
OD  KOLÉBKY PO  TRUHLU 



Zdroje: 

Pro prezentaci bylo použito vyobrazení z těchto zdrojů: 

• Foto a fotoarchiv Ireny Novotné 

• Zobrazení z časopisu Český lid 

• Dobová pohlednice Šumavy 



NAROZENÍ 



Do první koupele peníz 
Kladení pod stůl 

KŘEST 



OSLAVA NAROZENÍ – 
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 



„Vítám vás do kostela, já jsem se dopustila...“   
Dítě z nemanželského lože vyrůstalo v opovržení 
okolí, čekala na něj řada ústrků.  
Říkalo se mu panchart,  
parchant nebo také „z panny syn“ . 

Zrušil Josef II. 



ŠKOLA 
1774 – zavedena povinná školní docházka 
pro děti od 6 do 12 let 
 



SVATBA 

- Sypání cestičky 
 

Dohazovači 
Před svatbou byly ohlášky. Věřilo se, že je snoubenci  

nemají slyšet, aby neměli hluché děti.  



Zavíjená 
Dobrá vůle 



Grunty se zpravidla nedělily, získal jej většinou nejstarší 
syn, který se mohl oženit.  

Mladší děti musely počkat na vyplacení, často žily 
v hospodářství jako podruzi, pokud se nevyplatili, končili 
mladší synové také na vojně 



Domácí dílny jako přivýdělek k hospodářství. 



• Mrtvému se zatlačily oči a podvázala brada šátkem, aby měl zavřenou pusu.  
• Otevřelo se okno, aby duše mohla volně odletět do nebe, zapálila se hromnička. 
• Mrtvého omyli a oblékli do svátečních šatů a položili na postel nebo na prkno, do 

zkřížených rukou vložili růženec a modlitební knihu a zapálili kolem něj svíčky. 
• Přišli se s ním rozloučit příbuzní i sousedé.  
• Rakev se nechávala dělat na míru. Vystlala se a vyzdobila květinami a svatými obrázky. 
• Do rakve se také kladly peníze a předměty, které nebožtíkovi patřily nebo které by mohl 

na onom světě potřebovat.  
• Při vynášení se rakev třikrát zvedla do výše nebo se s ní třikrát kleplo o práh, na znamení 

toho, že se mrtvý loučí s domovem. Nebožtík se vynášel nohama napřed, aby se nemohl 
vrátit. 

• Po obřadu v kostele byla rakev doprovázená kapelou, odnesena na hřbitov a spuštěna 
do hrobu.  

Výklopná truhla 

SMRT 



nařízení Josefa II. z 1785  
– zakládání nových hřbitovů 


