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JIHOČESKÝ KRAJ  |  NÁRODOPISNÁ OBLAST  BLATA

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ

OBCHŮZKA SVATÉHO MIKULÁŠE – 5. prosince
Mikulášská obchůzka patří k nejrozšířenějším lidovým obyčejům, které si svou oblibu udržely  
do dnešních dnů. V předvečer svátku sv. Mikuláše nelze přehlédnout skupinky tvořené třemi 
postavami: Mikuláš jako autorita budící u dětí respekt s nezpochybnitelným smyslem pro spra-
vedlnost, čert jako představitel trestu za nepravosti, anděl pak jako postava veskrze kladná, 
vyjadřující útěchu a naději. Obchůzka má podobu návštěvy v domácnostech, jejíž příchod je  
dětmi s napětím očekáván. Neodmyslitelnou součástí tradice je mikulášská nadílka tvořená 
zpravidla sladkostmi, ovocem, ořechy a …uhlím. 

Obchůzka svatého mikuláše v praxi
Skupina dětí převlečených za Mikuláše, čerty a andílky obchází nejen domácnosti, ale také ma-
teřské a základní školy, kam chodí potěšit a také trochu postrašit malé děti. Odměnou za písničku 
nebo báseň jsou sladkosti, oříšky nebo ovoce.
Každoročně je tento zvyk zařazován do zimního pásma souboru, připomínající předvánoční  
tradice. Veřejnost má tak možnost vidět je v co nejúplnější podobě.

Andrea Lacinová

DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR

DUBÍNEK
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RUnDgAng DES HEILIgEn nIKOLAUSES – 5. dezer
Der Nikolausrundgang gehört zu den meist verbreiteten Volksbräuchen, die sich ihre Beliebtheit  
bis heute erhalten haben. Am Vorabend des Festes des Heiligen Nikolaus bilden sich Gruppen in 
drei Gestalten, die man nicht übersehen kann: der Nikolaus als Autorität, der bei den Kindern 
Respekt  mit einem unbestreitbaren Sinn für Gerechtigkeit hat, der Krampus als Vertreter der 
Strafe für Ungerechtigkeit und ein Engel als positive Figur, welche Trost und Hoffnung zum 
Ausdruck bringt. Der Rundgang erfolgt in Form eines Besuchs von Haus zu Haus, der von den 
Kindern mit Spannung erwartet wird. Ein fester Bestandteil der Tradition ist das Nikolausge-
schenk, welches normalerweise aus Süßigkeiten, Obst, Nüssen und… Kohle besteht. 

Der rundgang des heiligen Nikolaus in der praxis
Eine Gruppe von Kindern, die als Nikolaus, Krampus und  Engel verkleidet sind, machen Besu-
che. Nicht nur in den Haushalten,  sondern auch in den Kindergärten und Grundschulen, in 
denen sie kleine Kinder erfreuen und diese auch ein wenig erschrecken. Als Belohnung für ein 
Lied oder Gedicht verteilen sie  Süßigkeiten, Nüsse oder Obst. 
Diese Gewohnheit wird jedes Jahr in das Winterprogramm der Gruppe aufgenommen  und erin-
nert an die vorweihnachtlichen Traditionen. Die Öffentlichkeit kann sie somit in der bestmög-
lichen Form wahrnehmen.

Andrea Lacinová

KINDERFOLKLOREGRUPPE 

DUBÍNEK

STADT SEZIMOVO ÚSTÍ

RUnDgAng DES HEILIgEn nIKOLAUSES – 5. dezember
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Dubínek
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NÁRODOPISNÝ SOUBOR 

KOVÁřOVÁNEK
OBCHŮZKA S MEDVĚDEM
Uvedený zvyk je jednou z variant tradičních obchůzek po staveních, které patří k masopustnímu 
období, jež začíná Třemi králi a končí popeleční středou. V Kovářově tento lidový obyčej udržuje 
dětský národopisný soubor Kovářovánek. Hlavní maskou je medvěd, kterého doprovázejí další 
masopustní maškary, zpravidla za doprovodu hudebního nástroje dud, dále tamburín, frkaček 
čí bubínků. 

masopustní Obchůzka s medvědem v praxi
Veselý průvod navštěvuje stavení po obci, každoročně zavítá do mateřské školy, kam maškary 
chodí potěšit i nejmenší děti. Při každém zastavení dovádivé masky zazpívají veselou písničku  
a zatančí masopustní kolečko kolem medvěda. Všichni jsou následně počastováni masopustními 
dobrotami i závdavkem do kasičky. Nechybí ani hlazení huňáče, za které každý odvážlivec obdrží 
kapesní kalendářík právě s jeho podobenkou.
Závěr masopustního zvyku patří dle tradice poražení medvěda velkou palicí, po kterém následu-
je ochutnávání pravých domácích masopustních koblih.

manželé milan a Pavla Škochovi

JIHOČESKÝ KRAJ  |  NÁRODOPISNÁ OBLAST  KOZÁCKO

OBEC KOVÁřOV
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RUnDgAng MIT DEM BäR
Dieser Brauch ist eine der Varianten von traditionellen Rundgängen von Haus zu Haus,  die zum 
Zeitraum des Faschings  gehören, die mit den Dreikönigen beginnen und am Aschermittwoch 
enden. Dieser Volksbrauch wird in Kovářov von der ethnographischen Kindergruppe Kovářová-
nek gepflegt. Die Hauptmaske ist ein Bär, der von anderen Masken begleitet wird und gewöhn-
lich von einem Musikinstrument wie Dudelsack, Tamburin, Schnappern oder Trommel ergänzt 
ist. 

Rundgang mit dem bär in der praxis 
Der fröhliche Rundgang besucht jedes Haus in der Gemeinde. Jedes Jahr wird er auch in den 
Kindergarten durchgeführt, wo auch die jüngsten Kinder von den Masken erfreut werden. 
Bei jedem Hausbesuch singen die herumtollenden Masken ein fröhliches Lied und tanzen um 
den Bären herum. Alle bekommen danach Faschingsschmankerl und Trinkgeld in die Kasse.  
Es fehlt auch nicht das Streicheln des Pelzes, wofür jeder Wagehals einen Taschenkalender  
mit dem Bärenbild bekommt. Der Faschingstradition nach wird am Ende der Bär mit einem 
großen Schlegel geschlachtet. Anschließend werden echte hausgemachte Faschingskrapfen  
verkostet.

Ehepaar  milan und Pavla Škoch

FOLKLOREGRUPPE

KOVÁřOVÁNEK

gemeinde Kovářov

SÜDBÖHMISCHER KREIS  |  ETHNOGRAPHISCHES GEBIET 

KOZÁCKO
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Kovářovánek



OBCHŮZKA BARBOREK
Chodívala prý večer před sv. Barborou nějaká žena, obyčejně vdaná, od statku ke statku po 
celé vsi. Někde měla na sobě bílé šaty, volné, jinde zase měla černé šaty, též volné. Vlasy měla 
dlouhé, rozpuštěné, po zádech splývající. V pravé ruce držela metličku, pentličkami ozdobenou, 
kterou hrozila dítkám, které se nerady modlily nebo které rodičů neposlouchaly. S ní chodil též 
anděl, který nosil v košíku různé dárky, jako jablka, ořechy a cukrovinky. Které děti se modlily  
a o kterých rodiče vydali svědectví, že poslouchají, obdržely od anděla dárky, neposlušné však 
byly pokárány a bylo jim metličkou pohroženo. Při takové návštěvě sv. Barbora a anděl také 
zpívali. 

LITERATURA: Čeněk Zíbrt, Veselé chvíle v životě lidu českého

Obchůzka Barborek v praxi
Prácheňáček realizuje obchůzku Barborek v jevištním provedení v rámci vánočního vystoupení. 
Větší dívky – Barborky jsou oblečené v dlouhých bílých šatech, v pase přepásaných stuhou, hlavy 
mají zakryté látkou ze záclonoviny, na ní věneček. V jedné ruce drží metličku a v druhé světýlko. 
Přichází v zástupu setmělým sálem a ponurým hlasem zpívají o hrozném osudu svaté Barbo-
ry: „Barboro, z rodu vzácného, dcero otce zuřivého. My Tě ctíme, velebíme, tak, jak můžeme  
a víme...“ 
Na pódiu čekají menší děti a Barborky jim domlouvají: “My jsme čtyry Babory, jdeme ze Svaté 
Hory; neseme vám všelijaké dary, abychom vám také nějaké daly. My Barborky jsme, z daleké 
krajiny jdeme a dárky vám neseme, neseme, neseme, velice to krásné. Kdo se modlit bude, tomu 
je dáme, a kdo nebude, tomu hodně nalupáme ….“ 

Hana Kozubíková, Kateřina Holá

JIHOČESKÝ KRAJ  |  NÁRODOPISNÁ OBLAST PRÁCHEŇSKO

MĚSTO STRAKOnICE

SOUBOR 

PRÁCHEŇÁČEK
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RUnDgAng DER HEILIgEn BARBARA
Am Abend vor der heiligen Barbara ging angeblich eine Frau, meistens verheiratet, vom Bauer-
nhof zu Bauernhof im ganzen Dorf herum. Irgendwo hatte sie ein weißes lockeres Kleid an,  
woanders wieder ein schwarzes Kleid, auch locker. Die Haare hatte sie lang, lose, am Rücken 
verflossen. In der rechten Hand eine Rute, mit Pendel geschmückt, mit derer sie Kinder bedroh-
te, die nicht gerne beten, oder nicht auf ihre Eltern hörten. Mit ihr ging auch ein Engel, der in  
seinem Korb verschiedene Geschenke trug, wie Apfel, Nüsse und Süßigkeiten. Die Kinder die 
beten und von denen ihre Eltern bezeugt haben, dass es so ist, erhielten Geschenke vom Engel, 
aber die Ungehorsamen wurden ermahnt und mit der Rute bedroht. Bei so einem Besuch hat  
die heilige Barbara mit dem Engel auch gesungen. 

LITERATURA: Čeněk Zíbrt, Veselé chvíle v životě lidu českého

Der Rundgang der heiligen Barbara in der Praxis
Die Gruppe Prácheňáček setzt den Rundgang der heiligen Barbara in Bühnenverarbeitung im 
Rahmen des Weihnachtsauftrittes um. Die größeren Mädchen – die Barbaras sind mit langen  
weißen Kleidern bekleidet, in der Taille mit einem Band als Gürtel umwickelt, die Köpfe mit Stoff 
aus Vorhängen bedeckt, darauf ein Kränzchen. In einer Hand halten sie einen Zweig (kleine Rute) 
und in der anderer ein Licht. Sie kommen hintereinander in den dunklen Saal hinein  und singen 
mit grimmiger Stimme über das schreckliche Schicksal der heiligen Barbara:  „Barbara, von einer 
seltenen Gattung, du Tochter des wütenden Vaters. Wir ehren dich, verhimmeln dich, wie wir 
können und wissen ....“ 
Auf dem Podium warten kleinere Kinder und die Barbaras sprechen ihnen zu: “Wir sind vier 
Barbaras, kommen vom heiligen Berg; bringen euch verschiedene Geschenke mit, wir geben 
euch auch einige. Wir sind die Barbaras, kommen aus fernem Land, bringen Geschenke, die wir 
tragen, tragen, tragen, die sehr schön sind. Wer beten wird, dem geben wir sie und wer nicht 
betet, den schlagen wir sehr viel  ….“

Hana Kozubíková, Kateřina Holá

SÜDBÖHMISCHER KREIS  |  ETHNOGRAPHISCHES GEBIET 

PRÁCHEŇSKO

STADT STRAKOnICE

PRÁCHEŇÁČEK
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Prácheňáček



KRAJ VYSOČInA  |  NÁRODOPISNÁ OBLAST  HORÁCKO

OTEVÍRÁnÍ STUDÁnEK
Zvyk čištění studánek se objevuje na celém Horácku. Měl zajistit dostatek vody pro lidi i zvířata 
a dostatek vláhy po celý rok. Byl to zvyk velice praktický. Při letních polních pracích bylo potřeba 
velké množství vody na pití, zvláště o „senách“ a o žních jak pro lidi, tak i pro tažná zvířata. Stu-
dánky byla na Horácku takřka všudypřítomné a lidé dbali na to, aby byly vždy čisté a byla v nich 
dobrá voda. A tak, jakmile se na jaře sluníčko trochu rozzářilo a oteplilo se, vyrazily dívky do luk 
a polí na čištění studánek. Vzaly háky, hrabice a lopaty a za zpěvu obcházely studánky, vyčistily 
je, upravily okolí a vyztužily kraje a dna kameny, aby bylo možno čistou vodu ze studánek bez 
problémů čepovat. Po návratu z této práce děvčata obcházela vesnici a dostávala odměnu.

Otevírání studánek na jevišti
Soubor zvyk neprovozuje v praxi, ale přenesl ho na jeviště: Děvčata přicházejí ke studánce 
v bílém oblečení (halence a sukni), prostovlasé, česané do copů, jen královnička má na hlavě 
věnec a v rukách džbán. Přinášejí si nářadí a obstoupí studánku, za zpěvu ji i její odtok a okolí 
vyčistí a ozdobí kvítím. Královnička rozlije její vodu do čtyř stran a vhodí do studánky svůj 
věneček. Děvčata si kolem studánky zatančí a odcházejí k další studánce. Aby činnost na jevišti 
vypadala přirozeně, nejprve jsme si čištění studánky vyzkoušeli v praxi.

miloslav Brtník

SOUBOR 

ŠÍPEK JIHLAVA

MĚSTO JIHLAVA
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KREIS VYSOČInA  |  ETHNOGRAPHISCHES GEBIET HORÁCKO

ERÖFFnUng DER BRUnnEn  
Im gesamten ethnographischen Gebiet Horácko erscheint der Brauch der Quellenreinigung. Der 
Brauch sollte genug Wasser für Leute, auch Vieh und genug Nässe für das ganze Jahr sichern. Es 
war ein sehr praktischer Brauch. Während der Feldarbeiten im Sommer wurde eine große Men-
ge Trinkwasser benötigt, insbesondere beim Heutrocknen und bei der Ernte für Menschen und 
Zugtiere. Die Brunnen waren in Horácko fast allgegenwärtig, und die Menschen sorgten dafür, 
dass sie immer sauber waren und gutes Wasser darin war. Und so, als die Sonne im Frühling 
ein wenig zu scheinen begann und als es warm wurde, gingen die Mädchen zu den Wiesen und 
Feldern, um die Brunnen zu reinigen. Sie nahmen Stange, Rechen und Schaufeln und gingen 
beim Singen um die Brunnen herum, säuberten sie, bereiteten die Umgebung auf, verstärkten 
die Kanten und den Boden mit Steinen, so dass man sauberes Wasser aus den Brunnen ohne 
Probleme gewinnen konnte. Nach der Rückkehr von dieser Arbeit machten die Mädchen einen 
Dorfrundgang und erhielten eine Belohnung.  

Eröffnung der Brunnen auf der Bühne 
Die Gruppe übt diesen Brauch nicht in der Praxis aus, sie hat ihn auf die Bühne verlegt:  Die 
Mädchen kommen zum Brunnen in weißer Kleidung (Bluse und Rock), ohne Kopfbedeckung, 
die Haare in einem Zopf geflochten, nur die Königin trägt am Kopf ein Kränzchen und in den 
Händen einen Krug.  Sie bringen Werkzeug mit und stehen um den Brunnen. Singend reinigen 
sie diesen, seinen Abfluss und die Umgebung, dann schmücken sie ihn mit Blumen.  Die Königin 
gießt ihr Wasser in vier Seiten und wirft ihren Kranz in den Brunnen.  Abschließend tanzen die 
Mädchen um den Brunnen herum und begeben sich dann zum nächsten Brunnen.  Damit die 
Aktivität auf der Bühne natürlich aussieht, haben wir zunächst die Reinigung des Brunnens in 
der Praxis ausprobiert.

miloslav Brtník

GRUPPE 

ŠÍPEK JIHLAVA

STADT JIHLAVA
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Šípek

Foto: archiv soubor Šípek



DOLnÍ RAKOUSKO

KRÁL LETnIC (svatodušní svátky)
V celé Evropě rozšířený, nyní i ve dvou obcích Dolního Rakouska, je udržován zvyk „Průvod 
s králem Letnic“.  Takové zelené postavy existovaly v Anglii (Jack in the green), Francii (Le pere 
Mai), přes Švýcarsko (Maibär), Německo (Laubmann), Jugoslavii (Zeleny Juray) až po Rusko.  
V díle „Kronprinzenwerk“ z roku 1890 je uveden „Zelený Georg“ ze Štýrska. 

Nejstarší zmínky o tomto zvyku pochází z roku 1555. 
Ve  Weinviertelu  jej koncem 19. století revitalizoval ředitel školy.  V Patzmannsdorfu (obec Stron-
sdorf, okres Mistelbach) je maskován chlapec posledního ročníku. Je zahalen kónicky svázaný-
mi březovými větvičkami, na špičce zakončené třemi pivoňkami. Děti vedou tuto postavu obcí, 
bubeníci a sběratelé ji doprovázejí. Každých 100 metrů krále Letnic otáčejí, obtančí ho a písní 
žádají: „Cestujeme tam, cestujeme sem a přinášíme sem zeleného krále Letnic. Ze zelené louky, 
ze zelené louky, to je náš zvyk o Letnicích. Každý by měl uctívat boha na jeho nejvyšším trůnu.  
Kristus se narodil jako jediný Boží syn, Maria tak čistá má být panna. A dvaceti stříbrňák by  
u toho také měl být Juche!“ (dvaceti stříbrňák = dvacetikrejcarová mince, ve Vídni zvaná také  
„Koferl“). Vesničané dávají dětem peníze, které si potom aktéři rozdělí. Šaty z listí jsou na závěr 
vhozeny do potoka. Vysvětlení tohoto zvyku – koledování je pro období jara zřejmé. Začala služ-
ba pastýřům na obecních lukách, ti si svůj plat vyzvedávali u jednotlivých sedláků. V Arbesthalu 
(Dolním Rakousku) prochází král Letnic se svým doprovodem uličkou Kellergasse. 

Volkskultur Niederösterreich
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nIEDERÖSTERREICH

PFIngSTKÖnIg
In ganz Europa weit verbreitet, jetzt in zwei Gemeinden Niederösterreichs gepflegt, ist der 
Umzug mit dem Pfingstkönig. Solche Grüngestalten gab es von England (Jack in the green), Frank- 
reich (Le père mai), über die Schweiz (Maibär), Deutschland (Laubmann), Jugoslawien (Zeleny 
Juray) bis nach Russland. Im Kronprinzenwerk aus 1890 findet sich ein „Grüner Georg“ aus der 
Steiermark.
Die älteste Nachricht des Brauches in Niederösterreich geht auf das Jahr 1555 zurück. 
Im Weinviertel hat ihn Ende des 19. Jahrhunderts ein Schuldirektor revitalisiert. In Patzmanns- 
dorf (Gemeinde Stronsdorf, Bezirk Mistelbach) wird ein Bub der letzten Hauptschulklasse ver-
kleidet. Kegelförmig zusammengebundene Birkenzweige umhüllen ihn, an der Spitze stecken 
drei Pfingstrosen. Kinder führen die Gestalt durch den Ort, Trommler und Sammler begleiten 
sie. Alle 100 Meter drehen sie den Pfingstkönig, umtanzen ihn und heischen mit dem Lied: „Wir 
reisen dahin, wir reisen daher und bringen den grünen Pfingstkönig daher. Aus grüner Au, aus 
grüner Au, das ist bei uns zu Pfingsten der Brauch. Ein jeder soll Gott ehren auf seinem höchsten 
Thron. Christus ist geboren als Gottes einziger Sohn. Maria so rein soll Jungfrau sein. Und ein 
Silberzwanziger soll auch dabei sein, Juche!“. (Silberzwanziger = 20-Kreuzer-Münze, in Wien 
auch Koferl genannt) Die Dorfbewohner geben den Kindern Geld, das sich die Akteure teilen. 
Das Laubkleid wird am Ende in den Bach geworfen. Die Erklärung des Heischebrauchs (heischen, 
mhd. eischen - fordern, fragen) zum Frühlingstermin ist naheliegend. Es begann der Dienst des 
Viehhirten auf der Gemeindeweide, der sich seinen Lohn bei den einzelnen Bauern abholte.  
In Arbesthal (NÖ) zieht der Pfingstkönig mit seinen Begleitern durch die Kellergasse.

Volkskultur Niederösterreich
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Niederösterreich

Foto: archiv Volkskultur Niederösterreich
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Dům regionů a dětských folklorních tradic v Kovářově
Haus der Regionen und Kinderfolkloretraditionen in Kovářov

www.jfos.cz

realizuje Jihočeské folklorní sdružení (JFoS) v rámci přeshraničního projektu
Die Realisierung erfolgt durch die Südböhmische Folklore Vereinigung (JFoS) im Rahmen des Projektes
Lidová kultura | Volkskultur AT – CZ


