
5. třída  

 

5/ psaný folklór – nápisy či verše na domech, džbánech, kraslicích, šátcích apod. 

POJMY 

Folklór je označení pro hudební, slovesné, taneční a dramatické projevy kultury 

skupin obyvatelstva. Folklor se projevuje i v malířství, architektuře, rukodělné výrobě, textilní 

výrobě. Má vliv i na šperky, oblékání nebo i gastronomii (pokrmy). Sloužil jako významná 

inspirace k tvorbě pro mnoho umělců - např. Antonín Dvořák a opery Rusalka, nebo Čert a 

Káča. 

Folklorní žánry                                                                                                                              

1. malé folklorní žánry – přísloví, pranostiky, pořekadla, hádanky, zaříkání a zaklínání 

2. dětský folklor – říkadla, rozpočitadla, dětské hry a obřady, škádlivky 

3. psaný folklor – nápisy či verše na domech, džbánech, kraslicích, šátcích apod. 

4. textová složka lidové písně 

5. lidové divadlo – obřadní, obchůzkové, selské a loutkové hry 

6. lidová próza – pohádky, legendy, pověsti, pověrečné povídky, humorky, povídky ze života 

 

Nápisy, verše, přání a vyznání na šátcích, na kraslicích, na „kuchařkách" (vyšívané nápisy na 

plátně, zavěšené k ochraně zdi za kuchyňskou plotnou), na ručnících, které viselo nade 

dveřmi jako ozdoba, nápisy na štítech vesnických chalup, dále na keramice, na krojích. 

Mnohé z nich jsou součástí minulé doby. Živé nápisy však sdělují názor pisatele všem nebo 

jen někomu a vyskytují se prakticky kdekoliv: Dej Bůh štěstí tomu domu, vystavěl jsem, 

nevím komu. Psané projevy najdeme ještě dnes v nejrůznějším prostředí. Ve sklepech vinařů, 

na skleněných nebo keramických nádobách nebo dokonce jako veršování na náhrobcích.  

 

1. První nápis, na který se podíváme, je velice 

jednoduchý. Můžete si ho přečíst na sloupku poblíž 

hradu Špilberk v Brně. Je psán latinou. „Sláva 

předků je světlo potomků.“ 

 

 

 

2. Latinský nápis:  

Patriaeet Musis – Vlasti a múzám. 

Stavovské divadlo v Praze.  
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3. Český nápis nad oponou 

Národního divadla. 

„Národ sobě“ 

 

 

4. Nápisy na domech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5. Nápisy na kraslicích –  

 

Tradiční vizovické kraslice zdobené charakteristickým valašským "múdroslovím". 

 

 
 

 

6. Nápisy na skle a porcelánu 

 

        
 

 



7. Nápisy na textilu. 

 

 

 

 

8. Nápisy ve Rtyni: 

  Kaplička z roku 1679 stojí na kopci nad Rtyní v Podkrkonoší. V 15. století zde stával 

husitský kostelík, který byl postaven na počest krále Jiříka z Poděbrad. Z tohoto místa se 

naskýtá obdivuhodný pohled na rtyňsko-svatoňovickou kotlinu, lemovanou Jestřebími horami 

s mohutnou hradbou Krkonoš v pozadí. Okolo kříže je napsáno: „Jéžíši z výšiny, chraň nás 

ve Rtyni!“. Autorem kované mříže rychetské kapličky je akademický sochař a medailér, 

rtyňský rodák Antonín Kulda, jehož díla zdobí např. předsálí Vladislavského sálu Pražského 

hradu nebo Rudolfinum. 

 

 

 

 

 

 

 

 


