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5 Plekken om Pasen in Tsjechië te beleven  

Pomlázka, een paastraditie in Tsjechië © Vendula Burgrová 

 

De paasvakantie is ideaal om de lente te vieren en om te 

ontdekken hoe deze feestdag in het buitenland wordt gevierd. In 

Tsjechië is Pasen een feest vol tradities en gebruiken. Van het 

eten van traditionele paasbroodjes, het schilderen van eieren tot 

de bijzondere traditie om meisjes “zweepslagen” te geven met 

een wilgenvlecht. Op deze vijf plekken kun je het ultieme 

paasgevoel in Tsjechië beleven. 

 

1. Paasmarkten in Praag 

Hoewel ze minder bekend zijn dan de kerstmarkten, heeft Praag ook elk 

jaar paasmarkten. Tussen 2 en 24 april strijden de kramen in kleur en 

koopwaar op het Oude Stadsplein en in andere hoeken van de hoofdstad. 

Struin tussen tientallen kraampjes met gevlochten manden, traditioneel 

gebak en kraslice, kostbare handgeschilderde paaseieren. De lammetjes 

caké beránek en de gevlochten broodjes jidášky zijn typische Tsjechische 

lekkernijen voor Pasen.  

 

2. Vier Pasen in Brno 

De viering van Pasen in de stad Brno omvat een bezoek aan de levendige 

vlooienmarkt op het Vrijheidsplein (náměstí Svobody). Tussen 8 en 17 april 

zijn er meer dan 40 kraampjes die je verleiden met de delicatessen, 

handwerk, de kleurrijke paaseieren en de typische gebakjes. Naast 

winkelen, biedt Brno een aanvullend programma met muziek als hoofdrol. 

Folkloristische groepen paraderen over de pleinen die de atmosfeer vullen 

met de geluiden van zimbal, terwijl de wijn uit de regio Zuid-Moravië je 

uitnodigt om je dorst te lessen en de vreugde van dit festival te verlichten. 

Het meest religieuze aspect is gereserveerd voor het Paasfestival van de 
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heilige muziek, dat wordt gehouden in de kerken en kathedralen van Brno 

(van 10 tot 24 april). 

 

3. Groen bier bij Starobrno-brouwerij in Brno 

Witte Donderdag staat in Tsjechië bekend als Groene Donderdag en op deze 

dag is het traditie om voedsel van deze kleur te eten, zoals spinazie of 

brandnetel. Er wordt zelfs bier van deze kleur gebrouwen. Elk jaar 

produceert de Starobrno-brouwerij een groen bier, speciaal gemaakt voor 

Witte Donderdag. De traditie duurt maar een paar dagen, dus mis de kans 

niet om dit unieke groene bier te proeven. Geniet van een glas bij de 

Starobrno brouwerij in Brno of in een van de andere bars in het hele land.  

 

4. Levende tradities in het Wallachijs openluchtmuseum 

Het openluchtmuseum in Rožnov pod Radhoštěm in Moravië is een 

plaats die de juiste setting heeft om het verleden tot leven te brengen en om 

de paastradities te demonstreren. Drie dagen lang,  van 16 tot 18 april, 

worden verschillende religieuze en heidense gebruiken beoefend, zoals 

paaseieren schilderen, Judas broodjes (jidáše) voorbereiden, het zoete 

brood mazanec bakken en de meisjes "zweepslagen" geven met een 

wilgenvlecht. Deze laatste traditie is trouwens onschuldig. Jongens maken 

zweepjes van gevlochten wilgentakken en tikken op paasmaandag op de 

billen van de meisjes, als begroeting van de lente en de verjonging van de 

natuur. Door de meisjes ermee te slaan, dragen de jongens deze kracht aan 

hen over. De meisjes en vrouwen belonen hen met een ei en versieren de 

zweepje met een lint. Dit spel gebeurt in bijna elk dorp in Tsjechië.  

 

5. Paasprogramma in kasteel Křivoklát 

Terwijl Tsjechische kastelen en paleizen het hele jaar door nostalgie 

en geschiedenis verhullen, openen velen van hen tijdens Pasen hun deuren 

om de komst van het meest bloemrijke seizoen te vieren. De binnenplaats, 

kelders en ruime kamers bieden, zoals bij kasteel van Křivoklát, 

gevarieerde dansprogramma's, workshops paaseieren schilderen en het 

beoefenen van oude ambachten in het weekend van 15-17 april.  

 

Meer informatie: www.visitczechrepublic.com/nl 
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