


Velikonoce byly brány jako vítání jarního slunovratu, postupem času 

je křesťanská církev přeměnila na oslavy zvnovuzrození Ježíše Krista. 

 

Easter was taken as a welcome to the spring solstice, and over time 

the Christian church transformed it into celebrations of the rebirth of 

Jesus Christ. 

Řada velikonočních tradic a symbolů, jak je známe dnes, pochází prá-
vě od starých Slovanů a jejich oslav jarní rovnodennosti.  

 

Many of the Easter traditions and symbols as we know them today 
come from the ancient Slavs and their celebrations of the vernal 
equinox. 



Zvyk vynášení Morany - patronky zimy - je poměrně známý a na některých místech se dodr-

žuje i dnes. Dřevěná tyč se obalila slámou, oblékla do ženských šatů a ověsila vyfouknutými 

vejci a prázdnými šnečími ulitami, které symbolizovaly smrt. Průvod vesničanů tuto figurínu 

odnesl daleko od svých obydlí a vhodil do řeky nebo dolů ze skály. Dívky si cestou zpátky na-

trhaly napučené větvičky listnatých stromů, ozdobily je pentlemi a spolu s nimi přinesly do 

vesnice i jaro. 

 

The custom of bringing out Morana - the patroness of winter - is relatively well known and in 

some places is still observed today. The wooden stick was wrapped in straw, dressed in a wo-

man's dress, and hung with blown eggs and empty snail shells that symbolized death. A pro-

cession of villagers took the mannequin far from their homes and threw it into the river or 

down the rock. On the way back, the girls tore up the swollen twigs of deciduous trees, 

adorned them with ribbons, and brought spring to the village 

with them. 



Another strange custom from today's point of view is a ritual bath in a creek, 

which had to be performed early in the morning and completely without clo-

thes. This allegedly provided protection for the Slavs from disease and beauty 

for young girls. 

 

Dalším podivným zvykem z dnešního pohledu je rituální koupel v potoce, kte-

rou bylo nutné provádět brzy ráno a zcela bez oblečení. To údajně poskytovalo 

ochranu Slovanům před nemocemi a krásou mladých dívek. 



Pomlázka byla důležitou součástí jarních oslav, na rozdíl od dneška se však šlehali 
všichni – muži i ženy, mladí i staří. Pomlázky byly a dodnes jsou zhotovovány z vrbo-
vého proutí, což jen dokazuje význam tohoto stromu pro staré Slovany.  

 

Willow cane was an important part of the spring celebrations, but unlike today, 
everyone whipped - men and women, young and old. Pomlázky was and still is ma-
de of willow wicker, which only proves the importance of this tree for the ancient 
Slavs. 





I barvení vajíček je slovanský zvyk. Tedy abychom byli přesní, jako první vajíčka barvili nejspíš Peršané, a 
to ve 4. nebo 3. tisíciletí př. n. l. S oslavami jara je u nás spojili právě Slované a vejce vařená natvrdo bar-
vili téměř výlučně na červeno (druhou možností byla zlatá), proto také přezdívali jarním oslavám Červe-
né svátky. Naši slovanští předkové červenou barvu opravdu v oblibě – svědčí o tom fakt, že ji nazývali 
kráskou. No a tak také vzniklo označení pro barvená vajíčka, kraslice.  

Even coloring eggs is a Slavic custom. So to be precise, the first eggs were probably dyed by the Persi-
ans, in the 4th or 3rd millennium BC. they were also nicknamed the Red Holidays for the spring celebra-
tions. Our Slavic ancestors really like the color red - as evidenced by the fact that they called it a beauty. 
And so the designation for colored eggs, Easter eggs was created. 



Easter menu 

 


