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Tradice vánočního stromku není tak stará
S vánočními svátky se v minu-

losti pojila celá řada tradic, zvyků 
a pověr. Mnoho z nich je již téměř 
zapomenuto, ale některé přežily a 
staly se neodmyslitelnou součástí 
našich Vánoc. 

 
Vánoční stromeček 

Nazdobený stromek se stal jed-
ním z hlavních symbolů 

vánočních svátků, a tak možná 
leckoho překvapí, že tento zvyk je 
poměrně mladý. Dřív se nad štěd-
rovečerní stůl dávaly jen zelené 

větvičky, které měly symbolizovat 
návrat jara. 

Tradice zdobení stromku pochá-
zí z Německa - jedna z prvních 
zpráv o ní je v brémské kroni-
ce z roku 1570. Katolická církev 
považovala zpočátku zdobení stro-
mů za pohanský zvyk. V Česku má 
vánoční stromek poměrně krát-
kou historii - poprvé jej postavil 
pro své přátele v roce 1812 ředitel 
pražského Stavovského divadla Jan 
Karel Liebich na svém libeňském 
zámečku. Nový zvyk se však začal 
prosazovat jen pozvolna, a to až ve 

40. letech 19. století v bohatých 
pražských měšťanských rodinách. 
Na vesnici pronikaly stromky ještě 
pomaleji - až do první světové vál-
ky bývala v mnoha domácnostech 
pouze ozdobená smrková nebo 
jedlová větev. 

Vánoční betlém 
Mezi další z vánočních obyčejů 

patří výroba betlémů a 
jesliček. První jesle údajně posvě-

til při vánoční mši v roce 354 
papež Liberius. Jiná legenda říká, 

že jesličky poprvé vytvořil o Váno-
cích v roce 1223 svatý František z 
Assisi. 

Koledy 
Pravděpodobně nejslavnější 

vánoční písní je skladba Tichá noc, 
o jejíž rozšířenosti svědčí fakt, že 
se na Štědrý večer zpívá přibliž-
ně ve 230 jazycích. Svou premi-
éru měla v roce 1818 v salzbur-
ském Oberndorfu; autorem textu 
byl místní farář Josef Mohr, nápěv 
složil Franz Xaver Gruber.  -lm-

Zvyky u štědrovečerní večeře
- připravil se o jeden talíř navíc, pro 

náhodného hosta 

- pod talíř se schoval zlatý pení-
zek nebo šupinky z kapra, aby se nás 
držely peníze 

- od slavnostní večeře se nesmělo 
vstát, ani kdyby někdo bušil na dve-
ře, protože ten, kdo vstane, do roka 

Zvyky pro svobodné 
a nezadané dívky 

Svobodné dívky klepaly střevícem 
na kurník. Když se ozvala slepice, 

dívka zůstala i v novém roce svobod-
ná. Ale když se ukázal kohout, čekala 
ji svatba. 

Ty, kterým nevyšel pokus s kur-
níkem, mohly hodit doma v pokoji 
střevíc za hlavu - když byl po dopa-
du obrácený patou ke dveřím, zůsta-
ly příští rok doma. 

Když se ale obrátil špičkou ke dve-
řím, značilo to, že se provdají a ode-
jdou. 

Nezadané dívky zase chodily třást 
bezem a v domě, u kterého začal jako 
první štěkat pes, bydlel jejich nastá-
vající.  -lm-


