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PRANOSTIKA

je drobný útvar lidové slovesnosti a 
jedná se o jakousi předpověď (z 
řeckého prognósis) na určité období 
nebo den, a to především ve vztahu 
k počasí a k zemědělství. A jelikož 
zemědělská úroda je odvislá od 
množství vody v průběhu celého roku, 
existuje celá řada pranostik tohoto 
typu. Předkládáme je ve čtyřech 
oddílech, které kopírují čtyři roční 
období:

is a small unit of folk literature and it 
is a kind of prediction (from the Greek 
prognósis) for a certain period or day, 
especially in relation to the weather 
and agriculture. And since the 
agricultural harvest depends on the 
amount of water throughout the year, 
there are a number of pranostics of 
this type. We present them in four 
sections, which copy the four seasons:



JARO

(březen, duben, květen)
 Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.

 Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.

 V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.

 Březen bez vody - duben bez trávy.

 Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.

 Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem 

naplní.

 Mokrý březen od rolníků nenáviděn.

 Mnoho dešťů březnových - hubené léto.

 Jak prší v březnu, tak také v červnu.

 Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.

 Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.

 Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.

 Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.

 Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.

 Duben hojný vodou - říjen vínem.

 Jaký duben - takový říjen.

 V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.

 Mokrý máj - v stodole ráj.

 Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.

 Večerní rosy v máji hodně sena dají.

 O svatém Tomáši sníh bředne na kaši. (7/3)

 Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo. (25/4)

 Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka. (14/5)

 Svatá Žofie políčka často zalije. (15/5)



LÉTO
(červen, červenec, srpen)

 Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.

 Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.

 Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.

 Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.

 V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

 Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.

 Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.

 Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.

 Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.

 Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.

 Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.

 Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší.

 V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v nížinách - to pohoda.

 Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.

 Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.

 Medardova kápě, čtyřicet dní kape. (8/6)

 Svatá Tonička mívá často uplakaná očička. (12/6)

 Svatý Jan Burian mlátí bez cepů. (krupobití). (26/6)

 O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší. (29/6)

 Na Prokopa promokne kdekterá kopa. (4/7)

 Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta. (13/7)

 Když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek. (16/8)

 Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená. (18/8)

 Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu. (23/8)



PODZIM
(září, říjen, listopad)

 Na dešti v září rolníku moc záleží.

 Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.

 Prší-li na svatého Jiljí, budou otavy shnilý.

 V říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů.

Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.

 Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.

 Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.

 Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.

 Na svatého Václava bývá bláta záplava. (28/9)

 Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky. (3/10)

 Svatá Voršila jíní nasila. (21/10)

 Šimona a Judy - buď sníh, nebo hrudy. (28/10)

 Svatý Teodor zasněží témě hor. (9/11)

 Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí. (11/11)

 Svatá Cecilie sněhem pole kryje. (22/11)

 Kateřina na ledě, Vánoce na blátě. (25/11)

 Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní. (30/11)



ZIMA
(prosinec, leden, únor)

 Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.

 Prosinec naleje a leden zavěje.

 Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.

 V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.

 Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.

 Únor bílý - pole sílí.

 Únorová voda - pro pole škoda.¨

 Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.

 O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. (4/12)

 Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší. (6/12)

 Lepší Vánoce třeskuté než tekuté. (25/15) 

 Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích. (25/15)

 O Silvestru papeži snížek si již poleží. (31/12)

 Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda, a když sníh neb déšť, to je pro 

hospodáře zlá zvěst. (25/1)

 Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. (2/2)

 Svatá Apolena bývá v mlze zahalena. (9/2)

 O svatém Šimoně schází sníh ze stráně. (18/2)



PŘÍSLOVÍ a RČENÍ

Přísloví jsou obecně platná vyjádření 
mající mravoučný charakter, která 
jsou pojmenována přímo nebo obrazně.

Rčení je průpovídka vyjadřující 
určitou životní zkušenost, jeho 
smyslem je pobavit a jazykově se dá 
různě časovat, skloňovat a tvoří části 
vět.

Proverbs are generally valid 
expressions of a moral character, 
which are named directly or 
figuratively.

A saying is a narrative expressing 
a certain life experience, its 
purpose is to entertain and it is a 
part of sentences.



Nezbytnost existence vody pro život na zemi si více či méně v současné době

uvědomuje každý. Nejinak tomu bylo i v minulosti. Již od dob starořeckých

myslitelů byla voda spolu s ohněm, zemí a vzduchem považována za základní

vesmírný element. Tato skutečnost pronikla i do světových náboženství, včetně

křesťanství, a její odraz můžeme dodnes slýchat v úsloví konstatující

beznadějnou situaci slovy nepomůže mu ani svěcená voda.

Nezbytnost této životadárné sloučeniny vodíku a kyslíku bez jakýchkoli

přívlastků nám ukazují jiná známá v minulosti vzniklá, nicméně dodnes

pravdivá úsloví a přirovnání jako Voda – základ života nebo Roste jako z vody.

Jiné přísloví – Nemusí pršet, stačí, když kape – použilo obrazně soustavnou a

nepřetržitou potřebnost vody. Lidé si také velmi dobře uvědomovali jistou

neuchopitelnost, nestálost a pomíjivost vody, a tak není divu, že se nám voda

dostala i do konstatování o rychle plynoucím čase – Uběhlo to jako voda – nebo o

čase hodně dávném – Mnoho vody uplynulo – nebo o jedinečnosti a

neopakovatelnosti okamžiku – Nevstoupíš dvakrát do téže řeky.



Voda je sice pro vše živé potřebná, umí však být i pořádně, nepředvídatelná,

nebezpečná, ba naopak život beroucí. Této skutečnosti si byli naši předci velmi

dobře vědomi a svědčí o tom celá řada zjevných nebo obrazných pojmenování.

Být za vodou znamená být mimo nebezpečí, nad propastí balancuje a usilovně se

chrání před zkázou ten, kdo se drží nad vodou, zatímco člověk, jemuž teče voda

do bot, je už ve svízelné situaci.

Voda se v hojné míře dostala i do slovních spojení vyjadřující libé i nelibé

pocity k jiné osobě. A tak zatímco každý by chtěl někdy slyšet z úst blízkého

člověka odhodlání o tom, že by pro nás i do vody skočil, už mnohem hůře se

poslouchá oznámení, že nás tatáž osoba pouští k vodě. Může být však ještě hůř, a

to, když chce někdo někoho utopit na lžíci vody. Chceme-li být podobně

nenávistiví, můžeme dotyčnému odpovědět obhroublým konstatováním, že na

každou svini se někde vaří voda. Tím hledaným místem však nebude ani bláto,

ani louže, a to i přes to, že obě varianty jsou pro člověka stejně nepříjemné (z

bláta do louže).
Tichá voda brehy mele



Rovněž jedinečná vlastnost vodních toků, a to jejich sjízdnost, resp. míra

houpání při cestování trajektem po moři nebo loďkou po jezeře, se dostala do

četných významově protichůdných přirovnání. A tak člověk může plout po vodě

(být přizpůsobivý) nebo plout proti vodě (jednat jinak než ostatní). Podobně

přirovnání spí, jako když ho do vody hodí a spí jako na vodě vykreslují opačnou

kvalitu lidského spánku. Nepříliš příjemným stavem nejenom při plavbě po

vodě je pro člověka, když má žaludek jako na vodě.

Zkušenost našich předků nás vede k poznání, že je třeba si vody vážit, stejně

jako mít před ní respekt a v této podivné (koronavirové) době se můžeme

úslovími o vodě nechat také inspirovat. Nebuďme tedy na sebe jako oheň a voda,

nalévejme si vždy čisté vody, nelovme v kalných vodách, vyhledávejme vody

klidné, abychom se mohli zase cítit jako ryba ve vodě.

Tak dlouho se chodí se džbánem 

pro vodu, až se ucho utrhne



„Roste jako z vody“



„Drží se nad vodou“



„Utopit někoho na lžíci vody“ „Teče mu voda do bot“
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„Z bláta do louže“„Na každou svini se vaří voda“


