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Dějiny a přítomnost walserské komunity v Alpách 

________________________________________________ 

History and present of walser community in the Alps 

Souhrn 

 

Bakalářská práce se zabývá studiem etnické minority, která se vyskytuje v alpských 

oblastech, především ve Švýcarsku, Lichtenštejnsku a Itálii. Během dvou terénních 

výzkumů v rámci projektu Pestrá Evropa bylo úkolem zjistit, jaké hlavní prvky tvoří 

walserskou komunitu a v jakém ohledu se cítí být Walserové odlišní od ostatních, popř. jak 

je na ně nahlíženo z pozice majoritní skupiny. Práce je rozdělena do dvou částí, 

v teoretické jsou vysvětleny pojmy, jež s problematikou tématu bezprostředně souvisí. 

V praktické části je nastíněna historie, geografické rozmístění, specifika walserských 

oblastí, znaky, jež tvoří walserskou kulturu, zvyky, tradice a v neposlední řadě také 

podpora walserské identity v rámci organizací a spolků. Informace jsou získány především 

od samotných respondentů a z dostupné literatury. 

 

Summary 

 

This bachelor thesis studies the ethnic minority which is present in the Alpine region, 

especially in Switzerland, Liechtenstein, and Italy. For the two research trips within the 

project Pestrá Evropa we set ourselves two goals. Firstly, to identify the main elements 

consituting the Walser community. Secondly, to discover the way in which they feel 

distinctive from the others, respectivelly how the majority group perceives them. The work 

is divided into two parts. The theoretical part explains the concepts that are directly related 

to the topic. The practical section outlines the history, geographical distribution, specifics 

od Walser areas, signs that form Walser culture, customs, traditions, and last but not least, 

the support of Walser identity within organizations and associations. Information are 

obtained mainly from the respondents themselves and from the available literature. 

 

Klíčová slova: Walserové, minorita, začlenění, etnikum, kultura, jazyk, skupinová koheze 
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1. Úvod a cíl práce 

Bakalářská práce „Dějiny a přítomnost walserské komunity v Alpách“ se zabývá 

studiem jedinečného etnika, jehož kořeny se objevují již ve 12. století v alpských zemích. 

Díky velké migraci, jejiž důvod není doposud známý, přišlo na území Švýcarska, 

Lichtenštejnska, Itálie a části Francie na tisíce Walserů, kteří se usadili ve vysokohorských 

vesnicích, a podmanili si tak alspkou přírodu a krajinu. U Walserů je hlavním odlišujícím 

znakem jazyk, který užívají v rámci komunity dodnes.  

Téma Walserů bylo vybráno záměrně díky aktuální problematice etnických menšin. 

V současné době je kladen stále větší důraz na etnika, která jsou součástí historie 

jednotlivých oblastí a která si pevně uvědomují, že se od majoritní společnosti nějakým 

způsobem odlišují. V rámci Evropské unie existuje čím dál více institucí, jež pomáhájí 

k rozvoji jednotlivých etnických skupin, a snaží se tak zabránit zániku jejich typických 

prvků, které tvoří jejich kulturu výjimečnou. Jedním z příkladů, kdy v rámci menšinového 

etnika funguje několik spolků a organizací na podporu, jsou právě Walserové, kteří jsou si 

své identity pevně vědomi a jejichž hlavním cílem je udržení veškerých tradičních hodnot.  

Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje 

vysvětlení nejdůležitějších pojmů, které s daným tématem práce bezprostředně souvisejí 

(nacionalismus, národ, formování národů, etnicita, etnická skupina, regionální identita, 

jazyková menšina, jazyk, bilingvismus, revitalizace). Praktická část práce popisuje alpské 

oblasti, kde se Walserové vyskytují, prvky kultury, kam patří historie, náboženství, 

gastronomie a hlavní prvky identity jako jsou svátky, tradice, legendy, folklor a jazyk. Tato 

část je zpracována na základě vlastního terenního výzkumu, jenž byl uskutečněn v roce 

2015 a 2016 ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku. 

 Úkolem práce je nastínit hlavní rysy komunity, jež tvoří jejich identitu odlišnou 

od majoritní společnosti. Hlavním cílem práce je dát na základě terénního výzkumu 

a sekundárních údajů v relevantní literatuře odpověď na výzkumnou otázku a podotázky: 

 

 Jaké hlavní prvky tvoří walserskou identitu a komunitu? 

 

 V jakém ohledu se cítí být Walseři odlišní od majoritní společnosti, jak je vnímá 

majoritní společnost? 

 



9 

 Jak se Walserové odlišují na území Švýcarska, Lichtenštejnska a Itálie? 

 

 

V rámci projektu Pestrá Evropa byly uskutečněny dva terénní výzkumy v alpských 

oblastí, kde bylo hlavním cílem zjistit, v jakém ohledu se Walserové cítí být jedineční 

a zdali jsou si vědomi své identity.  
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2. Literární rešerše 

Specifiky walserských komunit se zabývá kniha Walser Heimatmuseum Triesenberg1 

od prezidenta walserské komunity v Lichtenštejnsku Josefa Eberleho. V úvodu nás autor 

seznamuje s drobným přehledem historického povědomí a geografických podmínek, které 

pro toto etnikum hrají důležitou roli, včetně map a ukazatelů. Dále Eberle přechází 

k tradičním prvkům kultury. Je zde zmíněn náboženský kontext, tradice, zvyky, způsob 

živobytí. V jedné z kapitol se autor věnuje pouze dialektu, kde uvádí příklady slov 

ve srovnání s klasickou němčinou. Toto nářečí je hlavním prvkem, jež odlišuje walserskou 

komunitu od majoritní společnosti, a dělá tak etnikum jedinečné.  

Walserové se odlišují od majoritní společnosti především jazykem. Současné 

jazykové situaci a postupně snižujícímu se počtu mluvčích se věnuje autorka Silvia Dal 

Negro ve svém článku Language contact and variation patterns in Walser German 

subordination2, kde zmiňuje, že walserský dialekt spadá do extrémní jazykové varianty a 

zároveň do skupiny ohrožených jazyků, což se děje kvůli třem faktorům, které na jazyk 

současně působí. Prvním je narušení řeči mezi komunitou díky přejímání prvků 

od majority, což způsobilo uvolnění sociolingvistických a jazykových norem, jež vede 

k poklesu užívání jazyka, a to až na úroveň malých skupin či dokonce jednotlivců. Další 

vliv, který úzce souvisí s předchozím, je poměrně malá šance na označení jazyka jako 

jazyka „mateřského“ pro příslušné etnikum, a proto vedle sebe v této jazykové komunitě 

mohou žít mluvčí s velmi odlišným stupněm znalosti a obměnou jazyka. Posledním 

faktorem je kontakt jazyka s mnoha jazykovými variacemi a tzv. výpůjčkami mezi 

nářečím, které mluvčí čím dál více používají, čímž se slovní zásoba neustále obnovuje, 

a jádro řeči je tak méně stabilní. 

Další pohled na situaci jazyka nastiňuje autorka Veronica Balboni ve své práci Early 

German education in Italy - An overview about German and Germanic varieties teaching 

                                                 
1 EBERLE, Josef. Walser Heimatsmuseum Triesenberg. 1. vyd. Triesenberg: Eigenverlag Gemeinde, 1992. 

ASIN: B00Y6KIL7Y. 
2 DAL NEGRO, Silvia. Language contact and variation patterns in Walser German subordination. [online]. 
[cit. 2017- 01- 30]. Dostupné z: 
http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki1/lib/exe/fetch.php?media=pe2015:walser._language_contact_and
_variation_patterns_in_walser_german_subordination.pdf. 
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in the Italian nursery school3, ve které popisuje výuku německého jazyka a dialektu 

v italských mateřských školách. Cílem tohoto systému je zabránit ztrátě důležitého 

dědictví, a udržet tak jazyk při životě nových generací. Vyučující v mateřských školách se 

snaží povzbudit děti výukou walserského dialektu, aby se nestyděly nářečím mluvit 

a přispěli tak výuce, která může být využita na čím dál více školách. Informuje čtenáře 

o tom, že děti nereagují negativně na Titsch4, avšak učitelé u dětí zaznamenali určité 

problémy mezi rozeznáváním slov v němčině a dialektu, jelikož slovní zásoba obou 

jazykových útvarů je velice podobná. Proto doporučují následné procvičení samotného 

dialektu v rámci všedního dne v rodinách. Německý jazyk je zde vyučován dvakrát týdně 

a odpovídá výuce prvních dnů prvního ročníku na základní škole. S dětmi jsou probírány 

základní znalosti, jako jsou např. čísla, barvy a poznávání zvířat či lidského těla. Některé 

aktivity jsou realizovány přímo v Titsch, většina z nich je pak předváděna k příležitosti 

oslav, vystoupení či na besídkách. 

O původu Walserů a o tom, jak se dostali do vysokohorských oblastí na území 

Švýcarska, Lichtenštejnska a Itálie, píše Mathieu Petite ve svém výzkumu A new 

perspective on the Walser community.5 Vysvětluje, že pojem „Walser“ vnikl zkrácením 

přídavného jména „Walliser“, tedy Valaisan (podle švýcarského kantonu Valais, jež 

obývali). Během 12. a 13. století emigrovali do několika údolí v oblasti vysokých Alp 

podél tří linií: na jih podél jižního údolí v oblasti Monte Rose do Itálie; na východ podél 

oblasti Graubünden až do rakouského Vorarlberska a na západ podél Bernských Alp 

směrem k francouzským Alpám a oblasti Vallorcine. Autor se dále zabývá sociální 

mobilizací walserské kutury, která se datuje zhruba čtyřicet let zpět. Díky velkému 

množství dokumentů týkajících se Walserů, které byly vytvořeny již na začátku 20. století, 

propukl po roce 1950 velký zájem poukázat na jejich historii, zvyky, tradici a literaturu. To 

vedlo v roce 1962 k založení walserského sdružení, jež působí dodnes.  

 

 

                                                 
3BALBONI, Veronika. Early German education in Italy. An overview about German and Germanic varieties 
teaching in the Italian nursery. [online]. [cit. 2017- 01- 30]. Dostupné z: 
schoolhttp://www.hks.re/domains/hks.re/wiki1/lib/exe/fetch.php?media=pe2015:815602-1161976.pdf. 
4 Titsch- jeden z výrazů používaný pro walserský dialekt 
5 PETITE, Mathieu. A new perspective on the Walser community. Revue de géographie alpine/ Journal of 
Alpine Research, 2009. [online]. [cit. 2017- 01- 31]. Dostupné z: 
http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki1/lib/exe/fetch.php?media=pe2015:new-perspective-on-the-
walser-community.pdf. 
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3. Metodologie 

Pro dosažení cíle práce byly v menší míře použity kvantitativní metody, ze kterých 

vycházely především statistické údaje. Ty pak sloužily jako podklad pro pozdější výzkum 

a na ně navazovaly metody kvalitativní, které veškeré informace zachycují detailně. 

Zároveň měly zajistit odpověď na výzkumné otázky a podotázky, kterými se bakalářská 

práce zabývá. Informace o walserské kultuře a prvcích, jež komunitu dělají jedinečnou, 

byly získány díky terénnímu výzkumu, který probíhal ve dvou etapách. První se 

uskutečnila od 22. června 2015 po dobu sedmi dní ve dvou švýcarských vesnicích Juf 

a Juppa a v lichtenštejnském městě Triesenberg. Druhá etapa, jež navazovala na data 

a informace z předešlého bádání, byla uskutečněna na podzim v roce 2016, přesněji 

od 14. do 18. září a uskutečnila se opět ve Švýcarsku, tentokrát ve městě Chur a v alpské 

vesnici Arosa, kde proběhl již 19. tradiční mezinárodní walserský sraz, jež byl hlavním 

zdrojem informací celého výzkumu roku 2016. 

Před první etapou probíhal sběr dat od co největšího množství respondentů 

prostřednictvím sociálních sítí, kde lze najít několik členů, kteří jsou součástí různých 

walserských spolků a komunit. Tato cesta se však neosvědčila, jelikož o komunikaci 

ze strany etnika nebyl žádný zájem, tudíž se rozhovory později uskutečnily přímo na výše 

uvedených místech náhodným výběrem kolemjdoucích.  

Ke sběru dat a podstatných informací bylo nutno provést terénní výzkum na místech, 

kde se etnikum sdružuje nejvíce, přičemž byla použita technika nezúčastněného 

pozorování. To se více vyplatilo ve druhé etapě, jelikož bylo využito probíhajících oslav, 

jež byly součástí tradičního setkání Walserů. V rámci použitého kvalitativního výzkumu 

byla jako nejvhodnější metoda zvolena metoda polostandardizovaného rozhovoru, 

ve kterém se objevovaly volně položené otázky, na které respondenti odpovídali 

v základních bodech a v případě zájmu mohli svůj výrok popsat podrobněji.6 Délka 

rozhovoru byla různá, v průměru v roce 2015 trval 23 minut a byl proveden u jedenácti 

tazatelů. O rok později byla průměrná délka 18 minut, ale počet respondentů byl téměř 

dvakrát větší. Veškerá konverzace byla se souhlasem dotazovaných zachycena na rekordér, 

                                                 
6 Text je s úpravami převzat z: ROSENHOFEROVÁ A.; Pozníková V.;Kociánová N. Walserové. Hospodářská a 
kulturní studia [online]. [cit. 2016- 01- 27]. dostupné z: 
http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki1/doku.php?id=ls2016:walserove. 
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popř. zapisována na papír pro pozdější přesné zpracování dat a překladu do českého jazyka 

v rámci průzkumu.  

Otázky, které byly předem připraveny a později přeloženy do německého jazyka pro 

přesnost výpovědí respondentů, byly rozděleny do několika okruhů. Hlavními tématy byla: 

 

 Historie walserského etnika 

 Identita 

 Kultura 

 Jazyk jako rozlišující prvek 

 Školství a vzdělání 

 Zvyky a tradice 

 Organizace a spolky 

 

Trasa první etapy byla předem pečlivě naplánována, aby nedošlo ke zbytečné ztrátě 

důležitých údajů. Bylo nutné zajištění statistických a geografických dat podle oblastí, kde 

se Walserové v současné době vyskytují. Díky informacím, které byly zprostředkovány 

walserkými obyvateli, byla trasa v průběhu cesty nepatrně změněna, což samotnému 

výzkumu velice pomohlo.  

Trasa druhé etapy byla naplánována dle zjištěných informací z předešlého roku 2015 

a byla navštívena místa, která nebylo možné z časových důvodů zmapovat při první cestě. 

Hlavním cílem byla vesnice Arosa, kde se konal již 19. walserský sraz, jež se koná každé 

tři roky. To byla pro bádání velmi klíčová situace, jelikož právě toto tradiční setkání bylo 

zásadním zdrojem informací díky velké účasti ze strany etnika. 
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Obrázek 1 - trasa výzkumu 

Foto: Google Maps. [online]. [cit. 2017- 01- 28]. Dostupné z: https://www.google.cz/maps/. 

 

Výzkumný tým byl při první cestě složen ze čtyř členů, jimiž byly Veronika 

Pozníková, Kristýna Jandáková, Nikola Kociánová a Aneta Rosenhoferová, v pozdějším 

výzkumu již nefigurovala Kristýna Jandáková. V oblasti Triesenbergu bylo navštíveno 

oficiální walserské muzeum, jehož ředitelem je Josef Eberle, který se velmi angažuje 

v rámci etnického spolku a komunity a který se později stal rovněž respondentem 

a zdrojem mnoha informací. Další klíčovou osobou se pro výzkum stal organizátor 

mezinárodního walserského setkání 2016 Jan Butzerin, jehož zásluhou bylo možné 

slavnost navštívit a provést tak nezúčastněné pozorování. Důležitým prvkem bádání byla 

zvolená možnost ubytování formou celosvětové sítě Couchsurfingu. Nejednalo se totiž 

o klasický hotel či penzion, ale o ubytování s původními obyvateli Švýcarska, kteří byli 

ochotni pomoci a přinesli kontakty a zajímavé informace, jež mohly být později použity 

v praktické části výzkumu.  
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Respondenti 

 

Terénní výzkum I: 

 

Pořadí Jméno Věk Pohlaví Povolání Místo rozhovoru Bydliště Délka 

rozhovoru 

1. Hans 52 muž zemědělec Juf,  

Švýcarsko 

Švýcarsko 17 min 

2. Josef 72 muž ředitel 

walserského 

muzea 

Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

Lichtenštejnsko 45 min 

3. Fabienne 17 žena studentka Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

Lichtenštejnsko 8 min 

4. Lukas 35 muž číšník Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

Lichtenštejnsko 18 min 

5. Fabio 20 muž student Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

Lichtenštejnsko 20 min 

6. Irmgard 55 žena prodavačka Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

Lichtenštejnsko 23 min 

 

7. Daniel 29 muž recepční hotelu Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

Lichtenštejnsko 13 min 

8. Ramona 31 žena prodavačka Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

Lichtenštejnsko 23 min 

9. Stephanie 18 žena studentka Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

Lichtenštejnsko 19 min 

10. Ursula 42 žena učitelka Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

Lichtenštejnsko 40 min 

11. Richard 61 muž důchodce Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

Lichtenštejnsko  34 min 

 

Tabulka 1 - základní informace o respondentech z roku 2015 
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Terénní výzkum II: 

 

Pořadí Jméno Věk Pohlaví Povolání Místo rozhovoru Bydliště Délka 

rozhororu 

1 Alice 34 žena lékárnice Arosa, Švýcarsko Itálie 15 min 

2 Angelika 39 žena asistentka v 

kanceláři 

Arosa, Švýcarsko Švýcarsko 17 min 

3 Anita 40 žena učitelka Arosa, Švýcarsko Švýcarsko 19 min 

4 Barbara 28 žena prodavačka Arosa, Švýcarsko Itálie 12 min 

5 Gerhard 55 muž pekař Arosa, Švýcarsko Švýcarsko 17 min 

6 Hans S. 71 muž podnikatel Arosa, Švýcarsko Švýcarsko 11 min 

7 Hans Z. 39 muž automechanik Arosa, Švýcarsko Švýcarsko 10 min 

8 Hildegard 51 muž podnikatel Chur, Švýcarsko Rakousko 24 min 

9 Irene S. 55 žena žena v 

domácnosti 

Arosa, Švýcarsko Rakousko 50 min 

10 Irene W. 68 žena prodavačka Chur, Švýcarsko Švýcarsko 9 min 

11 Jann 60 muž kuchař Arosa, Švýcarsko Rakousko 7 min 

12 Leonhard 60 muž tiskař Arosa, Švýcarsko Švýcarsko 5 min 

13 Madlaina 23 žena administrativní 

pracovnice 

Chur, Švýcarsko Švýcarsko 55 min 

14 Marisa 27 žena knihovnice Arosa, Švýcarsko Lichtenštejnsko 23 min 

15 Martin 33 muž tesař Arosa, Švýcarsko Švýcarsko 11 min 

16 Roli 35 muž podnikatel Chur, Švýcarsko Rakousko 15 min 

17 Sabina 20 žena studentka Chur, Švýcarsko Švýcarsko 11 min 

18 Stefan 40 muž řidič Arosa, Švýcarsko Švýcarsko 28 min 

19 Thomas 32 muž číšník Chur, Švýcarsko Lichtenštejnsko 7 min 

 

Tabulka 2 - základní informace o respondentech z roku 2016 
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4. Teoretická část 

4.1. Nacionalismus, národ, formování národů 

Úkolem teoretické části je vysvětlit základní pojmy, jež úzce souvisejí se zkoumanou 

oblastí. V současné době jsou pojmy jako nacionalismus, národní identita, jazyková 

menšina atd. čím dál více diskutovány v politické sféře a v médiích pravděpodobně díky 

problematice novodobé migrace do Evropy, která přináší mnoho dalších prvků, jako jsou 

problémy jazykových, etnických či náboženských skupin. Samotný význam těchto pojmů 

však veřejnosti poněkud uniká, a proto je zde vysvětleno několik termínů, jež vychází 

z literatury a jsou součástí tématu. 

Otázkou národa a nacionalismu a tím, co tyto dva pojmy spojuje, se zabývá Ernest 

Gellner ve stejnojmenné knize Národy a nacionalismus7. Uvádí nacionalismus jako 

ideologii, která vznikla v 19. století spolu s většinou ostatních v důsledku průmyslové 

revoluce, a bere ho jako jakýsi systém tvořící celek s co nejvíce lidmi se společnými 

charakteristickými znaky. Mezi tyto znaky řadí kulturu, jazyk, náboženství a historii. 

O nesouměrnosti a srovnávání kultur se autor vyjadřuje tak, že „každá kultura nebo každý 

způsob života má svá vlastní měřítka a žádná kultura nemůže být posuzována podle 

měřítek jiné kultury, nebo podle měřítek, která si činí nárok na všeobecnost“3. Autor 

zastává myšlenku, že všechny národy jsou vytvářeny nacionalismem, nemůže tomu být 

naopak. Stát podle Gellnera hraje důležitou roli a definuje ho jako instituci, která se zabývá 

vynucováním pořádku. 

 

 „ Je to nacionalismus, který plodí národy, a nikoli obráceně“.8 

 

Dalším pojmem, kterým se Gellner zabývá je národ. „Dva lidé patří ke stejnému 

národu, když a jedině když sdílejí stejnou kulturu, při čemž kultura znamená soubor 

myšlenek a znaků a představ a způsobů chování a dorozumívání.“.9 Tomu lze rozumět tak, 

že národy nejsou všechny stejné a jedním z hlavních znaků je právě kultura, jež je vytváří. 

                                                 
7 GELLNER, Ernest André. Národy a nacionalismus. 2. vyd. Praha: J. Hříbal, 1993. Poznání (Hříbal). ISBN 80-
901381-1-X. 
8 tamtéž 
9 tamtéž 
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 „Politické hranice daného státu nemusí zahrnovat všechny členy příslušného národa; 

nebo mohou je zahrnovat všechny, ale také některé cizince; nebo může nastat kombinovaný 

případ, že hranice současně nezahrnují všechny členy národa a přece též zahrnují některé 

cizince.“10 V tomto výroku autor poukazuje na to, že národ není vytvořen hranicemi 

daného státu, ani že národ tvoří obyvatelé stejného státu, jelikož může zahrnovat i cizince, 

kteří pochází odjinud. Právě ti ale vyznávají stejné zvyky, tradice, náboženství, a díky 

tomu tak mohou být jeho součástí.  

 

 „Národ je odvěkou kategorií, jejíž objektivní existenci je možno a nutno oživovat, 

obrozovat, poněvadž je specifickou hodnotou lidského rodu.“11 

 

Pokud se zabýváme národem a nacionalismem je nutné připomenout 2 teorie, které 

se s nimi pojí: 

 

Primordialismus 

Termín poprvé použil ve svých pracích americký sociolog Edward Shils, který takto 

označoval vazby ve vybraných skupinách společnosti založené na pokrevním 

příbuzenství.12 Ve zkratce je dnes tedy primordialismus brán jako přislušnost k národu 

s naprostou přirozeností, stejně tak jako jsou přirozené základní smysly člověka (sluch, 

čich, hmat atd). 

Konstruktivismus 

Protichůdný koncept předešlé teoriie představuje konstruktivismus. Ten se odklání 

od objektivismu a směřuje spíše k subjektivnímu chápání, tedy že si jedinci dobře 

uvědomují svou příslušnost k národu a zda si vůbec přejí k němu patřit, či nikoliv. 

 

                                                 
10 GELLNER, Ernest André. Národy a nacionalismus. 2. vyd. Praha: J. Hříbal, 1993. Poznání (Hříbal). ISBN 80-
901381-1-X 
11 BAHENSKÝ, F. Etnicita v historické perspektivě. Prolegomena ke vzniku, vývoji a proměně kolektivní 
identity. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2010, ISBN 978-80-8712-44-1. [online]. 
[cit. 2017- 01- 31]. Dostupné z: 
http://eu.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/humansci/eu/Pracoviste/Oddeleni_historicke_et
nologie/Etnicita_v_historicke_perspektive.pdf. 
12 tamtéž 
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Základním typům formování států a jejich etnik se věnuje publikace Miroslava 

Hrocha Národy nejsou dílem náhody,13 ve které zmiňuje mimo jiné i teorii Theodora 

Schiedera. Ta způsob formování států rozděluje do tří hlavních skupin. Tou první jsou 

státy, kterým národ pomohl cestou vnitrostátní revoluce, např. Francie a Anglie. Druhým 

typem jsou státy, které vznikly na základě společné kultury a jazyka obyvatelstva. Poslední 

skupinu tvoří národy, které se oddělily od nadnárodních státních celků. V dalším pohledu 

na vznik států zmiňuje Hroch teorii Michaela Manna, který vznik moderního státu datuje 

po roce 1840 do tří variant, tedy do posilujícího kolektivu, kde existovala vládnoucí třída 

ve jménu národa, dále pak do utvářejícího kolektivu tvořeného představiteli, kteří neměli 

kontrolu nad státem. Důležitější než zda národ dosáhl státnosti, byla v tomto případě snaha 

o dosažení všech podstatných znaků, tj. získat plnou sociální strukturu, vytvořit národní 

kulturní prvky v národním jazyce a také v neposlední řadě získat politickou participaci. 

Poslední z nich je kolektiv rozdělující, který se od ostatních státu odděluje. Státní politiku 

moderního státu autor nesvěřuje do rukou monarchy či příslušnému vůdci, ale svěřuje ji 

do rukou národa. Hroch v této kapitole také srovnává hranice státu z roku 1800 a 2000. 

Na začátku 19. století bylo pouze několik málo států s etnicky poměrně homogenním 

obyvatelstvem a jedinou národní kulturou (např. Francie a Portugalsko). Na vrcholu 

multiimperiálních říší dominovala Velká Británie a Dánsko. Ostatní jako Rakousko, 

Osmanská říše a Rusko měly zřetelný multikulturní charakter, jelikož se mimo vládnoucí 

kultury objevovaly i kultury další. Dále zde žilo na dvacet etnických skupin, které však 

nevládly, díky úspěšnému národnímu hnutí pouze přijaly národní identitu, a vytvořily tak 

osobitou národní kulturu.  

 

4.2. Etnicita, etnická skupina, regionální identita 

Dalším zásadním pojmem pro tuto práci je etnicita. Pod ním se může skrývat mnoho 

významů, pro zjednodušení lze říci, že je to soubor charakteristik, jež patří příslušné 

skupině, jež má společné znaky, kterými se jedinci identifikují. Tím je na prvním místě 

jazyk, dále náboženství, společná historie, původ, kulturní zvyky a tradice, stravování, 

odívání se atd. 

                                                 
13 HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských 
národů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 
978-80-7419-010-0. 
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Etnická skupina 

 

Tímto termínem se rozumí kulturně definovaná skupina, jejíž členové sdílejí pocit 

příslušnosti k ní na základě převážně kulturních znaků. Jsou to lidské skupiny, které 

chovají víru ve svůj společný původ, a to na základě podobnosti tělesného typu nebo 

obyčejů nebo obojího anebo na základě vzpomínek na kolonizaci a stěhování. 

Podstatou příslušnosti k etnické skupině je identifikace jedinců se specifickou 

kulturou na základě jejich skutečného nebo domnělého původu, popř. na základě volby.14 

Základní charakteristikou etnické skupiny je velké množství společných znaků, které mezi 

sebou navzájem sdílí. Mezi ty opět patří jazyk, náboženství, kulturní tradice aj. 

Může dojít také k vydělování etnických skupin, což lze vidět např. u Sámů v Norsku, 

kteří si pevně stojí za tím, že jsou původním domorodým obyvatelstvem a v současnosti se 

jejich prestiž čím dál více zvyšuje. Druhým příkladem jsou Maoři na Novém Zélandu, 

u kterých se nyní objevuje široký proces revitalizace, a dochází tak k posílení jejich 

politické moci. 

Protikladem vydělování etnických skupin je asimilace. Tento pojem znamená 

přizpůsobení menšiny okolní většinové společnosti. Proces asimilace může vyústit 

do několika podob. Jazyk může: 

a) úplně vymizet nebo může být nahrazen jazykem kulturně agesivnější populace; 

b) být vyhoštěn do kulturně podřadných a nevýznamných rolí a funkcí; 

c) může být ovlivněn ve slovní zásobě a struktuře jazykem kulturně agresivnější 

populace; 

d) může ztratit řadu svých charakteristických rysů.15 

Je ovšem možné, že nastane tzv. oboustranná asimilace, a to v případě ovlivnění 

silnějšího (většinového) jazyka jazykem slabší populace. 

 

                                                 
14 BAHENSKÝ, F. Etnicita v historické perspektivě. Prolegomena ke vzniku, vývoji a proměně kolektivní 
identity. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2010, ISBN 978-80-8712-44-1. [online]. 
[cit. 2017- 01- 31]. Dostupné z: 
http://eu.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/humansci/eu/Pracoviste/Oddeleni_historicke_et
nologie/Etnicita_v_historicke_perspektive.pdf. 
15 ŠATAVA, Leos.̌ Jazyk a identita etnickyćh mensǐn: mozňosti zachováni ́a revitalizace. Praha: Cargo Pub., 
2001. ISBN 8090295215. 
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Dalším pojmem, který se u etnika objevuje, je regionální identita. Ta je tvořena 

dvěma rovinami. Tou první je individuální rovina identity, což je vztah jedince k regionu, 

který se projevuje ochotou podílet se na jeho rozvoji. Druhou rovinou je kolektivní 

(skupinová) rovina identity, která vzniká nalezením společných znaků a symbolů , kterými 

mohou být například podobná hodnotová orientace, společná kontinuální existence, 

společný kulturní odkaz, společné cíle a další. Kolektivní rovinou je kolektivní (skupinové) 

regionální vědomí.16 

 

4.3. Jazyková menšina, revitalizace jazyka, bilingvismus, 

přepínání kódů 

 

Walserové jsou typickým příkladem etnika, ve kterém jednu z nejdůležitějších rolí 

hraje jazyk. Je to pro ně největší specifikum, které je od majoritní společnosti vymezuje. 

Nejprve je však nutno vysvětlit, co vlastně jazyková menšina znamená: 

Jazyková menšina je jednotlivec nebo skupina lidí, jejíž první jazyk je odlišný 

od dominantního jazyka používaného v daném státě. Může jít o skupinu s nízkou prestiží, 

slabou anebo tvořící jen nepočetnou sloužku společnosti. Na to odkazuje kniha Jazyk 

a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace17 od Leoše Šatavy, ve které 

se autor snaží zachytit procesy jednotlivého jazyka, jeho úbytkem či vzrůstu. Zatímco 

v minulosti byl v rámci etnicko-jazykové problematiky kladen důraz na prvek „etnicity“, 

v dnešní době se role přesunula na jazykovou složku. Jazyk považuje za hlavní znak 

etnicity a nazývá ho „kulturním kapitálem“, a právě proto se ve své knize snaží zamezit 

zániku jazyka jako takového. 

Revitalizací jazyka je myšlen proces obnovení jazykové vitality formou podpory 

užívání jazyka a rozsahu jeho funkcí v určitém společenství.18 Zmiňuje zde několik aktivit, 

které pomohou tomu, aby jazyk etnicky ohorožených skupin nezanikl. Jedním 

z nejdůležitějších prvků je vitalita, tedy zájem samotných členů zůstat nadále osobitým 

celkem a pevně hájit a šiřit svoji kulturu a jazyk.  

                                                 
16 HEŘMANOVÁ, Eva a Pavel CHROMÝ. Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v 
regionech Česka. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-339-3. 
17 ŠATAVA, Leos.̌ Jazyk a identita etnickyćh mensǐn: mozňosti zachováni ́a revitalizace. Praha: Cargo Pub., 
2001. ISBN 8090295215. 
18 tamtéž 
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Bilingvismus 

Bilingvismus, dvojjazyčnost, popř. vícejazyčnost má jako jev koexistence dvou 

(více) vybudovaných jazykových systémů u jednotlivce mnoho forem a stupňů. Obecně se 

dělí bilingvismus podle aspektu časového na bilingvismus simultánní (kdy se jedinec učí 

oba jazyky současně) a sekvenční (kdy došlo nejprve k naučení jednoho a pak druhého 

jazyka).19 V minulosti měli vědci k bilingvismu negativní postoj, tvrdili totiž, že pokud se 

děti odmalička učí dva nebo více jazyků, nemůžou být schopny komunikovat ani jedním 

jazykem na požadované úrovni, tudíž že mnohojazyčnost nevede k úspěchu. Současný 

pohled na bilingvismus je však poněkud jiný. U dvojjazyčných dětí se schopnost 

abtraktního myšlení rozvíjí zjevně dříve a lépe, dále se díky provedeným průzkumům 

zjistilo, že mají např. menší tendenci ke xenofobii a větší uplatnění na trhu práce. U menšin 

sídlících v pohraničních regionech se často můžeme setkat i s teorií kulturně- 

ekonomického „mostu“, kde jsou díky znalosti dvou řečí ekonomickou spojkou mezi 

dvěma regiony (např. Baskové a Katalánci na obou stranách hranice se Španělskem).  

  

Přepínání kódů 

Přepínání kódů se objevuje mezi biligvními mluvčími po celém světě a je to situace, 

kdy se materiál z různých jazyků kombinuje v jedné promluvě nebo dokonce jedné větě. 

Označuje se také jako mísení kódů, při kterém často dochází k jazykové výpůjčce nebo 

k novým tzv. smíšeným jazykům.20 

 

                                                 
19 CĚRMÁK, Frantisěk. Jazyk a jazykoveďa: prěhled a slovniḱy. Praha: Prazšká imaginace, 1997. ISBN 
8071101834. 
20 POKORNÝ, Jan a Juraj HANULIAK. Lingvistická antropologie: jazyk, mysl a kultura. Praha: Grada, 2010. 
ISBN 978-80-247-2843-8. 
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5. Praktická část práce 

5.1. Historie Walserů 

Počátek migrace Walserů se datuje ke konci 12. století. V tomto období se první 

skupiny Walserů z Horního Valaisu začaly přesouvat skrze horské průsmyky 

do sousedních horských údolí. Tato migrace dosáhla svého vrcholu ve 13. století a skončila 

v polovině 14. století. První zmínky o Walserech z oblasti Triesenbergu, kde se Walseři 

vyskytují nejvíce, nacházíme v listině z 29. října 135521.  

Neví se s jistotou, z jakého důvodu k této migraci došlo. Hovoří se o přelidnění 

v Horním Valaisu, ale také o možných změnách klimatických podmínek, hledání nové 

zemědělské půdy, přírodních katastrofách nebo například moru. Dokumenty, které by 

potvrdily některou z těchto teorií, bohužel chybí. 

5.1.1. Migrační cesty Walserů 

Walserové se začali usazovat v poměrně nehostinných oblastech, zato ale nabývali 

velkých ploch pozemků a také zvláštních práv tzv. práv kolonistů. Mezi tato práva patřila 

například osobní svoboda, právo vytvářet své vlastní právnické komunity a právo 

na dlouhodobý pronájem majetku. Také platilo, že v případě smrti osadníka přejde jeho 

majetek automaticky na jeho dědice. Na oplátku za tato zvláštní práva se Walserové 

zavazovali k vojenské službě. 

Některé skupiny walserských migrantů zřejmě překročily švýcarský horský průsmyk 

zvaný Simplon ještě před 12. stoletím a začaly kolonizovat jižní stranu tohoto průsmyku. 

Později vyhnali původní románské obyvatelstvo z oblasti Zwischenbergenu. Ve 13. století 

došlo k osídlení několika italských vysoko položených údolí. Osadníci z údolí Saaser se 

usadili v obci Pomatt (známé jako Formazza) a například Walserové z oblasti údolí Matter 

se usadili ve vesnici Gressoney. Walserové z obce Pomatt dále pokračovali ve svém 

přesidlování a založili obec Bosco Gurin. Stali se tak jedinou neměcky hovořící komunitou 

v kantonu Tecino. Další walserské osady lze nalézt i v obcích jako Alagna, Macugnaga, 

Ornavasso, Rima a Rimella. 

                                                 
21 EBERLE, Josef. Walser Heimatsmuseum Triesenberg. 1. vyd. Triesenberg: Eigenverlag Gemeinde, 1992. 
ASIN: B00Y6KIL7Y. 
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Ve 12. a 13. století se německy mluvící lidé z Valais usadili v Savojsku. Postavili 

tam tři osady, z nichž dvě se dodnes nazývají Les Allamends. Německý dialekt už se však 

v této oblasti dávno nepoužívá. Migrující Walserové z vesnice Lötschen ve 12. a 13. století 

stavěli svá nová obydlí i v Berner Oberland, což je nejvýše položená část kantonu Bern. 

Další osada byla založena na západě od Thun. Lidé z Horního Valaisu překročili průsmyk 

Furka hned na počátku 12. století a usadili se v oblasti Urserental, obklopené románskou 

populací. Odtud jednotlivé skupiny Walserů pronikly přes průsmyk Oberalp do horních 

toků Rýna a po jeho proudu se dostaly až do obce Obersaxen. Kolonie Walserů 

ve švýcarském městě Davosu byla pravděpodobně založena osadníky z jižní části německé 

Valais a ze západních částí jižních kolonií. Lidé ze západních částí Horní Valais nebo 

skupiny z Davosu odešli až do Lichtenštejnska a rakouské spolkové země Vorarlbersko. 

Ve Vorarlbersku jsou místa, která stále nesou název přistěhovalců. Je to Große Walsertal 

(Velké walserské údolí) a Kleinwalsertal (Malé walserské údolí).22 

5.2. Geografické rozmístění Walserů 

5.2.1. Walserové ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku 

Walserové obývají alpská města a vesnice již od 13. století. Ačkoliv se změnil 

způsob jejich obživy, velká část zůstala právě v původních vesničkách. Triesenberg, Juf 

a Arosa jsou jedněmi z míst nejvíce obývaných Walsery. Kanton, který tvoří walserskou 

historii a kde je největší koncetrace tohoto etnika, se nazývá Valais.  

 

Valais 
 

Wallis či Valais je kanton na jihu Švýcarska. Na jihu sousedí s Itálií, na jihoozápadě 

pak s Francií. Vedle převažující francouzštiny je zde úředním jazykem také němčina. 

Kolem roku 40 př. n. l. byla dnešní Valais obsazena Římany23 a díky své dobré poloze se 

stala významnou dopravní křižovatkou mezi městy. V roce 57 př. n. l. byla celá oblast 

včetně keltských i germánských kmenů romanizována, a stala se tak římskou provincií 

s římským občanským právem.  

                                                 
22 Migrations of the Walser. [online]. [cit. 2016- 12- 28]. Dostupné z: http://www.walser-alps.eu/history. 
23 Settlement of Wallis. [online]. [cit. 2016- 12- 28]. Dostupné z: http://www.walser-alps.eu/walser-
regions/wallis. 
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V roce 1815 vstoupil kanton Valais jako 22. do švýcarské konfederace. Stále zde 

platí původní ústava z roku 1907, i když byla v některých částech poupravena 

a aktualizována.  

Nejdůležitějšími prvky hospodářství ve Valais jsou produkce vína a cestovní ruch. 

Velkou turistickou atrakcí je hora Matterhorn poblíž obce Zermatt, která dosahuje výšky 

4478 m. n. m.24 

Juf 
 

Na vrcholcích švýcarských Alp se nachází vesnice Juf, která je svou polohou 2126 

metrů nad mořem nejvyšší celoročně obývanou vesnicí ve Švýcarsku a Evropě vůbec. 

Další kuriozitou, kterou se Juf pyšní, je počet obyvatel. V roce 1991 jich zde bylo 

napočítáno dvacet, v roce 2001 třicet. Současný počet obyvatel je dvacetčtyři rozdělených 

do šesti rodin. Walserové byli první lidé, kteří Juf v roce 1292 osídlili, a sídlí zde až 

dodnes.25 

Juf se od ostatních údolí liší tím, že zde nemají žádné stromy. Dřevo sem bylo 

dovezeno pouze pro stavbu domů a stájí. Místo dřeva zde již po dlouhá staletí suší hnůj 

domestikovaných zvířat. Ještě dnes je zde možno vidět zásobníky hnoje na střechách stájí. 

Sušený hnůj je velkým zdrojem energie, neprodukuje téměř žádný kouř a je používaný 

téměř po celém světě, tedy v oblastech, kde dřevo chybí. 

Navzdory své odlehlosti od okolních vesnic se Juf pyšní poměrně dobrým spojem 

v rámci hromadné dopravy. Místní autobus sem jezdí osmkrát denně po celý rok. Přestože 

je vesnice vzdálená, stává se čím dál víc turistickou atrakcí díky sousední oblasti Juppa, 

kde je menší lyžařské středisko se dvěma vleky. Aby se zachovala nedotčená krása této 

krajiny, byl Juf ušetřen technických zařízení, jako je např. vedení vysokého napětí 

v turistickém středisku.  

Arosa 
 

Arosa je město a obec v kantonu Graubünden ve Švýcarsku, kde žije 2300 

obyvatel26. První zmínka o obydlení Arosy pochází ze 13. století. Po roce 1300 sem přišli 

                                                 
24 Matternhorn. [online]. [cit. 2016- 12- 28]. Dostupné z: 
http://www.zermatt.ch/en/matterhorn/Matterhorn-Erstbesteigung-Photopoints/Matterhorn. 
25 Historisches Lexikon der Schweiz. Juf. [online]. [cit. 2016- 12- 28]. Dostupné z: http://www.hls-dhs-
dss.ch/textes/d/D8111.php. 
26 Gemeinde Arosa. [online]. [cit. 2016- 12- 28] Dostupné z: 
https://www.gemeindearosa.ch/portrait/ortschaften.html. 
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německy mluvící walserští osadníci z Davosu, a nahradili tak původní románsky mluvící 

obyvatele. Během následujících staletí se země proměnila v pastvu alpské ekonomiky. 

Do roku 1851 byla Arosa politickou součástí Davosu.  

Arosa byla původně v roce 1883 založena jako zdravotnické zařízení německým 

lékařem Ottou Herwigem a první sanatorium zde bylo otevřeno v roce 1888. Od roku 1900 

se ze sanatoria postupně vyvíjel zimní resort a o čtyřicet let později zde byl postaven první 

lyžařský vlek. V roce 1956 zde byla vybudována lanovka, která je dnes symbolem města.27 

Arosa je známá nejluxusnějšími lyžařskými středisky celých Alp. Své si zde však najdou 

i milovníci letní přírody. Lyžování ve Švýcarsku dostalo velkou podporu od autora děl 

o Sherlocku Holmesovi sira Arthura Conana Doyla, který v roce 1894 trávil zimu 

v Davosu, kam si nechal přivézt lyže z Norska a vydal se pak se dvěma průvodci na horu, 

ze které sjel na lyžích právě do Arosy. Svou jízdu zakončil pohoštěním v místní hospodě 

Seehof, což byl vůbec první hotel v Arose. O svém dobrodružství z Davosu a Arosy 

později napsal do britského časopisu The Strand, čímž do Švýcarska přilákal mnoho 

britských turistů.28  

Další zajímavostí je, že v roce 1933 zde strávil své první týdny v exilu německý 

spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1929 Thomas Mann.29 

Ačkoliv je Arosa po světě velmi známá díky své přírodní kráse a vynikajícím 

lyžařským podmínkám, prvenství zde drží historičtí obyvatelé Walserové. V roce 2016 se 

zde uskutečnil walserský sraz, který se koná již od roku 1962 pokaždé v jiném městě. 

Oblasti, kde se bude slavit však nejsou náhodnou volbou, ale jsou zvoleny walserským 

představenstvem s velkým předstihem, aby se vše mohlo připravit a všichni lidé si mohli 

užít autentickou atmosféru této události. 

Triesenberg 
 

Triesenberg je město s 2669 obyvateli ležící v Lichtenštejnsku.30. Rozloha třicet 

kilometrů čtverečných dělá tuto obec vůbec největší v Lichtenštejnsku. Triesenberg je 

                                                 
27 Historisches Lexikon der Schweiz. Juf. [online]. [cit. 2016- 12- 28]. Dostupné z: http://www.hls-dhs-
dss.ch/textes/d/D1587.php. 
28 In search of...Conan Doyle in the swiss Alps. [online]. [cit. 2016- 12- 28]. Dostupné z: 
http://www.independent.co.uk/travel/skiing/in-search-of-conan-doyle-in-the-swiss-alps-76521.html. 
29 Thomas Mann als Kurgast in der Schweiz. [online]. [cit. 2016- 12- 28]. Dostupné z: http://www.thomas-
mann.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Bedenig_Auf_dem_Zauberberg.pdf. 
30 Wie gross sind wir. [online]. [cit. 2016- 12- 28]. Dostupné z: http://www.triesenberg.li/unsere-
gemeinde/zahlen-und-fakten/. 
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známý hlavně pro užívání dialektu, který s sebou přinesli Walserové již na začátku 14. 

století a lidé ho aktivně propagují dodnes.  

V centru samotného města se nachází Walser Heimatmuseum, které je dnes jednou 

z nejvíce navštěvovaných walserských institucí. Vedle něho stojí 400 let starý walserský 

dům, který má pro etnikum velký význam. Dobový nábytek a vybavení udržuje 

autentickou walserskou tradici a turisté mají od roku 1981 možnost prohlídky celého 

domu, což je velké lákadlo hlavně pro mladší generaci.  

5.2.2. Walserové na území Itálie 

Walserské obyvatelstvo se během migrace ve 13. století dostalo až do oblasti Itálie, 

kde jsou dodnes známé zmínky o jejich kultuře a osídlení. Kolonisté zde obdělávali půdu, 

na které pěstovali plodiny, jež byly pro jejich život nepostradatelné, chovali domácí 

zvířata, vybudovali stezky a cesty, kolem kterých si stavěli dřevěné a kamenné domy 

s nezaměnitelnými vzory, jež tvoří jejich architekturu jedinečnou až dodnes. Typické 

stavby měly předem promyšlené funkce; v každém domě byly speciální prostory pro sušení 

sena, místnosti, kde se vyráběly mléčné produkty a kde se zároveň uchovávalo maso 

a potraviny. Další nezbytnou součástí je pokoj, jež byl použit jako obytný prostor pro 

večerní aktivity, kdy rodina trávila během dlouhých a tuhých zim čas pospolu. Walserové 

jsou známí tím, že žili v malých roztroušených skupinách v jedné oblasti, což usnadnilo 

komunikaci mezi všemi členy. 

Po celá staletí žili Walseři v úplné izolaci od ostatních, což jednoznačně způsobilo 

užívání dialektu, nikoli většinového italského jazyka. Jazyk zároveň pomohl udržet 

náboženské obřady, životní styl, oděvní design, jídlo, ekonomiku a další oblasti lidské 

činnosti beze změny po velmi dlouhou dobu. Pozdější migrace a vývoj turismu však 

přinesly mnoho změn i do walserských vesnic, které se postupně začaly asimilovat 

s majoritní společností.31  

Dialekt, jež vytváří nějvětší pojítko walserské komunity, je zde dnes k zaslechnutí 

v malé míře (oproti předešlým oblastem), avšak např. v italské vesnici Macugnaga si 

typické prvky etnika připomínají dodnes. 

 

                                                 
31 The Walser colonies south of Monte Rosa. [online]. [cit. 2017- 02- 11]. Dostupné z: 
https://www.alagna.it/en/the-walser-today/the-walser-colonies-south-of-mont-rosa/. 
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Macugnaga 
 

Macugnaga je horská vesnice ležící ve výšce 1327 m n. m. na severu Piemontu 

v Itálii na úbočí 2. nejvyšší hory Evropy Monte Rosa. Osídlení oblasti Walsery se datuje 

na začátek 13. století, kdy sem přišli v rámci migrace z údolí Valais. Macugnaga je známá 

předešvím walserským muzeem, které bylo založeno v roce 1983. Muzeum se nachází 

ve starém walserském domě z roku 1610, který patřil kaplanovi z oblasti Borca a skládá se 

ze sedmi místností s původním nábytkem a vybavením. Každý pokoj tak zobrazuje aspekty 

každodenního života walserských obyvatel ve vesnici. 32 

Při vstupu do domu návštěvníci prochází tzv. „komínovou“ místností, kde Walserové 

drželi po celý den v kamnech oheň, jenž sloužil k vaření jednoduchých jídel např. polévek, 

masa a brambor a v neposlední řadě udržoval v období krutých zim v domě teplo. Další 

částí je výstavní místnost, kde jsou vystaveny typické oděvy, dále pak vitrína s cennými 

předměty (např. staré knihy, mince či kovářské a klempířské nástroje). „Stobu“je místnost 

obložená dřevem, ve které se nachází sporák. V této části se odehrávaly téměř všechny 

denní aktivity jako společné konzumování pokrmů, modlení i spánek, jelikož Stobu bylo 

jedině místo, kde bylo teplo přes celý den i noc.33 

Ve spodní části domu se nachází sklep, ve kterém jsou dochovány veškeré tištěné 

materiály týkající se oblasti Macugnuga a jejích obyvatel. V horní části domu jsou pak 

zařízeny tři pokoje. První je věnován starým řemeslům, např. truhlářství, bednářství či šití 

bot a ukazuje unikátní, funkční a zachovalé dokonalé nástroje. Druhý pokoj představuje 

komplikovanou práci s žitným chlebem, jež byl základní obživou Walserů a pekl se pouze 

jednou za rok. Třetí výstavní prostor ukazuje některé tradiční oblečení či dokumenty 

a vzácné etnologické a antropologické předměty týkající se zlatých dolů v Macugnaga.34 

 

 

                                                 
32 Text je s úpravami převzat z: Museo Alts Walserhüüs Van Zer Burfuggu. [online]. [cit. 2017- 02- 04]. 
Dostupné z: http://www.museowalser.it/eng/index.html. 
33 Text je s úpravami převzat z: MUSEUM DESCRIPTION CHIMNEY ROOM. [online]. [cit. 2017- 02- 04]. 
Dostupné z: http://www.museowalser.it/eng/museum.html. 
34 tamtéž 
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Obrázek 2 - walserské muzeum v Macugnaga 

Zdroj: Fotografie. [online]. [cit. 2017- 03- 02]. Dostupné z: http://www.museowalser.it/fotografie.html 

 

Alagna Velsesia 
 

Alagna Velsesia je vesnice ležící v horském údolí provincie Vercelli v oblasti 

Piemontu a od roku 2013 patří na seznam UNESCO. Je umístěna 1191 m n. m., což 

celoročně přivádí na místo velký počet turistů, kteří vyhledávají zimní i letní sporty 

a vyžití. V průběhu 12. století byla oblast osídlena Walsery, jejichž architektonický styl 

a malé domky stojící v těsné blízkosi vedle sebe lze na místně vidět dodnes. I zde si 

návštěvníci mohou prohlédnout walserské muzeum, které bylo pro veřejnost otevřeno 

v roce 1976. Je realizováno v zachovalém walserském domě z roku 1628, kde lze vidět, jak 

walserská kultura postupovala okolím napříč stoletími.35  

Většina walserských domů, o kterých již byla řeč, nebyla známkou luxusu ani 

honosnosti. Muzeum v Alagně ukazuje techniky, které byly při stavění domů využity. Díky 

krutým vysokohorským podmínkám a nepříznivému počasí, jež v horách panovalo, byly 

všechny stavby postaveny efektivním způsobem, a to tak, aby uspokojily veškeré základní 

potřeby obyvatel. Součástí domu byla stáj, kde Walseři chovali domácí zvířata, a také 

sklep, který svou izolací od mrazu sloužil např. jako sklad potravin. V muzeu je také vidět, 

jak Walseři trávili volný čas, když zrovna neobdělávali kus svého pozemku či 

nezpracovávali mléčné výrobky či maso od vlastních zvířat. V pokojích, jež jsou součástí 

                                                 
35 Text je s úpravami převzat z: The age of Walser. [online]. [cit. 2017- 02- 04]. Dostupné z: 
https://www.alagna.it/en/history/the-age-of-walser/. 
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muzea, jsou vystaveny dřevěné vyřezávané figurky zvířat, jež sloužily k dětským hrám, 

dále pak různé vymoženosti, jako např: skluzavka pro přepravu dřeva atd.36 

Pomatt/ Formazza 
 

Formazza neboli Pomatt (walserským nářečím) je údolí v severní části Piemontu, 

které zasahuje do švýcarského území mezi kantony Valais a Ticino. Je to jediná walserská 

kolonie, jež sousedí s oblastí Goms - původní zemí walserské populace. Díky 

vysokohorské poloze jsou pro oblast typické ledovce, sněhové pláně, náhorní plošiny a 

mnoho vodopádů. Nejznámější vodopád nese jméno Frua a patří k nejdůležitejším 

vodopádům v Alpách. Dále je zde možno vidět také nespočet horských jezer, z nichž 

nejdůležitější jsou např. Kastel a Vannino, která jsou určena pro výrobu elektrické energie. 

Ta se získává z vodních elektráren Morasco, Ponte a Fondovalle.  

Dodnes se v tomto údolí lze setkat s walserskými nápisy na budovách, ukazateli 

v dialektu či s typickým walserkým přijmením jako je Burgener, Imseng, Zurhriggen nebo 

Authamatten.37 

5.2.3. Walserové ve Francii 

V současné době jsou Walserové s oblastmi Francie spojováni velice málo. Při 

terénním výzkumu a návštěvě walserského setkání nebyl nalezen ani jeden respondent 

francouzského původu, dokonce ani v průběhu programu slavnosti nebylo prezentováno 

představení plánů a budování walserské budoucnosti v oblasti francouzských Alp. Ostatní 

respondenti zmínili, že dle jejich informací dialekt v těchto místech téměř vymizel. 

Migrační mapy a informace však ukazují na vesnici Vallorcine, kde se v průběhu 12. a 13. 

století Walserové usadili.  

Vallorcine 
 

Vallorcine je klidná horská a poslední vesnice v údolí Chamonix, která zachovala 

všechno kouzlo tradiční horské vesničky a zároveň rozvíjí své různé turistické atrakce. 

Vallorcine se skládá z několika osad na úpatí hory táhnoucí se až ke švýcarské hranici.38 

                                                 
36 Text je s úpravami převzat z: Walser Museum: lifestyle story. [online]. [cit. 2017- 02- 04]. Dostupné z: 
https://www.alagna.it/en/the-walser-today/the-walser-museum/. 
37 Text je s úpravami převzat z: Pomatt (Val Formazza).[online].[cit. 2017- 02- 04].Dostupné z: 
http://www.walser-alps.eu/walser-regionen/verbania-im-piemont. 
38 Vallorcine. [online]. [cit. 2017- 02- 03]. Dostupné z: http://www.vallorcine.com/vallorcine,204,en.html. 
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V období mezi 12. a 13. stoletím dorazili do oblasti Savojska německy mluvící Walserové 

a založili tu tři kolonie, které jsou dodnes pojmenovány německy. Dnes však v této oblasti 

německý dialekt úplně vymizel.  

Vallorcine, ležící mezi Francií a Švýcarskem, byla velmi dlouho izolována od okolí, 

což u obyvatel způsobilo velkou nezávislost. Navzdory mísení kultury s okolím si 

obyvatele Vallorcine hájí svůj vlastní temperament a svou silnou komunitu, jež zůstala 

nedotčena.39 

Z obrázku níže je patrné, že Walserové žijí ve vysoko položených horských 

vesničkách. V Lichtenštejnsku je Walsery poměrně hustě osídlen okres Triesenberg (obce 

Malbun a Saminatal), ve Švýcarsku lze příslušníky této komunity nejvíce dohledat 

v obcích Juf, Avers a Arosa, v Itálii se jedná o vesnici Macugnaga a ve Francii o oblast 

Vallorcine. 

 

 

Obrázek 3 - walserské osídlení v alpských zemích 

Zdroj: The Walsers. [online]. [cit. 2016- 12- 28]. Dostupné z: http://www.teune.com/walser.php. 

 

 

                                                 
39 Text je s úpravami převzat z: Die Wanderungen der Walser und Bilder von Vallorcine. [online]. [cit. 2017- 
02- 03]. Dostupné z: http://www.walser-alps.eu/walser-regionen/vollorcine?set_language=de. 
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5.3. Specifika walserských oblastí 

Mezi specifika Walserů patří jednoznačně život ve vysokohorských oblastech. Jak už 

bylo řečeno, Walserové osídlili v průběhu 12. a 13. století alpská území a usadili se 

ve vysokých nadmořských výškách, kde si postupem času podmanili půdu a vybudovali 

svá obydlí. Jejich živobytí muselo být ve všech ohledech přizpůsobeno vnějším vlivům, 

mezi které patřilo hlavně nepříznivé počasí. Teploty v těchto místech často klesají během 

zimních měsíců k minus 10 °C. Pro porovnání maximální, průměrné a minimální teploty 

v lednu je zde uvedena vesnice Juf a město Basilej. 

 

Obrázek 4 - maximální, průměrná a minimální teplota ve vesnici Juf 

Zdroj: Juf Monthly Climate Average. [online]. [cit. 2017- 03- 12]. Dostupné z: 

https://www.worldweatheronline.com/juf-weather-averages/ch.aspx 

 

 

Obrázek 5 - maximální, průměrná a minimální teplota ve městě Basilej 

Zdroj: Besel Monthly Climate Average. [online]. [cit.2017- 03- 12]. Dostupné z: 

https://www.worldweatheronline.com/juf-weather-averages/ch.aspx 
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Obchod a zemědělství 
 

Vzhledem ke klimatickým podmínkám vysokohorských oblastí, krátké době sklizně 

a skromné půdě, kterou Walserové obdělávali, byla práce zemědělců velmi náročná. 

Postupem času jim však nezbývalo nic jiného než se aklimatizovat, najít společnou sílu 

a začít s hospodářstvím. Díky početným rodinám bylo možné obdělávat půdu a hospodařit 

v lesích s konečným ziskem. Zatímco mnoho výrobků sloužilo k jejich obživě, zbytek 

zemědělských produktů byl prodán. Chovali převážně hospodářská zvířata, především 

ovce, kozy a krávy. Tržby z výnosu pro ně byly velmi důležité. Pokud se stalo, že přišli 

třeba jen o jeden kus dobytka, mohlo to pro malé farmáře znamenat i celý rok chudoby.  

Farmáři byli velice řemeslně zruční a nezbytné práce si obstarávali na vesnicích 

sami. Nejvíce pracovali jako zedníci, tesaři, ševci, kováři, tkalci a sedláři. Zboží na prodej 

bylo většinou vyrobeno v zimních měsících, aby mohlo být na jaře nabízeno jiným 

regionům. Takto pomalu vznikal obchod, díky kterému řemeslníci pracovali po celé 

měsíce, aby zajistili své rodiny a malé skromné domovy.  

Cestovní ruch se zde začal objevovat již v 19. století, což byla pro walserské regiony 

jedna z největších změn a zásahů do walserské kultury a ekonomiky. Mnoho rolníků se 

stalo hostiteli, jelikož se nedotčená krajina postupně měnila na místo s velkým počtem 

hotelů, taveren a penzionů. Alpská turistika láká v dnešních dnech čím dál více zájemců, ať 

už v létě či zimě.40 Velký přírůstek cizinců a turistů způsobil velkou vlnu emigrace 

Walserů, jež proběhla na konci 19. století. Někteří řemeslníci se pravděpodobně nechtěli 

sžít s „novým“ stylem života a chtěli nadále dělat svou práci, jenž vykonávali už jejich 

předkové, a pokračovat tak v tradici.  

 „Od svých prarodičů mám informaci o tom, že mnoho Walserů odešlo ke konci 19. 

století do USA, Kanady a Ruska, kde se někteří dokonce proslavili jako pekaři (např. 

v St. Petersgurgu), v USA například vytvořili velkou rybářskou firmu.“41 

 

Tradiční obydlí 
 

V oblasti Valais dominují především dřevěné stavby. Nejpravidelnější jsou hnědé 

vícepodlažní domky stojící těsně vedle sebe, jejichž součástí je i velká stodola. 

                                                 
40 Trade and Economics: Walser economy. [online]. [cit. 2017- 1- 26]. Dostupné z: http://www.walser-
alps.eu/trade-and-economics/economics/walser-economy. 
41 Respondentka Irene S, 55 let 
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Na některých místech se objevují i kamenné stavby a to v případě, když došel dřevěný 

materiál. Kamenné přístřešky také zajišťovaly obydlí proti přístupu hlodavců.  

Architektonický styl obytných a hospodářských budov se vyvíjel odlišně 

v jednotlivých regionech a měnil se v čase podle obcí a jejich umístění. Neexistuje žádný 

typický „walserský dům“, stodola či kůlna, které byly pořízeny výhradně walserskými 

migranty. 

Tradiční obydlí uspokojilo pouze nejzákladnější životní standard. Domy byly 

vyrobeny ze surových trámů, byly pokryté šindelem a měřily šest metrů na výšku i šířku. 

Ochranou proti větru a chladu byl mech a hnůj umístěný ve spojích trámů. V přízemí se 

nacházely dvě místnosti. Obývací pokoj, kde byly drženy slepice kvůli snadnému přístupu 

na dvorek díky tzv „kuřecím dírkám“ a kuchyň, vybavená primitivním nádobím. V prvním 

patře pak byla ložnice, do které se chodilo většinou po žebříku. Malá skleněná okna vedla 

do bytu tlumené světlo. K bytu náležel i menší sklep, kam bylo možné dostat se zvenčí.42 

 

Gastronomie 
 

Základ jídelníčku tvořila převážně jednoduchá jídla, která byla zároveň levná. 

Nejběžněji konzumovanými produkty byly vlastní výrobky. Jedná se např. o mléko, sýr 

a mléčné (později rýžové) pyré. Oblíbenou kombinací k obědu byly pak domácí špecle 

s masem (převážně uzeným). Nezbytnou součástí jídelníčku bylo kysané zelí, jehož výroba 

také patří k těm jednodušším.43 

Jak už bylo mnohokrát řečeno, Walserové osídlili během migrace převážně 

vysokohorské oblasti, kde nebyly podmínky pro živobytí vůbec jednoduché. Většinou 

pracovali jako sedláci a farmáři, kteří si veškerou potravu a suroviny obstarávali sami. 

Díky dostupným zdrojům a probíhající výstavě ve Walserském muzeu v Triesenbergu je 

možno prohlédnout si několik kuchyňských potřeb a dále pak nádob, které sloužily pro 

výrobu mléčných produktů. Zde je pak detailně popsáno, jakým způsobem se mléko 

zpracovávalo. Nejdříve bylo mléko na jeden až dva dny umístěno v chladném sklepě, aby 

dosáhlo omptimální teploty a ztuhlo, poté se přelilo do velké nádoby nazývané „Chäs-

                                                 
42 Building Methods: The „Walserhuus“ in Kleinwalsertaland Tannberg. [online]. [cit. 2017- 1- 26]. Dostupné 
z: http://www.walser-alps.eu/culture/building-methods/the-walserhuus-in-kleinwalsertal-and-tannberg. 
43 Text je s úpravami převzat z: ROSENHOFEROVÁ A.; Pozníková V.;Kociánová N. Walserové. Hospodářská a 
kulturní studia. [online]. [cit. 2016- 01- 29]. dostupné z: 
http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki1/doku.php?id=ls2016:walserove. 
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Chessi“. Zde se pak muselo ohřát na 30 °C. Celý proces byl ovšem závislý na počasí 

a teplotě, jež se v domě držela, a nikdy tak nebyl pravidelný. Jednou to trvalo kratší čas, 

v dalším období se pak výroba protáhla i o několik dnů. Když se teplota mléka dostala 

na 37 °C, bylo postupně přeléváno do sýrových forem, jejichž obsah byl první den dvakrát 

až třikrát promícháván. V dalších dvou týdnech byl, teď již kyselý sýr, dvakrát přislazen 

a v následujícím týdnu musel být pečlivě omyt a umístěn ve vlhkém prostředí, jinak by se 

mohl rychle zapařit. Čím déle byl sýr uležený, tím lepší chuť měl.44 

I když obyvatelé uvádí, že jídlo je dalším důležitým prvkem, jež potvrzuje 

zemědělskou historii Walserů, v současné době je situace poněkud jiná. Díky stále 

narůstajícímu cestovnímu ruchu, jež přivádí na místa mnoho cizinců, ale i místních turistů, 

se hoteliéři snaží splynout s mezinárodní kuchyní a i v tradiční hospodě ve walserské 

vesnici nabízí pokrmy, jež jsou známé po celém světě. 

 „Jídlo je samozřejmě nedílnou součástí naší kultury, nepočítejte však s žádnými 

přepychovými pokrmy, nejraději si děláme sýrové špecle s uzenou slaninou.“45 

 

 

 
Obrázek 6 - tradiční nádoby na výrobu mléčných produktů 

Zdroj: EBERLE, Josef. Walser Heimatsmuseum Triesenberg. 1. vyd. Triesenberg: Eigenverlag Gemeinde, 

1992. ASIN: B00Y6KIL7Y. 

                                                 
44 EBERLE, Josef. Walser Heimatsmuseum Triesenberg. 1. vyd. Triesenberg: Eigenverlag Gemeinde, 1992. 
ASIN: B00Y6KIL7Y. 
45 Respondentka Ramona, 35 let 
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5.4. Walserská současnost 

5.4.1. Obyvatelstvo 

Walserské obyvatele je možné najít téměř ve všech alpských zemích, tedy nejen v již 

zmiňovaném Švýcarsku a Lichtenštejnsku, ale také v Itálii a Rakousku. Celkový počet 

členů walserské komunity se pohybuje okolo třiceti tisíc osob. Nejpočetnější skupinu 

Walserů tvoří ti ve Švýcarsku, pak v Rakousku, v Itálii a nejméně početná komunita žije 

v Lichtenštejnsku.  

 

Stát Walseři Hl. Náboženství- katolíci (%) % evangelíci 

Švýcarsko 16500 97.0 2.0 

Rakousko 8360 90.0 1.0 

Itálie 3610 90.0 0.5 

Lichtenštejnsko 1530 96.0 0.4 

Celkem 30000 94.2 1.5 

 

Tabulka 3 - oficiální údaje k počtu Walserů v jednotlivých zemích 

Zdroj: Walser people. [online]. [cit. 2016- 12- 28]. Dostupné z: 

https://joshuaproject.net/people_groups/15843. 

 

5.5. Hlavní prvky tvořící walserskou identitu 

Při zkoumání walserské komunity a jejích určujících prvků byly v rozhovorech 

otázky řazeny do několika skupin. Každý rozhovor začínal otázkou, zdali se dotyčný cítí 

být Walserem. Dále následovaly otázky, které se dostávaly do hloubky zkoumání 

problematiky a týkaly se kultury, jazyka, náboženství, gastronomie, folkloru, zvyků 

a tradic.  

Na otázku „Cítíte se být Walserem?“ odpověděla naprostá většina respondentů 

kladně. Výjimku tvořily dvě ženy, které byly provdány za Walsery, ale samy walserskou 

identitu neměly, tudíž se do komunity nedají započítat. Nutno podotknout, že výzkum byl 
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prováděn ve dvou etapách. V roce 2015 v Lichtenštejnsku, kde byla pozornost zaměřena 

spíše na to, jaké rozdíly existují mezi Walsery a ostatní majoritní společností. 

Od majoritní společnosti se Walserové na první pohled nijak zvlášť neliší. Běžně 

není vůbec k rozeznání, zda je v dané obci někdo Walser, či příslušník většinového národa. 

Walserové se tedy jako menšina příliš výrazně v přítomnosti většinového národa 

neprojevují a ostatní obyvatelé k nim zaujímají spíše neutrální postoj - berou je tak, jako by 

byli stejné národnosti. Walserové s ostatními občany mluví jazykem, kterým se hovoří 

v dané zemi, a svůj vlastní dialekt používají jen zřídka v rámci své rodiny. 

Z pozdějšího výzkumu z roku 2016 však vyplývá, že je to právě jazyk - hlavní prvek, 

jež minoritu odlišuje od ostatních. Pro přesnost je třeba uvést, že je to původní dialekt 

alemánské němčiny tzv. Titsch, který se v rámci walserské komunity zachoval. Počet lidí, 

kteří se tímto dialektem domluví, je necelých 22.800. Nutno říci, že využití dialektu 

se štěpí do dvou na pohled rozpoznatelných skupin. První tvoří generace, u které je mluva 

v nářečí na denním pořádku, na druhé straně stojí mladší obyvatelé, kteří sice od předků 

získávají dostatečný základ, ale v praxi jazyk využívají méně. Respondent Fabio 

k walserkému jazyku dodal: „Dialekt používáme již pouze v rámci rodin a je přenášen 

z rodičů na potomky spíše proto, aby úplně nezanikl, než že by se jím dalo hovořit v širším 

okolí a byl tedy užitečný.“46 Dialektem hovoří absolutní většina respondentů (hlavně těch 

starších). Zajímavý je i přístup ženy, která se za Walsera provdala a dialektem se snaží 

mluvit i ona, a to s potomky, v rodině i s přáteli. 

V současné době se může mluvit o tzv. obnově jazyka, jelikož se objevuje mnoho 

publikací, které jsou psány v původním dialektu, aby se nezapomněl používat a aby ho 

generace předávaly dál. Nevýhodou je to, že dialekt je poměrně odlišný od klasické 

němčiny a textům nelze s běžnou znalostí němčiny rozumět.  

 

5.5.1. Walserská kultura 

Při určování walserské charakteristiky je velice těžké najít soubor činností, které by 

pro ně byly zvláště typické a odlišné od jiných alpských etnik. To je ovlivněno přírodními 

podmínkami, způsobem obživy, chovem zvířat a mnoha dalšími aspekty, které populaci 

v horách ovlivnují po celá staletí. Nelze říci, že se etnikum odlišuje od ostatních pouze tím, 

                                                 
46 Respondent Fabio, 20 let 
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že se např. jinak obléká, věří v jiná náboženství nebo že se snad jeho mentalita odlišuje 

od majority. I když se na první pohled zdá, že v tomto směru není na přislušnících 

komunity nic zvláštního, reálný obraz je trochu jiný. Mnoho dokumentů směřuje na jazyk, 

kterým se Walserové od ostatních liší. 

Jazyk 
 

I když někteří respondenti přistupovali k rozhovoru pasivně, nechtěli se podělit 

o informace a když ano, většinou odpověděli jen na základní otázky, vždy zmínili řeč, 

ve které se od ostatních liší. 

 

 „Kde se nemluví dialektem, walserská osada již nemůže existovat, ve skutečnosti 

tedy nemohou Walseři nadále žít.“47 

 

Dialekt se poprvé objevuje ve 13. století v oblasti Valais a patří do alemánské 

skupiny jazyků. Ty se pak dělí na dolní alemánštinu, kam patří např: švábština, bodamská, 

basilejská a hornorýnská alemánština (její variantou je i alsaština) či alemán coloniero, 

který je používaný ve městě Colonia Tovar ve Venezuele. Druhou skupinou je horní 

alemánština, kam spolu s jižní vorarlberštinou patří většina dialektů švýcarské němčiny, 

a třetí nejvyšší alemánština, kam spadá valiština (dialekt švýcarského kantonu Valais).48 

Charakteristický přizvuk, zastaralé formy a termíny Walserů jsou nejčastěji slyšet 

v německy mluvící části Valaisu. Dialekt se od klasické němčiny velmi liší a pro švýcarské 

obyvatelstvo je těžké porozumět. Většina Walserů žila od ostatních odděleně ve vysokých 

polohách, tudíž neměla možnost svou řeč dál rozvíjet a držela tak jazyk izolovaně pouze 

mezi sebou. Vzhledem k tomu, že dialekty walserské němčiny nejsou stejné, liší se od sebe 

a je těžké udělat zobecnění, které se vztahuje na všechny, bude pozornost věnována 

walserskému dialektu formazza, německy Pomattertitsch.  

Pomatter spadá do skupiny dialektů nejvyšší alemánské němčiny, ve které se 

objevují velice podobné rysy. Patří do ní německý dialekt valais, walserský dialekt 

používaný v Itálii a Ticinu a východní walserský dialekt aplikovaný v Graubündenu 

                                                 
47 Paul Zinsli, švýcarský jazykovědec. 
48 KÖNIG, Werner a Renate. SCHRAMBKE. Die Sprachatlanten des schwäbisch-alemannischen Raumes: 
Baden-Württemberg, Bayerisch-Schwaben, Elsass, Liechtenstein, Schweiz, Vorarlberg. Bühl: Konkordia, 
1999. Themen der Landeskunde, Heft 8. ISBN 378260167X. 
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(největší švýcarský kanton), Vorarlbersku (nejzápadnější a po Vídni druhá nejmenší 

rakouská spolková země) a Lichtenštejnsku.49  

První vlastnost, která je pro tuto skupinu společná a ve skutečnosti pro walserský 

dialekt typická, je změkčování písmena –s- na –sch-. Písmeno –k- se většinou na začátku 

slova nahrazuje písmenem –ch-, tedy například das Kind (dítě) na Chind, dále pak die 

Kirche (kostel) na Chilcha a der Kamin (krb) na Chemi. Dalším rysem je spojení souhlásek 

–nk- na –ch- nebo –h-. Příkladem může být slovo denken (v češtině myslet) na teche, 

danken (děkovat) na dancha nebo trinken (v češtině pít) na triche. Posledním prvkem je 

nedostatek dvojhlásek, které jsou v němčině početně velmi zastoupeny. Sloveso bauen 

(stavět) na büwe nebo schneien (sněžit) na schnie.50 

 

 
 

Obrázek 7 - příklad walserského dialektu 

Zdroj: Walserové. ROSENHOFEROVÁ A.; Pozníková V.;Kociánová N. [online]. [cit. 2017- 01- 03]. 

Dostupné z: http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki1/doku.php?id=ls2016:walserove. 

 

Co se tvarosloví týče, označuje Pomattertitsch u podstatných jmen jednotné i množné 

číslo a mužský, ženský i střední rod stejně jako ve většině dialektů němčiny. I když se 

postupem času o striktním dodržování používání pádů upouští, u dialektu se zachovalo 

i skloňování nominativu, akuzativu, genitivu, dativu a také rozlišení mezi silným a slabým 

podstatným jménem.51 Skupina dialektů walserské němčiny má ve většině případů stejný 

slovosled jako klasická němčina.  

Vzhledem k tomu, že se Walserové objevují i v italské části Alp a pravidla dialektu 

vychází z německých základů, je komunikace v nářečí pro italské členy etnika velmi těžká. 

                                                 
49 From Walais- German to Walser- German. [online]. [cit. 2016- 12- 28]. Dostupné z: http://www.walser-
alps.eu/dialect. 
50 EBERLE, Josef. Walser Heimatsmuseum Triesenberg. 1. vyd. Triesenberg: Eigenverlag Gemeinde, 1992. 
ASIN: B00Y6KIL7Y. 
51Die Mundart von Bosco Gurin. [online]. [cit. 2016- 12- 28]. Dostupné z: http://www.linguistik-
online.com/20_04/russ.html. 
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Sami respondenti uvedli, že se dialekt v Itálii používá ve velmi malé míře. Pro Italy je 

užívání dialektu těžká a často i obtěžující věc. Tvrdí, že k jejich životu není potřebný 

a možná právě proto se zde jeho podoba postupem času měnila z německé formy na formu 

italskou, což většinu stránek jazyka, hlavně morfologickou a fonetickou, silně ovlivnilo.  

 

 „S dialektem v oblasti Itálie je to poněkud odlišné než v německy mluvících zemích. 

Italské děti se ve škole učí italsky a nemají potřebu se učit dialektem, jelikož je pro ně 

neužitečný.“52 

 

Obrázek 8 - jazyková situace ve walserských oblastech53 

Zdroj: EBERLE, Josef. Walser Heimatsmuseum Triesenberg. 1. vyd. Triesenberg: Eigenverlag Gemeinde, 

1992. ASIN: B00Y6KIL7Y. 

                                                 
52 Respondent Lukas, 35 let 
53 světle zelená - německy mluvící oblast Valais, tmavě modrá - kolonizované oblasti Walsery, světle modrá - 
kdysi obývané oblasti Walsery; dnes používaný jiný dialekt 
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Náboženství 
 

Kvůli tomu, že se Walserové museli kvůli svým podmínkám k živobytí potýkat 

s poměrně krutými klimatickými jevy jako je bouře, sněhové laviny a nekončící zima, 

potřebovali být v dobré psychické kondici a mít víru v něco, co je před nepříjemnými vlivy 

ochrání a pomůže jim tak přečkat mnohdy dlouho nekončící zimu. Využívali tak víru 

v Boha, kterou praktikovali již jejich předkové.  

Walserové se ztotožnují s několika postavami svatých. Jedním z nich je svatý 

Teodul, který představuje patrona kantonu Valais. Bazilika v St. Maurice ve Valais díky 

velkému zájmu funguje dodnes, jsou zde mimo jiné uloženy ostatky svatého Mořice, 

kterého Walserové uznávají. Zajímavostí je, že kostely, kaple a oltáře ve walserských 

vesnicích jsou zdobeny právě “walserskými svatými“. 

Je patrné, že většina Walserů (94,2 %) vyznává křesťanskou víru. V rámci 

křesťanství se Walserové dělí na katolíky a protestanty, ale dá se říci, že převážná většina 

walserského obyvatelstva jsou katolíci. Někteří navštěvují kostely pravidelně každý týden 

a jiní jen o svátcích. Výjimku tvoří Walseři v oblasti Werdenberg u Bernu a v některých 

údolích kantonu Graubünden. V 16. století rozhodly úřady v Bernu, že se má obyvatelstvo 

ve všech podřízených obcích stát protestanty, a určily tak i náboženskou příslušnost 

místních Walserů. V největším švýcarském kantonu Graubünden se ale každá obec mohla 

sama rozhodnout, jakou víru přijme. Proto se tedy ve švýcarských alpských vesničkách 

najdou Walserové jak katolíci, tak protestanti. Pouze kolem 1,5 % příslušníků tohoto 

etnika jsou evangelíci.54
' 
55 

Respondenti pravidelně navštěvují kostely, většinou to bývá každou neděli. 

Stephanie Kohl k tomuto tématu dodala: „Já a moje rodina navštěvujeme kostel pravidelně 

v neděli, účastníme se mší a celkově se zapojujeme do duchovní kultury.“56 Věk zde 

nehraje téměř žádnou roli, chodí jak mladí, tak starší. Tento úkaz však ve srovnání 

s okolím není unikátní. Je známo, že alpské země jsou velice pobožné, a tak je tomu i ve 

Švýcarsku a v Lichtenštejnskem. V oblasti Triesenberg se nachází mnoho kaplí a kostelů 

                                                 
54 Religiozita. [online]. [cit. 2016- 12- 28]. Dostupné z: 
http://www.centroculturalewalser.com/lareligiosita.aspx. 
55 Religious life of the Walser and the people from Valais. [online]. [cit. 2016- 12- 28]. Dostupné z: 
http://www.walser-alps.eu/culture/religion?set_language=en. 
56 Respondentka Stephanie Kohl, 18 let 
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různých velikostí. Za povšimnutí stojí jak malebné kostelíčky na každém rohu, tak velké 

kostely, kde místní obyvatelé organizují různá shromáždění a přednášky. 

Walserové se ve velké míře ztotožňují se svátkem Corpus Christi (slavnost těla i krve 

Páně). Tento pohyblivý svátek závisí na Velikonocích a slaví se 6 -7 týdnů po nich. Při 

průvodu myslí na lidi a příbuzné, kteří zemřeli a modlí se za ně.  

 

5.5.2. Walserské zvyky a tradice 

Ačkoliv se Walserové zdají na první pohled nerozeznatelní od majoritní společnosti, 

pyšní se několika zvlášnostmi, které je od ostatních odlišují. O zachování původní kultury 

a v první řadě o revitalizaci jazyka, tedy dialektu, se snaží mezinárodní walserské sdružení. 

Mezi nejoblíbenější tradice, které striktně dodržují, patří hromadné srazy, které se konají 

každé čtyři roky v alpských vesnicích a městech.  

Walserské tradice lze rozdělit do několika skupin. Tou první je rodinná obřadnost, 

v rámci které Walserové dodržují zvyky, které doprovází člověka v průběhu života, tedy 

od narození do smrti. Hned prvním zvykem, u kterého se objevuje zvlášnost, je narození 

dítěte. „Při narození dítěte dostane novorozeně chléb s brusinkami, který je mu seslán jako 

dar od Matky Boží Panny Marie.“57 To má podle legendy zaručit novorozenci klidný 

a spořádaný život. Vzhledem k tomu, že jsou Walserové pobožní a kostely navštěvují 

pravidelně, probíhá téměř u většiny z nich křest. Není však ničím odlišný a tak probíhá 

v místních kostelech bez rozdílu mezi Walsery a ostatními křesťany.  

Jednou z tradic, kterou Walserové drží, a od majority se tak liší, je poslední 

rozloučení s pozůstalými. Bezprostředně po smrti dotyčného se rodina a přátelé 

shromáždují v jeho domě, aby se za něj všichni společně pomodlili, a dopřáli mu tak 

důstojný odchod do nebe. Večer před pohřbem každá rodina posílá do domu svého 

zástupce, aby všem zúčastněným přinesl chléb, sýr a víno a počkal s nimi do rána, zatímco 

ostatní truchlí a vzpomínají. V den pohřbu je zesnulý umístěn do rakve, kterou jeho přátelé 

nesou na hřbitov. Na konci pohřbu je rodině darována porce rýže na podporu duše 

zemřelého.58 

                                                 
57 Respondentka Ursula, 42 let 
58 Text je s úpravami převzat z: The Walser today;Legends, traditions and songs. [online]. [cit. 2017- 02- 07]. 
dostupné z: https://www.alagna.it/en/the-walser-today/legends-traditions-and-songs/. 
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Druhou skupinou walserských tradic jsou tradice společenské, kterých u Walserů 

existuje několik.  

Walserská cesta 
 

Dodnes si většina Walserů uvědomuje svou historii a to, jak se jejich předci do těchto 

míst dostali. Pravidelně každý rok se koná akce, která nese jméno „Walserweg“- tedy 

walserská cesta (stezka), která se člení do 25 etap a měří 450 km. Dobrovolníci podnikají 

neuspěchané procházky, někteří i náročné jednodenní túry touto širokou stezkou vedoucí 

přes krásné alpské krajiny - vysoké hory, hřebeny a krásná údolí. To vše s výhledem na tři 

alpské země - Švýcarsko, Rakousko a Lichtenštejnsko. Díky těmto túrám se lze přenést 

o 700 let zpět a zažít tak stejnou atmosféru, jako zažívali dřívější zemědělci a pastevci, 

kteří přecházeli přes zmíněný kanton Valais až do svých současných domovů v oblasti 

Triensenberg. Během cesty se však lidé neučí jen historii a jazyk, ale například také tomu, 

jak se zakládaly osady a jakým způsobem získávali předkové ornou půdu.59 

K tomu, aby si člověk mohl projít touto cestu, nepotřebuje být Walserem. Stačí jen 

pohodlná obuv, dobrá fyzická kondice a pečlivě naplánovaná trasa, která může být 

rozdělena do několika dnů či týdnů. Lze ji absolvovat jak z kantonu Valais, tak ve směru 

opačném. Během putování lze však využít hromadné dopravy, nejčastěji železnice. 

Podle zjištěných informací lidé tuto aktivitu vyhledávají a píší o tom i cestovní 

deníky, které zahrnují informace, ze kterých se lze inspirovat na další cestu. 

 

                                                 
59 Walserové. ROSENHOFEROVÁ A.; Pozníková V.;Kociánová N. [online]. [cit. 2017- 01- 03]. Dostupné z: 
http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki1/doku.php?id=ls2016:walserove. 
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Obrázek 9 - model walserské cesty 

Zdroj: WALSERWEG:Über dä Bärg. [online]. [cit. 2016- 12- 28]. Dostupné z: 

http://www.schweizerfamilie.ch/unterwegs/wanderungen/artikel/walserweg-eber-dae-baerg.html. 

 

Walserský závod na lyžích 
 

Další tradicí a aktivitou, kterou se Walserové snaží pravidelně konat, je závod 

v alpských oblastech na lyžích. Tento závod se koná každé dva roky a vždy na jiném místě. 

Závodí se v obřím slalomu v několika věkových kategoriích. Nově byl zaveden také závod 

na snowboardu, čímž se stala celá akce zajímavější zejména pro mladé Walsery. Závodu se 

účastní zpravidla kolem 180 závodníků z různých regionů, které jsou osídleny walserskou 

populací. Jsou to například oblasti jako Bosco Gurin, Gressoney, Triesenberg, Z’Makana, 

kanton Valais, Obersaxen, Brand, Galtür, Laterns, Großwalsertal, Bürserber 

a Kleinwalsertal.60 Program celého závodu je velice pestrý. Pro soutěžící je připraven 

transfer do lyžařské oblasti, kde mají zajištěné ubytování v jednom z horských hotelů. 

Později je čeká uvítací večírek, který se většinou koná ve velkém tanečním sále, kde je pro 

Walsery připravena živá hudba a spousta jídla a pití. Druhý den pak začíná samotný závod, 

ve kterém jsou všichni zúčastnění rozděleni dle věkových skupin. Po slavnostním 

ceremoniálu, kdy jsou rozdány medaile a diplomy, se Walserové přesouvají zpět do hotelu, 

kde je pro ně připravena večeře. Součástí večera je pak speciální program, který vedou 

                                                 
60 Walser Skirace. [online]. [cit. 2017- 02- 12]. Dostupné z: http://www.walser-alps.eu/youth-and-
sport/walser-skirace/walser-skirace. 
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členové Mezinárodního walserského shromáždění a během kterého pak probíhá skupinová 

diskuze a domluva ohledně dalšího závodu. 

 

 

Obrázek 10 - walserský závod na historických lyžích v Laternsertal 

Zdroj: 13. Internationale Walser Skimeisterschaften im Laternsertal. [online]. [cit. 2017- 02- 12]. Dostupné 

z: http://www.walser-alps.eu/jugend-1/sport/13-internationale-walser-skimeisterschaften-im-laternsertal-. 

 

Kroje 
 

Tradiční oděvy hrají u Walserů velice významnou roli. Každý kroj totiž o dané osobě 

něco vypovídá. Dámský pastýřský kroj, který je nošen v pracovní dny, má vrchní díl 

z hladké slámy, a zdobí jej 8 cm vysoký límeček. Pásek je ze stejného materiálu jako 

sukně, 8 cm široký s modrobílými výšivkami a okraj je lemovaný černým sametem. Blůza 

má kulatý výstřih a je vyrobena z bílé bavlny s křížkovou výšivkou, stejně jako zástěra 

a šála. Sukně s dřevěnými knoflíky je střižena do kulata a vyrobena z vlny. Dalším oděvem 

je večerní kroj, kde je nejvýraznějším prvkem klobouk, jehož hrana je lemována hedvábím 

nebo saténem, stejně jako šaty; bílé nebo jakkoliv barevné hedvábí je pak vyšíváno 

zlatem.61  

Pánský kroj se skládá z vlněného saka lemovaného saténem, dvouřadové vesty 

z tmavě červené vlny, bílé bavlněné košile a červené kravaty.62 

                                                 
61 Walliser Trachten: Costumes valaisans. Visp: Rotten, c2001. ISBN 3907624270. 
62 Walliser Trachten: Costumes valaisans. Visp: Rotten, c2001. ISBN 3907624270. 
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Ve walserské komunitě je na první pohled jasné, odkud daná osoba pochazí. Každá 

země, kanton a vesnice mají totiž svůj tradiční šat, dle kterého se identifikují. Dále lze 

s přesností posoudit, zdali je člověk v manželském svazku či ovdověl, jestli má potomky či 

je bezdětný. Tento fakt lze zjistit podle doplňků, konkrétně podle klobouku, který žena 

nosí. Ty se liší podle barvy, tvaru a krajky. Nedílnou součástí jsou také šátky. Černá barva 

značí smrt osoby v rodině v období jednoho roku. Naopak bílá barva vypovídá o tom, že je 

žena panna, neprovdaná – a tedy bezdětná. Díky tomuto atributu jsou ve společnosti 

poměrně znatelné rozdíly, které mohou napomáhat například ke kondolenci či při 

seznámení chlapce s dívkou.  

 

 „Pokud nosí žena v průběhu oslav korunku na hlavě, znamená to, že je stále 

panna.“63 

 

 

 

 
Obrázek 11 - Walserky v tradičních krojích v průběhu oslav Walsertreffen 2016 

Foto: Arosa, 2016 

5.5.3. Lidová slovesnost Walserů 

V dnešní době jsou walserové v rámci ústní slovesnosti poměrně asimilováni 

s okolím. Dětem jsou vyprávěny pohádky, které se nijak neliší od ostatních, většina 

walserských obyvatel poslouchá hudbu dle svého gusta a ani pověry, pranostiky či přísloví 

se nijak neodchylují od těch majoritních. Přeci jen však existují různé příběhy, jež kolují 

                                                 
63 Respondentka Irene S, 55 let 
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jen mezi Walsery a které jsou spjaty mj. s walserskou historií, a postupují tak 

i do současnosti. Legendy nejsou doloženy žádným pramenem, avšak své důležité místo si 

ve walserském fokloru pevně drží. 

Legendy 
 

O walserském světě se traduje, že je plný magických a nadpřirozených jevů, mezi 

které patří skryté poklady v horách, jež jsou střeženy duchy, zvědaví elfové, divocí muži 

či průvody mrtvých zlomyslných ďáblů. Pravdivé či smyšlené příběhy, pohádky a legendy 

byly vypravovány během dlouhých zimních večerů, aby byly nadále oživovány, 

a předávaly se tak dalším generacím.  

Jedním z nich je příběh „O ďáblovu kameni“. Kdysi dávno byl v oblasti Gressoney 

v Itálii postaven farní kostel. Jeden den se tam však objevil čert, který dostal zuřivý 

záchvat a rozhodl se zničit něco, co zde bylo postaveno. Podíval se na skálu, kde zahlédl 

kostel a věděl, že právě ten bude jeho cílem. Když šplhal po skále na vrchol, rozhodl se, 

že se zastaví v údolí a na chvíli si odpočine. V tom okamžiku se mu však zjevil anděl 

od Boha a přikázal mu, ať skálu opustí a nedělá žádné škody. Unavený a vzteklý ďábel 

začal na anděla nadávat a vzteky praštil pěstí do skály, která se začala valit směrem 

do údolí Alagna a zastavila se na kopci Pianalunga, kde je k vidění dodnes. Má jasnou 

trhlinu a z jedné strany je zčernalá právě kvůli čertovi, který se jí dotknul. Lidé o ní říkají, 

že z ní čas od času šlehají plameny pekla. 64 

Další legenda vypravuje o průvodu mrtvých, kteří se probouzejí v noci 2. listopadu 

ve spodních částech rokle, v korytech a na hřbitovech v údolí Monte Rosa a chodí směrem 

k hoře. Každé dětské kostře svítí malé světlo na prstu u rukou, které je vede ve tmě. Pokud 

po cestě potkají živou lidskou bytost, zastaví ji a splní jí jedno přání. Pokud se mrtví 

dostanou k řece, prodlouží se nejvíce provinilým duším paže a nohy, dokud nedosáhnou 

na druhý břeh a rázem se z nich stává most, po kterém přechází ostatní mrtví. Pokud 

stihnou do východu slunce přijít k ledovci, jenž leží na oné druhé části břehu, očistí zde své 

duše od hříchů. Obyvatelé údolí každý rok v tento den věnují pozornost prapodivným 

zvukům v horách, jež jsou slyšet od ledovce a uvádí, že jim zvuk nahání husí kůži po 

celém těle.65 

                                                 
64 Text je s úpravami převzat z: The Walser today; Legends, traditions and songs. [online]. [cit. 2017- 02- 07]. 
dostupné z: https://www.alagna.it/en/the-walser-today/legends-traditions-and-songs/. 
65 tamtéž 
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Nejznámější walserská legenda pojednává o klidném a šťastném místě, kde žito 

rostlo v neuvěřitelně velké míře a kde byla tráva vždy zelená a nikdy nezežloutla. Tato 

oblast leží na druhé straně ledovce a jeho existence je potvrzena již dávnými předky, avšak 

pokoušet se ho hledat je i dnes zbytečné a marné. Mýtus je zasazen do roku 1778, kdy se 

sedm mužů z Gressoney vydalo na tajemné místo. Dostali se přes oblast Monte Rosa 

až ke skále v Coll de Lys, kde náhle ve vysoce nepříznivých podmínkách zahlédli zelené 

údolí, které bylo součástí dnešního Zermattu. Domů se pak vrátili s dobrým pocitem, 

že právě oni uviděli magické místo jako první. Od té doby se skalní věži v Coll de Lys říká 

„skála objevení“.66 

Hudba 
 

Na otázku, zda existuje tradiční walserská hudba, je poměrně těžké zodpovědět. Díky 

migracím a velkým výměnám řemeslníků, obchodníků, vojáků a v neposlední řadě také 

hudebníků mezi jednotlivými regiony po dlouhá staletí, se nedá se 100% jistotou říct, jestli 

má toto etnikum specifické písně, jež jsou součástí osobitého foklóru. Walserové přišli do 

styku s hudbou a písněmi z okolního prostředí, a tak se majoritní a minoritní skladby 

mísily mezi sebou a o typických walserských písních nejsou dochovány žádné zmínky. 

V polovině 20. století se však začal klást velký důraz na jednotnost Walserů a v roce 

1952 se uskutečnilo první hromadné walserské setkání ve městě Brig, při kterém mimo jiné 

sílila touha po společných písních. V tomto období začalo vznikat mnoho nových skladeb 

ve walserském dialektu, které nyní nacházejí své zasloužené místo v repertoáru 

walserských lidových hudebních skupin.  

Hlavním znakem je jódlování, které probíhá ve větších formacích, které čítají až 25 

zpěváků, setkat se však lze i s menšími soubory. Jódlování ovšem není typické jen pro 

Walsery, ale také pro většinu alpských oblastí ve Švýcarsku, Itálii a Rakousku. Dalším 

hlavním prvkem, kromě obvyklých lidových nástrojů, je alpský roh, jenž patří mezi 

hudební dechové nástroje a který je mj. typickým národním symbolem Švýcarska. Každý 

rok se ve většině regionů pořádají srazy několika set hráčů, kteří pak společně koncertují.  

V průběhu výzkumu byly respondentům pokládany otázky ohledně kultury, které 

často směřovaly právě k hudbě. Překvapivé však bylo, že absolutní většina uvedla, že 

nezná žádné typické walserské písně a že žádné informace o tom, že by walserská hudba 

                                                 
66 Text je s úpravami převzat z: The Walser today; Legends, traditions and songs. [online]. [cit. 2017- 02- 07]. 
dostupné z: https://www.alagna.it/en/the-walser-today/legends-traditions-and-songs/. 
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někdy existovala, nemají. Jedinou výjimkou byl respondent Richard, jenž patří ke členům 

Walserského mezinárodního shromáždění a který v průběhu rozhovoru zmínil, že několik 

málo písní ve walserském dialektu existuje, avšak nejsou veřejnosti dost známé. Zpravidla 

se zpívají na walserských setkáních při slavnostním večeru, ale jinak jsou k zaslechnutí 

velice zřídka.  

 „Walserské písně jsou samozřejmě součástí naší kultury, avšak v dnešní době se od 

nich upouští, mladá generace je nezná, tudíž je jejich existence téměř mizivá.“67 

5.6. Podpora walserské identity 

5.6.1. Organizace a spolky 

V rámci walserské komunity lze nalézt zmínky o fungujících organizacích, které 

příslušníky této menšiny sdružují. Nejvýznamnější z nich je Mezinárodní asociace Walserů 

(Internationale Vereinigung für Walsertum) se sídlem ve švýcarském městě Brig. Asociace 

vznikla v roce 1962 a sdružuje kolem 1600 členů. Prezidentem této organizace je Richard 

Lehner. Za cíl si tato asociace klade především podporovat soudržnost Walserů v různých 

zemích, podporovat výzkumné projekty a publikace týkající se Walserů a také vydávat 

časopis „My Walserové“, který vychází vždy po půl roce. Pod záštitou spolku je také 

virtuální walserské muzeum, jež je velkým zdrojem informací pro širokou veřejnost. Další 

velice významnou činností této organizace je pořádání srazu Walserů.68
' 
69 

Walserské spolky najdeme i v oblasti Itálie. Skupina „Die Walser Im Land“ (Walseři 

v zemi) působící především v oblasti Alagna na jižní straně Monte Rosa, byla založena 

v roce 1965 Angelou Gagliardini, která byla první prezidentkou tohoto spolku. 

V současnosti spolek čítá 35 členů ve věkovém rozmezí mezi devíti a sedmdesáti lety. 

Cílem této organizace je sbírat veškeré kulturní dědictví, jež etnikum má; to jsou tradice, 

zvyky, jazyk a v neposlední řadě také historické povědomí. V současnosti se Angela 

zabývá převážně walserským hudebním repertoárem. Snaží se oživovat tradiční dochované 

písně, přičemž rozsáhlá kolekce písní ve walserském dialektu je úspěšným příkladem 

                                                 
67 Respondent Richard, 61 let 
68 Text je s úpravami převzat z: ROSENHOFEROVÁ, A.; POZNÍKOVÁ, V.;KOCIÁNOVÁ, N. Walserové. 
Hospodářská a kulturní studia. [online]. [cit. 2016- 01- 29]. dostupné z: 
http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki1/doku.php?id=ls2016:walserove. 
69 Internationale Vereinigung für Walsertum . [online]. [cit. 2017- 01- 29]. Dostupné z: 
http://www.wikiwallis.ch/index.php/Internationale_Vereinigung_f%C3%BCr_Walsertum_(IVfW)#Adresse_-
_Kontakt. 
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záchrany autentické a skutečné hudby v oblasti Alp. Skupina každoročně podporuje 

významné události zaměřené na šíření walserské kultury. V roce 2007 se v Alagně 

uskutečnil 16. walserský sraz.70 

 

5.6.2. Hromadné srazy Walserů 

Hromadné srazy Walserů jsou zlatým hřebem veškerých aktivit, jež sdružení 

a organizace pořádají. Ze všech regionů se na místě pravidelně schází na 2 000 Walserů, 

kteří přicházejí na slavnost se svou rodinou v barevných kostýmech, aby se společně 

pobavili, zazpívali si a zatančili. První setkání se konalo v roce 1962 a postupem času se 

z něj stala tradice. Nyní probíhá každé tři roky, pokaždé v jiném alpském městě či vesnici. 

Celá událost trvá čtyři dny. Nejprve je pro účastníky připraven slavnostní večer, jehož 

součástí je přípitek a představení cílů walserské komunity, které si spolek stanovil. Druhý 

den začíná oficiální program, během kterého hraje živá kapela a lidé tancují a zpívají 

lidové písně, popíjejí a užívají si společně strávený čas. Součástí akce je i průvod městem, 

kde vynikají tradiční kroje.  

Další dny se Walserové rozhodně nenudí, program je pestrý a mnohdy mají všichni 

naspěch, aby vše stihli. Připraveno je pro ně kino, kde se promítají pamětnické filmy 

o jejich komunitě, návštěva kostela, kam společně chodí k modlitbě a různé přednášky 

týkající se budoucnosti Walserů v Alpách.  

5.6.3. Média 

V současné době je o walserské etnikum poměrně velký zájem. Prioritou všech 

jednotlivců a zájmových skupin je udržovat veškeré zvyky a tradice, předávat osobitý 

dialekt dalším generacím, aby nezanikl, a v neposlední řadě upozornit veřejnost na stále se 

zvětšující walserskou komunitu. V rámci projektu Evropské unie Interreg III B se všechny 

walserské organizace spojily a založily projekt Walserské Alpy - moderní doba a tradice 

v srdci Evropy, který má základnu v autonmní oblasti Aosta. V průběhu dvou let bylo 

realizováno osm projektů z celkových 22 a toto jsou jejich hlavní cíle: 

 zájem Walserů o soužití v komunitě a uvědomění si vlastní identity; 

 používání walserského dialektu jako živého jazyka alpských menšin; 

                                                 
70 Text je s úpravami převzat z: Die Walser Im Land. [online]. [cit. 2017- 02- 07]. Dostupné z: 
https://www.alagna.it/en/the-walser-today/die-walser-im-land-2/. 
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 posílení potenciálu obcí k rozvoji tradiční tvorby a udržitelnosti alpské krajiny; 

 integrace mladší generace do rozhodovacího procesu ve spolcích a obcích.71 

Mezi úkoly projektu patří např. převod kulturního dědictví dětem. Při jeho realizaci 

jsou zaznamenávány výpovědi starých Walserů a veškeré informace (dokumenty a staré 

fotografie) jsou pak pro snadnější přístup převáděny do digitální formy.  

Vzhledem k tomu, že jsou Walserové nedílnou součástí především švýcarské 

historie, zájem o ně budí i veřejná média, která např. točí reportáže z tradičních srazů, 

poukazují na originální architekturu jejich předků či vyzdvihují jejich jazyk jako něco 

výjimečného.  

Jak už bylo zmíněno, Walserové vydávají každého půl roku své vlastní časopisy. 

První nese jméno My Walserové a vydává ho Mezinárodní asociace Walserů. Druhým 

periodikem je osmdesáti stránková publikace Vorarlberské walserské asociace Walserské 

dědictví, jež vychází také dvakrát do roka a informuje čtenáře o aktualitách, dialektu a dění 

ve walserských vesnicích. 

5.7. Walserové a majoritní společnost 

I když jsou Walserové na první pohled neodlišitelní od většiny, sami si moc dobře 

uvědomují, že jsou součástí etnika, které je z pohledu majority vnímáno jako menšinové. 

Hlavním prvkem, který skupinu odděluje, je jazyk, přesněji dialekt. V současné době je to 

největší pojítko, které je od ostatních vymezuje. Většina respondentů uvedla, že dialekt 

využívá na veřejných walserských setkáních a v domácnosti, kde se snaží o udržení 

a předání formy tohoto jazyka dalším generacím, které své předky respektují a rády se ho 

učí. Existují však i případy, kdy se do walserské rodiny přižení či přivdá člověk, který není 

členem etnika. Walseři s tím problém nemají a dotyčného bez nesnází přijímají do rodiny. 

Tím se však stává, že se kultura mísí, a nemá tak pevné jádro. Proto se mluví o walserském 

etniku někdy jako o skupině a jindy zase jako o podskupině. Sami uvádí, že v Rakousku se 

jedná o etnickou skupinu, jelikož se zde pravidla striktně dodržují, a to v rámci výhradně 

walserského soužití, nikoliv mísení menšiny a většiny dohromady. Naproti tomu 

ve Švýcarsku se jedná o etnickou podskupinu, kde rozdíly mezi majoritou a minoritou už 

tolik nevynikají. Nemusí to však být jen otázka sňatku. Pokud se do vesnice přistěhuje 

                                                 
71 Interreg III B Projekt „Walser Alps“. [online]. [cit. 2017- 02- 11]. Dostupné z: http://www.walser-
alps.eu/kontakt/projekt-walser-alps. 
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„newalser“, okolí na něj nevyvíjí žádný tlak. Takové situace ale moc často nenastávají, 

jelikož právě sňatek a rodina je pro lidi ve vysokohorských oblastech základem 

spokojeného žití, svobodní a nezadaní si vybírají spíše velká města.  

Vzhledem k tomu, že se v dnešní době nahlíží na alpské minority spíše jako 

na kulturní dědictví, snaží se stát existující spolky podpořit. Ve Švýcarsku se dotace liší 

podle toho, o jaký kanton a vesnici se jedná. Ve své podstatě ale dostávají dostačné 

množství prostředků na zachování a vývoj své kultury. Opačná situace je však v Rakousku, 

respondenti z této země uvedli, že zde není podpora od státu téměř žádná.  
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6. Závěr 

 

Úkolem bakalářské práce bylo nastínit hlavní prvky walserské komunity, jež tvoří 

její identitu odlišnou od majoritní společnosti. Dále se výzkum zabýval otázkou, v jakém 

ohledu se cítí být Walseři odlišní od majority a jak jejich existenci vnímá většinová 

společnost. V neposlední řadě se autorka práce zaměřila na to, jak se Walserové odlišují 

na území Švýcarska, Lichtenštejnska a Itálie.  

Výzkumných cílů práce bylo dosaženo prostřednictvím kvalitativního výzkumu, 

v rámci kterého byla zvolena jako nejvhodnější metoda polostandardizovaného rozhovoru, 

jehož základem byly volně položené otázky. Velkou výhodou tohoto typu otázek bylo, že 

pokud respondenti chtěli, mohli svůj výrok popsat podrobněji, pokud nechtěli, odpovídali 

pouze v základních bodech, které se striktně držely daného tématu.  

Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou část, kde bylo nutno seznámit 

čtenáře s hlavními pojmy, které se s daným tématem pojí, a praktickou část, ve které byla 

uvedena fakta získaná od respondentů, případně informace z příslušné literatury.  

 Během dvou terénních výzkumů, které proběhly v alpských zemích, bylo zjištěno, 

že nejdůležitějším prvkem walserské komunity je jazyk. Berou ho jako něco naprosto 

výjimečného a jedinečného a snaží se jím komunikovat alespoň v rámci komunity, aby ho 

předávali dalším generacím a jazyk tak nevymřel . Další zvlášností, která je pro Walsery 

typická, je způsob žití. Kvůli velké migraci, jež proběhla na přelomu 12. a 13. století, kdy 

putovali z Horního Valaisu přes horské průsmyky, se Walserové usadili 

ve vysokohorských oblastech, čímž se stali skupinou velmi oddělenou od ostatních. Těžké 

životní podmínky, nepříznivé počasí v období dlouhých zim a izolace, to vše byly faktory, 

které ovlivnily způsob jejich života. Ačkoliv jsou v dnešní době členové tohoto etnika 

velmi dobře zaopatřeni a jejich životní úroveň patří v současnosti k těm nejvyšším 

v Evropě, dříve byli Walserové velmi chudí. Většinou to byli seldáci a zemědělci, kteří 

museli vybudovat to nejjednodušší obydlí pro své rodiny, pro které pak zajišťovali díky 

chovu zvířat jídlo a prostředky k žití.  

Walserové jsou si své identity velmi dobře vědomi a na svůj původ jsou pyšní. 

Největší odlišností u celého etnika je již zmiňovaný jazyk. Dalším znakem, se kterým se 

ztotožňují, a který je dělí od ostatních, je samostatnost. Sami o sobě tvrdí, že k životu 
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nepotřebují pomoc ostatních, jelikož jsou tak navyklí, ovšem na druhou stranu nikdo 

nečeká pomoc od nich.  

 Z pohledu majority není s etnikem žádný problém. Každý o jejich existenci ví 

a respektuje jejich kulturu, zvyky, tradice i jazyk. Dokonce existuje několik případů, kdy 

se do walserské rodiny přivdají či přižení osoby, které nejsou členy etnika a společně 

zakládají rodinu, ve které se sami učí dialektu, aby ho mohli předávat svým potomkům.  

Rozdíly mezi státy, kde se Walserové vyskytují, určitě existují. Opět se jedná o pojetí 

walserského jazyka - dialektu. Na území Lichtenštejnska se dialekt v rámci komunity 

vyskytuje poměrně ve velké míře převážně u starší generace, která ho využívá 

v domácnosti i na veřejnosti. Velká koncentrace Walserů se objevuje ve městě 

Triesenberg, kde mají vlastní muzeum, které je pod správou Walserského shromáždění, 

a lidé tu k sobě velice tíhnou v rámci různých společenských akcí a událostí. Ve Švýcarsku 

je situace hodně podobná, avšak díky velikostí země oproti Lichtenštejnsku jsou 

Walserové více roztroušeni po menších skupinkách. Dialekt je tu slyšet spíše v malých 

vesničkách, kde žije několik málo rodin, jež se mezi sebou dobře znají a snaží se 

zachovávat prvky své kultury. Na území Itálie nacházíme oproti předchozím dvěma zemím 

velký rozdíl v užívání osobitého dialektu. V italských vesnicích není Titsch moc populární, 

lidé ho v těchto místech už téměř nepoužívají a sami uvádí, že mluvit jím je pro ně 

zbytečné. Tento výrok se příčítá pravděpodobně problému německého základu, ze kterého 

dialekt vychází, což pro italsky mluvící obyvatelstvo není zrovna všední věc. 

Závěrem bakalářské práce je nutno říci, že Walserové jsou obdivuhodnou etnickou 

skupinou, která si svou identitu drží již přes 800 let a i v dnešní době velkého 

ekonomického a turistického rozvoje, který její způsob života velmi ovlivnil, má co 

nabídnout. 
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