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 Lidové zvykosloví na jižním Slovácku
Život na podlužácké i hanáckoslovácké vesnici měl svůj zákonitý rytmus stří-
dající dny všední a sváteční, plynul podle pravidelně se opakujících ročních 
období a ve shodě s liturgickým kalendářem. Byl zkrášlován různými zvyky 
a obřady často velmi starého, až předkřesťanského původu, které doprová-
zely obyvatele od kolébky až do hrobu. Ačkoli se do dnešních dnů dochoval 
jen zlomek těchto lidových zvyků a obyčejů, v posledních letech se je díky 
činnos   místních slováckých kroužků, krojových chas a národopisných sou-
borů daří udržet a rozvíjet.

Kdy vzniklo všechno to lidové zvykosloví, co znamenají jednotlivé, mnohdy 
původně magické a pověrečné, prak  ky a úkony? Dnes již přesně neodkry-
jeme okolnos  , za nichž vznikly, jejich velká část navíc zcela upadla v zapom-
nění a nalezneme je pouze zachycené ve starých kronikách či literatuře. Na 
některé se nejasně rozpomínáme, jiné snad i dodržujeme, ale zase si nejsme 
jis  , co přesně znamenají a proč se jimi vůbec zabývat.
Do dnešních dnů si největší význam uchovaly zvyky a obyčeje spjaté se svátky 
vánočními a velikonočními. Na příkladu těchto dvou významných církevních 
období si můžeme ukázat prolínání křesťanského a pohanského světa. Vedle 

Pohled na dědinu. Hlohovec, 1954
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nábožensky laděného adventu, jehož počátky lze přesně historicky zařadit, 
prožívali naši předkové předvánoční období i s obyčeji, z jejichž průběhu vy-
zařovala zvláštní tajemnost. V tradici evropských národů je značně rozšířena 
víra, že o dlouhých zimních nocích se přírodní síly dostávají do divokého zá-
pasu. S těmito předkřesťanskými představami se při šíření svého učení dostá-
vala do střetu církev. Pohanství bylo však zakořeněno tak silně, že jej nebylo 
možno rychle a bezezbytku vymý  t, a církev proto zvolila jiný postup. Dala ve 
svém kalendáři pevné místo světcům podle významných událos   jejich života 
(smrt, přenesení ostatků apod.), což vedlo k překry   někdejšího pohanského 
kalendáře. Pohanské a křesťanské se v lidových obyčejích, obřadech a svát-
cích propojilo natolik, že je lze v současnos   od sebe odlišit jen stěží. 
Je to tak i v případě Velikonoc. Z hlediska křesťanského se jedná o období 
zcela mimořádné – umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista potvrzuje sa-
motnou podstatu křesťanské víry. Zároveň ale Velikonoce spadají přibližně 
do doby jarní rovnodennos  , kdy v našich zeměpisných šířkách začíná ve-
getační cyklus přírody. Je to důležitý a přirozený mezník roku, alespoň tomu 
tak bývalo u našich předků, zemědělců, kteří zachovali ve svých kulturních 
tradicích nejvíce zvyků. Ti v tomto čase vykonávali mnoho magických úkonů 
a rituálů, jimiž si zabezpečovali dobrou úrodu a odvrácení všech možných 
pohrom a katastrof. Jiné úkony jim pak měly zajis  t i očistu těla po zimním 
období a obnovení životadárné energie. Tomu ostatně rozumíme též my,
i přes civilizační bariéry dnešní doby.
Kromě zmíněných dvou hlavních období se zvykoslovný rok skládal z růz-
ných „meziobdobí“, ohraničených oslavami a rituály u příležitos   marián-
ských svátků a svátků nejvýznamnějších světců – s  m souvisely termíny 
náboženských pou  , výročních trhů, hodů v jednotlivých obcích, stanovaly 
se i vhodné termíny pro uzavírání sňatků, nástupu a také ukončení služby 
děveček a pacholků u sedláků, vybírání poddanských dávek apod. K oněm 
událostem se pořizovaly nové kroje nebo alespoň jednotlivé krojové sou-
čás  , vznikaly písně, tance, pořekadla, zkrátka celá původní lidová kultura 
vyrostla v symbióze s pevně ukotveným zvykoslovným rokem. 

Ostatkové období
Masopust neboli náš známý moravský fašank. V církevním roce se takto na-
zývá doba od sv. Tří králů do Popeleční středy a odjakživa to bývalo období 
svátků, svateb, zabíjaček a veselí, které vrcholilo zvláště v posledních třech 
dnech, tzv. ostatcích (masopustní neděle, pondělí a úterý). Podobně jako
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Obřadní fašankový tanec „pod šable“. Břeclav-Poštorná, 2018
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u jiných významných náboženských příležitos   i tyto slavnos   mají svůj pů-
vod v pohanství. Poukazují na hojně slavené římské svátky zvané saturnálie a 
luperkálie. Totožným prvkem z nich zůstává především přestrojování se lidí za 
„maškary“ a provozování „všelijakého bláznovství“, jak to označovali nejrůz-
nější mravokárci již od středověku. Nicméně fašank si napevno získal své mís-
to mezi lidovými tradicemi a přetrval i dlouhá dese  le   minulého režimu.
Ještě před sto lety na Podluží (i na celém Slovácku) bývalo zvykem, že v ne-
děli a v pondělí u zábavy tančili svobodní, v úterý žena   a vdané. Nejzná-
mější byl pondělní průvod maškar, což byli v žertovných maskách převlečení 
svobodní chlapci, kteří doprovázeni gajdoši navštěvovali jednotlivá obydlí
v obci a na šavle napichovali darované kusy slaniny, koblihy a další pochout-
ky. Nosívali s sebou též pytle, do nichž jim lidé sypali obilí. To pak prodali, 
aby byly peníze na zábavu. Masky se symbolickými významy představovaly 
nejčastěji medvědáře, smrt, žida, turecké mo  vy, zbojníky a v době mezivá-
lečné se přidávaly převleky za „kozu“, „koňa“, „babu“, „cigána“, „policajta“ aj.
V úterý večer se „pochovala basa“, a  m končila doba veselí, jak ukazuje 
dochovaný popěvek: „Na konec fašanku, kdo nemá galánku, už ju mjet ne-
bude, protože půst bude.“
Dnes je jednodenní fašank většinou organizován jednotlivými slováckými 
krúžky a chasami. Každý rok si tak stovky návštěvníků nenechají ujít přede-
vším ten v Břeclavi-Poštorné. Několikahodinová pochůzka začíná u kostela 
Navš  vení Panny Marie a první zastávkou bývá blízká fara. Organizátoři udr-
žují vkusnost a uměřenost zúčastněných masek, dbají na tradiční průpovídky 
a zejména na unikátní starobylý fašankový tanec „pod šable“. Hlavními aktéry 
jsou svobodní chlapci v obřadních krojích s červenými kabátci. A po celé obci, 
tak jako v minulos  , voní smažené koblihy, boží milos   či uzené klobásy...  

Popeleční středa
Tímto dnem začíná v katolické tradici předvelikonoční postní období trvající 
40 dní. Postní čas symbolizuje popel, jehož svěcení je zachyceno v křes-
ťanské liturgii již od 10. stole  . Až do současnos   se zachoval úkon udílení 
popelce – tj. znamení kříže na čele věřících popelem ze spálených ratoles   
(nejčastěji „kočičky“ – kvetoucí větvičky vrby jívy) posvěcených na Květnou 
neděli minulého roku. La  nské „Memento homo, quia pulvis es et pulve-
rem reverteris“ („Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrá  š“), které 
pronášel kněz při žehnání v tuto mši, vyzývalo k pokoře a také evokovalo 
víru o člověku jako součás   země, z níž vychází a do níž se navrací. Církevní 
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obřad se obrací právě k člověku, směřuje k očistě jeho duše, aby mohl být 
účasten na velikonoční obnově. Lidové prak  ky však i do tohoto dne vnesly 
světské zvyky a chování. Dlouho se drželo „smývání či spláchnu   popelce“ 
v hospodě, a to rovnou po cestě ze mše v kostele, a zajímavé je, že za po-
rušení půstu to považováno nebylo. Vysvětlení spočívalo v tvrzeních, že jde 
o pi   na zdar úrody obilí nebo svého druhu ochranu před dotěrným hmy-
zem v následujícím létě. S představou plodnos   drůbeže souvisely i dobové 
zákazy – nesmělo se v ten den příst ani šít, neboť by slepice nenesly vajíčka. 
Nesmělo se také š  pat dříví ani drát peří. Následujícím dnem však již všude 
bez výjimky nastalo dlouhé období přísného půstu a  chá doba střídmos  .

Období předvelikonočního půstu 
Přísný půst před významnými náboženskými svátky měl znamenat období 
přípravy člověka na tyto událos  . V případě tzv. velkého půstu má být jedinec 
připraven ke spoluúčas   na díle Vykoupení. V katolickém kalendáři trvá 40 dní 
– od Popeleční středy do Božího hodu velikonočního; nepočítají se neděle. 
Tento nejvýznamnější postní čas naši předkové poměrně důsledně dodržo-

Květná neděle, svěcení „kočiček“. M. Giričová. 
Hlohovec, 2022

Uchovávání ratoles   do Popeleční středy. 
M. Giričová. Hlohovec, 2022
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vali. Světský zpěv vystřídaly vážné postní písně, věřící lidé se obávali nadávat 
a hřešit, oddávat se žádostem těla. Dívky a mladé ženy odkládaly výrazné 
barevné oblečení, ba ani Boží muka se nezdobila kvě  nami. Nekonaly se ta-
neční zábavy a hlučné svatby, jen místy se připouštělo hraní divadla s církevní 
nebo alespoň vážnou tema  kou. Nejvýrazněji se půst projevoval omezením 
v jídle – tento rys předvelikonoční postní přípravy bychom, byť samozřejmě 
v mírnější formě, našli v rodinách na Slovácku i dnes. Půst ve své původní 
podobě v podstatě znamená vyloučení požívání masa teplokrevných zvířat. 
Nejedlo se nic z dobytčí produkce, aby to v představách lidu škodlivě nepůso-
bilo zvláště na březí kusy, ale také nic, co z ní pochází: máslo, mléko, vejce. Ač-
koli tato doba byla časem fyzicky náročných jarních prací, tradičním postním 
pokrmem byla pučálka (upražený či vodou nabobtnalý hrách), postní kuba 
(směs krup a hrachu), kyselo (polévka, resp. voda z kysaného zelí) apod. Živo-
čišný tuk nahrazoval bukvicový nebo kostkový olej z jader švestek. Teologický 
účinek půstu tak byl zároveň provázán s účinkem zdravotním a e  ckým.

Vynášení „Morany“ na Smrtnou neděli. Dětský národopisný soubor Voděnka Podivín. 
Podivín, 2022
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Postní neděle
Postní velikonoční období v katolickém kalendáři zahrnuje celkem šest nedělí 
a dnes je již asi málokdo umí vyjmenovat. Pojďme si je proto nyní stručně 
představit a připomenout okolnos   vzniku jejich názvů. První postní neděli se 
říká Černá nebo Liščí. Hospodyně v noci tajně pekly preclíky, které rozvěsily po 
stromech, a hned ráno vyslaly dě  , aby je hledaly, protože je tam prý nechala 
liška. Druhá neděle má název Pražná, protože se dosud ještě místy připravuje 
pražený pokrm z obilí zvaný pražmo. Tře  , nejméně známá, je Kýchavá – ve 
středověku se o ní sloužila mše pro odvrácení moru, jenž se na počátku cho-
roby projevoval právě kýcháním. Další tři neděle jsou již ve větším povědomí 
a také se déle udržely s nimi spjaté zvyky. Tak čtvrtá neděle postní, pojmeno-
vaná Družební, byla tou, při níž družba s ženichem navštěvovali domácnost 
vyhlédnuté nevěsty a dojednávali námluvy. Milenci, kteří ještě nechystali ve-
selku, ale měli se rádi, si dávali alespoň drobné dárky. To pátá neděle, Smrtná, 
s sebou přináší myšlenky na umučení Krista, ale také připomínku pohanského, 
předkřesťanského obyčeje vynášení Smrtky, neboli Morany, ze vsi, a  m i po-
chování zimy a přivolání životadárného jara. Nejznámější nedělí je samozřej-
mě ta poslední, Květná. Jí začíná tzv. Velký pašijový (nebo též Svatý) týden. 
Od začátku středověku se v tento den přistupovalo ke svěcení ratoles   (zmí-
něné „kočičky“), které si potom věřící odnášeli a zastrkávali je nad vstupem 
do domu, pod střechu, za dveře stájí a chlévů, za kříž ve světnici. Důvod byl 
ten, že měly chránit stavení před bleskem. Svěcené „kočičky“ byly i zaručeným 
lidovým lékem a polknuté ráno na lačno hubily zlé nemoci. O Květné neděli se 
nesmělo ani nic péct, „aby se nezapekl květ na stromech“.

Velikonoce
Velikonoční svátky byly, a zčás   i nadále jsou, spojeny s řadou magických 
prak  k a úkonů, z nichž se dochovaly hlavně ty, které mají kolek  vní, zábavní 
a společenský charakter (vynášení Smrtky, klepání hrkači, malování kraslic či 
pondělní pomlázka). Původních lidových obyčejů tohoto období však bývalo 
daleko více. Tak na Škaredou, nebo též Sazometnou, středu vymetaly hos-
podyně komíny a pekly jidáše, které byly pokroucené jako Jidášův charakter. 
Nikdo se nesměl „škaredit“, jinak mu to zůstalo po celý rok.
Církevní obřady pokračovaly Zeleným čtvrtkem. Při mši toho dne umlkl ve-
lebný zvuk zvonů (říkávalo se, že zvony odletěly do Říma) a poté všude po 
vsích nastal hluk dřevěných klapaček a hrkačů. To chlapci z celé dědiny zcela 
vážně vykonávali svůj úkol – nahrazovat zvony. Až v sobotu při mši se zvony 
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opět rozhoupaly a hoši si po domech vybrali (ve vejcích, sušeném ovoci a 
penězích) svoji výslužku. Dodržoval se také zvyk podarovat své kmotřence 
medovým či perníkovým cukrovím.
Přežíváním víry v ochrannou a očistnou moc vody bylo velkopáteční umývání 
se v potoce (později i třeba pod pumpou na dvoře) před východem slunce. Po 
modlitbě v sadě za domem nastal čas půstu, jíst se mohl jen tvaroh, kyselá po-
lévka s vejcem, fazole, popř. chléb s medem. Po celý Velký pátek jinak panova-
la ve stavení neveselá a chmurná nálada a pla  l přísný zákaz s čímkoliv hýbat, 
mýt nádobí, příst, vařit a rozdělávat oheň, neboť Spasitel spí v hrobě a jeho 
klid nemá nic rušit. Zejména se nesmělo hýbat se zemí, to přinášelo neštěs  . 
Na Bílou sobotu se před východem slunce modlilo pod stromy v sadě, ten-
tokrát za duše (v očistci), na které nikdo nevzpomene. V kostele se ten den 
svě  l nový oheň, voda a dřevo a při mši opět zahlaholily zvony a zazněl ve-
lebný chorál: „Aleluja, aleluja, aleluja!“ Býval to nejvznešenější okamžik ce-
lých velikonočních svátků. Poté následoval průvod s hudbou po dědině a pak
i výstřely ze starých střelných zbraní – ručnic.
V neděli o Božím hodu se svě  l beránek, mazanec, vejce, chleba a víno a kaž-
dá návštěva dostala kousek z posvěceného jídla. Rodina se sešla u svátečně 

Velký pátek. Chlapci s „hrkači“ nahrazují 
u  chlé kostelní zvony. Hlohovec, 1961

Obřadní velikonoční pečivo „jidáši“. Pekla 
stařenka D. Figurová. Stará Břeclav, 2022
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prostřeného stolu, otec oloupal vařená vejce, rozdělil je na dílky podle počtu 
přítomných osob a společně je všichni snědli, aby „rodina zůstala pohromadě 
a byla ušetřena nepříjemnos  “. Odpoledne hospodář s hospodyní roznesli po 
polích jednoduché křížky z březového, na Bílou sobotu posvěceného dřeva a 
stavěli je do ozimu s přáním, aby Bůh „naspořil a nedopus  l krupobi  “. Svo-
bodná děvčata k večeru připravovala zdobená vajíčka pro zítřejší „šlahačku“.
Na Červené pondělí časně zrána hospodář začal v chalupě vymrskávat hospo-
dyni, aby jí „vyhnal zlý jazyk“, po něm mrskal pacholek děvečku, bratr sestru, 
to aby pamatovaly na očistec, a každý po nich žádal po malovaném vajíčku. 
Alespoň jedno muselo být červené – symbolizovalo tak živou plodnou sílu. 
Dopoledne chodily na mrskačku skupiny chlapců s opentlenými žilami z vr-
bového prou  . Právě tento kolek  vní obyčej nejvíce přetrval do dnešní doby, 
i když o zvyku úterním, kdy děvčata měla své sólo na návsi a ženy v domech, 
to již nepla  .
Teprve ve středu po Velikonocích mohly započít jarní práce na polích a za-
hradách. 

Máje
Ještě v první polovině minulého stole   docházelo na celém Slovácku ke stavě-
ní máje v předvečer 1. května. Vybírala se pro ni urostlá jedle; kmen se olou-
pal až po vršek, jenž byl vyzdoben fábory, červenými šátky, někde i lahvemi 
vína. Máje stavěli chlapci pod okna svých milých, někde měli zvyk stavět i máje 
společné (většinou před hospodou, kde se odehrávaly zábavy a tancovačky). 
Jejich vztyčení měli na staros   stárkové, kteří odměňovali ostatní mládence za 
práci při postavení máje a potom se celý měsíc květen všichni střídali při jejím 
hlídání, aby jim ji šohaji ze sousední vesnice neskáceli, neboť by tak domácí 
pos  hl velký posměch. Nakonec se strom porazil a dřevo zůstalo stárkům.
Na charvátském Podluží se zmíněný zvyk stavět menší májky pod okna jednot-
livým děvčatům udržel dodnes. V Poštorné se takto stavěly či staví borovičky 
dovezené z poštorenského lesa nebo ze slovenského příhraničí. Stromek byl 
opět oloupán od kůry a ponechán byl jen zelený vršek ozdobený barevnými 
papírovými pentlemi. Děvčata zase zametala v předvečer před svými domy, 
upravovala předzahrádky a před nimi sypala chodník červeným pískem tak, 
aby bylo vše připraveno k uvítání prvního máje. Před večerem také chodila 
dechová kapela po dědině, vyhrávala před jednotlivými staveními a za to do-
stávala malou peněžní částku, častěji však přípitek. 
Samozřejmě, že nebyla nouze o nejrůznější historky a příběhy, tradující se ješ-

9



tě někdy v dalších generacích, neboť májky si kradly navzájem nejen sousední 
mládenecké chasy, ale o jednotlivá děvčata se hádali rovněž sokové pocházejí-
cí z jedné dědiny. Kromě vyznání lásky docházelo též k mnohým taškařicím, tak 
např. chlapci zastrkovali ve staveních, kde měli svobodné dívky, k ránu do ko-
mína větší olistěné větve z různých keřů a stromů, v době chalup s doškovými 
střechami dokonce šohajové dokázali vynést na střechu i rozebraný dřevěný 
vůz, samozřejmě k velké „rados  “ pantáty, kterého potom čekalo nejen jeho 
následné snášení, ale často také oprava celé střechy.
V normalizačních 70. letech 20. stole   se vyskytovalo i kuriózní propojení oslav 
1. máje a lidových tradic – máje se stavěla jak stárkům, tak předsedovi MNV a 
po večerní tancovačce se šlo ráno spořádaně manifestovat do prvomájového 
průvodu.

Boží tělo
Až do 50. let 20. stole   se ve městech i na venkově hojně udržovala tradice 
slavení Božího těla, která však postupně ustávala a dodnes přežívá v lido-
vé podobě jen v několika národopisných oblastech. Patří mezi ně Hanácké 
Slovácko i Podluží. 
Boží tělo je svátek katolické církve, jenž připadá na čtvrtek po svátku Nej-
světější Trojice a slaví se na památku ustanovení svátos   oltářní. Zahájen je 
slavnou mší, následuje průvod s baldachýnem, v němž bíle oděné družičky 
nesou košíčky s květy, stárci potom korouhve. Průvod se zastavuje u čtyř oltá-
řů, jež jsou podle možnos   obrácené ke čtyřem světovým stranám na důkaz, 
že všichni národové jsou povoláni k té hos  ně, při níž Kristus dává záruku na 
věčný život. Při každém zastavení se čte část jednoho ze čtyř evangelií. 
Koncem středověku v českých zemích nabyl svátek Božího těla zvláštního 
rázu – průvod získal charakter prosebného procesí za příznivé počasí před 
nastávajícím létem a za ochranu před přírodními katastrofami, jak o tom 
svědčí pořekadla: Jasno-li o Božím těle, dobrý rok čekejme směle, Když lidé 
o Božím těle u  kají od oltářů, budou u  kat také od mandelů aj. 
Lidové zvyky a pověry se promísily i v tomto svátku. Lidé si přinášeli do 
průvodu svazečky rozmanitých bylin (mateřídouška, řebříček, heřmánek, 
šalvěj), nechávali si je požehnat od kněze a takto „zázračně léčivé“ bylin-
ky potom předkládali nemocným hospodářským zvířatům. Uschlé kvě  ny 
a ratoles   z oltářů se také považovaly za účinný prostředek pro   nekalým 
kouzlům a zachycen je i zvyk, kdy se suché květy kladly mrtvým pod hlavu. 
Nicméně božítělové procesí na celém Slovácku nejvíce upoutávalo jedineč-

10



nou pestros   krojů. Na Podluží to jsou nejsvátečnější kroje „na vyslečení“
u svobodných, kdy zejména dívky zdobí jemně vyšívané obřadní šatky, uvá-
zané přes pokrývky hlavy „kokeše“. 

Hody
Nejvýznamnější společenskou událos   na Podluží byly a bezesporu nadále 
jsou hody. Původní význam tohoto slova znamená slavnostní konkrétní čas 
spjatý s náboženskou událos   (např. Boží hod velikonoční) a postupně se 
termín hody dostával na Moravě a ve Slezsku naroveň termínu posvícení 
v Čechách. 
Doba konání tohoto výročního obyčeje má své historické pozadí a je většinou 
určena svátkem světce, jemuž je zasvěcen kostel nebo místní kaple – v tom 
případě se jedná o tzv. hody patronátní. Tak je tomu např. v Břeclavi (hody 

Slavnost Božího těla. Svobodné dívky v obřadních šatkách. Stará Břeclav, 1948
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po sv. Václavu), v Ladné (po svátku sv. Michala archanděla 29. září), ve Staré 
Břeclavi (po svátku sv. Mar  na 11. listopadu), za  mco v Poštorné se ujaly tzv. 
císařské hody. Ty byly ofi ciálně nařízeny patentem císaře Josefa II. z roku 1786 
a slavit se měly po svátku sv. Terezie 15. října. V 19. stole   se vesnice opět 
vracely ke svým patronům, popř. se výjimečně slaví hody oboje. Smyslem poz-
dějších, podzimních hodů byla ta skutečnost, že v té době již byla většinou 
ukončena veškerá polní práce, za úrodu se stržilo něco peněz, husy dorostly 
pro pekáč a také mladé víno bylo již zhruba připravené ke konzumaci.

Hody byly často spojeny s významnými výročními trhy, znamenaly možnost 
výdělku pro řemeslníky a obchodníky a na druhé straně nákup spotřební-
ho zboží pro obyvatele dědin. V meziválečném období se pořádaly – zpra-
vidla podle sociálního rozvrstvení – na více místech, máj se stavěla tradičně
u obecní hospody a dle místních zvyklos   ještě u dalších hos  nců. Odděleně 
tak hody např. slavily dělnická mládež, krojová chasa a sokolové. Kromě vel-
kých hodů jsou ještě týden po nich pořádány malé hodky.
Příprava na hody měla vždy svoji sféru rodinnou a veřejnou. Patřila k ní úpra-
va domu a úklid domácnos  , příprava hodovních koláčků a všech ostatních 

Krojovaná svobodná chasa na hodech. Ladná (dříve Lanštorf), kolem 1910
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svátečních jídel i krojového ustrojení (popř. pořizování nových krojových 
součás  ) pro svobodné dívky a chlapce. Reprezentantem hodů byla chasa 
se svými stárky, mající na staros   jak hladký průběh tradičních zábav, tak 
náklady s  m spojené, tj. zajištění máje, uhrazení nákladů na hudbu a péči 
o muzikanty po všechny hodové dny.
Hlavním symbolem hodů byla hodová máje a prostor kolem ní. Dodnes se 
v několika obcích dodržuje tradice jejího ručního stavění s pomocí lan a tyčí za 
dozoru a povelů zkušeného mužáka. Máje byla také zdaleka nejviditelnějším 

znakem hodových slavnos   a reprezentovala chasu i celou obec. Velkou podí-
vanou a událos   bylo i vlastní ruční nakládání vybraného stromu na vůz zvaný 
klaďák, který se jinak používal pro dovoz klád na pily. Chasa se potom za zpěvu 
vrací na nazdobeném voze zpátky do obce, kde probíhá zdobení máje před 
jejím vztyčením. Nazdobený strom se nechává stát až do svátku sv. Kateřiny.
Celé hodové slavnos   jsou sestaveny z původních i novějších zvyků a tradic. 
Jejich neodmyslitelnou součást tvoří i přesně strukturovaný lidový oděv a 
speciální doplňky, většinou atributy stárků. Nejslavnostnější varianty krojů 
pro svobodnou chasu vynikají při slavnostních průvodech obcemi, ale také 

Hodové pondělí „pod májú“. Velké Bílovice, 2020
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při hodových tancích. Původ některých z nich můžeme klást až do 18. sto-
le  . Patrně nejpůsobivějším obřadním hodovým tancem je „zavádka“. Ta 
pondělní ve Velkých Bílovicích každý rok dojímá stovky návštěvníků; téměř 
dvě hodiny sledovat desítky krojovaných párů v čele se dvěma stárkovskými 
dvojicemi, jak důstojně, formou kráčejícího tance obcházejí máji a „zavádě-
jí“ svobodné dívky ke „skládce“ (vybírání peněz), je zážitkem na celý život. 

Zarážaní hory
Pro podzim na Slovácku je charakteris  cké vinobraní, kdy vinaři s rodinou, 
přáteli a dnes i s brigádníky sklízejí nejtypičtější plodinu jižní Moravy – vin-
nou révu. Vinobraní vždy předcházel prastarý, ze středověku doložený zvyk, 
a to zarážaní hory. Vrchní dozor nad vinicemi měl horný, volený z obecního 
výboru. Jemu podřízeni byli hotaři, placení hlídači vinic. V sobotu před „no-
vou nedělí“ (první neděle v září) se slavnostně zaráží hora, „od kteréžto doby 
lidem cizím, svého vinohradu nemajícím, do vinic vcháze   se nedovoluje“.
Viniční tratě byly slavnostně označeny vysokou tyčí, na jejíž vrchol se upev-
nila ky  ce lučního kví  . Obyčej tedy zakazoval vstup do vinohradu všem 
těm, kteří zde neměli co pohledávat. Podle starého horenského práva pla-
 ly poměrně tvrdé fyzické tresty za jeho porušení, dokonce byl vykonán 

i nejeden trest absolutní. Výjimka ze zákazu vstupu do vinohradu v tuto 
dobu pla  la jen pro těhotné ženy a pro nemocné. Obojí si ale směli natrhat 
pouze tři střapce hroznů.  

Adventní období
Podobně jako u velikonočních svátků, tak i svátkům vánočním předchází pří-
pravné období zvané v druhém případě advent (z lat. Adventus – příchod). 
Začíná po skončení rolnických prací, po hodových oslavách, po poslední „ka-
teřinské“ zábavě, kdy nastává doba zimního klidu. Historické počátky církev-
ního adventu spadají do doby panovníka Franské říše Karla Velikého (konec 
8. a počátek 9. stole  ) a postupně se ustálil na čtyřtýdenní s  m, že začíná 
nedělí nejbližší 30. listopadu. Při adventních liturgiích nosí kněží fi alová meš-
ní roucha a při bohoslužbách se na důkaz kajícnos   vynechává Gloria.
Svátkem sv. Kateřiny (25. listopad) končí podzimní období sklizně a hodová-
ní. Na vesnicích u  chal večerní zpěv chasy a chlapci na Slovácku odkládali 
své kosířky, odznaky svobodných mládenců zhotovené z ptačích per, z klo-
bouků do truhly. Byl to čas přástek, draní peří a jiných svépomocných prací, 
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spojených s vyprávěním nejrůznějších příběhů. Naopak se nekonaly taneční 
zábavy ani svatby a dodržoval se půst. 
Na 30. listopadu připadá svátek sv. Ondřeje. Lidová víra připisovala této noci 
čarovnou moc, světec byl považován za mocného pomocníka při zaříkávání 
zlých duchů, prováděla se celá řada magických úkonů a věšteb. Sv. Ondřej je 
také patron nevěst – o jeho svátku neprovdané dívky „čarovaly o ženicha“, 
o půlnoci klepaly na kurník, když se ozval kohout, děvče se do roka vdalo, 
když zakdákala slepice, muselo si na vdavky ještě počkat. Dívky se dívaly i do 
vody v díži nebo ve studni, aby zahlédly tvář nastávajícího.
Dne 4. prosince má svátek sv. Barbora, jedna z nejoblíbenějších svě  c, pat-
ronka horníků, sedláků, pokrývačů, slévačů a zedníků. Pro svoji křesťanskou 
víru byla odsouzena, mučena a vlastním otcem sťata. V předvečer jejího 
svátku chodily po vesnicích dívky v bílých šatech a v domácnostech napomí-
naly malé dě   ke zbožnos   a vybízely je, aby líbaly „barborkami“ předlože-
ný křížek. Hodné dě   potom odměňovaly cukrovými srdíčky od křesťanské 
mučednice, zlobivé vyšlehaly březovou metličkou (zvyk doložen ještě v me-
ziválečném období). Říkalo se, že tyto „barborky“ spouš   z nebe po zlatém 
provaze nebo žebříku sv. Petr.

Draní peří. Podluží, 30. léta 20. stole  
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Jak už bylo řečeno, svátky sv. Barbory a sv. Ondřeje byly odpradávna velmi 
vhodným časem pro věštění týkající se lásky a manželství. Krom již sdě-
leného nosily dívky do kuchyně polínka, pak je spočítaly, a za  mco sudý 
počet označoval svobodného mládence, kterého si do roka vezmou, lichý 
znamenal, že manželem bude vdovec. Dosud hojně dodržovaným obyče-
jem je trhání ovocných, zejména třešňových větviček, jež potom o Vánocích 
rozkvétají. Dívky věří, že pokud opravdu rozkvetou, dostane se jim ženicha. 
Tradiční třešňové a višňové větévky mohou být dnes doplněny snítky zla-
 ce, meruňky či broskve, jívy i lísky, vilínu, lýkovce, meruzalky a některým 

možná vykvete i šeřík. Existuje k tomu též dobrá rada: Větvičky namočíme 
na několik hodin do vody teplé 35 °C a následně je umís  me do chladnější 
místnos  . Dostojíme tak tradici a zároveň získáme velmi originální výzdobu 
vánočního stolování.
Dosud nejzachovalejší zvyky předvánočního, adventního času jsou spojeny 
se svátkem sv. Mikuláše, dobrosrdečného a laskavého biskupa z maloasijské 
Myry, slaveným 6. prosince. To za soumraku v předvečer svátku prý stačilo 
nastavit ucho k zemi, abyste zaslechli „kopytnický tanec“ s chystáním pyt-
lů na neposlušné dě  . Najednou se objevili čer  , chundela   s obrácenými 
„kožuchy“ a rohatými rudými maskami a zdaleka řinčeli řetězy. Mikuláš je 
většinou nechával za dveřmi (jen neposlušným dětem naháněli hrůzu v síni) 
a sám těm nejmenším rozdával jablíčka, sušené trnky, oříšky, ale hlavně 
množství pražených dýňových jader. Teprve po první světové válce se v na-
dílce objevují i sladké cukrářské výrobky či drobné dárečky. Po obdarování 
Mikuláš zazvonil zvonečkem a šel o dům dál. Dě   však ještě ráno mohly 
najít za oknem nějaké dobroty na talíři, misce, v punčoše a botě – ta ale 
musela být předem řádně naleštěná!
Dříve hojně udržovaným zvykem bylo i chození „lucek“ o svátku sv. Lucie 
(13. prosinec), křesťanské panny a mučednice z italských Syrakus, patronky 
slepců, nemocných dě  , kajících se nevěstek, sklářů, švadlen, písařů a notá-
řů. V ten den bylo zapovězeno předení lnu a dívky oblečeny v bílé plachetky 
chodily po domech a vrbovými proutky nebo „vařajkami“ klepaly po prstech 
nepořádné hospodyně a špatné přadleny. Tyto podlužácké lucky bývaly stra-
šidelné – ze zamoučeného obličeje jim trčely řepné nebo dýňové zuby a je-
jich výšku ještě prodlužoval černý klobouk – „hrotek“ – na hlavě. Někdy však 
ukázaly i přívě  vější tvář, to když dě   podarovaly jablíčky a hospodáře slivo-
vicí. Z mnoha původních pranos  k se dodnes dochovaly jen některé: O svaté 
Barboře ležívá sníh na dvoře; Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len.
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Štědrovečerní zvyky
Na Štědrý den se držel půst, oběd se nevařil, dospělí posnídali jen trochu ci-
korkové kávy a dě   se těšily, že uvidí zlatého „baránka“. Celý den byl ve zname-
ní přípravy na večer, ale i na ostatní vánoční sváteční dny. Hospodář nachystal 
krmení pro svá domácí zvířata na celé svátky, před štědrovečerní hos  nou je 
sám obešel a podělil je: koním dal klásky kukuřice a starý chléb, kravám mrkev, 
slepicím vařenou fazoli a prasatům různé zbytky na přilepšenou. To aby i zví-
řata věděla, že jsou Vánoce.
Vánoční stromeček jako „panský“ zvyk, který se do Čech dostal na počátku 
19. stole  , se na Slovácku začíná objevovat až zhruba o sto let později, ale ve 
větším měřítku se tu v rolnických domácnostech strojí teprve v období me-
ziválečném. Jeho zdobení bylo ve srovnání s dneškem velmi prosté, přesto 
však působivé. Rozzářil se panenskými jablíčky, ořechy zabalenými do lesklých 
papírků a voněl drobným cukrovím ve tvaru hvězdiček, koleček a různých zví-
řátek. I dárků bylo pod stromečkem o dost méně než v současnos  . Pouze dě   
z  bohatších rodin se mohly radovat z několika hraček, nového oblečení, popř. 
perníkového koně, zato v rodinách chalupníků Ježíšek naděloval poskrovnu: 
hadrové panenky ušité maminkou, dřevěné fi gurky vyřezané stařečkem nebo 
„habána“ (ze staré hadry zhotovený míč, na povrchu pěkně dokulata barevně 
v proužcích vyšitý ře  zkovým stehem).
Co na Slovácku ve srovnání s jinými národopisnými oblastmi chybělo, byla 
hojnější tradice stavění betlémů. Jen v některých rodinách se rozložil kupo-
vaný papírový „vlastenecký“ betlém Mikoláše Alše, občas se z těsta upekly 
fi gurky sv. Rodiny a darovníků, avšak klasických vyřezávaných dřevěných bet-
lémů bylo minimum.
Štědrovečerní večeře, kdy s rodinou hospodáře sedávali i děvečky a pacholci, 
začínala s východem první hvězdy. Po společné modlitbě následovala samot-
ná hos  na. Pod stůl se ještě před  m rozložila otep slámy na paměť toho, že 
se na ní narodil Kristus, a na prostřeném bílém plátěném ubruse zase hos-
podyně nachystala na ošatky symboly dostatku (chléb, zrní a mouka), zdraví 
(med, česnek, petržel, cibule) či plodnos   (jablíčka). Tradičním štědrovečer-
ním pokrmem byla polévka, nejčastěji „fazulová“, čočková, popř. i česneková, 
následovala obilná kaše s máslem a medem. Nejvíce se nejen dě   těšily na 
„pukance“ sypané mákem a polévané máslem a medem. Dále se na slav-
nostním stole objevovaly vařené „krúžalky“ (sušené ovoce), v hliněné formě 
pečené těstové „bábečko“, opět posypané mákem (místo dnešní vánočky). 
Z masa se jen zřídka objevovala ryba, a to na kmíně, pečená v kamnech. Ty-
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pická večeře současných svátků – rybí polévka, bramborový salát a smažená 
ryba – se stala součás   jídelníčku poprvé až koncem 30. let minulého stole   
a plně zdomácněla teprve s postupným upadáním lidových zvyků a tradic 
v letech šedesátých.
Po večeři začala chasa střílet z pistolí a pušek na oslavu Páně, toto střílení 
sláblo kolem půlnoci, aby se znovu obnovilo ke čtvrté hodině ranní, kdy se 
lidé chystají na jitřní mši. Půlnoční mše např. v letech před 1. světovou válkou 
nebývaly – na Podluží při nich to  ž docházelo k častým krádežím koní a řady 
věcí z domácnos  , odkud lidé odešli do kostela. Zloději prý byli Uhři, kteří koně 
potom prodávali v Uhrách na jarmarcích. Mezi střílením se ozývalo koledování 
dě  , jež chodily po domech a do svázaného šátku ukládaly vykoledované dob-
roty. Nezapomenutelným okamžikem bylo po osmé hodině večerní troubení 
obecních pastýřů a hotařů na roh; kromě toho ještě práskali biči – „kocary“. Za 
celoroční práci dostávali od hospodářů výslužku v podobě vánoček, drobného 
pečiva, vína i „gořalky“, od bohatších sedláků obdrželi též něco málo peněz na 
ošacení. Tak „živo“ jako o této noci nebývalo v dědinách snad po celý rok.

Od Božího hodu vánočního po Hromnice
Boží hod vánoční uplynul klidněji, nebylo zvykem chodit na návštěvy. Zato 
26. prosince na sv. Štěpána (ohnivý kazatel a první mučedník za křesťanskou 
víru, patron koní a kočích) vesnice opět ožila. Po slavnostní bohoslužbě pa-
cholci ukončovali služby u jedněch sedláků a nastupovali na nová místa (od-
tud rčení Na Štěpána není pána). Malým chlapcům hrozily v ten den matky, 
že nebudou-li hodní, upečou jim koláč a mohou jít pryč z domu. Vztahovalo 
se to k obyčeji, že odcházející ze služby dostali veliký koláč, na kterém byly 
různé ozdoby z pečiva a který, ovázaný barevnými stužkami, se zavěsil na hůl. 
To žena   chlapi v hospodě si pochvalovali, že „zůstanou na starém“. Děvečky 
vystupovaly ze služby až na Nový rok a obdržely od hospodyní nové šaty a 
roční plat (např. 160 korun v roce 1910).
Na sv. Štěpána večer míval obecní výbor schůzi, v níž se volil policajt, hotaři, 
ponocný a pastýři. V hospodě volila také svobodná chasa (v Hlohovci až na 
Tři krále), a to nového stárka pro hody v následujícím roce a poté následovala 
první pokateřinská zábava, při níž měl nově zvolený stárek označený opentle-
ným „předkem“ své sólo. V Poštorné se v současnos   po ranní mši, kdy svo-
bodní chlapci v obřadním kroji drží tzv. fakule, volí stárci v místním hos  nci za 
asistence ženatých mužáků i krojovaných žen. I tradice se vyvíjejí...
Svěcení vína připadlo na svátek sv. Jana Evangelisty 27. prosince. Podle jedné 
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z mnoha legend mu pohané podali otrávené víno, aby vyzkoušeli sílu jeho 
křesťanské víry, a on je vypil, aniž by mu uškodilo.
28. prosinec – Mláďátka betlémská. Svátek je památkou na ukrutný čin židov-
ského krále Heroda, který údajně nechal vyvraždit všechny betlémské chlap-
ce do věku dvou let v domnění, že mezi nimi bude i nedávno narozený Ježíš. 
Poprvé se tento svátek objevil v církevním kalendáři severoafrického města 
Kartága v roce 505. Ženy, které přišly o dítě, zapalovaly v tento den svíčky, 
aby se jeho dušička mohla v teple plamínku ohřát. Hospodyně nesměly prát – 
prádlo by se máchalo v nevinné krvi mláďátek, a ženy by za trest chodily celý 
rok „ucourané“ – a vztahovat ruku na dítě, neboť by byly ve stáří nešťastné. 
Zato od toho dne mohly opět příst.
31. prosinec – sv. Silvestr. Tento světec se narodil koncem 3. stole   v Římě a 
stál v čele křesťanské církve za panování císaře Konstan  na Velikého a dle le-
gendy pokř  l nejen panovníka, ale i jeho matku Helenu. Zemřel roku 335 a je 
pokládán za patrona dobré úrody a krmiv, jakož i za ochránce domácích zvířat.
Na Nový rok připadá svátek Obřezání Páně (osmý den po narození chlapce 
se podle starozákonní tradice uskutečnila jeho obřízka, spojená i s obřadem 
pojmenování dítěte). Vyznačoval se půstem, modlitbou, rozjímáním nebo ná-
boženskou pou  .

Svatoštěpánská mše. Slovácký krúžek Koňaré. Břeclav-Poštorná, 2014
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Křest Páně (první neděle po 6. lednu) uzavíral celý vánoční liturgický cyklus, 
v lidovém prostředí západního křesťanství se 6. ledna slaví svátek sv. Tří králů 
spojený s psaním písmen K + M + B a příslušného letopočtu svěcenou křídou 
na dveře či okenní rám, a to z důvodu ochrany a požehnání domácnos  . S pří-
chodem jezuitů do Čech je spojena tradice tříkrálových divadelních předsta-
vení, z nichž se časem vyvinul zvyk posledního vánočního koledování.
Již mimo vánoční cyklus, ale v povědomí lidí s ním přesto pevně spjatý, je 
svátek Očišťování Panny Marie a Uvedení Páně do chrámu dne 2. února
(v našem prostředí lidově nazýván Hromnice). Lidé si přinášeli do kostela sví-
ce k vysvěcení. Po požehnání je nesli v průvodu a potom pečlivě uchovávali 
doma, čímž dům chránili před blesky a úrodu před špatným počasím a let-
ními bouřkami. Svíce „hromničky“ se dávaly do rukou i těžce nemocným a 
hořely rovněž vedle lože umírajících. V ten den bylo zapovězeno klít, žertovat 
a tancovat, někde nesměla vzít hospodyně do rukou jehlu, to by údajně při-
volala blesky. 

Vinš vánoční (Stará Břeclav): 
Pochválen Pan Ježíš Kristus!

Vinšuju Vám, vinšuju, veselé svátky vánoční, 
Krista Pána narodění, 

všeho dobrého co jste si od něj vyžádali, 
štěs  , zdraví, Boží požehnání

a po smr   království nebeského. Ámen
Pambu daj nebeský.

PhDr. Alena Káňová
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Sakrální lidová architektura. Boží muka z roku 1734, obnovená 1949. Stará Břeclav, 2020
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Víno a jeho kraj 
Původní „Viertel unter dem Manhartsberg“ („čtvrť pod Manhartovou ho-
rou“), nynější Weinviertel, je s přibližně 15 800 hektary největší rakouskou 
vinařskou oblas  . To se odráží v architektuře, ve starých i nových zvycích. 
Sklepní uličky vestavěné do svahů vinic tvoří typické celky. Ve 200 dolno-
rakouských obcích je více než 1100 takových „vesnic bez komína“ s 37 000 
domy. Tři čtvr  ny jsou ve Weinviertelu, například v Pillersdorfu (obec Zellern-
dorf, HL), Mailbergu (HL), Poysdorfu (MI) nebo v Hadres (HL). 
Charakteris  cká kultura sklepních uliček se dostala na seznam nehmotného 
kulturního dědictví UNESCO, jako je zvyk „chození do zeleně“. Dochoval se
v údolí Pulkau, v Hollabrunnu (HL), Wildendürnbachu (MI) a Unters  nken-
brunnu (MI). Tento pracovní zvyk sahá až do předindustriální éry. Nejtěžší a 
nejob  žnější prací vinařů v roce bylo první řezání vinné révy v březnu. Zakon-
čena byla v prostorách před sklepy na Velikonoční pondělí svátečním pokr-
mem. Ve srovnání s jinak dříve skromnými pochu  nami to bylo něco zvlášt-
ního: bílý chléb (z pšenice, ne jako jindy černý chléb z žitné mouky), červené 
víno a černé maso (uzeniny, které si mohli lidé po půstu o Velikonocích znovu 
vychutnat). 
V okresním městě Mistelbach byla obchůzka s ořezaným révovím zařazena na 
seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Cechovní truhla („Hauer-
lade“) hrála od 17. stole   hlavní roli při cechovních setkáních a sloužila záro-
veň jako pokladna, a to pod patronací cechmistra. Po nové volbě byla každé 
dva roky nesena ve slavnostním průvodu k jeho nástupci. To se děje dodnes, 
i když v pozměněné podobě. 
Ke starým zvykům se přidávají nové, například cibulové slavnos  . Od roku 
1992 je náměs   v Laa an der Thaya (MI) v polovině srpna plné zemědělských 
plodin. Od roku 1994 se okolí Retzu (HL) poslední víkend v říjnu mění na kra-
jinu dýní. Jednotlivé obce se v organizování slavnos   střídají. Jejich nabídka 
je podobná: regionální dýňové pochoutky, hodně hudby, velké průvody,  síce 
sví  cích strašidýlek, ruční práce, vyřezávání dýní, program pro dě  . 

Zvyky v průběhu roku 
Každodenní život ozvláštňují staré i nové zvyky. Řídí se termíny církevních a 
státních svátků, jichž je celkem 13. 
Na Nový rok (1. leden) všichni doufáme, že ten nový rok bude lepší než před-
chozí. Lidé si navzájem přejí štěs  , k němuž podle všeobecného mínění patří 
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Fašankový průvod. Lichtenwörth

Ze slavnos   novoročního vymetání komínů



zdraví, peníze a láska. Ve Weinviertlu jdou dě   ke svým kmotrům a dostanou 
malý dárek, například speciální kynuté pečivo. Ve Wilfersdorfu (MI) vás měs-
tečko zve na novoroční recepci a hudební spolek na novoroční koncert. 
6. leden (Tři králové). Výraz „Tři králové“ je zavádějící, protože v Matoušově 
evangeliu není žádná zmínka o králích, natožpak o třech, a   také nikdy nebyli 
ofi ciálně kanonizováni. Návštěvníky, kteří vzdali hold dítě   Ježíši honosnými 
dary – zlatem, kadidlem a myrhou, byli mudrci z Východu. Později se jim říka-
lo Kašpar, Melichar a Baltazar. Svěcenou křídou napsaná počáteční písmena 
C+M+B doplněná letopočtem, která můžete vidět na dveřích mnoha domů a 
bytů ve Weinviertlu, znamenala ochranu a požehnání. Tradice zpívání koled 
byla známa již od poloviny 16. stole  . Dnes je Tříkrálová sbírka jednou z nej-
větších v Rakousku.
Mezi dnem Tří králů a předvelikonočním postním období se koná fašank. Jeho 
termín závisí na datu Velikonoc. Zejména poslední tři dny, od neděle do úterý, 
se slaví tancem a zábavou. V 19. stole   pořádali svobodní chlapci ve vesnicích 
Weinviertlu obchůzky v čele s „Panem Fašankem“ v podobě slaměného pa-
náka. Jeho osud byl zpečetěn – „byl pohřben“ – na konci fašankové zábavy. 
Dodnes se v tuto dobu v mnoha hos  ncích konají taneční zábavy.
S Popeleční středou, která následuje po fašankovém úterý, začíná čtyřice-
 denní postní období. Slouží k přípravě na Velikonoce, nejdůležitější křes-

ťanské svátky. Mnoho věřících navštěvuje křížovou cestu a kalvárie, které 
se nachází v severním Weinviertlu ve Falkensteinu (MI), 1670–1680/1854; 
Pillersdorfu (obec Zellerndorf, HL) – 1730 a Retzu (HL) – 1727. Pašijové hry 
zobrazují Ježíšovo utrpení scénickým způsobem, v Eibesthalu (obec Mistel-
bach) existovaly již kolem roku 1900. Od roku 1999 je zvyk revitalizován a 
nekonvenčně ztvárněn v rámci mezinárodního loutkového divadla.
Týden před Velikonocemi je Velikonoční, neboli Svatý týden, který začíná 
Květnou nedělí. Ta upomíná na Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, při němž ho při-
hlížející dav vítal palmovými ratolestmi. Ve Weinviertlu se místo nich použí-
vají posvěcené větvičky vrby jívy – kočičky. Mají ochranný účinek na dům a 
hospodářství. Svěcení kočiček se koná před bohoslužbou, po níž jdou účastní-
ci společně do kostela. Ve Wilfersdorfu (MI) vede palmový průvod na „Svatou 
horu“. V roce 1674 založili knížecí manželé Hartmann a Sidonia z Lichtenštej-
na Wilfersdorfskou křížovou cestu. 
Na Zelený čtvrtek se vzpomíná na Ježíšovo loučení s apoštoly při Poslední ve-
čeři a na jeho modlitbu na Olivové hoře. Večerní mše na Zelený čtvrtek tvoří 
vstup do „tří velikonočních dnů utrpení, smr   a zmrtvýchvstání Páně“ (Tridu-
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Svazky „kočiček“ ke svěcení Dekorace velikonočního stolu

Velikonoční „hrkání“



um sacrum). Po Gloria zvony mlčí. Stejně jako varhany znějí znovu po Aleluja
o velikonoční vigilii. Ve Weinviertlu dávali muži starým hliněným domům nový 
vápenný nátěr. To chránilo zdivo a budovy pak působily o slavnostních dnech 
obzvláště vkusně. Ženy tradičně dělaly velikonoční úklid. 
Velký pátek upomíná na Ježíšovu smrt. V době křížových výprav se po celé 
Evropě pořizovaly kopie jeruzalémské pohřební kaple. Rozkvět zažívaly v ob-
dobí baroka. V severním Weinviertlu jsou kaple Božího hrobu např. v Diepol-
zu (obec Grossharras, MI) a Mailbergu (HL). V kostelech byl ztvárňován Boží 
hrob, dovnitř něj se vkládala dřevěná fi gura a kolem hrobu stála stráž. Na 
vesnicích bylo běžnou praxí, že tuto čestnou funkci zastávali hasiči. V Hohe-
nau an der March (GF) organizují tento zvyk ženy a studen  . Mezi  m konají 
„hrkači“ své obchůzky po vesnici. „Hrkání“ bývalo výsadou ministrantů. Na 
Velký pátek prošli obcí třikrát se zastaveními na určitých místech. Vytvořili 
ucelenou skupinu a společně i nocovali. Na Bílou sobotu po domech „hlídku-
jí“ dě  , odměnou jsou jim kraslice, sladkos   nebo peníze. 
Velikonoce jsou pohyblivé svátky. Jejich termín závisí na prvním jarním úplňku 
a jimi jsou určeny i termíny svátků Nanebevstoupení Páně (40. den), Letnice 
(50. den) a Boží tělo (60. den). O velikonoční vigilii se smutek mění v radost. 
Samotná liturgie je nejslavnostnějším obřadem v rámci katolické církve. Dů-
ležitými prvky jsou při ní oheň, světlo a voda. Po velikonoční vigilii často ná-
sleduje procesí na počest Vzkříšení jako v Hohenau an der March (GF). Kromě 
kostelního ohně – zapálení velké velikonoční svíce – hoří i světské velikonoční 
ohně. Dětem se říká, že velikonoční zajíček jim přináší dárky, které ony pak 
musí hledat. Velikonoční vajíčka a sladkos  , jako jsou čokoládoví zajíčci, se 
skrývají v malých hnízdech. Tradičně blízký vztah ke kmotrům se projevuje 
návštěvami. Dě   nosily kmotrům o Velikonocích (stejně jako na Nový rok a na 
svátek Všech svatých) blahopřání a zato dostávali domácí velikonoční zákusky. 
Od práce osvobozené Velikonoční pondělí je ve Weinviertelu tradičním da-
tem „chození do zeleně“. 
1. máj – státní svátek. Noc před prvním májem byla obávanou nocí, kdy měli 
mládenci právo páchat nepravos  . Vynášeli nářadí a vozy na střechy stodol 
neoblíbených sedláků a odnášeli věci, jež nebyly uschovány. Ve Weinviertlu 
pla   zvláštní „trest“ pro nesezdané páry. Vápnem se naznačuje spojení mezi 
jejich domy, malují se různá říkadla a srdíčka. Ženy mají za úkol je pokud mož-
no nepozorovaně odstranit. V posledních dese  le  ch byl zvyk znovu obno-
ven. Chlapci plní sud směsí vápna a oleje, kterou za jízdy traktorem vypouště-
jí. Celé plochy jsou po mnoho týdnů pokryty bílými čarami. 
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Máje. Rührsdorf, 2007

Obchůzka s králem Letnic



V Dolním Rakousku je zvykem stavět máje v obci nebo před domy představi-
telů obce. Pod vrcholem odloupaného kmene visí ozdobený věnec z větviček. 
Stateční chlapci vylézají na místní májku, aby sundali láhve s vínem nebo klo-
básy, které tam visí. Vzhledem k tomu, že ulice obcí byly vyasfaltovány, není již 
možné stavět májky před domy. Připevňují se proto k plotům předzahrádek. 
Ve Wilfersdorfu (MI) pořádá obec stavění máje na náměs  . Ve Zwingendorfu 
(obec Großharras, MI) je od roku 1995 na rakousko-české hranici „Evropská 
májka“. Koncem měsíce se májky kácí. 
Jako „květnové slavnos  “ jsou označovány Nanebevstoupení Páně (čtvrtek), 
Letnice (neděle a pondělí) a Boží tělo (čtvrtek). Často je svátek Nanebevstou-
pení Páně termínem pro první svaté přijímání pro šes   až dvanác  leté dě  . 
Mladistvým od 14 let je kolem svátku Letnic věnována svátost biřmování
v severním Weinviertlu, například v Dobermannsdorfu (GF), Ernstbrunnu (KO), 
Ke  lasbrunnu (obec Mistelbach), Laa an der Thaya (MI), Maissau (HL), Pla  u 
(obec Zellerndorf, HL), Poysdorfu (MI), Wullersdorfu (HL) a Zistersdorfu (GF). 
Patzmannsdorf (farnost Stronsdorf, MI) zachovává zvyk krále Letnic. Byl to 
pracovní zvyk pastevců dobytka. Chlapec z posledního ročníku střední školy je 
převlečen za masku ve tvaru kužele tvořeného lipovými větvemi, které jej zce-
la obepínají, a třemi pivoňkami nahoře. Dě   ji vedou obcí za doprovodu bu-
beníků. Každých sto metrů krále Letnic otáčejí, tančí kolem něj a zpívají píseň. 
Nejdůležitějším zvykem svátku Božího těla je obchůzka. Kněz nese Nejsvě-
tější svátost v monstranci pod baldachýnem. Doprovázejí ho muzikan   a no-
siči korouhví, dívky oděné v bílém rozhazují po cestě kvě  ny. Procesí dělá 
pravidelné zastávky na 4 místech. Ta jsou označena březovými větvičkami, 
které si na konci slavnos   jejich účastníci rozebírají jako symbol požehnání. 
Do oken domů, kolem kterých průvod prochází, dávají jejich obyvatelé rov-
něž devocionálie a kvě  ny. Farní spolky pořádají společné oslavy Božího těla
v okrese Mistelbach, např. v Ameisu (Gemeinde Staatz), Asparnu an der Zaya, 
Gnadendorfu, Grafensulzu (Gemeinde Ladendorf), Michelste  enu (Gemein-
de Asparn/Z) a Wenzersdorfu (Gemeinde Gnadendorf). 
Začátek letní sezony (mezi 20. a 22. červnem) znamená zlom roku. Starověké 
věrské představy a svátky svatých – Jana (24. červen) a Petra a Pavla (29. čer-
ven) – se spojují s nejdelšími dny a nejkratšími nocemi. V Prinzersorfu (KO) po-
řádá tamní Muzeum brambor letní oheň s ohňostrojem. Ve Wilfersdorfu (MI) 
pořádá farnost Svatojánský oheň v Zayadammu v Hobersdorfu. Další letní 
oslavy se konají ve čtvr   Mistelbach v Altlichtenwarthu, Falkensteinu, Klein-
schweinbarthu (obec Drasenhofen), Mistelbachu, Stronsdorfu a Poysdorfu. 
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Typická sklepní ulička. Niedersulz

Dožínky – poděkování za úrodu. Waidhofen an der Thaya, 2015



Ve Weinviertlu si chlapci vytvořili hodové tradice. Tradičními prvky bylo ob-
jednání muziky, příprava tanečního parketu, pozvání chlapců z okolních obcí, 
průvod s hodovým věncem, tanec a nakonec hra na housle, při které byli 
představitelé obce vyprovázeni domů. V Drösingu (GF) se svatovavřinecké 
hody konají v neděli před 10. srpnem, anebo po něm. 
Novými zvyky jsou letní divadla a fes  valy. Fes  val lidové kultury „Au  ohr-
chen“ v Dolním Rakousku je začátkem léta stálicí již téměř tři dese  le  . Pu-
tovní fes  val se za  m zastavil v Hollabrunnu, Poysdorfu (MI) a Retzu (HL)
v severním Weinviertlu. V Haderes (HL) hraje soukromé roman  cké divadlo
v severním Weinviertelu muzikály a operety v bývalém areálu cihelny. V čer-
venci se na lichtenštejnském zámku Wilfersdorf (MI) koná divadelní fes  val. 
15. srpen – Nanebevze   P. Marie. S ním je spojen zvyk svěcení bylinek. Různé 
bylinkové keře se skládají dohromady podle počtu a druhu výskytu a kněz 
je poté požehná. Jejich použi   jako svátos   odpovídá palmovému keři jako 
ochraně a požehnání pro dům a dvůr. Ve Watzelsdorfu (obec Zellerndorf, HL) 
se každoročně 15. srpna sbírají bylinky do ky  c, které se žehnají a rozdávají 
se na dožínkách.
26. říjen – rakouský státní svátek. V Národním parku Thayatal-Podyjí, který 
se rozkládá na více než 20 km² ve   Waldviertelu a v České republice, vám 
čtyřhodinová túra umožní nahlédnout do jeho vzniku, současných úkolů a 
přeshraniční spolupráce. Jde o bezplatné prohlídky s průvodcem. V Herrn-
baumgartenu (MI) vás labyrintový sklep zve na krátkou procházku s vínem a 
ořechovým chlebem. V Sonnbergu (obec Hollabrunn) se na státní svátek koná 
slavnostní akt.
1. listopad – svátek Všech svatých. Katolický kalendář uvádí více než 10 000 
svatých a blahoslavených, v Rakousku jich žilo kolem 90. Od roku 835 se
v kostele slaví svátek Všech svatých. Mezi světské zvyky patří „vánočka Všech 
svatých“ jako dar kmotra dětem. Chudé dě   si chodily se slovy „pro chudé 
duše“ tyto vánočky vyprošovat. V mnoha weinviertelských hos  ncích, kupř. 
v Kreuzste  enu (MI) a Mistelbachu, je zvyk „vánočkového turnaje“. Setkávají 
se u něj hráči karetních her nebo se hraje v kostky. Výhrou bývá podomácku 
upečená vánočka.
11. listopad – „Mar  ni“. Na den svatého Mar  na se pla  ly úroky a nájmy, a 
to před začátkem adventu coby postní doby. Proto se toho dne více a vydatně 
jedlo a pilo. Ve vinařských oblastech se říká: „Mar  n promění mošt ve víno, 
z burčáku letošní a z letošního staré“. Od tohoto dne si jím můžete připít a 
říct „Na zdraví“. Kolem svátku nabízí „vinařský podzim“ četné atrakce. Poys-
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Advent na zámku Grafenegg

Chvála svatého Mar  na a svěcení vína. Radlbrunn



dorf, rakouské vinařské město, prezentuje v podzimních a zimních měsících 
nové ročníky. V Zellerndorfu (HL) má oslava mar  nského svátku a křest vína 
dlouhou tradici. Svatomar  nská jídla, jako jsou ta v Hobersdorfu (obec Wil-
fersdorf, MI), jsou stále oblíbenější. Dě   oslavují tento svátek lampionovým 
průvodem, jako třeba v Mistelbachu. Ve Wilfersdorfu (MI) je doprovází jezdec 
na koni převlečený za sv. Mar  na a dává jim svatomar  nské rohlíčky.
8. prosinec – Neposkvrněné poče   P. Marie. Tento státní svátek je oblíbeným 
termínem vánočních trhů, které se často konají též o adventních víkendech. 
Jejich předchůdcem byl v roce 1976 „Grafenegger Advent“. Více než 100 vy-
stavovatelů a dese   síce návštěvníků se od té doby se kolem 8. prosince 
každoročně setkávají v historickém zámku v Grafeneggu (KR). Součás   jsou 
kulinářské speciality a program pro dě  , jakož i lampionový průvod v zámec-
kém parku. 
25. prosinec – Vánoce. Známé jsou adventní a vánoční zvyky jako adventní 
věnec a kalendář, rorátní mše, vánoční stromeček a vánoční strom na ná-
měs  ch nebo betlémské světlo míru. Obzvláště oblíbené je stavění betlé-
mů doma a v kostelech. Od roku 1994 působí v Hollabrunnu místní skupina 
Spolku rakouských přátel betlémů. Pořádá pravidelné kurzy stavění jesliček a 
každoroční výstavu v arcibiskupském semináři. Díky činnos   sdružení dostaly 
kostely v regionu, v Bergau (obec Göllersdorf, HL), Göllersdorfu (HL), Groß-
nondorfu (obec Guntersdorf, HL), Guntersdorfu (HL), Hollabrunnu, Oberlei-
su (obec Ernstbrunn, KO), Oberthernu (obec Heldenberg, HL) a Radlbrunnu 
(obec Ziersdorf, HL), nové jesličky.

Tyto příklady z 50 lokalit představují jen malý výběr ze zvyků severního Wein-
viertlu. Zkratky v závorkách označují poli  cké okresy Hollabrunn (HL), Korne-
uburg (KO), Krems (KR), Mistelbach (MI) a Tulln (TU).

Dr. Helga Maria Wolf
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Pondělní hodová zábava „pod májú“. Velké Bílovice, 2020
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