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ZVYKY A TRADICE  
REGIONU HŘEBEČSKA 

Vzdělávací oblast:   Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Výstupy RVP:    1. stupeň
 Žák vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství 

a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska pří-
rodního, historického, politického, správního a vlastnického. 

 Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka,  
o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porov-
nává minulost a současnost. Žák srovnává a hodnotí na vybraných 
ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti 
a současnosti s využitím regionálních specifik.

Výstupy RVP:  2. stupeň
 Žák uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde 

jsou tyto zdroje shromažďovány.
 Žák posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení kon-

krétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci.

Věk:  4. – 7. třída

Anotace:  Cílem lekce je seznámit žáky s regionem Hřebečsko a s někte-
rými tradicemi této oblasti. Žáci budou umět interpretovat po-
jem tradice a budou vědět, jaké tradice a zvyky se v oslavovaly  
a do dnešních dnů slaví také v Lanškrouně a jeho okolí. V této 
lekci bude využita skupinová (kooperativní) výuka, slovní me-
toda (výklad) a v průběhu lekce rozhovor.

Časová dotace:  80 minut/ 2 vyučovací hodiny

Pomůcky:   notebook, programy PowerPoint, Excel (nebo flip chart či tabule), data-
projektor

POSTUP:

1)  Teoretická část
 Na počátku hodiny učitel seznámí žáky s tím, co jsou to tradice a zvyky. Dále krátce před-

staví region Hřebečsko. Přiblíží žákům, jaké tradice a zvyky se v našem městě oslavovaly  
a do dneška slaví. Neopomene zmínit i něco o Lanškrounské kopě jako o nové tradici, která 
má v této lekci také výsadní postavení.
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2)  Zbývající část lekce je organizována formou zábavné hry Riskuj, odkaz na její online formu 
je na ddm-lanskroun.cz.  Před samotnou soutěží učitel žákům vysvětlí pravidla soutěže 
RISKUJ a rozdělí je do několika skupin (podle jejich počtu).

Ovládání hry Riskuj v PowerPointové prezentaci:
Učitel spustí PowerPoint a nastaví se myší na horní lištu, kde odklikne myší – PREZENTACE, 
dále odklikne – OD ZAČÁTKU. Prezentace se nastaví na počáteční obrázek, kde se potom 
učitel pohybuje pomocí klávesy Enter. Jakmile se učitel dostane na další obrázek (bodo-
vé schéma), klikne na částku, kterou si žáci z prvního týmu vyberou. Poté učitel najede  
na šipku a ručičkou vybere částku, kterou si žáci vybrali. Přečte otázku soutěže, vyvolá nabí-
zené možnosti Entrem a až žáci odpoví, opět Entrem ukáže správnou odpověď. Po zodpo-
vězení otázky se učitel posune na domeček, kterým se vrátí na hlavní stranu soutěže (tedy 
ženu, která dere peří). Entrem se ihned vrátí na tabulku s částkami. Poté učitel pokračuje 
stejným způsobem, až se projdou všechna políčka herního pole.

Vyhodnocování této soutěže je připraveno v excelovské tabulce, do které se zapisují získané 
body všech týmů. Nicméně lze samozřejmě vyhodnocovat ručně na tabuli či flipchart, podle 
uvážení. Je možné tímto zapisováním pověřit i některého žáka.
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TEORIE K LEKCI - Zvyky a tradice v regionu
Město Lanškroun patří do kulturní oblasti Hřebečska, která sdružovala mimo tohoto města také 
Moravskou Třebovou, Svitavy, Zábřeh, Mohelnici, Březovou a jejich okolní obce. Hřebečtí oby-
vatelé byli většinou Němci, kteří bydleli v okolí hřebene Hřebeč: na pomezí Českomoravské vy-
sočiny, v blízkosti těchto měst. Lidé bydleli ve franckém typu stavby obdélníkového obytného 
domu o výměře cca 8 x 10 m, s hlubokou staženou střechou a nízkými stěnami, kde mohl být 
ubytován člověk i dobytek. Obyvatelé Hřebečska měli prostý šat a jedli jednoduché jídlo. V hře-
bečských vesnicích se vstávalo velmi brzy - v létě ve tři nebo čtyři hodiny a v zimě kolem páté 
hodiny ranní. Spát se chodilo v létě v devět nebo v deset hodin a v zimě již po osmé večerní.1

Lidové tradice, zvyky a obřady mají v tomto regionu své místo i svou historii. Tradice je tedy 
něco, co se dědí a je součástí identity. Jde například o charakteristické umění určité spole-
čenské skupiny, její součástí jsou hudba, tanec, příběhy, gastronomie a další věci. Kalendářní 
zvyky a obyčeje v oblasti Hřebečska začínaly na Nový rok, kdy se v Lanškrouně za okna po-
kládala zdobená jablka.2 Ta se připravila tím způsobem, že zespod jablka se zapíchnula čtyři 
dřívka, na kterých jablko sedělo. Dřívka se zasadila do mechu. Nahoře se na jablko nasadila 
čtyři další menší dřívka, na něž se připevnily čtyři pozlacené ořechy. Ořechy symbolizovaly 
čtyři čtvrtletí a uprostřed celého stojánku vlál praporek. Podle trvanlivosti jablek a kvality 
ořechů se usuzovalo, jaký bude rok a jaká budou roční období.3

Doba vánoční končí v neděli po Třech králích, kdy se slaví Křest Páně (také Zjevení Páně). 
V předvečer tohoto svátku na Hřebečsku světili vodu, vavřín, křídu, kadidlo a sůl. Chu-
dé děti přestrojené za tři krále Kašpara, Melichara a Baltazara chodívaly od domu k domu 
a psaly svěcenou křídou nade dveře písmena K+M+B a zpívaly koledy. V době od Tří králů  
do Hromnic zde organizovali sedláci na statcích u svatých obrazů Panny Marie nebo svatého 
Josefa odpoledne zasvěcená modlitbám. 

Na Hromnice (2. 2.) děti dostávaly vysvědčení a lidé si nechávali posvětit svíčky, které se po-
sléze zapalovaly při bouřkách, aby ochránily domy před blesky. Po Hromnicích se uctíval 
v této oblasti svátek svatého Blažeje, kdy se hřebečtí žáci bavili tím, že chodili v papírových 
strakatých čepicích, zpívali a vybírali dary, ze kterých potom uspořádali hostinu. 24. února 
se oslavoval patron úrody svatý Matěj. Děti ráno vybíhaly z domu hned ráno v nočních ko-
šilkách a třásly ovocnými stromy, aby dobře rodily. Cizí děti, které se tohoto zvyku účastnily, 
dostaly výslužkou sušené ovoce. Svátkem školáků a žáků byl 12. březen - svátek svatého Ře-
hoře, který doprovázel s berlou a papírovou biskupskou čepicí na hlavě děti, které chodily 
s kantorem na koledu. Nejmenší žáci představovali anděly.4

Od února až do 7. března trval Masopust, který je společně s Velikonoci pohyblivým svátkem. 
Masopust se slavil tři dny, přípravou na něj byla zabijačka a tradičním masopustním jídlem 
byla vepřová pečeně se zelím. Masopustní zábava se konala v neděli. V pondělí a v úterý 
procházely vesnicí maškary za doprovodu muziky. Hrály se humorné scénky a při návště-
vách domů se tancovalo, zpívalo a dostávalo pohoštění. V čele průvodu chodíval medvěd 
a medvědář, za nimi šli dva zloději a kominík, který měl žebřík, za jehož pomoci lezl lidem  
na záda. Dalšími tradičními maskami byl pár v zaječí kůži, šiml, žid, lékař a závěr průvodu tvo-
řili cikáni, myslivec, Turci. V Hřebečsku se do průvodu zapojovali chlapci s dřevěnými koňmi, 
kteří byli vyřezáni z lipového dřeva, bez noh, pouze s hlavou, hřívou a ocasem a byli připev-
něni na bocích jezdců. Ještě během zimy i o následující postní době chodily po vesnicích 

1 Srov. BORKOVCOVÁ, Marie a Irena KUNCOVÁ. Hřebečské zvykosloví, kroje, písně a tance. 1. vyd. Lanškroun:  
Městské muzeum, 2001. ISBN 80-238-7894-8, s. 7-20.

2 Příloha č. 2: Obrázek novoročního stojánku

3 Srov. BORKOVCOVÁ, Marie a Irena KUNCOVÁ. Hřebečské zvykosloví, kroje, písně a tance. 1. vyd. Lanškroun:  
Městské muzeum, 2001. ISBN 80-238-7894-8, s. 39.

4 Tamtéž, s. 40–42.
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dvě postavy oblečené jako zima a léto. Zima byl muž ustrojený v huňatém kožichu a léto 
byla žena s květinovým věnečkem a rozpuštěnými vlasy. Zpívaly se starodávné bojové písně  
a nakonec zpěv vyústil v chválu Boha i všech čtvero ročních období. 5

Předvelikonoční půst zahajovala popeleční středa, kdy se rolnický syn převlékl za medvěda 
a řinčel těžkými řetězy, za doprovodu hudby chodil od domu k domu, kde tancoval a skákal. 
Medvěd ztělesňoval odcházející zimu a přicházející jaro. Hospodyně smažily koblihy, které se 
schovávaly do koše. O Smrtné neděli se potom vystrojila „smrt“ do pěkného oděvu a u lesa 
se odstrojila a spálila. Chlapci v lese usekli jedlový stromeček a dali ho děvčatům do rukou. 
Děvčata se přestrojila do šatů, které měla na sobě smrt, a ty potom jako „líto“ nebo anděla 
vedli ostatní zpět do vsi. Chlapci usekli jedlový stromeček a v čele průvodu šli potom s má-
jíčkem. Děvčata kráčela s lítem za nimi, májíček zanesli do stavení, odkud vynesli smrt. Ve 
vesnicích na Hřebečsku se o Květné neděli, kdy se světí kočičky, přibíjely tři větvičky křížem 
na dveře od chlévů, které měly ochránit stavení před čarodějnicemi. 

Velikonoce jsou nejdůležitějším křesťanským svátkem, oslavou Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
V okolí Lanškrounska se barvila vajíčka zeleným mladým žitem nazeleno, nažluto až hnědo va-
řenými slupkami z cibule a někdy se polepovala slámou anebo se na vejcích objevovaly různé 
průpovídky, například: „Karafiáty, tulipány, růže, až uvadnou, nikdo jim nepomůže.“6 Lanškrounská  
velikonoční průpovídka potom zněla takto: „Na mrskut k vám jdem, dnešní velikonoce jsou 
svaté všem. Podaruj mě, podaruj, ať je celý koláč můj a jedno vajíčko k tomu, bez krejcaru nejdu 
domů.“7 Velmi oblíbené byly na Lanškrounsku velikonoční (setbové) jízdy, kdy mladí chlapci 
a muži osedlali koně, s křížem potom objeli všechna pole, po skončení jízdy byla slavnostní 
mše a k večeru potom tancovačka.8

Na ochranu stavení před čarodějnicemi se 30. dubna stavení kropila svěcenou vodou a před 
vrata se zapichovaly pichlavé pruty. Z toho samého důvodu se také zapichovaly vidle i košťa-
ta a pod drn se dávalo vejce. Ohně se potom pálily na vyvýšených místech. S příchodem 
měsíce května (Sv. Filip a Jakub) se stavěly máje, kdy chlapci v lese uřízli stromek a ozdobili ho 
věnci, stužkami, kvítím a šátky, poté ho postavili doprostřed návsi, kde s děvčaty tancovali.9

Svátek Jana Nepomuckého (16. 5.) se slavil v mnoha obcích na Lanškrounsku, protože jeho 
socha stála téměř na každém mostě. Byl totiž patronem mostů, ochráncem proti povodním  
a v lidovém prostředí byl tento svátek spojen s mnohými pověrami.10

Dalším pohyblivým svátkem v liturgickém roce jsou Svatodušní svátky – Letnice.  
Ve městech na Hřebečsku měly Letnice svého „ptačího krále“ a vesnice svého „krále letniční-
ho“ a lidské příbytky byly zdobeny dřevinami a bylinami. Na dobu letního slunovratu připadá 
Svátek svatého Jana Křtitele, kdy se pálily svatojánské ohně, u kterých se scházela mládež, 
chlapci přeskakovali plameny, v předvečer tohoto svátku se trhaly léčivé byliny. V hřebeč-
ských vesnicích se o letním slunovratu konaly poutě a několik dní před nimi se pekly koláče  
a mše se sloužily v krásně vyzdobených kostelích, v jejichž okolích se stavěl jarmark (koloto-
če, krámky, houpačky, střelnice).11

5 Srov. BORKOVCOVÁ, Marie a Irena KUNCOVÁ. Hřebečské zvykosloví, kroje, písně a tance. 1. vyd. Lanškroun:  
Městské muzeum, 2001. ISBN 80-238-7894-8, s. 40-50.

6 Tamtéž, s. 52.

7 Tamtéž, s. 55.

8 Tamtéž, s. 50-57.

9 Tamtéž, s. 57-58.

10 Tamtéž, s. 59.

11 Tamtéž, s. 60–61.
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V době, kdy uzrála tráva a obilí, nastal čas senosečí a žní. V červenci, když byla tráva poseče-
ná, dostávali ženci k přesnídávce chleba s máslem či s tvarohem, olomoucké syrečky nebo 
tavený sýr a k tomu dvě štamprličky. V měsíci srpnu potom vrcholily žně. Poslední sekáči 
byli odvezeni z pole s muzikou a nejhezčí mládenci nesli dožínkový věnec, který se ozdobil 
květinami a mašlemi. Za tímto věncem šli ostatní a průvod uzavírala poslední fůra úrody.  
Na statku se tento věnec předal selce a dožínky pokračovaly tancem a zpěvem.12

Zářijové svatováclavské posvícení a procesí se na Hřebečsku slavívalo, tak jako jinde v Če-
chách, k uctění českého knížete zavražděného bratrem Boleslavem II. V Lanškrouně  
se o posvícení dělaly posvícenské praporky, kdy děti vystřihly z papíru zoubkované praporky, 
které potom polepily třásněmi a svatými obrázky, připevnily je potom na tenká dřívka. Těmi-
to praporky děti vyzdobily otvory štítů domů na náměstí.13

Nástup zimních dní začínal výzdobou hrobů, které se začaly upravovat již před svátkem 
Všech svatých. Hroby se pokryly mechem a smrkovými větvemi a o Dušičkách lidé nosili  
na hroby věnce a kytice, sloužily se mše za zemřelé a lidé se modlili za své blízké. Svatý Mar-
tin znamenal první sníh, posvícenskou husu a martinské rohlíky a dlouhé zimní večery byly 
vyplněny na Hřebečsku prací. Dralo se peří, předl se len, děti si hrály, zpívalo se, žertovalo  
se (hra na mlýn, házení střepů z hrnců, tichá hudba, tlačení můry, trhání třešní atd.). 

Od počátku adventní doby vyřezávali hřebečtí řezbáři figurky do svých betlémů, které byly zná-
mé široko daleko. Prosinec měl celou řadu tradic, například řezání „barborek“ (třešňových větvi-
ček), mikulášské průvody nebo třeba chození Lucek. V předvečer svátku svaté Barbory chodívaly  
po venkovských domech na Hřebečsku „Barborky“, ženy a dívky, které byly zahaleny do bí-
lých prostěradel a šatů se závojem či rouškou, která jim schovávala tvář. Držely košík s ovo-
cem a sladkostmi, kterými potom podělily hodné děti, zlobivým dětem pohrozily metlou.14

Během Štědrého dne se udržovaly dávné zvyky. Na Lanškrounsku se pro zdraví chodilo  
ke studni či potoku nebo se slibovalo dětem, že když se v tento den postí, uvidí zlaté prasát-
ko. Během dne se stavěly jesličky a místnost se zdobila stromečkem a chvojím, muži se starali  
o dobytek a ženy o svátečný pokrmy ke Štědré večeři. Večeře se skládala z šesti až dvanác-
ti chodů (zelná polévka, kuba, hrách, sladká kaše, ovoce, ořechy). Ke svačině se na Štědrý 
den jídávala vánočka. Suroviny na hřebečskou vánočku: 1 kg polohrubé mouky, 250 g másla,  
250 g cukru, ½ l mléka, 3 ks vajíček, 60 g kvasnic, 100 g rozinek, 1 sáček vanilkového cukru, 
citronová kůra, 2 špetky soli, do těsta ještě 70 g loupaných mandlí, anýz a muškátové koření. 15

Zvyky a obyčeje na Lanškrounsku zakončil Svatý Silvestr, kdy se v hospodách jedlo a pilo zdar-
ma a konec roku provázel všude přípitek s přáním zdraví a štěstí tak, jak je tomu doposud.16

Zdroje této lekce: 
BORKOVCOVÁ, Marie a Irena KUNCOVÁ. Hřebečské zvykosloví, kroje, písně a tance. 1. vyd. Lan-
škroun: Městské muzeum, 2001. ISBN 80-238-7894-8,

a z bakalářského projektu Ivy Skalické:

https://theses.cz/id/vcl1pv/Vznik_D-klubu_v_DDM_DAMIAN_pro_posileni_kapacity_ 
volnocas.pdf

Obrázky tradic: Bc. Lenka Kovářová

12 Srov. BORKOVCOVÁ, Marie a Irena KUNCOVÁ. Hřebečské zvykosloví, kroje, písně a tance. 1. vyd. Lanškroun:  
Městské muzeum, 2001. ISBN 80-238-7894-8, s. 63-67.

13 Tamtéž, s. 68-70.

14 Tamtéž, s. 70-79.

15 Tamtéž, s. 79-84.

16 Tamtéž, s. 85.
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Příloha č. 1 - Soutěž Riskuj 

webový odkaz:

http://ddm-lanskroun.cz/zvyky-a-tradice-regionu-hrebecska/

Jedná se o náhled soutěže Riskuj. Odkaz na online formu soutěže je na webových strán-
kách DDM Damián (http://ddm-lanskroun.cz/zvyky-a-tradice-regionu-hrebecska/), Riskuj 
ve formátu PowerPoint a Excel (hodnotící tabulky) je součástí elektronické verze regionál-
ního materiálu.
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Příloha č. 2: Obrázek novoročního stojánku


