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1. ÚVOD 

„Postřekovská omladina, roste pěkně nahoru, 

přijeli k nám oficíří a vzali je na vojnu. 

 

Jen jednoho neodvedli, ten na vojnu nemuší, 

ten má holku namluvenou, ten se ženiti muší, 

 

Nežeňte se chaso mladá, užívyjte svobody, 

haž se jednou voženíte, nesmíte do hospody.” 

chodská lidová píseň  

 

 

Masopustní veselí, jeden z nejtypičtějších českých, potaţmo 

středoevropských lidových obyčejů tradujících se uţ od germánského 

osídlení, se odehrává dodnes v několika obcích (desítkách, ba stovkách) po 

celé České republice. 

Některé masopusty jsou na hony vzdáleny původním zábavám 

a oslavám hojnosti, které v době končící zimy, kdy ještě pole nebyla oseta a 

rolnických prací bylo pomálu, umoţňovaly lidem tančit, hodovat a veselit se. 

Zbylo jen torzo – maškarní průvod, pitky, zabíjačky. Během čtyřiceti let 

totality byla úspěšně vymýcena forma i po staletí přenášený kulturní, 

náboţenský i emocionální obsah těchto oslav, jejichţ současná podoba je jen 

dobře míněnou, ale lacině provedenou kopií více či méně se vzdalující 

originálu.  

Kdyţ se po sametové revoluci začínají některé tradiční etnografické 

prvky obnovovat na venkově či v regionálních centrech, etnograficky 

svébytnějších regionů naší země (Slovácko, Valašsko, Chodsko, Horácko, 

Podještědí apod.), dochází jen k přenesení části původní podoby masopustu. 

Masopust v chodské obci Postřekov má mezi nimi zvláštní postavení. Je 
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jednou z nejmasovějších akcí svého druhu, který velmi důsledně zachovává 

původní tvář masopustních rituálů, aniţ by vytvořil umělý, mrtvý projekt, 

který ţije a padá s vůlí jeho organizátorů. Postřekov masopustem ţije a to 

spontánně, přirozeně. 

Cílem této práce bylo přenést na filmové plátno minimálně zlomek 

emocí, atmosféry, pocitu sounáleţitosti, názorových rozporů s tím 

souvisejících, či odhodlání místních udrţet tento fenomén při ţivotě. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí – textové a vizuální 

(dokumentární film). V textové části se úvodní kapitoly věnují 

faktografickým údajům o masopustu zacílené na postřekovskou variantu, 

zbylé kapitoly pak textem popisují důvody, motivy a následné zpracování 

tématu nástroji vizuální antropologie, poskytují informace o metodách 

tvorby, průběhu natáčení a výrazových prostředcích výsledného filmu. 

Dokumentární film Masopust v Postřekově, jenţ je klíčovým výstupem této 

diplomové práce, je přiloţen na DVD nosiči.  
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2. MASOPUST 

2.1. CHODSKO 

Pod pojmem Chodsko se v dnešní době skrývá příhraniční oblast 

českoněmeckého pomezí Šumavy a Českého lesa, toto vymezení není ale 

historicky zcela správné. V dávných dobách se jednalo o  daleko širší územní 

pás, jak o  tom svědčí i text Jana Vrby, který Chodsko vymezuje takto: „ … 

pás při západních hranicích království, sahající na sever až po krajinu přípeckou 

a tachovskou a na jih až pod prachatickou Zlatou stezku.“1  

V prvé řadě je ale třeba si uvědomit, ţe „Chodsko“ potaţmo 

„chodské“ se nevztahuje ve skutečnosti na geografické vymezení, ale 

na soubor osad, vesnic a zejména na ţivot jejich obyvatel, kteří si po staletí 

udrţovali vlastní specifickou identitu. Geograficky můţeme rozdělit oblast 

Chodska na tři části: severní, střední a jiţní. Severní a jiţní oblasti neodolaly 

germanizaci, a proto setkáváme-li se v literatuře s  národopisným či 

historických pojmem Chodové, jedná se především o  obyvatele středního 

Chodska, konkrétně okolí Domaţlic a Kdyně.   

Dvě nejpočetnější skupiny z  původních chodských vesnic by se daly 

rozdělit takto: na jih od Domaţlic to jsou Stráţ, Mrdákov, Kýčovo a Tůmačov 

(tyto osady existují d-odnes, pouze jejich názvy doznaly změn – Tůmačov 

na Tlumačov, Mrdákov na Mrákov a Kýčovo, které v dnešní době patří do 

intravilánu Mrákova, nese pojmenování Starý Kýčov) a druhá skupina, 

na úpatí haltravsko-čerchovského hřbetu českého lesa, čítala pět osad – 

Klenčí (dnes Klenčí pod Čerchovem), Postřehov (Postřekov), Kodov 

(Chodov), Draţinov (Draţenov) a Houvězdo (obec nesoucí název Újezd).  

Proto tedy výraz „domaţlické Chodsko“ s  kterým se můţeme často 

setkávat v literatuře je velmi zavádějící pojem, ba co více, Domaţlice 

                                                           
1 VRBA, Jan. Chodsko – průvodce krajem, dějinami jeho lidu a komentář k „chodským 
rebeliím“. Praha: J. Otto, 1928, s. 19 
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Chodům v době minulé spíše škodily, neţ prospívaly. Jednalo se především 

o  dobu, kdy Domaţličtí usilovali o  to, aby jim byli Chodové dáni v zástavu, 

coţ se posléze stalo skutečností. „Výsledek toho byl, že dáni byli císařem 

Rudolfem II. r. 1579 ve správu a r. 1584 v zástavu Domažlickým za 20.000 kop 

grošů na 60 let.“ 2 

Poprvé se setkáváme se jménem Chodové v Dalimilově kronice 

z  počátku 14.  století, kdy pomáhali kníţeti Břetislavovi I. v boji proti císaři 

Jindřichu III. v roce 1040. „V kronice se píše, že kníže „kázal Chodům les 

zaroubiti“, tj. zasekati. z  toho, že k tomu kronikář nepřičiňuje nijakého výkladu, kdo 

to byli Chodové, zřejmo, že už tehda známo bylo všeobecně, kdo jsou a jaký je jejich 

úkol.3 Přirozeným úkolem a později i povinností bylo „chodit“ po horách. 

Ovšem motiv onoho „chození“ je rovněţ diskutabilní. Jednalo o  ochranu 

hranic a obchodu na klíčových stezkách? Byl původní záměr králů stráţit 

hranice proti nepříteli trůnu se zbraní v ruce, nebo jen kontrolo-vat, 

zda obchodníci řádně platí clo? 

Práva a povinnosti Chodů nalezneme v prvním oficiálním písemném 

dokladu a to v privilegiu Jana Lucemburského z  roku 1325. Tento pergamen 

(první chodský majestát) zaručoval Chodům práva, jeţ jim uţ předtím udělili 

předchozí čeští panovníci. Zaručoval jim mimo jiné přímou poddanost 

královskému purkrabímu na Chodském hradě v Domaţlicích, soudní právo, 

právo zákupní a odúmrtě, platnosti daňových úlev a v neposlední řadě také 

vymezuje chodský lid nikoli jako lid selský, nýbrţ vojenský. Tento majestát 

Chodům potvrzují i následovníci a spojenci Jana Lucemburského – jeho syn 

Karel IV., zeť Jindřich Bavorský a vnuk Václav IV. Chodské usedlosti jsou 

majetkem Chodů a ti přímými poddanými krále, jemuţ samozřejmě platí 

úměrně vysoké daně a stráţí královský příhraniční majetek. Dále 

k uvědomění si své vlastní svébytnosti a svobody přispěl nepochybně 

i majestát vydaný Jiřím z  Poděbrad poslední den roku 1458, který potvrzuje 

chodská práva psaná i osvojená (například nosit prapor, uţívat vlastní pečeť 

a znak). 
                                                           
2 WENIG, Adolf. Chodové, stráţci pomezí. Třebechovice p. O: A. Dědourek, 1936, s. 18 
3 Tamtéţ, s. 5 
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K prvním výraznějším konfliktům se šlechtou dochází během 

16. století, kdy se dostávají jako zástava do majetku Švamberků a později 

Domaţlických.  

Takřka ihned po stavovském povstání a bitvě na Bílé hoře v roce 

1620 se chodská situace komplikuje. Chodsko získává v zástavě Wolf Vilém 

Lammingen z  Albernreuthu, tento český šlechtic s  bavorskými, jako 

odměnu za loajalitu kníţeti Lichtensteinovi. Lammingenovi se podařilo 

vydobýt právní cestou zamítnutí opětovného potvrzení chodských práv 

u  Ferdinanda II. a nutí Chody k robotě (dvakrát do týdne) a spory vrcholí 

v roce 1630, kdy je Chodsko Lammingenovi dědičně prodáno. Chodové se 

ještě opakovaně pokusili kupní smlouvu i samotného 

Lammingena napadnout v několika soudních sporech, nikterak však 

úspěšně, a tak jsou císařským rozsudkem z  roku 1634 nuceni „odevzdati svůj 

prapor, všechny pušky i jinou zbraň, všechna tenata i lapací náčiní, dále jim bylo 

nařízeno, že musí odebírati panské pivo a bez reptání vykonávati dříve již nařízenou 

robotu dva dny v týdnu.“4 

Během závěrečné fáze třicetileté války se nachází území 

Chodska v značně poničeném stavu. Vilémův syn Maxmilián (zvaný 

Lomikar) pokračuje ve šlépějích svého otce – kácí královské hvozdy a nově 

vzniklé pozemky osídluje německým obyvatelstvem. Toho se snaţí Chodové 

vyuţít a obviňují Lammingena u  soudu z  nepatřičného zásahu do 

královského majetku, to ale přineslo ţalující straně mnohem více škody neţ 

uţitku. 24. března 1648 v rámci narovnání mezi Lomikarem a Chody je sice 

Lammingenovi císařem nařízeno, aby lesů uţíval zodpovědněji a jejich 

kácením zbytečně neotevíral hranice a Chody na robotě nedřel, zároveň ale 

Chodům natrvalo odpírá moţnost jakékoliv stíţnosti a přikazuje jim 

poslušnost vrchnosti. Zároveň jim tím připomíná, ţe jejich privilegia jsou 

navěky zrušena! 

                                                           
4 VRBA, Jan. Chodsko – průvodce krajem, dějinami jeho lidu a komentář k „chodským 
rebeliím“. Praha: J. Otto, 1928,  s. 211 
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Tímto má Maxmilián takřka volné ruce a můţe nadále pokračovat 

s  osídlováním chodského území Němci beze strachu ze ţalob na jeho osobu. 

Dále také prodává Chodský hrad domaţlickým a uprostřed chodské vesnice 

Trhanov si buduje vlastní zámeček. Od roku 1680 dochází stále více 

k znevolňování Chodů, Lomikar získává do svých rukou většinu chodských 

majestátů (v obavě, ţe by mohli být opět pouţity proti němu).  

Klíčové pergameny, na nichţ jsou sepsány většiny chodských práv, 

ale Chodové zachránili. Mezi lety 1692 – 1693 velvyslanci z  řad Chodů i přes 

zákaz perpetuum silentium jednají ve Vídni, kde ţádají u  císaře 

spravedlnosti. Mezi členy chodské delegace patřili významní chodští sedláci 

Jan Sladký-Kozina z  Houvězna, Kryštof Hrubý z  Draţenova, Brychta a Etzl 

z  Klenčí, Jan Selner aj. Titíţ později v Praze u  apelačního soudu 

Lammingena ţalují v mylném domnění, ţe jim jejich výsady budou opět 

potvrzeny. Lammingen tamtéţ viní Chody z  porušování robotní povinnosti 

a ţádá císaře o  vyslání vojsk k osobní ochraně, zároveň s  tím se však 

pokouší silou získat zbylé majestáty a některé dopisy ze soudních pří ve 

Vídni. Majestáty nezíská, neboť je má Kozina u  apelačního soudu, navíc 

Chodové zajmou zámeckého purkrabího. Coţ se stalo fatálním krokem, 

jelikoţ tento čin vnímaný jako vzpoura je rázně ukončen 16. července 1693 

vojenským zásahem císařských jednotek proti zbytku chodských 

vzbouřenců.  

Vyslancům u  apelačního soudu jsou před očima přestřiţeny chodské 

pergameny na důkaz jejich skutečného zrušení, Kozina a další jsou zatčeni 

a v únoru 1695 je nad třemi rebelujícími (Kozina, Selner a Hrubý) vynesen 

rozsudek smrti. Hrubý umírá ve vězení, Selnerovi je trest zmírněn, a proto 

jediným popraveným je dne 28. listopadu 1695 za hradbami města Plzně Jan 

Sladký-Kozina.  

Poprava měla být zejména preventivním opatřením, výstrahou 

poddaným, proto byli chodští sedláci i jiní poddaní z  Plzeňska donuceni 

exekuci přihlíţet. 
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Lomikar umírá o  necelý rok později, situace Chodů se ani po 

nástupu nových pánů (Stadionové) nijak významně nezlepšila. Poddaní 

Chodové se bouří aţ do zrušení nevolnictví roku 1781. Stejně jako celé Čechy 

je i Chodsko zbaveno robotní povinnosti roku 1848. 

Jindřich Jindřich uvádí, ţe v druhé polovině 16. století ţilo 

v chodských obcích přes 300 rodin.5 

Nutno dodat, ţe postupující německá kolonizace za Švamberků 

a později i za Lammingenů odsouvala Chody stále více od zemské hranice, 

čímţ pochopitelně ztráceli na významu coby lid vojenský. I přes ztrátu 

privilegií, daně, robotu a útlak, byli Chodové na svých dvorech vţdy 

soběstační. Měli tradiční obţivu, kromě zemědělství, dřevařství a honby bylo 

včelařství a čiţba6. 

Snahy české obrozenecké inteligence (spisovatelé, sběratelé, 

etnografové, umělci) vyzdvihnout kulturní a jazykový odkaz české historie 

při pátrání po národopisných oblastech našli během 19. a na počátku 20. 

století na Chodsku ţivnou půdu. A. Jirásek , K.  J.  Erben , B. Němcová, prof. 

J. F. Hruška, J. Š. Baar nebo jiţ zmíněný J. Jindřich nemalou měrou přispěli k 

uchování kulturního odkazu Chodska, zejména ústní lidové slovesnosti, 

zvyků a tradic. 

2.2. MASOPUST 

Období Masopustu propojuje mezi sebou svátky soustředěné kolem 

zimního slunovratu (Vánoce) a jarní rovnodennosti (Velikonoce). Naši předci 

uţ od dávných dob sledovali pravidelný běh slunce daleko pečlivěji neţ my 

dnes, a to hlavně z  toho důvodu, ţe jejich ţivot byl takřka přímo závislý 

na zemědělské produkci. V slunci měli ţivotodárnou sílu, která povzbuzuje 

přírodu k novému ţivotu, a proto si jeho přízeň snaţili zajistit různými 

praktikami, často i magickými. Jarní rovnodennost byl pro lid zvláště 

                                                           
5 JINDŘICH, Jindřich. Chodsko. Praha: Nakladatelství československé akademie věd, 1956,  
s. 288 
6 Lov drobných ptáků pomocí pastí, sítí, lepu, aj. 
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důleţitým dnem, znamená to definitivní nástup jara a vítězství slunce nad 

obávanou zimou, která ve starých dobách často vzbuzovala v lidech velké 

obavy, které mnohdy končily i smrtí. 

Nutno si uvědomit, ţe na vývoj české lidové obřadnosti a zvykosloví 

mělo velký vliv křesťanské náboţenství, protoţe pod jeho vlivem se česká 

národnost formovala. Také hlavní křesťanské svátky jsou zasazeny převáţně 

do období, kdy vrcholí sluneční běh, a tak můţeme v českém zvykosloví 

pozorovat velmi zajímavé prolínání a vzájemné ovlivňování mezi prvky 

pohanskými a křesťanskými.  

Masopust je jiţ od středověku časem všeobecného veselí, v tento čas 

se pořádaly taneční zábavy, svatby, hostiny, maškarní bály, zabíjačky a jiné 

podobné společenské události, a to zejména z  toho důvodu, ţe bylo 

na takovéto akce více času neţ v létě, kdy bylo v hospodářství mnoho práce.  

Na rozdíl od konce doby masopustu je začátek stále stejný, je to den 

po svátku Tří králů tedy 7. ledna.  

„Ukončení masopustního radování je však různé a odvíjí se od výpočtu 

Božího hodu velikonočního (neděle před velikonočním pondělím). Ten je stanoven 

na první neděli po prvním jarním úplňku. První jarní úplněk kolísá mezi 22. 

březnem a 25. dubnem a první neděli po něm je Boží hod velikonoční. Od takto 

stanoveného svátku je třeba odečíst 40 všedních dní (tedy bez nedělí). Den, ke 

kterému takto dospějeme, je popeleční středa a to je první den předvelikonočního 

půstu. Úterý před ní je posledním dnem masopustu a jeho datum se pohybuje 

v rozmezí 3. února a 9. března.“7  

Samotným vyvrcholením období masopustu byly poslední dny, 

neboli ostatky. „Začátkem konce“ býval označován poslední masopustní 

čtvrtek, nazývaný také „tučný“ nebo „tučňák“, kdy se konalo především 

nejvíce zabíjaček. Dá se říci, ţe v následujících dnech probíhaly takřka bez 

přerušení taneční zábavy a hostiny (toto období se také nazývá „ostatky“).  

                                                           
7 LENDEROVÁ, Zdena. Od masopustu do Velikonoc: lidové tradice zvyky a obyčeje. Hradec 
Králové: Muzeum východních Čech, 1998, s. 2 
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Charakteristickým rysem „ostatků“ bylo a je, ţe lidé zapomenou 

na „dobré chování“, tancují, veselí se, pijí, jedí tučná jídla a zpívají. Celkově 

se chovají tak trošku bláznovsky neţ v jiném ročním čase.  

Za samotný vrchol radování se povaţovalo masopustní úterý, tedy 

poslední den období masopustu, kdy se ke všemu ostatnímu přidaly 

průvody maškar. Ten procházel obcí od stavení ke stavení za doprovodu 

mnoha nenamaskovaných sousedů. Jednalo se tedy o  zábavu, ve které byly 

účastni takřka všichni obyvatelé bez rozdílu věku či společenského 

postavení. Na tomto místě je třeba také zdůraznit, ţe „jestliže se ale masopustní 

obchůzka, stejně jako ostatní lidové zvyky, obřady a obyčeje mají udržet pro příští 

generace, nesmíme asi striktně lpět na jejich původní podobě, která je současnému 

člověku často už velmi vzdálená a nechápe její prvotní smysl. V minulosti bylo 

například ženám přestrojování zakázáno, dnes se často při obnově masopustní 

obchůzky angažují právě dívky a žen, a dokonce i děti…“8 

Ať uţ se jednalo o  slavení masopustu na jakémkoli místě, kaţdé 

z  nich mělo svá specifika, která se během let měnila, nebo vyvíjela, některá 

se naopak zapomínala a opět obnovovala. Vše vţdy záleţelo na iniciativě 

a kreativitě jejich aktérů. Byly zvyky, které se těšily větší oblibě a byly 

opakovaně zaznamenávány, nám díky tomu dnes připadají jako zásadní, 

i kdyţ tomu vůbec tak nemuselo být, a naopak jiné upadly v zapomnění, 

ačkoli byly původně důleţitější . 

Co je naštěstí pro masopusty společné, ţe se jedná o  velkolepou 

oslavu, kterou si i v dnešní době připomíná mnoho lidí na mnoha místech, 

oslavu, která stojí za to, aby byla připomínána, a tím i zachována.   

2.3. MASOPUST V POSTŘEKOVĚ 

Hlavní posun rituálu masopustních oslav logicky kopíruje vývoj 

a transformaci moderní společnosti. Guénon chápe rituál jako „to, co je 

                                                           
8 SKOPOVÁ, Kamila. Hody půsty Masopusty: slavíme, vaříme, zdobíme a hrajeme si celý 
rok podle lidových tradic. Praha: Akropolis, 2007, s. 177 
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uskutečněno ve shodě s řádem.“9 Řád je určen pravidelností, stále se opakujícími 

obrazy se stejným významem, přicházející ve stejnou chvíli, kterých se 

účastní lidé znovu, opakovaně, doprovází je stejnými gesty, slovy, pohyby.  

Zatímco původní masopustní rituál soustavou jednotlivých gest, 

obřadů, obyčejů přenášel náboţenský a přírodní význam, tak dnešní 

masopustní veselice je od původního významu oproštěna. Funkce 

liturgických i prapůvodních přírodních ritualizačních prvků byly potlačeny 

na úkor sociálních aspektů – sounáleţitosti, vlastenectví a identity. Místní se 

baví po staletí stejně, dnes ale není aţ tak podstatné z jakých příčin, ale ţe 

vůbec.  

To je nejspíše důvod, proč dochází k obnově některých rituálů, 

většinou masovější povahy, které společenskými změnami spěly k zániku 

(masopust je jedním z příkladů). Kontinuita a pravidelnost jsou mnohdy 

důleţitější neţ přenášení významu. Ti, kteří tradice křísí z mrtvých, často 

tvrdí, ţe kdyţ tradice neobnoví nebo neudrţí, zaniknou, budou zapomenuty.  

Obě sloţky rituálu (kontinuita a pravidelnost a přenášení významu) 

nelze od sebe oddělit, takţe kdyţ některé obce ve 20. století rekonstruují 

masopust, nedojdou všechny ke stejným výsledkům. Josef Nejdl, ředitel 

Muzea Chodska v Domaţlicích, rozlišuje trojí podobu dnešního masopustu.  

Do první skupiny řadí malé venkovské masopusty, které přeţily 

dodnes bez přestávky, ale ve výrazně okleštěné podobě. „Nikdo již nechápe 

masopustní úterý jako rituálně ukončené období hojnosti. Žádný rituál se vlastně ani 

nekoná, masky jsou vybírány i koncipovány zcela náhodně a hlavním smyslem celé 

akce je zábava. Koneckonců tyto průvody se z pragmatických důvodů často ani 

nekonají v úterý, ale o víkendu.“10  

Druhou skupinu tvoří masopustní oslavy v lokalitách s původně 

německým osídlením, které po odsunu Němců po druhé světové válce 

a následných čtyřiceti letech totalitního reţimu takřka vymizely a po 

sametové revoluci byly obnoveny. „Návaznost na někdejší tradici tam však není 

                                                           
9 GUÉNON, René. Krize moderního světa. Praha: Herrmann, 2002. 
10 Josef Nejdl, uvedeno v rozhovoru pro internetový portál Domaţlický deník uveřejněný 
dne 21. 2. 2011. (http://domazlicky.denik.cz) 
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prakticky žádná, neboť nikdo již nedokáže přesně zjistit, jak se masopust v minulosti 

neboli ‚za Němců’ slavil,“11 původní scénáře a rituály bychom dle Nejdla 

hledali marně. Hlavním smyslem zůstává zábava. 

Postřekovský masopust je v tomto ohledu výjimkou. Tedy výjimkou 

jen částečně. „Asi největší fenomén v našem regionu je kupodivu uměle obnovenou 

záležitostí, která však dokázala znovu zlidovět.“12 Ţije jím celá vesnice. V rámci 

ritualizace (umělé, ale fungující) jsou dodrţeny tradiční postupy (postava 

Masopusta, průvody maškar, bály, lidové písně a tance) a datové zařazení 

(dodrţen je i původní církevní kalendář). „Rituální zakončení období hojnosti 

popravou symbolické postavy odkazuje na tradici, stejně jako vynesení rozsudku, 

které obnáší seznam místních i veřejných nešvarů, což masopust staví do role jakési 

morální policie, protože místní nešvary jsou ‚proprány’ se vší parádou a s plnými 

jmény.“13 Nechybí ale ani inovativní prvky. Z původního pohřbívání 

Masopusta (jinde například basy) mají dnes v Postřekově někdy od 60. let 

20. století pro Masopusta jinou smrt – oběšení. V některých letech byl 

Masopust dokonce uţ i utopen. Etnologové hledají nové významy 

Masopustovy smrti, moţná je však současná varianta zvolena jen s ohledem 

na praktičnost, např. z nové tribuny na fotbalovém hřišti je špatně vidět 

k potoku, o hrobu nemluvě, ale oprátka je viditelná dobře.  

V řadách účastníků postřekovského masopustního veselí jsou silně 

zastoupeny niţší věkové skupiny. Baví se při něm, pijí, zpívají a tancují, ale 

nejde jen o bezduchou zábavu (jako, přiznejme si, jindy během roku), nýbrţ 

stále o rituál. Rituál umoţňující skrze záţitky a udivení nejmladších, tanec, 

zpěv a soudrţnost mladých a vzpomínky a chvilkové bláznovství starších 

plnit pro současnost klíčovou sociální funkci – identifikaci jednotlivce se 

skupinou, prostředím, časem, tradicí a dějinami. A zvolený prostředek? 

Zábava - stejně jako v minulosti.  

                                                           
11 Josef Nejdl, uvedeno v rozhovoru pro internetový portál Domaţlický deník uveřejněný 
dne 21. 2. 2011. (http://domazlicky.denik.cz) 
12 Tamtéţ. 
13 Tamtéţ. 
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Masopust v Postřekově je velmi ţivý a dá se říci, ţe je jím 

zburcována takřka celá obec, ba co víc, stále ve větší míře se tato akce dotýká 

i okolních regionů, protoţe návštěvníků a aktérů z  dalekých i nedalekých 

obcí a měst je zde kaţdým rokem čím dál více. Má to na svědomí především 

fakt, ţe postřekovský masopust je největší v celém regionu, jelikoţ se nejedná 

pouze o  samotný akt průvodu obcí na poslední masopustní úterý, jak se 

tomu děje ve většině obcí po celé České republice, ale celý masopust zde trvá 

pět dní.  

2.3.1. Páteční sezpívaná  

 „Za staryjch časů zpjivál každý, kdo houbu mjíl, mladý chytáli pjisničky vod 

staryjch, ha tak se to všecko hudržovalo v pamjeti.“14 

Zde to všechno začíná. Její tradice je velmi mladá a do původního 

konceptu masopustu v Postřekově nepatřila. Před dvaceti lety ji zavedl 

postřekovský folklórní soubor, aby ještě před vypuknutím samotných oslav 

masopustu místní omladina, která se na průběhu masopustních oslav podílí 

nejvíce, sešla ve zdejší hospodě a pod taktovkou „souborářů“15 se důkladně 

připravila na nadcházející dny (Obrázek 1). Dorazí samozřejmě i muzika, aby 

se mohla poctivě trénovat chodská kolečka a lidové písně16, které 

k masopustu v Postřekově neodmyslitelně patří. 

                                                           
14 http://www.turisturaj.cz/clanek/chodsko 
15 členové národopisného souboru Postřekov 
16Nejrozšířenějším lidovým tancem je tzv. chodské kolečko. Svým původem spadá do 15. 
století. Jedná se o  vířivý tanec, střídavě se hraje a tančí. Tančí jej skupiny nejen z  Chodska, 
ale z  celého Plzeňského kraje. Lidové písně byly k různým příleţitostem – svatební, 
masopustní, velikonoční, vánoční, zpívalo se společně, neexistovali posluchači, jen 
spolupěvci. Z Bavorska byly převzaty tzv. jukačky, hlas u  nich, podobně jako při jódlování, 
přecházel z  hrudního rejstříku do falsetu. 
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Obrázek 1: Sezpívaná byla letos na Špilarce, dříve vţdy v hospodě U Hadamů (záběr 
z  filmu). 

 

 

Největším kouzlem této akce, a potaţmo i průběhu celého 

masopustu v Postřekově, je její spontánnost, samozřejmě určitá 

míra organizovanosti tu je, ale pouze minimální. Souboráři drţí jakýsi 

patronát nad správností písní a jejich řádným procvičováním, aby se text 

jednotlivých písní účastníkům vryl do paměti.  

2.3.2. Sobotní maškarní bál  

Za první zahajovací masopustní den se povaţuje sobotní večerní 

maškarní bál. Tato akce není nikterak národopisně specifická, jedná se 

o  maškarní bál, s  kterým se můţeme setkat na kterémkoli jiném místě, aţ 

na přítomnost tancování chodských koleček a zpěvu lokálních masopustních 

písní. Večer, který začíná kolem sedmé hodiny odpolední, se skládá 

z  oficiálního představení všech zúčastněných, pochopitelně v maskách, dále 

je na programu tombola a pozdní slavnostní odmaskování a vyhlášení 

nejlepších maškar. 

2.3.3. Nedělní kytičková zábava 

V neděli je na programu akce, jejíţ podobu bychom na jiném místě 

České republiky hledali stěţí. Oficiální začátek bývá stanoven obvykle 
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na čtvrtou hodinu odpolední, kdy se před hospodou U Hadamů sejdou 

děvčata v kytičkovém kroji a chlapci ve společenském oděvu. Je ale 

nepsaným pravidlem, ţe se chlapci scházejí v hospodě krátce po obědě, kde 

je přítomna jiţ samotná kapela, nebo alespoň její část. 

Název kytičkové zábavy je odvozen od skutečnosti, ţe dívky mají 

na kroji přišpendlenou umělou kytičku, kterou později předají svému, dnes 

jiţ dopředu domluvenému chlapci, který s  nimi celý večer absolvuje 

a zároveň se tím zavazuje, ţe ještě před večerním bálem půjde k dívce, která 

ho obdarovala dole na sále kytičkou, na večeři.  

 

Obrázek 2: Krojovaný průvod těsně po začátku, vlevo hospoda U Hadamů (záběr z  filmu) 

 

 

Účastníci, v tomto případě svobodná mládeţ, se i s  muzikou seřadí 

do zástupu před hospodou U Hadamů (Obrázek 2) a postupně se v průvodu 

vydají na cestu obcí do takzvané dolejší hospody17, kde se nachází velký sál, 

v němţ se všechny večerní bály odehrávají. Po celou dobu cesty se zpívají 

lidové písně, které v sobě skrývají i určitý systém podle toho, kolem jaké 

památky či stavby průvod zrovna prochází.  

Začíná se zpravidla písní „Hadamouc hospoda“. 

                                                           
17 Hotel u  vlakové tratě v dolní části obce Postřekov. 
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Hadamouc hospoda 

 

Hadamouc hospoda z  drobnýho kamení 

/: hdo peníze nemá, ať do ní nechodí. :/ 

Já peníze nemám, přece do ní puru, 

/: šenkýřovo ţenu namlouvat si buru. :/ 

 

Šenkýřovo ţena to je parádnice, 

/: dala si vyšívat na záda zajíce. :/ 

Na záda zajíce, na fěrtoušek lišku, 

/: haby jí štěkala, haţ pojede z  vršku. :/ 

 

Později, kdyţ se prochází kolem kaple Svatého Jakuba, zazní 

„Postřekovský kostelíček“. 

 

Postřekovský kostelíček 

 

/: Postřekovský kostelíček kolem něho černý les, :/ 

/: /: ráda bych věděla :/, co muj milyj dělá dnes. :/ 

 

/: Vyjel on si do hájíčku na svým vraným koníčku, :/ 

/: vesele si zpívá a sobě připíná na levý bok šavličku. :/ 

 

/: Dyţ sme do Brna přijeli vrata byly zavřený, :/ 

/: votvírejte vrata, vezem vám legrůta z  Potřekovský vosady. :/ 

 

 Zatímco úsek mezi hospodou U Hadamů a kaplí čítá přibliţně 

padesát metrů a průvod se takřka nehne, na cestě mezi kaplí a „dolejší 

hospodou“, dnešní Hotel u  Nádraţí, stráví bezmála tři čtvrtě hodiny. 

U Hotelu zpívají krojovaní účastníci následující píseň:  
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V dolyjší hospodě muzika hraje 

 

/: V dolyjší hospodě muzika hraje, 

pote se podívat, kdo tám tancuje. :/ 

 

/: Tancuje tám chlapec má modrý voči, 

pote se podívat, jak se tám točí. :/ 

 

/: Já sem to Pepíčku dobře slyšela, 

jak se panímáma s  tebou vadila. :/ 

 

/: Vadila se s  tebou, ţe chodíš ke mně, 

ţe nyjsem bohatá jako jsou jiné. :/ 

 

/: Dyţ nyjsem bohatá, já se nedělám, 

tobě se Pepíčku, podvádět nedám. :/ 

 

V momentě, kdy hraje pouze hudba a nezpívá se, skupinky aktérů, 

často po osmi lidech tancují kolečka a posouvají se ve směru cesty. Kdyţ se 

dotočí a dojde před „dolejší hospodu“ utvoří se jedno velké kolo s  kapelou 

uprostřed, po dozpívání poslední písně se všichni přemístí do sálu, kde 

dojde k předávání kytiček. Poté se zábava přeruší, mladí se vydají na večeři 

a zhruba od osmé hodiny večerní bál pokračuje aţ do brzkých ranních hodin. 

Trasu cesty průvodu ukazuje Obrázek 3. 
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Obrázek 3: Mapa trasy krojovaného průvodu před kytičkou zábavou18 

 

                                                           
18 www.mapy.cz (upraveno) 
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2.3.4. Pondělní babský bál 

Ještě před vypuknutím samotného bálu, který má začátek ve 

večerních hodinách, bývá tomu kolem šesté hodiny večerní, se místní 

obyvatelé schází v hospodě U Hadamů, kde se jiţ nachází zajištěná muzika 

a občerstvení, nejčastěji v podobě zabíjačky. Zde na vás dýchne opravdové 

masopustní kouzlo. Není to jenom díky faktu, ţe sedíte v hospodě, která má 

kořeny uţ v 18. století, na dřevěných lavicích a za zvuku praskajících kamen, 

ale přidá se k tomu za doprovodu dudácké hudby i zpěv místních a dívek, 

které v kroji tancují po stolech. 

Na tuto zábavu jsou ţeny oblečeny v běţném (červeném) kroji bez 

naškrobených rukávců. Hlavní rozdílem oproti ostatním bálům je to, ţe se do 

kroje převlékají nejen mladá děvčata, jako je tomu například na kytičkové 

zábavě, ale i vdané dámy či ţeny středního věku. Díky tomu tato akce bývá 

nejpočetnější co do počtu aktivně se zúčastňujících lidí, přihlíţející osoby by 

se daly spočítat na prstech jedné ruky. 

Mezi vrcholy večera patří tanec špacírka19 a dámské, neboli babské 

sólo, ve kterém ţeny a dívky tancují bosé po stolech. 

2.3.5. Úterní masopustní průvod 

Masopustní průvod tvoří slavnostní vyvrcholení celé masopustní 

zábavy. Jedná se o  maškarní průvod celou obcí, který skončí na místním 

fotbalovém hřišti. Na něm je pro diváky zbudovaná tribuna, proto se jiţ 

několik let končí masopustní průvody právě tam. Lidé se scházejí v místní 

sokolovně, kde mají uschované masky, jeţ se v masopustním průvodu 

objevují vedle ţen a dívek v krojích pravidelně. 

                                                           
19 Tanec, kdy muţi i ţeny utvoří kolo po celém sále, jdou proti sobě a jakmile se zastaví 
hudba, partneři po pravé ruce spolu tancují. Poté se opět utvoří kolo a celý systém se 
opakuje několikrát po sobě. 
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Obrázek 4: Masopustní průvod (záběr z filmu) 

 

Obrázek 5: U některých masek není zcela zřejmé, koho představují. (záběr z filmu) 

 

 

Sraz zde bývá uţ kolem druhé hodiny odpolední, aby se stihlo vše 

připravit. Ţe se scházejí zrovna zde, není náhoda, jelikoţ místní organizace 

Sokol je druhou skupinou, která má nad masopustem v Postřekově dozor. 

Do průvodu se seřadí nejen masky, jako jsou například tesař, 

myslivec, medvěd, chlap s  nůší a bábou, řezník, či pekař, které v něm nesmí 

chybět, ale i například tzv. chodská svatba, druţičky, nebo třeba ministrant, 

který později před samotnou popravou Masopusta20 pronese projev 

a zrekapituluje vše podstatné, co se v obci za rok událo a za vše špatné 

odsoudí právě Masopusta. 

                                                           
20 Postava z  hadrů a ze slámy, která bude slavnostně popravena. 
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Obrázek 6: Legrůti nesoucí figurínu Masopusta. (záběr z filmu) 

 

 

Samotnou popravou se symbolicky očistí celá ves a její obyvatelé. Do 

celého průvodu se přiřadí i ostatní maškary, které byly na sobotním 

maškarním bále, tudíţ jde o  velmi početný průvod. 

Jedni z  nejdůleţitějších aktérů tohoto průvodu jsou tzv. legrůti21, jde 

o místní chlapce, kteří mají tu čest nést na márách figurínu 

Masopusta k popravě (viz Obrázek 6). Tuto poctu mohou absolvovat pouze 

jednou za ţivot a to právě v roce, kdy dovršují osmnácté narozeniny. Jdou 

slavnostně v chlapeckém kroji za doprovodu děvčat. Jde o  skutečnost, 

kterou si chlapci, později i starší pánové a pamětníci velmi povaţují 

a vzpomínají na ni. Trasu masopustního průvodu ukazuje Obrázek 7. 

 

                                                           
21 Od slova rekruti, jedná se o  chlapce, kteří daný rok slaví osmnácté narozeniny, tudíţ by 
měli být odvedeni na vojnu. Na vojnu se uţ sice nechodí, ale tato tradice také dále zůstává.  
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Obrázek 7: Mapa trasy masopustního průvodu22 

 

                                                           
22 www.mapy.cz (upraveno) 
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Jakmile celý průvod dojde na hřiště, kde uţ je připravena šibenice 

pro Masopusta, celý průvod se seřadí právě kolem ní a dojde řada na jiţ 

zmiňovanou slavností řeč23. Jakmile je vynesen poslední ortel, začne hrát 

smutečný pochod, který se později promění v nevázanou radost. Utvoří se 

kolem šibenice s  Masopustem velké kolo a zpívá se „Huž je konec 

Masopustu“. 

 

Huž je konec Masopustu 

 

Huţ je konec Masopustu, bájo, huţ je konec muziky, 

/: koupíme si růţeneček, bureme se modliti. :/ 

 

Šechno uţ nám pominulo, bájo, i ta naše muzika, 

/: Masopust nám zase hutek ha já nemám ţenicha. :/ 

 

Poté se všichni zúčastnění odeberou do sálu, kde společně hodují, 

zpívají a uţívají si poslední chvilky těchto výjimečných dnů. Masopustní 

období končí, jakmile odbije půlnoc na popeleční středu a začíná 

čtyřicetidenní půst trvající aţ do Velikonoc. Během něho se v obci nesmí 

pořádat jakékoliv bály, coţ se podle výpovědí místních obyvatel v obci stále 

dodrţuje. 

                                                           
23 Tato řeč je kaţdým rokem jinak dlouhá, trvá cca 45 minut. 
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3. VIZUÁLNÍ ANTROPOLOGIE 

Antropologie jako samostatně stojící vědní disciplína se 

formovala po staletí: od antických polyglotů, filozofů a historiků.  Přímočaře 

orientované studie na konci 18. století (Blumenbachovy či Kantovy práce), 

kdy předmětem zájmu bylo lidské tělo, jeho konstituce a vývoj (objekt 

fyzické antropologie), přes tragické, dodnes doznívající memento 

přeceněných a špatně interpretovaných teorií lidské rasy aţ po postupně 

rostoucí význam zkoumání rozmanitosti lidské společnosti, kultur a způsobů 

ţivota, snahu poznat a pochopit svět mimo hranice všední, moderní 

společnosti (sociální antropologie) ustanovily novou disciplínu v řadě 

empirických věd.  

Hlavním zdrojem poznatků sociální antropologie jsou vlastní 

pozorování obohacená o  zdroje dat z  jiných blízkých oborů (sociologie, 

psychologie, lingvistika nebo demografie) a výsledky komparativního 

bádání jako je práce s  historickými či etnografickými záznamy, poznatky 

z  archeologických výzkumů apod.  Sociální antropologie zkoumá v širším 

zorném poli lidskou společnost a kulturu, v současnosti logicky 

označovanou jako vizuální, a není proto divu, ţe bylo jen dílem času, kdy 

film a antropologické vědní postupy naleznou společnou řeč. 

Metodologickou blízkostí mezi filmem obecně a antropologií a potenciál 

vyuţití filmu jako plnohodnotného nástroje antropologického výzkumu 

(zejména v narativních postupech) zachycuje Tomáš Petráň ve své Eseji 

o  vizuální antropologii, kde zároveň však tyto zásnuby filmu a vědeckého 

výzkumu nepovaţuje za okamţité, či překotné. „Filmové zobrazování 

neprochází verbalizací, jazykovou abstrakcí, zobrazuje bezprostředně i jevy, které 

jinak postižitelné nejsou,“24 připomíná úlohu filmu v přímém pozorování, 

přičemţ právě ono jedinečné, tvarově jednoznačné zachycení skutečnosti 

                                                           
24 PETRÁŇ, Tomáš. Ecce Homo: Esej o vizuální antropologii. Pardubice: Univerzita 
Pardubice, 2011, s. 43 
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komplikuje formulování obecných soudů a závěrů, kde „v abstraktních 

symbolech slov ukotvený text skýtá mnohem větší re-interpretační možnosti.“25  

Kromě výraznější imaginativní působivosti textu proti filmovému 

jazyku svědčí v neprospěch výzkumu s  filmovou kamerou i fakt, ţe 

převaţující část představy o  světě kolem nás získáváme prostřednictvím 

zraku, smyslů obecně, ale naše „vidění je determinované nejen vůlí, ale 

i fyziologickými a kulturními předpoklady.“26 Do vlastního obrazu skutečnosti, 

který nám smysly vytvoří, vkládáme i osobní zájem - touhu vidět svět 

a touhu onomu obrazu rozumět. Zatímco text přenáší informaci od autora ke 

čtenáři většinou přímou cestou bez většího subjektivismu (není-li to záměr), 

u  filmu je informace ovlivněna oběma stranami stejně intenzivně. „Za obrazy 

jiných lidí (…) je proto potřeba vidět také obraz těla za kamerou a jeho specifický 

vztah ke světu.“27 

Vizuální antropologie ale nepředstavuje jen výsledek výzkumné 

práce, byť se dnes kamera a fotoaparát povaţují za povinné vybavení 

terénního výzkumu. Audiovizuální svět nás obklopuje, je hnací silou 

současné popkultury, svět se zprostředkovaným obrazem a zvukem stále 

více učí číst sebe sama.  

Výstupem této práce je filmové zpracování dokumentární formou, 

proto je třeba doloţit adekvátnost rozhodnutí natočit film, neboť je 

relevantním antropologickým výzkumem. 

Přidrţíme-li se základního dělení na film hraný a film dokumentární, 

shledáme druhý jmenovaný jako nástroj ve vědeckém výzkumu častěji 

vyuţívaný, jako nástroj pozdější objektivnější interpretace, hraný film 

naopak zastává roli vah mezi idealizovanou zprávou a realistickým 

zpodobněním, kdy je nahodilost eliminována a informace vyznívá 

jednoznačněji, ale méně objektivně. Dokumentární film budeme chápat jako 

„obecné označení pro všechny druhy a žánry (filmové, televizní, video, aj.) založené 

                                                           
25 tamtéţ, s. 47 
26 ČENĚK, David, PORYBNÁ Tereza. Vizuální antropologie - kultura ţitá a viděná. Červený 
Kostelec: Pavel Mervart, 2010, s. 11 
27 David MacDougall v ČENĚK, David, PORYBNÁ Tereza. Vizuální antropologie - kultura 
ţitá a viděná. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, s. 11 
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na principu dokumentárního zobrazování skutečnosti metodou přímé a konkrétní 

svědecké výpovědi v podobě autentického, průkazného a faktograficky co 

nejplnohodnotnějšího obrazu a zvuku.“28 Síla manipulace a schopnost vést 

diváka konkrétním směrem a za konkrétní myšlenkou je hlavním přínosem 

autora. Výpovědi a obrazy, které zachycuje, skládá do mozaiky tak, aby 

sledoval svoji interpretační linku nebo obecné závěry či východiska. 

Dokumentární film je podle Roberta Flahertyho29 o  „životě ve tvaru, v jakém 

skutečně existuje. (…) Cílem musí být znázornění odpovídající skutečnosti, nikoliv 

nějaké její elegantní zamlžení.“30 

Ale není třeba zamlčovat, ani lhát, přesto skutečnost můţe být 

odlišná. Vţdyť viděné a slyšené povaţujeme často za pravdivé, i kdyţ jsme 

u něj nebyli přítomni. Přímé pozorování a filmem zprostředkovaný obraz 

nemusejí mít zákonitě tutéţ poznávací funkci, coţ vizuální prostředky proti 

textuálním znevýhodňuje, ale prvky jedinečného zachycení reality v jejím 

syrovém stavu a schopnost bez náročných lingvistických prostředků přenést 

poznání z  autora na diváka dává filmu stále velkou šanci na úspěch. Film 

umoţňuje ilustrovat skutečnost i přinášet data primární povahy stejně 

obsahově hodnotně jako text. Forma vizuálního zpracování při vědeckých 

antropologických postupech výzkumu je dnes natolik vyuţívaná, ţe lze 

hovořit o  dvou hlavních rovnocenných antropologických proudech -

textuální a vizuální antropologii.31 

Co tedy pod pojmem vizuální antropologie rozumíme?  Podle 

Martina Soukupa „se systematicky zabývá jak interpretací různých kultur 

vizuálními prostředky, tak interpretací vizuálních složek kultury.“32 Tomáš Petráň 

uvádí, ţe film, v současnosti technicky nejdokonalejší moţný realistický 

                                                           
28 OSVALDOVÁ, Barbora. HALADA, Jan. Praha: Praktická encyklopedie ţurnalistiky a 
marketingové komunikace. Libri , 2007 
29 americký reţisér, označovaný za otce dokumentárního filmu, natočil např. Nanuk, člověk 
primitivní (1922) 
30 Flaherty v ADLER, Rudolf. Cesta k filmovému dokumentu. Praha: Akademie múzických 
umění v Praze, 2001,s. 17 
31 SOUKUP, M., Vizuální antropologie (vznik, vývoj a milníky) v ČENĚK, David, PORYBNÁ 
Tereza. Vizuální antropologie - kultura ţitá a viděná. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, 
s. 16 
32 Tamtéţ, s. 15 
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obraz, představuje metodologické východisko vizuální antropologie, které 

doznalo posunu od sběru dat („zobrazování“) k vlastnímu výzkumu 

(„zkoumání světa prostřednictvím filmu“)33. 

Pojem vizuální antropologie zaujímá pevné místo v rámci 

antropologických disciplín aţ po druhé světové válce. Jak se vyvíjel film, 

zvláště dokumentární a etnografický, tak rostl vědecký zájem o  vizuální 

antropologii. Ta s  novými technologiemi ve výrobě, moţnostmi filmového 

materiálu a střihu i s  rostoucí kreativitou tvůrců měnila tvář i postupy. 

Etnologický a etnografický film, který stál u  zrodu této nově 

vznikající alternativy v antropologii, má své počátky v díle 

Roberta Josepha Flahertyho (1884 - 1951)34, který poloţil ve dvacátých letech 

základy dokumentárního filmu jako takového, dále Johna Marshalla (např. 

The Hunters, 1967), Margareth Meadové a Gregory Batesona (např. 

Character formation in Different Cultures, 1939), Napoleona Chagnona či 

Timothy Asche.  

Etnologický film je primárně motivovaný sběrem dat, byť v nové, 

aktuální a dynamické podobě, kdy lze „čas sbírat“. Logicky tak dochází ke 

snaze „čas konzervovat“ a objekt zobrazení zůstává stejnou „fetiší“ jako 

etnografické muzejní sbírky z  dob předchozích, neboť etnologizace je 

„vytržení objektu času, sběratelská snaha popsat jej, odhalit jeho možné funkce a tím 

jej zařadit, utřídit, inventarizovat a uchovat pro budoucnost.“35 

Antropologický film by však měl mít evokační cíle hlubší - 

etnologický záţitek nepředávat z  ruky do ruky, ale nutit diváka všemi 

moţnými výrazovými prostředky k novým interpretacím. Film nemusí 

osoby a vztahy napřed definovat a popsat, neţ mezi nimi začne hledat 

kulturní konstrukty, ale objevuje je přímo, ať uţ díky novým autorským 

postupům, tak díky souznění nahodilosti a imaginace.  

                                                           
33 podle PETRÁŇ, Tomáš. Ecce hommo (esej o  vizuální antropologii). Pardubice: 
Univerzita Pardubice, 2011. 
34 filmy Nanuk, člověk primitivní (1922) nebo Moana (1926)  
35 PETRÁŇ, Tomáš. Ecce Homo: Esej o vizuální antropologii. Pardubice: Univerzita 
Pardubice, 2011, s. 67 
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Mezníkem ve vývoji vizuální antropologie byla díla Jeana Rouche 

(1917 - 2004), v jehoţ pojetí „filmy o  antropologii“36, do nichţ většina do té 

doby natočených etnografických filmů spadá, střídá „antropologický film“. 

Autor snímku uţ není jen zprostředkovatelem reality, ale jejím tvůrcem. 

Z  děl, která svými novými, aţ šokujícími postupy snímání několikrát 

otřásla formujícími se vztahy etnolog-filmař-divák, lze jmenovat např. Šílení 

Mistři (Les Maîtres Fous, 1954) z  prostředí ghanské sekty, nebo 

Kronika jednoho léta (Chronique d'un été, 1961) ze ţivota tehdejší 

francouzské mládeţe. Na druhém jmenovaném se podílel autorsky i Edgar 

Morin (1921), francouzský sociolog a filozof, jehoţ text Esej ze sociální 

antropologie (1956)37 povaţuje Petráň za jeden z  ustavujících textů vizuální 

antropologie v procesu klíčových změn na cestě od etnologického 

k antropologickému filmu. Klíčovou roli ve vývoji vizuální antropologie 

sehrály i obecnější teoretické proudy ve filmově tvorbě jako např. 

Deleuzovy38 Pohyb-obraz a Čas-obraz (L'image-mouvement. Cinéma 1, 1983 

a  L'image-temps. Cinema 2, 1985).  

                                                           
36 David MacDougall v PETRÁŇ. Tomáš. Ecce hommo (esej o  vizuální antropologii). 
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011 
37 esej byla obsáhlejší částí Morinovy knihy Film, aneb imaginární člověk (Le cinema ou 
l'homme imaginace, 1956)  
38 V tomto díle Gilles Deleuze (1925 - 1965), francouzský interdisciplinární teoretik, definuje 
pojmy obraz-čas a obraz-pohyb, chápané jako klíčové prostředky vizuální antropologie 
schopné zachytit „mnohovrstevnatou času, zpřítomněnou ve filmu koexistencí minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti, různé metody temporality a proměnnost trvání.“ (PETRÁŇ, Tomáš. 
Ecce hommo (esej o  vizuální antropologii). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, s. 70) 
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4. REALIZACE PROJEKTU 

4.1. VOLBA NÁMĚTU 

Při volbě námětu diplomové práce nebyl důvod opouštět z  pohledu 

antropologie velmi zajímavou látku, kterou jsem se v obecnější rovině 

zabýval jiţ ve své bakalářské práci Lidové zvyky a tradice na Chodsku39.  Pro 

diplomovou práci jsem téma zúţil na konkrétní, masový a velmi specifický 

zvyk - oslavy masopustu. 

„V dřívějších dobách se říkávalo, že rok má pět období – jaro, léto, podzim, 

zimu a masopust.“40 Ano, období propojující Vánoce a Velikonoce je opravdu 

osobité. Avšak zvláště v Postřekově, kde jsem závěrečné oslavy masopustu 

zaţil třikrát, jsou ony velkolepé slavnosti nezapomenutelnou 

a zdokumentování hodnou událostí, jíţ se účastní takřka celá obec.   

Jediné moţné věrné, a přitom komplexní zachycení tohoto 

masopustního veselí, je audiovizuální záznam doprovozený textovým 

komentářem. Mým cílem nebylo pouze zaznamenat jednotlivé zvyky 

a tradice postřekovského masopustu, tedy zvolit metodu čistě deskriptivní, 

ale přinést také soudobý pohled vybraných zdejších obyvatel na status quo. 

4.1.1. Koncept 

V počáteční fázi příprav scénáře bylo nutné zvolit jeho způsob, má-li 

být pevně daný, či nikoliv.  Pevný scénář typický pro hraný film nebyl 

v mém případě vhodný, protoţe jsem nezvolil narativní způsob natáčení. 

Z  téhoţ důvodu jsem se rozhodl nevytvářet pevně daný koncept 

uzavřených otázek, neboť „herci nejsou profesionálové a na plátně jsme svědky 

jejich běžného chování v každodenním životě; scénář není produktem umělcovy 

                                                           
39 ZEZULKA, Adam. Lidové zvyky a tradice na Chodsku. Pardubice: Univerzita Pardubice 
2010. 
40 SKOPOVÁ, Kamila. Hody půsty Masopusty: slavíme, vaříme, zdobíme a hrajeme si celý 
rok podle lidových tradic. Praha: Akropolis, 2007, s. 175 
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imaginace, ale utváří se na základě prožívané zkušenosti,“41  a situovat výpovědi 

aktérů do jimi vybraného prostředí, v němţ se cítí dobře, které je neruší 

a nerozptyluje.  

Přesto bylo nutné stanovit alespoň minimální okruh otázek, jimiţ 

pobízím aktéry vyjadřovat se k tématu, aniţ bych je nutil k jednoznačné 

odpovědi, a naopak dosáhl obsáhlých, subjektivních a emocionálně 

zabarvenějších vyjádření. Z  výpovědí pak bylo moţné poskládat několik 

zajímavých myšlenkových, hodnotových a názorových linií a bylo jen 

otázkou, jakou z  nabídnutých významových rovin zvolit. 

Předem jsem tedy zvolil postavy, jejichţ výběr popíšu níţe. Po 

oslovení jednotlivých aktérů jsme společně určili prostředí natáčení. Zároveň 

s  postavami a prostředím jsem se rozhodl vybrat události masopustu, které 

povaţuji za stěţejní, protoţe jejich zobrazení podpoří autenticitu 

a komplexnost dokumentu, a bylo tak dosaţeno předem stanovených cílů. 

Před vlastním natáčením jsem vytvořil natáčecí plán, jímţ jsem se snaţil řídit. 

 

Tabulka 1: Doslovný přepis natáčecího plánu (prosinec 2011) 

Den 
Postava, 
událost 

Prostředí Obsah 

Pátek 17. 2. 2012 
Asi od 18 hod. 

Sezpívaná 
Restaurace 
Špilarka 

Trénink písní, mladí 
zpívají lidové písně, 
znají text, nebo se ho učí, 
asi budou pít, hospodská 
atmosféra, zakouřené 
prostředí, přítmí, místní 
kapela, tanec – kolečka, 
text a program 
masopustu asi bude 
kolovat na papíře, nebo 
moţná 
na dataprojektoru 

                                                           
41 GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie, Praha: Akademie múzických 
umění, 2004, s. 83 
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Den 
Postava, 
událost 

Prostředí Obsah 

Sobota 18. 2. 2012 
Dopoledne 
(schůzka na 8.30) 

Rozhovor 
s  Petrem 
Buršíkem 

Hospoda U 
Hadamů, 
ještě neţ 
přijdou lidi 

Jak jednotlivé dny 
probíhají, co říká 
na včerejší sezpívanou, 
jakým způsobem a kdo 
dohlíţí na chod 
masopustu, proč byl 
masopust v ţivotě lidí 
důleţitý a jestli vůbec 
byl, charakterizovat 
masopust, mají mladí 
chuť zpívat lidové 
písničky. Snaţit se ho co 
nejméně přerušovat. 

Sobota 18. 2. 2012  
odpoledne 

Maškarní 
bál 

V Hotelu 
u  nádraţí 

Záběry na nástup masek 
z  balkonu, tombola, 
vyhlášení nejlepší 
maškary, kapela 

Neděle 19. 2. 2012 
cca od 12 hod., 
kdy se začnou 
scházet mladí do 
hospody   

Krojovaný 
průvod 

U Hadamů 

Záběry na scházející se 
mladé. Rozhovor 
s  některým z  nich, 
na téma, zda chodil 
na masopust uţ jako 
malý a proč hlavně 
chodí. Záběry a plnou 
hospodu. 

Neděle 19. 2. 2012  
Jakmile se bude 
chystat průvod 

Krojovaný 
průvod  

Před 
hospodou U 
Hadamů – 
aţ k Hotelu 

Komplexní záběry 
na průvod a přihlíţející, 
detaily koleček, 
jednotlivých aktérů, 
záběr na kapelu, nechat 
kameru běţet, i kdyţ 
nebudu natáčet, abych 
zachytil hudbu. Dole 
potom kolo, předávání 
kytky.  

Neděle 19. 2. 2012 
Večer 

Kytičková 
zábava 

V Hotelu 
u  nádraţí 

Tancování koleček, zpěv 
lidových písní, záběry 
z  balkonu, záběry i 
z  parketu a z  místa, kde 
hraje kapela a z  jeviště.  
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Den 
Postava, 
událost 

Prostředí Obsah 

Pondělí 20. 2. 
2012  
dopoledne 

Rozhovor 
s  p. Lango
vou 
a p. Burešo
vou 

U p. 
Burešové 
doma 

O jednotlivých dnech 
v masopustu, jejich 
záţitky s  masopustem, 
kdyţ chodily jako 
mladší, o  souboru 
a sokolu, jestli chodí 
na bály i teď, co je 
napadá, kdyţ se řekne 
masopust v Postřekově, 
jestli jsou spokojeny se 
stavem masopustu, 
popis koleček, maškar 
z  průvodu, nechat je 
mluvit samotné, snaţit 
se je, co nejméně 
přerušovat 

Pondělí  
20. 2. 2012  
Odpoledne 
zhruba v 18 hod. 

Babský bál 
V Hotelu 
u  nádraţí 

Záběry na kroje, na lidi, 
na kapelu, na kolečka, 
večer potom na ţeny, co 
tancují po stolech. 
Natáčet nejen z  balkonu, 
ale i z  parketu, uvnitř 
koleček, … 

Úterý 21. 2. 2012  
Dopoledne 

Rozhovor 
s  panem 
Kunešem 

U něho 
doma  

Jeho záţitky 
z  masopustu, v čem vidí 
změnu oproti minulosti, 
jestli vůbec k nějaké 
došlo? Zrekapitulovat 
jednotlivé dny, 
důleţitost lidových 
tradic, co masopust 
znamená pro Postřekov, 
jak to viděl z  pozice 
starosty a jak to vidí teď. 
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Den 
Postava, 
událost 

Prostředí Obsah 

Úterý 21. 2. 2012 
Odpoledne 

Maškarní 
průvod 

Od 
hasičárny, 
přes celou 
obec aţ 
na hřiště 

Záběry na průvod 
celkově, jednotlivé 
masky, přihlíţející, 
kapela, zpěv lidových 
masopustních písní, 
záběr na legrůty co 
nesou Masopusta. 
Později na hřišti 
zaznamenat projev 
nad Masopustem a co se 
v obci stalo, záběr 
na tribunu lidí, tance 
kolem Masopusta, 
potom na poslední 
zábavu do Hotelu. 

4.1.2. Volba postav  

Aby byla v dokumentu zachycena různorodost vnímání oslav 

masopustu, zvolil jsem následující kritéria výběru postav v něm 

vystupujících: 

A) Postavy, jeţ se budou slovně vyjadřovat k tématu masopustu: 

1) osoba zainteresovaná na organizaci oslav masopustu, 

2) osoba nezainteresovaná na organizaci oslav masopustu, 

3) osoba z  řad mladší generace, 

4) osoba z  řad starší generace, 

5) osoba ţenského pohlaví, 

6) osoba muţského pohlaví. 

B) Postavy osoby účastnící se masopustu, ale přímo nevypovídající. 

Prvnímu kritériu postav vyjadřující se k masopustu odpovídal 

ideálně pan Petr Buršík, jeţ je uměleckým vedoucím v Národopisném 

souboru Postřekov, tedy organizace, která má neformální uměleckou záštitu 

nad průběhem masopustu, společně s  místní TJ Sokol Postřekov – ta nad 

masopustem dohlíţí spíše organizačně. 
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Osobami spíše nezainteresovanými na realizaci a zároveň zástupci 

starší generace byli pánové Ing. Josef Kuneš a František Schleis. Josef Kuneš 

byl prvním porevolučním starostou Postřekova a s  několika dalšími lidmi 

členem Osvětové besedy (kulturní sloţky tehdejšího Národního výboru, 

později Obecního úřadu), pod kterou tou dobou spadal mimo jiné 

i postřekovský národopisný soubor, ještě neţ se mohl vyčlenit v samostatně 

fungující sdruţení. František Schleis se k natáčení dostal náhodně, šlo 

o  iniciativu pana Kuneše, který svého dobrého kamaráda (a zároveň rovněţ 

pamětníka) na domluvenou schůzku pozval. 

Další dvě osoby vystupující v dokumentu jsou místní rodačky paní 

Marie Langová a paní Anna Burešová, jeţ mimo jiné vedou zdejší muzeum 

krojů a kroje samy šijí.  

Mladou generaci aktérů masopustu zastupuje Petr Váchal, který 

v dokumentu prezentuje především své záţitky z  oslav masopustu ve svých 

dětských letech i z  dneška.  

 Dále zde vystupuje celá řada postav, ať uţ jsou to přímí 

účastníci tzv. sezpívané, bálů či samotného průvodu, nebo přihlíţející 

obyvatelé a návštěvníci Postřekova. 

4.1.3. Natáčení a jeho průběh 

Natočený materiál vznikl v období, kdy masopust skutečně probíhal 

(od 17. do 21. února 2012), bez pozdějších dotáček, a natáčení se řídilo 

konceptem vytvořeným v prosinci 2011, který uvádí Tabulka 1. Natáčení 

s  jednotlivými aktéry probíhalo během masopustního veselí, coţ zajistilo 

emocionální aktuálnost snímaných výpovědí.  

Samozřejmě jsem nemohl počítat s  tím, ţe vše, co jsem si předem 

naplánoval, bude splněno do nejmenšího detailu. Stalo se například, ţe 

na dohodnutý termín schůzky se výše zmiňovaná osoba nemohla dostavit 

včas, anebo vůbec. Jediné, co bylo pevně dané, byl čas a datum konání bálů.  

Další jevy, které mi stěţovaly natáčecí a posléze i střihačskou práci, 

byly neţádoucí gesta, pokřiky, či chování lidí, kteří zaznamenali přítomnost 
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kamery a mě, například mi strkali před objektiv kamery sklenice s  pivem, 

mávali mi, volali na mne, ať jdu natáčet především je, ať je vyfotím, a kdyţ 

jsem točil přímo na parketě, tak ať si jdu s  nimi zatancovat, zazpívat, nebo ať 

jdu s  nimi popít. 

Rozhovor s  Petrem Buršíkem se navzdory původnímu plánu 

uskutečnil v prostorách místní sokolovny, kde jsem jej zachytil při 

pravidelné kontrole a údrţbě masek, které musí být připraveny na úterní 

maškarní průvod.  

S Josefem Kunešem jsme původně uvaţovali, ţe se sejdeme u něj 

doma. Avšak vzhledem k jeho časové vytíţenosti, neboť zůstal v práci déle, 

neţ předpokládal, jsme se sešli narychlo v budově místní základní školy. 

Nebyl čas si ani vzít stativ. Zato jsme při hovorech nikým a ničím rušeni, a 

navíc jsem díky tomu získal dalšího respondenta – Františka Schleise, 

Kunešova známého z  nedaleké obce Česká Kubice.  

Z výroků Josefa Kuneše je patrná zkušenost, jistá dávka skepse 

a optimismu zároveň. Právě jeho slova nutí posluchače k zamyšlení nad tím, 

co, proč a jak to v danou chvíli říká. Oproti ostatním mluvčím nezůstává 

u  strohé odpovědi, byť věcné a jasné, ale rozvíjí a obohacuje myšlenku 

o  další aspekty a rozměry, které z  původního zadání přímo neplynou. Ani 

výraz jeho tváře není tak jednoznačně čitelný – je se současným stavem 

spokojen, zklamán, smířen? Proto jsem nakonec jemu ve svém dokumentu 

přenechal nejvíce prostoru. 

Natáčení s  Marií Langovou a Annou Burešovou probíhalo po 

zmíněné dohodě u  paní Burešové doma, který je zároveň krejčovskou 

dílnou, kde se šijí chodské kroje. Natočená stopáţ nebyla zanedbatelná, ale 

vzhledem k svébytnému projevu obou protagonistek nebylo moţné většinu 

záběrů pouţít, dokonce ani sestříhat, neboť jedna druhou přerušuje, skáčou 

si do řeči a někdy bylo obtíţné pochopit smysl jejich slov. Coţ v důsledku 

vytváří příjemný kontrast mezi souvislou, sofistikovanou výpovědí Ing. 

Kuneše a laickým, lidovým projevem obou aktérek.  
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4.2. VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY 

4.2.1. Kamera 

Obrazové zachycení je nepochybně nejdůleţitějším výrazovým 

prostředkem vytvoření vizuálního díla. Jelikoţ nejsem profesionální 

kameraman, nemohl jsem se ubránit technicky nezdařilým záběrům. Při 

natáčení se mi například stalo, ţe jsem nemohl (ať uţ kvůli nečekaným 

změnám či improvizaci) pouţít stativ, a tudíţ byl záběr roztřesený, 

rozostřený, příliš rychlý anebo naopak pomalý, s nekvalitním zoomem či 

špatnou expozicí. I přesto jsem občas tyto záběry pouţil, jelikoţ jejich 

vypovídací hodnota převaţuje nad technickou nezdařilostí, a zároveň tím 

dokument dostává patřičnou míru autentičnosti či akčnosti, kterou později 

divák z  daných snímků cítí.  

4.2.2. Zvuk 

Druhý podstatný výrazový prostředek vedle  obrazu je zvuk. Je to 

právě zvuk, který dodává filmovému obrazu potřebnou atmosféru. 

Vzhledem k finančním moţnostem a dostupnému vybavení jsem si nemohl 

dovolit ani osobu zvukaře, ani externí mikrofon. Z  toho důvodu jsem se 

snaţil rozhovory situovat především do klidného prostředí bez výraznějších 

rušivých efektů. Byť „zvuk dává filmovému obrazu zvláštní kolorit, atmosféru, 

pravdivost, symbolické povýšení (někdy dokonce skutečnost dotváří nebo 

přeměňuje),“42 zvuk zachycený pouze ruchovým mikrofonem kamery 

neumoţňuje vytěţit z tohoto prostředku týţ výsledek jako z obrazu. Proto je 

také největší pozornost věnována záznamu mluveného slova. Ani zde jsem 

nemohl docílit vyšší kvality záznamu. Proto na některých místech bylo nutné 

kvůli srozumitelnosti zvuky při střihu manuálně upravit, odstranit šumy, 

zesilovat a zeslabovat zvukovou hladinu jednotlivých projevů a podobně.  

                                                           
42 BARAN, Ludvík. Řeč filmové kamery. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, s. 
71. 
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4.2.3. Střih 

Výsledkem natáčení bylo několik hodin filmových záznamů. 

Předpokladem k vzniku filmu není jen délka natočené stopáţe – čím více, tím 

lepší film, ale zejména tvůrčí práce ve střiţně. Střih je de facto kompoziční 

metodou, „jejím uplatněním vtiskuje autor materiálu tvar a názor.“43 Film je 

orientován na diváka – chce vyvolat, stupňovat a udrţet si jeho zájem. 

Podporovat imaginaci, nutit jej přemýšlet o obrazech z různých aspektů, 

hledat interpretace viděného a slyšeného. Nelze toho ale docílit pouhým 

bezmyšlenkovitým spojováním jednotlivých snímků za sebou, ale jde 

o  tvůrčí a osobitou práci autora, která v sobě spojuje obě sloţky filmové 

práce: improvizaci, kreativitu a fantazii a systematické rutinní činnosti. 

Proto jsem postupně začal pracovat na střihovém plánu. Přepsal jsem 

si obsah jednotlivých výpovědí, jeţ mě zaujaly. Sestavil jsem si časový plán, 

návrhy jednotlivých zvukových, obrazových efektů, přechodů snímku, 

titulků a hudby. Z časového plánu postupně vznikal scénář. Jeho finální 

podobu, dokončenou paralelně se střihovou výrobou a finalizací dokumentu, 

uvádí Tabulka 2: Finální scénář. 

 

                                                           
43 ADLER, Rudolf. Cesta k filmovému dokumentu. Praha: Akademie múzických umění v 
Praze, 2001, s. 51.  
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Tabulka 2: Finální scénář 

 

Scéna, lokace, událost Obsah, akce 

Do černé obrazovky 
podbarvené hudbou a 
zvukem se objevuje 
titulek 

Hudba – Ivan Mládek: Psohlavci 

 

Univerzita Pardubice 
Filozofická fakulta 
Katedra sociální antropologie 
Uvádí 

Titulek zmizí, 
následuje další titulek 

diplomovou práci 

Titulek zmizí, 
následuje další titulek 

Masopust v Postřekově 

V kabinetě. 
Ing. Josef Kuneš říká:  

„Kdyţ se koukneš na německý stanice, tak tam 
mají různý alegorický průvody a vozy a  já 
nevím jaký, bůhví jaký ostrostřelce a cechy (a 
koneckonců jsi mi přinesl to DVD o těchletěch 
cechách a vidíš, jak pracně budujou to, 
renovujovu to, nebo obnovujou to, co tam u nich 
zaniklo, a my blbci, co to tu máme pod nosem, 
co jsme to tu měli pod nosem, nad tím 
ohrnujeme nos.“ 

Zatmívačka  

Do černé obrazovky 
podbarvené hudbou a 
zvukem se objevuje 
titulek 

Námět, scénář, kamera, střih a režie 
Adam Zezulka 

Titulek zmizí, 
následuje další titulek 

Vedoucí práce 
Mg.A. Tomáš Petráň, Ph.D. 

Titulek zmizí, 
následuje text  

Pravděpodobně pochází tento obyčej z 
magických ritů k odražení sil nepřátelských 
jaru. Typické pro tuto dobu je bláznivé řádění, 
maškarády a tance. Doložen jistě už od 
středověku, vyznačuje se dnes masopust 
průvody, 
které pocházejí především z baroka. Podobné 
jsou starořímské saturnálie. 
 
Abecední encyklopedie náboženství 
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Ing. Josef Kuneš 

„V roce 1924 se usnesli tady tři takoví borci 
velký, jeden byl Jindřich Šimon Baar, jeden Jan 
František Hruška a jeden nějakej František 
Trpík, archivář z Jindřichova Hradce, ţe 
poţádají elitu tady regionální a sestaví si jakousi 
chodskou čítanku, v níţ zaznamenají stav věcí, 
tak je oni ví, aby se ta interpretace v 
budoucnosti nesvezla někam, kde to nemá, 
nemá pravdu, jo. Ona teda ta čítanka vyšla snad 
někdy aţ po Baarově smrti, asi dva roky, a 
tehdy uţ v té předmluvě bijou na poplach, ţe 
poslední zbytky kultury, té, která uţ dávno 
téměř zanikla, nadávají tam na plechovou 
muziku, která zabila tu dřevěnou, a na všechno 
ostatní a my po více neţ, já nevím, po 
osmdesáti, devadesáti letech tu chceme mluvit o 
zachraňování nějaký kultury, to je přece 
nesmysl, ne? Prostě ta doba doţila do tutý a my 
tu v tý době to necheme uţ. My se chceme 
voblíknout do krojů, dát si pár piv a víc, ještě víc 
štamprlí a říct: Tuto jsme my. Takový je tu 
foklor.“ 

Zatmívačka  

Autor: A byl ses jako 
malej dívat, na 
masopust? 

„Jo, uţ jsem chodil, i za masku jsem chodil, kdyţ 
jsem byl malej. Sice jsem nemoh pít, ale tak 
aspoň podívat se, a kdyţ jsem byl hodně malej, 
tak jsem se chodil vţdycky v těch osm hodin 
podívat do hotelu, do chodby, podívat se na ty 
masky. Samozřejmě jsem se bál, kdyţ tam přišly 
nějaký čarodějnice nebo tuto, tak strach byl jako, 
ale teď jdu vlastně čtvrtým rokem a to je paráda, 
prostě jako, jako vyplatí se to jít, no.“ 

Zatmívačka  

Ing. Josef Kuneš 

„Tady ta vesnice má vůči těm vokolním 
vesnicím, nebo mnohým těm vokolním 
vesnicím má takovou jednu výhodu, ţe tady k 
ţádný migraci obyvatelstva, vysidlování, 
odsunům, přílivu jiných obyvatel z jiných 
enkláv, jiných regionů, nebo dokonce z jiných 
států, nedošlo, tady ty lidi, co tu ţijou, tak 
zpravidla tady mají svý předky stovky let.“ 

Zatmívačka  



46 

 

Petr Buršík 
 
 
Během jeho výpovědi, 
záběry na krojovaný 
průvod a detail na 
kolečka.  

„V současný době vypadá teda ten masopust 
tak, ţe začíná sobotou maškarní bál dole v sále - 
rej masek a maškarní bál, asi takovej jako znají 
skoro všude. Co uţ je pro nás typický je potom 
ta neděle, kdy je „kytičková zábava“, ta začíná 
ve čtyři hodiny a jde vlastně průvod mladejch, 
mladý svobodný mládeţe, děvčata chodí v 
krojích a rukávcích a chlapci uţ ve 
společenským – a i to uţ je dlouhodobá 
záleţitost, protoţe uţ i naši tátové chodili ve 
společenským, jo, protoţe ten muţskej kroj 
jakoby zanikl dřív.“ 

Zatmívačka  

Marie Langová a Anna 
Burešová 

ML: „No to kolečko, nebo spíš…von kdyţ tam 
není soubor, tak to kolečko, to není o ničem, 
protoţe von nikdo neumí pořadí písniček…“ 
AB: „Právě…“  
ML: „Jak bych to řekla, ať se tancuje, kde chce 
kolečko…“ 
AB: „tak to má takový nějaký pořadí…“ 
ML: „musí se umět ty písničky, co se tam v tom 
střídají.“  
AB: „I kdyţ jdou kolem vod Hadamů, to 
kytičkovej průvod, tak vlastně vedle Hadamů se 
zpívá Hadamouc hospoda, vedle kaple se zpívá 
„Postřekovský kostelíček“, jo, má to 
takový…Přichází se dolů, zpívá se V dolejší 
hospodě – má to svůj řád trošku.“ 
ML: „No ono to třeba někdo ani neví,ale…“  
AB: „No určitě by to mělo bejt. A vo tom je taky 
ta „sezpívaná“ právě, ţe začali, aby věděli, jak 
to mají. Protoţe taky se stalo, neţ ty „sezpívaný“ 
byly, Maruš, pamatuješ to, ţe šli třeba v 
průvodu, zaspívali nějakou písničku a teď 
nevěděli, co dál …“ 
ML: „A bylo ticho.“ 
AB: „A bylo ticho, nevědli, jakou písničku dál.“ 

Zatmívačka  
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Petr Buršík 
 
 
 
 
 
Záběry ze sezpívané. 

„To je bohuţel bolístka, která třeba mě osobně 
trápí moc a dlouho. Je to o tom, ţe samozřejmě 
dneska je doba, kdy se masopust hodně 
propaguje v médiích a minimálně alespoň v 
rámci toho okresu prostě o tom píše Deník a 
místní média, takţe jako spousta lidí prostě chce 
být toho účastna a v povědomí samozřejmě 
některejch lidí je, ţe masopust je vo tom, ţe se 
lidi vopijou.“ 

Zatmívačka  

Ing. Josef Kuneš 

„A ty lidi, kteří se dneska účastní, aniţ bych jim 
chtěl šahat do svědomí, jo, tak kterýpak, 
kterejpak tak kterápak z těch lidí si zazpívá 
nějakou tu lidovou písničku během roku? Ani 
jedna. Kdyţ to náhodou někdo začne zpívat 
někdo, tak ho mají za vidláka, za trotla, kterej by 
se měl vrátit někam do pravěku.“ 

Záběry ze sezpívané.  

Zatmívačka  

Marie Langová a Anna 
Burešová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záběry z babského 
bálu. 

AB: „Ţeny, který uţ na bály nechodily, jo, tak ty 
se chodily dívat na svoje děti, nebo na svoje 
vnoučata. No my pamatujeme… 
ML: „A bylo to veselý, hezký to bylo.“ 
AB: „Jo. Potom měly báby sólo, tak šli třeba děti 
pro ně, nebo vnoučata pro ně, nebo vnuci pro ně 
tancovat. To bylo takový hezký. No a dneska uţ 
tam báby nejsou.“ 
ML: „Uţ to není ono.“ 
AB: „Dneska jsou báby na bále, je to tak. Moje 
máma se na nás chodila koukat v pětačtyřiceti, 
no a dneska pětačtyřicetiletá ţenská kdepak si 
připadá jako bába, aby si šla stoupnout anebo 
sednout na galerku jenom tak sama. No takţe 
todleto se taky změnilo, to taky skončilo.“ 

Zatmívačka  

Ing. Josef Kuneš 

„Hodně se mi zdá, ţe ta doba spíš vychovává 
konzumenty zábavy, neţ tvůrce, jo. A není nad 
zábavu lepší, neţ kdyţ se jí člověk zúčastní. 
Protoţe, teprve si váţí toho, kdyţ se něco 
vytvoří a není jenom kritikem toho, jak se to 
tomu druhýmu nepovedlo, jo. A kdyţ si to 
nevytvoříš, tak to nemáš, no.„ 

Zatmívačka  

Záběry z babského 
bálu 
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Ing. Josef Kuneš 

„Takţe po Vánocích přišel masopust. To bylo 
období, plesů, tancovaček, svateb, vlastně 
jakýhosi obţerství, jo.  Začíná v podstatě po šesti 
králích a končí popeleční středou, před 
popeleční středou. Posledním dnem v úterý po, 
před popeleční středou. To je masopust. A závěr 
masopustu je v Postřekově tuto, o čem se 
bavíme, my tomu říkáme masopust, ale 
masopust je celý to období od toho sedmýho 
ledna, do letos jedenadvacátýho února.“ 

Zatmívačka  

Petr Buršík 
 
 
 
 
Detailní záběr na 
figurínu Masopusta. 

„Postřekovskej Masopust, to je nějakej ten 
člobrda, kterej chlapce nutí pít pivo v hospodě a 
utrácet tam peníze, děvčátka zase, po těch loudí 
něco hm jinýho. No a vlastně se na něho svádí 
všelijaký ty neřesti, který prostě lidi mají. Takţe 
proto je to ten co jeden blázen myšleno teda 
jakoby s personifikovaně ten Masopust nadělá 
bláznů, protoţe se hromada lidí v době toho 
masopustu se skutečně zblázní, ale v dobrým 
slova smyslu, ţe se prostě vyblbnou a potom z 
toho, potom z toho ţijou.“ 

Zatmívačka  

Děvčata čekají, neţ 
vyjde maškarní 
průvod, do té doby 
tancují kolečko a 
zpívají.  
 

 

Zatmívačka  

Záběry na maškarní 
průvod obcí. 
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Ing. Josef Kuneš, 
pokračují záběry na 
maškarní průvod. 

„A dřív tady bylo tak, chodilo se zespodu ze vsi 
a chodilo se po té vsi, dneska je to ta silnice 
kudy jezdí autobus kolem Hadamouc hospody. 
A chodilo se zhruba pod konec vesnice a tam se, 
tam se ty Masopusti házeli do jakýsi náhon, 
nebo jakejsi potůček, kterým byl svedenej místní 
potok, podél baráků, aby měli ty lidi z čeho 
napájet dobytek. Tak se to takhle svezlo a tam se 
to hodilo. No, potom se tam nejezdilo, jezdilo se 
sem do toho rejdu, jak je tady zrcadlo, jak se 
jede na Díly, tam se to dávalo taky několik let, 
pak se to taky dávalo, od toho zrcadla směrem 
na Díly je dneska ten potom zakrytej panelama, 
tam se to taky několik let házelo, pak se to 
jezdilo s tím nad ves, tam se ten Masopust věšel, 
posléze i upaloval, to bylo asi dvakrát myslím, 
no a pak se dole postavila ta tribuna na hřišti, to 
byl rok sedmdesát dva bych řek, moţná 
sedmdesát tři, moţná sedmdesát jedna a vod tý 
doby se to otočilo a jezdilo se dolů.“ 

Záběry z průvodu.  
Hudba  
Chodská vlna – Hadamouc hospoda 
 

Zatmívačka  

Zrychlený záběr na 
slavnostní nástup 
průvodu na hřiště.  

 

Zatmívačka  
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Soudce  - projev  

„Váţené masopustní shromáţdění, milé děti, 
vítaní hosté a truchlící pozůstalí. Zase se rok s 
rokem sešel a my jsme tu, aby bylo 
spravedlnosti učiněno za dost. Je načase 
vypořádat se s tím alcilotrem a lenciánem 
Masopustem. Napáchal toho aţ hrůza, 
kdekomu škodil, pral se, vymejšlel si drby a 
děvčátkům pokoj nedal. Váţené shromáţdění, 
slyšeli jste toho dost a dost, po zváţení 
všechných okolností a práv, přicházíme k 
závěru. Zde přítomnej Masopust, narozenej, 
neví se kdy a kde, bytem tu a tam, národnost a 
příslušnost neznámá, dopouštěl se u nás činu 
zvrhlých a sprostých záměrně, aby zkazil, co se 
zkazit dá. Proto pro spásu našich duší, mušíme 
udělat, co se udělat má. Masopuste, Masopuste, 
podle všechných dostupnejch nařízení a 
paragrafů, tě odsuzujeme k trestu smrti 
zastřelení, oběšení. Jásto, křik a cinkot sklenic, 
nechť je tvou písní pohřební, jak rozpustile si ţil, 
tak krutě umíráš.“ 

Kapela začíná pomalu 
hrát píseň „Huţ je 
konec Masopustu“ 

Velké kolo kolem oběšeného Masopusta a zpěv. 

Zatmívačka  

Ing. Josef Kuneš 

„Sme tady byli na úřadu, tak mi ten 
místostarosta povídal, ţe von se ještě moţná 
doţije doby, kdy tady budou chodit Vietnamci v 
chodským kroji.  Já jsem mu říkal, no ty si se 
zbláznil. Nu a.“ 

František Schleis „A proč by ne?“ 

Ing. Josef Kuneš 

„Myslím si, tak během takovejch osmi deseti let, 
to tady bude. Ale člověk vypadá jako úplnej 
zabědněnec, kdyţ, kdyţ se snaţí těm mladejm, 
nebo těm mladším, samozřejmě těm mladejm 
jako vnutit nějakou kultůru, která jim je vlastně 
cizí. Ale viď voni vlastně svojí, tak ať ji vyjádří, 
třeba se na ně lidi taky budou chodit dívat. To 
neznamená, kdyţ to oni takhle nepřijali, tak to 
nepřijali moţná díky tomu, ţe jsme je to ne 
dobře, nebo ne dost naučili, jo.“ 
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František Schleis 

„Třeba moje generace, jsme se scházeli támhle 
někde na palouku a tam sme zpívali, jako jo, a 
zpívali jsme do rána, jo, prostě byly pěkný teplý  
noce, jo, a tam se jako ta parta jako dala 
dohromady, ale tam se zpívali veškerý písničky, 
zpívali se potom uţ ty modernější takový uţ, ţe 
jo, při tej kytaře, se přece jenom, jako to. Ale 
nepotřebovali jsme k tomu nic, jako a šli jsme 
domů a byli jsme šťasní. Ale dneska, jak říká 
jeden můj známej, nechci se doţít doby, aţ do 
prvního máje budou chodit jenom lidi s 
magnetofonem a ono se to téměř stalo jako, jo.“ 

Zatmívačka  

Do černé obrazovky 
podbarvené hudbou 
běţí titulek 

Film byl natočen v únoru 2012 v Postřekově 

Běţící titulek (zdola 
nahoru) 

 Děkuji všem obyvatelům, přátelům a známým 
z Postřekova za vstřícnost a ochotu při natčení.  

Běţící titulek (zdola 
nahoru) 

Zvláštní poděkování patří: 
Anně Burešové, Marii Langové, Josefu 
Kunešovi, Františku Schleisovi, Petru Buršíkovi, 
Petru Váchhalovi a Pavlíkovi Rieszovi, 
hospodském U Hadamů 

Běţící titulek (zdola 
nahoru) 

Hudba: 
PSOHLAVCI 
album: Joţin z baţin 
interpret: Ivan Mládek 
vydal: Supraphon a.s. 2012 
 
HADAMOUC HOSPODA 
album: Alou! 
interpret: Chodská vlna 
vydal: Chodská vlna 2004 
 
V TÝ POSTŘEKOVSKÝ HOSPODĚ 
album: Vobrázky 
interpret: Chodská vlna 
vydal: Chodská vlna 2009 

Objevuje se titulek © Univerzita Pardubice 
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Ve filmu jsou nejvíce pouţívány přechody snímků v podobě 

zatmívačky a roztmívačky. Tyto efekty jsem vyuţíval především na začátku 

nebo na konci určité pasáţe, či výpovědi, které spolu nikterak věcně 

nesouvisí.  

Naopak prolnutí má funkci spojovací a divákovi tím říká, ţe 

dva sousedící obrazy na sebe úzce navazují. Například při záběrech, kdy se 

mění pozice kamery na určité akci, nebo při výpovědích aktérů, kde 

prolínačka reprezentuje časový posun, ale vzájemný vztah zůstává stejný. 

V mém původním plánu bylo se střihovým efektům v tomto 

dokumentu úplně vyhnout, avšak později v postprodukci jsem se rozhodl 

jeden takovýto trik zařadit. Jedná se konkrétně o  situaci, kdy závěrečný 

maškarní průvod přichází seřazen v řadě na hřiště. Tento záznam, pokud 

bych jej pustil v původní podobě je zdlouhavý a jsem přesvědčen, ţe by 

diváka nudil. Tím, ţe jsem obraz i zvuk zrychlil, jsem nejen dokázal zachovat 

plynulost snímku, ale zároveň je tímto vytvořeným efektem záběr vtipný 

a zajímavý.  

Při stříhání dokumentu jsem vyuţil program Nero Vision 11, který 

dostatečně vyhovoval mým poţadavkům, a zároveň také příjemné pracovní 

prostředí napomáhalo k jeho realizaci. 

4.2.4. Hudba 

Hudba v mém dokumentu plní spíše doplňkovou funkci. To, co 

dodává filmu tvář, je střih obrazu a zvuku, zvolený hudební doprovod 

přerušuje a nabourává jednolitý sled zvuku tvořeného lidským hlasem 

a zpěvem a ruchy prostředí. Protoţe k masopustu patří i folklórní hudba, 

nechtěl jsem se tematicky ani stylově výrazně odklonit.  

Na samotný začátek filmu jsem se rozhodl diváka zaujmout 

pouţitím sviţné, lehce uštěpačné Mládkovi písně Psohlavci, protoţe 

masopust je veselice v rychlém tempu s  prvky sebeironie. Monotónní směs 

zvuků, ţivé hudby pohybujícího se masopustního průvodu jsem přerušil 

více bigbeatovou neţ folklórní variací místní lidové písně Hadamouc 



53 

 

hospoda od kapely Chodská vlna, „která oblékla místní lidové písně do nového 

kabátku a s  úspěchem je hraje i mimo hranice svého regionu.“44 Tato kapela i její 

písně dokazují, coţ vyplývá i z  natočeného dokumentu, ţe „nový kabátek“ 

starým pořádkům můţe slušet, pokud je šitý s  láskou a úctou k folklóru. 

Na konci dokumentu hudba koresponduje s  náladou posledních 

výpovědí, které film před závěrečnými titulky uzavírají.  

4.2.5. Titulky 

Při pouţívání titulků jsem ve svém dokumentu postupoval velmi 

obezřetně. Byl jsem rozhodnut, ţe nechci titulky jednotlivé scénky popisovat, 

jelikoţ jsem soudil, ţe by tím ve výsledku mohl celek působit reportáţním 

dojmem, coţ nebylo mým cílem. Uchýlil jsem se tedy pouze k nejnutnějším 

pouţitím titulků v dokumentu, a to na černém pozadí ze začátku, kdy tím je 

snímek uveden a na konci, při závěrečném poděkování aktérům, kteří v 

dokumentu vystupují.   

 

                                                           
44 http://www.chodskavlna.cz/cz/chvlna/ 
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5. ZÁVĚR 

Skupinová motivace rekonstruovat masopust a kaţdý rok se jej 

účastnit je v Postřekově podvědomá – vnitřní.  Individuální pohnutky 

mohou ale být různorodé. Rodiče nutí děti, chlapci loví děvčata a naopak, 

kaţdý můţe pít, jak se mu zachce, zábrany mizí, babičky nostalgicky 

vzpomínají, ţehrají na to, ţe to není jako dřív,…  

Budeme-li hledat jednotící element, dosáhneme nejspíše toho, ţe ho 

budou hledat aktéři s námi. Sami ho nedokáţou přesně pojmenovat. 

Interpretace takových pohnutek naplňuje pravidlo, co člověk, to názor. Proč 

je tedy jednoznačně verbalizovat a nenechat prostor nezaujatému 

recipientovi, aby je formuloval sám? Není skutečnou motivací současných 

(i minulých) obyvatel a dalších účastníků na oslavách masopustu akce 

samotná?  

Nebyl záměr točit film s takto konkrétním cílem. Chtěl jsem donutit 

diváka hledat vlastní, víceré mnoţství různých intepretací, ne jej vést přímo 

k závěru, který povaţuji za správný, jedinečný či obecný. Mohu se za něj 

ptát, mohu mu ukazovat skutečnost, ale nebylo pro mne ţádoucí jej vlastním 

autorstvím, čistě filmařským přístupem (třeba aţ uměleckým) nebo jen 

pasivním komentováním jedné události za druhou vést k jednoznačné 

intepretaci.  

Cílem diplomové práce bylo zachytit textově hůře popsatelné – 

emoce, atmosféru, myšlenky, pocity, názory aktérů postřekovského 

masopustu. U dokumentárního filmu, jako u jakéhokoliv audiovizuálního 

díla vůbec, je úspěchem divákovi či posluchači téma, o kterém se točí, nejen 

předat, ale také jím zaujmout a nabídnout jej nově, neotřele. Protoţe jsem se 

rozhodl zpracovat svou diplomovou práci jako dokumentární film, byl jsem 

si předem tohoto úskalí vědom. Ale to, co jsem z tradic a zvyků během 

několika povinných a celé řady nepovinných návštěv v Postřekově zaţil, 
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včetně masopustu rok před natáčením, mě přesvědčilo o tom, ţe bych se o to 

měl alespoň pokusit.  

Výsledný dokumentární film není jen převyprávěným seznamem 

událostí a faktů o tom, jak postřekovští masopust slaví, ale nabízí divákovi 

širší emoční i názorové portfolio. Zachycuje postřekovský masopust jako 

svého druhu fenomén – ať jiţ díky jeho svébytnosti, tak jako důsledek 

barvité, aţ rozporuplné představy o jeho podobě a existenci v očích (a ústy) 

jeho vlastních aktérů. Ţije masopust v Postřekově, nebo je jen ţit? A bude ţít 

navěky?  

 

„(…) tak mi ten místostarosta povídal, že von se ještě možná dožije doby, 

kdy tady budou chodit Vietnamci v chodským kroji.“ 

(Josef Kuneš) 

 

„Ale dneska, jak říká jeden můj známej, nechci se dožít doby, až do prvního 

máje budou chodit jenom lidi s magnetofonem a ono se to téměř stalo (…)“ 

(František Schleis) 

 

„Hodně se mi zdá, že doba spíš vychovává konzumenty zábavy, než tvůrce. 

A není nad zábavu lepší, než když se jí člověk zúčastní. Protože, teprve si váží toho, 

když se něco vytvoří a není jenom kritikem toho, jak se to tomu druhýmu nepovedlo. 

A když si to nevytvoříš, tak to nemáš…“ 

(Josef Kuneš, upraveno) 
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