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1. Svatodušní svátky – Letnice 

Svatodušní svátky, jednoslovně zvané letnice, jsou křesťanským svátkem, který připadá na 50. a 51. den 

po Velikonocích, tedy svatodušní neděli a pondělí. V kalendáři je tedy každý rok nalezneme, podobně 

jako Velikonoce, v jiné datum, u nás mezi 10. květnem a 13. červnem. Křesťané si v tyto dny připomínají 

seslání Ducha svatého na apoštoly sedm týdnů po ukřižování a nanebevstoupení Ježíše Krista. Spolu 

s první nedělí velikonoční, 25. a 26. prosincem jde o nejhlavnější svátek v církevním roce, tzv. Boží hod. 

Neděle  byla  dnem  slavnostním,  který  začínal  zpravidla  návštěvou mše  svaté  (kostela)  a  pokračoval 

svátečním obědem. Naopak na méně slavnostní a více uvolněné pondělí se těšili všichni chlapci, byl to 

den, kdy vyjížděli na koních se svým králem. 

 

ÚKOL: Na mši svatou chodí i  jezdci a dívky (tzv. družice) v obci s nejslavnější jízdou králů. Co mají 

chlapci na sobě? Poznali byste nějakou oděvní součástku? 

 

 

                                                                                                                                 Foto Pavel Ingr, Člověk a víra 

   



 

                                  
                                                                                    Jízda králů na Slovácku                      

2. Královské obyčeje chlapců, dívek 

Teď když tušíme, kdy se jízdy králů konaly, pojďme si říci, co všechno se tou dobou dělo na vesnicích. 

Mezitím,  co  si  chlapci  chystali  svého  koně,  dívky  obcházely  i  několik  dnů  bližší  i  vzdálenější  obydlí 

a s pomocí zpěvů a tanců se snažily vykoledovat odměnu pro svou chudou královnu. Tomuto obcházení 

říkáme  královničky.  Chlapci  s koňmi  objížděli  svou  a  okolní  obce.  Někdy  zpívali,  ale  hlavně  hlasitě 

pronášeli  rýmované  vyvolávky  k  obyvatelům  obce.  Král  jede  na  bílém  koni  a  během  jízdy  nesmí 

promluvit. Většinou proto v puse drží růži, aby na to nezapomněl. Vpředu jezdí praporečníci s prapory 

na opentlených dřevěných tyčích (žerdích) jejichž konce mají vsunuté do vysokých bot. V Kunovicích 

jezdí  i  trubači,  kteří ohlašují průjezd královské družiny  troubením. Nikdy ovšem nechybí  vyvolávači, 

o kterých si povíme později. 

ÚKOL: Podívej se na fotku horní části olomouckého orloje a vzpomeň si, které dva zvyky jsou nad 

sebou vyobrazeny a kdo (chlapci nebo dívky) jsou jejich účastníky.  

Bonusová otázka: Jak se jmenují jejich hlavní představitelé? 
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3. Pověsti versus neznámý původ 

V oblastech Slovácka, Hané a Podhorácka se původ  jízd králů vysvětluje s pomocí pověstí a  legend. 

Někteří  si  jízdu králů spojují  s velkomoravským panovníkem Svatoplukem – vládcem moravské říše, 

který zmizel uprostřed bitvy. Podle některých zkazek moravský lid i po staletích věřil, že král Svatopluk 

se vrátí a sláva Moravy bude obnovena. 

K nejznámějším patří útěk uherského krále Matyáše Korvína v ženském přestrojení z prohrané bitvy 

proti  českému  králi  Jiřímu  z  Poděbrad.  Tak  tomu  je  na  Slovácku,  kde  jsou  králové  oblečení  do 

nejsvátečnějších (obřadních) dívčích krojů. Na Hané se traduje pověst o králi Ječmínkovi, který se měl 

narodit v úkrytu, v lánu ječmene.  

Ve skutečnosti zatím neznáme tak staré zprávy o vesnických králích a dobu, kdy vznikly a podoba, jak 

probíhaly, zatím zůstávají tajemstvím. 

 

ÚKOL: Přečtěte si nahlas jednu z pověstí (o králi Svatoplukovi nebo králi Ječmínkovi) ze Starých 

pověstí českých (Aloise Jiráska).  

Pokud knihu nemáte po ruce, je dostupná v Digitální knihovně na odkazu:  

https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:99d958e0-9e2a-11e3-8b69-005056825209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Staré pověsti české, KOSMAS.cz 
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4. Volení krále, královny 

Chlapci si pravidelně, obvykle každý rok, volili mezi sebou svého krále. Podobně dívky si volily královnu. 

Výběr probíhal různě, dbalo se na místně tradovaná pravidla, například chlapec mohl být nejmladší, 

naopak dívka nejstarší, chlapec mohl být obratný v  jízdě na koni  (za  jízdy se snažil  strhnout vysoko 

zavěšený  věneček),  dívky mohly  tahat  různě  dlouhá  dřívka,  nebo  se  volily  hrou.  Chlapecká  družina 

v současnosti chodí žádat rodiče o svolení s tím, aby synu dovolili stát se králem. Král bývá (ve Vlčnově 

a Hluku) představen na krojovém plese. Královská družina poté zapojuje krále do pletení pomlázky, 

obcházení děvčat o velikonočním pondělí nebo stavění májek v předvečer prvního máje. 

ÚKOL: Zahrajte si hru na Kůžený most. Šest dětí se postaví v řadu, chytnou se za ruce a vodorovně je 

natáhnou. Libovolný počet (asi 10‐20) dětí se podstaví do půlkruhu a také si podají ruce. 6 dětí se na 

místě houpe (zvedáním pat, příp. prstů v každém taktu) a uklání vpřed (příp. vzad). Celý 5. a 10. takt 

mohou zůstat v předklonu, zpívají 1. a 3. sloku, zbytek stojí tiše. 2. sloku zpívají děti stojící v půlkruhu, 

houpají se jako při 1. sloce děti v řadě, tyto stojí tiše.    

 

 

 

 

 

2.   A co vy nám za to dáte, když nám přes ňé pojachtáte, já jum já! 

3.   My vám dáme hezkó ceru, mezi nama ledaskeru, já jum já! 

2. část ‐ Pletla jsem. Děti se (v držení za ruce) pod pažemi 6 dětí proplétají (prochází obloučky brankami),  

a) opakují píseň do té doby, až dojdou do výchozího postavení, poté začíná hra znovu 

nebo b) dochází k zajmutí posledního dítěte, které se stává královnou (králem). 

 

haras = vlněná valchovaná tkanina (=látka tkaná na tkalcovském stavu) 

   

tělo 

paže 



 

                                  
                                                                                    Jízda králů na Slovácku                      

5. Výzdoba 

Nazdobení koní bylo výsadou dívek, které byly podobně staré, jako členové královské družiny. Pro svého milého, 

bratra, nebo bratrance měly předem připraveny pentle. Barevné stuhy (někdy s rolničkami na koncích) vplétaly 

koním do hřívy, ocasu, na krk se zavěšovaly zvonky, později papírová srdce. Více jak sto let už se koně zdobí také 

růžičkami či proužky z krepového papíru. Jejich příprava je často výsadou starších žen. Pod koňské sedlo si chlapci 

dávají barevný, zpravidla červený šátek.  

ÚKOL: Vyzdob si svého koně. 
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6. Vyvolávky 

Vyvolávka jezdce začíná v Hluku a Kunovicích slovy „Hýlom, Hýlom“, ve Vlčnově a Skoronicích „Hýlom, hálom“. 

Tato citoslovce mohou mít původ v maďarském hívom, což znamená „volám“ a három, což je maďarsky „tři“, 

takže by pokřik mohl být vyložen jako „volám třikrát”. Je to ovšem jedna z dalších záhad zahalujících jízdu králů, 

která zřejmě nebude nikdy objasněna. 

ÚKOL: Zkus dokončit druhou půlku vyvolávek. 

U tohoto domu roste plno kvítí, že … 

Před vašim domem slunko svítí, že …  

Před týmto domem kvete růža, že …  

Před týmto domem je veliké bahno, že …  

Před týmto domem můj koníček řehce, že … 

Před týmto domem můj koníček skáče, že … 

Před týmto domečkem je járek, že … 

V tomto domě jsou dveře skleněné, že … 

Před týmto domečkem sa můj koníček točí, že … 

Na mém koníčku je pěkná kytička, že … 

Na mém koníčku je pěkná mašlička, … 

 

Pomůcka: 

strýcovi rozkazujú tetička. 

na nás se usmívá tetička. 

na nás se usmívá pěkná panička. 

se na mě usmívá mladá cérečka. 

tento šohaj je náš stárek. 

tato holka má srdce studené. 

tato holka má srdce kamenné. 

tato panenka má pěkné oči. 

tato panenka má modré oči.  

je v něm radost žití!  

tady mají céry jako kvítí.  

táto tetička majú hodného muža. 

tento strýček sa rád podívajú sklénce na dno. 

táto děvčica ledajakého galána nechce. 

táto děvčica žádného chlapca nechce. 

táto děvčica pořád enom pláče. 

tej děvčici sa těžko dělat nechce. 

jejich kluk žádnou děvčicu nechce. 
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7. Odměny 

Za vyvolávky jezdci vybírají odměnu pro svého chudého krále. Potraviny a tekutiny sbírají do košíků (hranatých 

v  Hluku,  oválných  ve  Skoronicích),  peníze  do  vysokých  bot  (Hluk,  Vlčnov)  či  kasiček  (hranatých  ve  Vlčnově, 

válcových v Kunovicích), při tom děkují rýmovanou říkankou (Před týmto domečkem je járek, a já vám děkuju 

za tento dárek.). Z vykoledovaných potravin (vajec, mouky, krupice, soli, hrachu, sádla, másla) a peněz měli večer 

po skončení jízdy bohatou hostinu. Hospodyně ze surovin umíchala tradiční pokrm, z napučeného hrášku třeba 

pučálku. Za peníze se koupil alkohol, kterým se jídlo zapíjelo. 

ÚKOL: Podle pomůcky k vybírání odměny zkus přiřadit fotku k názvu obce. 

SKORONICE     HLUK      VLČNOV      KUNOVICE 
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8. Kradení krále 

Královskou družinu kromě krále a vyvolávačů tvořili levý a pravý pobočník, někde nazývaný páže, nebo ministr. 

Ti měli za úkol vodit králova koně, protože král by měl mít po celou jízdu ruce v bok, v jedné ruce tedy svírali 

opratě. V druhé ruce drží tasenou šavli, která je upomínkou na staré doby. Pokud se totiž někde potkaly královské 

družiny z různých obcí, obvykle se pokoušeli dostat se k cizímu králi, čemuž se říkalo honění krále. Pokud se 

podařilo takového krále zajmout, mohli po družině bez krále požadovat drahé výkupné. Protože při takových 

střetech docházelo ke zraněním, výjimečně i s tragickými následky, úřady tento obyčej do dnešních dnů úspěšně 

vymýtily. 

 

ÚKOL: Poznáváš na obrázku role jezdců? Zakroužkuj jednotlivé postavy a řekni, podle čeho jsi je poznal. 
(Nápověda: Hledejte praporečníky, krále a pobočníky.)  
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9. Obce, kde jezdí královská družina 

Dříve se s králi jezdilo ve stovkách vesnic na Moravě, můžeme říct tam, kde se choval dostatek koní. Z různých 

důvodů  se  postupně  na  většině míst  obyčej  přestal  tradovat.  V  současnosti  se  každoročně  koná  jízda  králů 

ve  Vlčnově  (poslední  květnovou  neděli),  jednou  za  dva  roky  v  Kunovicích  (předposlední  květnovou  neděli), 

jednou za tři  roky během Dolňáckých slavností písní a tanců v Hluku (první červencovou neděli) a družina ze 

Skoronic jezdí na Slovácký rok v Kyjově (v polovině srpna), který se koná jednou za čtyři roky. Pravidelnost narušil 

rok 2020, kdy kvůli pandemii koronaviru jízdy králů ve Vlčnově, Hluku a Kunovicích odložili. V roce, kdy se chystá 

více jízd králů, se koná pouť za jízdy králů na poutní místo svatý Antonínek na Blatnické hoře.  

ÚKOL: Najdi na mapě obce, kde se jízda králů na Slovácku jezdí. 

 

 

Nápověda:  
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10. Reprezentativní a „Národní“ seznam 

Jízda  králů  je  tak  důležitý  obyčej,  že  jej  Národní  ústav  lidové  kultury  nominoval  (po  zápisech  slováckého 

verbuňku, masopustu na Hlinecku a sokolnictví) na Reprezentativní  seznam nehmotného kulturního dědictví 

lidstva, který je jedním z hlavních symbolů významné mezinárodní dohody. Ta má od svého přijetí v roce 2003 

za cíl zachování nehmatatelného kulturního dědictví na celé planetě. Od roku 2009, kdy Česká republika k této 

úmluvě  přistoupila,  je  jízdě  králů  věnována  mimořádná  péče.  Vzniklo  o  ní  několik  knih,  filmů,  výstav, 

pořadatelům jsou poskytovány peníze na půjčovné za koně. 

ÚKOL: Vyčteš z certifikátu datum zápisu jízdy králů do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního 

dědictví lidstva? 

 

Napiš celé datum česky a najdi jej v kalendáři roku 2011. Co to bylo za den? 

 


