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Dny architektury v Cent-
ru tradiční lidové kultury 
nabídly pohled na vesnické 
stavby. 
� Antonín Zvěřina

Dny lidové architektury v Třebíči 
přinesly zajímavou výstavu a pou-
tavou přednášku. Kraj Vysočina se 
dá zhruba rozdělit do dvou částí, té 
severní dominují dřevěné roubené 
stavby, té jižní kámen a cihly. Je to 
dáno dostupným stavebním mate-
riálem. 

Pokud jde o orientaci staveb, dělí 
se na štítové a okapové, což je delší 
část stavení viditelná z volného pro-
stranství. Kraj Vysočina má zhruba 
tři tisíce kulturních památek, celá 
republika 40 tisíc. Top představují 
národní kulturní památky, jichž je 
v kraji patnáct.

Z nich dvě se věnují lidové archi-
tektuře. Jedná se o Štáflovu chalupu 
v Havlíčkově Brodě, kterou vlastní 
město, a Michalův statek v Pohledi 
u Světlé nad Sázavou patřící obci. 
Obě památky jsou přístupné veřej-
nosti, ve Štáflově chalupě se nachá-
zí antikvariát a skautská místnost. 
Pochází z 15. století, což je oprav-
dový unikát, v okolí se nachází 
stavby podstatně mladší.  

V Humpolci se část města jmenu-
je Zichpil, která sice není národní 

kulturní památkou, ale z hlediska 
lidové architektury je velice zajíma-
vá. Zachoval se tam domek, který 
město upravilo, a v nedaleké vzdá-
lenosti i toleranční kostel. 

Ten patří k zachovalejším stav-
bám i co se týče vnitřního vybave-
ní. Dochované jsou lavice, oltář, 
kazatelna, a obě památky lze nav-
štívit v rámci skanzenu nazvaného 
právě Zichpil. 

Dřevěné zvonice
Další drobné stavby vycházely 

z kláštera Želiv, jednalo se o Boží 
muka či dřevěné zvonice, což je 
charakteristické právě na Humpo-
lecku. Nachází se i v jiných částech 
kraje, ale v tomto koutu je jich nej-
víc. 

Expozice připomněla i obce Krát-
ká a Křižánky na Žďársku, kde stojí 
za zhlédnutí památkové zóny. Obě 
leží v Chráněné krajinné oblasti 
Žďárské vrchy. Krátká je malinká 
vesnička, kde lze napočítat asi 20 
stavení a vznikla díky tomu, že se 
v okolí těžila železná ruda. 

V jednom z domů se nachá-
zí výstava připomínající historii 
oblasti i přírodu. Kolem je něko-
lik naučných stezek, po jedné se 
zájemce dostane až do Křižánek.

Ty leží na řece Svratce a dělí se na 
České Křižánky a Moravské Kři-
žánky, právě tam prochází hranice 
mezi těmito zeměpisnými útvary. 
Katastr i osídlení patří k největším 
v kraji, pokud jde o rozlohu. Oblast 
se vyznačuje řemeslem pilnikářství, 
což ukazuje stezka po obci. Domy 
jsou ale v soukromém vlastnictví a 
prohlídka záleží na libovůli majite-
lů. 

Zajímavost nabízí i obec Mrá-
kotín na Jihlavsku, kde vznikly zíd-
ky vytvořené z kamene, aniž by 
stavitelé použili pojivo. Dva pane-
ly také naznačily, kdy se obyvate-
lé nemovitostí z hlediska historie 
dopouštějí přehmatů, či nikoli.

Štuková výzdoba 
Jedinou přednášku na Dnech 

lidové architektury měl Ivan Minář 
a jmenovala se Štuková výzdoba 
vesnických staveb na Třebíčsku.  
V úvodu upozornil, že pracuje ve 
středočeském památkovém ústavu. 

„Kraji Vysočina jsem se věnoval 
ve volném čase, což mi umožňovalo 
směřovat svůj zájem na věci, které mě 

zajímají. K tomuto kraji mám velice 
blízký vztah, ten jsem si prohluboval 
během studií,“ naznačuje Minář. 

Poukázal, že období štukové 
výzdoby se datuje do konce 18. 
století a zejména století 19. Mno-
ho stavení ji ale ztratilo během růz-
ných přestaveb zejména v minu-
lém století. Na Třebíčsku se takové 
domy nacházejí v památkové rezer-
vaci Dešov a památkové zóně 
Boňov. 

„Ještě vím asi o deseti vesnicích, o 
kterých se dá říct, že se tam nachází 
historická zástavba. Tradiční zástav-
ba ale mizí a památková péče je vní-
maná jako bubák, protože v těch 
zmiňovaných vesnicích se objekty pře-
stavovat nedají,“ pokračuje Minář.

Zdůrazňuje, že štítovými zdobe-
nými domy se pyšní zejména již-
ní Čechy, ale vůbec není pravda, 
že je lze najít pouze tam. To uka-
zuje například dům ve Starči, krás-
ně jsou tyto původní štíty vidět na 
fotografiích Ondřeje Knolla, které 
má ve sbírkách Muzeum Vysočiny 
Třebíč. 

„Na nich je vidět krása tehdejšího 
venkova, kterou obyvatelé považova-
li za běžnou. Stejně tak tomu bude u 
dnešní zástavby za sto let. Myslím si, 
že tehdejší venkov byl nejhezčí,“ pře-
mítá Minář.

Fotograf Knoll 
Pokud jde o Ondřeje Knolla, 

v jeho době nebylo fotografování 
běžnou záležitostí, chvíli to trvalo, 
a tak není divu, že je na nich často 
zachyceno mnoho obyvatel, kteří 
přišli ze zvědavosti se podívat, co 
se tam děje. 

Za velice významné považuje, 
pokud se na štítu zachovala datace, 
kdy byl postaven. Osobně si mys-
lí, že by celá tematika stála za bližší 
zpracování, osobně na to nemá 
tolik času. Připomíná, že štuková 
výzdoba je vlastně výtvarné umění. 

„Když jsem si jednou fotil takový 
objekt v Dešově, vyběhl majitel a chtěl 
mě inzultovat a křičel, že vše omlátí. 
To jen pro ilustraci rozdíl mezi názo-
rem odborným a laickým,“ usmívá se 
Minář. 

Připouští, že často se při mapová-
ní vydával za krajského úředníka, 
vůči kterým nemají lidé až tak vel-
kou averzi. Památkáři jsou vnímáni 
jednoznačně negativně. Pak se mu 
stává, že jeden rok objeví nějaký 
unikát, který za rok již neplatí. 

Velice si považuje majitelů domů 
v Ohrazenicích, místní části Jaro-
měřic nad Rokytnou, kde nejsou 
nemovitosti památkově chráněny, 
a přesto vykazují pěknou štukovou 
výzdobu. „Chtěl jsem, aby byla obec 
vyhlášena za památkovou zónu, ale 
po zkušenostech nevím, zda je to reál-
né,“ říká Minář. 

Přednášku Ivo Mináře doprováze-
la řada fotografií, které připomína-
ly historii i současnost. A účastníci 
určitě již nebudou projíždět Tře-
bíčsko bezmyšlenkovitě, ale třeba 
se někde zastaví a na některý dům 
se podívají.  

VÝSTAVA lidové architektury na vesnicích budila zaslouženou pozornost.
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Vesnice nabízí mnoho zajímavostí


