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Úvod 

Pro seminární práci do předmětu Antropologie náboženství jsme si zvolily téma           

Masopust. Rozhodly jsme na základě osobní zkušenosti s těmito oslavami, kdy se některé z              

nás pravidelně účastní masopustního průvodu v obci Strání. Protože se fašanky konají 40 dnů              

před Velikonocemi, tzv. v měsících únor či březen, nebyla možnost jej v rámci psaní a               

výzkumu této seminární práce navštívit, proto čerpáme ze zkušeností minulých z návštěv v             

předchozích letech. 

Mezi hlavní výzkumné otázky patří, jaká byla proměna fašanek v posledních letech?            

Jaká je návaznost a souvislost s  křesťanskými svátky? 

Fašanky jsme si vybrali díky své osobní účasti na tomto svátku, také na jejich              

návaznost na půst a Velikonoce. 

V době psaní této práce se Fašanky nekonaly, proto se jich budeme účastnit v              

nejbližším možném termínu - začátek března příštího roku, kde také provedeme sběr dat k              

kvalitativnímu výzkumu. 

  



1. Masopust 
Je 3denní pohyblivý svátek (kvůli Velikonocům, které jsou také pohyblivé). Letošní           

masopust se bude konat 1. ledna a končit 5. března 2019. Díky své hodnotě je zapsán na                 

seznamu Unesco. Příprava na něj začíná na "tučný" čtvrtek, který předchází Masopustní            

neděli. V tento den se také pije a jí co nejvíce. Má to dodat sílu na celý příští rok. Proto se                     

podávají těžká a mastná jídla jako vepřo-knedlo-zelo, spolu se džbánem piva. Dále uzené             

maso, klobásy, slanina či smažené koblihy. Často mu přechází zabíjačka.  1

O masopustní neděli pak proběhne vydatný, avšak rychlý oběd, poté následuje zábava v             

hospodě u muziky. Tanec může probíhat i venku na návsi a někdy trvá až do rána. 

Pondělí se nese ve znamení zábavy a tance, někdy se koná i tzv. mužovský bál, kde                

ovšem tancovat mohou jen ženatí a provdané, nikoliv svobodní. V některých oblastech lidé             

věřili, že jak vysoko bude selka při tanci vyskakovat, tak vysoké vyroste toho roku obilí či                

len.  2

Průvod maškar se koná v úterý, často se hrají divadelní představení, hrána většinou             

žáky. Pravidla pro kostýmy (maškary) nejsou určena, záleží jen na kreativnosti lidí. Účelem             

bylo hlavně pobavit se. Maškary, jdoucí v průvodu, jsou pohoštěni malým občerstvením,            

které zahrnuje něco k snědku (máslo, vejce, mouku, jablka, mák…), ale také pivo či domácí               

pálenku.  3

Vedle originálních maškar, které se každoročně vyskytují, existují i maškary tradiční, které            

jdou v průvodu každoročně. Patří mezi ně například medvěd - někdy vedený na řetězu, jindy               

volný. Dále tzv. klibna, což znamená kůň, kobyla. Tato maska je často ztvárněna dvěma              

osobami. K tradičním maskám se řadí i kozel, kominík se žebříkem, stařenka s nůší, jezdec               

na koni, žid s pytlem na zádech, žebráci, četníci, cikáni, hlavní postavou většinou šašek, který               

v ruce nosí bič a odhání tím lidi, kteří žádnou masku nemají.1 Jednotlivé masky mají               

1 Masopust - zvyky a tradice [online]. [cit. 2018-12-09]. Dostupné z: 
https://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/masopust/_zobraz=masopust---zvyky-a-tradice/_z
obraz=masopust---zvyky-a-tradice 
 
2 Tamtéž 
3 Jaké jsou tradiční masky masopustu? [online]. 2013 [cit. 2018-12-10]. Dostupné z: 
https://www.qap.cz/object/jake-jsou-tradicni-masky-masopustu-45352 
 

https://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/masopust/_zobraz=masopust---zvyky-a-tradice/_zobraz=masopust---zvyky-a-tradice
https://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/masopust/_zobraz=masopust---zvyky-a-tradice/_zobraz=masopust---zvyky-a-tradice


předepsáno, jak se mají ve svém přestrojení chovat – medvěd straší malé děti, Žid vyjadřuje               

nespokojenost s dárky, protože mu připadaly malé.  4

2. Masky a jejich význam 

Masky v sobě mají pozůstatky pohanského kultu, původně měly masky zoomorfní           

charakter, kdy lidé věřili, že síla zvířat, na něž jsou převlečeny bude přenesena na ně samotné 

 

● Medvěd - patří k nejstarším maskám, vždy je připoutaný a v doprovodu medvědáře,             

kterým je trestán za svou neposlušnost. Má zajistit úrodu a plodnost. Traduje se             

pověra, že obilí poroste to takové výšky, do jaké medvěd zvládne vyskočit. Stejnou             

úlohu pak v jiných krajích zastával také býk, kozel či vlk. 

● Kobyla - jejím účelem bylo trestat zlobivé děti a odměňovat ty hodné 

● Smrtka - symbolizuje konec zimy 

● Žid - symbol plodnost, zachování úcty k předkům, nemluví 

● Novomanželé - pozůstatek z dob, kdy se na fašanky hojně konaly svatby 

● Percht - úkolem je doprovázet mrtvé duše na jejich cestě a ochraňovat živé před zlem  5

 

Podle tradice maskovaný průvod obchází každé stavení ve vesnici, každému muzikanti           

zahrají jeho oblíbenou píseň a jedna z maškar si zatančí s hospodyní. Za odměnu dostanou od                

pána domu výslužku – dříve to bývaly zemědělské produkty, v současné jsou to peníze či               

alkohol. Masopustní průvod končí v hospodě, kde účastníci průvodu propijí to, co            

vykoledovali. Podle tradice vrcholila masopustní zábava pohřbem basy, jenž symbolizoval          

končící období oslav.  6

Oslavy končí o půlnoci, kdy ponocný zatroubí na roh a rychtář či jiný představitel vesnice               

vyzve všechny, aby se rozešli domů, protože začala Popeleční středa a s ní spojený půst. 

4 MASOPUSTNÍ MAŠKARY [online]. 2017 [cit. 2018-12-10]. Dostupné z: 
http://www.zivetradice.cz/2017/02/masopustni-maskary.html 
 
5 MASOPUSTNÍ MAŠKARY [online]. 2017 [cit. 2018-12-10]. Dostupné z: 
http://www.zivetradice.cz/2017/02/masopustni-maskary.html 
 
6 Masopust - zvyky a tradice [online]. [cit. 2018-12-09]. Dostupné z: 
https://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/masopust/_zobraz=masopust---zvyky-a-tradice/_z
obraz=masopust---zvyky-a-tradice 
 

http://www.zivetradice.cz/2017/02/masopustni-maskary.html
http://www.zivetradice.cz/2017/02/masopustni-maskary.html
https://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/masopust/_zobraz=masopust---zvyky-a-tradice/_zobraz=masopust---zvyky-a-tradice
https://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/masopust/_zobraz=masopust---zvyky-a-tradice/_zobraz=masopust---zvyky-a-tradice


Mezi lidmi existovala pověra, že pokud budou tančit i po půlnoci, zjeví se jim ďábel v                

podobě cizince v zeleném plášti.  7

 

Masopust držíme, 

nic se nevadíme, 

pospolu. 

Proč bychom se hádali, 

když jsme se tak shledali, 

poznovu! 

V dobrém jsme se sešli, 

rádi jsme se našli, 

pospolu. 

Dříve než se rozejdeme, 

ještě k sobě připijeme, 

poznovu! [2] 

Historie 

Kořeny masopustu můžeme pravděpodobně zařadit do stejného období jako počátky          

karnevalu. Již ve starověkém Řecku se pořádaly oslavy na počest boha vína a plodnosti,              

Dionýsa (Bakchanálie). V průběhu oslav se používaly masky, konaly průvody a divadelní            

představení, které byly často propojené s veřejnými orgiemi. Možné je vycházet i z             

pozdějších římských oslav Saturnálií a Luperkálií nebo z římských svatodušních svátků růží,            

které provázely obřady pro zesnulé v době slunovratu Dalším spojením s historií mohou být              

středověké lodě bláznů. Tělesně hendikepovaní lidé se plavili po řece a ve městech obcházely              

domy s prosbou o materiální pomoc. Jejich oblečení připomínalo vzhledem maškary. 

O slavnostech masopustu na našem území máme první zmínky již v 13. století, v              

sousedním Německu jsou pak první zmínky již ve století 12. Je ale jasné, že tyto slavnosti                

jsou mnohem starší. Někteří se domnívají, že "pouze" navazuje na předkřesťanské pohanské            

obřady. 

7 ŠMÍDOVÁ, Anna. Masopust [online]. 2007 [cit. 2018-12-09]. Dostupné z: 
http://lideazeme.reflex.cz/clanek/masopust# 
 

http://lideazeme.reflex.cz/clanek/masopust#


Hlavně ve Francii se ve 13.století pořádaly každou devátou neděli před Velikonocemi            

tzv. alelujové oficeum. Lidé se loučili s aleluja, což má přímou podobnost s pohřbením              

masopustní basy (Bacchusa). 

Masopust od středověku slavili všichni, od nejchudších po bohaté, včetně panovníků. Ti            

každoročně pořádali oslavy, kam pozvali šlechtu, ale i zástupce městského stavu. 

Panovnické reje se po 30. leté válce přestěhovaly z Pražského hradu na Vídeňský císařský              

dvůr.  8

V roce 1725 byla součástí masopustu maškarní „selská svatba”, při níž byl za českého              

sedláka přestrojen kníže Auersperg, za hanáckého hrabě Harrach. Pořádány byly na venkově i             

ve městech, v polovině 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy zvané reduty. Ty               

byly nejdříve přístupné jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům. První reduta v Praze je              

zaznamená v roce 1752.  9

 

Popeleční středa 

Popeleční (či také lidově Škaredou, Černou, Bláznivou) středu známe od 7. století            

kvůli dodržování 40 denní období půstu. V liturgickém kalendáři katolické církve je to středa,              

která předchází první neděli postní a označuje začátek postní doby. Přesné datum Popeleční             

středy je tudíž pohyblivé jako Velikonoce (od 4. února do 10.března). Začátek postní doby              

byl postupně přesunut ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, aby se z              

postní doby vyčlenily jednotlivé neděle, které nejsou chápány jako postní den. Lidé se sešli v               

kostele na tiché mši. Od Popeleční středy byl obraz na hlavním oltáři až do Bílé soboty zakryt                 

fialovým plátnem. V některých krajích nazývali toto plátno „Hungertuchÿ, což v němčině            

znamená „hladové sukno, které symbolizovalo půst. Mnozí věřící se přizpůsobovali postu i            

oděvem, ženy odkládaly pestré šátky, barevné fěrtochy a nosily tmavé oděvy. O Popeleční             

středě žehnal kněz věřícím na čelo a svěceným popelem značil křížek (lidová víra tvrdila, že               

8 VONDRUŠKA, Vlastimil. Církevní rok a lidové obyčeje. České Budějovice: Dona, 1991. 
ISBN 80-7322-075-X, str.48-49 
 
9 ŠMÍDOVÁ, Anna. Masopust [online]. 2007 [cit. 2018-12-09]. Dostupné z: 
http://lideazeme.reflex.cz/clanek/masopust# 
 

http://lideazeme.reflex.cz/clanek/masopust#


požehnaný popel přináší poli úrodu), při čemž byla řečena formule: „Pamatuj, že prach jsi a v                

prach se obrátíš“,  nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“.  10

Přijetí popelce je symbolem pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání            

(hříchu), což je převzato z biblické tradice. Symbolicky tak značí stav člověka, který             

vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, své zlé jednání (hřích) a              

vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a               

nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí ("kočiček" - v našich             

krajích) posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli. 

Popel se kdysi užíval i jako čisticí prostředek. Vede nás tedy k tomu, abychom vstoupili do                

postní doby vědomě a prožívali ji jako čas k vnitřnímu očišťování. [4][5] 

 

Ostatky 

Protože v tuto roční dobu není příliš práce na poli, aby se využilo mladé síly a                

energie, členové výboru dostali za úkol organizaci této slavnosti. Úkolem byla nejen            

organizace, ale i zajištění muziky a dostatečného občerstvení. V jejich kompetenci bylo tzv.             

ostatkové právo, které mělo podobu opentlené šavle. Ta byla při zahajovacím večerním tanci             

zapíchnutá v krčmě do dřevěného sloupu. Členové výboru tak měli po dobu ostatků právo              

udržovat pořádek v obci. 

Významným symbolem jsou i tzv. ferule, jejíž podoba je v ozdobené, opentlené            

vařečce. Ta sloužila k trestání nejrůznějších, většinou vymyšlených prohřešků. Vše se           

samozřejmě neslo v vtipném duchu.  Ostatky se nejvíce drží na Hané.  11

Půst v období masopustu 

V tomto období se jednotlivé neděle pojmenovávají: První neděle se nazývá černá, a             

to podle oblečení, které ženy v tomto období nosily. Neděli druhé se říká pražná, a to díky                 

typickému pokrmu, které se vařilo z nedozrálého obilí a říkalo se mu “pražná”. Třetí              

kýchavná neděle je pojmenovaná podle pověry. Ta říká, že kolikrát kdo kýchne, tolik toků              

bude živ. O čtvrté neděli, družebné, byly časté schůzky a tancovačky na návsi. Typické byly               

10 Vondruška, V., 1991: Církevní rok a lidové obyčeje, České Budějovice, Dona, s. 50.  
11  Šottnerová, D., 2005: Zima, Olomouc, Rubico, s. 34.  
 



i námluvy a družba včetně ženicha měla povoleno navštívit dům své nevěsty. Pro pátou              

neděli je typické vynášení smrtek, někdy nazývaná jako Mořena. Tato tradice je symbolem             

ukončení zimy a začátkem jara. Smrtka je připevněná na dřevěnou tyč, která je posléze              

shozena ze skály, zahrabaná do země či potopená do vody. Smrt představovala zimu,             

obyvatelé jí tedy tímto pohanským zvykem vyhnali z vesnice. Tato neděle se tedy nazývá              

smrtná. Šestá a poslední neděle je pojmenovaná podle květů, kterými Ježíše Krista vítali v              

Jeruzalémě. V tento den se světí větvičky jívy, známé jako “kočičky”. Ty mají chránit před               

nemocemi. Po květné neděli již přicházejí Velikonoce a tedy Zelený čtvrtek, Velký pátek,             

Bílá sobota, Boží hod velikonoční, a Velikonoční pondělí.  12

 

 

  

12 Dolnopočernický zpravodaj 1/2007: článek Masopust se krátí, víc se nenavrátí.  
 



2. Masopust neboli Fašanky v obci Strání 

Obec Strání 

Obec se nachází v okrese Uherské Hradiště, na jihovýchodě Bílých Karpat, na            

hranicích se Slovenskem.  

Obec je rozdělena na dvě části - Strání, které však tvoří jeden celek. Obec má kolem                

3.700 obyvatel a tím se řadí mezi největší obce ve Zlínském kraji.  

V obci nechybí činnost spolků - jsou zde tři cimbálové muziky, dvě dechové hudby, ženský a                

mužský pěvecký sbor, ochotnický divadelní spolek, vojensko-historický klub a nechybí ani           

občanská sdružení, která se podílí na pořádání kulturních akcí. 

Mezi nejznámější kulturní akce v obci, které jsou hodně navštěvovány místními,           

přespolními i zahraničními hosty, patří Festival masopustních tradic Fašank, Straňanské hody           

a Festival dechových hudeb Pod Javorinů 

První písemná zmínka pochází z roku 1318. V 17. století byla obec několikrát             

vypálena Bočkajovci a vypálená a drancována tatarskou a uherskou armádou. V roce 1794 se              

obec díky přebytku bukových lesů dostala do zájmu knížecího rodu Lichtenštejnů a ti zde              

vybudovali sklárnu, která v obci funguje dodnes. Další zájem Lichtenštejnů padl na duchovní             

život občanů, proto zde nechali v roce 1749 vybudovat první kostel. Do začátku 17. století v                

obci byla převaha příslušníků českobratrské církve, od roku 1654 se však Strání řadí mezi              

obce katolické. V 19. století byl kostel poničen požárem a od roku 1911 zde byl postaven                

novogotický kostel Povýšení svatého kříže.  

Základní informace a historie 

Masopust neřadíme ani k jarním ani k zimním obyčejům, nachází se někde mezi nimi.              

Ačkoliv je někdy za masopust považováno období od skončení doby vánoční (6.1.) až do              

začátku předvelikonočního půstu (5.2. - 9.3.). Délka období záleží na datu Velikonoc (a to              

zase záleží na datu , jelikož se Fašanky slaví 40 dní před nimi.) 

Masopust, na Strání nazývaný Fašanky, má v obci dlouholetou tradici, která byla vždy             

spojena s kulturním i náboženským životem, kdy ještě do přelomu 19. a 20. století se v tomto                 

období konaly hojně svatby. 



Důležitým a neoddělitelným je také mečový tanec, na Slovácku nazývaný “Pod           

šable”. Tento tanec se dochoval pouze ve třech obcích, jednou z nich je Strání, kde se tančí v                  

poslední den Masopustu, v úterý před Popeleční středou. Přesný původ tohoto tance není             

jistý, obvykle se jeho původ směřuje k tanci zbrojníků z Velké Javořiny. První zmínka o               

tomto tanci je z roku 1808 v příspěvku Die Straniaken, kde byl tanec popsán jako               

loupežnický tanec, který má dokazovat, že pohrdají bolestí, zároveň je však měl udržovat v              

bojové pohotovosti. Liší se i teorie o historie tohoto mečového tance, některými badateli je              

považován za nejmladší mečový tanec, některými naopak za jeden z nejstarších. 

Jisté je však, že tanec prošel velkým vývojem v historii času. Nejstarší zprávy o              

skupinách tvz. fašančárů sahají do 19. století, kdy jej tančili mladí muži kolem 15 - 20 věku,                 

skupina byla vždy doprovázena “gazdou”, což byl starší ženatý muž. Skupinka obcházela            

obec k domu k domu a za své tančení dostala odměnu. Aby skupinka mohla vyrazit, musela                

požádat o povolení starostu obce a faráře. 

O tento tanec jevil zájem například Leoš Janáček, který obec za tímto účelem 2x              

navštívil, a to v letech 1899 a 1906. L. Janáčka tento tanec zaujal natolik, že uspořádal                

vstoupení fašančárů v Brně, v této době vznikly také první fotografie tohoto tance. 

 

Současnost 

Současná podoba fašanku jakožto Festivalu masopustních tradic vznikla v roce 1986           

místního rodáky, fašanky mají od té doby ustálenou podobu a své zázemí v obci. Celý               

festival začíná již neděli před fašankovým víkendem a to vernisáží výstavy, která se zaměřuje              

na historii festivalu či lidovou kulturu. Poté pokračuje pátkem před Popeleční středou, kdy             

vystupují místní spolky a následuje beseda u cimbálu, hlavním dnem festivalu je sobota, kdy              

probíhá typická moravská zabijačka, jarmark s ukázkou tradičních řemesel a koná se den             

otevřených dveří v místních sklárnách Květná. Odpoledne po vesnici vystupují přespolní, vše            

je zakonečně hudebně tanečním večerem v místním Zámečku. V neděli se koná košt slivovice              

a tanec u cimbálu. Celý víkend vrcholí v úterý, kdy se všechny skupinky fašančárů setkají v                

poledne před kostelem a po společném tanci se každá skupinka vydává po své ose, ať už do                 

domácností, obchodů, restaurací, či tančit jen pro radost procházejícím. Večer každá skupinka            

dorazí na Zámeček, zatančí tanec Pod šable, před půlnoci začíná pochovávání basy. Ať už              



symbolick či reálně se do rakve dá basa, se kterou smuteční průvod projde mezi přítomnými.               

Pochování basy má symbolizovat konec masopustu, konec veselí. Po půlnoci začíná           

Popeleční středa, kterou zároveň začíná 40denní půst, utišení před Velikonočními svátky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zdroje 
 
[1] Jaké jsou tradiční masky masopustu? [online]. 2013 [cit. 2018-12-10]. Dostupné z:           
https://www.qap.cz/object/jake-jsou-tradicni-masky-masopustu-45352 
[2] Masopust - zvyky a tradice [online]. [cit. 2018-12-09]. Dostupné z:           

https://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/masopust/_zobraz=masopust---zvyky-a-tradice/_z

obraz=masopust---zvyky-a-tradice 

[3] MASOPUSTNÍ MAŠKARY [online]. 2017 [cit. 2018-12-10]. Dostupné z:         

http://www.zivetradice.cz/2017/02/masopustni-maskary.html 

[4] Popeleční středa: základní informace [online]. 2015 [cit. 2018-12-09]. Dostupné z:           

https://www.vira.cz/texty/glosar/popelecni-streda-zakladni-informace?fbclid=IwAR0Ol9vhg

Gkn-KBm09lbBxzDZuzH4Y42bVXRkctBI3lX4F0emRyo0YJK2e4 

[5] ŠMÍDOVÁ, Anna. Masopust [online]. 2007 [cit. 2018-12-09]. Dostupné z:          

http://lideazeme.reflex.cz/clanek/masopust# 

[1] VONDRUŠKA, Vlastimil. Církevní rok a lidové obyčeje. České Budějovice: Dona, 1991.            

ISBN 80-7322-075-X, str.48-49 

[7] Vondruška, V., 1991: Církevní rok a lidové obyčeje, České Budějovice, Dona, s. 50.  

[8] Dolnopočernický zpravodaj 1/2007: článek Masopust se krátí, víc se nenavrátí.  

[9] Ebelová, Kateřina 2012: Maska v proměnách času a kultur. Havlíčkův Brod: Grada.  

[10] Kurcová, Jitka 2014: Neobyčejné obyčeje Chodska. Kolinec: AgAkcent, s. r. o.. 

[11] Šottnerová, D., 2005: Zima, Olomouc, Rubico, s. 34.  

 

 

 

 

 

https://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/masopust/_zobraz=masopust---zvyky-a-tradice/_zobraz=masopust---zvyky-a-tradice
https://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/masopust/_zobraz=masopust---zvyky-a-tradice/_zobraz=masopust---zvyky-a-tradice
http://www.zivetradice.cz/2017/02/masopustni-maskary.html
https://www.vira.cz/texty/glosar/popelecni-streda-zakladni-informace?fbclid=IwAR0Ol9vhgGkn-KBm09lbBxzDZuzH4Y42bVXRkctBI3lX4F0emRyo0YJK2e4
https://www.vira.cz/texty/glosar/popelecni-streda-zakladni-informace?fbclid=IwAR0Ol9vhgGkn-KBm09lbBxzDZuzH4Y42bVXRkctBI3lX4F0emRyo0YJK2e4
http://lideazeme.reflex.cz/clanek/masopust#

