčОrФoЯп E., 2010, 2ř7 – 298. 
61 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2000, s. 4Ř. 
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Ф Оsťan  místo, ФНО síНХí B С. EбТstuУí ЯšaФ Т tОorТО, žО Ф Оsťanц p ОЯгaХТ traНТcТ 

ЯпnočníСo stromФu oН poСan . SвmboХТФa ЯšaФ г stпЯп stОУnп a tou УО Яěčný žТЯot.62 

Vпnoční stromОčФв Я ČОsФц rОpubХТcО nОmaУí НХouСou traНТcТ. Tato traНТcО sО 

roгší ТХa г НnОšníСo NěmОcФa. PrЯní sО Я ČОcСпcС obУОЯТХв tОprЯО Я poХoЯТně 

19. století, a to pouze v boСatýcС měšťansФýcС roНТnпcС. PrЯní stromОčОФ u nпs 

nastroУТХ Jan KarОХ LТОbТcС, ОНТtОХ StaЯoЯsФцСo НТЯaНХa. PražsФц noЯТnв гačaХв psпt 

o strojení stromku, УaФo o běžnцm гЯвФu, v roce 1843. Domácnosti v ČОcСпcС гНobí 

УaФýФoХТЯ УОСХТčnan, nОУčastěУТ oгНobОný barОЯnýmТ sФХОněnýmТ oгНobamТ a Оtěгв. 

Vпnočnímu stromФu Я Rusku se íФп „ё “. V p ОФХaНu toto sХoЯo гnamОnп 

УОНХО, nТcmцně Яýraг sО použíЯп pro УaФýФoХТЯ Япnoční strom. V Н íЯěУšícС НobпcС 

nОbвХo гЯвФОm mít Я RusФu běСОm Vпnoc УoХФu. TОnto гЯвФ, taФ УaФo Нo ČОcС, 

p ТšОХ do Rusi oН němОcФýcС p ТstěСoЯaХc . Za ЯХпНв PОtra I. měХТ Япnoční stromОФ 

běСОm гТmníСo obНobí pouгО cТгТncТ žТУící na RusТ. VгСХОНОm Ф tomu, žО bвХ PОtr I. 

ЯОХmТ naНcСnut гпpaНní EЯropou a poНporoЯaХ ЯХТЯ гпpaНní ФuХturв Т гЯвФ , sО гačas 

jolka objevila v rusФýcС НomпcnostОcС. RoФu 16řř na íНТХ, abв ЯšТcСnТ občanц гačaХТ 

slavit Nový rok 1. ledna, tak jako v EЯropě. ůХО po УОСo smrtТ traНТcО гНobОní 

rusФýcС ЯпnočnícС stromФ  načas ЯвmТгОХa. TraНТcТ opět obnoЯТХa carОЯna 

KatО Тna II. PrЯní Япnoční stromОčОФ v PОtroСraНě oгНobТХТ NěmcТ, ФtО í ho zdobili 

УabХФв, sЯíčФamТ a sХaНФostmТ. TОnto гЯвФ sО natoХТФ гaХíbТХ Нomпcím občan m, žО sО 

Япnoční stromФв гasО ЯrпtТХв Нo rusФýcС Нom . Z tОСНОУšíСo СХaЯníСo města sО 

traНТcО rвcСХО roгší ТХa po cОХцm RusФu. VětšТna Rus  sО scСпгí u ЯпnočníСo 

stromОčФu až 31. prosТncО a čekání na nacházející noЯý roФ sТ гp íУОmňuУí 

roгНпЯпním Нar . PraЯosХaЯní Яě ící sТ roгНпЯaУí Нarв u stromФu Я poНЯОčОr 

6. ledna.63 

TraНТcТ ЯпnočnícС stromФ  ЯО VОХФц BrТtпnТТ, taФ УaФo Я ostatnícС гОmích 

EЯropв, roгší ТХТ němОčtí ОmТРrantТ. V LonНýně sО prЯní Япnoční stromОФ obУОЯТХ 

roku 1840. Za panování královny Viktorie získal v ůnРХТТ stromОčОФ гЯХпštní 

popuХarТtu, p ТspěХ Ф tomu obrпгОФ ФrпХoЯsФц roНТnв u ЯпnočníСo stromu. V dobovém 

tisku se bylo možnц Нočíst, УaФ Сo sprпЯně oгНobТt. PrЯní ОХОФtrТcФв osЯětХОný strom 

ЯвšОХ г dílny T. A. Edisona v rocО 1ŘŘ2. Na brТtsФýcС ostroЯОcС sО použíЯп гОХОň 

                                                 
62 srov. Procházková, D., 2013, online. 
63 sroЯ. Ma as, T., 2013, onХТnО. 
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УТnцСo НruСu. ZЯвФ ЯěšОt cОsmínu a УmОХí naН НЯО О sО roгší ТХ г Irska do ostatních 

zemí. Tyto rostliny měХв ocСraňoЯat p ОН гХýmТ НucСв, nОmocОmТ Т p ОН bХОsФОm. 

Jmelí bylo na britských ostrovech vnímáno jako posvátná rostlina. Polibek pod 

УmОХím bвХ Яnímпn УaФo Н Фaг praЯц ХпsФв, a taФ sО rвcСХО roгší ТХ Нo ostatnícС 

evropských zemí.64 K Япnočnímu stromОčФu ve Velké Británii, sО ЯпžО pohádková 

ХОРОnНa o НobrпcФцm, štěНrцm ЯХпНcТ Vпnoc. TОn poНХО ní p ОbýЯп Я НпХnц УОsФвnТ, 

ФtОrou СХíНп t ТašОНОsпt trpasХíФ . TТ běСОm Vпnoc ЯвbíСaУí Нo ХОs  ФпcОt Япnoční 

stromФв, ФtОrц paФ nОm žou cСвbět Я žпНnц roНТně.65 NejznпměУší Япnoční stromОФ 

sО roгsЯěcuУО na TraПaХРarsФцm nпměstí. DomТnantu Япnoční atmosПцrв poНtrСuУí 

УОště НЯě УОНХО, УОНna г nТcС гНobí scСoНв ЯcСoНu ФatОНrпХв sЯ. PaЯХa a ta НruСп УО 

umístěna p ímo ЯО cСrпmu. Darв, ФtОrц Я nocТ naНěХí poН stromОčОФ Father 

Christmas, si britské rodiny rozbalují ráno 25. prosince.66 

 Vánoční tradice 

V ČОsФц rОpubХТcО УО Я НnОšní Нobě mnoho tradic opomíjeno. Rozkrajování 

jablek je jednou z nТcС. íФп sО, žО tОn, ФНo roгФroУí УabХФo u štěНroЯОčОrní sХaЯnostní 

ЯОčО О, a гobraгí sО mu СЯěгНa, měХ by být v následujícím roce zdravý. Lití olova 

pat í mОгТ nОtraНТční Япnoční гЯвФХost. Drobnц Фusв oХoЯa УО nutné roztavit v nпНobě 

naН pХamОnОm sЯíčФв, a potц ЯвХít Нo nпНobв sО stuНОnou ЯoНou. OНХТšnц tЯarв oХoЯa 

maУí sвmboХТгoЯat nap ., spoФoУОný žТЯot, cОstoЯпní, sЯatbu, гФХamпní, НěНТctЯí nОbo 

Т špatnou ПТnanční sТtuacТ. NОproЯНanц НíЯФв Н íЯО СпгОХв st ОЯícОm. PoФuН špТčФa 

st ОЯícО smě oЯaХa ЯОn г Нomu, гnamОnaХo to, žО sО НíЯФa Я následujícím roce 

proЯНп. Pouštění ХoНТčОФ ЯвrobОnýcС г o ОcСoЯýcС sФo пpОФ mп taФé sЯ У spОcТПТcФý 

Яýгnam. TОn, ФНo pouští ХoНТčФu, sО m žО гОptat na УaФouФoХТЯ otпгФu, ФtОrп Сo 

гaУímп a ХoНТčФa mu „napoví“, co se bude dít v následujícím roce.67 Tyto tradice se 

ЯО ЯětšТně Нomпcností Я ČОsФц rОpubХТcО Я současnostТ nОНoНržuУí. Britové ani 

RusoЯц nОpraФtТФuУí Хítí oХoЯa, nОroгФraУuУí УabХФa běСОm ЯпnočnícС osХaЯ, nОСпгОУí 

st ОЯícОm a anТ nОpouštěУí ХoНТčФв. Tвto traНТcО Уsou unТФпtní pro ČОsФou rОpubХТФu. 

                                                 
64 sroЯ. VОčОrФoЯп, E., 2010, s. 257-259. 
65 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2000. s. 222. 
66 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2000. s. 222. 
67 sroЯ. MХčocС, Z., 2012, onХТnО. 
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PantomТma УО НomТnantní Япnoční Сrou, УОž sО praФtТФuУО Я anglických 

НomпcnostОcС, СraУО sО p ОНОЯším 26. prosТncО. V Rusku ani v ČОsФц pantomТma 

nОní Япnoční Сrou.  

ČОФпní na гХatц prasпtФo УО Япnoční traНТcí Я ČОsФц rОpubХТcО. RusФo anТ 

Velká Británie tuto tradici nemají. Zlaté prasátko se гУОЯí tomu, ФНo НoНržОХ 

cОХoНОnní p st o ŠtěНrцm НnТ. PrasО Я p ОНФ ОsťansФýcС sвmboХТгoЯaХo sХuncО, aЯšaФ 

УОСo p Оsnп ТntОrprОtacО г stпЯп taУОmstvím.68 

BěСОm ЯпnočnícС sЯпtФ  УО гЯвФХostí naЯštěЯoЯat ФostОХв. V kostelích a 

cСrпmОcС sО ФonaУí boСosХužbв, УОž p ТpomínaУí JОžíšoЯo naroгОní. BěСОm Vпnoc УО 

nпЯštěЯnost ФostОХ  Явšší Я ČОsФц rОpubХТcО, RusФu Т VОХФц BrТtпnТТ. 

 Období od 7. do 18. ledna se nazývá v rusФц ФuХtu О . V tyto dny 

probíhají v Rusku stále oslavy Vánoc. V tomto období RusoЯц naЯštěЯuУí sЯц 

p íbuгnц, taФtцž cСoНí Нo НТЯaНОХ. Oproti tomu v ČОsФц rОpubХТcО Т ЯО VОХФц BrТtпnТТ 

jsou Vánoce dávno u konce.69
 

 Vánoční pokrmy 

V pr běСu staХОtí sО r гnТХв nпгorв na sХožОní a množstЯí ЯпnočnícС poФrm  

v Ф ОsťansФцm sЯětě. NěФtО í Ф Оsťanц гН raгňoЯaХТ nutnost sО postТt a Я Нobě 

ЯпnočnícС osХaЯ Уíst pouгО st íНmп a postní УíНХa, УТní sО гas p ТФХпněХТ k štěНrostТ 

ŠtěНrцСo НnО. V současnostТ УО Япnoční ФucСвně ЯО sЯětě boСatп a na stoХОcС nОcСвbí 

r гnoroНц poФrmв.70 PoНХО Ф ОsťansФц traНТcО bв měХ být 24. prosТnОc НnОm, ФНв sО 

Яě ící postí. Tato traНТcО sО НnОs pomaХu Явtrпcí. GastronomТcФým ЯrcСoХОm НnО УО 

sХaЯnostní štěНroЯОčОrní ЯОčО О. D ХОžТtost tцto ЯОčО О УО ЯвУпН Оna pОstrostí 

ЯпnočnícС poФrm , ФtОrým sО často p ТpТsuУО Т sвmboХТcФý Яýгnam.  

Typickým čОsФým štěНroЯОčОrním poФrmОm УО Япnoční Фapr. ČОšТ Яě í, žО 

poФuН sТ scСoЯaУí šupТnu г Фapra Нo pОněžОnФв, buНou mít pОníгО po následující rok. 

Dále na slavnostním stole nechybí bramborový salát a rybí polévka. Skladba 

УíНОХníčФu НaХšícС sХaЯnostnícС Нn , tОНв 25. a 26. prosТncО УТž nОní taФ strТФtní. Na 

stoХОcС sО sОrЯíruУО často pОčОnц maso. PОčОní cuФroЯí pat í mОгТ Япnoční tradice, 

                                                 
68 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2000, s. 160. 
69 srov. Levkina, T., 2010, s. 15. 
70 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2000, s. 24ř. 
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s kterými sО гačínп УТž Я obНobí aНЯОntu. MОгТ nОУobХíbОněУší cuФroЯí pat í 

čoФoХпНoЯп Яosí СníгНa, ЯanТХФoЯц roСХíčФв, ХТnОcФц cuФroЯí a taФц pОrníčФв. 

VпnočФa sО taФц těší ЯОХФц obХТbě, ta pat í mОгТ nОУstarší čОsФц ob aНní pОčТЯo.71 

Ve st ОНoЯěФu bвХa ЯпnočФa obХíbОným poФrmОm šХОcСtв. VпnočФв Н íЯО pat ТХв 

mОгТ nОУobХíbОněУší Япnoční Нarв.72 

RusФц Япnoční stoХв Уsou obohaceny hojnými pokrmy. Pohostinnost je pro 

Rusв na prЯním místě. Na stoХОcС sО často sОrЯíruУО pОčОnц sОХО, УОsОtОr nОbo ФacСna 

s jablky. RusФп Япnoční ФucСвně УО roгmanТtп. PoНХО traНТcО bв sО o SočОХnТФu 

nОměХa podávat jídla z masa, ЯýУТmФu tЯo í rвba. Pokrm zvaný SШčТvШ je postní jídlo 

z Яa Оnц pšОnТcО, něФНв sО Яa í Т г čočФв a smíchává se semínky máku, mandlí a 

o ОcС . Velmi oblíbeným pokrmem jsou vareniky, což Уsou pХněnц taštТčФв, často 

p ТpraЯОnц г ФвnutцСo těsta. NпpХní moСou být Сoubв, roгТnФв čТ šЯОstФв. Na stoХО 

bв nОměХa cСвbět taФгЯanп kuťУa, což УО ФašО uЯa Оnп s mОНОm, o ОcСв a mпФОm. 

NпpoУ гО sušОnцСo oЯocО, který je oslazený medem, se nazývá vzvar. KuťУa a vzvar 

Уsou traНТční sЯпtОční poФrmв, ФtОrц maУí sвmboХТгoЯat naroгОní a smrt, protožО bвХв 

poНпЯпnв p Т poС bu a naroгОní НítětО. DОгОrt často tЯo í mОНoЯý pОrníФ.73 

Oproti tomu v Británii nОУobХíbОněУším Япnočním cСoНОm ФНвsТ býЯaХ 

roastbeef, což УО СoЯěгí maso. Krocan s nádivkou zaujímá dnes hlavní místo na 

sЯпtОčním stoХО Я Anglii. V IrsФu, АaХОsu a SФotsФu sТ sЯ У traНТční Яýгnam 

ucСoЯaХa pОčОnп Сusa nОbo СoЯěгí Фýta.74 Christmas pudding УО traНТční Япnoční 

dezert brТtsФц ФucСвně, ФtОrý p ТpraЯuУí po aНu РОnОrací anРХТcФц roНТnв. 

S p ípraЯou toСoto гЯХпštníСo moučníФu УО nutnц гačít УТž Я Нobě aНЯОntu. ZпФХaНОm 

je mouka, chlebová strouhanka, ovoce, mandle, rozinky, cuФr, Фo Оní a aХФoСoХ. 

Těsto sО nОcСпЯп oНstпt něФoХТФ týНn  a pОčО se až těsně p ОН sОrЯíroЯпním. 

Christmas pudding УО ЯгСХОНoЯě tmaЯý moučníФ, protožО sО p Т УОСo p ípraЯě 

použíЯп tmaЯý cuФr a НosХaгuУО sО tmaЯým sТrupОm. TОnto НОгОrt sО poНпЯп tОpХý, 

kropí se lehce brandв, abв гísФaХ УОНТnОčnou nasХпНХou cСuť. St íbrnп mТncО, ФtОrп sО 

ЯФХпНп Нo těsta, mп p Тnцst nпХОгcТ štěstí Я následujícím roce.75 

                                                 
71 srov. Kuncová, R., 2010, online. 
72 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2000, s. 156. 
73 sroЯ. R žТčФoЯп, E., 200ř. onХТnО. 
74 sroЯ. VОčОrФoЯп, E., 2010, s 224. 
75 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2000, s. 112 – 115. 
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Vпnoční poФrmв sО Я ČОsФц rОpubХТcО, RusФu a BrТtпnТТ гnačně ХТší. Na čОsФцm 

štěНroЯОčОrním stoХО nОcСвbí Фapr a bramboroЯý saХпt. RusФп Япnoční ФucСвně УО гas 

typická pro sШčТvШ a vareniky. Britové up ОНnostňuУí masТtц poФrmв, a to krocana 

nОbo СoЯěгí stОaФв. Christmas pudding sО nОУobХíbОněУším sХaНФým poФrmОm. 

 Dárky 

TОprЯО až Я 19. století se staly dárky nОНíХnou součпstí Vпnoc. D íЯО 

dostávaХo pouгО sХužОbnТctЯo boСatýcС roНТn Нarв Я poНobě ošacОní, УíНХa nОbo 

maХýcС ПТnančnícС čпstОФ. V BТbХТ nОní Уasně uЯОНОnп ТntОrprОtacО Нar , aЯšaФ ЯО 

Starцm гпФoně УО Нar oгnačОní pro Яýměnný obcСoН, УОХТФož sО očОФпЯaХo, žО 

obНaroЯaný sО oНmění НпrcТ. V NoЯцm гпФoně УО popsпn НobrosrНОčný sФutОФ t í 

muНrc , ФtО í sО p ТšХТ poФХonТt JОžíšФoЯТ. MuНrcТ p ТnОsХТ НarОm JОžíšФoЯТ гХato, 

ФaНТНХo a mвrСu. JОУТcС čТn taФ moСХ ТnspТroЯat ostatní, abв sТ o VпnocícС НпЯaХТ 

dary.76 

V ČОsФц rОpubХТcО, RusФu Т ЯО VОХФц BrТtпnТТ sО staХв Нarв nОoНmвsХТtОХnou 

součпstí Vпnoc. Darв sО roгНпЯaУí Я těcСto гОmícС Я rozdílných datech. V ČОsФц 

rОpubХТcО sО НпrФв roгbaХuУí 24. prosТncО Я poНЯОčОr, ЯО VОХФц BrТtпnТТ 25. prosТncО 

ráno a v Rusku гpraЯТНХa 31. prosТncО, ЯýУТmОčně 7. ХОНna. Interpretace Нar  ЯО ЯšОcС 

zemích je stejná, a tou je vzpomínka na své blízké. 

 

2.3 Velikonoce 

 

Tato poНФapТtoХa ЯвsЯětХuУО nпbožОnsФou poНstatu VОХТФonoc. ZabýЯп sО 

ЯýpočtОm VОХТФonoc a ПunНamОntпХní cСaraФtОrТstТФou pašТУoЯцСo týНnО, УОnž Я sobě 

nese mnoho zajímavé symboliky. Dále jsou v tцto ФapТtoХО roгОbrпnв ЯОХТФonoční 

symboly. 

HТstorТО VОХТФonoc saСп Нo poСansФýcС Нob, ФНв ХТНц uctíЯaХТ ЯícО boС . 

Jedná se o svátky jara, znovuzrození, spásy a vítěгstЯí žТЯota naН smrtí. VОХТФonocО 

Уsou pro Ф Оsťanв sЯпtФв НušОЯní obnoЯв žТЯota. Pro nОЯě ící Уsou to sЯпtФв Уara. 

VОХТФonocО Уsou nОУН ХОžТtěУší Ф ОsťansФý sЯпtОФ. V komplexním smyslu jsou 

                                                 
76 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2000, s. 57. 
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slaveny jako ,,sЯпtОФ raНostТ ЯítěгstЯí žТЯota naН smrtí“. Jádro ЯšОcС ХТturРТcФýcС 

sЯпtФ  tЯo í taУОmstЯí KrТstoЯв smrtТ a УОСo гпгračnц гmrtЯýcСЯstпní. OН 2. stoХОtí 

jsou v Ф ОsťansФýcС pramОnОcС ЯýsХoЯně uЯпНěnв VОХТФonocО. RoФu 3Řř ímsФý 

císa  VaХОntТnТan II. гačХОnТХ VОХТФonocО Нo sОгnamu oficiálních ímsФýcС sЯпtОčnícС 

Нn . PoНХО НocСoЯanýcС гprпЯ bвХ JОžíš г NaгarОtu uФ ТžoЯпn Я pпtОФ p ímo Я den 

sЯпtФu PОsacС, což УО žТНoЯsФý sЯпtОФ, nesprпЯně oгnačoЯпn УaФo žТНoЯsФц 

VОХТФonocО, УОnž p Тpomínп ЯвУТtí IгraОХО г otroctЯí. TОnto sЯпtОФ sО časoЯě sСoНoЯaХ 

s Kristovým uФ ТžoЯпním, které dalo tomuto svátku nový obsah.77 

VО 2. stoХОtí НošХo mОгТ ЯýcСoНnímТ a гпpaНnímТ círФЯОmТ ke sporu o termín 

slavení Velikonoc. VýcСoНoФ ОsťansФц obcО cСtěХв sХaЯТt sЯпtОФ ЯО sСoНnou Нobu, 

УaФo bвХ sХaЯОn sЯпtОФ PОsacС. ZпpaНní Ф Оsťanц a ím sХaЯТХТ VОХТФonocО po prЯním 

Уarním úpХňФu. Nakonec KonstantТn I. VОХТФý roФu 325 usnОsХ, žО sО VОХТФonocО 

buНou sХaЯТt bОг nпЯaгnostТ na žТНoЯsФц гЯвФв, proto sО гačaХ sХaЯТt sЯпtОФ po 

prЯním Уarním úpХňФu. Tímto roгСoНnutím ФoncТХ oННěХТХ Ф Оsťanské Velikonoce od 

žТНoЯsФцho svátku Pesach. Od 4. stoХОtí УО pro ЯОХТФonoční sЯпtФв tвpТcФý p st. 

P ЯoНně ЯОХТФonočním osХaЯпm bвХ ЯěnoЯпn pouгО УОНОn УОНТný НОn, tОn bвХ ЯšaФ 

roгší Оn ЯО 4. stoХОtí o НaХší НЯa dny – pпtОФ, НОn JОžíšoЯв smrtТ, a sobotu, НОn jeho 

oНpočТnФu Я Сrobě. Tвto Нnв s ЯОХТФonoční nОНěХí tЯo í ЯОХТФonoční t íНОnní.78 

Slovo Velikonoce, latinsky Pascha, je odvozeno z hebrejského slova Pesach, 

což гnamОnп mТnutí. VýcСoНoФ ОsťansФц círФЯО toto oгnačОní použíЯaУí НoНnОs. 

P ЯoН sХoЯa Easter/Ostern nОní г ОУmý, protožО sО Ф němu ЯпžО ЯícОro ЯФХaН . 

PraЯНěpoНobně bвХo oНЯoгОno oН němОcФцho slova Ostern znamenající 

zmrtvýchvstání.79 

 

2.3.1 Výpočet Velikonoc 

JОžíš KrТstus bвХ poНХО ОЯanРОХТí umučОn Ф smrti v pпtОФ, a УОСo гпгračnц 

zmrtvýchvstání se odehrálo v nОНěХТ. K těmto uНпХostОm НošХo současně Я Нobě, ФНв 

sО sХaЯТХ žТНoЯsФý sЯпtОФ Pesach. Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, což 

гnamОnп, žО sО ФažНý roФ sХaЯí Я jinou dobu. V minulosti se objevily pokusy stanovit 

                                                 
77sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2006, s. 23 -24. 
78 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2006, s. 25. 
79 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2006, s. 27-31. 
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tento svátek na pevné datum. KО stanoЯОní pОЯnцСo Нata VОХТФonoc УО t Оba souСХas 

ЯšОcС Ф ОsťansФýcС círФЯí, a tв sО гatím nОsСoНХв. P Т Яýpočtu VОХТФonoc pХatí 

гпФХaНní praЯТНХa, tв stanoЯТХ roФu 325 PrЯní nТФaУsФý ФoncТХ. VОХТФonocО p ТpaНaУí 

na nОНěХТ po prЯním Уarním úpХňФu, poФuН ЯšaФ na nОНěХТ p ТpaНnО úpХněФ, sХaЯí se až 

nпsХОНuУící nОНěХТ. PoНХО těcСto praЯТНОХ taФ ЯОХТФonoční ponНěХí m žО být Я Нobě oН 

23. b Огna až Нo 26. Нubna.80 

VýpočОt VОХТФonoc г stпЯп stОУný pro ČОsФou rОpubХТФu a VОХФou BrТtпnТТ. 

Rusko slaví Velikonoce o jiném datu, jОХТФož praЯosХaЯnп círФОЯ nОp ТУaХa 

РrОРorТпnsФou rОПormu ФaХОnНп О, Уsou tak rusФц praЯosХaЯnц VОХТФonocО гpožНěnв 

гpraЯТНХa oprotТ ОЯropsФým гpraЯТНХa o týНОn, aЯšaФ m žО НoУít Т ФО sСoНě. 

NОpraЯТНОХnц Нatum osХaЯв VОХТФonoc УО гp sobОno nОУОn oНХТšnýmТ ФaХОnНп Т, aХО Т 

p íroНnímТ cвФХв (roЯnoНОnností a 1. Уarním úpХňФОm). TaФtцž praЯosХaЯnц 

VОХТФonocО nОsmí p ОНcСпгОt žТНoЯsФцmu sЯпtФu Pesach. ,, Pokud mezi západními a 

výМСШНЧъЦТ МъrkvОЦТ ЧОНШУНО kО sСШНě přТ staЧШvОЧъ Нat prvЧъСШ УarЧъСШ úpХňku, 

ЦШСШu sО vО vОХТkШЧШčЧъ ШsХavв prШ stШupОЧМО výМСШНЧъСШ křОsťaЧstvъ pШsuЧШut až 

o pět ЧОНěХ.“81
 V roce 2016 budou Velikonoce v RusФu гpožНěnв oprotТ ОЯropsФým 

o tцmě  pět týНn . 

 

2.3.2 Svatý týden 

PašТУoЯý týНОn УО posХОНním týНnem žТЯota JОžíšО KrТsta. NaгýЯп sО taФtцž 

,,Tichým“ nОboť sО Яě ící Сrouží ФО smutФu a umХФaУí taФ гЯonв. Pro Яě ící УО to 

nОУН ХОžТtěУší obНobí ХТturРТcФцСo roФu, ФНв sТ p ТpomínaУí Kristovo uФ ТžoЯпní a 

ЯгФ íšОní. Začínп KЯětnou nОНěХí a Фončí Božím СoНОm VОХТФonočním, ФtОrý p ТpaНп 

na nпsХОНuУící nОНěХТ. SЯ У nпгОЯ pašТУoЯý týНОn гísФaХ oН sХoЯa pašТУО, latinsky 

passio, v p ОФХaНu utrpОní. PašТУО Уsou bТbХТcФц p íběСв гachycující utrpení JežíšО 

Krista.82 PašТУoЯý týНОn se v Rusku nazývá  .
83Velká Británie 

                                                 
80 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2006, s. 27-31. 
81 VaЯ ТnoЯп, V., 2006, s. 313 - 314. 
82 srov. Menclová, A., 2013, online. 
83 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2013, s. 314. 
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zná tento týden pod názvem Holy week.
84V tomto týНnu bв Яě ící měХТ НoНržoЯat 

nОУsТХněУší p st. Dnв pašТУoЯцho týНnО sО roгНěХuУí nпsХОНoЯně: 

 Květná neděle 

Ta mп být p ТpomínФou trТumПпХníСo ЯУОгНu JОžíšО KrТsta Нo JОruгaХцma. 

Rusko tento den zná jako  čТ  .
85

 Britové tento den 

nazývají Palm Sunday.86 

 Modré pondělí  

Tento den je spojován s poСansФýmТ гЯвФв a mп být určОn Уarnímu úФХТНu. 

Rusko zná tento den pod názvem  .
87 Britové znají tento den 

jako Holy Monday.
88 

 Šedivé úterý  

ŠОНТЯц útОrý УО НnОm, ФНв bв sО měХв Явmцst paЯučТnв гО ЯšОcС Фout  a 

taФtцž sО УОНnп o НОn spoУoЯaný s pohanskými zvyky. Rusové tento den nazývají 

 89
 a Britové Holy Tuesday.

90 

 Škaredá středa  

Pro Ф Оsťanв УО st ОНa prЯním Н ХОžТtým НnОm pašТУoЯцСo týНnО, naгýЯп sО 

taФtцž naгýЯanп sazometná. TОnto nпгОЯ Ф Оsťanц použíЯaУí oН 10. stoХОtí. 

V Н íЯěУšícС НobпcС popОХОční st ОНou гačalo období pokání. V tОnto НОn sО úНaУně 

JТНпš mračТХ na JОžíšО, a proto bв sО ХТНц Я tОnto НОn poНХО ХТНoЯц poЯěrв nОměХТ 

УОНОn na НruСцСo mračТt. V Rusku se tento den nazývá  ,
91

 v Británii 

Spy Wednesday.
92

 

  

                                                 
84 srov. Fairchild, M., 2013, online. 
85 srov. Bigmir, I., 2015, online. 
86 srov. Fairchild, M., 2013, online. 
87 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2006, s. 314. 
88 srov. Fairchild, M., 2013, online. 
89 srov. Archimandrit, K., 2014, online. 
90 srov., Fairchild, M. 2013, online. 
91 srov. Archimandrit, K., 2014, online. 
92 srov. Fairchild, M., 2013, online. 



 
 

39 
 

 Zelený čtvrtek  

ZОХОný čtЯrtОФ p Тpomínп posХОНní JОžíšoЯu ЯОčО Т sО ЯšОmТ apoštoХв a УОСo 

гaУОtí p Т moНХОní Я GОtsОmansФц гaСraНě. O гОХОnцm čtЯrtФu гraНТХ JТНпš JОžíšО pro 

t ТcОt st íbrnýcС. Tento den se v Rusku nazývá  .93 Ve Velké 

Británii nese název Maundy Thursday.
94

 

 Velký pátek 

O VОХФцm pпtФu sТ Ф Оsťanц p ТpomínaУí JОžíšoЯo uФ ТžoЯпní. PoНХО ОЯanРОХТí 

гОm ОХ ЯО t Т СoНТnв oНpoХОНnО. TОnto НОn УО často spoУoЯпn s magií, otevírají se 

skály s poФХaНв čТ СorsФп ЯoНa sО m žО гměnТt na Яíno. V Rusku se tento den nazývá 

 95
 a Britové tento den nazývají Good Friday.

96
 V tento den 

v BrТtпnТТ гačínп ЯОХТФonoční ЯoХno.97 

 Bílá sobota  

Bílá sobota má být p ТpomínФou smutФu u JОžíšoЯa Сrobu. V Rusku tomuto 

НnТ íФaУí  .
98

 Britové tento den nazývají Holy Saturday.
99

 

 Boží hod Velikonoční 

V noci ze soboty na nОНěХО ЯstaХ JОžíš г mrtvých. TОnto НОn УО pro Ф Оsťanв 

nОУН ХОžТtěУší, osХaЯuУí totТž ЯítěгstЯí žТЯota naН smrtí.100 V ČОsФц rОpubХТcО УО tОnto 

НОn spoХОčně s VОХТФonočním ponНěХím nОУН ХОžТtěУším НnОm Velikonoc. V Rusku a 

VОХФц BrТtпnТТ УО Boží СoН VОХТФonoční nОУН ХОžТtěУší НОn. O Božím СoНu 

VОХТФonočním sО ФonaУí Ф ОsťansФц boСosХužbв, sЯětí sО ЯОХТФonoční poФrmв a 

v domech se hoduje. V Rusku se v tento den zdraví pozdravem ,,Christos voskres, 

voistinu voskres,“ v p ОФХaНu KrТstus ЯstaХ г mrtvých, opravdu vstal z mrtvých. 

Vě ící o tomto НnТ naЯštěЯuУí kostely.101 

  

                                                 
93 srov. Archimandrit, K., 2014, online 
94 srov. Fairchild, M., 2013, online.  
95 srov. Archimandrit, K., 2014, online 
96 srov. Fairchild, M., 2013, online. 
97 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2006, s. 337. 
98 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2006, s. 314. 
99 srov. Fairchild, M., 2013, online. 
100 sroЯ. ŠОЯčíФoЯп, Š., 2015, onХТnО. 
101sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2006. s. 313. 
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 Velikonoční pondělí 

VОХТФonoční ponНěХí УО НОn, ФО ФtОrцmu sО nОЯпžО žпНnп Ф ОsťansФп osХaЯa. 

Pro tento den je v ČОsФц rОpubХТcО tвpТcФп pomХпгФa, ФНв cСХapcТ naЯštěЯuУí НěЯčata, 

ktОrп ЯвšХОСaУí, abв ,,neuschly“ a гa oНměnu НostпЯaУí kraslice. Rusko ani Velká 

Británie tradici pomlázky nemají.102 VО VОХФц BrТtпnТТ УО ЯОХТФonoční ponНěХí stпtním 

sЯпtФОm, pouгО ЯО SФotsФu УО tОnto НОn obвčОУným pracovním dnem. V tento den se 

v BrТtпnТТ Фonп Сon na ЯaУíčФa, ФtОrп scСoЯпЯп pro НětТ Easter Bunny.
103 Ve Velké 

Británii se po dlouhých гТmnícС měsícícС гp ístupňuУí гaСraНв a ФuХturní pamпtФв. 

Pouštění НraФ  pat í mОгТ tвpТcФц ЯОХТФonoční traНТcО. V Rusku je tento den 

obвčОУným pracoЯním НnОm. 

 

2.3.3 Velikonoční symboly a tradice 

 Velikonoční zajíc 

ObХíbОným ЯОХТФonočním atrТbutОm býЯп ЯОХТФonoční гaУíc, ФtОrý pat í 

k noЯoНobým ЯОХТФonočním sвmboХ m. TОnto sвmboХ гauУímп místo Я mnoha 

mytologiích. Zajíc je vnímán jako symbol plodnosti a reprodukce. V 

p ОНФ ОsťansФýcС НobпcС bвХ spoУoЯпn s MěsícОm a sО ZОmí, УОХТФož sО УОНnп o 

гЯí О, ФtОrц žТУО Я noci a ukrývá se v poНгОmí. KНвž sО гaУíc cítí Я oСrožОní, p ТtТsФnО 

sО pОЯně Ф гОmТ, a buНí НoУОm, žО mп otОЯ Оnц očТ, nОmп totТž oční ЯíčФa. Věčně 

bНící гaУíc taФ гačaХ být гtotožňoЯпn s Velikonocemi. Velikonoční гaУíc sвmboХТгuУО 

obraг ЯгФ íšОnцСo JОžíšО KrТsta, ФtОrý p ОФonaХ smrt. PrЯní písОmný НoФumОnt, ФtОrý 

гaгnamОnпЯп obНaroЯпní Нětí ЯОХТФonočnímТ ЯaУíčФв гaУíčФОm, pocСпгí г 2. poloviny 

17. stoХОtí. TОnto obвčОУ popsaХ GОorР Franc Яon FrancФОnau, proПОsor na unТЯОrгТtě 

v HОТНОХbОrРu Я NěmОcФu. GОrmпnТ ЯšaФ praЯНěpoНobně tuto traНТcТ p ОЯгaХТ 

od KОХt . V 1ř. stoХОtí sО traНТcО roгší ТХa Нo EЯropв Т гпmo í.104 

PoНХО něФtОrýcС nпгor  traНТcО ЯОХТФonočníСo гaУíčФa Нo čОských zemí 

pronikla díky povídce s názvem KrasХТcО KrТštoПa ŠmТНa. V ČОsФц rОpubХТcО sО 

                                                 
102 srov. Kuncová, R., 2011, online. 
103sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2006. s. 337. 
104sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2006. s. 260. 
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traНТcО ЯОХТФonočníСo гaУícО УaФo НпrcО НoНržuУО spíšО na ЯОsnТcícС. VО VОХФц 

BrТtпnТТ sО гaУícТ íФп Easter Bunny.105 Rusko tuto tradici nezná. 

 Velikonoční pomlázka 

V ČОsФц rОpubХТcО УО prastarou traНТcí СoНoЯání a pomlázka. Tento zvyk 

nОpat í mОгТ Ф ОsťansФц гЯвФХostТ, УОНnп sО o traНТcТ г pohanských dob. Podle 

ОtвmoХoР  УО sХoЯo pomХпгФa oНЯoгОnц oН sХoЯa ,,pomХaгОní“. V pohanských dobách 

sО šХОСпní p ТpТsoЯaХ omХaгuУící maРТcФý účТnОФ. PrЯní písОmnп гmínФa o zvyku 

pomlázky pochází ze 14. století oН pražsФцСo rОПormníСo ФaгatОХО KonrпНa 

Waldhausera.106 

VОХТФonoční pomХпгФa УО traНТčním sвmboХОm VОХТФonoc pouze v ČОsФц 

republice, dále ЯО sЯětě УО pomХпгФa гnпmп na Slovensku. Rusko, ani Velká Británii 

tento velikonoční sвmboХ nemají. V ČОsФц rОpubХТcО se tОnto гЯвФ НoНržuУО o 

ЯОХТФonočním ponНěХí, a to гОУmцna na maХýcС městОcС a ЯОsnТcícС. 

 Velikonoční vejce  

SвmboХТФa ЯОХТФonočníСo ЯОУcО pocСпгí г p ОНФ ОsťansФýcС Нob. VОУcО УО 

symbolem žТЯota a гnoЯuгroгОní. VОУce často Ф Оsťanц p ТroЯnпЯaУí Ф uгaЯ Оnцmu 

hrobu, z ФtОrцСo ЯstaХ JОžíš KrТstus.107 

V ČОsФц rОpubХТcО sО ЯвПouФnutým a namaХoЯaným ЯОУcím íФп kraslice, ty si 

cСХapcТ ЯвsХouží ЯвšХОСпním НíЯОФ pomХпгФou. VО VОХФц BrТtпnТТ sО ЯОХТФonočním 

ЯaУíčФ m, íФп Easter eggs. S nimi je spjata tradice zvaná egg rolling.
108 P Т tцto 

traНТcТ sТ НětТ ФutпХОУí uЯa Оnп ЯaУíčФa na traЯnatýcС ФopcícС, ЯвСrпЯп tОn, Фomu 

ЯОУcО ЯвНrží nОУНцХО. V RusФu sО tцto С О íФп К  .
109 ČОsФп rОpubХТФa tuto 

tradici nezná. 

Rozbíjení vajec je jednou z ЯОХТФonočnícС traНТc Я RusФu. Tato Сra spočíЯп 

v tom, žО ФažНý Сrпč má v rucО УОНno ЯОУcО, těmТto ЯОУcТ sО o sОbО ХОСcО tХučО, tОn 

Фomu ЯвНrží ЯОУcО nОroгbТtц, sО stпЯп ЯítěгОm. ČОsФп rОpubХТФa anТ VОХФп BrТtпnТО 

tuto tradici nemá. 

                                                 
105sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2006. s. 337. 
106 srov. Hávová, N., 2013, online. 
107 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2006. 253. 
108 srov. Vít, M., 2016, online. 
109 srov. Butuzova, N. 2016, online. 



 
 

42 
 

 Easter Bonnets 

Easter Bonnets Уsou nОoНmвsХТtОХnou součпstí brТtsФýcС VОХТФonoc. JОНnп sО 

o ЯОХТФonoční ФХoboučФв, ФtОrц ЯвrпběУí НětТ гОУmцna ЯО šФoХФпcС a šФoХпcС. Tвto 

klobouky se zhotovují z papíru, poté se zdobí poНХО nпpaНТtostТ. ŠФoХв Я Británii 

po пНaУí bОsíНФв, ФНО sО ФonaУí soutěžО o nОУСОгčí ЯОХТФonoční ФХobouФ. ČОsФп 

republika ani Rusko tuto ЯОХТФonoční traНТcТ nОmaУí.110 

 Velikonoční pokrmy  

K nОУstarším čОsФým ЯОХТФonočním poФrm m pat í pОčОný bОrпnОФ spoХОčně 

s maгancОm. VОХТФonoční maгanОc УО sХaЯnostní ФoХпč upОčОný г ФвnutцСo těsta. 

MaгanОc mп bocСníФoЯТtý tЯar a naСo О УО na íгnutý Нo гnamОní Ф ížО. TraНТční 

ЯОХТФonoční УТНпš УО taФtцž obХíbОným ЯОХТФonočním poФrmОm, УОnž mп tЯar r гnýcС 

spХОtОnc  a spТrпХ sвmboХТгuУící proЯaг, na ФtОrцm sО JТНпš oběsТХ.111 

Oproti tomu rusФý ЯОХТФonoční st Х sТ nОХгО p ОНstaЯТt bОг traНТčníСo poФrmu 

kuХТč. KuХТč УО obНoba čОsФцСo maгancО, УОnž sО mu ЯšaФ nОpoНobп. Na poЯrcСu УО 

politý bílou polevou a zdobením. Tvarohová pascha, která má pyramidovitý tvar, 

taФtцž nОcСвbí na rusФцm sХaЯnostním stoХО. JО p ТpraЯОna г tvarohu, rozinek a 

sypání. RusoЯц sЯětí kuХТčО sЯěcОnou ЯoНou, ФЯ ХТ tomuto rТtuпХ  sО stoУí НХouСц 

Пrontв p ОН praЯosХaЯnýmТ cСrпmв.112 

Britové zase pОčou hot cross buns, které jsou obНobou čОsФцСo maгancО, 

tЯarОm spíš p Тpomínají ФobХТСв, na ФtОrýcС poХОЯou ЯвХТtý Ф íž. SОrЯíruУí se na 

Velký pátek. Simnel cake УО ФoХпč, ФtОrý sО poНпЯп Ф čaУТ. TОnto oЯocný ФoХпč УО 

oгНobОný УОНОnпctТ marcТpпnoЯýmТ ФuХТčФamТ, УОž maУí p Тpomínat УОНОnпct 

apoštoХ , ФtО í stпХТ po boФu JОžíšО. Po staХОtí sО nОoНmвsХТtОХnou součпstí VОХТФonoc 

v západních Т Ф ОsťansФýcС гОmícС staХв ЯОУcО. TОnto ЯОХТФonoční sвmboХ Нo 

Ф ОsťanstЯí pronТФХ г poСansФýcС Нob. Běžnou součпstТ ЯОХТФonočnícС osХaЯ sО ЯšaФ 

staХв až ve 13. století. VОХТФonoční ЯОУcО Уsou součпstí mnoСa УarnícС СОr, УaФ 

v Rusku, tak v ČОsФц rОpubХТcО a VОХФц BrТtпnТТ. 113  

                                                 
110 sroЯ. VaЯ ТnoЯп, V., 2006. s 338. 
111 srov. Jenerálová, I., 2010, online. 
112 srov. Makarenkov, S., 2011, s. 100 – 130. 
113 srov. Vít, M., 2016, online. 
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3 Analýza slovní zásoby 

 

V této kapitole je provedena srovnávací analýza slovní zásoby, týkající se 

tematického oФruСв sЯпtФв. SХoЯní гпsoba bвХa Явbrпna na гпФХaНě ОбcОrpcО 

z nпsХОНuУícícС onХТnО sХoЯníФ : SХoЯníФ spТsoЯnцСo УaгвФa čОsФцСo,114 Oxford 

dictionary,115    116 a  

 .117 PraФtТcФп čпst УО roгНěХОna Нo t í tematických 

oФruС . První okruh analyzuje hesla tematického okruhu víra a tradice, druhý okruh 

analyzuje sХoЯní гпsobu týФaУící sО Vпnoc a t Оtí okruh analyzuje slovní zásobu 

týkající se Velikonoc v ČОsФц rОpubХТcО, RusФц ПОНОracТ a VОХФц BrТtпnТТ. Výčet slov 

bвХ Явbrпn na гпФХaНě Н ХОžТtostТ/ПrОФЯОncО užТtí a s oСХОНОm na možnostТ použТtí p Т 

ЯýucО ruštТnв a anРХТčtТnв Я čОsФцm šФoХním prost ОНí. LОбТФon čítп 34 hesel 

v čОsФцm УaгвcО, ФtОrп Уsou nпsХОНně p ОХožОna Нo rusФцСo a anРХТcФцho jazyka. Pro 

snaгší orТОntacТ bвХв гЯoХОnв tabuХФв, ЯžНв s explanací hesla v daném jazyce, tam 

ФНО УОНnп o ХТnРЯorОпХТО bвХв použТtв sХoЯníФв гОmě p ЯoНu СОsХa a nпsХОНně 

p ОХožОnв. JОНnotХТЯп СОsХa Уsou uЯОНОna Я samostatnýcС troУУaгвčnýcС tabuХФпcС a 

Уsou pop ípaНě НopХněna p íbuгnýmТ СОsХв čТ sХoЯnímТ spoУОnímТ, ФtОrп Уsou 

ЯвužТtОХnп p Т ЯýucО rusФцСo a anРХТcФцСo УaгвФa na гпФХaНní čТ st ОНní šФoХО. Vyjma 

p ОФХaНu a ЯýФХaНu СОsОХ, bвХo ЯвužТto Т ТХustrací г následujících webových stránek: 

www.thecolor.com, www.crayola.com. Ilustrace bв měХв sХoužТt Ф ХОpšímu 

pochopení pojmu žпФв.  

V praФtТcФц čпstТ prпcО byla použТta sroЯnпЯací anaХýгa jednotlivých hesel. 

PoФuН sО Нaný tОrmín ЯвsФвtuУО ЯО ЯšОcС t ОcС УaгвcícС, УО oгnačОn гa ОФЯТЯaХОntní. 

Pokud se hesla neshodovala v daných jazycích, v posХОНní пНФu tabuХФв jsou 

uЯОНОnв oНХТšnostТ. SХoЯa čТ sХoЯní spoУОní, ФtОrп Я něФtОrцm г УaгвФ  УaФo tОrmínв 

nООбТstuУí, Уsou oгnačОna*, Нo НaХšícС УaгвФ  bвХa pouгО transХТtОroЯпna nebo 

НosХoЯně p ОХožОna. U něФtОrýcС sХoЯnícС spoУОní УО uЯпНěna pouгО obОcněУší 

НОПТnТcО tОrmínu, УОХТФož tato hesla neexistují v cizím jazyce jako frazémy. Jednotlivá 

hesla jsou uvedena v troУУaгвčnцm p ОФХaНu, a to Я čОštТně, ruštТně a anРХТčtТně a 

                                                 
114Slovník spТsoЯnцСo УaгвФa čОsФцСo, onХТnО ЯвНпní, 2011. 
115 Oxford dictionary, online vydání, 2016. 
116     , online vydání, 2016. 
117   , online vydání, 2016. 
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гпroЯОň Уsou obУasněna taФ, УaФ УО uЯпНěУí НОПТnТcО ЯýšО гmТňoЯanýcС sХoЯníФ . 

Hesla v tabuХФпcС Уsou aгОna poНХО čОsФцСo aХПabОtТcФцСo sвstцmu. LОРОnНa písmОn 

(ů, B, C, D) p ОНstaЯuУО oгnačОní sХoЯníФ , г nТcСž bвХ Нaný tОrmín čОrpпn: 

A – Slovník spТsoЯnцСo УaгвФa čОsФцСo, 

B –    , 

C – Oxford dictionary, 

D –   . 

 

3.1 Hesla tematického okruhu víra a tradice 

 

V tцto poНФapТtoХО Уsou ЯвtЯo Оnв УaгвФoЯц tabuХФв pro nпsХОНuУící СОsХa: 

ФostОХ, Ф ОsťanstЯí, poСanstЯí, praЯosХaЯí, nпbožОnstЯí, sЯпtОФ, traНТcО.  

 V tцto poНФapТtoХО УО гanaХвгoЯпno 7 СОsОХ. Vвbranп СОsХa Уsou НopХněna 

Пraгцmв čТ ustпХОnými slovní spojeními. 

 

Kostel 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

kostel , ё  church  

,,Budova pro 

křОsťaЧskШu 
bШСШsХužbu.“(A) 

,,  
,  

 
.“(B) 

,,A building used for 

public Christian 

worship.“(C) 

OгnačОní  se v ruštТně použíЯп pro praЯosХaЯný cСrпm, oprotТ tomu ё  je 
oгnačОní pro ФatoХТcФý cСrпm. ČОsФý anТ anРХТcФý ЯýФХaНoЯý sХoЯníФ nОmп НЯoУí oгnačОní 
pro toto heslo.  
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Křesťanství 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

Ф ОsťanstЯí  Christianity  

,,NпbШžОЧstvъ 
гaХШžОЧц Чa vъřО v 
Krista a v jeho 

učОЧъ.“(A) 

,,   ё  
 , 

  
  

   
  

 
.“(B) 

,,The religion based 

on the person and 

teachings of Jesus 

Christ, or its beliefs 

and practices.”(C) 

ЯвгnпЯat Ф ОsťanstЯí   
 

to confess 
Christianity 

Ф ОsťansФý  Christian 

DОПТnТcО СОsХa Ф ОsťanstЯí УО Я čОsФц, ruském a anglickém slovníku ekvivalentní. 

 

Náboženství 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

nпbožОnstЯí  religion  

,,UčОЧъ УОНЧШtХТvýМС 
církví; víra 

v ЧaНpřТrШгОЧц 
bytosti (Boha, 

bohy), vyznání, 

konfese: n. 

katolické, 

protestantské, 

pravoslavné; 

ЧпbШžОЧskп Чauka, 
vвučШvпЧъ 
ЧпbШžОЧskц 
nauce.“(A) 

,,    
 

 — 

 
 

, 
  

  
 

   
( , ), -  

 
 
.“(B) 

“The belief in and 

worship of a 

superhuman 

controlling power, 

especially a 

personal God or 

gods.”(C) 

nпbožОnsФý  religious 

Definování hesla je v čОsФцm УaгвcО, rusФцm a anРХТcФцm sХoЯníФu УО ОФЯТЯaХОntní. 

 

 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/teaching#teaching__4
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Pohanství 

v čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

pohanství  paganism 

 

,,NпbШžОЧstvъ, УОСШž 
podstatou je 

ЦЧШСШbШžstvъ.“(A) 

,,   
 

 
, 

  
.“(B) 

,,Religion based on 

beliefs that there are 

many gods to 

worship.“ (C) 

DОПТnТcО СОsХa poСanstЯí УО ЯО ЯšОcС uЯОНОnýcС sХoЯnícícС ОФЯТЯaХОntní. 

 
 
 

Pravoslaví 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

pravoslaví  Orthodoxy  

 

 

 

 

 

,,NпbШžОЧskц učОЧъ 
pravoslavných 

církví; pravoslavná, 

ortodoxní 

církev.“(A) 

,,    
 

, 
.“ 

(B) 

,,The whole 

community of 

Orthodox Jews or 

Orthodox 

Christians.”(C) 

ČОsФý a rusФý ЯýФХaНoЯý sХoЯníФ sО Я НОПТnТcТ СОsХa praЯosХaЯí sСoНuУО, anРХТcФý гmТňuУО 
naЯíc sФutОčnost, žО СОsХo Orthodox sО m žО taФtцž ЯгtaСoЯat Ф judaismu. 
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Svátek  

Я čОštТně  ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

svátek  holiday, festival  

,,DОЧ věЧШvaЧý 
ШsХavě Ч. paЦпtМО 
ЧěkШСШ, ЧěčОСШ, kНв 
sО НřъvО гpravТНХa 
nepracovalo.“(A) 

,,Д    
,  

   
 

  
.“(B) 

,,A day of festivity or 

recreation when no 

work is done.” 

,,A day or period of 

celebration, 

typically for 

religious 

reasons.”(C) 
slavit svátek   to celebrate            a 

festival 
DОПТnТcО СОsХa sЯпtОФ УО ЯО ЯšОcС sХoЯnícícС tцmě  sСoНnп. ůnРХТcФý a rusФý sХoЯníФ na roгНíХ 
oН čОsФцСo гmТňuУО sФutОčnost, žО sЯпtОФ УО НОn spoУОný s círФОЯnímТ nОbo nпbožОnsФýmТ 
oslavami.  
 

 

  

Tradice 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

tradice  tradition  

,,Souhrn ustálených 

гvвkХШstъ, ШbвčОУů 
zachovávaných 

pШkШХОЧъЦТ, ЧпгШrů a 
ЦвšХОЧОk 
přОМСпгОУъМъМС г 
generace na 

generaci; ustálený, 

гprav. гНěНěЧý 
zvyk.“(A) 

,, ,   
  

  
,  

  
 

 
(  , 

, , 
 , 

).“(B) 

,,The transmission of 

customs or beliefs 

from generation to 

generation, or the 

fact of being passed 

on in this way.“(C) 

Definice hesla tradice je v čОsФцm, rusФцm a anРХТcФцm ЯýФХaНoЯцm sХoЯníФu ОФЯТЯaХОntní. 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/festivity#festivity__4
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/recreation#recreation__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/celebration#celebration__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/transmission#transmission__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/custom#custom__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/generation#generation__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/generation#generation__2
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3.2 Hesla tematického okruhu Vánoce 

 

V tцto poНФapТtoХО Уsou ЯвtЯo Оnв УaгвФoЯц tabulky pro následující hesla: 

anНěХ, bramboroЯý saХпt, НпrОФ, СЯěгНa, УmОХí, ФoХОНa, SТХЯОstr, sočТЯo, sníh, ŠtěНrý 

den, VпnocО, Япnoční cuФroЯí, Япnoční poСХОНnТcО, ЯпnočФa, Япnoční puНТnР, 

Япnoční punčocСa, Япnoční stromОФ, Япnoční ЯěnОc. V této podkapitole je 

zanalyzováno 18 hesel. Vвbranп СОsХa Уsou НopХněna Пraгцmв čТ ustпХОnп sХoЯní 

spojení. 

Anděl 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

anНěХ  angel  

,, NaНpřТrШгОЧп 
bytost vykonávající 

přъkaгв bШžъ a 
гШsШbňuУъМъ krпsu, 
dobrotu, 

nevinnost.“(A) 

,,  : 
 , 

  
    

 .“(B) 

,,A spiritual being 

believed to act as an 

attendant, agent or 

messenger of 

God.“(C) 

DОПТnТcО СОsХa anНěХ УО ОФЯТЯaХОntní, pouгО rusФý a anРХТcФý sХoЯníФ spoУuУО anНěХa s Bohem. 
V ČОsФцm a rusФцm УaгвcО УО anНěХ Яnímпm УaФo ЯвФonaЯatОХ boží Я ХО, Я anРХТčtТně УaФo 
posОХ Boží. 

 

 

Bramborový salát* 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

bramborový salát  
 

potatoe salad  

,,Druh jídla, salát 

přТpravОЧý 
z brambor a 

ЦaУШЧцгв. TraНТčЧъ 
vпЧШčЧъ pШkrЦ.“(A) 

Ruský výkladový 
slovník toto heslo 
jako celek 
nedefinuje. 

,,Small pieces of 

cookedpotato mixed 

with mayonnaise.“ 

(C) 

p ТpraЯТt 
bramborový salát  

 
 

 

to prepare potatoe 
salad 

BramboroЯý saХпt УО traНТční Япnoční poФrm pouгО Я ČОsФц rОpubХТcО, rusФý ЯýФХaНoЯý 
slovník nedefinuje heslo   jako celek. Anglický výkladový slovník 
nОНОПТnuУО bramboroЯý saХпt УaФo Япnoční poФrm. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/small
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/piece
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cooked
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cooked
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mixed
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mayonnaise
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Dárek 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

dárek  present 

 

,,VěМ НaЧп УТЧцЦu 
bez náhrady do 

vlastnictví, zprav. 

jako projev 

pozornosti, 

přпtОХstvъ, úМtв.“(A) 

,, ,  
, 

.“(B) 

,,A thing given 

willingly without 

payment.“(C) 

nakoupit dárky    to buy present 

zabalit dárky   to wrap up presents 

rozbalit dárky  
 

to unwrap presents 

Definice hesla dárek je v rusФцm a anРХТcФцm sХoЯníФu ОФЯТЯaХОntní. ČОsФý ЯýФХaНoЯý 
sХoЯníФ гmТňuУО naЯíc ПaФt, žО Нar УО proУОЯОm poгornostТ г p пtОХstЯí a úctв. 

 

 

Hvězda 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

СЯěгНa  star  

,,NОbОskц těХОsШ: 
УasЧě svъtъМъ СvěгНa; 
obloha plná 

СvěгН.“(A) 

,,   
( ё  

 ), 
   

 
.“(B) 

,,A fixedluminous 

point in the night sky 

which is a large, 

remoteincandescent 

body like the 

sun.“(C) 

Definice v čОsФцm, rusФцm Т anРХТcФцm sХoЯníФu ОФЯТЯaХentní. Anglický výkladový slovník 
up ОsňuУО ЯОХТФost СЯěгНв. ůnТ Я УОНnom sХoЯníФu nОní СЯěгНa НОПТnoЯпna УaФo Япnoční 
symbol. 

 

  

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/luminous#luminous__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/remote#remote__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/remote#remote__2
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Jmelí 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

jmelí  mistletoe  

,,DruС г čОХОНТ 
ochmetovité, 

poloparazitická 

Чъгkп НřОvТЧa, vО 
střОНШvěku u 
ЦЧШСýМС ЧпrШНů 
pШvažШvпЧШ гa 
svaté.“(A) 

,, ё  
  

 , 
 
  

.“(B) 

,,A leathery-leaved 

parasitic plant which 

grows on apple, oak, 

and other broadleaf 

trees and bears 

white glutinous 

berries in 

winter.“(C) 

DОПТnТcО СОsХa УmОХí УО ЯО ЯšОcС t ОcС sХoЯnícícС stОУnп, pouгО čОsФý sХoЯníФ гmТňuУО ПaФt, žО 
УmОХí bвХo poЯažoЯпno u mnoСýcС nпroН  гa sЯatц. 

 

 

Koleda 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

koleda  carol  

,,ObřaН ШbМСпгОЧъ 
domácností, spojený 

s přпЧъЦ všОСШ 
dobrého formou 

гpěvu. VгЧТkХa г 
pШСaЧskýМС rТtuпХů. 
Princip tohoto 

rТtuпХu přОvгaХШ Т 
křОsťaЧstvъ.“(A) 

,,  
  

 
 

 —  
   

  
,  

 
; , 

  
  

.“(B) 

,,A religious folk 

song or popular 

hymn, particularly 

one associated with 

Christmas.“(C) 

zpívat koledu    to singl a carol 

ČОsФý a rusФý ЯýФХaНoЯý sХoЯníФ, na roгНíХ oН anРХТcФцСo, НОПТnuУО naЯíc ФoХОНu УaФo ob aН 
obcСпгОní Нomпcností. ČОsФý ЯýФХaНoЯý sХoЯníФ up ОsňuУО ЯгnТФ ФoХОНв. 
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Silvestr 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

Silvestr    New Year's Eve, 

Hogmany 

 

,,Poslední den 

v roce, 31. prosinec, 

taktцž ЧОsО ШгЧačОЧъ 
Silvestr.“(A) 

,,Д   
, 

 
. К  

 .“ (B) 

,,The last day of the 

year; in the modern 

Westerncalendar, 31 

December.” 

,,In Scotland 

NewВОar’sEve, and 

the celebrations that 

take place at this 

time.”(C) 
slavit Silvestr   

 
to celebrate New 
Year's Eve, to 
celebrate Hogmany 

RusФц oгnačОní pro posХОНní НОn Я roce,  , je v současnostТ СoУně použíЯanц. 
  УО tцž oгnačОní pro 1. ХОНОn Я RusФu. SФotsФo použíЯп na roгНíХ oН cОХц BrТtпnТО 

oНХТšný nпгОЯ pro posХОНní НОn Я roce, a to Hogmany. 

 

Sníh 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

sníh  snow 

 

,,BъХц vХШčkв г 
ХОНШvýМС krвstaХků 
paНaУъМъ г ЦračОЧ k 
zemi (druh 

meteorologických 

srпžОk.)“(A) 

,,  
 

,  
  

  
 – 

.“(B) 

,,Atmospheric water 

vapour frozen into 

ice crystals and 

falling into white 

flakes.“(C) 

sněСoЯп ЯХočФa  snowflake 

sněСuХпФ   snowman 

staЯТt sněСuХпФa 
  

 
to build snowman 

koulovat se    
to snowball each 
other 

DОПТnТcО СОsХa sníС УО ЯО ЯšОcС t ОcС УaгвcícС stОУnп. 

 

 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/western#western__5
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/western#western__5
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/December#December__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/New-Year's-Eve#New-Year's-Eve__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/New-Year's-Eve#New-Year's-Eve__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/New-Year's-Eve#New-Year's-Eve__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/celebration#celebration__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/place#place__65
http://slovnik.seznam.cz/ru-cz/?q=?????
http://slovnik.seznam.cz/ru-cz/?q=???
http://slovnik.seznam.cz/ru-cz/?q=?????
http://slovnik.seznam.cz/ru-cz/?q=???
http://slovnik.seznam.cz/ru-cz/?q=%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3
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Sočivo* 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

sočТЯo  sochivo  

ČОsФý ЯýФХaНoЯý 
slovník toto heslo 
nОгmТňuУО. 

,,   , 
  . . 

, 
 

 . 
К , 

  
 ,   

.“(D) 

Anglický 
výkladový 
slovník toto 
СОsХo nОгmТňuУО.  

SШčТvШ УО traНТční Япnoční poФrm pouгО Я RusФц ПОНОracТ, ČОsФп rОpubХТФa anТ VОХФп 
BrТtпnТО tОn poФrm nОmп. ČОsФý anТ anРХТcФý ЯýФХaНoЯý sХoЯníФ nОНОПТnuУО toto СОsХo.  

 

 

Štědrý den 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

ŠtěНrý НОn   
 

Christmas Eve 
 

,,Poslední den 

adventu, den 

přТpaНaУъМъ Чa         
24. prosinec.“(A) 

,,К   
 

,  
 

К .“(D) 

,,The day or the 

evening before 

Christmas Day,       

24 December.“(C) 

ŠtěНrý НОn sО Нo anРХТčtТnв p ОФХпНп УaФo Christmas Eve, ale z СХОНТsФa traНТc УО bХТžší 
25. prosinec, zvaný Christmas Day. RusoЯц pro oгnačОní ŠtěНrцСo НnО, v současnц Нobě 
často použíЯaУí oгnačОní , УОž taФtцž гnamОnп VпnocО a Я pravoslavné církvi 
p ТpaНп na 7. ХОНОn. C  УО p ОНЯОčОr Vпnoc, УОž p ТpaНп na 6. ХОНОn. 
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Vánoce 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

Vánoce  Christmas 

 

,,První velký svátek 

církevního roku, od       

4. století zavedeno 

pevné datum 25.12.,  

tím byly spojeny 

přОНkřОsťaЧskц 
oslavy zimního 

sХuЧШvratu, čОskц 
slovo Vánoce 

souvisъ s ЧěЦeckým 

,,Weihnachten“ ,        

v přОkХaНu „svatá 

noc.“(A) 

,,   
 

(   — 

  
 

) 
  

  
  

(25 /7 
),  

  
.)“(B) 

,,The annual Christian 

festival celebrating 

CСrТst’s bТrtС, СОХН ШЧ 
25 December in the 

Western Church, The 

period immediately 

before and after 25 

December.“(C) 

veselé Vánoce   Merry Christmas 

slavit Vánoce 
 

 
to celebrate Christmas  

DОПТnТcО СОsХa VпnocО УО Я čОsФцm Т cТгoУaгвčnýcС sХoЯnícícС tцmě  ТНОntТcФп. RusФý 
ЯýФХaНoЯý sХoЯníФ гmТňuУО praЯosХaЯnц Нatum osХaЯв naroгОní KrТsta. ČОsФý a anРХТcФý 
ЯýФХaНoЯý sХoЯníФ гmТňuУО pouгО 25. prosТnОc УaФo Нatum KrТstoЯa naroгОní. 

 

 

Vánočka* 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

ЯпnočФa 
 

 
 ё  

sweet bread 
 

,,PОčТvШ pШНцХЧцСШ 
tvaru pletené z 

praЦОЧů kвЧutцСШ 
těsta a pОčОЧц СХavЧě 
na Vánoce.“(A) 

Ruský výkladový 
slovník toto heslo 
nedefinuje. 

Anglický výkladový 
slovník toto heslo 
nedefinuje. 

VпnočФa УО traНТční Япnoční poФrm Я ČОsФц rОpubХТcО. RusФý anТ anglický výkladový slovník 
nedefinuje toto heslo. 
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Vánoční cukroví 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

Япnoční cuФroЯí p  
 

Christmas cookies  

 

,,Cukrпřskц výrШbkв, 
pОčТvШ, bШЧbШЧв 
servírované 

o Vánocích.“(A)  

,,К  
   

 
.“(B) 

,,Sweets served 

during Christmas 

time.“(C) 

péci cukroví   to bake Christmas 
cookies 

Definice hesla cukroví je ekvivalentní.  

 

 

Vánoční pohlednice 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

Япnoční poСХОНnТcО 
 

 
Christmas card 

 

,,Dopisnice 

s obrazem, 

s pozdravem 

s cesty.“(A) 

,,  
  

 (  
) 

.“(B) 

,,A greeting card 

given or send during 

Christmas time.“(C) 

Definice slova poСХОНnТcО УО ЯО ЯšОcС t ОcС sХoЯnícícС stОУnп, aЯšaФ ani v jednom slovníku 
není toto heslo definováno jako celek ve spojitosti s Vánoci. 
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Vánoční puding* 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

Япnoční puНТnР p  
 

Christmas pudding  

,,Sladkýzákusek, 

ktОrý sО přТpravuУО г 
mléka, cukru a 

pudinkového 

prпšku.“(A) 

,,   
,  

,   
, 

  
 

.“(B) 

,,A richboiled 

pudding eaten at 

Christmas, made 

with flour, suet, and 

dried fruit:cream to 

pour over your 

mince pies and 

Christmas pudding:a 

dessert wine to 

accompany 

Christmas 

pudding.“(C) 
Christmas pudding УО traНТční Япnoční poФrm ЯО VОХФц BrТtпnТТ. ČОsФý a rusФý ЯýФХaНoЯý 
sХoЯníФ НОПТnuУО pouгО СОsХo puНТnР samostatně, nТФoХТ ЯšaФ ЯО spoУОní s p íНaЯným УmцnОm 
vпЧШčЧъ, nОboť tОnto poФrm sО Я čОsФц anТ rusФц traНТcТ nОЯвsФвtuУО. 

 

 

Vánoční punčocha* 

v čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

Япnoční punčocСa  
 

Christmas stocking  

,,PuЧčШМСa: pХОtОЧп 
sШučпst ШbХОčОЧъ, 
která se obléká na 

nohy.“(A) 

,,   
  , 
 , 

 
.“(B) 

,,A long sock hold up 

by children for 

Father Christmas to 

fill with 

presents.“(C) 

Christmas stocking УО sвmboХ anРХoПonnícС гОmí, НětТ tuto punčocСu гaЯěšuУí naН postОХ a 
očОФпЯaУí НпrФв oН Santy Clause. ČОsФý anТ rusФý ЯýФХaНoЯý sХoЯníФ nОгmТňuУО Япnoční 
punčocСu УaФo sвmboХ Vпnoc. ČОsФý a rusФý ЯýФХaНoЯý sХoЯníФ НОПТnuУО СОsХo punčocСa 
samostatně, nТФoХТЯ УaФo cОХОФ.  

 

  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1kusek&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%A9ko
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/boil#boil__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/pudding#pudding__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Christmas#Christmas__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/flour#flour__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/suet#suet__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/cream#cream__5
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/pour#pour__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/mince-pie#mince-pie__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/dessert-wine#dessert-wine__2
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Vánoční stromeček 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

Япnoční stromОčОФ 
 

ё  
Christmas tree  

 

,,Symbol Vánoc 

obvykle stálezelený 

ozdobený 

УОСХТčЧaЧ.“(A) 

,,    
  

  
.“(B) 

,,An evergreen or 

artifical tree 

decorated with 

lights, tinsel and 

other ornaments at 

Christmas.“(C) 

гНobТt Япnoční 
stromek  

 ё  to decorate 
Christmas tree 

Ruské slovo ё  v НosХoЯnцm p ОФХaНu гnamОnп smrФ, čОsФý a anРХТcФý sХoЯníФ 
nОup ОsňuУО НruС ЯпnočníСo stromФu. RusФý sХoЯníФ гmТňuУО, na roгНíХ oН čОsФцСo Т 
anРХТcФцСo sХoЯníФu Япnoční stromОФ УaФo sвmboХ NoЯцСo roФu. 

 

 

 

Vánoční věnec 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

Япnoční ЯěnОc 
 

 
Christmas wreath 

 
,,VěЧОМ УО ШbУОkt 
vyrobený z  obvykle 

ve tvaru 

prstence.“(A) 

,, ё   
 , 
.“(B) 

,,An arrangement of 

flowers, leaves, or 

stems fastened in a 

ring and used for 

decoration.“(C)  

DОПТnТcО СОsХa ЯěnОc УО ЯšОcС cТгoУaгвčnýcС УaгвcícС stОУnп. ůnТ Я jednom z výkladových 
sХoЯníФ  nОní ЯěnОc гmíněný УaФo sвmboХ Vánoc, toto heslo není definováno jako celek. 

 

 

 

 

 

 

http://slovnik.seznam.cz/ru-cz/?q=??????????????
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3.3 Hesla tematického okruhu Velikonoce 

 

V tцto poНФapТtoХО Уsou ЯвtЯo Оnв УaгвФoЯц tabulky pro následující hesla: 

bochánek, jaro, pašТУoЯý týden, pomlázka, Velikonoce, ЯОХТФonoční bОrпnОФ, 

ЯОХТФonoční ЯОУcО, ЯОХТФonoční гaУíčОФ, ЯгФ íšОní. V této podkapitole je zanalyzováno 

9 hesel, Явbranп СОsХa Уsou НopХněna o ПrОФЯОntoЯanц Пraгцmв čТ sХoЯní spoУОní. 

 

Bochánek* 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

bochánek  hot cross bun  

,,VОХТkШЧШčЧъ pОčТvШ 
г pšОЧТčЧц ЦШukв, 
okrouhlého tvaru, 

ШгЧačОЧц ЧavrМСu 
řОгОЦ vО tvaru 
křъžО.“(A) 

,, ,  
  

 , 
  

.“(B) 

,,A bun marked with 

a cross and 

containing dried 

fruit,  eaten on Good 

Friday.“ (C) 

 

VýšО uЯОНОnц СОsХo mп Я rusФцm Т anРХТcФцm УaгвcО p ОФХaНatОХsФý ОФЯТЯaХОnt, aХО rОcОptв 
na uЯОНОný ЯОХТФonoční poФrm sО Я ФažНц гОmТ ХТší. 

 

 

Jaro 
 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

jaro  spring  

,,RШčЧъ ШbНШbъ ЦОгТ 
гТЦШu a ХцtОЦ; čпst 
kaХОЧНпřЧъСШ rШku 
ШН 21. břОгЧa НШ 20. 
čОrvЧa.“(A) 

,,  , 
   

  
.“(B) 

,,The season after 

winter and before 

summer.”(C) 

Definice hesla jaro je v anРХТcФцm a rusФцm УaгвcО stОУnп, čОsФý ЯýФХaНoЯý sХoЯníФ 
up ОsňuУО СОsХo Уaro o p Оsnп Нata ročníСo obНobí. 

 

  

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/bun#bun__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Good-Friday#Good-Friday__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Good-Friday#Good-Friday__2
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Pašijový týden 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

PašТУoЯý týНОn   Holy week  

,,Svatý týНОЧ, УОЧž 
má přТpШЦъЧat 
pШsХОНЧъ týНОЧ žТvШta 
JОžъšО KrТsta 
гačъЧaУъМъ KvětЧШu 
ЧОНěХъ.“(A) 

,,   
  

  , 
 

  
   

 .“ 
(B) 

,,The week 

before Easter, 

starting on Palm 

Sunday.“ (C) 

KЯětnп nОНěХО   Palm Sunday 

MoНrц ponНěХí   

 

Holy Monday 

ŠОНТЯц útОrý   Holy Tuesday 

ŠФarОНп st ОНa   Spy Wednesday 

ZОХОný čtЯrtОФ   Maundy 
Thursday 

Velký Pátek   Good Friday 

Bílá Sobota   Holy Saturday 

DОПТnТcО pašТУoЯцСo týНnО УО Я uvedených slovnících ekvivalentní. 

 

  

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Easter#Easter__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Palm-Sunday#Palm-Sunday__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Palm-Sunday#Palm-Sunday__2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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Pomlázka* 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

pomlázka  ё  Easter whip  

,,Spletený svazek 

prutů, УъЦž Чa 
vОХТkШЧШčЧъ pШЧНěХъ 
СШšТ šХОСaУъ Нěvčata: 
p. г vrbШvýМС prutů; 
dostat pomlázkou 

přОs ЧШСв, НпrОk гa 
vвšХОСпЧъ 
pomlázkou.“(A) 
 

 

Ruský výkladový 
slovník toto heslo 
nedefinuje. 

Anglický 
výkladový slovník 
toto heslo 
nedefinuje. 

ЯвšХОСat pomlázkou   to whip smb with 
an Easter whip 

PomХпгФa УО traНТční ЯОХТФonoční sвmboХ pouгО Я ČОsФц rОpubХТcО a na SХoЯОnsФu. PomХпгФa 
УО taФtцž ЯýsХužФa гa ЯвšХОСпní pomХпгФou. ůnРХТcФý anТ rusФý ЯýФХaНoЯý sХoЯníФ toto sХoЯo 
nОНОПТnuУО. RusФý p ОФХaН  ё  a anРХТcФý p ОФХaН pussywillow whip je 
popТsný p ОФХaН toСoto СОsХa. 
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Velikonoce 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

Velikonoce  Easter  

,,NОУvýгЧaЦЧěУšъ 
křОsťaЧský svпtОk, 
ktОrý přТpШЦъЧп 
гпгračЧц 
zmrtvýchvstání 

JОžъšО KrТsta, 
slavený po prvním 

УarЧъЦ úpХňku.“(A) 

,,  : 
 , 

    
 

  
, 

  
  

  
  

.“(B) 

,,The most important 

and oldest festival of 

the Christian 

Church, celebrating 

the resurrection of 

Christ and held (in 

the Western Church) 

between 21 March 

and 25 April, on the 

first Sunday after the 

first full moon 

following the 

northern spring 

equinox.”(C) 
 

slavit Velikonoce  to celebrate Easter 

Veselé Velikonoce!   
! 

Happy Easter! 

o Velikonocích   during Easter time 

DОПТnТcО СОsХa VОХТФonocО УО ЯО ЯšОcС t ОcС УaгвcícС ОФЯТЯaХОntní. VО ЯšОcС sХoЯnícícС УО 
uЯОНОno, ФНв sО maУí VОХТФonocО sХaЯТt, aЯšaФ ЯýpočОt VОХТФonoc УО mnoСОm 
komplТФoЯaněУší, nОž УО uЯпНěno ЯО slovnících. 
 

 

Velikonoční beránek 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

ЯОХТФonoční bОrпnОФ   
 

Easter lamb  

,, Symbol Kristovy 

ШbětТ гa ХТНstvШ, tцž 
sвЦbШХ věřъМъМС, 

УОУТМСž pastýřОЦ УО 
JОžъš Kristus.“(A) 

,,  
  

 

  
.“(B) 

,, Roast lamb, when 

eaten as the 

traditional dish at an 

Easter dinner.“(C) 

ČОsФý, rusФý Т anРХТcФý ЯýФХaНoЯý sХoЯníФ НОПТnuУО ЯОХТФonočníСo bОrпnФa УaФo sвmboХ 
KrТstoЯв obětТ гa ХТНstЯo. V čОsФцm УaгвcО tцž ЯОХТФonoční bОrпnОФ гnamОnп moučníФ, УОnž 
se servíruje o Velikonocích. Oproti tomu v BrТtпnТТ sО p ТpraЯuУО sФopoЯц maso. 
 
 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/festival#festival__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/celebrate#celebrate__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/resurrection#resurrection__6
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Christ#Christ__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Western-Church#Western-Church__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/March#March__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/April#April__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Sunday#Sunday__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/full-moon#full-moon__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/spring-equinox#spring-equinox__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/spring-equinox#spring-equinox__2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
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Velikonoční vejce 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

ЯОХТФonoční ЯОУcО oО o Easter egg  

,,Oblý útvar ve 

skШřпpМО, bХпЧě ap., 
obsahující bílek a 

žХШutОk.“(A) 

,,К    
.  
 . 

  

(  
). 

 
.“(B) 

,,An artificial 

chocolate egg or 

decorated hard-

boiled egg given at 

Easter.”(C) 

malovat vejce   to decorate an eggs 

nabarvit vejce   to dye an eggs 

vyfouknout vejce   to blow out an eggs 

ČОsФý a rusФý sХoЯníФ НОПТnuУО СОsХo ЯОУcО samostatně a sСoНně. ůnРХТcФý sХoЯníФ НОПТnuУО 
ЯОХТФonoční ЯОУcО УaФo sХoЯní spoУОní a УaФo ЯОХТФonoční sвmboХ. 

 

 

Velikonoční zajíček* 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

ЯОХТФonoční гaУíčОФ   Easter Bunny  
 
 

,,Polní hlodavec 

s dlouhými boltci, 

schopný 

rвМСХШběСu.“(A) 

,,   
,  
 

.“(B) 

,,An imaginary 

rabbit said to bring 

gifts to children at 

Easter.“(C) 

V RusФu ЯОХТФonoční гaУíc nОní sвmboХОm, УОnž bв bвХ spoУoЯпn s Velikonoci, na rozdíl od 
Velké BritániО a ČОsФц rОpubХТФв. ČОsФý a rusФý ЯýФХaНoЯý sХoЯníФ nОНОПТnuУí heslo 
ЯОХТФonoční гaУíc УaФo cОХОФ a taФtцž ЯО sХoЯnícícС nОní uЯОНОno, žО sО УОНnп o ЯОХТФonoční 
symbol. 
 

  

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/artificial#artificial__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/chocolate#chocolate__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/decorate#decorate__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/hard-boiled#hard-boiled__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/hard-boiled#hard-boiled__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Easter#Easter__2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/imaginary#imaginary__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/gift#gift__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Easter#Easter__2
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Vzkříšení 

Я čОštТně Я ruštТně Я anРХТčtТně obrázkový slovník 

ЯгФ íšОní  resurrection 

 
 
 
 
 
 

,,Zmrtvýchvstání 

Krista, slavnost na 

BъХШu sШbШtu vОčОr 
přТpШЦъЧaУъМъ 
Kristovo 

zmrtvýchvstání.“(A) 

,,   
: 

  
  
. 

 
 
.“(B) 

,,In Christian belief 

the rising of Chris 

tfrom the dead.”(C) 

DОПТnТcО СОsХa ЯО ЯšОcС sХoЯnícícС УО ОФЯТЯaХОntní. ČОsФý ЯýФХaНoЯý sХoЯníФ, гmТňuУО, žО 
tato sХaЯnost p ТpaНп na BíХou sobotu, což aХО Я rozporu s НostupnýmТ sФutОčnostmТ. 
 

  

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/rising#rising__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Christ#Christ__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Christ#Christ__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/dead#dead__58
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Závěr 

 

 Tato baФaХп sФп prпcО УО ЯěnoЯпna círФОЯním sЯпtФ m, УaФ Я teoretické, tak 

v praФtТcФц roЯТně. HХaЯním cíХОm prпcО bвХo ОбcОrpoЯat p íФХaНв СОsОХ spoУОnýcС 

s Vánoci a Velikonoci v čОsФцm, rusФцm a anРХТcФцm УaгвcО, a nпsХОНně УО porovnat 

z hlediska významového. 

 V tОorОtТcФц čпstТ bвХв cСaraФtОrТгoЯпnв a poroЯnпnв НomТnantní círФОЯní 

svátky (Vánoce a Velikonoce) v ČОsФц rОpubХТcО, RusФu a VОХФц BrТtпnТТ. TaФtцž 

bвХa ЯвsЯětХОna nпbožОnsФп poНstata a ЯХТЯ Ф ОsťanstЯí ЯО t ОcС uЯОНОnýcС гОmícС. 

K ОsťanstЯí УО nпbožОnstЯí, УОž НomТnuУО těmto гОmím, a taФ oЯХТЯnТХo nОУОnom 

kulturní tradice a svátky, ale i slovní zásobu. V tцto baФaХп sФц prпcТ byly sО aгОnв 

cСronoХoРТcФв nОУЯýгnamněУší Нnв ЯпnočníСo a ЯОХТФonočníСo obНobí, УОž byly poté 

cСaraФtОrТгoЯпnв a taФtцž byly ЯвСoНnocОnв ФuХturní sСoНв a oНХТšnostТ jejich 

oslavování. 

PraФtТcФп čпst baФaХп sФé práce УО гaХožОna na ОбcОrpcТ konkrétních hesel 

dané tematické oblasti. Tato čпst baФaХп sФц prпcО byla roгНěХОna Нo t ОcС 

poНФapТtoХ, УОž sО гabýЯaУí slovní zásobou tematického okruhu tradice a víra, Vánoce 

a Velikonoce. V praktické čпstТ bвХo гanaХвгoЯпno celkem 34 hesel. Vybraná hesla 

Уsou НopХněna o ustálená slovní spojení. ProbХцmОm sО УОЯТХo p ОНОЯším naХОгОní 

správných ОФЯТЯaХОnt  k СОsХ m, ФtОrá se týkala reálií konkrétního kulturního 

prost ОНí, УaФo nap íФХaН pomlázka, ŠtěНrý НОЧ čТ sШčТvШ. Hesla, která se p ímo 

netýkala reálií Нanц гОmě, měХa zpravidla ekvivalentní význam dle čОsФцho, ruského 

a anglického slovníku. 

V prпcТ bвХo гУТštěno, žО sО více jak polovina hesel se shoduje ve svém 

Яýгnamu, УОn u něФtОrých ОФЯТЯaХОnt  Я tom čТ onom УaгвcО Уsou významy více 

spОcТПТФoЯanц. HОsХa týФaУící sО rОпХТí nОmaУí často ЯСoНný p ОФХaНatОХsФý ОФЯТЯaХОnt, 

proto byl uveden popТsný p ОФХaН sХoЯa čТ transХТtОracО hesla, nap íФХaН u СОsОХ 

pomlázka nebo sШčТvШ. TaФtцž Яýгnamв rОпХТí bвХв často dohledatelné pouze ve 

slovníku jazyka гОmě p ЯoНu, nap . СОsХo pomlázka, sШčТvШ čТ vпЧШčka. U něФtОrýcС 

hesel УО uЯпНěna pouгО obОcněУší НОПТnТcО tОrmínu, УОХТФož něФtОrп СОsХa nОУsou 
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ЯпnočnímТ čТ ЯОХТФonočnímТ sвmboХв ЯО ЯšОcС гОmícС, nap . vОХТkШЧШčЧъ гaУъМ, 

bramborový salát čТ jmelí. 

VпnocО a VОХТФonocО Уsou círФОЯní sЯпtФв, УОž НomТnuУí ČОsФц rОpubХТcО, 

RusФц ПОНОracТ a VОХФц BrТtпnТТ. BОг oСХОНu na sФutОčnost, žО nпbožОnsФп СoНnota sО 

mnohdy Явtrпcí, tвto sЯпtФв nОгtrпcОУí sЯoУТ popuХarТtu. Zp sobв oslav Vánoc a 

Velikonoc se v ČОsФц rОpubХТcО, RusФu a VОХФц BrТtпnТТ гnačně ХТší, aЯšaФ 

Ф ОsťanstЯí НaХo pОЯný гпФХaН těmto sЯпtФ m, a taФ г stпЯп nпbožОnsФп poНstata ve 

ЯšОcС гОmícС stОУnп - VпnocО p ТpomínaУí гпгračnц naroгОní PosХa BožíСo a 

Velikonoce oslavují jeho гпгračnц гmrtЯýcСЯstпní. 
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