
 

Tradice vití věnečků… 
 

Vití věnců je starobylá tradice. Když děvče uvilo věneček z devatera kvítí a vložilo 

si jej pod polštář, měl přivodit sen o budoucím ženichovi. Z devatera kvítí se také vily 

věnečky, které děvčata před východem slunce házely do vody. Když věneček odplul 

daleko, zvěstovalo to, že se dívka vdá daleko z vesnice. A když se uchytil při břehu, 

znamenalo to, že dívka zůstane poblíž svého rodiště. Devatero kvítí nebylo jen 

symbolické číslo, ve věnečku měla skutečně nezastupitelné místo mateřídouška, 

kopretina, chrpa, smolnička, jitrocel, rmen, šípková růže, zvonek a netřesk. 

Pletla v kytku 

Pletla v kytku rozmarýnu devatero divný květ, 

házela jí po voděnce, házela jí po voděnce, 

aby plula v širý svět. 

Po voděnce nehluboké, která teče v tu stranu, 

pověz ty mě má panenko, pověz ty má panenko, 

kam až já se dostanu. 

 

 

 

 

 

 

 

Pohlednice, Josef Lada – vití věnců, 1990, OR 

Víte, jak uvít pampeliškový věneček? 

„Ten věneček zelený, z pampelišek pletený“ 

1. Nejdřív najdeme louku s dobře rozvinutými pampeliškami a utrhneme ty s dostatečně 
dlouhým stonkem.  

2. Tu nejdelší a s nejbohatším květem položíme rovně, druhou tak, aby byly hlavičky  
u sebe, ale stonek k první kolmo. Začnete tak, že stonky první (vpravo) a druhé (vlevo) 
pampelišky překřížíte. 

 

 



 

3. Omotáme stonek přes vlastní hlavičku a “pracovní” stonek přiložíme k stávajícímu. 
Vezmeme další pampelišku, přiložíme ji opět kolmo k stávajícím, ovineme stonky, 
pak kolem vlastního květu složíme do roviny s ostatními stonky. Stonky pak budou 
mířit jedním směrem (doleva). 

 

 

 

 

 

4. A tak pokračujeme, dokud není věneček dostatečně velký, aby se nám vešel na hlavu, 
nebo dokud nám nedojdou pampelišky. Stonky sice stále přibývají, ale zase některé 
končí, takže tělo věnečku je přibližně stejně silné. Vše utahujeme více natěsno. 

 

 

 

 

 

5. Začátek s koncem věnečku na závěr spojíme na přesah a svážeme dlouhou trávou. 
Hlavičky květů pěkně srovnáme a je hotovo.  

 

 

 

 

 

 

Tak a ještě jednu radu: ruce od šťávy z pampelišek nepředstavují tragédii, časem se 
umyjí, a pokud si slečny při pletení věnečku náhodou upatlaly tričko nebo šatičky, 
odolné skvrny budou lépe pouštět, pokud látku přes noc namočíme do mléka, což platí 
i pro kalhoty, respektive fleky na kolenou od čerstvé trávy. 

http://www.szm.cz/, https://www.nasehobby.cz/, https://www.zlatakorunacz.cz/ 
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