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1.Úvod 

V dnešním světě, ve světě moderních informačních technologií, nám připadá, že 

neexistuje nic, co by nám ztlstalo skryto, nic, co bychom se nemohli dozvědět. Média, 

a z nich hlavně internet, přinášejí informace z libovolného místa na světě, informace o lidech, 

událostech, krátce, zprostředkovávají nám pocit, že jsme všude přítomní. Vyslovím-Ii v tuto 

chvíli větu, že necelých sto kilometrtl směrem na západ od našeho hlavního města leží kraj, 

o kterém toho příliš nevíme, bude nám to připadat jako něco téměř neskutečného. 

Přesto se s trochou nadsázky nebojím říci, že tomu tak skutečně je. 

Kraj, o kterém je řeč, je region severního Plzeňska. Je to oblast, která, ač sousedí se 

středními Čechami, které představují historické i geografické jádro našeho státu, leží 

jakoby stranou všech cest, veškerého dění a zájmu. Na tomto místě si dovolím tvrdit, 

že je to ku prospěchu věci, neboť kraj unikl ptlsobení prtlmyslu a tudíž i s ním spojené 

devastace krajiny. Pokud jde o krajinu vtlbec, jsou zde zachovány prvky krajinné 

tvorby významných období našich dějin, tj. období středověku (spojené se zakládáním 

vesnic během kolonizačních vln) a rovněž velmi výrazné ptlsobení baroka, související 

s ptlsobením cisterciáckého kláštera v Plasích. 

Téma, které jsem si zvolil jako téma své diplomové práce, se týká lidové kultury 

v již zmíněné severní části Plzeňska, a to v regionu vymezeném městy Plasy, Kralovice 

a Manětín a k nim přilehlému okolí. Toto okolí s uvedenými městy úzce souvisí a tvoří 

s nimi v rámci historického, a to ať už z pohledu etnografického nebo ekonomického, 

jednotný celek. 

Na vysvětlenou bych snad měl říci, proč jsem si zvolil právě tento kraj, ačkoliv v něm sám 

nežiji. Jde o území, se kterým je moje rodina úzce spojena, narodil se v ní a vyrostl mtlj 

otec a předkové našeho rodu tento region po mnoho století obývali (první historicky 

doložitelný předek rodu se narodil v obci Sedlec, 4 km severozápadně od Kralovic, 

v roce 1515). Navíc jde o oblast, která je z kulturologického pohledu nesmírně cenná 

a zajímavá, neboť se zde setkával živel český a německý a toto jeho ptlsobení zde 

zanechalo svoje stopy. 

Ve své práci bych tedy chtěl tento nádherný kraj alespoň trochu přiblížit. Když říkám 

"alespoň trochu", mám tím na mysli hlavně obtížnost celého tématu jako takového. Tato 

obtížnost spočívá především v tom, že severní Plzeňsko je, z pohledu zeměpisného, 

značně rozsáhlý kraj a pokud ho redukujeme byť i na bývalý okres Plzeň-sever, vydá 
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jeho popis na několik dukladných prací. Velká plocha oblasti, která se navíc v minulosti 

nevyvíjela pod jednotnou správou (ta je záležitostí přibližně posledních padesáti let), 

byla tudíž, jak se dočteme v mé práci, v ruzných dobách v ruzné majetkové držbě. 

Tato skutečnost a její vliv na kulturní vývoj oblasti je mimo veškerou pochybnost. 

Navíc zdejším krajem procházela "jazyková hranice" mezi Čechy a Němci, přičemž 

i Němci sami se do zdejšího kraje dostali z ruzných domovin v Německu, a tudíž 

mluvili i ruznými dialekty němčiny. Z výše uvedeného duvodu zvolím redukci regionu 

na zmíněnou oblast, vymezenou shora vyjmenovanými městy - Plasy, Kralovicemi 

a Manětínem, neboť se domnívám, že všechny vlivy, o kterých jsem se před chvílí 

zmínil se zde zpřítomňují a je možno je zpracovat. Rovněž chci-Ii přiblížit region a jeho 

kulturu, musím zvolit hlediska, ze kterých se na problém budu dívat. Domnívám se, že 

v případě kulturologického zpracování tématu, je naprosto nutné použít kromě hledisek 

kulturních i pohled kulturně-historický, či přímo historický. S tím, že do zkoumání je 

nezbytné zapojit ruzné vědní discipliny a mezioborová hlediska, souvisí pochopitelně 

i obtížnost při zpracování tématu. Navíc zde vyvstává ještě problém při sledování multi

kulturních vlivu, tak jak pusobily mezi Čechy a Němci. V případě českého obyvatelstva 

je situace lehčí, neboť existuje dostatek literatury, pramenu, muzejních exponátu 

apod. V případě etnika německého je situace zcela odlišná. Vzhledem k poválečnému 

odsunu Němcu, který některé části severního Plzeňska doslova vylidnil, je materiálu 

ke zpracování žalostně málo. Zmizeli lidé a s nimi jejich jazyk, zmizela jejich kultura 

jako celek. Kupříkladu v případě německého chebského dialektu (egerlandisch) je 

v Čechách téměř nemožné najít někoho, kdo by tento jazyk znal a rozuměl mu. 

Jak jsem již předeslal, bude dále nutno vybrat, a tím pádem i zredukovat z bOhatých 

možností, ty které mi poslouží k představení kraje. S ohledem na rozsah své práce 

jsem tedy zvolil oblast lidového kroje, lidového stavitelství a drobných sakrálních 

památek v krajině. 

Nyní tedy přejděme k vlastní struktuře mé diplomové práce. 

Na samý začátek jsem umístil spíše teoreticky zaměřenou kapitolu, která se 

v obecných rysech zabývá kulturně-ekologickým tématem, a sice vztahem člověka 

k místu. Domnívám se zde, že pochopení tohoto vztahu je klíčové pro vnímání krajiny 

a budování vazeb k zemi, kde hodlá člověk žít a tvořit. 

Další kapitolu tvoří velmi stručný nástin vývoje německého osídlení Čech. Vzhledem 

k velmi rozsáhlému spektru historických událostí, které se ve vztahu Češi - Němci 

odehrály, zmínil jsem krátce pouze ty, které se mi jevily jako významné a určující. 
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Na tuto kapitolu navazuje historický vývoj severního Plzeňska a s tím související 

národnostní poměry v tomto kraji do roku 1945, které jsou, jak jsem již uvedl, pro 

porozumění tomuto regionu nesmírně důležité. 

V další části se zabývám již jedním z prvků lidové kultury, a sice lidovým krojem. 

Považoval jsem za nutné do kapitoly zařadit i stručnou historii kroje a také zmínku 

o tom, co to lidový kroj je, kde je jeho původ a co za lidový kroj považovat. 

Ve své práci se zaměřuji na dva typy kroje, a to českého - plaského kroje a kroje 

německého chebského. Všímám si u každého z těchto krojů zvláště podoby ženské 

a mužské. Důkladněji se věnUji kroji německému, neboť jak jsem již řekl, jeho podoba 

z Čech nenávratně zmizela a navíc současné zkoumání a popisy se věnují převážně 

krojům ryze českým. 

Následuje kapitola, která zkoumá další oblast z těch, o kterých jsem před chvílí 

hovořil, a to oblast lidového stavitelství. Tato kapitola je vzhledem k rozsahu mé 

práce záměrně postavena tak, že stručně seznamuje s tvarem a typy vesnic v kraji, 

s vybranými stavebními památkami a velmi jednoduše pOjednává o stavebním vlivu 

okolních svébytných regionů. Zcela záměrně se vyhýbá detailnímu popisu jednotlivých 

stavebních prvků a podrobnému zkoumání jednotlivých druhů staveb. 

Na závěr práce jsem umístil stručnou charakteristiku drobných sakrálních památek 

v kraji, kdy jsem jen letmo zmínil jejich typologii, popis konkrétních staveb a případně 

jejich historii. 

Na úplný závěr úvodní části své diplomové práce považuji za nezbytné uvést, že veš

keré překlady z němčiny a citované pasáže z německých knih nejsou překlady oficiální, 

ale jsou mé vlastní, neboť většina prací se v českém jazyce vůbec neobjevuje. Děkuji 

tedy za pochopení. 

autor 
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2. Obecná kulturně-ekologická problematika 
vztahu člověka k místu 

2.1 Obývání krajiny 

Každý člověk, který není lhostejný ke svému životu jakožto celku, si zákonitě musí 

položit otázku, která se bude vztahovat k prostředí, ve kterém se jeho život odehrává. 

Řekneme-Ii prostředí, myslíme tím nejen společnost, v níž se pohybuje, ale i krajinu, 

okolí. Krajina, a nazvěme ji kulturní krajinou, nevznikla sama od sebe. Člověk si ji 

za pomoci svojí kreativity tvořil a organizoval, dával jí významy. Krajina na oplátku 

utvářela člověka. 

"Začal tvořit kulturní krajinu, kulturu a později civilizaci. Kulturní krajinu tedy chápu 

jako prostředek adaptace člověka na prostředí. Je výsledkem práce člověka při zajiš

tění obživy a také prl!mětem imaginačních schopností a vytváření pocitu domova." 

(Mikšíček, 2004, s.48). 

v této kulturní krajině se pak člověk usazoval, hledal v ní bezpečí, obýval jí a ona 

se mu stávala domovem. Lze říci, že z neznámé a mnohdy nebezpečné přírody, se 

vyčleňovala a utvářela místa známá a srozumitelná. 

"Opět z vývOjového hlediska vzato lidé mohou, ale také nemusejí být obklopeni 

uměleckými díly, avšak nemohou nebydlet. Potřeba střechy nad hlavou byla zřejmě 

jedním z hlavních stimull! vzniku a rozvoje lidských, tedy kulturních činností, jejichž 

smyslem a cílem bylo vytváření obývatelného prostředí. Prostředí se stává člověku 

domovem tehdy, je-Ii je schopen spontánně přijímat jako místo, v němž se přirozeně 

orientuje a které je mu určitým zázemím, prostorem stabilních hodnot." (Ortová, 

1999, s. 110). 

Nyní se jen nakrátko pokusme zamyslet se nad problematikou spojenou právě 

s obývatelností a obytností prostředí a tím, jak tvoří domov lidskému druhu. 
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2.2 Známé a neznámé 

Život člověka ve světě, ve kterém žije a ve kterém se pohybuje, by nebyl možný bez 

jeho rozčlenění na prostor, kde se cítí bezpečně a na prostor ostatní, kam třeba raději 

v6bec nevstupuje. Jak říká Jan Sokol: 

"Když se ráno probudím a otevřu oči, vidím kolem sebe samé známé věci: nábytek, 

květiny, okna, knihy. To je m6j svět. Svět, v němž se vyznám, kde si dovedu poradit, 

kde mne sotva něco překvapí: kde jsem ,jako doma'." (Sokol, 1998, s. 52). 

S takovým světem si pak člověk dokáže poradit, v takovém světě se mu pak zjevují 

věci a jejich významy. Takový svět pak člověk dokáže obývat. Na jedné straně je tedy 

svět plný určitých význam6 a na straně druhé je svět, který nemá vlastní strukturu 

a konzistenci. 

",Bytí ve' neznamená prostorový výskyt jednoho jsoucna ,v' druhém, a to právě tak, 

jako německé ,in' (,v') p6vodně v6bec neznamená prostorový vztah zmíněného druhu: ,in' 

pochází z innan-, wohnen, habitare, bydlet, prodlévat; německé ,an' (,na', ,u') znamená: 

jsem zvyklý, jsem s něčím d6věmě obeznámen, v něčem zběhlý, něčeho si hledím, o něco 

pečuji: jsou to významy latinského colo ve smyslu habito a diligo. Toto jsoucno, kterému 

přísluší ,bytí ve' v tomto významu jsme charakterizovali jako jsoucno, kterým jsem vždy 

já sám. Německý výraz ,bin' (,jsem') souvisí s německým ,bei' (,u', ,při'); a toto ,i ch bin' 

(,já jsem') zase znamená: bydlím, prodlévám u ... světa, jako něčeho, s čím jsem tak a tak 

obeznámen. Být jako infinitiv k ,jsem' (,ich bin'), tzn. chápáno jako existenciál, znamená 

bydlet v ... , být d6věmě obeznámen s .. .'Bytí ve' je tudíž formální existenciální výraz pro bytí 

pobytu, které má bytostnou strukturu ,bytí ve světě'." (Heidegger, 2002, s. 74-75). 

z neznáma měl člověk odjakživa strach, který mu nedovoloval překračovat hranice 

známého, a tedy bezpečného. Jakýkoli pohyb do neznáma a poznávání nového, bylo 

spojeno s překonáváním nejistoty a také s tím, že člověk si musel nový prostor "osa

hat" a pro sebe "utvořit". 

"Osídlení nového, neznámého a neobdělaného území se rovná aktu stvoření. 

Když se skandinávští kolonisté zmocnili Islandu (land-náma) a zúrodnili ho, nepo-
9 



J"JUJ\.IIJ IUI'-'-'-I"'\.. 1",'- YL\.UIIUIII '-'-.;JI"'\.\".. U 1 1'-1 1 I\""\"'I"'\.\".. ~UI\.UI Y - L.IUVYU ~UI\"UJU .;J'-Y\"..IIIIIIV I IL\"..II.;JI",U-

kládali své počínání ani za puvodní, ani za lidskou a profánní práci. Pokládali svou 

činnost pouze za opakování prapuvodního aktu: přeměny Chaosu v Kosmos božským 

aktem stvoření. Když obdělávali pustou zemi, opakovali vlastně dílo bohu, kteří uspo

řádali chaos tím, že mu dali tvary a normy." (Eliade, 2003, s. 13). 

Těmito akty, svázanými téměř vždy s určitými rituály, získával člověk jistotu ve světě, 

který se tím stával obyvatelný a uchopitelný, známý a přívětivý k tomu, aby v něm 

mohl rozvinout svuj adaptační mechanismus - kulturu. 

"Známost světa není jen výsledek návyku, osvojených v tomto světě, které mu berou 

jeho drsnost a měří adaptaci žijícího na svět, z něhož se slastně těší a jímž se živí. Známost 

a intimita se dějí jako přívětivost, která se rozlévá po tváři věcí. Tato přívětivost není jen 

vstřícnost přírody vzhledem k potřebám oddělené bytosti, která se z nich od počátku těší 

a ustavuje se jakožto oddělená - to jest jakožto já - v této slasti, nýbrž je to přívětivost 

pocházející z přátelskosti vzhledem k tomuto já." (Lévinas, 1997, s. 134-135). 

To, že se krajina k člověku přivrací svojí přívětivou tváří, je jen počátek. Jako další 

krok, je nutné, aby se stala jakousi souřadnou soustavou, kde existují vztahy vepředu

-vzadu, vpravo-vlevo, nahoře-dole. Jen tak je možné se v ní vyznat, jen tak je možné 

do ní vycházet a z ní se opět vracet, a to ať už reálně nebo obrazně. V následující části 

se tedy tímto budeme zabývat. 

2.3 Dimenze a orientace prostoru 

Člověk, jak byl již výše řečeno, vyskytUjící se v neznámém prostoru, který mu má 

sloužit, se v něm nejprve musí zorientovat. To v první fázi souvisí s jeho fyzickou 

přítomností v tomto prostoru a tudíž i s jeho pohybem v něm. V další fázi, chce-Ii 

takovýto prostor obývat, musí v něm i jednat. 

"Zde je třeba rozlišovat nehomogenitu žitého prostoru a jeho orientovanost. Neho

mogenita je dána a pOdmíněna centrem, jímž je vždy moje já, zatímco orientovanost 

tvoří nerovnoměrnost směru (anisotropie) a je vlastností právě pouze prostoru neho

mogenního. Orientovanost je tedy zpusobem, jak je subjekt s to podle svých ruzných 

směru členit prostor. Přitom jde vždy o prostor nějakého jednání, a to cíleného jednání, 
10 
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jehož nejběžnějším příkladem m~že být ch~ze. Právě s naším tělem je spojeno ono 

prvotní a základní rozlišování ,nahoře-dole\ ,vpravo-vlevo', ,vpředu-vzadu' a teprve pak 

je chápeme jako směry v prostoru. Tzn. nejprve rozlišujeme protikladná místa, strany 

či krajiny a teprve potom směry. Jen na základě onoho prvotního rozlišování daného 

naším tělem jsme schopni ,orientace v prostoru'." (Pětová, 2004, s.239-240). 

Zmínili jsme se ve stručnosti o pohybu člověka v prostoru (ve smyslu fyzickém). 

Na to m~žeme opět stručně navázat přemýšlením o prostorové orientaci ve smyslu 

významuplnosti a pochopitelnosti. 

"o druhé linii fenomenologických úvah by se snad dalo říci, že spíše než těles

nost člověka akcentuje stránku významovou a moment rozumění, tj. rozumění světu 

a situaci člověka v něm. Toto rozumění charakterizuje zpusob bytí člověka a je také 

základem toho, že nám v~bec něco m~že být ,blízko' (a nikoli ve smyslu malé měřitelné 

vzdálenosti)." (Pětová, 2004, s. 240-241). 

Podobně uvádí i Heidegger: "Rozpoložení je jedna z existenciálních struktur,v nichž 

se nachází bytí našeho ,tu'. Stejně p~vodně jako rozpoložením je však toto bytí konsti

tuováno rozuměním." (Heidegger, 2002, s. 174). 

Pokud tedy člověk existuje v prostoru, pohybuje se v něm a pokud je mu i blízké 

v tom smyslu, že mu rozumí, začíná ho obývat, klást do něho věci, uchopovat ho, 

zjednodušeně řečeno "začíná v něm p~sobit pomocí kultury". 

"Místo a rozmanitost míst se nesmí vykládat jako ,kde' nějakého libovolného výskytu 

věcí. Místo je vždy určité ,tam' a ,tady' nějakého prostředku, který tam patří. Tato 

patřičnost Odpovídá vždy příslušnému prostředečnému charakteru příručního jsoucna, 

tzn. jeho příslušnosti do celku prostředk~, která má charakter dostatečnosti. Pod

mínkou toho, aby nějaký celek prostředk~ mohl patřit na nějaké místo, je však ,kam' 

vubec, v němž je jistému kontextu prostředk~ vykázána celková struktura míst. Toto 

,kam' možné prostředečné patřičnosti, které má obstarávající zacházení v praktickém 

ohledu vždy předem na zřeteli, nazveme krajina." (Heidegger, 2002, s. 130). 

Člověk se v krajině zabydluje a vytváří si v ní sv~j domov. 
11 
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2.4 Obývání prostoru a domov 

"Krajina je taková, jakou jsme si ji udělali - patrně si ji zasloužíme, a dobře zaslou

žíme, ne jako trest. Není tak nezvykle nová, aby nebyla d~věrným prostředím domova; 

není tak zr~dná, aby vyloučila okouzlení. Mějme ji tedy rádi - to je asi nejlepší, jak se 

k ní zachovat. A vlastně jak se zachovat k sobě samým." (Sádlo a kol., 2005, s. 220). 

Na úvod jsme použili tento citát, který velmi pěkně výstižně popisuje vztah člověka 

ke krajině a naopak, jejich vzájemnou propojenost. Jsou to dvě strany téže mince. 

S tím ovšem také souvisí velká ZOdpovědnost člověka, který na sebe bere d~sledky 

svého kulturního p~sobení v krajině. 

"Proto usadit se někde, vybudovat ves nebo i jen d~m představuje vážné rozhodnutí, 

neboť tu jde o samu existenci člověka: běží v podstatě o vytvoření vlastního "světa", 

o převzetí odpovědnosti za jeho udržování a obnovování." (Eliade, 1994, s. 41). 

Někde se usadit, udržovat a obnovovat sv~j obytný prostor, znamená, že člověk si 

na místě buduje příbytek, zabydluje se, a tím si vytváří sv~j domov. 

"Člověk se sice při svém bydlení hojně zasloužil; neboť je to člověk, kdo pěstuje 

věci, jimž dává země r~st, a kdo pečuje o to, co vyrostlo. Pečování a pěstění (colere, 

cultura) je druhem budování. Člověk ovšem nebuduje jen v tom smyslu, že obdělává 

to, co roste samo od sebe, nýbrž buduje i ve smyslu aedificare, když staví to, co samo 

vyr~st a trvat nem~že." (Heidegger, 2006, s.89). 

Tento zp~sob střídání začátk~ a konc~, stavění a následné pečování o to "co samo 

vyr~st a trvat nem~že", tedy budov, znamená v konečném d~sledku setrvávání na 

místě, kde jsem doma, a tudíž vytváření vztahu k tomuto místu a zapouštění "ko

řen~". Znamená stavění dom~ k obývání. Domy, jsou-Ii v krajině budovány citlivě 

a rozmyslem, nevedou v~bec k vydělování člověka z přírody a krajiny, ba právě nao

pak, pomáhají mu k tomu, aby jejich prostřednictvím nacházel cestu sám k sobě. 

"D~m nezakořeňuje oddělenou bytost v nějaké p~dě, aby ji nechal vegetativně 

komunikovat s živly. Je to odstup v~či anonymnosti země, vzduchu, světla, lesa, cesty, 
12 
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moře řeky. Má svoji fasádu do ulice, ale má také své tajemství. Dík obydlí se oddělená 

bytost loučí s přirozenou existencí, ponořenou do prostředí, kde se nejistá slast v křeči 

mění na starost. Kroužíc mezi viditelností a neviditelností, je stále na odchodu do 

vnitřku, jehož je dům, anebo jeho kout, anebo jeho stan, anebo jeho jeskyně předsíní. 

Původní funkce domu nezáleží v tom, že prolamuje plnost živlu, že to otvírá utopii, 

v níž se "já" sebírá, pobývajíc u sebe doma. Oddělenost mne však neizoluje tak, jako 

bych byl jednoduše vyrván těmto živlům. Umožňuje práci a vlastnictví." (Lévinas, 

1997, s. 136). 

2.5 Kulturní krajina 

Z toho, co bylo výše řečeno plyne, že krajina obývaná člověkem, tedy krajina kulturní, 

představuje skutečné zázemí, které se vyznačuje určitými jak významovými, tak 

i prostorovými vlastnostmi. Místo, kde žije a které mu skýtá útočiště, a to nikoli na 

přechodnou dobu, ale trvale. Místo, které tím, že ho po dlouhou dobu, možno říci, 

že kontinuálně, obdělává a působením kultury obhospodařuje (ať už je to vlastním 

obděláváním půdy a pěstováním rostlin, tedy získáváním živobytí, ale též obydlová

ním krajiny a budováním staveb), vytváří jeho identitu a stává se nedílnou součástí 

lidského života. 

"Na myšlenkové, duchovní úrovni se tak děje zasazením místa do celkových představ 

o uspořádání světa, jako jsou mytologie, náboženství či historie, na jejichž podkladě 

získává určité jméno, které dostatečným způsobem vypovídá o jeho vlastnostech, 

kvalitě, paměti. Na úrovni fyzické, na úrovni prostoru samotného k tomuto osvojení 

většinou dochází zviditelněním jeho vnějších a vnitřních hranic prostřednictvím sta

veb." (Hájek, 2003, s. 9). 

Člověk si přivlastňuje místo a to si naopak přivlastňuje člověka, jak z výše uvedeného 

vyplývá. 

13 



1·101\.111 IUI'C1r...'CI'\.. I'-'C VL.\.UIIUIII 1r...'C.JI'\.'C U I I'CII I';:;;1r..."-'C "-UI\.UI y - L..IUVVU "-UI\.UIU .J\"..V\...IIIIIIV I IL.\"..II~I'\.U -

v-

3. Nástin vývoje německého osídlení Cech, 
Moravy a Slezska 

3.1 Sudety a sudetští Němci 

V předchozí kapitole jsme se zabývali obecnými rysy obývání kulturní krajiny. Nyní si 

do této krajiny dosaďme konkrétní národy, možno říci konkrétního člověka. Vzhledem 

k tématu naší práce, která se bude zabývat krajinou severního Plzeňska a soužitím 

českého a německého národa na tomto území, věnujme se pro začátek velmi stručně 

historii osídlení zemí Čech, Moravy a Slezska německým obyvatelstvem, které se od 

počátku 20. století označuje souhrnným názvem "Sudetští Němci". 

Domovem sudetských Němcu bývalo území o rozloze přibližně 28 000 čtverečních kilome

tru, které tvořilo příhraniční oblasti Čech, Moravy a Slezska. Pokud jde o Slezsko, pak pouze 

té části, která habsburské monarchii zustala po roce 1763, po ukončení sedmileté prusko

-rakouské války. Samotné označení "sudetští Němci" je odvozeno od 330 km dlouhého 

horského pásma, které se táhne na severu České republiky a používalo se ojediněle již od 

19. století. V roce 1902 bylo poprvé použito jako pojem a od roku 1918 se využívalo jako 

souhrnné označení pro zhruba 3 miliony obyvatel německé národnosti žijících v českých 

zemích. Takto označovaní Němci však uvnitř nebyli nějakou homogenní skupinou, ale před

stavovali velice ruznorodé společenství lišící se od sebe na základě svého puvodu, nářečí 

a regionální kultury. To vše pochopitelně v úzké návaznosti na přiléhající německy mluvící 

státní útvary. 

3.2 První Germáni na našem území 

Dříve než Čechové v polovině 6. století osídlili vnitrozemí Čech a Moravy, bylo toto území již 

500 let obydleno germánskými kmeny - Markomany podél řeky Labe v Čechách a Kvády 

na Moravě. 

"Pravděpodobně s cílem vyhnout se dalším bojum s Římany a možnosti nechat se 

od nich ovládnout se Markomani znovu vydávají na cestu a zamíří do Čech. Jejich vud

cem (králem) byl Marobud (je zároveň prvním známým panovníkem na našem území). 

Spolu s Markomany se na území Moravy a do částí Slovenska přesouvají Kvádové, 

jejichž vládcem byl Tudrus." (Bláhová, Frolík, Profantová, 1999, s. 131). 
14 



Tento prunik Germánu na naše území byl nejspíše pozvolný a nenásilný. 

"Prunik germánských kmenu do Čech a na Moravu se odehrál zřejmě klidným 

zpusobem. Noví příchozí zaujali v podstatě tutéž sídelní oblast, kterou obývali Keltové. 

Museli se s nimi alespoň zčásti setkat, jak dokládá převzetí některých zeměpisných 

jmen." (Bláhová, Frolík, Profantová, 1999, s. 133). 

V tomto případě nelze než souhlasit, neboť k tomu, aby kmeny ocitající se v cizím 

prostředí převzaly cizí názvy míst a oblastí, je nutné, aby tyto názvy nějakou, zřejmě 

delší, dobu používaly a mohly ho tak vstřebat do svého jazyka. 

Toponomastická zkoumání související s příchodem slovanských kmenu na území 

dnešních Čech nacházíme i u jiných autoru. 

"Erich Gierach1 shrnul výsledky bádání v oblasti jmen do třech bodu, kterých se 

přidrŽUje rovněž Konrad Bittner: 

1. Slované doputovali na Moravu a do Čech ještě předtím, než byl ukončen druhý 

(hornoněmecký) hláskový posun ... Tento hláskový posun se uskutečnil v 5.-7. století; 

tak se shoduje příchod Slovanu ve druhé polovině 6. století s uvedenými jazykovými 

fakty2. 

2. Slované v žádném případě nenalezli zemi liduprázdnou, nýbrž narazili na německé 

obyvatelstvo (i když i velmi slabé). Jinak by totiž nemohli převzít staroněmecká jména 

(altdeutschen Namen). 

3. Místy se muselo toto německé obyvatelstvo udržet až do znovuosídlení ve 12. a 13. sto

letí, minimálně na horním toku Ohře, na přítocích Berounky, na Řípu, na Svratce 

a jinde. Znovuosídlení se tím ale nikterak nepopírá, jak opět dokládá zkoumání jmen 

13. a 14. století." (Franzel, 2002, s. 24)3. 

1 Gierach, Erich Clemens, nar. v Bydhošti (Bydgoszcz, Bromberg) 23. listopadu 1881, zemřel 
16.prosince 1943 v Mnichově. Německý germanista. Profesor v Liberci (obchodní akademie), 
r. 1921 v Praze, r. 1936 v Mnichově. Práce z oblasti zkoumání jmen, dějin jazyka a středohorno
německé filologie. Autor mnoha článků k dějinám Sudet. 
2 Viz práce Rudi Kellera, Keller, 2004. 
3 Problematika toponomastické mapy středověké střední Evropy je zmiňována též u Klápštěho. 
Viz Klápště, 2005, s. 262 - 264. 
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3.3 Středověká kolonizace a němečtí kolonisté 

Ve 12. a 13. století pak česká knížata a čeští králové povolávali do země německé 

kolonisty jakožto sedláky, havíře, řemeslníky, kupce, případně umělce, neboť s jejich 

pomocí se pak dařilo osídlit do té doby jen velmi řídce obydlené pohraniční území 

státu. 

Německá východní kolonizace se skládala z nepřeberného množství jednotlivých 

lokálních iniciativ. Knížata jako byl například markrabě Brandenburský, velmistr řádu 

německých rytířu a český král povolali kolonisty do země. 

"Osady Románu, Valonu a Vlámu s malými počty obyvatel se brzy asimilovaly. Jinak 

tomu bylo s novými německými obyvateli, kteří přicházeli z ruzných končin. Podle 

nářečí a jiných znaku se předpokládá, že puvodním domovem byly střední a severní 

Bavory, východní Fransko, horní Sasko, Slezsko a alpské země. Lidé znalí hornictví 

přicházeli hlavně ze Saska, proslulého tímto oborem, a z alpských zemí. Nářeční rozdíly 

trvaly, takže i někdy ztěžovaly dorozumění a nikdy se nevytvořilo zvláštní povědomí 

jednoty německého obyvatelstva v českých zemích. Domácí Němci se sami mnohdy 

označovali jako Bohemi, B6hmer, tedy obyvatelé České země, a obdobně na Moravě 

jako Moravané. Těchto názvu užívali i obyvatelé českého jazyka a tak tato někdy 

dvojvýznamná označení překlenovala národnostní a jiné rozdíly." (Hoffmann, 1992, 

s. 225). 

Při obsazování nových území šlo o pracovní sílu, příjmy z daní a rovněž zlepšení in

frastruktury (např. stavbu cest). Posilování hospodářství šlo ruku v ruce s posilováním 

moci panovníka. Národnostní motivace nehrála v kolonizačních snahách žádnou roli4• 

4 V Čechách zažila německá kolonizace neuvěřitelný rozmach kolem poloviny 13. století, 
přibližně současně s nástupem vlády Přemysla Otakara II. V tét~ době však kolonizace trvala 
jakožto sociální změna po dvě generace. Veškeré okrajové oblasti Cech, které před tím byly osíd
leny buď vůbec nebo jen minimálně, byly německými kolonisty učiněny obyvatelnými. Historické 
sídelní oblasti česko-moravské kotliny zůstaly naproti tomu české, pokud ovšem odhlédneme od 
několika německých jazykových ostrovů. Německá kolonizace se uskutečňovala ve třech paralelně 
probíhajících proudech - městském, selském a havířském. K tomu ještě připočítejme pronikání 
vysoké šlechty a kléru. 
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"Nejvýraznější složku etnických pohyba však tvořil německý tlak k východu. Podmanění 

Slovana mezi Labem a Odrou i pronikání osadníka ze Saska, Bavor, Švábska, Frank 

či Porýní do Slezska, Polska, Čech, Moravy a Uher hluboce poznamenalo národnostní 

ráz střední a středovýchodní Evropy a Pobaltí. Noví osadníci s sebou přinášeli znalost 

tzv. německého práva (ius theutonicum), které vykrystalizovalo na území Míšeňska 

splynutím obyčejových práv holandských, vlámských, saských a franckých kolonista. 

Německé právo nalezlo široké uplatnění jak na venkově, tak v přeneseném smyslu při 

konstituování měst." (Žemlička, 2002a, s. 268). 

Jakožto první německé město českých zemí bychom mohli označit Prahu. Pražské 

obchodní sídliště obdrželo od Soběslava II. Mezi roky 1176 a 1178 privilegium, které 

zní: "Noveritis, quod, Theutonici liberi homines sunt" ("Vězte, že Němci jsou svobodní 

lidé")5. Kníže tím vlastně bere Němce jakoby ve zvláštní ochranu. Jako u všech stře

dověkých privilegií platí i zde kontinuita z dřívějšími právy. Pražským Němcam byla 

potvrzena jen ta práva, která již požívali od dob Vratislava 11., tj. minimálně jedno 

století6 • 

Až do 15. století žili Češi s Němci bez vážnějších rozepří. Vztahy se poněkud zkompliko

valy po vymření Přemyslovca v mužské linW. S nástupem Lucemburka, panovnického rodu 

z německo-francouzského pomezí, na český tran došlo k rozkvětu země. Během vlády Karla 

IV. (1347 až 1378), který byl rovněž korunovanou hlavou Římské říše národa německého, 

došlo z německého pohledu k poněkud paradoxní situaci, kdy se neněmecké území stalo 

hlavním územím Německé říše s Prahou, jakožto hlavním městem a sídlem císaře. 

Jak bylo již řečeno, po několik století žili Němci i Češi mírovým soužití. Žili spolu 

i vedle sebe a pokud k nějakým rozmíškám došlo, mívaly tyto spíše náboženské či so

ciální, než národnostní příčiny. Tyto konflikty rovněž nemívaly násilný charakter. 

5 Toto privilegium je v německém prostředí velmi známo a v sudetoněmeckých kruzích bývá často 
i citováno, neboť jakoby v kostce shrnuje celý problém německého přistěhovalectví a zavedení 
německého právního systému. O německém právu pojednává i Klápště, viz. Klápště, 2005, s. 
195-209. 
6 Srv. Žemlička, 2002a, s. 209-217. 
7 Tuto skutečnost je možno přičítat tomu, že národnosti v této době nebyly natolik vyhraněné, aby 
je člověk vnímal jako primární znak své příslušnosti. " Vědomá příslušnost k populaci obývající 
území pod vládou Přemyslovců a hovořící slovanským jazykem, kterou bychom mohli nazvat 
českým národem, nebyla od začátku něčím samozřejmým. Pokyd by se dala provést jednoduchá 
anketa, stěží by nám sedlák z 11. či 12. století vyzradil, že je Cechem. Etnicky jím skutečně byl, 
slovanský substrát do 13. století naprosto převládal, ale dlouho se identifikovaJ s rodinou, pří
buzenstvem, vesnickou pospolitostí, udržoval osobní vazby k ,svému' hradu" (Zemlička, 2002b, 
s.626). 
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3.4 Doba husitská 

Tato situace trvala víceméně až do doby, kdy Mistr Jan Hus přichází s ostrou kritikou 

římsko-katolické církve a jejích představitela. 

Vysoké církevní úřady byly obsazeny Němci a ve chvíli, kdy je Hus kritizuje za smil

stvo a jiné zlořády, "člověk často neví, zda velké pány žaluje proto, že jsou to Němci, 

nebo Němce proto, že jsou velkými pány." (srv. Freund, 1985, s. 250 a dále). 

Poprvé tak hrála národnostní otázka při lidových nepokojích svou úlohu. Ta se ne

vyhnula ani Pražské univerzitě, která byla rozčleněna na tzv. univerzitní národy, tj. ba

vorský, saský, polský a český, kdy však navzdory převažující většině českých studenta, 

byla univerzita pod vlivem většinou německých učitela. Ideové spory německých 

a českých mistra o Wyclifovo učení se pokusil vyřešit mandát Václava IV., známý 

Dekret kutnohorský, vydaný 18. ledna 1409. 

"Dekret kutnohorský vyjádřil zásadu, že ,německý národ nemá obyvatelské nároky 

v Čechách a že český národ je pravý dědic tohoto královstvP. Po tomto zdavodnění 

změnil hlasovací právo tzv. univerzitních národa ve prospěch českého národa 3: 1 

(dosud měly další ,národy' po jednom hlase, u tří však převládali jazykově němečtí 

nositelé). Václav IV. si tím zajistil podporu univerzity pro svou politiku a rektora 

M. Henninga z Baltenhagenu sesadil. Většina cizích studenta a mistra věrná své přísaze 

o společném postupu Prahu opustila, Václav IV. Dal zabavit jejich majetky." (Kolektiv, 

2007, heslo: Dekret kutnohorský). 

Pro dokreslení vzájemné nevraživosti, která mezi českým a německým živlem 

tehdy existovala, zmiňme ještě akta vídeňského procesu proti mistru Jeronýmovi8 

z roku 1410. 

8 Mistr Jeroným Pražský (nar. 1378/1380, upálen 30.5.1416 v Kostnici), přítel M,f.Husa a Jana 
z Jesenice, zastánce a obdivovatel Wyclifova učení, který nabádal studenty Pražské univerzity 
ke studiu jeho spisů a protivil se proti odevzdávání knih lidem, kteří "jim nerozumějí': tj. stavěl 
se proti příkazu pražského arcibiskupa, který vydání Wyclifových knih nařídil, aby tak zabránil 
šíření jeho učení. 
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"Svědkové, kteří vypovídali proti němu, byli vesměs Němci, kteří po Dekretu kutno

horském odešli z Prahy, tedy nejpozději s ostatními cizinci, kteří se zúčastnili exodu 

16. května 1409. Třebaže jejich výpovědi byly do určité míry zkresleny hořkostí, 

jakou po svém odchodu jistě cítili, a snad i jednotlivými nepřesnostmi v paměti, je 

možno jejich údajam celkem věřit. To je závažné zejména proto, že hovořili o době, 

jež předcházela červnové synodě z r. 1409, při které byl rozkaz k vydání knih oficiálně 

opakován. Úmyslem soudu bylo usvědčit M. Jeronyma, proti němuž směřovaly výpo

vědi především, ale dostatek zpráv se týkal i jiných mistra, převážně pak Husa." (Kejř, 

2000, s. 23-24)9. 

Hus a následná husitská revoluce představují jedno z nejkrvavějších pronásledování 

německého obyvatelstva na našem území, a to hlavně z hlediska národnostního. Ma

žeme se domnívat, že tato tak náhle a silně propuknuvší nenávist vači německému živlu, 

Němcam zabránila v tom, aby se k tomuto reformnímu hnutí připojili. Četné německé 

jazykové ostravky ve vnitrozemí1o, například jazykový ostrov Kolín-Kutná Hora-Čáslav, 

byly téměř všechny vzhledem k vyvražďování a vypalování zcela zničeny a ve většině 

případa se již v praběhu dalších století neobnovily. Němci se přesunuli na okraj Čes

kých zemí, do výše položených oblastí, kde vytvářeli jakáSi uzavřená území, českému 

živlu jen velmi těžce přístupná, pokud ne zcela nepřístupná. 

"Husitské války vrátily Čechám na dlouhou dobu český ráz. Čeština zaujala domi

nantní postavení. Němci, pravda ztratili své výsadní postavení. Jejich sídelní území se 

nápadně ztenčilo a prořídlo. Nebyli ničím víc než národnostní menšinou, ale menšinou 

rovnoprávnou s Čechy. Čeští Němci se také králi nijak neprotivili a podřizovali se čes

kým požadavkam jako řádní obyvatelé českého království." (Richter, 1994, s. 17). 

9 Podrobný popis Husova procesu a událostech, které mu předcházely nacházíme u J. Kejře, viz 
Kejř, 2000. v 

10 O národnostních poměrech před, v průběhu a po hvusitské revoluci píše velmi podrobně F. Sma
hel ve svém rozsáhlém díle Husitská revoluce, srv. Smahel, Husitská revoluce, sv. 1, s. 337-352, 
nebo Šmahel, Husitská revoluce, sv. 4, s. 7-29. 
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3.5 Doba pohusitská a nastupující reformace 

Za vlády Vladislava Jagellonského si česká šlechta vymohla zákoník, který obsahoval 

mimo jiné i ustanovení, že žádný cizinec, zde je nutno říci, že toto nařízení bylo zamě

řeno hlavně proti českým Němcam, nesmí vykonávat žádný zemský úřad. 

Jeho nástupce Ludvík Jagellonský stvrdil roku 1522 celistvost zemí české koruny. Po 

jeho smrti, ke které došlo o čtyři roky později v bitvě u Moháče se České země ocitají 

pod vládou Habsburka. Do země se rovněž začalo šířit učení německého reformátora 

Martina Lutherall . 

"Praběh luterské reformace byl do značné míry dán rovněž převažujícím jazykovým 

prostředím; k jejímu nejrychlejšímu šíření docházelo v daném regionu hlavně v ob

lastech německých, a to jak v dasledku užívání němčiny jako bohoslužebného jazyka. 

Nejrychleji se luteránské reformace šířila do Čech v oblasti krušnohorské, mimo jiné 

díky přílivu horníka a hutních specialista ze sousedního Saska v souvislosti s mohut

ným rozmachem těžby stříbra v Jáchymově ve dvacátých letech 16. století." (Vorel, 

2005, s. 129). 

Toto období bychom mohli označit za opětovné sbližování mezi Čechy a Němci, 

neboť národnostní rozpory byly překryty porozuměním v oblasti náboženského učení. 

Luteránství totiž programově navazovalo na o sto let dřívější husitství. I následující 

potrestání iniciátora stavovského povstání z roku 1547 postihovalo Čechy stejně jako 

Němce. Všichni habsburští panovníci, kteří se vystřídali na českém tranu se snažili, 

každý razným zpa sobem a měrou, sjednotit zemi na základě katolické víry. 

"Tento mocenský tlak spojoval tradiční husitské kališníky a i moravské bratry s ně

meckými luterány a novokřtěnci do jednoho svorného protihabsburského šiku. Vědomí 

kulturně náboženské jednoty s německým luteránským světem však na druhé straně 

oslabovalo české národní uvědomění a přispívalo k šíření němčiny a němectví. Znovu 

se stěhovali Němci do Čech, jejich počet narastal." (Richter, 1994, s. 18). 

II První město v Čechách, kde se konaly evangelické bohoslužby byl Jáchymov, a to roku 1521. 
Chudí havíři představovali jakousi hybnou sílu reformace, která měla ambice nejen na poli 
náboženském, nýbrž i sociálním. Jáchymovští horníci zůstávali reformačnímu učení věrni, i když 
rakouská protireformace donutila mnohé z nich opustit své domoyy. Tento exodus se zcela jistě 
promítl do celkového úpadku hornictví v pohraničních oblastech Cech. 
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3.6 Doba předbělohorská a třicetiletá válka 

Habsburská dvojí snaha, jednak protireformační, tak i směrem k absolutismu, vyvolala 

konflikt s českými stavy. Událost z 23. května 1618, kdy byli z okna české kanceláře 

na Pražském hradě vyhozeni dva císařští místodržící a jejich písař, předznamenala 

počátek stavovského povstání a vznik třicetileté války. 

"Tzv. druhá pražská defenestrace je obecně považována za počátek třicetileté války, 

proto jí museli věnovat pozornost všichni autoři, zabývající se politickými a vojenskými 

dějinami této doby, stejně jako otázce příčin a d5sledk5 porážky českých stav5 na Bílé 

hoře. Z hlediska interpretace raně novověkých dějin českého státu jde o období velmi kom

plikované. České stavovské povstání a jeho porážka na Bílé hoře sehrály v následujících 

staletích významnou ideovou úlohu, zvláště při formování české národní identity v 19. století, 

podobně jako období husitské. 12" (Vorel, 2005, s. 500). 

Bitva na Bílé hoře byla česká, jen vzhledem k místu, kde se odehrála. Jak jsme již 

výše zmínili, její vliv na osud českých zemí byl ale zásadní. Zp5sobila jisté oslabení 

vlivu němectví ve spojitosti s luteránským učením. 

"Okamžitě a úplně zastavila německé přistěhovalectví a velký počet luteránských 

Němc5 byl z náboženských d5vod5 přinucen k odchodu zpět do Německa. (Ze země 

byla ovšem vykázána také nejméně čtvrtina českých protestant5.) Mezi severoně

meckým luteránským světem a českým státem byla rázem položena nepřekročitelná 

hranice. Na druhé straně se však naplno otevřela stavidla jinému germanizačnímu 

proudu, který se tentokrát valil směrem od Vídně." (Richter, 1994, s. 19). 

Během třicetileté války se urychlila vnitřní změna jak českého tak i německého 

obyvatelstva v rámci příhraničních oblastí. Nepřítelem si nebyli čeští Němci a Češi, ale 

jejich společným protivníkem byli soldatesky cizích armád, především Sas5 a Švéd5, 

nebo jednotky císařských vojsk. České země v této době značně utrpěly - následkem 

12 O národním mýtu vztahujícím se k událostem kolem bitvy na Bílé hoře a jeho významu pro 
české dějiny srv. Petráň, 1996, s. 329 - 339. 
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válečných operací, hladu, případně vyhnání ze země, ztratily přibližně dvě třetiny 

svého obyvatelstva. 

Po skončení války se do vysokých pozic ve vládě a správě monarchie dostávali Němci 

a němčina sloužila rovněž jako jednotící prvek habsburské říše. Do země se dostávaly 

cizí rody vysoké šlechty, které byly nositeli katolictví. Přicházely nejen z německých 

dědičných zemí, ale též z Itálie, Španělska a Nizozemí13 . 

3.7 Habsburkové na českém trůně a doba osvícenství 

Začátkem 18. století patřily Čechy, Morava a Slezsko již více než jedno století habs

burskému domu. Mezitím se v západních Čechách posunula německá jazyková oblast 

dále k východu, naproti tomu na Moravě se v dllsledku husitských válek spíše výrazně 

zmenšila. Hřebečsko14, Jihlava a další byly nyní jen jazykovými ostrovy v českém území. 

Města uvnitř Čech byly obydlena převážně slovanským obyvatelstvem. Tato jazyková 

mapa, tak, jak se ustavila po roce 1700 se příliš neměnila, a to až do roku 1945. 

Až do 18. století byly národy střední Evropy udržovány dynastickou ideou, zhmotněnou 

do teritoriálních státních útvanJ. Turecké války navíc přestavovaly jakýsi společný úkol 

při obraně těchto teritorií před ohrožením z východu. Teprve osvícenství a francouzská 

revoluce, která přinesla s sebou pojem "lid" a "národ", zapříčinila odpoutání se od 

stavovského směrem k občanskému. 

V rámci habsburské monarchie se za doby vlády Marie Terezie (1740 - 1780) a jejího 

syna Josefa II. (1780-1790) se uplatňoval specifický typ absolutistické monarchie, 

a to osvícenský absolutismus. Projevoval se mnohastrannou státní reformní činností, 

hlavně rušením nejzaostalejších feudálních institucí. 

13 Po roce 1620 takto přišlo do země 21 cizozemských šlechtických rodů, mezi roky 1648 až 1750 
pak dalších 31. 
14 Hřebečsko (Schon~engstgau). Velký německý jazykový ostrov, svou větší územní částí ležící na 
Moravě a menší v Cechách, získal svoje jméno podle osady Hřebeč (Schonhengst) u Litomyšli 
a stejnojmenného horského hřebene (660 mj. Od uzavřené německé sídelní oblasti v Orlických 
horách a severomoravsko-slezského prostoru je oddělen pouze úzkým pruhem území. K osídlení 
německým obyvatelstvem došlo díky olomouckému biskupu Brunovi ze Schaumburgu pqdporo
vaném králem Přemyslem Otakarem II. ve 13. století. Osadníci přicházeli z Bavor, Frank, Svábska 
a z Mohanských Frank a stvořili překrásnou kulturní krajinu. Z této různorodosti kmenů pochází 
rovněž mnohotvárnost v kroji, nářečí a stavbě domů. Tvoří hojnost lidově-uměleckých projevů. 
Nejvýznamnější města Hřebečska jsou Březová, Lanškroun, Moravská Třebová, Mohelnice, 
Svitavy a Zábřeh; v něm žila ale česká většina. V rqce 1930 existovalo v Hřebečsku (1180 km2

) 

6 měst a 142 obcí s více než 126000 Němci a 5300 Cechy (viz Hemmerle, 2001, s. 397-8). 
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"Racionalismu osvícenského absolutismu se zdál ohled na etnické skupiny v mo

narchii komplikací a překážkou. stát si vybral za zprostředkovatele svých reformních 

snah němčinu. DťJvody byly prosté, neboť sídlo i centrum zájmťJ habsburské dynastie 

bylo v německém prostředí. Němci tvořili nejpokročilejší část obyvatelstva a navíc 

němčina ze všech jazykťJ monarchie měla po svém obnovení a rozvinutí v německém 

obrození moderní terminologii správní, hospodářskou i vědeckou. Němčina byla 

schopna kultivovaně vyjádřit i umělecké snahy. Německý ráz reformních a centralizač

ních snah osvícenského absolutismu (včetně absolutismu metternichovského) neměl 

v sobě žádný uvědomělý germanizační záměr. Je nutné také připomenout, že němčina 

byla v souvislosti s rozvojem manufaktur v 18. století vžitým jazykem v prťJmyslovém 

podnikání a obchodu. Němčina nebyla ani tak znakem národní příslušnosti jako spíše 

dokladem příslušnosti k majetné a vzdělané vrstvě." (Toms, 2002, s. 29). 

Čeština se však zcela úplně neztratila, neboť i v čase největšího úpadku ve třetí 

čtvrtině 18. století si zachovala postavení pomocného úředního jazyka, neboť v česko

jazyčném prostředí musely být vrchnost i vrchnostenské úřady schopny komunikovat 

česky. 

V této době nacházíme na jedné straně názory osvícenských publicistťJ, kteří razili 

myšlenku, že vlast člověka nesouvisí s místem, kde se narodil, ale s územím, kde mťJže 

bezpečně žít, svobodně hlásat své názory, nerušeně podnikat a užívat svého majetku. 

Takže například František Josef hrabě Kinský se dočkal následujícího hodnocení. 

"Poté, co Kinský vydal posledně jmenovanému jazyku (němčině) náležité ohodno

cení, neboť jím sám psal a publikoval, rozšířil platnost zmíněné zásady15 i na češtinu 

(b5hmische Muttersprache). Je příznačné, že jednou z nejvyšších dobových pochval, 

kterých se mu dostalo, byla charakteristika, tento generál je Čech (B5hme), Němec 

i Slovan zároveň." (Bělina, Kaše, Kučera, 2001, s. 144). 

Na druhé straně se, byť možná ojediněle, objevují úvahy o rozdílnosti ČechťJ 

a NěmcťJ. 

15 Zásada, která je zde zmíněna byla zásadou zakladatelů olomoucké Společnosti neznámých, 
a sice "je-li mateřštinou Itala italština a Francouze francouzština, je mateřštinou Němce něm
čina': (srv. Bělina, Kaše, Kučera, 2001, s. 144). 
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"V polovině 18. století se vyskytly oficiální úvahy o psychosociálních a kulturních 

rozdílech mezi česky a německy mluvícím etnikem v českých zemích spíše ojediněle.

Dvorní rada J. Ch. Bartenstein 16 v podobné souvislosti poznamenal: Mravy obyvatel 

království jsou nemálo rozdílné. Ti kteří bydlí při hranicích a zvláště tam, kde vládne 

německá řeč, jsou od přírody pracovití. Horlivě se věnují předení a rtJzným živnostem 

a musejí být drženi mírněji než ostatní, mezi nimiž má převahu p6vodní slovanský 

duch ... " (Bělina, Kaše, Kučera, 2001, s. 141). 

3.8 Národní obrození Čechů a Němců 

Do roku 1806 patřilo Rakousko a společně s ním Čechy a Morava k římsko-německé 

říši a následně v letech 1815 až 1866 k tzv. Německému spol kul? 

Roku 1848, kdy se zdálo, že by mohl z Německého spolku vzniknout národní německý 

stát, docházelo k r6zným povstáním, 13.3. ve Vídni, 18.3. v Berlíně. Zpočátku dokonce 

moc v malých německých státech slábla, avšak vzhledem k sílícímu národnímu hnutí 

v českých zemích se situace začala měnit. 

16 Bartenstein Johann Christian - rakouský státník, *23.10.1689/90 ve Štrasburku, t6.8.1767 
ve Vídni. Od r. 1715 v rakouských službách, významný znalec říšského práva, od r. 1733 jako 
tajný státní tajemník faktický tvůrce zahraniční politiky, přes neúspěchy při zajištění uznání 
pragmatické sankce zůstal klíčovým poradce Marie Terezie až do r. 1753. První ředitel Domá
cího, dvorského a státního archivu, podpořil rozvoj rakouské historiografie, vychovatel Josefa II. 
(Kolektiv, 2007, heslo: Bartenstein) 
17 Spojené státy, případně Francie představovaly v této době jakýsi vzor národního, liberálního 
a demokratického státu. Tato idea se líbila i národům střední a východní Evropy, ve kterých se 
začalo probouzet národní sebeuvědomění. Němečtí romantici však o národu a stqtu měly svou, 
od západoevropského a anglo-amerického vzoru, poněkud odlišnou představu. Clověk se přeci 
rodil do národa, který se vyjadřoval stejnou řečí. Tento národ se pak měl rovněž spolupodílet na 
řízení státu a stát národ naopak zastřešoval. Platilo heslo "Každému národu jeho vlastní stát!" 
a "Celý národ v jednom státě!': Během válek s Napoleonem, kdy rovněž probíhal národní osvo
bozovací boj, vyvstávala naděje, že nadnárodní monarchie budou vystřídány vznikem státu na 
čistě národním principu. Vídeňský kongres tyto naděje roku 1815 zničil a místo státu vznikl jen 
~elmi volný tzv. Německý spolek. Jeho vnější hranice tvořily roku 1806 hranice zaniklé Svaté říše 
Rímské národa německého, a tudíž do něho vedle jednotlivých německých států, čtyř svobodných 
měst, Pruska a Rakouska (samozřejmě včetně českých zemí) představoval pro Němce základ 
budoucího národního německého státu. Ovšem tím, že hranice Německého spolku procházely 
napříč územím tehdy exitujících dynastických monarchií, v nichž se pochopitelně svářily zájmy 
zastánců těchto monarchií s přívrženci moderního liberálního národního státu, nemohl z tohoto 
spolku řádný státní útvar nikdy vzniknout. Ke vzniku německého státu na základech Německého 
spolku došlo teprve po prusko-rakouské válce, kdy Prusko nad Rakouskem zvítězilo 3.7.1866 
v bitvě u Králového Hradce. Po uzavření míru 23.8.1866 byl pod vedením Pruska založen 
Severoněmecký spolek, který spojil jak severo- tak jihoněmecké státy, čímž došlo k tomu, že 
vznik Německo se nadále odehrával mimo rakouský rámec. Založením Německé říše 18.1.1871 
znamenalo de facto zpřetrhání staletých vazeb mezi Cechami a Německem. Z Rakouska vzniklo 
roku 1867 Rakousko-Uhersko. 
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"v závislosti na tom, jak od konce osmnáctého století získávaly představy vlasti 

a národa stále plnější obsah, barvu, patos a zanícenost, musela do popředí vystupo

vat bolestná disharmonie všude tam, kde národní povědomí neodpovídalo státnímu 

uzpůsobení. Kdyby bylo vše v pořádku, potom by se v každém národě překrýval 

národní pocit s láskou k vlasti a státním povědomím. Avšak ani zdaleka tomu všude 

tak nebylo." (Huizinga, 2002, s. 165). 

Ve Frankfurtu se měl sejít německý národní sněm, který by připravil demokratickou 

ústavu nového státu 18• Na tento sněm byl dokonce pozván jeden z nejvýznamnějších 

Čechů té doby, František Palacký. Samotní Češi se sněmu nechtěli zúčastnit, naopak 

Němci z Čech a Moravy na něj odeslali delegaci 33 zástupců. Tehdy nikdo nepochybo

val, že Rakousko bude mít v novém státě významnou, vůdčí úlohu. Palacký však odeslal 

organizátorům sněmu dopis, kde jim vysvětlil svoje stanovisko k celé záležitosti. 

"Palacký považoval jejich záměr za naprosto pochopitelný. Ve svém dopisu z 11. 

dubna 1848 však jasně prohlásil, že se takového díla Češi účastnit nemohou. Spojení 

českých zemí se Svatou říší římskou a později s Německým spolkem bylo vždy jen na 

úrovni vztahů mezi panovníky. Žádat, aby se český národ spojil s německým (a podle 

povahy věci se v něm vlastně rozplynul), je nemožné. Uvědomoval si rovněž, že tento 

krok by znamenal zkázu Rakouska, které mělo podle Palackého velkou a vznešenou 

úlohu - ochránit malé národy střední a východní Evropy před rozpínavostí ruské říše. 

Prohlásil dokonce, že ,kdyby státu rakouského nebylo již od dávna, musili bychom 

v interessu Evropy, ba humanity samé přičiniti se co nejdříve, aby se utvořil'. Palac

kého názory česká veřejnost jednoznačně přijala. Němci je však s pobouřením odmítli. 

Neztotožnila se s nimi dokonce ani vídeňská vláda, která volbám do frankfurtského 

parlamentu nezabránila. V českých oblastech byly tyto volby ignorovány, v pohraničí, 

obývaném Němci, proběhly přímo manifestačně. Cesty obou národů se tak významně 

rozešly." (Pokorný, 2001, s. 298-299). 

Snad jako odpověď na sněm ve Frankfurtu byl do Prahy svolán Slovanský sjezd. 

Došlo ke známým revolučním událostem roku 1848. V následujících desetiletích se 

národnostní protiklady a z nich pramenící požadavky zvětšovaly. Češi se snažili získat 

18 Srv. Konstituce Rakouského císařství a Německé říše (výňatek), HabeZ, 2002, s. 24-25. 
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na Rakousku svoji samostatnost a byli připraveni i k poměrně značným obětem. 

Eduard Grégr19 chtěl v 80. letech 19. století dokonce rezignovat na historické hranice 

českého území a navrhoval postoupit některé německé oblasti. Jednalo se o Chebsko, 

přibližně až ke Kadani a o severní Čechy (bez Liberce, České Lípy a Podmokly), kde 

žilo dohromady přibližně 750000 Němcu. Pro ostatní Němce (asi 1,5 miL), kteří ve výše 

uvedených regionech nežili, by bylo podle Grégrových plánu připraveno počeštění 

a asimilace. 

Němci v Čechách v letech 1848 až 1914 opakovaně vznášeli požadavek na vznik 

jednotlivých korunních zemí, jejichž utváření by se řídilo dle jazykových hranic. V praxi 

by to znamenalo zřízení korunní země Sudety, která by sjednotila oblasti s německy 

hovořícím obyvatelstvem Čech. Vznikaly i návrhy na rozdělení korunní země Čechy na 

(české) Království české a (německé) Knížectví české - Chebsko, jehož hlavní město 

by byl pochopitelně Cheb. Při předkládání těchto návrhu si jejich autoři uvědomovali, 

že soužití dvou silně proti sobě vyhraněných národností nemuže být bez problému a že 

by zcela jistě vyžadovalo určité oběti. Češi by se museli zříci příhraničních oblastí české 

kotliny a naopak Němci by museli oželet uvnitř Čech ležící Prahu, kterou do značné 

míry vnímali jako svoje město. 

Vzájemné vztahy obou národností byly velmi komplikované. Olej do ohně přilila 

jazyková nařízení ministerského předsedy Badeniho20, vydaná začátkem dubna 

1897, která zaváděla češtinu i do jednání úřadu a soudu a jednání mezi nimi. Němci 

v Čechách i Rakousku v tom spatřovali útok na svoje postavení. Němečtí poslanci se 

toto nařízení snažili zmařit v parlamentu pomocí obstrukce a rovněž vzbouřili veřejné 

mínění. Docházelo k mohutným demonstracím, které vedly až demisi Badeniho vlády. 

Tento výsledek byl mohutně oslavován, zvláště pak některými německými městy 

v Čechách - Ústí nad Labem, Cheb, Česká Lípa. Objevily se pouliční násilnosti, a to jak 

na německé, tak i na české straně. 

19 Grégr Eduard - český politik, *4.3.1827 Steyr, t1.4.1907 Lštění. Původně lékař, docent pražské 
lékařské fakulty, po obnově ústavního života se věnoval nakladatelské činnosti, publicistice 
a politice. Mluvčí radikálního křídla mladočechů, kritik pasivní politiky a klerikalismu staroče
chů, poslanec. Rozsáhlá osvětová činnost, vydavatel knižnice Matice lidu. (Kolektiv, 2007, heslo: 
Grégr). 
20 Badeni Kasimir Felix hrabě, *14.10.1846 Surochów (Halič), t 9.7.1909 Krasne (Halič); 1888-95 
místodržitel Haliče, 1895-97 rakouský ministerský předseda a ministr ynitra, federalistického 
smýšlení; prosadil volební reformu (zřízení páté volební kurie) a pro Cechy a Moravu vydal 
5.4.1897 (resp. 22.4. pro Moravu) jazyková nařízení (čeština by se stala druhým úředním jazy
kem); ostré protesty německého obyvatelstva vedla k pádu jeho vlády, nařízení se neuskutečnila 
(Kolektiv, 2007, heslo: Badeni). 
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3.9 První světová válka a vyhlášení Republiky československé 

Po vypuknutí první světové války se sice české obyvatelstvo nestavilo k válečným 

operacím nijak nadšeně, nicméně mobilizace a odchody na frontu probíhaly poměrně 

klidně. 

,,0 postoji ČechLJ svědčí výmluvně i následující anekdota: Když se svatý Petr ptal 

v nebi Francouze, Němce a Čecha, zač bojovali, odpověděl Francouz: ,Za republiku 

a národ', Němec tvrdil: ,Za císaře a vlast'. ,Za osm krejcarLJ denně,' řekl Čech." (Po

korný, 2001, s. 347). 

Během války se horečně pracovalo na budoucí samostatnosti Čech a vzniku státu, 

který by měl "obnovit historické Čechy, Moravu a Slezsko a připojit k nim slovenské 

kraje uherské". Bylo rozhodnuto i o tom, že do budoucího Československa se včlení 

pohraničních oblasti českých zemí, kde sice převažoval podíl německého obyvatelstva, 

ale hlavně se zde nacházel prLJmysl, který byl dLJležitý s ohledem na soběstačnost 

republiky21. 

Po vyhlášení Československé republiky 28. října 1918 se sudetští Němci odvolávali 

na právo sebeurčení národLJ a požadovali, aby jejich domovská území byla začleněna 

do tzv. Německého Rakouska, což byla území pLJvodního Rakouska obývaná němec

kým obyvatelstvem, který vyhlásil připojení k Německé republice, konstituované ve 

Výmaru22. Česká strana však o této možnosti nechtěla nic slyšet. 

"Čechy už právo na sebeurčení národLJ vLJbec nezajímalo, to právo, na které se při 

vyhlašování vlastního státu sami odvolávali. Ministr Alois Rašín prohlásil 4. listopadu 

1918 směrem k sudetským NěmcLJm: ,Právo na sebeurčení je krásná fráze - teď ale, 

kdy zvítězila dohoda23, rozhodují mocnosti.'" (Bose, Eibicht, 1989, s. 45). 

Navíc po uznání česko-slovenské Národní rady spojenci, došlo de facto k válečnému 

stavu s Rakousko-Uherskem. Československá armáda tím pádem tvořila součást spo-

21 Srv. Klimek, 2000, s. 60-67. 
22 O počátcích hraničních sporů v oblastech s německým obyvatelstvem srv. tamtéž, s. 29-35. 
23 Dohoda, nebo též Trojdohoda (Triple-Entente), bylo spojenectví uzavřené mezi Francií, Velkou 
Británií a Ruskem. Vycházelo z rusko-francouzské aliance (1891-94), Entente cordiale (1904) 
a britsko-ruské smlouvy (1907). V roce 1915 se k nim připojila Itálie. Dohoda stála v první 
světové válce proti Německu a jeho spojencům (Kolektiv, 2007, heslo: Dohoda). 
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jeneckých vojsk pod francouzským velením. Podle podmínek smlouvy o klidu zbraní 

ze 3. listopadu měla česká strana právo obsadit jakýkoli strategický bod na českém 

území. Začalo obsazování německých území, které probíhalo od října 1918 prakticky 

do ledna 1919. Na několika obsazovaných místech došlo k obětem na životech. 

"Souhlas mocností získala Praha vlastně dodatečně. ČSR začala české pohraničí 

obsazovat, jakmile to poměry a stav ozbrojených sil dovolily. Kupř. už 27. listopadu 

dorazilo na 200 československých voják6 na Mostecko, aby obsadili tamní doly. Ob

sazení bylo poměrně snadno dokončeno na sklonku roku. Došlo jen ke sporadickým 

šarvátkám, zvláště když vláda "Deutschbóhmen" dala Němc6m pokyn neklást odpor; 

největší boje si vyžádaly z české strany 6 mrtvých." (Klimek, 2000, s. 35). 

Němci v Čechách a na Moravě stále více a více toužili po oddělení se od Českého 

státu. Po mnoho století žili obě národnosti vedle sebe celkem bez problém6, snad 

i díky konstituované jazykové hranici, která byla po zhruba 300 let téměř konstantní. 

Za přibližně 50 let, tj. v období 1864-1914 vztahy mezi Čechy a Němci notně zhořkly, 

přičemž rok 1918 představuje ve vzájemném soužití těžkou ránu pro obě strany. 

Smlouvou ze St. Germain z 10. září 1919 se sudetoněmecká území, proti většinové 

v61i zdejších obyvatel, definitivně ocitla v nově vzniklé Československé republice, která 

stála na pozicích čechoslovakismu a snažila se vytvořit ze státu vícenárodnostního stát 

čistě národní. Kupříkladu všechny osady v Sudetech dostaly přiděleny české názvy. 

Většina z nich už české názvy měla, ale nyní je obdržely i ty nejzapadlejší vesnice, 

které historicky české nikdy nebyly. Český název pak zaujal nejvyšší m místo na ceduli 

označující obec. Nastoupivší praxe se lišila od úzu z dob Rakouska-Uherska, kdy názvy 

obcí byly přidělovány podle jazyka v místě obvyklém. A pochopitelně nez6stalo jen 

u toho. 

"Po obsazení pohraničí českých zemí se dlouho dařilo držet národnostní potyčky 

v přijatelných mezích. Vláda věnovala udržení klidu velkou péči, ovšem nebezpečí 

hrozilo jak z provokací německých šovinist6, tak z tvrdě protiněmeckých krok6 českých 

místních NV24 a rovněž válkou zdrsnělých legionám, kteří vykonávali často v pohraničí 

24 NV = národní výbor. O ustanovení NV a jeho pravomocích v nově vzniklé Československé 
republice viz. Klimek, 2000, s. 18-19. 
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strážní i policejní službu. Neblaze pusobily štvavé německé letáky, ještě větší škodu 

natropilo české odstraňování německých symbolu, nápisu i soch." (Klimek, 2000, 

s.81). 

"Češi byli obviňováni z ,Nadelstichenpolitik': schválností jako zbytečné počešťování 

jmen obcí, příkazy užívat české nápisy v ryze německých místech apod." (tamtéž, 

s. 211). 

v v o,v , 
3.10 Zivot Nemcu v prvn. Ceskoslovenske republice 

Zmínili jsme se, že nový stát vznikal jako stát jednoho národa. Koncept jednotného 

státního (tj. československého) národa, složeného ze však dvou hlavních národností 

v republice, tlačil příslušníky ostatních menšinových národností určitým zpusobem do 

defenzívy25. 

"Termín ,národ Československý' nelze interpretovat jako občanský národ, zahrnující 

všechny obyvatele. O tom svědčí jiná slova úvodu, že ústava bude prováděna, v duchu 

našich dějin', a ta se jistě netýkala Němcu, byt' českých, či třeba Rusínu." (tamtéž, 

s. 147). 

Nutno dodat, že tento princip nebyl u jedné části "státního národa", u Slováku, 

akceptován plošně, nýbrž pouze u části z nich. 

Ve stejném duchu se neslo i ustanovení státního jazyky užívaného v Československé 

republice. 

"Po vášnivých sporech v zákoně nakonec stálo: "Jazyk československý jest státním, 

oficielním jazykem republiky'. Česká a slovenská ,verze' ,státního jazyka' byly brány 

jako rovnocenné." (Klimek, 2000, s. 148). 

2~ Podle statistiky z roku 1921 žilo na území republiky 13 613 172 obyvatel, z toho 6 850 000 
Cechů (51%), 1 910000 Slováků (14,5%),3 123000 Němců (23,4%), 745000 Maďarů, 461 000 
Rusínů, Ukrajinců a Rusů, 180000 Židů, 75000 Poláků, menší počet Rumunů a jiných národ
ností (Kolektiv, 1992, s. 169). 
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prováděcí jazyková nařízení z února 1926, která stanovovala jazykovou zkoušku 

z češtiny jakožto státního jazyka u státních úředníku, vnímali zvláště čeští Němci jako 

další z projevu arogance státní moci vuči nim26 • 

"Prováděcí nařízení k jazykovému zákonu z roku 1920 obsahovalo šikanující pod

mínky pro české jazykové zkoušky, které skládali němečtí úředníci; desetitisíce Němcu 

přišlo na jejich základě o pracovní místo; následkem rovněž bylo, že v německých 

územích přibývalo českých státních úředníku." (Habel, 2002, s. 40). 

3.11 Německý nacismus a čeští Němci 

Na jedné straně, té německé, mužeme mnohdy vidět snad až přecitlivělé vnímání 

jakýchkoli státních aktu československých úřadu, na druhé, české, pak často zbytečně 

nacionalisticky laděné prosazování své vule. Tato situace trvala s ruznou intenzitou po 

celé období trvání tzv. první Československé republiky. Počátkem třicátých let dvacá

tého století se pak následkem hospodářské krize dále vyhrotila. 

"Objektivně existující tíživější dopad hospodářské krize v pohraničních oblastech s pře

vážně spotřebitelským prumyslem, provázený procentuálně vyšší nezaměstnaností 

než v českých zemích, nahrával nacionálně vyhrocené agitaci německých nacionálních 

socialistu v ČSR. Stále větší část německého obyvatelstva se odkláněla od aktivistic

kých stran a naslouchala demagogickému obviňování vlády ze záměrného neřešení 

dusledku krize v pohraničí a diskriminace Němcu. Sílilo volání po autonomii německy 

osídlených oblastí a propagace nacistických myšlenek." (Kolektiv, 1992, s. 183). 

Největší politickou stranou v tehdejší republice se stala Sudetoněmecká strana 

(SdP)27, která vznikla změnou názvu z puvodní Sudetoněmecké vlastenecké fronty 

Konrada Henleina, založené v roce 1933 sama sebe prezentující jako nadstranické 

26 "Republika byla budována jako národní stát národa ,československého: Příslušníkům menšin 
zajišťovala všechna občanská a demokratická práva, avšak jako jedincům; kolektivní práva 
minorit neuznávala. Ti mluvili též o diskriminaci mj. při přijímání do zaměstnání. Překážkou 
bývala nejen nedostatečná znalost státního jazyka, nýb~ž i občas i letité národní averze a s tím 
spojené šikany. Vcelku ale mluvčí minorit uznávali, že CSR je v tomto směru ve srovnání s dal
šími novými evropskými státy nejspravedlivější. " (Klimek, 2002, s. 66). 
27 Ve volbách v roce 1935 získala celkem 1 249530 (15,2%) hlasů voličů a obdržela v poslanecké 
sněmovně Republiky československé 44 mandátů. O volbách v květnu 1935 a jejich významu se 
podrobně zmiňuje např. Klimek, viz Klimek, 2002, s. 313-325. 
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hnutí sjednocující všechny sudetské Němce. Po značném úbytku voliča ostatních 

německých stran, ať už vládních či nevládních, se to stalo téměř skutečností, neboť 

se k ní přihlásily dvě třetiny veškerého německého obyvatelstva. Její nacionalistické 

zaměření, široká základna a orientace na lidové vrstvy představovaly shodnou plat

formu s Hitlerovou NSDAP, se kterou brzy navázala styky a našla společnou řeč, což 

se projevilo např. v únoru 1937, kdy poté, co tehdejší premiér Milan Hodža inicioval 

jednání o zlepšení postavení německé menšiny se třemi aktivistickýmj28 německými 

stranami, došlo k přijetí dohody o národnostním vyrovnání. Tato dohoda měla zlepšit 

hospodářskou a sociální situaci v pohraničí a upravit zde státní správu podle národ

nostního klíče. SdP však toto řešení odmítla a upřednostnila přímé kontakty s Adolfem 

Hitlerem. Vnitrostátní i mezinárodní politická situace nabírala spád a je jen krajně 

nemožné všechny tyto události v krátkosti popsat. Sudety začaly hrát významnou 

úlohu ve strategických plánech Hitlerova nacistického Německa. 

,,1 v případě Československa Goebbels velice dobře pochopil Hitlerovy záměry. ,Ta 

Tschechei také není žádný stát', zapsal si v srpnu do deníku. ,Jednoho dne bude 

obsazena.' Odmítnutí československých úřada dovolit dětem ze Sudet, aby jely na 

prázdniny do Německa, posloužilo Goebbelsovi jako záminka k rozpoutání nenávistné 

tiskové kampaně proti Čecham. Poté, co vadce sudetských Němca Konrad Henlein 

vznesl požadavky na autonomii, Goebbels v polovině října předpověděl, že Českoslo

vensko v budoucnosti ,rozhodně přejde smích'." (Kershaw, 2004, s. 67-68). 

Henleinovy požadavky na autonomii byly součástí série kroka dohodnutých mezi 

Hitlerem a představiteli SdP (Henleinem a Frankem), které spočívaly v tom, že po

žadavky kladené SdP budou vždy takové, aby byly pro československou vládu vždy 

nesplnitelné29 a v podstatě jen dále stupňovaly napětí. Hitler dával stále hlasitěji na

jevo, že problém sudetských Němca vyřeší pouze připojení německy osídlených oblastí 

Československa k Německu. Pokud následující události zjednodušíme, mažeme říci, 

že od podobných proklamací byl jen kraček k tomu, aby Československo, na základě 

ujednání Mnichovské konference ze dne 30. září 1938, bylo diktátem evropských vel

mocí donuceno odstoupit ve dnech 1. až 10. října téhož roku své pohraničí Německu. 

28 tj. stranami aktivně spolupracujícími s československým státem 
29 Viz zápis ze schůzky A. Hitlera s K. Henleinem a K. H. Frankem v březnu 1938, in Kolektiv, 
1992, s. 186. 
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"Okupované území českých zemí mělo celkovou rozlohu 28942,66 km 2 • Počet oby

vatelstva, které žilo na odtrženém území, se doposud nepodařilo zcela přesně zjistit. 

Nejčastěji se uvádí, že se ,vrátilo do říše' 3,4 miliontJ sudetských NěmctJ. Z těchto čísel 

vyplývá, že zabrané území představovalo zhruba 38% celkové plochy Československé 

republiky a 36% obyvatelstva žijícího v Čechách a na Moravě. Po porážce Polska 

v roce 1939 připadlo ke třetí říši, respektive k německému Slezsku, i Polskem anekto

vané území Těšínska, a tak Německo získalo veškeré okupované území Čech, Moravy 

a Slezska. Jednalo se celkem o téměř 30 000 km2 a o 3 567 000 obyvatel." (Gebhart, 

Kuklík, 2006, s. 18-19). 

Tento akt zcela rozrušil veškeré po staletí budované lidské, hospodářské a kulturní 

vazby. Český živel se na obsazeném území vyskytoval i nadále. Šlo většinou o lidi, 

kteří byli s místem spojeni tradicemi, majetkem, případně rodinnými vztahy. Zhruba 

polovina českého obyvatelstva však uprchla nebo byla vyhnána ještě před příchodem 

wehrmachtu a německých policejních jednotek. 

"Na okupovaném území žila nyní asi necelá polovina z ptJvodního českého obyva

telstva. Z celkového počtu veškerého obyvatelstva, které žilo na odtrženém území na 

podzim roku 1938, to představovalo zhruba 12-13%." (Gebhart, Kuklík, 2006, s. 18). 

3.12 Protektorát Čechy a Morava a druhá světová válka 

K faktické likvidaci samostatné Republiky československé došlo v okamžiku, kdy na 

úz emí českých zemí byl Hitlerovým výnosem ze dne 16. března 1939 vyhlášen Pro

tektorát Čechy a Morava, který byl začleněn do Velkoněmecké říše jako její formálně 

autonomní součást. Tímto dnem také zanikla tzv. druhá republika česko-slovenská, 

která trvala od 30. září 1938 do 15. března 1939. Ačkoli jsme uvedli, že se jednalo 

o "formálně samostatný" útvar, rozhodující moc byla pochopitelně v rukách nacistic

kého Německa. 

"Velmi brzy byly zformovány orgány a instituce německé okupační správy, které 

řídily a kontrolovaly činnost protektorátních orgántJ. Jednalo se zejména o úřady 

politické, správní, soudní a policejní, jejichž úkolem bylo prosazovat v protektorátu 

německé cíle a záměry. V dlouhodobé perspektivě byla cílem nacisttJ germanizace čes-
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&CHEMNITZ 

ZWICKAU 

o Orte bis 2.000 Einwohner 

o Orte 2.000- 5.000 Einwohner 

G Orte 5.000- 10.000 Eínwohner 

© Orte 10.000- 20.000 Einwohner 

@ Orte 20.000- 50.000 Einwohner 

t:a Orte 50.000-100.000 Einwohner 

@3 Orte uber 100.000 Eínwohner 

~ !oo--! Staatsgrenze 
.~.~.Landesgrenze 

____ Grenze des politíschen Bezirks 
. ------ Grenze des Gerichtsbezirks 
............ Grenze des Sudetenlandes 

Stand der Verwaltungsgliederung 
1935 

Osídlení Čech německým obyvatelstvem před 

2. světovou válkou. 
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kého a moravského prostoru včetně obyvatelstva, které mělo být dosaženo částečným 

poněmčením a částečným vysídlením, případně likvidací českého národa." (Kolektiv, 

1992, s. 207-208). 

Tento program byl na začátku druhé světové války poněkud odsunut do pozadí, 

a to hlavně z davodu využití všech kapacit československého pramyslu pro potřeby 

válečného vyzbrojování nacistického Německa. Během války se však postupně začal 

uplatňovat. 

Tak, jako Němci měli své představy o osudu českého obyvatelstva v Protektorátu, 

měli svou vizi i Češi o případném uspořádání Československa po porážce nacistického 

Německa. 

"Nelze vyloučit, že většina českého obyvatelstva spatřovala čím dál tím víc celou 

záležitost s podobnou jednoznačností jako před jistou dobou český premiér v Jeru

zalémě: Nacisté, opřeni o sudetské Němce, rozbili českou republiku, sudetští Němci 

byli Hitlerovou pátou kolonou a soužití s nimi není možné, musí být vystěhováni." 

(Mandler, 2002, s. 24). 

3.13 Problematika poválečného odsunu sudetských Němců 

Problém obnovy ČSR v předmnichovských hranicích byl úzce spjat s problémem sudet

ských Němca30 • Při jeho řešení nakonec převládla ona zmíněná koncepce vystěhování 

Němca, kterou již během války prosazoval domácí odboj. Prezident Beneš se zpočátku 

spíše klonil k myšlence odsunu jen části z nich (spojené s odstoupením částí území 

Československa), později však zvítězila představa komplexního transferu Němca bez 

ztráty jakéhokoliv území. 

Tímto značným "zjednodušením" národnostního složení, které v praxi znamenalo, že 

se republika zbaví kromě Němca i dalšího neslovanského etnika, tj. Maďara, měla být, 

kromě jiného zajištěna stabilita poválečného Československa. 

30 Pro jednoduchost ťlašeho pojednání není prostor pro to, abychom se zde podrobně zabývali 
přípravou obnovou Ceskoslovenska po válce a s ní spojenou problematikou právní kontinuitou 
před- a poválečné Republiky československé. S tím pochopitelně souvisí i záležitosti spojené 
s "Dekrety, resp. ústavními dekrety prezidenta republiky': známými též pod označením Benešovy 
dekrety. Pro podrobnější seznámení se s nimi, jejich genezí, okolnostmi vzniku a důsledky, odka
zuji k práci E. Mandlera "Benešovy dekrety, proč vznikaly a co jsou, viz. Mandler, 2002. 
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Pokud jde o Němce, ti tvořili před válkou přibližně 30% obyvatelstva českých zemí. 

Po válce se dostali prakticky do postavení bezprávné skupiny obyvatel. Byli zbaveni 

státního občanství, byl jim konfiskován majetek a zemědělská půda. Vlna poválečné 

euforie a vzedmutého českého nacionalismu zapříčinila, že se lůza a nejnižší vrstvy 

české společnosti na nich dopouštěly mnoha krutostí a bezpráví. I když Postupimská 

konference vítězných válečných mocností schválila odsun německého obyvatelstva 

a stanovila i jeho pravidla, byl tento odsun, a to přibližně až do srpna 1945, prováděn 

tzv. divokým způsobem. V jeho průběhu byli Němci vyháněni tím nejkrutějším možným 

způsobem. 

Náprava přišla až s tzv. organizovaným odsunem, který byl zahájen v lednu 1946 

a "podle údajů, které sdělil zahraničnímu výboru Národního shromáždění v prosinci té

hož roku ministr zahraničních věcí Jan Masaryk, jím bylo vysídleno 2 256 000 Němců. 

Podle pokynů tehdejšího ministerstva vnitra měl být zbytek německého obyvatelstva 

rozptýlen z pohraničí do vnitrozemí." (Kolektiv, 1992, s. 253). 

Výsledkem bylo, že v českých zemích zůstalo k roku 1950 přibližně 1,8 % německých 

obyvatel z celkového počtu Němců, kteří zde žili před válkou. Pro následky, které to 

pro českou krajinu přineslo, můžeme použít následující citát: 

"V každém případě nám historie Sudet ukazuje, že násilné odejmutí domova zacho

vává hluboké stopy v paměti lidské i v paměti kraje a návraty k životní stabilitě, jejíž 

nezbytnou pOdmínkou je vědomí domova, nejsou ani jednoduché, ani samozřejmé." 

(Ortová, in. Kolektiv, 2006, s. 197). 
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4. Severní Plzeňsko 

4.1 Historický vývoj regionu 

Severní Plzeňsko představuje velmi rozsáhlá oblast západní Čech a bylo by ho možno 

ztotožnit s územím okresu Plzeň-sever. Tento okres má rozlohu 1325 km2 je čtvrtým 

největším v západních Čechách. Pro potřeby naší práce, jednak s ohledem na bližší 

vymezení tématu a rovněž i vzhledem k jejímu omezenému rozsahu, se budeme blíže 

zabývat pouze třemi částmi tohoto území, a to Kralovickem, Plaskem a Manětínskem. 

"Území okresu Plzeň-sever se vytvořilo sloučením větších i drobných částí více správ

ních celku, které se vyznačují pestrou přírodní i historickou charakteristikou. Z bý

valého politického okresu kralovického (se soudním okresem kralovickým a manětín

ským) a soudního okresu touškovského (z politického okresu Stříbro) vzniklo centrum 

územního celku, k němuž byly připojeny obce z bývalého politického okresu Planá, 

Teplá, Žlutice, Podbořany a Stříbro. Okrajové obce okresu vždy směřovaly mimo jádro 

regionu a bývaly připojovány k ruzným proměnlivým hospodářským celkum, s nimiž 

sdílely své osudy často i po několik staletí. Než však v roce 1850 byly vytvořeny okresy 

jako centra státní správy, byly obce svázány vazbami v ruzných dominiích, někdy 

na dlouhá staletí, jindy pouze krátkodobě. Největší stabilitou se vyznačovala panství 

církevní, která od raného středověku vytvářela pevnou strukturu zdejší krajiny a mezi 

jejichž majiteli najdeme všechny hlavní náboženské řády - benediktýny, premonstráty 

a cisterciáky." (Bukačová - Foud - Karel - Křemenák, 2002, s. 6). 

Hranice okresu mají převážně přírodní charakter, západní hranici představuje úval 

Úterského potoka, východní tvoří v podstatě křivoklátské lesy, za nimiž přechází osíd

lení do Středních Čech, hranici jižní tvoří ve východní části řeka Berounka. Na první 

pohled si všimneme až do současné doby rozsáhlé zalesnění území, což do značné 

míry ovlivnilo vývoj jeho osídlovánpl. 

31 Podrobněji se o problematice tzv. vnitřní nebo též domácí kolonizace v Čechách a na Moravě, 
která se ta~to označuje ng rozdíl od německé neboli velké kolonizace ve 13. století můžeme dočíst 
např. uf. Zemličky, viz. Zemlička, 2002a, s. 272-283. 
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Sídelní kultura byla determinována převážně tedy vnitrozemskou polohou oblasti, 

takže zde vznik a podobu významnějších sídel obrana země, ale daleko více dálkový 

obchodní styk a struktura cest, které ho umožňovaly, 

"v období raného feudalismu byla nejvýznamnější trasa z Teplé přes Manětín na Kra

lovice a Rakovník, cesta z Tachova na Všeruby, Kostelec a Radnice. V raných dobách 

českého státu nevzniklo na území okresu žádné významnější sídlo, nejduležitějším cent

rem se staly Kralovice32, kde se křížila rakovnická cesta s cestou směřující od Žatce na 

starou Plzeň." (Bukačová - Foud - Karel - Křemenák, 2002, s. 6). 

Postupem doby vidíme, jak se zeměpanská majetková struktura, tvořená sídly členu 

knížecí družiny, rozpadá a nastupuje vláda jiných vlastníku, a to klášteru. Tyto církevní 

instituce určovaly ranně středověky vývoj vytvářením rozsáhlých dominií v těžko 

přístupné krajině. 

Západ regionu ovládl kladrubský klášter33 a východ cisterciácký klášter v Plasech34• 

Třetím církevním subjektem pusobícím v kraji byla johanitská komenda v Manětíně35 . 

32 "Kralovice byly založeny kolem roku 1170 od polských kolonistů Hedčanů, Někteří členové 
odštěpivše se od prvotního rodu, přešli na království a tu novou osadu založili, které pro rozdíl 
příslušnosti dáno jméno Kralovice, tj. královští poddaní. Kníže Bedřich, syn Vladislavův, po otci 
zděděnou ves Kralovice s trhem a soudnictvím postoupil roku 1183 klášteru Plaskému. " (Kočka, 
1930, s. 41-42). 
33 Kladrubský benediktýnský klášter byl založen v roce 1115 knížetem Vladislavem I. na křižo
vatce obchodních cest. Do českého křesťanského knížectví vstoupili podle historických záznamů 
první benediktýni (resp. benedikýnky) v roce 973 založením kláštera svatého Jiří na Pražském 
hradě. Nejstarší mužský benediktýnský klášter byl založen o 20 let později v Břevnově za přispění 
českého patrona biskupa sv. Vojtěcha a do husitské doby již benediktýni v českých zemích spravo
vali dvě desítky opatství s řadou proboštství. Kladrubský klášter patrně vznikl jako devátý v naší 
zemi přičiněním knížete Vladislava I., jenž zde nalezl i místo svého posledního odpočinku. Mniši 
věnovali pozornost hospodářskému rozvoji celého svého území, fungovala zde např. stavební huť. 
Klášter byl zrušen během reforem císaře Josefa II. 
34 Klášter v Plasech se stal prvním cisterciáckým opatstvím založeným českým panovníkem. 
Kníže Vladislav II ho za~ožil roku 1144 a klášter představoval královský statek v právě kolonizo
vané oblasti západních Cech. Od začátku svého vývoje patřily Plasy, díky přízni přemyslovských 
panovníků k významným a majetným církevním ústavům a těšil se též mimořádnému postavení 
v oblasti filiační (prostřednictvím plaského kláštera se dostali cisterciáci na Moravu). Již po sto 
letech své existence, tj. v polovině 13. století náleželo klášteru na 50 vesnic ležících v širokém okolí 
a 12 grangií, na kterých sami hospod vařili. Do konce 14. století se majetek rozrostl na více než 
70 vesnic, dvě městečka (Kralovice a Zihle) a 13 hospodářských dvorů. Hospodářská krize, které 
se během 14 století nevyhnul žádný z klášterů, způsobila, že v době těsně předhusitské stály před 
naprostým úpadkem. Roku 1421, po dobytí husity, přešel majetek do rukou šlechty a měšťanů. 
Klášter byl později obnoven, ale teprve během 18. století se cisterciákům podařilo sehnat pro
středky na znovunavázání na kdysi slavnou instituci a v této době též dosáhnout hospodářského 
a kulturního vrcholu. V roce 1785 byl klášter výnosem Josefa II. zrušen. 
35 Nejstarší zmínka o Manětíně pochází z roku 1169, kdy je daroval Vladislav II. johanitům. 
V roce 1325 je poprvé připomínána komenda, která zanikla zřejmě během husitských válek. 
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Další církevní vrchností, která získala řadu vsí v jihozápadní části regionu, byl premon

strátský řád s mužským klášterem v Teplé36 a ženským klášterem v Chotěšově3?, jejichž 

zakladatel Hroznata pocházel z mocného rodu Hroznatovca, který ovládl značnou část 

území západních Čech. Již v tomto období raného feudalismu byl v hlavních rysech 

uzavřen sídelní vývoj - naprostá většina zdejších lokalit se připomíná v pramenech ve 

12. století a v první polovině 13. stoletP8. Z pohledu tématu naší práce představuje 

klášter v Plasích nejvýznamnější činitel v oblasti Kralovicka, Plaska a Manětínska. 

"Rozsáhlý a významný byl pro strukturu osídlení proces emfyteuze39, k níž přistou

pily počátkem 14. století obzvláště kláštery, které převáděly vesnice na zákupní právo 

36 Premonstrátský klášter zde v roce 1193 založil český šlechtic Hroznata a vzápětí do něj povolal 
premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. Hroznata pocházel z významného šlechtického 
rodu a zastával funkci velitele hraničářů na tepelsku a chodsku. Založení kláštera souvisí 
s třetí křížovou výpravou pořádanou Jindřichem VI. Této výpravy se v březnu roku 1188 rozhodl 
zúčastnit i Hroznata. V dubnu 1191 byl od křížové výpravy spolu s dalšími šlechtici papežem 
dispensován. Náhradou slíbil založit klášter, kde se na přelomu století sám stal řeholníkem. Po 
své smrti v r. 1217 byl stále velmi uctíván, roku 1897 prohlášen za blahosleveného, roku 2004 byl 
zahájen jeho kanonizační proces. Vzkvétající klášter byl v roce 1380 vylidněn morem a poté se 
v kraji od roku 1381 usidlovali němečtí kolonisté. Za husitských válek byl klášter uchráněn 
plenění, značné škody doznal až za třicetileté války. S drobnými výkyvy klášter prosperoval až do 
~once války, fungoval zde mlýn, pivovar, stáje, poštovní a telegrafní úřad. 
Rád se podílel též na rozvoji města Mariánských Lázní a jejich lázeňského provozu. Němečtí 
členové řádu byli v dubnu 1946 odsunuti do Bavorska, kde jako kněží vykonávali duchovní 
správu na farnostech~ kam přicházeli další němečtí vysídlenci. V roce 1990 byl klášter stejně 
jako další kláštery v Ceskoslovensku uzavřen a sloužil 28 let jako kasárna Ceskoslovenské lidové 
armády. V roce 1990 byl klášter, těžce poškozený mnohaletým zanedbáváním, navrácen řádu 
premonstrátů. 
37 Počátky ženského kláštera v Chotěšově jsou bezprostředně spjaty s premonstráty v Teplé 
a zakladatelem tamní kanonie blahoslaveným Hroznatou. Na žádost své sestry Vojslavy založil 
v letech 1202-1210 v Chotěšově ženský klášter. Osazen byl premonstrátkami z Doksan. Po 
pádu Přemysla Otakara II. roku 1278 byl klášter spolu s kostelem vypleněn, vzápětí však došlo 
k opravě a kostel byl nově vysvěcen roku 1282. Výrazný rozkvět klášterní komunity spadá do doby 
vlády císaře Karla IV., kdy došlo k velké renovaci konventu. Vzrostlo i majetkové držení kláštera, 
z někdejších asi 30 vesnic na 56 a tři města. 
Klášter byl za husitských válek vypálen. V dalších stoletích pak majetek kláštera sloužil jako 
zástava využívaná různými panovníky, např. císařem Zikmundem, Jiřím z Poděbrad nebo Vla
dislavem Jagellonským. Při všeobecném úpadku klášterního života v 16. století dolehly těžkosti 
i na chotěšovskou komunitu premonstrátek. Během válečných událostí třicetileté války byl 
konvent těžce poškozen. Své nejlepší časy klášter zažíval za probošta Norberta Kastla v letech 
1666-1680, který zvelebil chrám, opravil konventní budovy, zavedl do nich vodu a dokonce 
odpustil velký dluh svým poddaným. Dařilo se mu rozšířit klášterní panství o další majetek, 
např.statek Přestavlky. V souvislosti s reformami Josefa II. byl klášter roku 1782 zrušen. 
38 Viz. Kočka, 1930 
39 Emfyteuze je obecně dědičný pacht, ve feudálním období právo zákupní, uplatňované 
v celé středověké střední Evropě. Zajišťovala držitelům lánů dědičné vlastnictví a příslušnost 
k právně definované skupině. Vrchní vlastník dostával platy z půdy a určoval rychtáře, jenž vedl 
soudní a správní autonomii města či vesnice. Mezi pány a držiteli emfyteuze se utvářely vztahy 
připomínající vazalské či manské vztahy (princip věrnosti a ochrany J. Emfyteuze doprovázela 
kolonizační aktivity zejména ve 13. a 14, století, její domácí českou variantou bylo tzv. lhotní 
zřízení, Kolektiv, 2007, heslo: emfyteuze. 
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a určovaly tak nejen rozsah obdělávané pady, ale i vnitřní strukturu jednotlivých lokalit, 

která je dodnes čitelná v padorysech noha vsí." (Bukačová - Foud - Karel - Křemenák, 

2002, s. 7). 

Převaha a význam církevního majetku v oblasti se projevily mimo jiné i tím, že v ob

lasti se nachází jen relativně malý počet hrada, přičemž zřejmě nejvýznamnějším 

z nich je hrad Krašoy4°. Již ve 13. století byly některé významnější lokality povýšeny na 

městečka - např. Manětín v roce 123541, Kralovice roku 128942, Kožlany roku 131343, 

nebo Rabštejn nad Střelou, založené v roce 133244. 

Rozvrat církevních dominií s sebou přinesly již husitské války, po kterých následovala 

výměna držitela majetku za světské feudály. Vývoj v tomto směru pokračoval dále a ob

dobí 15. a 16. století přineslo kvalitativně nové změny v celkovém vývoji severního 

Plzeňska. Na jihu území se prosazuje město Plzeň a v severních oblastech kraje, poté, 

co klášter v Plasích ustupuje do pozadí, vstupuje na scénu cizozemský45 šlechtický 

rod Gryspeka z Gryspachu (též Griespeka z Griespachu)46 a přebírá zde dominantní 

úlohu. 

"Neomalené počínání vyvolávalo vleklé spory mezi klášterem v Plasech a Floriánem 

Griespekem47 ještě v sedmdesátých letech 16. století, kdy se zoufalý opat obracel, 

v příčině rozepří, kteréž jsou mezi panem Griespekem a osobou mou' na nejvyššího 

purkrabího Viléma z Rožmberka s žádostí o právní pomoc. Griespekav postoj k majetku 

kláštera v Plasech představuje svědectví o teritoriální expanzi, uskutečňované formou 

dlouhodobých zástav pozemkového majetku a těžících z finančních obtíží nejbližších 

souseda, která byla plně srovnatelná s metodami největších rytířských lichvářa na 

sklonku předbělohorské doby." (Bažek, 1998, s. 12). 

40 Popis hradu viz. Durdík, 2000, s. 293-295, dále Durdík, 2002, s. 49 a Durdík, 2005, s. 53. 
41 Kočka, 1932, s. 6. 
42 Kočka, 1930, s. 42. 
43 Tamtéž, s. 357. 
44 Kočka, 1932, s. 65. 
45 O postavení cizí šlechty v politickém systému předbělohorských Čech blíže pojednává L. Bob
ková, srv. Bobková, 1998, s. 3-10. 
46 Viz. Bůžek, 1998, s. 11-17. 
47 O osobě Floriána Griespeka pojednává též o. Vinař, srv. Vinař, 1998, s. 18-20. 

39 



1·101 Lili I Ul 'Ii.:;\..'Ii.:;['I,.. P •. 'Ii.:; YLLor IUIII \"'Ii.:;,:)"-'Ii.:; CI I l'Ii.:;III'Ii.:;\..['I,.'Ii.:; "-UILUI Y - L..IUVYO ['I,.UILUIO ';:)'Ii.:;Y'Ii.:;1 1111 IV r IL'Ii.:;II,;:)"-O -

Po porážce českých stava na Bílé Hoře došlo v oblasti opět k výrazným majetkovým 

změnám, při kterých výrazně posílili opět cisterciáci z Plas. V 18. století pak klášter 

zažívá svaj hospodářský a kulturní vrchol, což se naplno projevilo ve stavební činnosti 

a v utváření okolní krajiny vabec. Barokní architektonický sloh podporovaný plaskými 

opaty vtiskl bývalému klášternímu panství nesmazatelnou tvář. Jen namátkou uveď

me, že k nejvýraznějším stavbám patří vlastní klášter v Plasích, dále krajinná do

minanta - poutní místo v Mariánské Týnici a celá řada klášterních dvora (Hubenov, 

Býkov, Rohy). Stejně tak se měnila tvář vesnických kostela (např. Strážiště), či kaplí 

(Mladotice). 

Na sousedním Manětínsku se situace vyvíjela obdobně. Jak jsme již uvedli, kraj 

byl do husitských válek ovlivněn jednak johanitskou komendou v Manětíně a jednak 

benediktýny z kláštera v Kladrubech. Újezd kolem Manětína souvislý pás vesnic klad

rubského kláštera u Krašova byly až do husitských válek stabilními doménami, poté 

je na zhruba dvě století převzala světská šlechta (např. Švamberkové, Gutštejnové, 

Pluhové z Rabštejna a další). Také zde se vlastnické vztahy zkonsolidovaly až po třice

tileté válce. Mezi nejbohatší rody na Manětínsku patřili bezesporu Lažanští48 se sídlem 

v Manětíně, kteří vytvářeli větší dominia. Jinak bylo severní Plzeňsko rozdrobeno na 

celou řadu pozdně feudálních dominií menší rozlohy. 

"Dominia byla razné velikosti a ekonomické síly, tvořilo je často jen sídlo panství 

s jednou vesnicí. Jejich vlastníci patřili vesměs k česko-rakouské šlechtě. HospOdařili 

na dominikálu, v hospodářských dvorech chovali hovězí dobytek, věnovali se chovu 

ovcí. Provozovali drobné podniky jako pivovary, sladovny, lihovary, škrobárny, cukro

vary, mlékárny či sýrárny. Nerostného a přírodního bohatství využívaly četné panské 

cihelny, pily a lomy. V této struktuře byli pevně zapojeni Obyvatelé četných vesnic. 

Kolem poddanských městeček jako byl Manětín a Rabštejn, nadaných řadou privilegií, 

se vytvářelo místní hospodářské zázemí pro trh." (Bukačová - Foud - Karel - Křeme

nák, 2002, s. 7). 

Pokud bychom si všimli i ostatních částí současného okresu Plzeň-sever našli by

chom v majetkovém vývOji paralelní praběh. Nejprve se v místě etabloval církevní řád, 

48 Tento rod představoval pro pobělohorskou historii Manětína a manětínského zámku největší 
přínos, když v době předbělohorské panství vlastnil nepříliš známý rod Hrobčických z Hrobčic 
(viz. Zilynskyj, 1997, s. 5-10), který se však díky tomuto vlastnictví dostal na vrchol svého 
významu a moci. 
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který vlastnil většinu půdy a majetku, po husitských válkách pak následně došlo ke 

značnému oslabení tohoto subjektu. Území se rozdrobilo na mnoho panství s různými 

majiteli a často rovněž s velmi složitým majetkovým vývojem (předbělohorská doba), 

přičemž po třicetileté válce došlo opět k výměně majitelů za většinou česko-rakouskou 

šlechtu katolického vyznání. Tato šlechta poté zkonsolidovala majetek do větších 

pozdně feudálních dominií, které s různými výjimkami přetrvaly až do moderní doby, 

tj. do 19. a 20. století. 

Ve druhé polovině 19. století se do dějinného vývoje severního Plzeňska promítly 

dva významné faktory. Prvním z nich byla změna státní správy v roce 1850, která 

s sebou přinesla nové rozdělení tehdejších panství na okresy. Větší část oblasti patřila 

ke kralovickému49 okresu, jižní území k okresu Plzeň, západ ke stříbrskému a nejsever

nější části pak k okresům Žlutice a Podbořany. Novým územním rozčleněním získaly 

na významu některá, do té doby víceméně provinciální městečka, což se následně 

projevilo v jejich stavebním rozvoji. 

"V oblasti bylo několik center, která dosáhla statutu měst a městeček (Všeruby, 

Město Touškov, Pňovany, Úterý, Rabštejn, Manětín, Nýřany, Kralovice, Kožlany), 

z nichž mnohé jsou dodnes střediskovými obcemi pro okolí či budoucími sídly státní 

správy." (Bukačová - Foud - Karel - Křemenák, 2002, s. 8). 

Druhým faktorem, který poznamenal severní Plzeňsko, byl rozvoj průmyslu využí

vajícím zdejší surovinovou základnu. Tento vývoj začal ve druhé polovině 19. století, 

probíhal poměrně prudce, na mnoha místech však pouze dočasně. Např. huť v Plasích 

zanikla ještě před koncem 19. století, avšak v jižních částech regionu (tj. kolem Plzně) 

železářská výroba přetrvala dodnes. 

Jižní část regionu je spíše rovinatá, v minulosti byla svázána s bohatými statky, a jak 

již bylo výše řečeno, od 19. století s prudkým průmyslovým rozvojem. Naproti tomu 

sever kraje, dosahující větších nadmořských výšek, neumožňoval efektivní zemědělství 

a je převážně lesnatý. 

Severovýchodní okraj dnešního okresu Plzeň-sever5o si uchovala svůj tradiční země

dělský ráz, doplňovaný pouze drobnou, případně příležitostnou průmyslovou výrobou, 

49 Srv. Kočka, 1930 a 1932. 
50 Dříve tato oblast náležela větší částí k politickému okresu Kralovice, menší částí pak k polit. 
okresu Podbořany. 
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např. tkalcovstvím nebo hrnčířstvím. Východní území kraje51 zustala v podstatě až do 

dnešní doby zemědělskou krajinou, kterou ovlivňuje prumysl nedaleké Plzně. Západ 

oblasti, spadající do bývalého soudního okresu Bezdružice, má značně členitý terén 

protkávaný častými potoky a hospodářství zde bylo vázáno na místní zpracování 

dřeva a surovin, rovněž i zemědělství, které obstarávaly samoty a mlýny roztroušené 

v krajině. Po odsunu německého obyvatelstva, které zde tvořilo až do konce 2. světové 

války většinu, se z mnoha vysídlených obcí staly pouze rekreační osady. Podobný cha

rakter, ale i soud, měla i jižnější část severního Plzeňska patřící k tehdejšímu soudnímu 
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okresu touškovskému, kde bylo rovněž velké množství samot - mlýnu a hájoven, ale 

i doly a sklárny. Jednalo se také o převážně německý okres, ve kterém po roce 1945 

ztratilo mnoho lokalit na svém předcházejícím významu52 • 

51 Bývalý soudní okres Kralovice přestavující východní území polit. okresu Kralovice. 
52 "K zaniklému průmyslu, který v této oblasti zanechal mnoho stop, patřily sklárny, vesměs 
provozované rakouskými sk~ářskými podnikateli z rodin Glaserů, Rucklů, Zieglerů a Kavalírů. 
Nejstarší byla malá huť v Ulicích, v činnosti v letech 1794-1799, kdy A. Hafenbradel vyráběl 
tabulové sklo pokusně s použitím uhelného otopu. Ostatní hutě byly založeny především k využití 
lesního bohatství - Jo~efinská huť u Plachtína v letech 1824-1896 vyráběla duté a tabulové sklo, 
Melchiorova Huť u Cíhané se od roku 1838 zaměřila na duté a hyalitové sklo, Nová Sázava 
u Bezvěrova v letech 1868-1923 kromě dutého skla produkovala kvalitní laboratorní sklo firmy 
Kavalír. Mnoho informací není o Skelné huti u Krs, která již r. 1848 byla mimo provoz. Od 2. pol. 
19. stol. přecházejí sklárny z lesů k dolům na uhlí" (Bukačová - Pák - Poud, 1997, s. 20). 
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Sever kraje53, dosahující větších nadmořských výšek, neumožňoval efektivní země

dělství a je převážně lesnatý. Zemědělská výroba se pochopitelně rozvinula i zde. 

"Pro Manětínsko bylo charakteristické, že české obce zaujaly pro zemědělství výhod

nější polohu, zatímco německé etnikum sídlilo v převážně hornatém, výše položeném 

kraji, kde značná nadmořská výška vedla k polohorskému zpasobu hospodaření. Kraj 

byl odlehlý a stranou komunikací, prostředí zde bylo značně konzervativní." (Bukačová 

- Foud - Karel - Křemenák, 2002, s. 7). 

Grenzen der Lander 
_ OOhmen, Mihren unci 

(Sodeten.) SchJesien 

- Grenzen der Gerichtsbezirke 

Brfix ~~;~~tadt eines po6tischen 

6RONN HOIuptstadt eines landes 

O Stadt mit eigenem Statut 

Deutscher Bevolkerungsanteil 

0 >10% 0> 20% L >30% 

Diese Betrachtungsweise war Grundlage der britischen Vorschlage 1938 

>40% D >5O % >60% 0 >70% >80% . >90% 

Daten: Plohl, Ernst: Ortslexikon Sudetenland , Nilrnberg 1987, S. 687 - 698 Podíl německého obyvatelstva v jednot-
Karte entnommen aus : Habel, Fritz Peter: a.a.O. l' / h d / h k h ( dl v /t / / 
Zusammengestelfi und bearbeitetvon Jijrgen Giesel, Nilrtingen 1997, ilberarbe~et 2000 lVyC SOU nlC O resec pO e SCl anl 

lidu v roce 1930). 

Pokud bychom si všimli poslední věty našeho citátu, mohli bychom říci, že tato platí 

pro zdejší kraj až do současnosti. 

4.2 Národnostní poměry do roku 1945 

Střední Evropa, kam patřily i země České koruny a později i Československo, prodělá

vala v historii pestrý národnostní vývoj. O tom, že do země přicházely početní kolonisté 

53 Nejsevernější oblastí severníJzo Plzeňska byla hraniční oblast mezi bývalým soudním okresem 
Manětín a soudním okresem Zlutice. 
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v ruzných kolonizačních vlnách, z nichž převážná většina pocházela z ruzných oblastí 

Německé říše, jsme hovořili v předchozích kapitolách. Uvedli jsme, že společné soužití 

Čechu a Němcu bylo po mnoho století více bez výraznějších problému, což se začalo 

měnit po husitských válkách a zásadní roztržku mezi oběma národnostmi představovalo 

19. a 20. století. Region severního Plzeňska, vzhledem ke svému nerovnoměrnému 

rozložení českého a německého obyvatelstva, byl jedním z těch, kterých se tento vývoj 

citelně dotknul. 

"Ve složitém národnostním vývoji střední a východní Evropy v 19. a 20. století zaujímalo 

německé obyvatelstvo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zvláštní postavení. Etnicko 

- jazyková ruznorodost a zeměpisná rozptýlenost německého osídlení, převážně v hors

kých oblastech českých zemí, jejichž vzájemné dopravní spojení bylo možné pouze 

přes území osídlené českým obyvatelstvem, vytvářely živnou pudu pro udržení silného 

regionálního povědomí jednotlivých skupin Němcu v českých zemích po celou dobu 

jejich novodobého historického vývoje až do skončení druhé světové války. Projevilo 

se to například v tom, že si Němci v Čechách nevytvořili všeobecně uznávané politické 

a kulturní centrum, které by aspoň částečně mohlo připomínat význam Prahy v českém 

národním hnutí." (Kořalka, 1971, s. 1). 

Pokud bychom si všímali onoho "silného regionálního povědomí jednotlivých skupin 

Němcu", jak o tom píše Jiří Kořalka, viděli bychom, že tento jev mohl souviset s po

měrně ruznorodým puvodem německého obyvatelstva, které se do Čech, a tedy i do 

námi popisovaného regionu, dostávalo. 

"v bezpočtu dochovaných středověkých listin, které nás zpravují o kolonizační 

činnosti Němcu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, se hovoří o ,Teutschen (Němcích)' 

nebo latinsky o ,Teutonici', ale nikoliv o tom, odkud tito jednotliví lidé přicházejí. Přesto 

je možné stanovit téměř přesně, i po staletích, puvodní domovinu osadníku. Duležitým 

a často i jediným kritériem je jejich řeč, tedy přesněji: nářečí." (Habel, 2002, s. 211). 

Z pohledu německých nářečí představuje severní Plzeňsko poměrně zajímavou oblast, 

neboť se zde setkávají dvě nářečí, a sice severobavorské (nordbairisch), ke kterému 

patří místní chebské nářečí (egerlandisch), a východofrancké (ostfrankisch), které na 

území Čech mělo svoji podobu v nářečí severo-západočeském (nordwestbohmisch). 
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Obě nářečí patří do velká skupiny nářečí hornoněmeckých54, avšak to východofranské 

je již na pomezí mezi nářečími horno- a středoněmeckými55 • 

DťJležitější však než rozložení německých obyvatel podle jednotlivých nářečí, bude 

struktura osídlení kraje podle podílu českého a německého obyvatelstva v jednotlivých 

částech severního Plzeňska, resp. v jednotlivých obcích. 

I : ~oo 00 0 

I :-:., ~ , \r.", 

o 2 -4 6 8 I 11 ~:-

e-I J...I...I ... 

Německé osídlení na severním Plzeňsku (v bývalém 
okresu Plzeň-sever). 

Severní Plzeňsko patřilo k oblastem, jejichž národnostní složení nebylo jednolité. 

Před rokem 1945 zde nacházíme vedle výrazně českého osídlení také obce ryze 

německé či smíšené s českou či německou většinou. Národnostní struktura, která se 

vyvíjela po několik století, byla rozhodnutím o odsunu NěmcťJ po druhé světové válce 

radikálně změněna . 

Okres Plzeň-sever, který vznikl v roce 1960, byl vytvořen z několika odlišných 

správních celkťJ. Obce dnes k němu náležející patřily před válkou k politickému okresu 

kralovickému (se soudním okresem kralovickým a manětínským), k politickému okresu 

54 Německá nářečí se v zásadě člení na tři velké skupiny nářečí, a to dolno- (na severu Německa), 
středo- a hornoněmecké (na jihu Německa). Tyto skupiny se od sebe velmi liší, ať už se jedná o 
slovní zásobu, syntax i výslovnost, takže jsou pro občany patřící do odlišných nářečních skupin 
vzájemně těžko, a mnohdy i zcela, nesrozumitelná. 
55 O sudetoněmeckých nářečích ve stručnosti pojednává např. F. P. Habel. Srv. Habel, 2002, s. 
207-223. 
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Planá (soudní okres Bezdružice), k politickému okresu Teplá (soudní okres Teplá), 

k politickému okresu Žlutice (soudní okres Žlutice), k politickému okresu Podbořany 

(soudní okres Jesenice), k politickému okresu Stříbro (soudní okres Dobřany, Stod, 

Stříbro, Touškov) a politickému okresu Plzeň. 

Podle analýzy výsledků posledního sčítání lidu před II. světovou válkou z prosince 

1930 je patrné, že severní, západní a jihozápadní část nynějšího okresu Plzeň-sever 

byla osídlena německým obyvatelstvem. Politický okres kralovický, měl podle sčítání 

lidu v roce 1930 celkem 34 963 obyvatel, z nichž se hlásilo k německé národnosti 

5642 lidí. Německé obyvatelstvo žilo v soudním okrese manětínském, kde jazyková 

hranice probíhala v podstatě pravým břehem řeky Střely a Manětínského potoka. Ze 

severu a západu bylo Manětínsko obklopeno souvislejším německým osídlením seve

rozápadních Čech. Přirozenou hranicí byly kopce Špičák, Kozelka a Chlum, na sever od 

nichž ležely převážně německé vesnice. 

Soudní okres kralovický žádné německé menšiny neměl a lze jej považovat za 

výhradně český. Ojedinělé příslušníky německé národnosti nacházíme v obci Babiná 

(3 z 309 obyvatel), Bílově (1 ze 200), Břežanech (1 ze 270), Čisté (15 z 1311), Stra

chovicích (2 z 35), Hradecku (1 z 295), Chockově (2 ze 72), Chříči (1 z 370), Kočíně 

(2 z 608), Kožlanech (7 ze 1442), Kralovicích (107 z 2383), Křekovicích (10 z 81), 

Liblíně (14 z 329), Mladoticích (2 z 515), Nebřežinech (3 z 451), Plasích (32 z 1747), 

Potvorově (2 z 375), Sedleci (9 ze 184), Slatině (1 ze 195) a Šípech (2 z 221) Za 

smíšenou obec byly považovány pouze Křekovice, kde se stýkala česká a německá 

národnost a obyvatelstvo se živilo výhradně zemědělstvím56 • 

Citlivým národnostním místem byla Vysoká Libyně, která náležela do soudního okresu 

Jesenice. Tato samostatná obec, ležící v nadmořské výšce 558 m, byla nejjižnější obcí 

jesenického okresu, z něhož do okresu Plzeň-sever patřily ještě Pastuchovice, Přeho

řov, Velečín, Nová Ves a Žihle. 

Uvedené obce kromě Přehořova byly převážně německé. Německá otázka byla velmi 

živá v období první republiky, a to z důvodů hospodářských, kulturních a politických. 

Českou stranou, zvláště pak různými spolky, jako byla Národní jednota pošumavská 

a Národní jednota severočeská, byl pečlivě sledován počet obyvatel a jeho vývojová 

tendence z hlediska národnostního, oblast školství a spolková činnost. Zvláště v sou

sedství ryze českých okresů bylo národnostní cítění podtextem boje o politické a hos-

56 Srv. Bukačová, Vlastivědný sborník č. 2/1993, ročník IIL, s. 7. 
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podářské výhody. Národopisná charakteristika Jesenicka byla blízká Žatecku, s nímž 

byl soudní okres i hospodářsky spojen (chmelařství). 

"Jazyková hranice přechází z okresu touškovského do manetínského; v něm nachází 

se veliká smíšená skupina kolem Manetína, jenž jest v českých rukou. V těchto konči

nách jsme na rozhodném postupu, o němž svědčí i úřední sčítání; v některých obcích, 

kde první sčítání neznalo ještě Čecha nebo malý počet, zná poslední z r. 1900 silné 

české menšiny Uako vRabšteině, Hluboké, Stvolném), Kalec stal se z osady většinou 

německé osadou ryze českou. Značné posílení přinese měšťanská škola v Manetíně, 

o jejíž zřízení vede se poslední dobou akce. K Manetínu přiléhá z jesenického okresu 

Přehořov s matiční školou, kde národní poměry v náš prospěch se stále lepší. Pře

hořovem končí oblast Národní Jednoty Pošumavské a začíná oblast Národní Jednoty 

Severočeské." (Boháč, 1909, s. 12-13). 

Daleko bohatší národnostní vývoj charakterizuje soudní okres manětínský. Podle 

analýzy obyvatelstva Manětínska, jíž se ve třicátých letech 20. století zabýval Václav 

Široký57, lze obce soudního okresu manětínského rozdělit na 4 kategorie: české (27), 

s ojedinělými německými obyvateli, německé (9) - Nečtiny, Březín, Češtětín, Kamenná 

Hora, Mezí, Potok, Račín, Krašov, Vlkošov se Služetínem - s ojedinělými Čechy, smíšené 

s českou většinou (2), a smíšené s německou většinou (11) - Rabštejn, Hrádek, Vyso

čany, Kotaneč, Stvolny, Bezvěrov, Zahrádka, H6rky, Preitenstein, Luková, Doubravice 

s Lešovicemi. Podle statistiky bylo v soudním okrese manětínském 33,29% německého 

obyvatelstva. Podle rozboru výsledk6 sčítání lidu za 50 let (1880-1930), vykazoval vý

voj sestupnou tendenci počtu německého obyvatelstva od 43% na 33%, tj. objevuje 

se přirozený úbytek německého etnika o 10% (s výjimkou Bezvěrova, kde je nár6st 

o 26% ). Tento vývojový trend byl umocněn po vzniku samostatné Československé 

republiky, kdy se mnozí hlásili za Čechy, postupnou asimilací s českým prostředím. 

Úbytek byl zp6soben i částečným odchodem za prací do pr6myslových a lázeňských 

měst severních a západních Čech. Analogií tohoto vývoje je i úbytek německých škol 

v poměru k r6stu škol českých, zatímco až do vzniku ČSR byl problém pro české 

školství proniknout do smíšené oblasti. Dařilo se to pouze za pomoci Národní jednoty 

57 Podrobné pojednání o národnostních poměrech na Manětínsku od tohoto autora vyšlo ve Vlas
tivědném sborníku okresu rakovnického s Křivoklátskem a okresu kralovického s Manětínskem. 
Jednalo se o V ročník tohoto periodika, a sice oč. 2 z řijna 1934 a č.4 z prosince 1934. 
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pošumavské. Po převratu nastala tendence opačná a boj o českou či německou školu 

se stal politickou záležitostí a předmětem vydírání proněmecké propagandy ve 30. le

tech v souvislosti s nástupem fašismu. 

Z výsledka sčítání lidu ve třicátých letech je patrné, že německé etnikum sídlilo 

převážně v hornatém, výše položeném kraji, zatímco obce české měly pro zemědělství 

výhodnější polohu. Značná nadmořská výška německých obcí vedla k polohorskému 

zpasobu hospodaření. Kraj byl odlehlý a stranou komunikací, bez železnice, prostředí 

zde bylo silně konzervativní. Němečtí zemědělci pěstovali převážně žito, oves, bram

bory, tuřín a len. Pracovní uplatnění nacházeli v lese, docházeli do dvou významných 

pramyslových center - Bezvěrova a Kaznějova. Zatímco bezvěrovská sklárna zanikla 

ve dvacátých letech (1926), kaznějovská chemička a s ní spojené provozy se rozvíjely. 

Velká část obyvatelstva pracovala jako nádeníci v zemědělství a na velkostatcích. Byl 

to kraj chudý a lidé zde žili skromně. Německé vsi na Manětínsku se lišily od vnitro

zemí uspořádáním a zpasobem staveb. Převládly zde stavby zděné, postavené vesměs 

koncem 19. století či počátkem 20. století. Početné byly i stavby z hrázděného zdiva 

(fachwerk), kombinované s roubeným přízemím. Všechna obytná stavení německého 

typu se vyznačovala širokým pračelím, sedlovou střechou a mohutným štítem. Pokud 

byl dam patrový, míval obvykle pavlač do dvora. Hrázděného zdiva se užívalo i na 

stavbách hospodářských, sýpkách a kalnách. Jednopatrové domy městského typu se 

zachovaly v Rabštejně, Manětíně, Nečtinech. Německá kolonizace ovlivnila zčásti také 

tvar osad. Na rozdíl od českých radiálních lánových vsí (tzv. okrouhlic) bývaly německé 

vesnice bud' ulicového typu s plynulou zástavbou, v níž na sebe navazují štíty doma 

a brány sousedních hospodářství, nebo měly ráz rozptýlené zástavby horských osad58 • 

Tyto obce s německým obyvatelstvem byly až do třicetileté války převážně české. 

Svědčí o tom i české názvy a mnohdy i jména německých obyvatel, která jsou v pod

statě česká. Ostatně tento vývoj dokládají i matriky, které byly vedeny česky a obvykle 

až od 18. století převažuje němčina, což v mnohém však jde na vrub i rakouské 

germanizaci státní správy. Obvykle je přísun německého obyvatelstva vysvětlován 

germanizací podle majitela, jimiž se stala mnohdy šlechta německá, nebo dosídlením 

poloprázdných vesnic z jiných panství. 

58 Viz kapitola "Lidové stavitelství severního Plzeňska ': 
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"Na Plasku a Chříčsku byla většina obyvatel české národnosti, Manětínsko bylo 

z větší části osazeno německými kolonisty, kteří sem přišli v 16. století a po třicetileté 

válce. Obě národnosti žily spolu pohromadě v obcích bez jakýchkoli národnostních 

třenic, docházelo tu k národnostnímu splývání vlivem sňatku. Podobně tomu bylo 

i na sousedním Žluticku, kde bylo více Němcu. I přes poněmčení některých vsí, které 

dostaly po třicetileté válce německé pány, zachovaly se krásné české názvy obcí." 

(Maderová, 1982, s. 11) 

Je přirozené, že německé etnikum, žijící na jazykové hranici, přijímalo řadu českých 

zvyklostí. Docházelo ke vzájemnému přejímání prvku lidového kroje59
• 

Poválečný odsun německého etnika, který samozřejmě také postihl Manětínsko, 

znamenal definitivní zánik pestré národnostní struktury. Manětínsko, jako národopisná 

oblast, se stalo ryze českým vnitrozemským okresem. Hrázděné stavby, stále více 

ohrožované zánikem, prosvítající německé nápisy na domech a obchodech v Rab

štejně nad Střelou. Zbytky nářečí neodsunutých jednotlivcu. To je vše, co zustalo po 

německé menšině na severozápadě Manětínska. 

Severozápad nynějšího okresu tvoří obce, které puvodně ležely v politickém okrese 

Žlutice, Teplá a Planá. Ve všech těchto správních celcích, jejichž centrum leželo mimo 

současný okres Plzeň-sever, podle sčítání lidu z roku 1930 převažovalo německé 

etnikum. Po stránce národopisné zde nacházíme obdobné stavby, oděv i nářečí, jako 

v severozápadočeském pohraničí, tj. v území, dotýkajícího se jazykové hranice mezi 

Čechy a Němci, čili tak zvané "Sprachgrenze". Vlivy dlouholetého soužití s českým 

etnikem se projevovaly zvláště ve zdobných detailech kroj u, staveb a nábytku. Ke 

Žluticku náležely tyto obce: Bálková, Kračín, Buč, Tis u Blatna, Nový Dvur. 

K politickému okresu Teplá náležel Vidžín /Witschin/, kde žilo v 65 domech 303 

obyvatel německé národnosti a 1 Čech. Vidžín byl součástí tepelského panství kláš

tera premonstrátu od roku 1223 a po převážnou dobu byl s tímto klášterem spojen. 

Největší část obcí osídlených Němci ležela na území bývalého politického okresu Planá 

- v soudním okrese Bezdružice. Bezdružicko tvořilo východní část politického okresu 

Planá. Z 27 obcí tohoto soudního okresu, osídlených puvodně převážně německým 

obyvatelstvem, byla vytvořena nejzápadnější část okresu Plzeň-sever. V roce 1930 

zde Češi tvořili pouhá 2% obyvatel. Historie tohoto kraje je dnes málo známá, což je 

59 Viz kapitola "Chebský lidový kroj (německýr 
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i jeden z důsledků ztráty identity z důvodu masového odsunu německého etnika po 

roce 1945. Národnostní charakteristika byla dána několika vlnami německého osídlení, 

které zcela převážilo, jak je patrné i z výsledků sčítání lidu z roku 1930. 

V 19. století byly obce převážně zemědělské s místním zpracováním dřeva a surovin 

(kamenec, skalice a sklo), spojené se samotami a mlýny, rozesetými v členitém terénu, 

protkaném potoky. Všechny uvedené obce připadly na základě záboru Sudet před 

druhou světovou válkou do této zóny. Národnostně byla tato oblast již od středověku 

převážně německá a tato charakteristika platila až do poválečného odsunu v letech 

1945-1947. V důsledku to se region natolik vylidnil, že mnoho budov bylo opuštěno 

a podlehlo v průběhu času úplné zkáze. 

Značná část současného okresu Plzeň-sever patřila do bývalého politického okresu 

Stříbro, který byl před rokem 1945 charakterizován převahou obyvatelstva německé 

národnosti. Politický okres Stříbro byl před druhou světovou válkou jedním z největších 

okresů v republice a v roce 1930 měl ve 134 obcích 21 000 Čechů a 61 000 Němců. 

Jeho severní část byla zemědělská, na jihu byl průmysl spojený s kamenouhelným 

a kaolínovým dolováním a železářstvím. Jako převážně německý okres ležící blízko 

Plzně, byl dějištěm prudkých národnostních bojů, které se projevovaly především 

v oblasti školství a komunální politiky. 

Politický okres Stříbro se dělil na 4 soudní okresy - Stříbro, Dobřany, Stod a Město 

Touškov. S námi popisovanou oblastí Plaska, Kralovicka a Manětínska bezprostředně 

sousedí bývalý soudní okres touškovský. Také tato oblast, poměrně rozlehlá a pŮVOdně 

osídlená českým obyvatelstvem, se v průběhu raného novověku germanizovala natolik, 

že před druhou světovou válkou až na malé výjimky (Chotíkov, Malesice) převažovaly 

obce s německou většinou. Tak jako v okolních okresech, byla i na Touškovsku germa

nizace spojena s pronikáním luteránství a zvláště pak s přílivem osadníků z Bavorska 

po třicetileté válce, kteří přicházeli do vylidněného kraje. Ryze česká jména osad 

dostávají německou formu, němčina se stává úřední řečí matrik a gruntovních knih. 

Město Touškov60, které dalo jméno soudnímu okresu, mělo v období soužití Čechů 

a Němců v této oblasti význam pro svoji polohu na exponovaném jazykovém rozhraní. 

Vzestup vsi souvisel s připojením ke kladrubskému klášteru, k němuž došlo před 

rokem 1239. Tehdy se uvádí jako trhová ves, 1288 jako trhové město, které se pak 

60 Bukačová - Pák - Foud, 1997, s. 104-106. 
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stalo sídlem proboštství touškovského. I přes události husitských válek a boje ve válce 

třicetileté, si město uchovalo český ráz. Teprve mor v roce 1680 zpusobil vylidnění, po 

němž nastal velký příliv německého obyvatelstva, takže již v roce 1695 byl Touškov 

většinou německý. Teprve v době josefinské však němčina převažuje v úředních do

kumentech, do této doby se udržel český jazyk i v kostele. Vlivem českého okolí byly 

však obě národnosti dvojjazyčné. Teprve koncem 19. století začal zesilovat německý 

nacionalismus, který trval až do vzniku 1. republiky. Ve třicátých letech 20. století měl 

Touškov 212 Čechu a 1472 Němcu a tomu odpovídal také poměr v obecním zastupitel

stvu. Obyvatelstvo pracovalo převážně v zemědělství a drobných blízkých továrnách. 

Paralelně zde existovalo české a německé školství. 

V období druhé světové války patřil Touškov do Sudet a i zde po válce proběhla 

rozsáhlá migrace, spojená s odsunem německého obyvatelstva. 

Jako jistou zvláštnost zmíníme okolí vesnice Všeruby, patřící do soudního okresu 

Touškov. 

Základem dominia, jehož centrem byl statek Kunějovice a které tvořilo nejsevernější 

část okresu Touškov byly obce Všeruby, Mostice, Kunějovice, dvur Slatina a část obce 

Zahrádky. Byly to obce drobné. Koncem 18. století měly Mostice 15 domu, Kunějovice 

22 domu a městským centrem byly Všeruby o 118 domech. Pouze v Kunějovicích 

byla česká menšina většího rozsahu a v dalších obcích byla výrazná převaha Němcu. 

Postupnému počešťování přispěli od 2. poloviny 19. století čeští majitelé panství. 

Pozitivním rysem národnostního vývoje bylo, že Všeruby byly centrem i pro ryze 

české obce z okolí. Tato národopisná konzervativnost byla dána do jisté míry izolací 

a nedostatkem komunikací. 

Oblast byla charakterizována též poměrně početným židovským obyvatelstvem, 

které se věnovalo obchodu s kužemi, textilem, podomnímu obchodu a drobnému pod

nikání. Výrazem toho byla synagoga ve Všerubech, která byla postavena v poloVině 

19. století (zbořena 1989)61 a rozlehlejší hřbitov s náhrobky z 18. století. Také tato 

skupina obyvatel se počítala mezi německy mluvící. 

Historie městečka Všerub62 dokládá jistou sílu českého živlu v této oblasti. Počátky 

byly výhradně české a ještě do 18. století byla ve Všerubech pouze česká škola, 

písemnosti byly až do počátku 18. století psány převážně česky. Germanizace zesílila 

61 Fiedler, 1992, s. 121. 
62 Bukačová - Fák - Foud, 1997, 5.166-168. 
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spíše až v pn~Jběhu josefinských reforem, kdy se prosadila němčina. Tento proces 

pokračoval ještě v 19. století, to byla zrušena ve Všerubech česká škola, protože větší 

byl počet dětí německých. Teprve po roce 1918 došlo k rozmachu českého školství, 

a to jak obecného, tak i měšťanského. Byla zřízena i česká škola mateřská. 
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5. Lidové kroje 

5.1 Lidový kroj a jak jej chápat 

Pokud bychom chtěli vysvětlit, co to lidový kroj vlastně je, mužeme začít od slova 

"kroj", kdy si všimneme, co o něm říká Etymologický slovník jazyka českého. 

Kroj pochází od "krájeti; krejčí byli puvodně obchodníci se sukny, prodávali v městech 

sukna dovážená, pak i domácí, krájeli je, tj. stříhali z kusu. Někteří šili ze sukna i šaty, 

to pak zobecnělo." (Machek, 1997, s. 292). 

Pro naše další využití si vybereme jinou definici, která nám již specifikuje to, co nám 

tento pojem spíše evokuje, totiž jistý druh oděvu, šatu. Nuže tedy: "kroj je krajově rozli

šený, ale uvnitř oblastí jednotný oděv zemědělcu a měšťanu. Ozdoby, barva a střih 

vyjadřovaly kromě místní i církevní příslušnosti též rodinný stav (svobodný, ženatý či 

vdaná, ovdovělý)." (Kolektiv, 2004, heslo "kroj"). 

Stejnou pozornost, možná i větší než samotný pojem kroj, si zaslouží slovo "lidový". 

V mnoha případech se kryje s jiným pojmem, totiž s pojmem "národnP'. 

K tomu uvádí Jiřina Langhammerová: "Každý z nich dává pojmu trochu jiné zabarvení. 

Překrývají se ve společné rovině tradičního, rustikálního a bizarního oblečení venkovanu 

minulých generací. V historických pOdmínkách českých zemí, kde se města od dob středo

věku rychle nivelizovala, přizpusobovala evropské módě a do značné míry poněmčovala, . 

lze pojem lidOvý a národní více než jinde propojit. Alespoň v tomto smyslu se oba pojmy 

vyvoely od dob národního obrození, kdy i vlastní pojmy český lid a národ do jisté míry 

splývaly a měly specifický nádech venkovského domova." (Langhammerová, 1994, s. 6). 

Na druhé straně je ještě třeba podotknout, že charakter lidového kroje se sice vyvíjel 

a zrál na území našeho státu, ale je možno v něm nalézt analogii s šatem na ostatním 

evropském území. 

"S oděvním základem lidových vrstev sousedních národu i časově vzdálených motivu 

šatu doby starověku a raného středověku, které se ojediněle zachovaly jako reziduum 

v dalších epochách vývoje." (Langhammerová, 2001, s. 8). 
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Na závěr této části bych rád řekl, že pojetí lidového kroje tak, jak bych se jím chtěl 

ve své práci zabývat i já, je vymezení víceméně tradiční a lze říci, že takto ho chápe 

běžně i většina z nás. 

Budu se tedy zabývat "krojem, užívaným převážně obyvateli venkova zejména vob

dobí od 18. do 20. století, krojem, který navíc nese výrazné prvky tradice, znatelné 

ve výsledné formě, zpusobu užívání a udržování, ve vazbách na charakter prostředí 

a specifikum místa. V odborném světě i obecném označení se tento typ oděvu 

v pruběhu historie označoval jako kroj národní, dokonce speCiálně jako národní svéráz, 

ve 20. století převážil termín kroj lidový nebo šířeji tradiční lidový oděv. Pakliže si pro 

naše téma pojem lid zúžíme na obyvatele venkova převážně minulých generací a jeho 

oděvní fond podrobíme kritériím tradice, vymezujeme pojem lidový kroj nebo obecněji 

kroj, jako tradiční oděv českých venkovanu." (Langhammerová, 2001, s. 7). 

5.2 Stručná historie lidového kroje 

Lidový kroj jakožto svébytný fenomén v kulturní struktuře české společnosti, tak jak 

jsme si jej definovali výše, se vynořuje v 18. století. Nikoli proto, že by do této doby 

neexistoval, ale proto, protože v této době se totiž pod vlivem osvícenského pohledu 

na svět začínají vlivné a vzdělané kruhy obracet směrem k venkovu, který chtějí lépe 

poznat a všímají se tedy toho, jak se na venkově žije a zcela logicky i toho, jak se lidé 

oblékají. To vše nejen z duvodu romantických, nýbrž i ryze praktických. 

"Osvícenství si kroje všímá i cestou zcela exaktní. Je třeba vědět více o lidu, kterému 

se má s úspěchem vládnout. Po celé Rakouské monarchii se proto konají ruzné soupisy 

topografie, shromažďuje se Guberniální sbírka písní, kroje se dostávají do úředních 

spisu. Začíná se od základu, ne pro romantiku věci, ale pro fakta. Fakta jsou velkolepá, 

využitelná." (Langhammerová, 1994, s. 7). 

Lidový kroj, jak již bylo výše řečeno, nevznikl sám od sebe - "z ničeho", ale po 

dlouhá století čerpal své motivy a inspiraci v oblečení předchozích generací. 

"Chápejme ho jako košatý strom, který ze společného semene vyrostl v místě, kam 

ho vítr zavál, rostl řadu staletí a nám nezbývá než chápat jeho vazbu k zemi, posuzovat 
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sílu větví i celé koruny a brát za vděk, že ještě letos kvete." (Langhammerová, 2001, 

s. 11). 

Vzhledem k tomu, že popis tohoto dlouhého vývoje by byl značně rozsáhlý, zmíním 

se jen stručně o několika dllležitých etapách této cesty. Přibližně až do 13. století se 

oblečení lidí na venkově řídilo především praktičností a uplatňovaly se v něm tradiční 

materiály, neexistovala ani žádná výrazná krajová odlišnost oděvu. 

"V základních tvarech si až do 13. století středoevropský oděv zachovával převážně 

tradiční podobu; tvořila jej volně splývající košilová tunika, mající pllvod v antice. 

Nepřestřiženou tunikou z jednoho kusu látky, oblékanou přes hlavu, byl oděv krále 

i pradleny, rolníka i dvorní dámy. Rozdíly - a to pOdstatné - spočívaly v materiálu, 

délce, ve vypracování, v doplňcích a v počtu kusll." (Petráň, 1985, s. 855). 

Oblečení venkovanll bývalo šito podomácku a uplatňovaly se v něm materiály jako 

bylo plátno a sukno. Převažovaly prosté všední barvy: bílá a režná (lněné plátno), 

případně šedá (vlněné sukno) nebo černá63 • U bohatých se naopak rozmáhá přepych, 

barevnost a kvalita oblečení. 

"Jeho (oblékání) znakem je kvalita i množství látek: těžká, bohatá a jemná sukna 

a hedvábí vyšívané zlatem; ozdoby: barvy, které se mění s módou, šarlat spjatý 

s červenými barvivy (rostlinnými jako mořena, živočišnými jako červec) ustupuje ve 

13. století barvě modrozelené, stupnice modří a zelení, podporovaná rozvojem pěsto

vání bory tu." (Le Goff, 2005, s. 477). 

Postupem doby, přibližně během 13. až 14. století se začíná rozlišovat spodní prádlo 

a svrchní oděv, objevují se nové oděvní prvky. Zřejmě pod vlivem přijímání určitých 

hygienických pravidel. 

63 "Sukno tkalo se také doma z vlny domácích ovcí, ovšem nesmíme si pod názvem tím předsta
vovat jemný měkký výrobek dnešní, nýbrž silně huněnou plstnatou látku přirozené bělavé nebo 
tmavohnědé barvy, z jaké bývají ušity slovenské haleny a huně. Je pravděpodobné, že v Čechách 
už v starých dobách XIII. století a dalších zhotovovali je tkalci a sedláci je od nich kupovali, ale 
i jejich výrobky, určené pro lid, bývaly hrubé; takové nejhrubší sukno bývalo tehdy nazýváno 
"vlčaté" nebo" vlček" a pří~načnou byla pro ně "šerá" a šedá barva z vlny bílých ovcí nebo 
z míchané vlny bílé a černé. Será barva bývala typická pro oblek selského a chudého lidu a podnes 
žije snad památka toho v názvu polovlněné domácí látky "šerka"" (Stránská, 1949, s. 5). 
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"Prádlo nabývá na d61ežitosti ve 13. a 14. století v poměru k pokrokLJm v hygieně 

a k pěstování lnu. Obecně se začíná nosit košile. Objevují se kalhoty." (Le Goff, 2005, 

s.478). 

Během 14. století se pak výrazně změnily zvyklosti v oblékání, a to jak bohatých, tak 

i chudých vrstev. Je pravděpodobné, že tato změna souvisela s významným rozvojem 

specializovaných řemesel (krejčí, ševci, kloboučníci, čepičáři, kožešníci a další) v nově 

vznikajících městech. Dodejme ještě, že oděv a rozdíly v něm neurčovaly hranice 

územní, nýbrž společenské. 

"Oděv byl tehdy obecně středoevropský, rozdíly v oblečení neurčovala příslušnost 

národní, ale sociální postavenr' (Petráň, 1985, s. 856). 

Móda a její výstřelky se odrážela hlavně v oblékání vyšších vrstev. Lidový oděv se 

proměňoval velice zvolna a přejímal do svého rejstříku hlavně funkční prvky. 

"Selský člověk nepřijímal celý oblek, celou módu, nýbrž jenom některé detaily; nepřijímal 

hotovou věc, nýbrž jenom její vzhled, jenom zásadu a té přizp6soboval kusy svého starého 

kroje a na nich pak uplatňoval novinky podle své potřeby a podle svého vkusu bez chvatu 

a náhlých přechod6 a bez křiklavých rozdíl6 mezi starým a novým." (Stránská, 1949, s. 26). 

Ani venkov však nestál stranou vývoje a v souvislosti pokračující sociální diferenciací 

venkova během 13. a 14. století se i uvnitř venkovských vrstev obyvatelstva vytvořila 

určitá zámožnější vrstva, která už užívala běžný oděv k dennímu nošení a oděv svá

teční nebo obřadní. Tento jev souvisí se snahou vnější reprezentaci. 

"Oblečení mohlo daleko více než sváteční jídlo a bydlení odrážet individuální, resp. 

stavovský vzestup. Pro šlechtu a měšťanstvo se stalo přímo symbolem kulturní odliš

nosti a nadřazenosti. Od oblečení se nevyžadovala pohodlnost, mnohdy bylo do

slova nepraktické; šlo u něj výhradně o vnější dojem. Vyšší stavy se přitom chtěli 

výrazně odlišit od ostatních a vyjádřit své sociální postavení, zatímco u nižších vrstev, 

pokud si takový přepych mohly dovolit, svědčil ráz oblečení o jejich úsilí přiblížit se lepší 

společnosti či dokonce prolomit stavovské přehrady a stát se jejími členy. Cena, kterou 

za to musely zaplatit, je zdaleka nemohla odradit." (Van DUlmen, 1999, s. 78). 
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Pro venkovské vrstvy obyvatel, zvláště pak ty chudší, představoval oděv, přesněji 

řečeno "kus lepšího oblečenr' cennost, majetek. Vzhledem k mnohdy vysokému poři

zovacímu nákladu se takováto oděvní součást dědila z generace na generaci, přičemž 

ti, kteří ji zdědili, si ji upravovali, předělávali či přizpasobovali trendam soudobých 

zvyklostí v oblékání. 

"Proto nejen v celých krojích, nýbrž i v jednotlivých součástech spojuje se tolik 

starého s novějším, renesanční prvky třebas s rokokovými a třebas i empírovými 

pOhromadě na jediném kroji nebo i na jediném kusu obleku, aniž se nad tím někdo 

pozastavuje, neboť lid nerozeznával styly a módy; selský lid znal jenom svaj kroj, 

který zdědil po otcích a který si přizpasoboval. Proto na jednotlivých krojích i součás

tech objevuje se i tolik samostatných rysa, protože každá z nich byla vlastně domácím 

výtvorem, na kterém spolupracovala celá generace. Proto v každém kraji projevily 

se vlivy módy jinak, jinak na Chodsku, jinak na Plzeňsku, jinak na Slovácku, protože 

v každé krajině počínal si domácí lid samostatně." (Stránská, 1949, s. 26). 

Tímto citátem se již dostáváme k tomu, že postupUjíc časem zjišťujeme, že zámoř

ské objevy, války a s nimi spojená mobilita obyvatelstva, vzájemný styk razných kultur, 

rozdílný ekonomický rozvoj jednotlivý oblastí a podobné jevy, zpasobují obohacování 

místní oděvní tvorby o nové prvky - užívání nových materiála, střiha a ozdob. 

,}Jývoj oděvní kultury od 16. do 18. století v celé Evropě neustále prohlubuje stávající 

a vytváří nové rozdíly jak v užití materiálu, tak ve střihu a ozdobách. Oděv středověkého 

člověka zastával i při typové diferenciaci střiha spíše oděvem obecným v evropské civilizaci, 

bez viditelných krajových rozdíla. Renesanční názor, zámořské objevy a nerovnoměrný 

hospodářský rozvoj razných evropských krajin zpasobují v následujícím období větší 

diferenciaci oděvu, dochází k oblastnímu rozraznění. Katolíci habsburských držav přijímali 

novinky v odívání jinak než reformovaní se svými přísnými předpisy o přepychu a zahálce. 

Svérázné rysy dostal uherský oděv na styku s kulturou muslimského světa a oděv polský, 

ovlivněný východoevropskou kulturou. Čechy přejímali v razné míře většinu módních 

impulsa. I když nelze přesně podchytit počátek tohoto procesu, dochází k postupné dife

renciaci svátečních typa selského oblékání podle kraja, jak to odpovídalo formování tržních 

a kulturních spádových oblastí. Souvisí to s hospodářskou konjunkturou v zemědělství 

a s rastem sociálních rozdíla ve skladbě venkova." (Petráň, 1997, s. 853-854). 
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Vztáhneme-Ii výše uvedené kupříkladu na námi studovaný region Plaska a Kralovicka, 

o jehož lidovém kroji (českém) se zmíníme v naší práce později, je možno uvažovat 

o tom, že v tomto případě měl na kulturu kraje obecně zcela zásadní vliv mocný 

a významný náboženský řád cisterciáku, který byl vlastníkem většiny pudy v této 

oblasti. Navíc zde jistě pusobila též určitá odlehlost tohoto kraje, tj. jeho geografická 

poloha - jak již bylo řečeno, Plasko se nachází na okraji plzeňské pánve, puda zde je 

méně úrodná, spíše bohatě zalesněná a má charakter vysočiny - a navíc nedostatkem 

komunikací64 bylo značně vzdáleno od Plzně - západočeského kulturního střediska. 

Hovořili jsme se již o diferenciaci regionální, kterou mužeme díky množství zachova

lých pozustalostních inventářu sledovat již od 16. století, kdy existuje poměrně dobré 

srovnání oděvní kultury městského a vesnického prostředí. V poloVině 16. století došlo 

k základním změnám v typu a počtu součástí lidového oděvu, především u zámožněj

ších sociálních skupin na vesnici. K dovršení vývoje a vzniku tzv. lidových kroju v celé 

jejich zdobnosti a krajové rozruzněnosti, tak jak je mužeme chápat dnes, došlo až 

koncem 18. a počátkem 19. století. 

Mezi velmi duležitá rozruznění patří samozřejmě rovněž diferenciace mezi vrstvami 

obyvatel, která se projevovala ve zdurazňování určitých distinktivních prvku tak, aby 

se zvýraznily stavovské rozdíly. Každý, kdo chtěl být počítán ke šlechtické, měšťanské, 

nebo i k vyšší selské vrstvě, musel být vždy reprezentativně oblečen. Jen velmi těžko 

se dalo této společenské nutnosti vzepřít. 

"Výrazným příkladem přejímání distinktivních prvku muže být vytváření takzvaných 

lidových obřadních kroju. Prvotním rozlišovacím znakem oděvu ruzných sociálních 

skupin je samozřejmě jeho funkčnost. lidOvý oděv musel vždy umožňovat volnost po

hybu a chránit tělo v pruběhu pracovního procesu. Naproti tomu oděv privilegovaných 

vrstev nejenže tyto znaky mít nemusel, ale naopak programově přibíral znaky naprosto 

opačné, aby manifestoval výjimečnost a privilegia. Nositel sám se do něho prakticky 

64 "V polovici XIX. Věku byl kralovický okres, a to hlavně Kralovice, Kožlany a Čistá sídlem 
čilého drobného průmyslu a různých živností, které nalézaly pro své výrobky odbyt zejména 
na Rokycansku, Zatecku, Slánsku a Plzeňsku. Tenkráte byl kralovický okre.§ zprostřed~ovatelem 
živého obchodu mezi Plzní a českým západem a mezi Podbořanskem, Zlutickem, Zateckem, 
Kadaňskem, Slánskem, Lounskem, Mělnickem a Rakovnickem, k jeho podpoře byla vystavěna 
roku 1845 silnice plzeňsko-mělnická nákladem 45.000 zl. A roku 1859 silnice plzeňsko-žatecká 
nákladem 90 000 zl., oběťmi to na tehdejší dobu přímo obrovskými. Jiných silnic do té doby 
v okrese nebylo až na některé krátké úseky cest" formanských" nebo poněkud udržovaných cest 
"panských" v obvodu velkostatku plaského, lublinského a chříčského" (Zetek, 1932, s. 157). 
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obléci nemohl, což vyústilo posléze v obřadném ranním oblékání a večerním ukládáním 

na lažko. Prostí lidé, jejichž životní rytmus řídila práce, si mohli přepych nepohodlného 

oděvu oblečeného s pomocí jiných lidí dovolit jen ve zcela výjimečných okamžicích 

svého života, především v den vlastní svatby. Již od 16. století se v pozastalostních 

inventářích lidových vrstev objevují šaty "k vdánr' či "svatebnr' jako zvláštní fenomén 

mezi množstvím více či méně obnošeného oděvu charakterizovaného názvem oděvní 

součástky a použitým materiálem, ale ne speciální funkcí. Jak šaty "k vdánr' nevěsty 

z lidu v 16. století vyhlížely sice nevíme, ale mažeme doložit, že neunošené přecházely 

z jedné generace na druhou a že programově nesly distinktivní prvky náležející oděvu 

privilegovaných nejen ve střihu a zdobnosti, ale především v tom, že byly nepohodlné 

(proto se nenosily až do opotřebování jako jiný oděv) a vyžadovaly pomoc při oblékání. 

Zde mažeme spatřovat počátky vývoje obřadního lidového oděvu (kroje), který vyvr

cholil v 18. století a byl směsicí módních prvka z oděvu privilegovaných z razných dob 

a jeho užívání úzce souviselo s lidovou obřadností." (Petráň, 1995, s. 107, 110-111). 

Koncem 18. století pak rovněž vyvrcholila diferenciace oděvu z hlediska počtu kusa 

a jejich výpravnosti. Je pravda, že bohatostí výbavy se venkovské selky nemohly rovnat 

ani šlechtičnám, které v této době používaly toalety, které byly vhodné jen pro určitou 

denní dobu a příležitost, a tudíž se během dne i několikrát převlékaly, ani bohatým 

obyvatelkám měst vlastnícím zlatem a stříbrem protkávané čepce, krajkové doplňky 

i hedvábné šaty. Mažeme však dokladovat, že i selky vlastnily slavnostní oděvy, které 

sestávaly z hrubší vlněné sukně šerky, mezulánky nebo kanafasky a košile. Rovněž tak 

do výbavy patřily i vyšívané čepečky s oušky65. 

To, jak se oděv v praběhu svého vývoje rozrazňoval, měnil a hlavně získával na 

bohatosti, a to jak v množství kusa, tak i v rostoucí zdobnosti a nádheře, nenechávalo 

v klidu vrchnost světskou i církevní. Byly vydávány četné patenty a nařízení, které 

bojovaly proti "marnotratnosti" a vyzdvihovaly mravnost. 

65 Etnografická sbírka Muzea a galerie severního Plzeňska uchovává části plaského lidového 
kroje z první fáze jeho vývoje (viz dále), kde je možno tyto čepečky s oušky vidět. Tyto čepečky 
pocházející z konce 18. století jsou bohatě zdobené výšivkou ve žluté nebo kombinaci žluté 
a hnědé, zelené nebo červené barvy se stromečkovým motivem, tulipány, případně dalšími 
květy. 
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Například v německém Říšském řádu z roku 1548 mažeme číst: "Náklady na oděvy 

mezi rytíři, šlechtou měšťany i sedláky stouply takovou měrou, že nejenom jednotlivé 

osoby, ale i celé kraje jsou kráceny na potravě, jestliže se totiž nesmírné množství 

peněz odčerpává z německého národa na výdaje za zlatohlav, samet, damašek, atlas, 

cizokrajná sukna, skvostné birety, perly, mnoho zlata pochybné kvality a kdo ví, čeho 

všeho je dnes třeba na zhotovení nádherných oděva, probouzí se tím zároveň i závist, 

nenávist a zlá vale vedoucí ke zkáze křesťanské lásky. Tato nemírnost v přepychu při 

odívání má pak ještě za následek, že už nelze rozpoznat knížete od hraběte, hraběte 

od zemana, zemana od měšťana a toho zase od sedláka." (In Van DUlmen, 1999, 

s.80). 

Byla pranýřována velmi silná touha po nádheře a přehnaný luxus. Zdarazňovalo se, 

že přehnaný luxus se neslučuje s křesťanstvím a jeho morálkou, která tvoří základ, na 

němž společnost stojí a zároveň narušuje její stavovské uspořádání. 

"Přepych v oblékání stírá stavovské rozdíly, namítalo se, podněcuje ješitnost a pý

chu a podrývá křesťanskou morálku, která se zakládá na pokoře a prostotě. Finančně 

ruinuje rodiny a podporuje obchod s cizími zeměmi na úkor domácích výrobca." (Van 

DUlmen, 1999, s. 80). V Čechách byla situace obdobná66 • 

Žádné hrozby, tresty, či církevní kázání proti přepychu však žádný zásadní vliv na styl 

oblékání zřejmě neměly. Hezkého oblečení se nikdo vzdát nechtěl, mělo však zastat 

privilegiem horních vrstev. Prostý lid se měl spokojit s jednoduchým oblečením domá

cího pavodu. Podle šata mělo být poznat, kým člověk je. Luxus v oblékání a touha po 

nádheře, která měla sloužit k vyjádření stavovských rozdíla, však paradoxně pasobila 

stále častěji jakožto nivelizující prvek mezi stavy. 

"Sedlákam již předbělohorské období konjunktury umožnilo dosud nebývalou měrou 

se přiblížit kulturou odívání měšťanam a pořizovat si řemeslně hotovené oděvy, což 

66 "Od počátku 18. století sledovala státní nařízení, zakazující nosit oděv z dovezených pláten 
a suken, zřejmou podporu domácí textilní výroby. Výjimky získávaly jen osoby šlechticů, doktoři 
a přední měšťané (1709), osoby stavu duchovního, panského a rytířského a rodiny císařských 
radů (1719), poté jen šlechtici (1732). Přepych v oblékání šlechty stěží mohl stát omezit, i když 
například v roce 1732 vyšlo nařízení, že zvlášť přepychové šperky a klenoty se smějí nosit jen 
u císařského dvora. Opakované zákazy poukazovaly zejména na okázalou marnotratnost pre
movaných a draze vyšívaných livrejí služebnictva apod." (Petráň, 1997, s. 860). 
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často vyvolávalo u měšťan5 nelibost. D5sledky třicetileté války se pak na dlouhá de

setiletí projevovaly v tom, že venkované byli odkázáni na převážně jednoduchý oděv 

z domácího plátna a sukna. Reprezentativní ojedinělé kusy z "lepších čas5" po generace 

uschovávali v truhlách. Tady m5žeme spatřovat jeden z d5vod5, proč v pozdější době 

opětovné konjunktury koncem 18. století slavnostní oděvy venkovan5 obsahovaly tolik 

prvk5 módy vyšších kruh5 předešlých věk5, místy až z doby před bělohorské (květinové 

věnce a premování z italské módy, tuhé šněrovačky vpředu do špice a škrobené límce 

módy španělské apod." (Petráň, 1997, s. 884, 886)67. 

Za počátek zániku a postupné odumírání lidového kroje jakožto běžně užívaného 

oblečení vesnických lidí lze považovat bouřlivý revoluční rok 1848. Oděv, který byl 

tehdy běžně na vesnici k vidění, byl paradoxně odmítnut. Pohnutky, které k tomu vedly 

m5žeme spatřovat v tom, že lidový oděv byl vnímán hlavně jako znak nízké sociální 

vrstvy, což pro emancipační snahy českého národa bylo naprosto nepřijatelné. 

"Šat dosud neplnoprávných obyvatel vesnice, stojících v hierarchii pozdně feudální 

společnosti na nižším stupni společenského žebříčku, byl přes sv5j kolorit odmítnut. 

Oděv, který chtěli účastníci českého národního hnutí přijmout za sv5j národní, musel 

být městský, kterým by se měšťanstvo a inteligence nedegradovaly ani ve vlastní spo

lečnosti, ani v širším rámci evropském. Podstata tohoto zásadního pohledu spočívala 

v dobové, ostře vnímané sociální znakovosti oděvu. Také úvahy o výtvarných vzorech 

nového oděvu se nesly pouze v souvislostech s šatem měšťanských a šlechtických 

vrstev. Protagonisté národně-politického zápasu hledali reprezentující oděv na své 

společenské úrovni. Přijmout ho ovšem měly všechny sociální vrstvy: ve městě i na 

vesnici. Měl se stát oděvem českého obyvatelstva bez rozdílu stavu." (Uchalová, 1999, 

s.47). 

Nově utvářený "národní kroj" byl vesnickému obyvatelstvu předkládán jako něco, co 

je spojí s českým národem, jako projev hlubokého vlastenectví a v neposlední řadě 

i jako otázka pokrokového myšlení. 

67 V případě plaského lidového kroje se o těchto starších prvcích zmiňuje například Marie Láb
ková: "Podobně se jeví v obou těchto typech i plena, v XVII. stol. Vyšívaná barevným hedvábím 
s převahou barvy červené, s typickým žlutým neb zelenavým hádkem. Ornament renaissanční 
(hlavně růžice) ustupuje na mladších plenách cele bíle vyšívaných, umělému katýrkování 
v cestovém rozvržení" (Lábková, 1929, s. 9). 
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,,1 na české vesnici měl nově koncipovaný národní oděv plnit úlohu integračního ná

rodního symbolu. Zcela v souladu s ideovým základem snah o národní odívání se měl 

stát oděvem i vesnického obyvatelstva, jako nedílné součásti novodobého národa." 

(Moravcová, 1986, s. 130). 

Národní obrození a proměny společnosti přispěly k postupnému odkládání kroje 

a jeho poměšťovánL Nejprve v oblasti středních Čech s výrazným vlivem Prahy, dále 

na severovýchodě Čech, kde se rodí pnJmysl. České kraje na jihu a západě si tradiční 

oblečení podržely déle, avšak i zde, většinou ve druhé polovině 19. století, lidový kroj 

mizL 

5.3 Plaský lidový kroj 

Oblast kroje bývá kladena mezi hranice bývalých panství Plaského, Manětínského, Kra

šovického a Kaceřovského, tedy na území, rozkládající se přibližně mezi Horní Břízou 

a Rabštejnem, Lukovou u Manětína a Černíkovicemi u Kralovic. Je možno se domnívat, 

že se nosil tedy asi ve sto obcích. Ovšem některé prvky zasahovaly i do sousedství, jiné 

Mapa krojových oblastí v České republice. 

62 



1'101 Lili I Ul C:U::::I\.. "c: VLLOIIUIII L.C:::>I\.C: a I IC:II IC:L.I\.C: I\.UILUI Y • LIUUVO I\.UILUI a ::>C:VC:IIIIIIU rILC:II::>I\.O • 

zase přecházely ze sousedství na Plasko, zejména ze strany Ra kovnicka68 • 

Podle některých popisa bývá tento okrsek nazýván i kralovickým podle města Kralo

vic, přičemž ale sídlem panství bývaly Plasy s cisterciáckým klášterem. V podstatě se 

však jedná o tentýž kraj. Někdy pod názvem kralovický kroj býval míněn právě mladší 

druh plaského kroje s bílými katrovými výšivkami, ale lépe je zastat u staršího názvu 

celé oblasti i kroje, u názvu plaský, neboť obyvatelé této části západních Čech si sami 

říkali "Plazáci" a bývali tak nazýváni také od svých souseda. 

Zdejší kroj se od ostatních západočeských kroja značně liší69• Na rozdíl od nich 

vynikají plaské kroje uměleckými výšivkami, které zde mají dlouhou tradici. Uplatňují 

se nejen na čepcích a součástech prádla, ale podobně jako v jiných českých krojích, 

nacházejí své místo na rozměrných zástěrách a ženských plenách. Styl vyšívání nám 

výrazně určuje dvě vývojové fáze zdejšího, především tedy ženského kroje. Starší 

forma oblečení z první poloviny 19. století si zachovala barevné vyšívání se znatel

nými prvky barokní ornamentální výzdoby. Pokud jde o použité barvy, převládá žlutá 

a červená, hedvábné výšivky užívají především jemných tóna. Zástěry mají širokou 

a dlouhou formu. Bývají ušity z jemného lněného plátna, mají rovný, ručně lemo

vaný okraj. Plocha zástěry má podél tří stran širokou vzorovou borduru s drobnými 

ornamenty, rozmístěnými po ploše. Dominantním prvkem vzoru je vlnovitá linie, 

z níž vyrastají motivy květ a a lístka, vyšívaných úspornou technikou. Rovněž zvláštní 

a jinde neobvyklé jsou pleny na hlavu, vyšívané červeným karmazínem. Ty zdejší 

nejsou příliš široké, šířka plachetky dosahuje asi 80 cm. Na této ploše se vyšívá. Orna

ment se během svého vývoje rozrostl, zhutněl, ale vzhledem k omezenému prostoru 

se stále více zahušťují mezery ve vzorech. Tím vzniká jakoby celistvá červená plocha, 

68 "Kroj~ který se nosil v nynějším okrese karlovickém, zasahoval i na Plzeňsko (Hromice, Něm. 
Bříza, Zichlice, Chitinu, Planá, Munice). Nosil se tedy na panstvích plaském, manětínském, kru
šovickém, kačerovském, kdežto na Chříčsku (Kříčsku), ve východní části okresu karlovického, se 
s tímto krojem nesetkáváme." (Janata, 1934, s. 22). 
69 " Vliv na kroj měla i příslušnost k určitému panství, jak je patrno právě v západních Čechách. 
Tu právě ve velké oblasti kraje plzeňského je tento vliv, starobylý ráz krojů a jejich vývoj zřetelně 
viděti na pěti krojích. Nejstarším z nich je kroj chotětovský a potom stříbrský. Další je kroj plaský, 
který se nosil téměř v celém nynějším politickém okrese karlovickém. Podle starobylosti následuje 
teprve kroj chodskÝ, který je tedy mladší než plaský a nejmladším je kroj plzeňský. Původně snad 
nebylo značných rozdílů mezi těmito kroji, až se teprve po 18. století mění kroje podle svého 
prostředí a každý nese si svůj zvláštní ráz, čímž se od sebe liší." (Janata, 1934, s. 22). 

63 



1111,..111,,1111\,..11'-'-''-1'-.1'-'- YL..\.II,..IIIII,..IIII '-'-...11'-'-11,..1 11'-111'-'-1'-'- ''-UI'-UI1 - ~IUVVU I'-UI'-UIU ..;J'-V\".IIIIIIV I IL\...II..;Jf'\.U-

která ve čtvercovém útvaru zabírá asi čtvrtinu textilie70
• Již zmíněná vlnovka i zde tvoří 

oporu vzoru, někdy žlutě, jindy zeleně vybarvenou. Rovný okraj pleny lemuje užší 

vláčková krajka71 . Úprava hlavy s čepcem a vínkem je rovněž mimořádná. Výšivka se 

podobá výšivkám na plenách, avšak zvláštní je forma celku. Plaské čepce jsou ušity 

z plátna, bez vyztužení. V místě uší vybíhá čepec do výrazného laloku, který je navíc 

ještě zdéJrazněn našitím široké krajky. Celek je převázán vyšitým vínkem. 

Sukně jsou podobné jako u jiných českých krojéJ, vyrobeny jsou z temně zabarvené 

šerky zdobené našitou stuhou, košilka má kratší nabrané rukávy a krejzlík, zdobený 

drobnými vzory výšivky ladí se zástěrou. Šněrovačku překrývá hedvábný šátek. Pun

čochy jsou červené. 

Kolem poloviny 19. století, podobně jako i jinde v jiných krojových oblastech, dochází 

ke změně, a to hlavně ve stylu výšivek. Barevnost vystřídala bílá prolamovaná výšivka. 

Ty zde dosahují značné preciznosti a lze říci, že i mimořádnosti. Touto výšivkou jsou 

v řadě případéJ pokryty celé plochy zástěry, takže zástěra péJsobí jako celistvá vyšívaná 

krajka a jen těsně pod nabráním v pase zéJstává malý obdélníček základní tkaniny. 

V této době, o které zde mluvíme, se používá již jemné bavlněné plátno. Stejným 

zpéJsobem jsou vyšity i pleny na hlavu72. Starší šátek je nahrazen prolamovanými 

čepci s holubičkou a vyšívanými kosičkami. Ženské oblečení se mění, užívají se bílé 

70 "Zástěry, zhotovené ze dvou půlí lněného plátna, bývaly kdysi vyšívány barevně a kromě čer
veného hedvábí bylo použito i zeleného nebo i žlutého hedvábí, mladší bavlněné fěrtochy bývaly 
vyšity jenom karmazínem. Charakteristickým znakem jejich výzdoby byly drobné, víceméně 
stylizované motivy, rozházené po celé šíři, zatímco podle krajů se vinula vlnovka s květy, které 
postupným vývojem byly stále hustší, složitější a naturalističtějŠí. Pleny na hlavu mívaly jeden 
roh zaplněný karmazínovou výšivkou v bohaté kompozici květů, ve které někdejší vlnovku vy
značoval žlutě vyšitý"hádek': Podle ornamentu soudíc musil však těmto plenám předcházet delší 
výšivkový vývoj, nežli se dospělo k tak husté spleti vzoru, ornament na nich zaplňuje totiž úplně 
celou plochu rohu, takže nakonec i hádek se úplně ztrácí ve zmatku karmazínových červených 
lístečků a květů, jejichž tvar je možno spíše hádat neliž rozeznávat jenom podle lesku stehů" 
(Stránská, 1949, s. 136-137). 
71 Vláčková krajka je širší pruh mnohopárové krajky z jemných nití, geometrický motiv v ní tvoří 
husté plátýnko, které konturuje silná příze, pravidelně se střídající vzory vráňátek s jeleními 
rohy do sítě neboli buňkové půdice (základ vláčkové krajky). Jeden okraj je rovný a druhý tvoří 
pravidelné zoubkované vzory. Vláčková krajka je odvozena od flanderské krajky. 
72 "Fěrtochy nového kroje se šily z lehkého květovaného hedvábí, z lehkých vlněných látek nebo 
z bílého kamrtuchu a pak byly bíle vyšívány, ale jinak než dříve: poházené kytičky sice zůstaly, ale 
namísto krajkového pruhu s vlnovkou častěji se vyšívaly přímočaré prolamované čili "katrované" 
"cesty': ve kterých byly teprve jednotlivé motivy nebo květy umístěny. Toto katrování se provádělo 
v plasské oblasti docela rázovitým způsobem, mřížka byla velmi hrubozrnná a řídká, výšivka 
vpravdě poselštěná, ale působí svým zvláštním půvabem a je skutečně typická pro plasské kroje. 
Podobným způsobem byly vyšívány i bílé pleny na hlavu a kulaté trojdílné do tvrda škrobené 
čepečky, jejichž povrch byl celý proměněn v řídkou mřížku. Vázanka vzadu čili "kliky" nebo "ka
lunky" podržely zpočátku ještě karmazínovou výšivku se žlutým hádkem a cetkami, ale později 
i tyto "kliky" byly bíle katrovány a proměněny v šitou řídkou síť" (Stránská, 1949, s. 138). 
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punčochy73 a plaský kroj je v oné době již významně ovlivňován stylem kroje středních 

Čech, především z blízkého Rakovnicka. Avšak díky své tradiční výšivce si uchovává 

zcela jistě svoji unikátnost. 

5.3.1 Kroj ženský 

Košilka je šita z domácího plátna "cuckového". Ještě než se stala dovážená bavlna 

všeobecně užívanou, sil se na českém venkově v hojné míře len a téměř v každé 

domácnosti, a to i městské, se v zimě předlo. Zvláště dívky se zúčastnily činně každé 

přástky, neboť bylo zvykem, že si musely na celou svou výbavu samy upříst. Když 

měly již více přaden pohromadě, zanesly je ke tkalci. Těch bývalo hojně, nejvíce snad 

v Kožlanech. Upředené "řežný plátno" se dávalo opět bíliF4. Bělič na posekané trávě 

plátno rozložil, připevnil na koncích kolíky, na něž byly již v plátnu smyčky přitkány, 

aby se nepoškodilo. Na položené plátno stále tekla voda ze zvláštního korýtka, aby 

neosýchalo. 

Košilka pro sváteční dny byla "slovanská" z plátna "tenkýho" (širtinku), které po 

vesnicích prodávali podomní obchodníci, hlavně židé. Nebyla-Ii košilka celá z plátna 

"kupovanýho" nebo "svátkovýho", měla takové alespoň rukávy a krajzl u krku. Dle 

ušití mohou se plaské košilky rozdělit na tři skupiny, a to u krku bud' celé všité do 

uzounkého pásku, neb je pásek jen vzadu pouze k náramkovým švům a vpředu je 

košilka zdrhnuta na tkaničku, aneb je celá k stahování. Střihu jsou stejného, široké 

1 m až 1.60 m, dlouhé bud' jen do pasu nebo delší. Takové jsou však vždy pod pasem 

nastaveny plátnem "cuckovým", ať byla košilka sebejemnější. Rukávy u každé košilky 

jsou krátké "až podsatl\\ nad lokty 18-30 cm a 50-80 cm široké dle velikosti nositelky. 

Pod všechny košile "kupované" se nosívala jiná - režná, domácí, šitá stejně jako vrchní 

a to hlavně proto, aby rukávky hodně stály. Když šla pak děvčata "k muzice", brávala 

si v pozdějších letech košili "strakatou" s potištěnými kvítky. 

73 "Punčochy například i u novějšího kroj dlouho zůstaly červené i s cvikly po stranách a teprve 
v posledních letech vydobyly si místo i bílé punčochy; děvčatům v bílých punčochách Plazačky se 
zpočátku smály, že prý mají březové nohy." (Stránská, 1949, s. 139). 
74 "Nebylo lehké najít dobrého bqiče, jen některý požíval všeobecné důvěry. Známějším byl bílič 
pod Jarovem, pak v Kralovicích Siml, ale roku 1872 zg hrozné průtrže mračen vQda mu bělidlo 
skoro odnesla a od té doby je již nikde znovu nezřídil. Cilejší a mladší bílič byl na "Smerku" (Nová 
Ves), byl sice již na samém krajíčku plaského panství, ale přes to si přinášely k němu zdaleka ženy 
plátno k bílení. Každá žena mívala najednou 20-50 loket plátna." (Lábková, 1920, s. 3). 
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Krajzl, "krejzl", "krádl" nebo "krádlíček" se vázal na krk zvlášť, ovšem pouze ve 

svátečních dnech. Byl asi 10 cm široký a 1 m dlouhý. Nejstarší býval vyšíván plochým, 

jednostranným stehem červeným, karmazínovým "hedvábím" (lesklou přízí), místy 

ještě žlutým promíšeným a "zlatými" nebo "stříbrnými" kulatými "penízky". Vzor na 

krajzlu sestává pravidelně z vlnovitě probíhajícího hádku, okolo něho vynJstají pravi

delně r6že, bud' jen plané, pětilisté nebo plnokvěté, zahradní. Někdy se k nim přidávají 

tulipány v r6zném provedení, od primitivních až po značně vyspělé tvary. Celek spojují 

a doplňují troj- až pětilístky. Vázal se bud' dozadu (starší) nebo dopředu (mladší), 

dle toho, jak to výšivka svou nehotovostí vyžadovala. Na druhé dlouhé straně bývala 

přišita bílá úzká paličkovaná kraječka. 

Šmizetka z "kamrtochu" je jakousi nejpozdější součástí kroje, přenesena sem byla 

z městského oblečení. "Krogník" měl u krku našitý "krejzlíček" z "krádlíčk6", to je vo

lánk6, vyšívaných bílou bavlnkou jako u košilky. Šmizetka má vpředu i vzadu po velkém 

cípu, který se dobře hodí k zastrčení do pasu za fěrtuch nebo k převázání šň6rkou, 

přední cíp je ozdoben sámečky, uprostřed nichž jsou po celé délce našity knoflíčky. Pod 

krádlíček okolo krku se převázala pentle, vpředu "pod bradou" se zavázala a sepnula 

špendlíkem. Šmizetka musela vždy být hodně tuhá, naškrobená jako "mužská fore

metka" a brána na obyčejnou domácí košili jen s takzvanými "svátkovými" rukávy. 

Živůtek nazývaný též "žib6tek", je květovaný, portelový, dykytový, damaškový i polo

hedvábný, r6zných barev. Živ6tek je nízký, vpředu sahající pod prsa, vzadu vyšší, 

podšit býval režným plátnem, vyztužen kosticemi a obšit bílou k6žičkou. Vzadu se 

k němu přišíval "honzík", "honzíček" nebo "jelito", vyplněný řezankou, na který se 

teprve vázaly sukně, aby se "nevezly" a tělo nebylo "přetrženo". 

Peřinka neboli "polštáříček", jež se kladla pod živ6tek, byla čtvercového střihu, je šita 

z damašku, dykytu i brokátu, hedvábí nebo i jiných dostupných materiál6. Obyčejně 

bývala vyšívána penízky, zlatými portami, šň6rami i dracounem. Bývala samý květ 

a plnila se vatou nebo peřím. 

Šněrovačka, taktéž ,,Iajblíček", ,,Iajblík", "jajblík", novější nežli živ6tek, byla portelová, 

damašková, vlněná jakož i rypsová, brokátová, dykytová, merinová (tenká vlněná), 

modrá, z kalamánu, i černá ze sukna, lemovaná bílou k6žičkou. Má "kšandy", "aksle", 
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široká byla podle objemu těla, vpředu s kulatými prosekávanými dírkami k "zašněro

vánr' barevnou tkaničkou nebo bílou šňarkou. Šněrovačku ještě dále zdobily zlaté, 

úzké porty, barevné šňarky, tkaničky, barevné hedvábí, svítivé kympíčky, agránky, 

dracoun a zlaté penízky, podšita byla plátnem s vloženými rákosy. Vzadu byla jelítka 

jako na živatku. Lajblíčky šívali lajblíčkáři, kteří jezdili s nimi na jarmarky. Když šlo 

děvče k muzice, brávalo si na šněrovačku pásek z bílého plátna, aby se neumazala od 

zpocených rukou. 

Sukně vrchní bývaly dříve jednobarevné, tedy bez jakýchkoli vzora. Říkalo se jim 

"šerky", "rašky vostré". Ze lnu i vlny, jež si každá žena doma sama upředla, dala udělat 

u tkalce plátno75 • Vlněnou sukni mívaly dokonce i děvečky na statcích, neboť k svému 

ročnímu platu 15-16 zlatých dostávaly jako "výslužku" i libru vlny, kterou si vždy samy 

upředly na "flandu". Ostříhaná vlna se máčela a prala v kotli, pak se sušila na laťových 

prknech. Když byla suchá, česala se "vochlicr' aby bylo každé vlákénko zvlášť. Pak 

se teprve předla na kolovrátku. Sukně "plátěnky" se barvily doma76
• Též se upředený 

len nebo vlna barvil v přadenech. Pak obyčejně utkal tkadlec sukni "míchanou", útek 

z jedné a osnovu z druhé barvy, často byla i jedna niť vlněná a druhá lněná. Asi 3 m 

široká sukně byla šita ze 4-5 "polr' naprosto rovných. V pasu měla "faldy vod kraje 

do kraje", vyjma "předničky", jež byla ušita bez "faldu" (záložek). Všechny sukně měly 

barevné lemovky a široké pOdsazení z kanafasu. Na nich zrovna uprostřed se našívala 

až 10 cm široká květovaná raznobarevná "pantel". 

Sukně květované začaly ženy nosit okolo čtyřicátých let 19. století. Látky na ně 

prodávali "kramáři po jarmarkách", měli i jiné věci, pentle, lajblíky, šátky apod. "Kytle" 

- květované sukně, strakaté, všech možných barev byly vlněné, potištěné, z cirkasu 

nebo damašku. Dcery z bohatých rodin měly sukně "portelové", hedvábné, z drahého 

kvítkového brokátu. 

Spodniček se nosívalo 6-7, někdy i 15, všechny naškrobené "jako votýpka", barevné 

kartounové "kožlanky", "plátěnky štráfované", které bylo možno pořídit o jarmarku 

75 "Když si ho vod tkalce přinesly, ustřihly ho, vobarvily, ušily a bylo to." (Lábková, 1920, s. 5). 
76" To se koupily u žida "třísky na barvení': namočily se pak do hrnce s vodou a daly vařit. Do té 
vody se namočilo plátno, jež se povařilo, vytáhlo a sušilo." (Lábková, 1920, s. 5). 
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v Kožlanech. Byly stejně šité jako sukně vrchní, jen kratší. Aby nebylo nutno tolik sukní 

stále prát, nosila se i sukně "vatýrovaná", která hodně odstávala. 

Zástěry rovněž zvané "fěrtochy", "fěrtuchy", ke starším sukním šerkovým, bývaly 

těžké portelové, damaškové, brokátové, dykytové, "herbávné", s různým základem, 

vždy však jednobarevné, s vetkanými barevnými dracounovými kvítky. Okolo krajů 

byla přišita asi 2 cm široká, trochu nabraná jednobarevná hedvábná pentlička. V druhé 

fázi vývoje plaského kroje byly fěrtuchy z plátna bílého, často i vzorkového, vyšíva

ného karmazínovým červeným "hedvábím" (lesklou přízí). Ke květovaným sukním už 

svobodné dívky a mladé ženy nenosily fěrtochy červeně vyšívané. Ponechaly si je jen 

starší ženy a u mladých přicházelo do obliby vyšívání čistě bílé, ne již plně vyšívané, 

ale celé "katrované", velmi pracně vytvořené. Vzor na třech stranách "fěrtoušku" 

z jemného plátna se skládá z rovných "cest", oddělených velkými kulatými dírkami od 

sebe a v rozích zalomených. Na "katry" se plátno trhalo "jahlou". Každá "cesta" je celá 

katrovaná, obyčejně jiným vzorkem než předešlá77 • Okraj fěrtoušku je široce zoubko

vaný v "cokny" a lem bývá až k první cestě opět celý vykatrován. Na této mřížkované 

půdě jsou pak vyšity složité rosety, listy nebo drobná kvítka. 

Pantle hedvábné se nosívaly pouze k fěrtochům z kupované látky. Vyšívané se uva

zovaly kalounky přišitými u fěrtoušků. Na koncích pantlí bylo našito těžké "dracounové 

třepenP'. 

Šátek na krk "herbávnej malej" různých barev, nejčastěji však červený "tabulkový", 

byl bud' s květy nebo bez nich; vždy však měl ručně vázané "třásně". Na šáteček se 

okolo krku uvazoval teprve červeně vyšívaný krajzl od košilky. 

Korále na krk bud' "svítivý", "zrcádkový" z foukaného stříbrného skla, stejně jako 

"brumbály", nebo modré i červené sekané granátky měly vpředu několik, často 6-7, 

nestejně dlouhých řad, často splývajících až k pasu. 

77 "Některá dovedná vyšívačka dovedla i 4 druhy "kater" a to "podlouhlý katry': "hráškový katry" 
a jiné." (Lábková,1920, s. 7). 
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Pentle ke korálum představuje v západních Čechách určitou zvláštnost, přivazovala 

se vzadu v týle na korálky k větší ozdobě. Vázala se na kličky a konce visely po živ~tku 

dol~ až doprostřed sukně. Tato zvláštní černá hedvábná stuha byla asi 10 cm široká 

a dlouhá asi 150 cm. Konce byly bohatě vyšity barevným hedvábím a penízky a za

končeny dracounovým třepením. Není vyloučeno, že tyto výšivky mají starší tradici. 

Kapsář býval z kanafasu, míval čtvercový tvar, některé "parádnice" na něj našívaly 

ještě r~znobarevné cípky. Takovým kapsář~m se pak říkalo "vokaté". 

Kapesní šátek byl bílý s vykroužkovanými cípky nebo i barevný, kupovaný. Do něho 

se balily modlitební knížky do kostela. 

Punčochy červené, silné vlněné, v létě pak slabší, mívaly vždy po stranách od chodi

dla až ke kotník~m vyšívané barevné "cvikle"78. 

Střevíčky bývaly černé, sametové "b~tky" s "Iakýrovanými" okraji, "hnízký", vykro

jené vpředu do čtverhranu, zprvu s nízkými širokými podpatky "kramfleky", později 

s úzkými a vysokými. Vpředu byly ozdobeny mosaznými kovanými "spřezkami". Poz

ději se nosívaly "parýsky lakýrované", "blejskavé" nebo "brinelky" bud' se stuhou nebo 

s páskem, hodně vykrojené, s "kolomastrikou" (gumou), aby nepadaly z nohy. 

Čepečky s "ouškama" nosily plaské dívky a ženy "za starodávna", to je do počáteč

ních let 19. století. Je to pruh plátna, široký asi 25 cm a dlouhý asi 50 cm utržený z celé 

šíře domácího plátna. Jeden krátký konec byl uprostřed vystřižen do kulatého cípku, 

na protějším konci býval cípek vždy našit, protože šířka plátna již na něj nestačila. 

Vyšívaný vzor je složen z naturalistických planých r~žiček a lístk~. 

Vínek na hlavu, nošený svobodnými děvčaty na prostých vlasech, učesaných v drdo

lek, vdanými ženami na čepcích s "ouškama", je z bílého pruhu plátna, úzkého asi 

7-9 cm a dlouhého asi 1 m. Prostřední část pruhu v délce asi 40 cm je vyšívána ba

revnou lesklou přízí, v barvě převážně žluté, míšené někdy s červenou. Vázal se okolo 

78 "Selky z okolí Chříče, kde se plaský kroj nenosil, dobíraly si plaské: "Co pak mě neznáte v tom 
černým kabátě, co pak mě neznáte, že sem plaská, červený punčochy, telecí střevíce, snad nejsem 
hezká?" (Lábková, 1920, s. 9). 
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hlavy a vzadu se uvázal bud' na uzel nebo na kličku. Zp~sob vázání čepečku byl takový, 

že z čepečku vpředu bylo vidět pouze vyšívaná ouška. 

Jahlička žlutá, tepaná, mosazná, dlouhá, se kladla na vlasy podél vínku. Tuto ozdobu 

nosila pouze svobodná děvčata. 

Nevěsta i družičky měly vlasy na ohon tak, jak bývalo běžně zvykem, na něm vínek. 

Byl to pásek ze širší pentle, na něm byly našity r~žice vpředu i vzadu, uprostřed pak 

jedna největší, směrem ke kraji se r~žice zmenšovaly. Uprostřed na ohonu mezi vín

kem se připínal ještě zelený věneček. 

Čepeček s "klika ma" nošený jak svobodnými tak i vdanými ženami, je z bílého kamr

tochu. Čepeček samotný je sešitý ze dvou díl~, a to z dlouhého pruhu a pak z dýnka. 

Je katrový, p~vodní plátno nelze v~bec rozeznat. Nitě jsou pokud možno vytrhané 

háčkem a tak z celé p~dy je vlastně utvořena řídká síť, prošitá r~znými katry a vyšitá 

obvykle jemným rostlinným vzorem. 

"Kliky" kalunky, kalounky k čepečk~m jsou z pruhu kamrtuchu, dlouhého asi 130 cm 

a širokého asi 18 cm, vyšívaného bílou bavlnkou samými katry. Starší provedení bývalo 

vyšíváno, novější bývalo celé bílé. Velikostí jsou stejné s předešlými, jen o trochu užší. 

Kliky se nikdy nesešívaly, ale doprostřed pruhu se navázala bílá tkanička, následně se 

oba konce křížem přeložily a tkaničkou převázaly. Potom se teprve přišily hotové kliky 

k čepečku a s nimi se připíchla ozdobnými "brumbály" hvězda, mašle, kytka nebo květ, 

tj. velká kukarda z uzounkých barevných pentliček. 

Plena s "červeným herbávím" zvaná "karmazínová" je čtvercová, v pr~měru asi 

85-90 cm a vyšívaná na bílém kamrtochu červenou kroucenou přízí. V rohu je vyšit 

plochým jednostranným stehem veliký květ, u starších řidší, promíšený i "herbávím" 

jiných barev. Obrysy i vnitřky květ~ jsou zd~razněny skleněnými korálky r~zných barev 

a zlatými i stříbrnými penízky. Zvláštní hádek, který výšivkou probíhá, vychází ze spod

ního rohu, vlnovitě probíhá dolními stranami výšivky, z nichž na obou stranách vybíhá 

a je ukončen drobnou větvičkou již mimo rohovou hustou výplň. Plena se vázala pod 

bradu na malinký uzlíček, aby se co nejméně plátna pomačkalo, a nosila se vždy jen 

na čepečky bílé, kulaté; na dřívější s "ouškama" býval uvazován jen vínek. 
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Plena celá bílá, je mladší než předešlá, opět vyrobena z "kamrtochu" préJměrné šířky 

1 m. Vyšívaná je pouze bílou bavlnkou. Podklad je upraven trháním nebo "volzinknu

tím" do řídkého tkaniva - "řešeta" a má bohaté mřížkování s rlJznými vzory. Celý roh se 

skládá z několika pruhu cest, uprostřed se lomících, poslední jsou doplněny čtvercovou 

výplní, čímž je roh úplně uzavřen a jakoby uříznut. Vyšívání bylo velice pracné79 • 

Čepec "komeníček" začala si na hlavu vázat svobodná děvčata přibližně v padesá

tých letech 19. století. Byl kulatý, z bílého plátna jako dětská čepička, nevyšívaný, jen 

"vokolo huby" měl našité kraječky jako "trubičky", v nich prošité červené vlnky nebo 

pentličky. 

Halenka kazajka, kabátek pro léto byla bílá piková, lehce "švonepajová" s hlubokým 

výstřihem u krku, pod pasem vzadu s krátkými širokými šusky, varhánky, "repetýr

kami", bíle zavroubenými. Rukávy úzké, dlouhé až k zápěstí, s malým rozparečkem, 

zapínaly se porcelánovým knoflíčkem. Halenky neměly žádné výšivky. 

Kabátky pro sváteční dny byly dvojího druhu, a to bud' soukenné bílé nebo černé. 

Byly stejného střihu jako halenka s hlubokým výstřihem, aby se uplatnil "hedvábní

ček", hedvábný šátek vázaný přes košilku. Nebyly vyšívány, jen lemovány kožešinou, 

a to černé bělavým králíkem, bílé pak králíkem zrzavým; ty pak byly lacinější. Kabátky 

jsou součástí svátečního kroje, v něm šla i nevěsta na svatbu. V košilce s lajblíčkem 

šla děvčata pouze "k muzice"; to měla košilku silně naškrobenou, neboť rukávy by se 

v kabátku pomačkaly. 

Kožíšky na zimu ze žluté ku že, chlupy "cápovacr' obrácené dovitř, někdy stejného 

střihu s předešlými, se šuskem, nebo krátké jen do pasu. Bez šusku se nazývaly 

"kulaté". Oba druhy jsou lemovány černým beránkem a vyšívány ruznobarevnými 

vlnkami. Zapínány byly na "čamary", to je na dvě až tři kožené "kličky", jež se dopínaly 

na kulaté nebo podlouhlé knoflíčky. 

79 "Pleny, zástěrky i čepce se vyšívaly doma, ale hlavně je zhotovovaly vyšívačky zvané "švad
lenky': a to za kus jetele, bochník chleba, hrnec mléka, drobet mouky apod. Bývaly skoro v každé 
obci. Pleny se vyšívaly v zimě někdy i celé noci, když byl spěch, na stojatém rámu, jenž se po práci 
přikryl deskou, že vypadal jako stůl. Vzor se na plátno nakreslil "plajštiftem': pak se propíchaly 
dírky, obšily se a" teprve se vyšíval katr': Když svítilo sluníčko, šly ženy honem" rejsovať: Natáhly 
na rám "kamrtoch': daly do okna a proti slunci "rejsovaly" z hlavy." (Lábková, 1920, s. 12-13). 
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Rukavice ke kožíškům bývaly žluté, kožené, s jedním prstem, vyšívané barevnou 

vlnou "metličkami". Někdy však jen černé, pletené z vlny. 
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5.3.2 Kroj mužský 

Košile pro všední dny z domácího plátna "cuckovýho", pro svátky z "tenkýho" kupo

vaného, měla u krku jakési nabrání, které bylo všito do tkaného pásku zeleného nebo 

modrého. Vpředu měla rozparek, jenž se nahoře sepjal sponkou ze dvou knoflíčk6 

spojených drátem. Knoflíčky se provlékly dírkami vystřiženými v pásku. Vpředu byla 

košile "plonk". Později sena ni nosily naškrobené "foremetky", jež se okolo krku přiva-
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zovaly tkaničkami. Rukávy u košile byly vždy široké a dlouhé, dole s rozparkem a všité 

rovněž do stejného pásku jako u krku. "Svatebnr' košili dávala nevěsta ženichovi, který 

jí za to dal výměnou pěkné střevíce. 

Vesta "větším dílem" z tmavého modrého sukna, výjimečně černá sametová, zapínání 

měla až ke krku. Po jedné straně mívala často hustě vedle sebe našité mosazné knof

líky hodně vyleštěné, sloužící k jejímu zapnutí. Nebývala nikdy barevně lemována. 

Koženky kalhoty "zvířecr', obarvené žlutou hlinkou, byly dvojí: krátké jen pod kolena 

a dlouhé do bot. Každá nohavice byla "podvázána", tj. zavazována "klofpajčem" 

- dvěma dlouhými řemínky, "mašlemi" na koncích rozšířenými v "lopatičku" s vytlou

kanými a vystřihávanými dírkami. Po každé straně měly velkou kapsu. K6že na kalhoty 

byly kupovány od vrchnosti80 • V zimě byly užívány všude "ovčr' koženky. Bohatí sedláci 

měly dlouhé "rajthózny" z modrého sukna jako kabát, od pasu podél boku bylo vždy 

po každé straně po jedné řadě mosazných knoflík6. K těmto kalhotám se nosily boty 

s "holenama", do nichž se tyto kalhoty zastrčily. 

Kazajka z tmavě modrého sukna byla krátká bez šos6, "kulatá". Kamizolka vzhledem 

stejná, byla jen o něco delší, asi tak do poloviny lýtek. Obě u krku s tvrdým prošívaným 

límečkem, jenž vybíhal vpředu v cípy. Kazajka měla po každé straně jednu kapsu 

vrchní, vespod pak na pravé straně v podšívce jednu náprsní kapsu. Dírky se obšívaly 

černě, knoflíky byly potaženy tímtéž suknem, z jakého se šilo, a byly šity daleko od 

sebe. Kazajku nosili vesničtí mladíci - "chasníci" do kostela v létě, v zimě kamizolku, 

ženatí oblékali dlouhý kabát. 

Kabát dlouhý "šosák" z tmavomodrého sukna byl šit, jakož i všechny ostatní části 

mužského kroje, podle střihu shodujícího se s plzeňským. V oblasti břicha byl krátký, 

vzadu se šosy, nad nimiž byl našit nízký červený proužek se dvěma velkými knoflíky. 

Po každé straně je všita velká kapsa se čtyřmi knoflíky. Vpředu na kabátu se nachází 

jedna řada řídce našitých mosazných knoflík6. Rukávy končí manžetkou a několika 

knoflíky našitými nad sebou. 

80 "Po honu na srnky i laně dávala vrchnost sama kůže vydělávat. Pak byla na ně udělána dražba 
a prodávaly se na "desátky':" (Lábková, 1920, s. 15). 
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Plášť rovněž z modrého sukna je nejmladšího pavodu, až z poloviny předminulého sto

letí. Byl bez rukáva, ruce se provlékaly vystřiženými otvory pod "krádlem". Krádl býval 

buďto jen jeden hodně nabraný, dlouhý až k zápěstí, někdy bývaly dva i více. Postup

ně, jak se na sebe našívaly, byly stále kratší. Plášť neměl žádné ozdoby a zapínal se 

na obyčejné knoflíky. Přesto stál hodně peněz, neboť se při jeho výrobě spotřebovalo 

až 12 loket sukna. 

Punčochy se nosily vždy bílé pletené, v létě slabší, v zimě vlněné silnější, domažlické, 

vždy dlouhé. 

Střevíce černé, "hnízké" s mosaznými přezkami. Později se nosily vysoké černé boty 

"faldovky". Byly měkké a říkalo se jim boty "sprostý". Kromě nich si moži obouvaly 

tvrdé boty, a to buď vykrOjené s "kolenama", nebo nižší pod kolena. 

Šátek na krk se vázal šikmo složený okolo límečku u košile a vpředu se zavázal na 

kličku nebo na uzel. V tom případě se jeho konce vyndaly na vestu a dosahovaly až 

k pasu. Byl menší "jako stal veliký", černý hedvábný "pro parádu", jindy zase obyčejný, 

razných barev. 

Vlasy mívali starší sedláci dlouhé až na ramena, sčesané dozadu. Mladí si vlasy již 

stříhávali. 

Čepice "vydrovka plazácká", zvaná rovněž "beranice", měla nejčastěji soukenné 

dýnko zelené, na rozdíl od červeného z Plzeňska. Uprostřed býval našitý knoflík nebo 

třapec. Okolek byl z černé vydry, vzadu ohrnutý. Pod klobouky se na hlavu nasazovala 

dlouhá černá pletená čepička s třapcem; ta vypadala jak "pytlík na tabák". 

Klobouk černý, tvrdý "kastorový" byl vyšší nežli na Plzeňsku, měl však menší otvor na 

hlavu, protože se pod ním nenosila beranice jako tam. Okolo střechy měl zavázanou 

černou hedvábnou mašli. Klobouk se často ještě vázal pentlemi pod bradu. 

Ženich si brával na svatbu hedvábný, francouzský manšestrový cylindr černé barvy, 

s rovným dnem. Za cylindrem měl zastrčen dlouhý prut rozmarýny a na něm červenou 

a bílou pentličku. Měl tradiční kroj jako obvykle, pouze celý nový a poprvé si na sebe 
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vzal dlouhý šosatý kabát. Na levém rukávu měl uvázánu bílou pentli "fábor" s rozma

rýnou. Družba býval ustrojen stejně jako ženich. 

Kapesník pěkný polohedvábný "kosmonský", červený se nosil celý ukrytý v kapse. 

Šperky se nenosily vůbec. Jen bohatý sedlák si dopřál "pakfonových" hodinek. Hůlky 

mívali jen starší sedláci. 

Kožíšek na zimu býval krátký jen do pasu a nosili ho jak mladí, tak i staří. Byl vždy 

nepovlečený, cápovicí obrácen dovnitř a obrouben černým beránkem. Byl vyšíván 

barevným harasem, nebo hedvábím rostlinnými ornamenty. 

Rukavice ke kožíškům byly taktéž kožené s beránkem a s odděleným prstem pro 

palec. Vázaly se na tkaničku kolem krku. 

Ve všední dny bývaly oblékány obnošené součástky kroje svátečního. 

5.4 Chebský lidový kroj (německý) 

Tento kroj nese znaky oděvu německého etnika, které v době zrání krojů bylo na 

Chebsku silně zastoupeno. Krajové oděvy se zde ustálily do poměrně jednotné po

doby, kterou najdeme v Pošumaví81 i Krušnohoří. V případě kroje ženského se tento 

kroj velmi podobá lidovému oděvu z oblasti mezi Norimberkem a Chebem. Pokud 

jde o oblečení mužů, zde bychom největší podobnost našli s krojem, který se nosil 

v oblasti Sasko-Altenbursko82• Zde můžeme vidět jistou provázanost mezi jednotlivými 

německými kraji, nacházejícími se jak na území, které bychom později označili jako 

území německé Říše, tak i mimo ni. 

81 Šumavský kroj vykazuje zřetelnou podobnost s oblečením hornorakouským, alpským. "Pozo
ruhodný je obzvláště nádherně vyšívaný pánský opasek, alpské podkolenky a kulatý klobouk. 
~enské kroje nejsou ovšem tak nákladně zdobené jako ty z našeho kraje ... nelze se divit, vždyť 
Sumava nebyla nikdy zdrojem bohatství." (Hofmann, 1909, s. 99). 
82 Sasko-Altebursko (Sachen-Altenburg) bylo německé knížectví z období let 1826-1918, jehož 
území se skládalo ze dvou oddělených částí, které obě ležely v oblasti dnešní německé spolkové 
republiky Duryňsko. V roce 1910 mělo rozlohu 1324 km2 a 216 100 obyvatel. Původně obýváno 
staroněmeckými kmeny Durynků a Franků. Hlavní město byl Altenburg. 
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V chebském kroji převládá černá barva u žen i mužů. V kroji jsou časté součásti šité 

z brokátu a hedvábí. 

"V kroji převládá zde oblíbená černá barva u žen i mužů. Ti nosí černé kalhoty s výraz

nými šlemi, černé klobouky a kazajky. Novější podoba kroje je ovlivněna módou a tex

tiliemi 19. století. Převládají v nich součásti šité z brokátu a hedvábí." (Langhamme

rová, 2001, s. 132-133). 

Ženy nosily sametové vypracované šněrovačky a přes prsa nakoso šátek. Typické pro 

ženský chebský kroj bylo zvláštní vázání šátku na hlavě v týle a do věnce nad čelem. 

Zvláštností chebské oblasti je i používání stříbrných šperků, které byly výraznou 

součástí ženského kroje. "Chebské náhrdelníky jsou sestaveny z filigránem pojedna

ných stříbrných rozet s vetknutými mincemi. V propojení se stříbrnými řetízky vytvářejí 

rozměrné ozdoby ženského oblečení." (Langhammerová, 2001, s. 133). 

Tyto kroje se nosily nejen v oblasti Chebska, ale i v Krušnohoří. Na Karlovarsku, 

v okolí Žlutic či Teplé a na dalších místech západního pohraničí se ženský kroj vyzna

čoval zlatými či stříbrnými čepci se stuhami v týle. 

"Zmíněné oblečení žen i mužů bylo alespoň v poslední fázi vývoje více dobové než místní, 

více evropské než domácí. Udrželo se v užívání poměrně dlouho, často do přelomu 19. a 20. 

století, v replikách a novotvarech o deset i dvacet let déle." (Langhammerová, 2001, s. 134). 

V současné době zažívá chebský lidový kroj určitou renesanci, kdy se nosí při 

slavnostních, případně folklorních příležitostech pořádaných německými krajanskými 

spolky v zahraničí, především ve Spolkové republice Německo. Jednotlivým součástem 

chebského kroje, jejich vzhledu případně i jejich historickému vývoji, se budeme 

podrobněji věnovat v následUjících kapitolách. 

5.4.1 Kroj ženský 

Spodní prádlo ženského lidového kroje se skládalo z košilky (Hemm, Hemmat), 

falešné košilky, plátěné kytlice, krejzlíku, podkolenek, "fazalettlu" a vyšívané zástěry. 
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Košilka (Weibatzhemmat), takzvaná "Iepšr' košilka byla velmi dlouhá, vyrobená 

z jemného lněného plátna. Na prsou a v podpaží se objevovala krajka s červeným 

podkladem nebo bílá výšivka. Košilky do práce bývaly zhotovené z hrubého lněného 

plátna a měly jen krátké jednoduché rukávy až k lokt6m. 

Bývalo pýchou každé hospodyně, že si košilky, a to jak pro sebe, tak i pro osazenstvo 

celé domácnosti, zhotovovala sama. Ženy tedy máčely, lámaly, česaly len, předly ho 

a z takto utkaného plátna košile samy zhotovovaly. Samotné střihy košilky bývaly tak 

dlouhé, že dosahovaly až ke kolen6m. 

Prsní partie se zhotovovaly z jemnějšího plátna, než části spodní. Košilky byly kolem 

krku uzavřené a uprostřed byl přichycen kaloun na stahování. 

Krejzlík byla zvláštní část kroje, která nebyla na krční části košilky nikterak připevněna. 

Většinou jakoby nedbalým záhybem volně obtáčel krk, a tím, že byl z pološkrobeného 

plátna, byl dostatečně tuhý na to, aby od krku odstával a svíral s ním téměř pravý 

úhel. V některých oblastech krejzlík pevně spočíval na krku, pokládal se a vepředu 

směrem dol6 se poněkud rozvíral. Rovněž tak šířka a snad ještě více tvarování límce 

bylo v r6zných částech kraje r6znorodé. Velmi často nacházíme hrubě vroubkovaný 

("zubatý") okraj s jednoduchým děrováním. 

Ke špenzru, který se v oblasti objevil okolo roku 1830 a zcela zde zobecnělo patnáct 

let později, se místo krejzlíku začal nosit krásně vzorovaný hedvábný šátek. Zejména 

pak v menších městech a k nim přiléhajících vesnicích. 

Nelze ovšem říci, že by pro nošení krejzlíku a šátku platila nějaká obecně závazná 

pravidla; obě ozdoby krku se nosily současně, záleželo zřejmě na vkusu té které 

konkrétní osoby. 

Nabírané rukávy (Buschirmel), v oblasti Chebska, při jazykové hranici s českým 

prostředím83, se objevuje starší typ nabíraných rukáv6, které se velmi podobaly těm, 

které je možno vidět i u českých kroj6. Jedná se samostatný díl kroje, který se k němu 

dodatečně přivazoval. 

83 Jedná se o jih a východ Chebska, kde se tento starý typ "nasazovacích rukávů" udržel. Naopak 
v části severní, západní a jihozápadní, až na StNbrsko a Tachovsko, byly nabírané rukávy ke 
košili přišité, takže tvořily jeden celek. 
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"Již ve 13. století nacházíme ve středověkých básních, v popisech krojů selek, že 

tyto si nabírané rukávy zvlášť přivazovaly." (Hofmann, 1909, s. 19). 

Falešná košilka ('s falsche Hemmat), v mnoha oblastech německého Chebska 

představoval tento typ košilky lehkou vzdušnou jupičku, která se skládala pouze 

z krátké pruhu látky na zádech a dvou nabíraných rukávů84 • Přes ni pak byla oblékána 

skutečná košile. 

Fazalettl85 (kapesník), jak by se na první pohled mohlo zdát, nejedná se zde 

o kapesník sloužící k utírání nosu nebo potu, ale výlučně o ozdobný prvek kroje. Tato 

móda se objevuje v 18. století ve Francii, kdy dámy držely kapesník v ruce. Selky, ač 

se to zdá neuvěřitelné, tento zvyk přejaly, avšak kapesník nedržely v ruce rozložený, 

ale poskládaný do úhledného čtverce, který ještě přeložily napůl, a pak ho pevně 

přimáčkly na modlitební knížku. I jednoduché kapesníky byly na svém okraji vroubko

vané, případně se vzory. 

Punčochy byly upleteny na zimu z bílé ovčí vlny, na léto pak z bavlny. Na nártu měly 

často velmi hezký pletený vzor, zvláště oblíbený byl takzvaný paví. Zimní punčochy 

byly velmi tlusté, takže nohu kolem kotníku a nártu nezvykle zesilovaly. 

Při práci v domě a na hospodářství se chodilo zhruba 9 měsíců v roce bez punčoch, 

pouze bylo-Ii značně chladno, chránil si člověk spodní část nohy při práci. Na jihu a jiho

východě Západních Čech se nosily punčochy rudé barvy, mnohem delší než v ostat

ních částech Chebska. 

Spodnička ('s Betthupferl), tato součást oděvu byla zhotovena z pevného, křížo

vým tkaním utkaného plátna. Selky nikdy nenosily spodní kalhoty. 

84 Pokud jde o délku rukávů obecně, to znamená jak u nabíraných rukávů tak nařasených 
rukávových manžet, končily obvykle lehce nad loktem. Zakončení bylo barevným stahovacím 
páskem. Tento pásek nebyl našit až na konci rukávu, ale zhruba 5 až 8 centimetrů nad ním, 
takže obepínal paži v její horní polovině. Pochopitelně používaly se též dlouhé rukávy. 
85 " V některých oblastech našeho kraje nazýváme kapesník, jak bylo již zmíněno, slovem Faza
lettl, tj. převzatým italským výrazem, který k nám dorazil v 16. století přes Francii a Německo 
společně se suknem. Na své dlouhé cestě se však poněkud změnilo. Výraz ,Fazoletto' nacházíme 
ostatně již v 15. století v Itálii" (Hofmann, 1909, s.20). 
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Vyšívaná zástěra (g' stickte Furta) společně s tylovým závojem se nosila námi 

již zmíněná vyšívaná zástěra, jejíž výrobu se ženy z Chebska naučily od obyvatelek 

Krušnohoří. Vzhledem k tomu, že domácí výroba těchto sukní byla náročná a hlavně 

nákladná, přestala se záhy vyplácet a sukně domácí výroby nahradily sériově vyráběné 

sukně z krušnohorských továren. Vyšívané sukně se nosily při slavnostních příležitos

tech ještě i počátkem 20. století. 

Šátky používané v Chebském regionu bychom mohli rozlišit na čtyři základní typy. 

Prvním z nich je takzvaný "SchnappentUchI86", dalším plena, následuje velký šátek na 

hlavu a tylový šátek. 

"Schnappentuchl", tento druh šátku se používal v celé německé části severozápad

ních Čech a byl pro ni typický. Nevázal se jednotným způsobem, existovalo mnoho 

způsobů, jak tento šátek vázat. Vázání, které jednomu připadalo pěkné, považoval jiný 

za nehezké a nesprávně provedené. Vázání tohoto šátku nebylo v žádném případě 

jednoduché, žena si ho nedokázala sama obstarat, vždy jí musel někdo pomoci87
• Nyní 

si zkusíme způsob uvazování šátku blíže popsat. 

Nejprve se šátek diagonálně přeložil, nasadil se středem na čelo a jeho konce se 

ohnuly dozadu. Za hlavou se zavázaly a konce se opět daly dopředu. Oba konce se 

pak vlevo i vpravo od temena protáhly dolů a vytvořil se z nich uzel, jakési polokoule 

či zobáčky. Hlavní věcí zůstávalo, aby se velké barevné květy objevily přesně na 

"zobáčcích", což vyžadovalo naprostou přesnost práce při vázání. Proužek na čele 

musel zůstat jednobarevný (většinou černý) a hladký. Dosahoval až do středu čela. 

Nebylo to ale pravidlo, v různých částech kraje býval položen různě vysoko. Rovněž 

bychom mohli vidět, jak různý vzhled měla ta část šátku na zadní části hlavy. Jednou 

se nacházela vysoko, vzadu rovnoměrně vydutá a volná, podruhé pevná, přiléhající. 

Také vzadu visící konce šátku někdy dosahovaly k pasu, jindy až na zadek. 

86 Jeho jméno je odvozeno od německého slova "Schnappe': což je slovo používané v myslivosti, 
označuje každý šátek, který je možno nasadit a sejmout z hlavy. Odtud tedy "Schnapptuch': 
"Falltuch': od slovesa "schnappen" = rychle padat dolů. 
87" Tehdy se mi na mých sběratelských cestách v letech 1904-1907 několikrát stalo, že taktéž staří 
lidé, ačkoliv sami i jejich rodinní příslušníci Schnappentuch až do roku 1880 nosili, čili denně 
si ho museli vázát, už přwsně nevěděli, jak se měl správně "stavět': Takže hodně dlouho hledali, 
vázali, rozvazovali a znovu zavazovali, než mohli konečně říci, že se jim podařilo správně tuto 
uměleckou stavbu dokončit. " (Hofmann, 1909, s.23 J. 
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Selky mívaly velkou zásobu těchto šátku, minimálně tři a sice jeden bavlněný malý 

pro běžné nošení (S' kloina Schnappentoichl), jeden pro sváteční nošení (s' gouta 

Schnappentoichl) a třetí zcela černý pro smuteční příležitosti. 

Když šla selka do práce a měla tudíž málo času na to, nechat si šátek zavázat (již 

jsme se zmínili o tom, že sama to nezvládla), použila malý Schnappentuch a zavázala 

si ho jednoduchým zpusobem (stejně jako v Horním Bavorsku a Frankách), tj. položila 

si ho na hlavu a vzadu zavázala na uzel. 

V blízkosti měst se kolem roku 1830 začalo upouštět od šátku s velkými květy v rozích 

a nastoupily šátky kárované, vícebarevné a celkově světlejší. Též se začal využívat jiný 

zpusob vázání, při kterém se objevují místo "zobáčku" kličky a rovněž mizí "květiny" 

na zobáčcích (viz výše). 

Pleny - tato část chebského kroje bývala zhotovena z jemné hedvábné látky, se 

svěžím, světlým károvaným vzorem. Tvořila jakýsi pás, který na hlavě pevně přidržoval 

čepec. Tento pás se dvakrát obtáčel kolem hlavy a na temeni se vázal na poměrně 

malý uzel. Na Manětínsku, v blízkosti hranice s českým obyvatelstvem, kde se použí

valy zlatě vyšívané pásky čepce, které byly neobvykle těžké, bylo nutno čepec přivázat 

k hlavě kromobyčejně pevně. Zrovna tak ozdobnou mašli nestačilo na čepeček "jen 

tak" nasadit; tato se musela k čepečku řádně přivázat slaboučkou rudou stuhou. 

Vzhledem ke svému umístění a tvaru se jí lidově říkalo "Haubenhanna88
". Plena, běžně 

užívaná v oblasti Bochov - Žlutice - Chyše - Manětín, se nosila přes čepec a sloužila 

tak k jeho upevnění. Pouze pro doplnění uveďme, že pokud se stejným zpusobem, 

tj. pomocí pleny, přivazoval čepec na severu Chebska, pak se k němu nosil "Schnap

pentuch", který svým úvazkem na temeni hlavy, spojil vše v jeden celek. Navíc, jak 

již bylo výše uvedeno, musel být uvázán tak, aby na něm vynikly slavnostní květinové 

vzory. 

Velké šátky - tyto šátky, známé též jako šátky do deště, zvláště oblíbené u žen 

v 17. století. Nahradily totiž ruzné těžké převlečníky a hlavně je šlo lehce nasazovat. 

V určitých oblastech regionu se nenasazovaly na hlavu, nýbrž sloužily spíše jako 

88 "Lidová slovesnost okamžitě pokřtila tuto šarlatově rudou mašli, která nahoře seděla jako 
kohout na smetišti, příznačným názvem ,Haubenhanna' (čepcový kohout)" (Hofmann, 1909, 
s.24). 
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ochrana prsou a zad. Na Chebsku se kupříkladu přehazovaly přes ramena a vepředu se 

křížily přes prsa. Lidově se jim říkalo "s' grauBe Knapftoichl". Velké šátky se využívaly 

s oblibou o svatbách89 a často též sloužily jako svatební dar. 

"Když se nějaké děvče v našem regionu v letech 1830 až 1880 vdávalo, staralo se 

celé příbuzenstvo, jak bylo všude zvykem, o patřičnou výslužku. S oblibou pak obda

roval svědek nevěstu velkým šátkem na hlavu" (Hofmann, 1909, s. 24). 

Puvodně byl šátek ale hlavně určen k ochraně hlavy, krku a zad před chladem. Tento 

puvodní účel brzy ustoupil snaze o vyjádření bohatství. Se šátkem se prostě "dělala 

paráda". 

Vzorování šátku bylo v zásadě dvojího druhu, a to venkovské a městské. Pokud jde 

o to první, převažovaly v základu tmavé odstíny, po okrajích bychom viděli vzorovanou 

květinovou obrubu ve výrazných až křiklavých barvách a v rozích pak rovněž barevně 

bohatý motiv kytice. I městské šátky byly vyvedeny v živých barvách, jejich vzorování 

však bylo mírně odlišné. V 60. letech 19. století se objevují dokonce šátky s palmovým 

vzorem ve žluté barvě. 

Velmi oblíbené vzorování bylo čtvercové, v němž se střídaly barvy tak, že stejná 

barva byla v jednom poli barvou podkladu a v sousedním čtverci barvou květinového 

vzoru. 

Šátek byl v mnoha případech na sámku opatřen dlouhými střapci. Jako materiál 

na jeho zhotovení se požívalo hedvábí, vlna a existovaly i šátky pOlovlněné, které od 

počátku 20. století téměř zcela vytlačily zbylé dva druhy. 

Rozlišovaly se tři velikosti: malý, střední a velký, přičemž posledně jmenovaný svojí 

délkou dosahoval až na kříž. Malý šátek nacházel uplatnění hlavně při práci, střední 

(zvaný "s' mittere) sloužil k běžnému nošení a velký byl sváteční a pro návštěvu 

kostela. 

89 "Na mnoha místech našeho kraje se s ním zdobilo o svatební den, býval však nošen složený, volně 
visící přes ruku. U oltáře, před oddavkami, byl pak poprvé použit. Položil se přes ramena u ol
táře klečícího svatebního páru, čímž se zaplnila mezera mezi ženichem a nevěstou, takže se již 
ďábel nemohl zezadu k nim přikrást a vložit mezi ně nesvornost. Zepředu od oltáře byl svatební 
pár před ďáblem tak jako tak dostatečně chráněn silou svátosti oltářní. " (Hofmann, 1909, s. 24). 
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Selky vlastnily minimálně tři šátky: silný, těžký na zimu, lehký do letního horka 

a třetí ke smutečním příležitostem9o . Ke zpusobu nošení uveďme, že malý šátek se 

vázal pevně pod bradou, neboť při práci musel na hlavě pevně sedět. Zbylé dva druhy 

šátku se vázaly volným uzlem, který na rozdíl od prvního případu spočíval pod bradou 

poměrně hluboko. Bylo-Ii chladno, přehodil si člověk šátek z pravé strany hlavy nalevo 

pod paži a naopak a takto překřížený šátek na zádech zavázal. 

Tylový šátek - v některých krajích nacházíme určité krojové zvláštnosti. Nejinak 

tomu bylo i na území tvořícím trojúhelník, jehož vrcholy byla města Manětín - Chyše 

- Žlutice, kde se v letech 1840-80 stal velkou módou šátek, spíše ale záVOj, zvaný 

"tylový šátek" (TulltUchl). Jednalo se o veliký letní šátek na hlavu, který byl vyzdoben 

krásnou jemnou, hebkou bílou výšivkou a nádhernou krajkou. Podobný šátek se tu 

a tam nosil na úpatí Krušných hor, kde nahrazoval bavlněné (kamrtochové) případně 

vlněné šátky na hlavu. 

Šátek, nebo spíše šlojíř91 se podle zvyku nosil od Svatodušních svátku (50. den po 

Velikonocích) do svátku Narození Panny Marie (8. září)92. 

Je pravděpodobné, že šátek pochází ze slovanského, v našem případě českého pro

středí a do německého prostředí při jazykové hranici, přišel právě odtud93 . Tento záVOj, 

jak jsme již řekli, byl z velmi jemné tkaniny, a tudíž nedržel žádný tvar. Z toho duvodu 

se přes hlavu křížem překládal tuhý papír, který vytvořil příslušný tvar a sloužil jako 

solidní podklad, přes nějž se šátek přetahoval. Existoval i jiný zpusob, jako například 

v kraji kolem Lokte, kde se na hlavu pokládalo třikrát přeložené lněné plátno. 

Na závěr naší kapitoly o šátcích nechme ještě jednou promluvit Josefa Hofmanna: 

"Z předchozího vidíme, že láska k okázalosti učinila postupně z ochranného šátku slav

nostní kus oblečení. Když ale nastala nouze a stalo se, že šaty bylo nutno chránit před 

90 O barvách šátků jsme již hovořili, tedy pouze pro doplnění uveďme, že smuteční šátek byl 
zcela černý, pouze v případě, že člověk nepatřil k přímým příbuzným zemřelého, byla povolena 
varianta s bílým okrajem, případně s tmavým vzorováním. 
91 Závoj, viz Machek, 1997, heslo "šlojíř" 
92" Tak jako na Velikonoce se člověk vyzul z hrubých šněrovacích bot a vysvlékl vlněné podkolenky, 
aby si nasadil jemnější ,bavlněné' a obul nízké botky, zrovna tak byl i zvyk nosit šlojíř v době od 
Svatodušní neděle do Narození Panny Marie. " (Hofmann, 1909, s. 27). 
93 "Náš tylový šátek, který splývá dozadu a špJčkou směřuje dolů,je asi slovanského původu; 
stejný se užíval jak u Lužických Srbů v Sasku, Cešek ve vnitrozemí Cech, tak i u jižních Slovanů. 
Ze Saska přišla slovanská móda do Krušných hor, kde se tohoto prodejného zboží zmocnil 
průmysl a z českých oblastí vzešel popud k následování v oblastech při jazykové hranici, v okolí 
Chyše a Manětína." (Hofmann, 1909, s. 28). 
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silným deštěm, pak onen "ochranný šátek" sám vyžadoval ochranu. Naše selky si ale 

velmi rychle uměly poradit. Ještě že na sobě měly početně sukniček! Podle síly deště 

se přes hlavu přehodila jedna nebo dvě sukně a pod bradou se pěkně pevně rukou 

podržely. Pak už se jen kráčelo z deště pryč, pěkným svižným krokem." (Hofmann, 

1909, s. 28). 

Čepce jakožto pokrývka hlavy bývaly, jak vyplývá z českého i německého rčení "být 

(přijít) pod čepec, určeny hlavně pro vdané ženy. Nasazování čepce bylo v tomto 

případě svázáno se svatebním obřadem, kterýžto byl, na rozdíl ode dneška, cílem 

a snem většiny dívek oněch dob. Ovšem to, že čepce nosí zásadně jenom vdané ženy 

neplatilo všude. Na Chebsku existovaly mnohé farnosti, kde i svobodné dívky nosily 

bílé škrobené čepce, což někdy přinášelo s sebou určitá nedorozumění. 

"Když například jeden sedlák od Teplé navštívil jednu vesnici poblíž Hroznětína, 

vyprávěl, jak mu bylo velmi nápadné, že v tamním okolí žije tolik mladých paní; viděl 

prý mnoho dívek, kterým mohlo být teprve tak 13-15 let, jsoucích již ,pod čepcem'. 

Samozřejmě to tomu muži pocházejícímu z ,Abbischen' (spis. něm. ,Abtischen', tj. opat

ského, z kraje podléhajícího klášteru v Teplé), kde čepec nosily jen provdané ženy, 

bylo nakonec vysvětleno." (Hofmann, 1909, s. 29). 

Bílý čepeček ze lněného brokátu - móda nošení tohoto druhu čepce, nazývaného 

nářečně "Turschenhaub' m", "Kaffeetippfl", "Eierschor' n" nebo "StaiBI"94 pochází 

pravděpodobně od slovanského, tj. českého obyvatelstva. Do vrcholného období 

nošení krojll, čili přibližně do roku 1870, ho v německém prostředí nacházíme hlavně 

u skupin obyvatel slovanského pllvodu (Lužických Srbll v Sasku) a samozřejmě též na 

česko-německé jazykové hranici. 

"Čím blíže ke slovanské hranici, tím nesmírnější nádhera čepcll." (Hofmann, 1909, 

s.30). 

94 Lidové názvy čepce uváděné v místním nářečí odkazují na tvar a podobu čepce. Např. " Tippfi" 
= boule, vypouklina, "Eierschor' n" = vaječná skořápka, " Turschen( rube)" = tuřín, apod. 
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Čepce se skládaly z několikrát položeného a proštepovaného brokátu, který byl 

protkán různými ornamenty. Štepování zachovávalo linie, které tvořily ornamenty 

a vzorování látky. Následovalo vycpání čepce, jeho škrobení a tvarování. Nakonec 

přišlo přišití ozdobných okrajů a pentlí. 

Chudší obyvatelé Chebska si nepořizovaly ty drahé, ručně vyšívané, ale čepce prů

myslově vyráběné Uejich výroba započala již před rokem 1840), které byly lisovány ze 

lněného plátna a na nichž se nacházelo i vzorování, rovněž lisované. 

Způsoby nošení čepců se neřídily obecnými pravidly, v kraji kolem Lokte a v oblasti 

Žlutice - Chyše - Manětín čepec nosily jak svobodné, tak vdané ženy, avšak ženy 

z okolí Lokte nepoužívaly na převázání čepce plenu nýbrž černý sametový pásek. 

Selský čepeček se nenosil pouze na vesnicích, ale i v menších městech. 

Můžeme říci, že platilo, že čím bychom se více vzdalovali od Karlových Varů směrem 

k jihovýchodu, tím více nacházíme v kroji německých obyvatel, např. z okolí Lokte, 

prvků lidového kroje užívaného u českých obyvatel. U žen to můžeme pozorovat na 

užívání šátku, resp. čepce jakožto pokrývky hlavy. 

"Pokrývka hlavy mužů zůstává sice až k jazykové hranici stejná (totiž nám známý 

plstěný klobouk se štětkou nebo přezkou), u žen však stále více ustupuje šátek na 

hlavu (Schnapptoichl), jehož ženy z Chebska výlučně užívají, před čepcem." (Hofmann, 

1909, s. 30). 

v severních oblastech Chebska se při nošení bílého škrobeného brokátového a plátě

ného čepce (Turschenhaube) uplatňuje i šátek (Schnappentuch)95. Jako další varianty 

čepců můžeme zmínit ještě čepce s křídly (viz plaský kroj a čepeček s "ouškama") 

a čepeček s drátem. Ty první se objevovaly v okolí Teplé, Tachova, Mariánských Lázní 

a Sokolova kolem přibližně v letech 1830-40. Ty druhé, tj. čepce s drátěným vyztuže

ním nacházíme ve stejné lokalitě (s rozšířením až k obcím Úterý a Stříbro) kolem roku 

184096 • 

95 "Byl odvážně převázán přes čepec, že v případě toho bílého, člověk jeho existenci pouze tušil 
a myslel si, že hlava je kryta pouze šátkem." (Hofmann, 1909, s. 30). 
96 Cepeček s křídly (Flugelhaube), jak byl na mnoha místech nazýván, získal své jméno podle 
toho, že jeho lemování okrajů bylo tak široké, že ve chvíli, kdy se převázal šátkem, odstávala po 
obou stranách obličeje dvě velká "křídla': 
Čepečky s drátěným vyztužením (Drahthauben) měly rovněž velice široké ozdobné okraje, 
přičemž tělo samotného čepce bylo velmi malé. Tyto široké ozdobné okraje (Gimpen) byly pak 
zpevněny drátem, tak aby nepadaly dolů a čepec držel tvar. 
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Čepce se používaly vždy tak, aby barevně ladily s ostatním oblečením. Z tohoto 

důvodu měla selka vždy několik vypraných a připravených čepců ve své komoře, kde 

je přechovávala umístěné na dřevěných pOdstavcích97 přikryté šátkem proti prachu. 

I pentle připevňované vzadu na čepeček musely ladit. Bohaté selky disponovaly pro 

tento účel nikoli jedněmi, nýbrž minimálně 15-20 pentlemi na výměnu. 

Pokud jde o praní čepců samotné, jednalo se vždy o velmi složitou "operaci", které 

nebyla schopna každá žena. V každé vesnici existovalo vždy několik žen, které se 

touto činností zabývaly. Většinou to byly ty stejné, které se díky své zručnosti na 

výrobě čepců podílely. Rovněž tak "žehlenr' či tvarování čepců po vyprání vyžadovalo 

notnou dávku umu. Aby čepec získal správný tvar, nasazoval se na k tomuto účelu 

připravené podstavce, jakési "hlavy". V tomto případě se neužívaly ony dřevěné jako 

při skladování, ale keramické s glazurou. Pokud se čepec pral, bylo také nutno sejmout 

z něho ozdobné okraje, které se praly separátně. Po vyprání, naškrobení a vytvarování 

čepce, byly tyto okraje na čepec opět připevněny. Následovalo přišití pentlí, které si už 

prováděla selka sama. 

"Bohaté čepce" - jednalo se o čepce, které byly vyrobeny ze stříbra nebo dokonce 

z pozlaceného stříbra. Pořízení podobného čepce bylo velice nákladné a mohly si ho 

dovolit pouze nejbohatší selky či mlynářky. Pokud si podobný kus oblečení člověk 

jednou pořídil, předával ho pak následujícím generacím jako cenný poklad. 

"Určit stáří jednotlivých cenných čepců, které jsem měl možnost vidět, nebylo v žád

ném případě možné. Obvykle se řeklo: ,Moje babička ho získala a nosila - více říct 

nedokážu!'" (Hofmann, 1909, s. 33). 

Tyto čepce, zrovna tak jako i ostatní, o kterých byla již řeč, byly na své zadní části 

ozdobeny překrásnými pentlemi, jejichž šířka, délka i celkové zdobení nebylo ve všech 

oblastech Chebska jednotné. Pentle většinou dosahovaly až na zadek. V blízkosti 

jazykové hranice a v Českém lese byly o poznání kratší a končily přibližně v úrovni 

podpaží. O to více však byly vyzdobeny vzorováním, zlatými a stříbrnými lemovkami, 

98 "Je známou skutečností, že trpělivost, se kterou si takový dřevěný podstavec (Haubenstock) 
musel nechat všechno líbit, jakož i jeho postávání na jednom místě, je příslovečná. Přinejmenším 
na Chebsku se na lidi, kteří líně stávali na místě, nenechali se ničím vyrušovat a neodpovídali 
na otázky, vždycky volalo: ,Sa staih doch niat sua dau als wĎi a Haub' mstuack' (,Nestůj tam jako 
bys byl špalek na čepce. ')" (Hofmann, 1909, s. 32). 
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flitry a na spodních koncích nesly dokonce střapce, obsahující pravé stříbro a zlato. 

Čepce tohoto vzhledu byly ovšem velmi těžké, chyběla jim volnost pohybu a určitý 

puvab, pusobily spíše těžkopádně a přezdobeně. Skvěly se svými barvami, ponejvíce 

šarlatově a purpurově červenou, blyštěly se stříbrnými a zlatými výšivkami a tím 

sloužily hlavně k demonstraci bohatství své nositelky. 

Méně majetní lidé, kteří si podobné čepce nemohli dovolit, ale přesto chtěli vlastnit 

něco honosného, kupovali čepce zhotovené z mědi, následně pak postříbřené či po

zlacené, které však v pruběhu času "zčervenaly". Také ve zpusobu zhotovení bylo lze 

dosáhnout určitého zlevnění, a to tím, že se čepeček celý zhotovil ze silnějšího brokátu 

a část přiléhající k temeni hlavy - dýnko (s' Kappl) - se potáhla stříbrnou krajkou. 

Případně se obojí vyrobilo z téhož. 

V ornamentech převládaly ruzné linie, např. klikaté, ruzná rýhování, pruhy a v nepo

slední řadě stylizované květinové ornamenty. Tato výzdoba, stejně tak i technika jejího 

zhotovování, přešla do německého prostředí z českého a nacházíme ji tedy hlavně 

v blízkosti jazykové hranice, jak již bylo výše řečeno98 • 

Čepce byly vypolstrované látkou, ouška byly plátěná nebo hedvábná, případně utkaná 

ze zlatých nebo stříbrných nití. Tehdy je ale bylo nutno ještě vypodložit plátěnými 

oušky skládajícími se z několika vrstev látky (nabíraná okruží, ryš), která celkový 

vzhled čepce výrazně oživila. 

Nutno ještě dodat, že "bohaté čepce" nebyly určeny pouze dospělým, ale ve zmen

šené podobě se používaly jako čepečky křtěných dětí (Tafhaubla, Tafhaubl). Při křtech 

se normálně dětem nasazovaly čepečky zhotovené z lehkého, jemného tylu nebo 

hedvábí, ale zámožní lidé rovněž používali stříbrné, pozlacené čepce. 

Z výše uvedeného vyplývá, že takto těžké a bohatě zdobené čepce nesloužily 

k dennímu nošení, nýbrž pro obzvláště významné rodinné svátky a jiné příležitosti, 

jakož i pro cesty do kostela. Při pohřbech se čepce nikdy nenosily, pouze černé šátky, 

přibližně od roku 1860 černé záVOje. 

Kolem roku 1860 se v chebském kraji objevují také čepce zhotovené z tylu (Bar

thaube), rovněž opatřené oušky. Čepce obkružovaly těsně obličej a tvořily jeho jakýsi 

"rámeček". Zavazovaly se pomocí honosné mašle pod bradou. 

98 "Žlutická výšivka byla nejznqmější, takže mistři z okolí Bochova, Chyše a Žlutic pokrývaly 
potřebu bohatých selek z kraje.Setrnější hospodyně si vyšívaly své vybrané kousky samy vlastní 
rukou, nebo si je nechávaly zhotovovat zručnÝ1'r!.i ženami ze své obce. V obou posledně zmiňo
vaných případech si kupovaly pentle v Chýši, Zlu ticích nebo v Manětíně u tamních trhovců. 
Lemovky a střapce v Pramenech a flitry ve Zluticích." (Hofmann, 1909, s. 34-35). 
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Šátky na krk - můžeme rozlišit malý (tzv. tyrolský, něm. "Tirolertoichl"99) a velký 

šátek na krk. Šátek na krk plnil u žen mnohem význačnější úlohu než u mužů. Sloužil 

totiž nejen k ochraně, ale i k otírání. Pokud jde o jeho barvu, byl rozdělen na více 

polí. Základ byl jednobarevný, pole v rozích byla pruhovaná a kostkovaná, oddělená 

od sebe květovaným vzorem. Základní barvou byla světlá šedá, na jejímž podkladě se 

objevovaly drobné kvítky, zelené a červené barvy. 

Velký šátek sloužil nejen k zakrytí krku, ale též prsou. U slavnostních krojů vyčníval 

vepředu z lajblíku nebo na stranách. Zvláštní důraz při pořizování velkého šátku na 

krk byl kladen na hladké jemné hedvábí a dělení polí. Dbalo se na to, aby ta pole, 

která jsou vidět, měla dostatečnou barevnost a vzorování a tím zvýraznila slavnostnost 

oblečení. Někdy byl šátek dokola opatřen třásněmi, v některých případech pouze na 

dvou stranách. 

Tyrolský šátek se nasazoval přes krk, táhl se volně přes ramena na prsa a zasunoval 

se do lajblíku, ale tak, že partie košilky pod bradou nechával viditelnými. V případě 

jihovýchodních krojů se špenzrem byl šátek nošen překřížený pod lajblíkem, barva 

byla již tlumená (olivová, tmavě oranžová, citrínová a jahodová). Velký šátek na krk 

byl v Plzeňském kraji nošen diagonálně přeložený, položený přes krk, na prsou křížem 

zavázaný. Jednalo se i o určitou zvláštnost, neboť podobný druh vázání se používal na 

zbytku Chebska pouze při práci, respektive během chladného deštivého počasí. Takto 

nošený šátek sloužil spíše k ochraně poprsí. Při slavnostních příležitostech se nosily 

drahé šátky, při běžném užívání pouze vlněné nebo polovlněné. 

Kabátky - starší podoba kabátku, která se na Chebsku objevila (přibližně kolem roku 

1760) vykazuje dosti hluboký výstřih kolem krku, krátké rukávy, ze kterých v oblasti 

lokte vyčnívá bohaté krajkování a dosti dlouhé až na zadek sahající šosy. Tato móda 

zde však skončila přibližně roku 1820. Potom se ustálila forma, která vykazovala pouze 

drobné změny v délce šosů a tvaru rukávů. 

Ve svátky se často nosily sametové kabátky černé barvy s našitými černými šňůrami. 

Později pak podobný špenzr. Kabátek také sloužil k zakrytí holého těla, v případě, 

kdy nevěsta předstupovala před oltář, neboť se tam nikdy nesměla objevit s holými 

pažemi. 

99 Malý šátek na krk je znám již od počátku 16. století v alpské oblasti, v Bavorsku, na Šumavě, 
Durynsku a Chebsku. Označení tyrolský svědčí o tom, že tento druh šátku na Chebsko dorazil 
z Tyrolska, což dokazuje i jeho jméno, které se k jeho označení na Chebsku běžně používalo. 
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"Před odkrytostí v kroji měl sedlák přímo svatý odpor, který naprosto nenuceně 

vyjadřoval i slovy." (Hofmann, 1909, s.44). 

Chudší nevěsty předstupovaly před oltář v hedvábném kabátku, selské dcery již 

v kabátku kožešinovém, který směly sundat teprve po návratu do domu rodič6. 

Kožešinový kabátek měl zcela jiný tvar než ten běžný, neměl pás a spadal dlouhými 

šosy přes zadek. Kolem krku a na dolním sámku měl bohaté kožešinové olemování, po 

stranách také bohaté vyšívánílOo. 

Barva kabátku byla zpočátku černá, od období 1840 až 1870 se nosily již kabátky 

ze sametu, na kterých byly na některých místech našity vzory z prýmk6. Jinak byly 

vlněné, polovlněné nebo hedvábné. V oblasti se nikdy nenosily vzorované kabátky. 

S příchodem špenzr6 vyšly kabátky poněkud z módy, ale vytlačit se zcela nikdy ne

daly. 

Lajblík se vyvinul z francouzského a anglického korzetu, který se nosil v polovině 

18. století. Móda šněrovaček se rozšířila rovněž na Chebsku, avšak většinou ve zjedno

dušené formě. Korzet se přestal nosit a lajblík, který se přes něj přetahoval, musel pak 

plnit jeho funkci a tudíž musel být vyztužen. Lajblík byl vpředu sešněrován a v r6zných 

prostředích a dobách r6zně hluboko vystřižen. Každý kraj si zachovával své zvláštnosti. 

Pokud jde o jeho nošení, nepanovala žádná přísná pravidla, lajblík byl velmi d6kladně 

zpracován, takže ho maximálně bylo nutno po určitých letech znovu potáhnout, ale lze 

říci, že věrně sloužil lidem po generace101 • Starší typ lajblíku s náprsenkou (Scheppen) 

se nosil především při slavnostech a hlavně ke kroji nevěsty, k běžnému nošení byl 

z praktických d6vod6 užíván krátký lajblík. 

100 "Nejvyšší představitelé obce,farář a ctnostné matky dohlíželi na to, že se do domu božího nikdy 
nevstoupí v lehkých šatech ze sukní. Zvyklosti utvářejí mravy. Frivolní oblečení měšťanů nemohlo 
tudíž na venkově nikdy zdomácnět. Pokud se přesto dovolilo do vesnice vstoupit městským 
novodobým součástem oblečení, muselo se přistoupit k různým změnám. Pokud tedy například 
městský krejčí - a bohaté selky 1B.století si na to potrpěly, že jejich kroj byl zhotoven městským 
krejčím - ve špenzru, kabátku nebo lajblíku udělal velký výstřih, jak bylo v kraji zvykem, přiká
zala mu zbožná selka při zkoušce v silném rozhořčení, aby nahotu zakryl bohatým nabíráním 
a to až vysoko ke krku nebo se pomocí velkého šátku postarala o to, aby se ani kousíček poprsí 
neukázal. Dokonce dírky sotva velikosti hrášku na krajkovaných košilích, které se nosily od 
podhůří Krušných hor až k Chebu, musely být podloženy purpurově červenou bavlněnou látkou 
tak, aby zakryly hříšné tělo." (Hofmann, 1909, s.44-45). 
101 "Stává se, že dnešní sběratel nachází na tom i onom místě lajblík jak s, tak bez náprsenky, 
patřící k módě různých desetiletí jako jejich pozůstalost, aniž by byl schopen určit rok jejich 
zhotovení." (Hofmann, 1909, s.46). 
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v některých oblastech Karlovarského kraje se na horním sámku, jakožto prvek slou

žící k ozdobení a zakončení, nacházel našitý řasený pásek, lidově nazývaný "Bandla". 

Na látce samotného lajblíku se nacházejí pod pásky bordury z pestré nebo pozlacené 

šňary nazývané "Revinla"102. V mnoha případech postačil na ozdobu lajblíku jednodu

ché barevné překrytí a jednoduché zašněrování prsního dílu, přičemž se ještě nosily 

další ozdoby. Přirozeně se také používaly ozdobná šněrování ze stříbrných řetízka. Toto 

šněrování bylo také často nahrazeno našitými lemovkami. U žen obzvláště bohatých 

sedláka bylo toto šněrování provedeno pravými stříbrnými nebo zlacenými krajkami. 

Takový lajblík se pak vysoce cenil a jeho slavnostnost budila přímo pompézní dojem. 

Často jako ozdoby nacházíme také flitry "Flinnerln" a knoflíky. Staré ženy nosily zpra

vidla volné lajblíky bez ozdob, tmavě květovaného vzoru. 

K výrobě lajblíka se hodily především hedvábné látky tmavého základu, na kterých 

byly natištěny řady malých kytiček (přibližně 3 až 4 řady na šíři jednoho loktu). Některé 

lajblíky už díky tomuto vzorování látky pasobily slavnostně. 

Na jihu a východě Chebska pak zmizely kolem roku 1870 překrytí lajblíka a rovněž 

se zde nosily výrazně hlubší výstřihy než v severních oblastech. 

Sukně, fěrtochy (Fi.irta) - fěrtochy byly hlavní součástí kroje, byly mnohem dale

žitější než kytlice, neboť ji téměř překrývaly. pavodně byl kroj s fěrtochem záležitostí 

pocházející ze slovanského prostředí, což se projevovalo nejjasněji na "jazykové 

hranici", kde byly fěrtochy nošeny přes výrazně červené sukně. Kombinace červené 

a bílé na krojích byla u českého obyvatelstva velmi oblíbená103. 

Pracovní fěrtoch neobepínal celé tělo, nahoře končil u boka. Byl zhotoven z pevné 

a trvanlivé bavlněné látky. Naopak fěrtoch slavnostní, jak bylo již výše uvedeno, 

překrýval téměř celou kytlici jak směrem dola, tak i na zadní části těla. Vzadu byl 

křížem zavázán, k čemuž sloužil jednoduchý, tmavý, na prst široký bavlněný nebo 

lněný pruh látky. K zakrytí tohoto úvazku sloužila často větší či menší mašle s vlajícími 

konci. Pásky, ze kterých byla mašle vytvořena byly o poznání slabší než ty, které patřily 

k čepci. Rovněž tak barvy byly voleny tmavší a tlumenější. U velmi starých kroja 

nacházíme pásky pouze velmi úzké, s květovaným vzorem. Ve východních částech 

102" Výraz pochází samozřejmě z mateřské země lajblíků, z Francie, a lze ho odvodit od slova ,re
vient~ Obchodníci s drobným zbožím i dnes tímto slovem označují cik cak nebo vlnku, jakýkoliv 
jednoduchý, pravidelně se opakující motiv" (Hofmann, 1909, s.46). 
103 viz. popis plaského kroje 
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Selky z okolí Žlutice - Chyše - Manětína v německém slavnostním kroji (podoba kroje je znatelně 
ovlivněna blízkostí českého prostředí - jazykovou hranicí). 

Chebska, tj. při jazykové hranici, tam, kde se na stužkách používala i výšivka, byly 

vázací stužky lajblíku "Harrasbandla", byly mnohem chudší a jednodušeji zpracované, 

než ty od čepce. Tu a tam nacházíme v regionu i fěrtoch bílý, vázaný na levé straně, 

na které se tudíž nacházela námi již zmiňovaná mašle. 

Postupem doby (v letech 1840-80) dosáhla barevnost a vzorování fěrtochů nebývalé 

velikosti a přispívala k celkové slavnostnosti kroje. Například na Plzeňsku v oblasti 

Stodu byly velmi oblíbené široké bordury, které se táhly dokola celého fěrtochu, para

lelně s jeho spodním sámkem. 

Jedinečným kouskem, do kterého se selky při slavnostních příležitostech oblékaly, byl 

pak tzv. "g' stickta SchUrz" (vyšívaný fěrtoch), nošený společně se záVOjem, barevně 

sladěným. Zhotovování takového kroje bývalo svého času domácí ruční prací, na ven

kově rozšířenou, zvanou "Lochelarwat". Způsob sestavování, vzorování a vroubkování 

vyžadoval nesmírnou trpělivost, kterou nelze než obdivovat. 

Kytlice - Sukně ženského kroje, kytlice (něm. nář. Weiwatzkidl), měla na Chebsku, 

zvláště v čase velkého rozkvětu lidových krojů (1830-1870), podobu nabírané sukně. 
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Je nutno zde podotknout, že se nejednalo o jednovrstvou sukni, nýbrž o celé souvrství 

sukní réJzného provedení a zpracování a také výrobkéJ z réJzného materiálu. 

"Vzpomínám si ještě docela zřetelně, jaký dojem na mě kroje venkovanek v mém 

mládí učinily; vidím se, jak stojím ještě coby pěti leté dítě se svojí maminkou v Karlo

vých Varech na kostelním návrší (1863) a vysílám obdivné pohledy na stovky venkov

ských žen jdoucích z kostela doméJ. Obrázek těchto pomalu kráčejících a kymácejících 

se zvonéJ mi zéJstane před očima až do smrti. Dívky a ženy se obzvláště pyšnily tím, 

- a v tomto případě se jednalo o projev pravé selské pýchy - že se navzájem předhá

něly v počtu nakoupených sukní. To, že se na parketu při tancovačce objeví dívka se 

šesti až sedmi spodničkami, bylo pravidlo, ale existovaly i takové, které měly sukní až 

čtrnáct." (Hofmann, 1909, s. 52). 

Nejspodnější sukně byla z měkkého plátna. Ženy si jí nechávaly i na spaní do postele, 

k čemuž odkazuje i lidový název v místním nářečí "Betthupferl", ve ktrém méJžeme 

rozeznat německá slova das Bett - postel a hopfen (nář. hupfen) - skákat. Sukni se 

v běžné řeči dávala i jiná jména, mnohdy vulgární, která souvisela s "těžištěm ženstvr' 

("Mittelpunkt der Weiblichkeit") jak uvádí Hofmann104. 

Přes tuto sukni se nosila další, tentokrát krátká, zhotovená z hrubého, tuhého nepod

dajného plátna. V místě, kde se sukně vázala, byly křížem našity vycpávky z hrubého 

lněného plátna nazývané "WUrscht" nebo též "KidlwUrscht", které umožňovaly to, aby 

delší sukně, která následovala a byla jen lehce přivázaná, nespadla 105 . Této sukni se 

říkalo "n ' Tirlateinana Kidl" nebo zkráceně "s' Tirlateinana"106. 

Přes sukni "Tirltainana" se natahovala mnohem lehčí lněná "Ieinicha" nebo vlněná 

"wollinga" sukně. Na ní se pak přetahovala další, silná polovlněná podsukně, nazývaná 

šerka ("scherkanan Kidl"). Její barva byla sytě červená, červenobílá nebo červenočerná 

pruhovaná. Tato sukně se používala výlučně v souvislosti s lajblíkem. Rovněž na této 

sukni byly vlevo i vpravo křížem našity "vuřty", čímž se vrchní sukně nahoře vzdouvala 

a získávala podobu zvonu. 

104 viz Hofmann, 1909, s. 53 
105 Obvykle ležely tyto" vuřty" na obou bocích, odtud též pochází německé označení" vycpávka 
boků" (Huftpolster) a směřovaly poněkud dopředu. 
106 Název sukně je odvozen od názvu látky (" Tirleteine"), což je hrubá, neohebná, křížem tkaná 
lněná látka. 
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Svrchní sukně (Staatskidl) mívaly nádherné vzorování, až do roku 1830 se používaly 

drobně květované vzory, po nich se objevily pruhované (do roku 1850) a od této doby 

pak vzory s velkými květy. Při pohřbech chodili nejbližší příbuzní v černém, vzdálenější 

příbuzní směli chodit v bíle puntíkované kytlici "tuppten Kidl". K pruhovaným fěrtochům 

a šatům ženy nejraději nosily barevné kárované šňůrky k čepcům a zástěrám. 

Tato sukně se nosila kolem boků nařasená, směrem dolů pak rozestřená. Obvykle 

byla na sámku opatřena lemovkou nebo prýmkem, od roku 1860 se na sukni objevuje 

též bordura. Kdo si nemohl dovolit hedvábné šaty, nechal si alespoň do poloviny sukně 

našít 15 až 20 centimetrů široký vzorovaný hedvábný pruh, který ji celou obtáčel 

dokola. 

Na Manětínsku, v blízkosti jazykové hranice se jako ozdobný prvek často používaly 

prýmky. Co se týče zpracování a látek, jednalo se o výrobky, které vydržely po celý 

život, dokonce se dědily z matky na dceru. Hedvábí se neničilo a barvy byly stálé. 

Dokonce i po 65 a více letech po svém zhotovení byly tyto šaty v používání. 

"Staré přísloví: ,Kdo kupuje draho, kupuje nejlevněji', se neosvědčilo nikdy lépe než 

při nákupu látek. Hedvábné šaty z počátku XIX. století byly zhotoveny na celý život 

nebo dokonce i déle. Také dcery často ještě i vnuci dělali ,parádu' ve starých květova

ných nádherně zbarvených vzorech." (Hofmann, 1909, s.55). 

Na závěr popisu sukně se zmíníme o jisté zvláštnosti, která by se česky dala označit 

jako "dobrého pomálu". Šlo o to, že v rámci šetření kvalitní látkou byl na přední straně 

sukně (kytlice) vystřižen pruh kvalitní látky a nahrazen látkou levnější. Vycházelo se 

z toho, že kytlice musí být vždy překryta fěrtochem, a tudíž toto vystřižení nebude 

vidět. 

"Pravá selská povaha ,Navenek se blýsknout, na detailech ale ušetřit' se projevila též 

ve zhotovování kytlice. Aby se totiž ušetřila drahá látka tam, kde pevně seděl fěrtoch, 

tedy vepředu, vystřihl se od pasu dolů obdélník hedvábné látky o šířce cca 70-80 cm 

a výšce asi 60-70 cm a nahradil se levnou látkou. Název tohoto místa, který byl 

příčinou toho, že se selka nemohla ukázat bez fěrtochu, zněl příznačně ,Goutsoot', což 

znamená ,dostatečně dobrý' (něm. ,gutsatt' nebo,gut genug') k nošení pod fěrtochem." 

(Hofmann, 1909, s.56). 
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Špenzr (S' Wammas) - špenzr, neboli kabátek, kabátec, kamizolka patří k nejstarším 

součástkám kroje, objevuje se jak ve městech tak na venkově. Jeho puvod bychom 

mohli hledat již v módě španělského dvora za vlády Filipa II. V německém prostředí se 

objevuje už na malbách Albrechta DUrera z přelomu 15. a 16. století. Oblečení stejného 

druhu se v českých městech všeobecně rozšířilo po roce 1650. Výskyt špenzru kolísal 

v určitých vlnách, kdy se objevoval a znovu přestával nosit. V německých městech se 

nosíval v letech 1600 až 1670, 1740 až 1770, 1810 až 1840, 1880 až 1890, a potom 

opět na začátku 20. století. Nejprve byl součástí smutečního kroje, později se nosil 

i při jiných příležitostech, stal se běžným, ale vždy patřil k nejslavnostnějším částem 

oblečení. 

Co se barvy týče, byl zpočátku jednoduše černý, později černý s květinovým vzorem, 

zhotovený z hedvábného brokátu s vycpávkami a polstrováním, tělo kabátku zpevněno 

pomocí "rybích kostP', kolem krku uzavřený s límcem, na kterém často bývaly orna

menty z hedvábných šňur. Vepředu na břichu odstával a jeho špičatá zakončení připo

mínala zobáček. Od rukávových otvoru směrem k loktum měl široké nabírané rukávy, 

zpočátku vycpané vatou a později draným peřím. Na tato nabrání pak navazovaly úzké 

rukávy, které těsně obepínaly celé předloktí až k zápěstí. 

Špenzr představoval pro své nositelky svého druhu "trpěný" kus oblečení. Ačkoliv se 

v něm selky navenek honosili, musely se do něho při slavnostních příležitostech vždy 

vtěsnat a doma se z něho vel ice rády vysvlékly. 

V letech 1820-40 převažovaly tmavší barvy špenzru, rovněž tak se používaly černé 

šátky, černé kabátky, kabáty. Mladí lidé v této době ale už užívali barvy pestřejší. Po 

roce 1840 došlo v módě k velkému uvolnění, na severu Chebska zmizely nabírané 

rukávy, ztratilo se špičaté zobáčkové ukončení špenzru v jeho přední části a také se 

přestalo používat silné polstrování a zpevňování kabátku. Začaly se nosit špenzry od

vážnějších barev, ale stále se barevné tóny blížily černé. Teprve v letech 1850 až 1860 

se na severu území více rozšířila fialová a mořská zelená. Ve střední části území, v níž 

ležela velká města, se již v roce 1850 nosily špenzry barevné. V jižní části, tj. v okolí 

Žlutic, Chyše a Manětína se oproti severním oblastem nosily dávno již výrazné barvy 

v zářivých kombinacích, jako byla například červenobílá, modrobílá, žluto i zeleno bílá. 

Pouze "nejusedlejšP' lidé chodili v černé nebo v tmavých barvách. 

V blízkém okolí této oblasti, v blízkosti Žlutic, Chyše a Rabštejna nad Střelou, potká

váme rovněž barvy jasné a syté. Tato oblast "jasných barev" dosahovala až přibližně 

k Bochovu, odkud začaly barvy ožívat, avšak od něho déle k severu Chebska se udržo-
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valy většinou odstíny sice světlé, ale přesto jemné, případně laděny do bíla či stříbro

šeda. 

Vzorování látek a jejich barevné ladění pusobilo vždy harmonicky. Bylo voleno tak, 

aby ladilo se střihem a podobou špenzru, k němuž je třeba představit si ještě velké 

množství rozličných vyšívaných stuh, což umocňovalo jeho celkový slavnostní ráz. 

Jak již bylo řečeno, kolem poloviny 19. století odpadlo pOlstrování rukávu, špenzr se 

stával pohodlnější, límec býval často hluboko vystřižen, na prsou zustával otevřený. Tato 

móda poměrně brzo vstoupila i na Manětínsko, i když zde se vatované špenzry s nabí

ranými rukávy udržely až do roku 1890. 

I co se samotného střihu týče, panovaly ve východních oblastech Chebska určité 

zvláštnosti. Nabírané rukávy zde nabývaly mohutných rozměru, límce bývaly široké, 

rozprostíraly se až téměř k ramenum, směrem dolu až k poprsí. Často se na špenzru 

objevovaly zlaté třásně. 

"Příznačné pro lásku k nádheře panující v tomto kraji dobré obilné pudy a blízké 

slovanské hranice." (Hofmann, 1909, s.68). 

K výrobě modernějších špenzru se pak používaly nádherné pruhované a vzorované 

hedvábné látky, nikoli už těžké, tuhé brokáty jako dříve. Tyto lehké látky z hedvábí se 

lidově nazývaly "Taffet". Významnou roli hrálo rovněž polohedvábí, lidově označované 

"Estlgarn" . 

Na špenzrech podobných spíše těm městských mužeme spatřit tmavé kostěné či ko

vové knoflíky, na těch ostatních pak mosazné, stříbrné, porcelánové nebo perleťové. 

V zimě ženám jako ochrana před chladem sloužily velké přehozy z vlněného nebo hed

vábného sukna. Mnohé bohaté selky vlastnily též kožešinový kabátek (Peletzjack' n) 

případně kožešinový špenzr (Peletzwammas), který byl i na širokém límci opatřen 

kožešinou. 

Jako podšívka se pochopitelně nepoužívaly levné ovčí kožešiny, ale zpravidla kožešiny 

z koček (převážně v černé nebo bílé barvě), dále pak kožešiny liščí nebo z veverek. 

Staré ženy obvykle nosily pouze tmavou jednoduchou kazajku. 

Boty - v oblasti Chebska se u žen objevují podobné druhy obuvi jaké nosili i muži. O nich 

jsme se zmínili již dříve. Jednalo se tedy o boty šněrovací, ať už vyšší nadkotníkové, či 

boty dosahující do výše kotníku. Dále se užívaly také ruzné typy dřeváku a pantoflí. 
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Šněrovací boty měly svoji specifickou podobu pro letní a zimní použití, přičemž ty 

prvně zmiňované ženy příliš nenosily. Na léto dávaly přednost nižším botám, které byly 

jednak mnohem lehčí a jednak též "lépe vypadaly". 

V letech 1800-1890 se boty s přezkou nebo sponou (Ausg' schnia' na Niadaschouch) 

staly módou užívanou výlučně ženami. Spon, přezek spínadel a ozdob nacházíme u to

hoto druhu obuvi celou řadu, takže bychom mohli rozlišit boty s jednou širší, dvěma 

případně i více užšími sponami, boty s ozdobnou přezkou, boty s mašlí a boty s kří

žovým šněrováním přes nárt. Vyráběly se stejně jako u mužtJ z jemné teletiny. Čím 

slavnostnější bylo jejich určení, tím jemnější bylo i jejich zpracování. 

"Nejjemnější boty nacházíme u nevěst, už jen z toho dtJvodu, neboť jak známo, 

svatební boty mládenci nevěstě ukradli a pak jí nutili, aby je vyplatila zpět. Boty tedy 

putovaly z ruky do ruky a přitom byly ,okukovány'." (Hofmann, 1909, s. 84). 

Úprava vlasu - jediným druhem účesu používaným v období let 1820-80 u žen a dí

vek bylo rozdělení vlastJ uprostřed hlavy pěšinkou a upletení dvou coptJ. U dětí se 

copy nechaly volně, ženy a dívky z nich vytvářely drdol. Z čela se pak vlasy sčesávaly 

obloukem za uši, přičemž uši zčásti i překrývaly. Na mnoha místech Chebska se jako 

doplněk k účesu, hlavně z toho dtJvodu, aby se nerozcuchal hladce učesaný oblouček 

z vlastJ na spánku, používal úzký sametový proužek černé barvy, který se vázal přes 

čelo dozadu. Tato svého druhu čelenka byla známa již ze středověku a přibližně od 

roku 1848 ji užívaly hlavně ženy z jižních částí chebského regionu, tj. od Lokte až na 

Plzeňsko. 

Ozdoby 

Náhrdelníky (Weiwatzg' hang) - ozdoby tohoto druhu se řadily k nejcennějším 

šperktJm, které žena vlastnila a nosily se v celé východní části Chebského kraje. Sklá

daly se ze třech hlavních částí, a sice z: 

a) vlastního náhrdelníku (Fachlan), který představovalo několik paralelních řetízktJ, na 

každé straně spojených kovovou placičkou (Packla). Jedna nebo i obě tyto placičky 

byly opatřeny otvorem, kterým bylo možno protáhnout řetízek nebo pásek, jenž se 

vázal vzadu na krku a obě části náhrdelníku tím spojil dohromady. 
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Při výrobě náhrdelníku se používaly v zásadě tři druhy (typy) řetízku. Nejstarší byl 

složen z drobných rozetek (die R~Hserlkiat' n), mladší se skládal z placiček (die Plattlki

ať n) a nejmladší z uvedených typu z malých kuliček - "hrášku" (die Arwaskiať n). 

Na nejnižším z paralelně uspořádaných řetízku byla zavěšena soustava 

b) přívěšku (G 'hang), které představovaly symetricky uspořádaný pás ozdob tvořící 

jakousi vázanku. Ve vesnickém prostředí byl na konci vázanky na soustavu řetízku na

máčknut ještě jeden posuvný kroužek, který je spojoval. Často byla jako další ozdoba 

vázanky vidět i větší rozeta. Úplně ve spodní části celku se podle pravidla "čím větší, 

tím lepšr' skvěl 

c) ozdobný přívěšek, většinou tolar (mince). Nacházíme ale rovněž kříž s ornamenty, 

případně těžké masivní srdce. V případě tohoto ozdobného přívěšku se jednalo o dě

dictví nebo dárek, který "často zadával duvod k tomu, aby se objednal zcela nový 

náhrdelník" (Hofmann, 1909, s. 87). Klenotník107 pak tento nový přívěšek dále ozdobil 

a přikomponoval ho k výše uvedené vázance108• Na úplný závěr se připojovaly ještě 

další drobné ozdoby jako byla ruzná srdíčka, kuličky, křížky, kapičky apod. nazývané 

"Klampala" nebo "Klankala", česky bychom mohli říci "cingrlátka". 

Náušnice (Auharingla) - náušnice žen byly stejně jako u mužu zhotovovány z jed

noduchého stříbrného drátu, jejich ověs byl ale zcela jiný. Představovaly ho červené 

nebo modré skleněné kapičky (Glosstoina) opatřené ze stříbra zhotovenými úchyty. 

Z pohledu zpracování šlo vždy o jednoduché a prosté "kousky"lo9. 

107 Nebyl ale klenotník jako klenotník. Existovala již určitá dělba práce, kdy jeden se zabýval 
vlastní výrobou řetízků a jiný tyto řetízky používal při zdobení a osazov..ání přívěšků do náhrdel
níků. V blízkosti Manětína existovali takovíto řetízkáři dva, jeden ve Zlu ticích a druhý v Chýši 
(viz Hofmann, 1909, s. 87). losef Hofmann dále uvádí: "Mnozí zpracovatelé stříbra se zabývali 
výlučně výrobou řetízků a prodávali je na lokte ostatním mistrům. Tito mistři pak z těchto 
řetízků a tolarů, které jim selky donesly, sestavovaly přívěsky, dělali tedy jen vlastní obtáčení 
a ověnčování. " (Hofmann, tamtéž). 
108 "Nosily se (přívěsky) ke stříbrotepcům do města, kteří je museli obkroužit a opatřit filigránským 
a velmi umělecky hodnotným okružím, lidově zvaným ,ověnčení' (Einkranzeln)." (Hofmann, 
1909, s. 87). 
109 "lak jednoduché propracování náušnic venkovanů z let 1830 až 60 bylo, můžeme nejlépe vidět 
na tom, že jeden schopný tovaryš byl za den schopný vyrobit 12 párů takovýchto náušnic denně. " 
(Hofmann, 1909, s. 91). 
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Prsteny (Fingaringla) - bývaly vyrobeny ze stříbra. Použití pravých drahokama 

bývalo zcela výjimečné, spíše se jako ozdoba využívaly červeně nebo modře zbarvená 

sklíčka (Glosstoina). Pokud ale člověk chtěl vlastnit něco neobvyklého, připevňovaly 

se na prsteny ještě další drobné ozdoby, výše již zmiňované tzv. "Klampala" nebo 

"Klankala". 

"Mezi mladými lidmi byly nejoblíbenější zvláště tři z nich; v jednotě viseli na jed

nom kroužku vedle sebe; byly to: ,Srdíčko', ,zámeček' a ,klíček'. Když věnoval ženich 

nevěstě prsten s těmito třemi ,Klampalan', chtěl tím obrazně vyjádřit následující: ,Tady 

máš moje srdce. Jsi v něm uzamčená a nikdo jiný tam nemá přístup. Jen ty sama 

k němu máš klíč'." (Hofmann, 1909, s. 89-90). 

Křížky (Kreizlan) - razné velikosti, razně ozdobené - kamínky, gravitováním, často 

s postavou Ježíše Krista. Ženy je nejčastěji nosily na černé sametové tkaničce nebo 

jednoduchém řetízku. 
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5.4.2 Kroj mužský 

Kabáty 

V devatenáctém století se nosily: 

a) ka báty se šosy 

b) bílé kabátce 

c) krátké kabátky nazývané goller 

d) lajblík s rukávy 

e) power, druh zimního kabátu 

f) kožichy 

g) plášť 

Kabáty se šosy (Schaiselruak, Schwenka, Goisl) - obecná forma kabátu zastala 

až do roku 1840110 stejná. Úzký střih se šosy, které se od sebe rozbíhaly, vpředu se 

uzavíraly a dosahovaly až ke kolenam. Barva tohoto kabátu, kterému se tu a tam říkalo 

také "Schwenka" nebo "Goisl" kolísala mezi tmavě hnědou a zelenou. Ještě v letech 

1830-1840 se upřednostňovala barva zelená. Kolem roku 1840 ale obsadila pole barva 

"purpurově modrá", to znamená barva tmavě modrá s fialovým nádechem111
, který se 

s přibývajícím stářím látky získával navrch. Pod kabátem se šosy se v 18. století nosila 

vesta, která dosahovala až k dolním partiím těla. V první polovině 19. století bývala 

nahoře uzavřená, většinou pak opatřená stojacím límcem, lidově nazývaná lajblík. 

Nikdy se ale nenosil druhý kabát. 

Bílý kabátec - zvláštního druhu je též použití dlouhého bílého kabátce, který svým 

střihem nejvíce připomíná takzvaný císařský kabát (dlouhý černý kabát se šosy, často 

k vidění u farářa té doby). Tuto podobu kabátu, ať už bílou či nebělenou, nacházíme 

ponejvíce ve slovanském prostředí, tj. u Moravana, Slováka a Lužických Srba. V němec

kém prostředí se nosil až do roku 1860 v blízkosti lužickosrbského osídlení v Sasku. 

U slovanského obyvatelstva přetrval i dále, to znamená po roce 1860. 
110 "Dokud hlavním atributem kabátu se šosy byly shrnovací rukávy, zlatavé knoflíky a veliký 
vpředu uzavřený límec, tedy dokud si uchovával svůj starší vzhled, do té doby chodil též sedlák 
v trojhranném klobouku, zvaném ,Drig'stUlpťn: Rozhodující změny směrem k modernímu 
oblečení se u nás udály kolem roku 1830, přičemž v této době stále řidčeji objevoval trojrohák, 
tento yrůvodce kabátu se šosy. " (Hofmann, 1909, s. 1). 
111 "Casto se zdůrazňovalo, že modrý kabát je prý slovanského původu. Tomu bych chtěl ale 
opqnovat, neboť ho ve stejné době nacházíme i u jiných německých kmenů, jako kupříkladu 
u Svábů, Bavorů a obyvatel Alp." (Hofmann, 1909, s. 1). 
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Mužský goller112 - tento druh kabátu je krátký kabátek, dosahující k pasu. V rámci 

oblečení představoval roli přepychového, barevného doplňku, který se nosil přes kabát 

se šosy (Schwenka), což vypadalo poněkud komicky, neboť z pod něho tyto dlouhé 

šosy vyčnívaly. 

Tato móda pocházela z Anglie. V prlIběhu času se měnil i střih límce, přičemž mnohý 

krejčí konzervativně zachovával sVlIj určitý střih až do smrti. Barva golleru byla na 

začátku kávově hnědá, později kolem roku 1880 modročerná nebo modrofialová. 

Tu a tam se používaly i černé sametové113, tmavě zelené nebo hnědé odstíny. 

Goller býval velmi často zhotovován ze zachovalých zbytklI kabátu se šosy a poté, 

co sám dosloužil, vykonal ještě mnohé dobrodiní nejmladším členlIm rodiny114. 

Ve východních a jižních částech sudetoněmeckého Chebska (Teplicko, Stříbrsko, Ma

nětínsko, Bochovsko a Žluticko) bylo možno vidět goller s velkými stříbrnými knoflíky, 

módu, která do těchto krajin dorazila ze Švábska a Horního Bavorska. 

Lajblík s rukávy (lrmelleibl) - kolem roku 1860 se u mužlI objevily silné tmavé 

soukenné vesty a s nimi rovněž další krátké oděvní součástky. Lajblík s rukávy je vesta, 

na kterou jsou našity silně vycpané lesklé černé rukávy. Tyto lajblíky se nosily pouze 

doma. 

Power se podobá zimnímu kabátu, přičemž ten z let 1840-1850 měl velký límec 

a zjednoho kusu střižený díl zad. Z tohoto dlIvodu límec v týlové části nepřiléhal a z to

hoto dlIvodu se později střihaly záda ze dvou částí, motýlovitého tvaru. Barva staršího 

(1840-1860), jakož i novějšího (od 1860 do 1890) byla stejná, a to nám již známá 

tmavomodrá, splývající v jedno s černofialovou, takzvaná purpurově modrá. Ve 

112 " V naší zemi se špenzr v mnoha oblastech nazýval ženský goller (Weibergoller, nář. Weiwatz
golla) nebo též Goller, přičemž toto posledně jmenované slovo může být špatně odvozena od pra
starého slova ,Gollerl' (dětský špenzr). Pro slovo ,Goller' (Goller) jsem nikde nenašel vysvětlení. 
Slovo ,Koller' nebo náprsenka (Brustling) představovaly určitý druh límce, čili něco zcela jiného. 
Ve studentském prostředí se výraz ,Koller' (kožený kabát z doby třicetileté války) nadále udržel 
pro označení sametového kabátu. Je zcela možné, že ,Goller i Koller'jsou jen různé způsoby psaní 
pro jeden a tentýž pojem, totiž pro krátký oděv horní části těla sloužící oběma pohlavím. Vždyť 
pro krátký domácí kabátek našich sedláků nacházíme jméno, Goller:" (Hofmann, 1909, s. 64). 
113 "Sametový ho obzvláště rádi, a to již odedávna, nosili formani a ženichové." (Hofmann, 1909, 
s.2). 
114 "Goller býval velmi často sesazen ze zachovalých částí starého kabátu se šosy a poté po svém 
,obnošení' použit na ,chlapecký goller' (Boub' mgollert). Tak se mohlo klidně stát, že chlapci stále 
ještě nosili goller hnědý, ačkoliv móda u mužů dospěla k tmavomodré barvě." (Hofmann, 1909, 
s.2). 
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východních částech území zdomácněla jakási střední podoba mezi kabátem se šosy 

a powerem, která od roku 1860 nabyla převahy na celém území. Na hranici se slovan

ským obyvatelstvem (jazykové hranici regionu) se zadní část kabátu zdobila vyšíváním 

a sametovými nášivkami. Podobné nacházíme u kroj6 českých, maďarských a lužicko

srbských. Na jihu Chebska se podobná výšivka objevuje na bocích v oblasti beder. 

Někdy jsou tyto výšivky přizdobeny ještě střapci. Límec u tohoto kabátu býval zpo

čátku velmi široký, vzadu stojáček, vpředu pokrývající polovinu prsou. Od roku 1860 

se začaly používat límce sametové. 

Pánský kožich (Peletz) - v dřívějších dobách lidé na vesnici kožešiny často nosily. 

Jednak proto, že si je bohatý sedlák mohl dovolit a jednak proto, že ovčí a králičí k6že 

byly lehce k sehnání. Jiné druhy kožešin se v sudetoněmeckém Chebsku většinou 

nepoužívaly. Muži převážně nosili dva druhy kožich6: 

a) kratší typ" Rundpelz" (Runden Pelzen), který dosahoval jen k bok6m a 

b) takzvaný "Zippelpelz", který byl dlouhý. 

Z druhého jmenovaného vznikl začátkem 19. století již výše zmiňovaný power115. Na 

kožichu byl zpravidla našit černý kožený límec, který si člověk mohl ohrnout nahoru 

tak, aby si chránil krk. Kožešiny byly vždy zpracovány kožešníkem. 

Plášť (Krog' n) - proti zimě se člověk kromě kožichu a poweru chránil také pomocí 

pláště. Podle vyobrazení na skříních a truhlách se tímto druhem oděvu chránil člověk 

již kolem roku 1820. Krční límec byl přibližně do roku 1820 stojatý, později splývavý 

a velmi široký116. Hlavní část pláště dosahovala skoro až ke kotník6m. Podobné kabáty 

nosí dnes kočí vozící turisty ve velkoměstech, např. ve Vídni. Kolem roku 1800 byl 

plášť černý, později tmavozelený a zhruba od roku 1830 tmavé modrofialové barvy, 

přibližně stejného odstínu jako se používal u kabátu se šosem. Ještě roku 1890 nosily 

podobné jednoduché pláště obyvatelé Chyše, Teplé, Ostrova nad Ohří, Chodova, 

Karlových Var6 a podobně do kostela. Aby bylo možno plášť zapnout, byl nahoře na 

krku opatřen očkem a zdobeným dřevěným tyčinkovým knoflíkem, na předním záhybu 

pak dlouhou řadou knoflík6. Ke kabátu s více límci se nosil kabát se šosy (Schwenka), 

115 "Podle vyprávění starého krejčovského mistra vznikl počátkem 19. století ,Power: tento již výše 
zmioňovaný soukenný ,zimní kabát' našich sedláků." (Hofmann, 1909, s. 3). 
116 "Dříve se člověk zřejmě nemohl límců nasytit. Z oblasti Ruprechtova, Krásna a Bečova (zdá se 
tedy, že móda kabátů byla rovnoměrně rozprostřena po oblasti) se mi doneslo, že mnohý kabát 
měl 10-12 límců, takže byl neobyčejně těžký." (Hofmann, 1909, s. 4). 
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kalhoty ke kolenlJm a trojrohý klobouk. K pozdější variantě kabátu pak rovněž kabát 

se šosy nebo goller. 

Vesta - až do roku 1820 se používala vesta střižená podle vzoru pocházejícího z dob 

francouzské revoluce, tzn. se stojacím límcem. Na západě a severu Chebska měla vesta 

límcový výstřih v jižních a východních částech uzavřená, do roku 1850 se stojáčkem. 

Knoflíky byly uspořádány ve dvou řadách. V jižních částech kraje, např. na Tepelsku, 

se místo knoflíku používaly upravené stříbrné "šestáky"117. Vesta tvořila "výkladní skříň" 

mužského kroje, přičemž vždy byla zhotovena ze sametu a nebo hedvábí. 

Mládež si oblíbila pestré vzory, naopak starší muži dávali přednost solidním tmavým, 

ponejvíce jednoduše puntíkovaným nebo s nezřetelnými proužky, či hvězdičkami 

zdobeným sametovým vestám. Na takových vestách se pak zvláště vyjímaly stříbrné 

řetízky kapesních hodinek (o nich se zmíníme později). 

Kalhoty a kšandy, opasky (d 'Iedricha Huas ') - kalhoty jsou svým selským 

zpLJsobem převzatá a v kLJži vyvedená napodobenina plátěného oděvu nohou, kterou 

používali měšťané nebo šlechta l.poloviny 18. století. Z počátku se na kožených 

kalhotách udržely blýskavé ozdobné knoflíky, umístěné na postranních švech nad 

koleny. Starší typ používal lacl, nový typ, který se objevil kolem roku 1855, vypadal již 

jako kalhoty známé z německého prostředí dnešních dnLJ. Pokud jde o délku nohavic 

je nutno poznamenat, že tyto dosahovaly těsně pod koleno, kde se vázaly přes pod

kolenku. To platilo do té doby, dokud byla vlněná podkolenka a boty s přezkami sváteč

ním oděvem. Kožené kalhoty zřídka vyráběl krejčí. Jejich zhotovení spadalo do "pra

covní náplně" kožešníka nebo brašnáře118 . Rozlišují se zpravidla tři typy kalhot: 

a) pumpky (s laclem) 

b) Stummlhuas' (zpočátku s laclem, později s" padacím mostem"), který jak již bylo 

řečeno končily pod kolenem 

c) takzvané "Ianga Huas '''. 

117 pův. mince, tvořící ekvivalent šestinásobku hodnoty nižší jednotky; po roce 1874 lidové ozna
čení nově zaváděné pětifenikové mince německé měny (Kolektiv, 2003, heslo "Sechser"). 
118 "Při přísně zachovávaném rozdělení a vymezení prací, panující v dřívějších dobách, vedlo 
zhotovení kožených kalhot krejčím často k dlouhotrvajícím sporům, které mířily až k nejvyšším 
instancím." (Hofmann, 1908, s. 5). 
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Nové kalhoty byly žluté (gelledricha Huas '), později se barvily na černo. Při práci nosili 

sedláci velmi často kalhoty s dlouhými nohavicemi (d' langa leinicha Huas') z hrub

šího lněného plátna, případně z plachtoviny. Tyto kalhoty byly dole na vnitřní straně, 

kde nohy při ch5zi naráží o sebe, vypodloženy k5ží. Lokálně byl spodní konec nohavic 

ukončen párem kožených výstužných límc5. Kalhoty se na těle udržovaly koženým 

páskem na prst širokým (Bauchroima), který se zavazoval vlevo na straně. 

Kšandy (Huaseng' schirr) - kšandy se zpočátku nepoužívaly pouze k funkci pod

pory a přidržování kalhot, tj. v dobách, kdy se nenosila vesta, ale představovaly jakýsi 

slavnostní prvek oblečení vyrobený z k5že a hedvábné výšivky. Společně s kšandami 

se používal ozdobný knoflík "Huasenoatoutara" event. "Huasn-Oa[n]toutara)". 

Huasenoatoutara (Huasn-Oa[n]toutara) - pro tento druh ozdoby nemá čeština 

ekvivalent. Jednodušší bude vysvětlit k čemu se tato část oděvu užívala, než samotné 

slovo překládat. 

Ve své podstatě šlo o veliký, většinou osmihranný dvojitý knoflík, odlitý z mosazi, 

často pozlacený. Jeho pr5měr dosahoval až pěti centimetr5, zdoben byl gravitováním, 

směrem doprostřed klenutý. Uprostřed se nacházela rozeta, obkroužená jakoby spirá

lovitě kroucenou šň5rkou. Tento knoflík spojoval střední část řemení nesoucí kalhoty, 

kalhoty a lacl. Z výše uvedeného popisu vyplývá, že v plné míře plnil i funkci ozdobnou. 

Představoval takovou vzácnost, kterou sedláci dávali najevo své bohatství. Ačkoli byl 

součástí kroje z okolí Chebu, vyskytoval se i na ostatním území Chebska, neboť se sem 

dostal při přestěhování společně se svým majitelem, který ho i nadále nosil119• 

Klobouky, čepice a barety - v západních Čechách hrála mezi používanými pokrýv

kami hlavy největší roli takzvaná Holzmutze (stará čepice pruského stylu). Forma této 

čepice se udržovala tak, jak již vypadala během třicetileté války, kdy byla nošena při 

nepříznivém počasí. P5vodně se jednalo o vojenskou čepici. Pro domácí použití sloužila 

bílá nebo černá cípatá čepice zvaná "Schwanzmutz". Podobná se nosila pod klobouk 

ve velkých mrazech začátkem 20. století. 

(119) Tento knoflík v současné době tvoří jakýsi symbol příslušnosti k bývalým obyvatelům 
Chebska (nyní většinou žijícím v zahraničí, většinou v Bavorsku) a slouží rovněž jako ozdoba 
náhrobků zemřelých Chebanů, kdy vyjadřuje sepětí těchto lidí se svou bývalou vlastí. 
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Baret (Kappl) - baret byl domácí čepičkou. Podle účelu se měnila i jeho velikost. 

Největší barety se nosily tam, kde sloužily jako hlavní pokrývka hlavy během domácího 

nošení. Naopak nejmenší z nich, kde nesly označení" Houtkappl", se při vycházení 

z domu jednoduše překryly nasazeným kloboukem 120• K tomuto účelu sloužily jenom 

během teplejších měsíca roku, v chladnějších je pak vystřídala již zmíněná "Schwan

zmutz". Tyto čepice často zhotovovaly ženy a darovaly je svým mužam ke svátku 

nebo vánocam. Z tohoto davodu byly zhotovovány z kvalitního sametu v rozličných 

barvách. 

Nejčastěji používané barvy byly tmavě modrá, tmavomodrofialová, kávově hnědá, 

mechově zelená a šedofialová. Krejčí je často zhotovovali z látky, která zbyla při šití 

kabáta. 

Filcový klobouk - v celé oblasti se tento klobouk objevuje ve stejném tvaru, nikoliv 

však podobě. S ohledem na kvalitu lze vystopovat značné rozdíly. Ty spočívaly v užití 

jak drahého, jemného, hladkého filcu, tak i filcu střední kvality a nakonec i velmi 

levného, hrubého filcu s dlouhým vlasem. Klobouk byl ozdoben pentlemi, které se ob

vykle dvakrát až třikrát obtáčely kolem klobouku. Zhotoveny bývávaly z černé bavlny 

nebo hedvábí. Ze stejného materiálu bývaly i třásně, které povětšinou visely na zadní 

části klobouku dola, ale byly i oblasti, ve kterých tzv. "Troddel" splýval na straně121 

ev mnohých vesnicích v okolí Bochova). 

Barvy třásní a ozdobných stuh nebývaly jen černé, ale i barevné, případně bílé122• 

V této podobě se námi zmiňovaný klobouk používal zhruba od roku 1830. Nejinak 

tomu bylo i na Chebsku, pouze třásně bývaly nahrazeny rosetou, případně kokardou. 

Před rokem 1820 nosili zdejší sedláci svého druhu nízký cylindr z hrubé látky se širokou 

krempou. Praměr cylindru byl přibližně 15 až 17 cm. 

120 "Neexistovalo žádné pravidlo, kdy se na klobouk přidávala štětka; zcela jistě ale bylo dáno, 
jako klobouk nosit na hlavě. Seděl-li ,Houtkappl' rozpustile na levém uchu, pak se krempa na 
pravé straně nakláněla napravo a naopak. " (Hofmann, 1909, s. 6). 
121 "Když se nacházel napravo, jeho místo bývalo nejčastěji na levém uchu; samozřejmě to ale 
nebylo pravidlem" (Hofmann, 1909, s. 7). 
122 "Určitá území v těch dobách chtěla mít na svém kroji něco neobvyklého. Tak se také mohlo 
stát, že sedláci z Nadlesí, Dvorů a Třídomí si zhruba od roku1860 a po mnoho dalších let vy
zdobili svoje klobouky bílou pentlí a bílým střapcem, takže je v houfu lidí před kostelem v Lokti 
a Horním Slavkově snadno našel." (Hofmann, 1909, s. 8). 
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Trojhranný klobouk (da Orig' sti.ilpta)123 - tento klobouk měl své tři záhyby 

připevněny knoflíky na vlastním těle klobouku a v případě, že pršelo, uvolnil sedlák 

knoflíky, všechny tři krempy ohnul směrem dol6 a klobouk mu sloužil jako deštník 

chránící krk. Barva tohoto třírohého klobouku byla černá, kolem roku 1800 se okraje 

zdobily stříbrnou bordurou a místo kostěných se používaly stříbrné knoflíky. 

Pánské spodní prádlo 

Používané látky 

"Velmi zajímavé odpovědi se mi na otázku, jaké druhy kalhot používali muži před 

rokem 1840 jako spodky, dostalo od jedné prastaré selky - totiž ,Kočičí tety' z Brložce 

(něm. PUrles124). Říkalo se jí tak proto, neboť po návratu z města nepoužívala výraz 

,máma' (Mou hm) ale ,teta' (Tant). Odpověděla: ,Trojího druhu, totiž ,lněné' (leinicha), 

,tirlteinicha'125 a ,cvilinkové'126." (Hofmann, 1909, s. 8). 

Látky zpracovávané pro spodní prádlo byly většinou trojího druhu, ale základ vždy 

tvořil len: 

a) první druh látky byl "Iinnste", to jest slabý a jemný; 

b) druhý pak o poznání hrubší a utkaný "Uberzwerch", to znamená pře kříženě, tedy 

hrubě a pevně; 

c) nakonec pak třetí druh, který byl velmi silný 

Spodky - pánské spodky "Zuch- nebo též Gatlihuas' n" byly zhotoveny z lněného 

plátna, teprve později z barchentu. Kolem pasu se vázaly na tkaničku a na koncích 

nohavic byly zpevněny pentlemi, šň6rkami. 

123 Velmi starý typ klobouku. "Co se týče ,Drig' stiilpten (u)' nelze už určit rok, kdy u nás nastoupil 
svoji vládu. Skutečností zůstává, že velmi vážený ,kloboučník Franzl' (Houterer Franzl) z Ostrova 
n. O. ještě před rokem 1830 pobyl mnoho hodin v jednom kole, než starým lidem z celého okolí 
,Drig'stiilpten' obstaral a také, že lidé z Nadlesí u Lokte, z Vlekého Rybníka u Hroznětína a z Kfel 
u Horního Slavkova chodili ještě roku 1865 v trojroháku do kostela." (Hofmann, 1909, s. 8). 
124 Vesnice ležící přibližně 6 km východně od Toužimi. 
125", Tirlteinich' (,tirleteinen') nebo též po horalsku vyslovované jako ,torlateinana'je hrubá, neo
hebná, křížem tkaná lněná látka. Hrubším způsobem je tkán ještě cvilich (cvilink). " (Hofmann, 
1909, s. 54). 
126 Cvilich (cvilink) je lněná tkanina provázaná čtyřvazným keprem osnovaným nebo lomeným 
v pruzích. Použití na pevné pracovní kalhoty (Kolektiv, 2007, heslo "cvilink''). 
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Košile ("s' Hemm, d' Hemmata") - košile zhotovené z domácího lněného plátna 

měly až do období kolem roku 1840 na zádech v oblasti krční páteře rozparek (pouze 

velmi krátký). Na přední části košile nebyly žádné ozdoby, pouze pod krkem řasení, 

které navazovalo na prst široký proužek lněné látky, dvakrát přeložený. V dřívějších 

dobách, tj. kolem roku 1830, zde ani toto řasení nebylo, košile se pouze vázala vzadu 

na krku stahovacím páskem. Rovněž rukávy byly uprostřed opatřeny podobným staho

vacím proužkem. Teprve kolem roku 1860 se objevují malé knoflíčky a to jak v oblasti 

zapínání na prsou, tak na rukávech. V této době se objevují, a to pouze v blízkosti 

městského prostředí, první ležaté límce kolem krku. 

Jak již bylo výše uvedeno, košile nemívaly límec, a z toho dtJvodu se používaly 

nasazovací límce (s' Mannatskracherl), kdykoliv si sedlák někam "vyšel". Límce byly 

nebarvené, ale dtJkladně zpracované. Bohatí sedláci nosili vyšívané nebo děrované 

lněné límce. Límce bývaly opatřeny vázáním (Bandlan), které se nejprve vázalo vzadu 

jako košile, v pozdějších letech vpředu. Límec na venkově ztJstával měkký a nízký, 

móda tzv. "otcovraha"127 se zde nikdy neprosadila. 

"Na venkov nepohodlná móda ,otcovraha' (des Vatermórders) nikdy nevstoupila" 

(Hofmann, 1909, s. 10). 

Podkolenky ("d' Strumpť') - dlouhé podkolenky "Ianga StrOmpf nebo Knóis

trOmpť') používali sedláci jen do té doby, dokud panovala móda přezkových bot, 

kožených pumpek a krátkých kalhot ke kolentJm, to znamená přibližně do roku 1830. 

Barva byla vždy pouze bílá nebo černá. V pracovní dny se však nosily pouze onuce 

a nebo se chodilo naboso. V okamžiku, kdy se objevil vyšší typ boty, byly podkolenky 

nahrazeny ponožkami nebo onucemi. 

Kapesník ("s' Schneuztoichl") - kapesníky byly červené nebo modré se vzoro

váním značné velikosti, zhotovené z bavlny. Nosil se v postranní kapse nebo v kapse 

šosu. 

127" Vatermorder" (otcovrah) byl volný bílý, vysoký a velmi tuhý límec s nahoru trčícími špičatými 
konci. Byl připnut na košili bez límce a původně se ve Francii jmenoval ,parasite' (příživník). 
Vzhledem k tomu, že límce byly nepohodlné, zařezávaly se a píchaly, název se později žertovně 
změnil na ,otcovrah: Tento límec byl v módě v letech 1815-1848 a nejvyšší byl ve 20. a 30. letech 
19. století. (Loschek, 1987, heslo" Vatermorder''). 
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Šátky na krk ("Holstoichla") - pánské šátky byly barvy černé nebo pestré. Pestrým 

dávala přednost mládež, černé nosili bez výjimky starší lidé. Bohatí sedláci nosili šátky 

hedvábné. Doma se chodilo jak bez šátku, tak bez límce a pouze s rozhalenkou. 

"Dokud sedlák řádil v domě nebo na dvoře, nebyla dokonce košile kolem krku 

uzavřená, neboť ji potřeboval mít při práci volnou." (Hofmann, 1909, s. 10). 

Rukavice ("Hoantschka, Handschich") - rukavice se nosily na vesnicích pouze při 

slavnostních příležitostech a jako zimní doplněk. Existovaly palčáky s plstěné tkaniny 

a kožené s kožešinovou podšívkou, takzvané "Peletzhoandscha". Rukavice byly spo

jeny šňurou do páru. Lidé měli často ve svém majetku i kožešinový štucel. 

Úprava vlasů a vousů - sedlák 19. století chodil bez vousu, což bylo přirozeným 

dusledkem toho, že se při práci pohyboval v prašném prostředí a vousy by proto 

představovaly jakýsi "sběrač prachu a nečistot". Teprve v okamžiku, kdy sedlák odešel 

na vejmínek, nechal si často narust vousy, nikoliv však plnovous128• 

Pokud jde o vlasy, úpravu vlasu prováděli zásadně doma - navlhčením vlasu a učesá

ním. Rovněž stříhání prováděli někteří z členu rodiny. 

Obuv - od roku 1800 se používala vysoká bota, která měla pod kolenem takzvanou 

kolenní špičku, na které byl černý střapec nebo byla u lýtek odstřižená. Začátkem 

19. století byl tento druh vysokých bot vytlačen botou nazývanou boinling 129, zvláštním 

druhem obuvi, specifickým pro tento region. Dalším druhem bot používaným v regionu 

byly ruzné druhy šněrovacích bot, bot nízkých, kotníčkových, případně pantoflí. 

128 "Buď nosil licousy (,kotlety'), které si ovšem zastřihoval docela v blízkosti uší, čímž obličej 
zůstával holý, takzvaný ,ševcovský vous' (Schusterbart), který se podobal námořnickému. Ten 
pak opisoval půlkruh pod bradou od ucha k uchu, nebo si prostě jen nechal pramínek vousů na 
bradě (,kozí bradku' nebo krejčovskou bradku). Stále ale patřili staří sedláci nosící vousy spíše 
k výjimkám. Zpravidla se podle vousů poznal přivandrovalec (ještě kolem roku 1840), kterého ve 
vesnicích neradi trpěli." (Hofmann, 1909, s. 12). 
129 Tento druh staré selské vysoké boty byl před rokem 1850 zpracován jednoduchým prošitím, po 
této době byla podrážka prošitá dvojitým švem. Holínka byla vysoká 68 centimetrů a zpracovaná 
z jednoho kusu. Nahoře je lehce vypodložena ovčí kůží. Zadní část boty je velmi silná, přišitá 
smolnou dratví. Podpatek je vysoký 4 centimetry, opatřený železným kováním. Horní část a ohyby 
byly dříve zhotovovány z hovězí kůže, později se používala černá teletina. Výroba takovýchto bot 
byla uměleckým dílem. 
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Pásková bota (d' Schouch) - tento druh bot má podobnou stavbu jako dnešní 

šněrovací bota, pouze dírky na šňůrky nejsou lemovány kovovými kroužky, tyto otvory 

byly pouze proraženy a nebylo jich mnoho. Pouze 4 až 5 na jedné straně. Bylo to 

i kvůli tomu, že bota byla nízká a nepřečnívala příliš přes kotník. Nerozlišovala se bota 

levá a pravá, byly vyrobeny tak, že se daly vzájemně zaměnit130 • Jako "šňůrky" byly 

používány výlučně hranaté proužky kůže, které se nazývaly "Bandla" a podle kterých 

dostala bota i své jméno. Tyto šňůrky musely být dostatečně dlouhé, aby je po prota

žení všemi dírkami bylo možno omotat ještě kolem nohy. Rozlišovalo se na boty letní 

a zimní. "Bandlschouch" se nosily jen na návštěvy a při cestách do kostela. 

Mnohé boty měly vázání po straně, ne na nártu a ty se pak nazývaly "Seitingsgschnói

ata Schouch". Jak vysoké tak i šněrovací boty byly značně široké a z toho důvodu se 

v zimě vyplňovaly slámou, která udržovala nohu v teple, samotná noha byla ovázána 

onucí. V 60. letech 19. století se na vesnicích začala projevovat městská móda 

a objevují boty zvané brinelky "BrUnellanan". 

Kotníčkové boty - byly ještě nižší než šněrovací boty, dosahovaly těsně pod kotník. 

Po stranách měly 2 až 4 otvory pro šňůrky. Používaly se při práci v hospodářství a na 

polích. Zpracování bylo na první pohled "těžkopádné", s tlustou podrážkou l3l • Ačkoliv 

kotníčkové boty měly otvory na šňůrky, člověk je často nosil bez nich, neboť "když měl 

ruce plné nebo naložený koš na zádech, musel do nich vklouznout, aniž by se ohýbal" 

(Hofmann, 1909, s. 83). 

Nízké botky - tento druh bot byl velmi starý, nosily se již od 17. století. Nebyly příliš 

vysoké, zhruba 3 centimetry. Pokud sedlák chodil v podkolenkách, nosil tento druh 

bot, opatřený často přezkou. Přezky byly jednoduchého vzhledu, u ulepších" bot již 

zhotovené ze stříbra. 

Vedle nízkých bot přežívaly ještě starší šněrovací boty s křížovým šněrováním, 

nazývané "Kreuzbandlschouch". Šněrovací pásky byly protaženy křížem přes velký 

130 Boty byly zpracovány tím způsobem, že je člověk mohl "zaměnit': když kůže na jedné straně 
začala být obnošená. To šlo přirozeně učinit pouze v případě, když otvory na šňůrky, což se často 
dělo, ještě nebyly "roztrhány" (Hofmann, 1909, s.82). 
131 Vždyť člověk v nich musel často chodit s těžkým nákladem po kamenitých cestách a hrubě 
záplatovaných horských chodnících! Každý vandrovník dobře ví, že v silných botách je člověk 
méně unaven, než v botách se slabou podrážkou, ve kterých bota cítí každou nerovnost povrchu 
(Hofmann, 1909, s.83). 
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široký výkrojek boty na nártu, končily pod kotníkem, který ještě jedenkrát obkružovali, 

případně se zavalovaly na lýtku. Muži však nosili nízké botky bez těchto spon a křížo

vého šněrování, proto také nemohly mít velké vykrojení na nártu, neboť by nedržely 

na noze. 

Nízké boty pro obě pOhlaví byly většinou zhotoveny z telecí k6že (teletiny). Nosily se 

jen při slavnostních příležitostech, jako byly např. svatby, křtiny, posvícení, povětšinou 

pak když šel člověk tancovat. Všechny druhy bot, o kterých jsme se výše zmiňovali, 

byly bez výjimky šité. Neobjevují se u nich cvoky132. Na závěr se zmíníme ještě o po

sledním typu obuvi, který se v regionu objevoval. 

Pantofle - velmi rozšířený typ obuvi v dřívějších dobách je v zimě vyřezávali podomci 

na statcích ze dřeva, později se vyráběly již továrním zp6sobem. Nejjednodušší typ 

je ten, který má podrážku vyřezanou z jednoho kusu dřeva a v přední části jakousi 

koženou kapsu. 

Vyvedenější typ má místo dřevěné koženou podrážku ze silného kusu k6že. Německý 

lidový název pantoflí "Schlurpen"133 je odvozen od citoslovce charakteristického zvuku 

dřeva při ch6zi v pantoflích. 

Řetízky ke kapesním hodinkám (Mannatskiat' n) - řetízky samotné byly velice 

jednoduché, dostatečně dlouhé, takže jeden z konc6 dosáhovaI od krku až pod vestu 

(Iajblík) a odtud zpět do kapsy ve vestě. Druhý konec byl přehozen kolem krku. V horní 

polovině prsou se pak obě části řetízku setkávaly a držely spolu pomocí jakési smyčky 

či kličky zdobené ornamenty. Většinou se na řetízcích nenacházely žádné ozdoby, 

a když ano, pak to byly ozdobné klíčky k hodinkám (rovněž s ornamenty), zděděné 

prsteny (A' n Oadenken)134, malý ptáček (VUagala), koňské kopyto nebo podkova ze 

stříbra. Tento řetízek byl v pozdějších letech vytlačen mnohem praktičtějším, těžším, 

děleným řetězem. 

132 Tyto byly v mnoha ohledech lepší než dnešní "s cvoky"; byly teplejší, elastičtější (přičemž se 
v nich lépe chodilo) a trvalejší (Hofmann, 1909, s.84). 
133 Lidová slovesnost dala u nás pantoflím přezdívku podle zvuku při šoupání podrážky "Schlurp
-Schlurp" o zem (Hofmann, 1909, s.84). 
134 Ein Andenken = vzpomínka, památka 
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Prsteny (Fingaringla) a náušnice (Auhaplattla) - užívané jak muži tak ženami, 

zhotoveny téměř výlučně ze stříbra. Mívaly velice jednoduchý tvar, zpracovány nená

ročnou technikou . Mužské náušnice byly zdobeny ještě drobným přívěškem, nejčastěji 

malým lístečkem (plátečkem) stříbra nebo hadí hlavou. O prstenech i náušnicích se 

blíže zmíníme v kapitole o kroji ženském. 

Dýmky - k bohatému mužskému kroji patřila samozřejmě cenná, stříbrem posázená, 

dýmka. Hlava se skládala z vlastní hlavy a nádobky na vodu, tvořila jeden celek a nabý

vala rozličných tvarů a podob. Troubele byly velmi složitě členěné a ke zvýšení působi

vosti se pro její různé části používala různobarevná rohovina, například s červenavými, 

žlutavými, zelenavými odstíny, případně šedá nebo černá. Víčka u zvláště bohatých 

dýmek byly ze stříbra s jemným zdobením 135• Jako ozdoby se dále využívaly řetízky 

a na nich střapce. Méně majetní používali "Ulmskou fajfku" bez stříbrných ozdob a ti 

docela chudí si museli vystačit s dýmkou toliko dřevěnou. 

135 "Hlavy, jak jejich název, Ulmerpfeifen' (ulmské fajfky) dokládá, se pořídily v Bavorsku, troubel 
vytočil soustružník ve městě a ,kování' dodal místní kovotepec" (Hofmann, 1909, s. 91). 
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6. Lidové stavitelství severního Plzeňska 

6.1 Stručná stavební charakteristika Plaska, Kralovicka a Maně

tínska 

Jak jsme již uvedli, byly shora uvedené regiony a jejich přiléhající okolí součástí sou

časného okresu Plzeň-sever. Rovněž jsme se zmínili o tom, že v minulosti bylo území 

tohoto okresu součástí razných, a nutno říci, že velmi raznorodých politických, resp. 

soudních okresa. Okresa s rozdílným vývojem, a to jak z pohledu historických událostí, 

tak i majetkové držby. S touto skutečností rovněž souvisí, výše již rovněž zmíněná, 

národnostní struktura obyvatelstva. Ze všech těchto fakta nám potom jasně vyplývá, 

že na stavební vývoj, uplatňované stavební prvky, jednotlivé typy založení vesnic 

a samozřejmě též na typologii dochovaných staveb měly uvedené faktory značný vliv. 

V mnoha případech je možno tyto vlivy zcela neomylně rozpoznat, bohužel, a to rovněž 

v mnoha případech, došlo ke značné devastaci staveb i vesnic, přičemž škody takto 

vzniklé již není možné napravit. Lze říci, že se nejednalo výlučně o vesnice, kde bylo 

pavodní německé obyvatelstvo po druhé světové válce vystěhováno a plošně odsunuto 

na základě tzv. Benešových dekreta 136, ačkoli zde je zmíněný trend evidentní. 

"Svou značnou roli zde sehrála též kolektivizace české vesnice v 50. letech 20. sto

letí. Především ekonomické podmínky zpasobily, že ještě v 50. letech 20. století v ob

lasti severního Plzeňska existovala sídla, kde se souhrou okolností uchoval početný a typo

logicky rozmanitý roubený stavební fond, který však následně vzal za své. Cenným 

příkladem maže být malá ves Ondřejov, kde stála na relativně malé ploše početná 

skupina dřevěných staveb. Pouhých 40 let tak stačilo k tomu, aby relativně početný 

soubor dřevěných staveb, pocházející zřejmě z 1. poloviny 19. století, prakticky zanikl. 

V plošném měřítku to znamená, že mnohdy až 2. polovina 20. století přinesla v oblasti 

severního Plzeňska historickému lidovému stavebnímu fondu největší ztráty. Nepříznivě 

se na stavu jednotlivých usedlostí a celých vsí ležících za pomyslnou etnickou hranicí, 

projevila tak plošná obměna obyvatelstva v období po roce 1945. Doslova stovky budov 

byly především ve třetí čtvrtině 20. století zdevastovány, opuštěny a nakonec zbořeny. 

136 Srv. Mandler, 2002. 
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Svým negativním dílem přispěla i kolektivizace zemědělství v 50. letech 20. sto

letí a události s ní spojené." (Bukačová - Foud - Karel - Křemenák, 2002, s. 13). 

Některé stavby se však podařilo před naprostým zničením zachovat, neboť je za

chránil fenomén zvaný "chalupářstvP', který pro budovy patrně určené k neodvratné 

likvidaci našel jiné, specifické uplatnění, často nesouvisející s původním záměrem 

stavitele. Pokud jde o osídlení oblasti jako takové, zjišťujeme, že lidská sídla zde byla 

zakládána již v době pravěku. 

"Středověkému osídlení oblastí předcházela sídliště pravěkých zemědělců, jakto doklá

dají četné archeologické nálezy v místech dávno zmizelých osad. Na extenzivní využí

vání krajiny navázal středověký zemědělec obývající hustou síť venkovských sídlišť, 

jejichž počet převyšoval současný početní stav vesnic. V průběhu staletí řada lokalit 

zanikla, některé vsi byly obnoveny nedlouho poté, jiné až po několika staletích, pří

padně byly vysazené v jiných místech nebo pod jiným jménem. Mnohé ze vsí pak již 

nebyly obnoveny nikdy." (Bukačová - Foud - Karel - Křemenák, 2002, s. 10). 

Některá místa, kde středověké vesnice stály jsou dostatečně známa, jindy nám k je

jich lokalizaci pomáhají pomístné názvy, terénní archeologický průzkum a v neposlední 

řadě též pověsti lokálního významu137. Ale nejen archeologické nálezy138 z těchto lokalit 

nás upozorňují na někdejší osídlení a středověké lidové stavitelství. V oblasti severního 

Plzeňska je dochována celá řada pozoruhodných památek tohoto druhu, které i podle 

své dispozice často odkazují na národnostní příslušnost majitele, resp. stavitele. 

Zmiňme zde trojdílný dům tzv. komorového typu, užívaný častěji v českém prostředí 

a dům tzv. chlévního typu s hojnějším výskytem u německého obyvatelstva. 

"V oblasti severního Plzeňska je dochována celá řada pozoruhodných památek tzv. 

lidového stavitelství. Vedle obytných trojdílných domů komorového typU 139 se zde 

137 Srv. Bukačová-Foud-Karel-Křemenák, 2002, s.10. 
138 O problematice archeologického průzkumu zaniklé středověké vesnice, její struktury 
a jednotlivých staveb pojednává např. Z. Smetánka, srv. Smetánka, 1988. 
139 Trojdílný dům je nejčastější dispoziční řešení venkovského domu, skládající se ze tří dílů 
- obytné světnice (dříve jizby), vstupní síně a komory nebo chléva. Komorový dům představuje 
dům, obsahující ve třetí1]1 dílu komoru, přístupnou ze síně. Tato dispoziční varianta je nejobvyk
lejší na většině území Cech, zejména v oblastech obilnářských a v oblastech obývaných českým 
etnikem. Srv. Pešta, 2005, s.424. 
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setkáme i s trojdílnými domy chlévního typu 140 . Stavby se srubovými konstrukcemi141 

byly v minulosti běžně rozšířené po celé oblasti severního Plzeňska a existovaly i tam, 

kde bychom stopy po nich dnes již těžko hledali. Ze severozápadu do oblasti Maně

tínska a Nečtinska proniká hrázděný142 dum, který je odrazem výstavby hrázděných 

objektu stavěných v oblastech ovlivněných německou stavební tradicí, jak to známe 

například z Chebska, Ašska a částečně i Sokolovska a Karlovarska. Dokladem puvodně 

plošného rozšíření hrázděných konstrukcí jsou vedle evidentně venkovských staveb 

také měšťanské domy dochované v Úterý. Lze jen litovat, že zdejší soubor hrázdě

ných domu byl v nedávné době výrazně ochuzen zhoubným požárem tří mimořádně 

hodnotných staveb stojících v samém centru městečka. Hrázděné konstrukce se však 

neomezily jen na obytné domy či stodoly, ale mužeme je nalézt také ve stěnách 

drobných sakrálních staveb, např. v kapličce na návsi v Chrášťovicích 143 ." (Bukačová 

- Foud - Karel - Křemenák, 2002, s. 11). 

Středověký urbanismus zformoval nebo přinejmenším poznamenal pudorysné založení 

převážné většiny dosud existujících lidských sídel. Uvedli jsme, že mnohé vesnice 

vyrostly v místech, kde již v pravěku pulzoval život, a tak jen navázaly na často přeru

šenou kontinuitu intenzivního osidlování krajiny severního Plzeňska danou příznivým 

klimatem a dostatkem vodních zdroju. Terénní a místní hospodářské podmínky byly 

také oněmi z činitelu, které se podílely na pudorysném typu a rozvoji jednotlivých 

sídel. 

140 Dům chlévní - dům, obsahující ve třetím dílu chlév, přístupný přímo ze síně domu a zároveň 
ze zápraží. Chlévní dům se objevuje v oblastech převážně podhorských a horských (s převažují
cím pastevectvím) a v oblastech obývaných německým etnikem. Srv. Pešta, 2005, s.424. 
141 Srubová, nebQ též roubená _konstrukce. Tento druh konstrukce lidových staveb podrobněji 
rozebírá např.]. Skabrada, srv. Skabrada, 2003, s. 78-81. 
142 K tématu hrázděné konstrukce, srv. tamtéž, s. 82-83. 
143 "Dominantou svažité návsi je hrázděná zvonice Panny Marie, pravidelná čtyřboká stavbička, 
(délka strany 395 cm), krytá stanovou šindelovou střechou, která je zakončena osmibokou 
lucernou s jehlancovou stříškou. Stěny s trámovou konstrukcí vyplňuje vyzdívka z kamene 
a cihel. Celková výška kaple dosahuje až ke křížku něco málo přes osm metrů. Nad obdélným 
vstupem v dřevěné zárubni jsou vybrány tři drobné niky, které sloužily k umístění malých sošek. 
Stavbu, která je celkem dobře udržovaná a zapsaná do státního seznamu památek pod č. 1435, 
lze datovat do konce 18. století. Vnitřek má rozměry 235x235 cm, podlaha je hliněná a omítnuté 
a obílené stěny zdobí pouze levné barvotiskové obrázky a náboženské suvenýry, v koutě stojí 
dřevěné žerdě ke korouhvím k náboženským průvodům. Z původního vybavení se nezachovalo 
téměř nic. Na stěně býval dřevěný kříž, po stranách dva obrazy - Jana Nepomuckého a reliéf 
Svaté Rodiny, oltářík nahrazovalo klekátko. Jako památka na pověrečné představy a praktiky 
visela na stěně velká mušle, na kterou se dříve troubilo proti zahánění mraků, která byla na 
původním místě ještě do 80. let 20. století. Na věžičce visí malý zvonek krásného a jasného hlasu. " 
(Bukačová, 2000, s. 72-73). 
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Nedílnou součástí venkovských lokalit bývají feudální sídla, ke kterým se obvykle 

vázaly vrchnostenské dvory. Nemuselo se však jednat pouze o sídla šlechtických roda, 

mohlo jít rovněž o hospodářství vázaná na vrchnost církevní. V případě námi sledo

vaného regionu tvořil podobnou dominantu, z hlediska majetkové držby, cisterciácký 

klášter v Plasích. 

"Plaský klášter byl založen v oblasti, v době vzniku kláštera jen velmi řídce osídlené. 

Systematické osídlování Plzeňska v první polovině 12. století právě započalo. Založení 

kláštera představovalo součást širšího kolonizačního plánu realizovaného Vladislavem 

II. v západních Čechách. Umístění kláštera do kolonizačního území bylo z hospodář

ského hlediska výhodné, neboť na jedné straně umožňovalo zakladateli i budoucím 

mecenášam poměrně snadné obdarovávání opatství nově založenými vesnicemi, 

na druhé straně většinou nabízelo i klášteru příležitost na kolonizaci se do určité 

míry podílet. Toto bylo v českých zemích velmi časté. Za typickou polohu pro české 

cisterciácké kláštery mažeme označit místo s vyšší nadmořskou výškou (400-500 m), 

na vysočinách či v podhaří hor. Podobné umístění využívala většina fundací. Poprvé 

bylo uplatněno právě v Plasech. Při svém založení dostal plaský klášter od Vladislava 

II. knížecí statek Plasy spolu se čtyřmi lokalitami v okolí, k nimž biskup připojil pátou. 

Během prvního století vývoje se majetek kláštera značně rozšířil. V roce 1250 opatství 

patřilo již na 50 vsí. Většina z nich se nacházela v okolí Plas a tvořila téměř uzavřenou 

klášterní doménu." (Charvátová, 1998, s. 178-179). 

Poddanské statky, které ležely v těsném sousedství těchto panských sídel, nebo je 

i přímo obklopovaly, tvořily vzájemně propojený celek, a to hospodářsky i funkčně. 

Stávalo se, že se zánikem sídla feudála zanikla i ves a naopak. V souvislosti s pod

nikáním šlechty se začala zvolna měnit i padorysná struktura mnoha venkovských 

sídel. Byly zakládány velké hospodářské dvory, rybníky a manufaktury, kterým musely 

ustoupit celé vsi nebo jejich části. V 18. století díky tzv. raabizaci 144, vládnímu nařízení, 

kterým se zrušila celá řada vrchnostenských dvora, došlo u mnoha lokalit k výrazným 

změnám v padorysném uspořádání. Velké dvory svojí rozlohou zaujímající často značný 

144 Raabizace - hospodářská reforma, prosazená z podnětu rakouského osvíceneckého ekonoma 
F. A. Raaba (1722-1783). Základem reformy bylo rozdělení a rozparcelování půdy neefektivních 
velkostatků a hospodářských dvorů. Na takto rozdělené půdě pak byly zakládány nové, tzv. 
raabizační osady a vesnice. Pešta, 2005, s. 429. 
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podíl intravilánu vsi, byly obvykle rozparcelovány na shluk převážně menších selských 

a chalupnických usedlostí. Ve výčtu faktoru formujících urbanismus jednotlivých lokalit 

nelze opomenout ani kostelní stavby, které svým situováním často ovlivňovaly pudo

rysné stopy celých sídel. Pevnostní charakter mnohých kostelu je dodnes čitelný nejen 

ve stavbě samotné, ale i v konfiguraci okolní zástavby. Příkladem nám budiž kostel 

v potvorově14S, pocházející ze třetí čtvrtiny 12. století146 • 

Od 19. století se ve stále větší míře setkáváme také s dělením velkých selských 

usedlostí, jejichž celistvost až dosud chránilo několik ustanovení. Zvolna se tak začal 

zvyšovat počet statku, zástavba se zahušťovala a nové objekty vznikaly i tam, kde 

až dosud bývaly zahrady nebo volné plochy dvoru. Ve vsích s historicky doloženým 

židovským osídlením se v urbanismu sídla projevuje ghetto, shluk vesměs menších 

domku obchodníku a řemeslníku, jak to lze doložit na příkladu Všerub a několika 

dalších lokalitl47• 

Prumyslové podnikání především v oblasti těžby nerostných surovin v období od 

2. poloviny 19. století mimořádně silně ovlivnilo pudorysný a demografický rozvoj obcí 

ležících na jihozápadě severního Plzeňska. Nová výstavba se v tomto období prakticky 

u všech lokalit soustřeďuje na obvod sídel, zatímco centrální části s návsí zustávají 

obvykle bez podstatnějších změn. S tímto "nedostatkem" se vyrovnalo až období 

2. poloviny 20. století v souvislosti s celou řadou obecně známých příčin. Demolicemi 

opuštěných objektu nebo staveb vyvlastněných začaly v obraze celé řady vsí vznikat 

jizvy, které se jen s obtížemi podaří do budoucna odstranit nebo alespoň eliminovat 

jejich negativní dopad na celkový vzhled krajiny. Ke studiu pudorysných typu sídel nám 

slouží především konfrontace pramenu písemných a hmotných, kam kromě poznání 

terénní situace patří i pruzkum dochované historické plánové dokumentace. 

"První číslování domu. Duležitá součást tereziánských a josefinských reforem, 

provedená v letech 1770-1771, pro vesnice závažná tím, že (na rozdíl od měst) ve 

145 Popis kostela, viz. Podlaha, 1912, s. 202-212. 
146 Jeden z nejstarších kostelů regionu, románský kostel v Potvorově, skýtal ve středověku díky své 
mohutnosti účinnou ochranu obyvatelům okolních vsí. Dle smlouvy uzavřené mezi proboštem 
zderazského kláštera a plaským opatem v březnu 1281, měli v případě války nebo ohrožení pod
daní plaského kláštera užívat přízemí kostela, kdežto poddaní zderazských křížovníků prostor 
v patře věže. Charvátová, 1998, s. 161. 
147 Fiedler, 1992, s. 120-121 a tamtéž, s. 142. 
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většině z nich nebylo číslování později měněn, a tvoří tudíž často vynikající kostru 

pro orientační přehled o vývoji zástavby přinejmenším ve dvou posledních staletích. 

Číslovány byly všechny majetkově samostatné obytné stavby v plynulém a logickém 

pořadí. Číslování mělo začít bud' veřejnou nebo jinak významnou stavbou (zpravidla 

panským sídlem, popř. farou, často to byla i rychta, případně nejbohatší usedlost), 

nebo na přirozeném okraji zástavby (pak to mohla být i chudá chalupa na kraji ves

nice)." (Škabrada, 2003, s. 51). 

Dalším velmi významným pomocníkem pro toto naše studium mohou sloužit mapy 

josefského a stabilního katastru, nebo též tzv. indikační skici 148. Tyto mapové podklady 

vznikaly pro dané území v letech 1838-1841 v rámci tehdejší rakousko-uherské 

monarchie a dodnes překvapují svojí přesností a hodnověrností. Originály map i jejich 

dobové kopie jsou barevně pOjednané a zástavbu jednotlivých sídel rozlišují podle 

tehdejšího nařízení na "spalné" (v mapách značených žlutou barvou) a "nespalné" 

(v mapách značených červenou barvou). Jde o základní rozlišení požárního rizika 

použitého stavebního materiálu, třebaže ne vždy je možné se na tyto údaje spoleh

nout. Nezajímavé nejsou ani mladší katastrální mapy, pocházející obvykle z 2. polo

viny 19. století a z prvních desetiletí 20. století, které umožňují srovnávat změny v urba

nistické struktuře zkoumané lokality, obvykle odrážející i demografický rozvoj nebo 

naopak stagnaci. V oblastech tolik postižených likvidací historického stavebního fondu, 

jak to můžeme pozorovat i v případě severního Plzeňska, napomáhají mapy stabilního 

katastru k poznání původního typu sídel, této jedné ze základních informací o staveb

ních dějinách zkoumané lokality149. 

V západních Čechách, a tudíž snad ve všech oblastech severního Plzeňska, se ve ves

nickém urbanismu setkáváme převážně s návesními typy vesnic, velmi často pravi

delně založenými. 

"Vesnice, jejímž základem je náves různého tvaru (obvykle obdélníková, lichoběž

níková či oválná). Návesní vesnice s pravidelnými velkými návsemi se často objevují 

148 Srv. Škabrada, 2003, s. 52-54. 
149 V dnešní době je možno studovat digitální podobu těchto map na internetu. K dispozici jsou 
mapy vzniklé během vojenských mapování terénu, a to od 1. vojenského mapování (josefského), 
přes II. (Františkovo) až ke III. Vojenskému mapování (franttiško-josefskému). K nahlédnutí je 
i nejstarší mapování Mullerovo z roku 1720 (pro oblast Cech). V případě stabilního katastru jsou 
dostupné pouze některé dosud zpracované mapy. 
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v regionech, kde bylo starší osídlení reorganizováno ve 13. a 14. století (západní 

a jihozápadní Plzeňsko, Tachovsko, Plánsko, Stříbrsko i jinde). Návesní vesnice obvykle 

provází traťová plužina."15o (Pešta, 2005, s. 432). 

Jako příklad z námi sledované oblasti uveďme ptldorysnou stopu Žihle, ptlvodně vsi, 

povýšené již roku 1268 na městečko. Urbanistický rozvoj území ovlivnila vodoteč, podél 

které se postupně rozvíjela zástavba, částečně narušená demolicemi starších budov 

ve 2. polovině 20. století. Stabilní katastr zaznamenal k roku 1841 zástavbu městečka 

převážně "spalnou", s domy v převažující štítové orientaci. Ve východní části centra 

mělo náměstí přibližně obdélný tvar s vyústěním komunikačního tahu velkým blokem 

vesměs chalupnických usedlostí plánovitě vyměřeným v prostoru širší části plochy 

mezi potokem a severovýchodním koutem sídla. Západní část náměstí je oproti před

cházející užší, s pravidelnou ptldorysnou stopou především na severní a jižní straně. 

V nejsevernější části náměstí stojí kostel s farou a někdejší feudální sídlo - zámek. 

Stejně jako v případě Všerub, také část zástavby Žihle (především jižní strana náměstí) 

leží na úzkých parcelách. Valná část staršího stavebního fondu Žihle má vysloveně 

agrární charakter. Rozdíly mezi venkovskými městečky a vesnicemi byly často mini

mální a odlišovaly se ve velikosti sídla, třebaže např. v případě Rabštejna nad Střelou 

nelze rozdíl v zastavěné ploše pozorovat. Zástavba "nejmenšího města v Evropě", 

jak je Rabštejn také někdy přezdíván, je ovlivněná značně specifickým, členitým 

a především svažitým terénem, který spolu s odlehlostí místa v podstatě znemožnil 

další urbanistický a také demografický rozvoj území151. 

Zažitému typu vesnic s více či méně pravidelnou návsí obdélného, oválného nebo 

trojúhelného tvaru se vymyká obec Kopidlo, položená zhruba 4 km na jih od Kralovic. 

K roku 1839 byla zástavba vsi stabilním katastrem klasifikována výhradně jako "spalná", 

založená podél severní a jižní strany rozlehlé návsi klínového tvaru s rozšířením na 

východě, kde se rozléval velký rybník. Při jeho západním břehu stál shluk několika 

chalupnických usedlostí. Užší západní strana návsi byla otevřená152 . 

150 Traťová plužina je plužina, jejímž základem jsou tratě - velké úseky orné půdy, vymezené 
cestami či přírodními útvray, rozparcelované na pravidelné pásy pozemků. Traťová plužin a je 
obvyklá u středověkých lokačních sídel (větš!nou návesních), která vznikla reorganizací staršího 
již existujícího osídlení (většina západních Cech). Pešta, 2005, s. 429. 
151 Srv. (Bukačová - Foud - Karel - Křemenák, 2002, s. 15, 17). 
152 Srv. tamtéž, s. 18. 
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Neméně pllsobivým celkem je ves Nynice, ležící přibližně 2 km jižně od Kaceřova 

a vyznačující se částečně okrouhlou, mírně nepravidelnou svažitou návsí, v jejímž 

středu je umístěna pozoruhodná barokní kaple sv. Kateřiny. Nynice jsou v písemných 

pramenech poprvé připomenuty k roku 1186. Zatímco severní část návsi má spíše 

tvar trojúhelný, byla jižní strana založena po obvodu takřka pravidelného segmentu, 

s obytnými a hospodářskými objekty ležícími ve štítové orientaci. Vnější obvod vsi 

vymezovaly velké stodoly. Díky dochovaným urbanistickým a stavebním kvalitám byla 

ves v roce 1995 prohlášena za památkovou zónu lidové architektury153. 

Další velmi zajímavou vesnicí je Ondřejov, situovaný zhruba uprostřed spojnice Kra

lovice - Manětín. Pravidelnost dispozice této lokality ulicového typU 154 spolu s téměř 

typizovaným řešením usedlostí, ve kterém měl každý ze dvorll obytné stavení, sýpku 

a drobnou stodlllku, mluví o plánovitém vyměření sídla. Fotodokumentace vsi uložená 

v místopisném archivu Muzea a galerie severního Plzeňska pouze dokládá unikátnost 

sídla, kde ještě v 50. letech 20. století převládaly roubené stavby. Ondřejov byl založen 

na konci 17. století plaským opatem Ondřejem Trojerem poblíž někdejší vsi Těškov, 

zaniklé k roku 1424. Novou ves osídlilo celkem 18 chalupníkll z okolních vesnic. On

dřejov dodnes udivuje svým uspořádáním dvorll podél úzké podlouhlé návsi, vzniklé 

rozšířením přístupové komunikace a především zasazením do mimořádně pllsobivé 

scenérie okolní krajiny155. 

Rovněž obec Kaceřov si zachovala historický plldorys, charakteristický pro vsi silni

cového (ulicového) typu. Úzkou náves ze západní a východní strany lemuje skupina 

usedlostí v čele s domy ve štítové orientaci, k roku 1839 ve valné části značenými jako 

"spalné". Neodmyslitelnou součástí zástavby vsi je rozlehlý areál vrchnostenského 

dvora a především unikátní panské sídlo, renesanční zámek, který byl založen spolu 

s dvorem na severním okraji intravilánu obce156. 

Vzájemná provázanost vrchnostenských sídel s vesnicí je markantní také v řadě 

jiných případll. Do nedávné doby k nim patřila i ves Tlučná, ležící přibližně 9 km 

jihozápadně od Plas, která za sv lij dosavadní urbanistický a demografický rozvoj vděčí 

především hornické činnosti provozované v obci a blízkém okolí zhruba od 2. poloviny 

19. století až do poslední čtvrtiny 20. století. Stabilní katastr zachytil Tlučnou k roku 

153 Srv. (Bukačová - Poud - Karel- Křemenák, 2002, s. 18). 
154 Vesnice ulicová (též ulicovka, silnicovka apod.) - vesnice jejímž základem je komunikace 
(obvykle mladší vesnice). Pešta, 2005, s. 432. 
155 Srv. (Bukačová - Poud - Karel- Křemenák, 2002, s. 18). 
156 Srv. tamtéž, s. 20. 
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1839 v zástavbě zhruba z poloviny "nespalnou", s dominantním postavením vrchnos

tenského dvora ležícím ba severní straně vsi. Obec vose západ-východ rozdělovala 

na dvě poloviny vodoteč Vejprnického potoka a rozlehlý rybník. Výrazněji uspořádaná 

náves, jako přirozené centrum, se v Tlučné nevyvinula a její pouhý náznak lze spat

řovat na jihovýchodním okraji obce při silnici na Líně. Zástavba severní poloviny vsi 

se soustředila podél duležité komunikační tepny vedoucí z Kladrub na Plzeň, v jejímž 

středu ležel vrchnostenský dvur. Stavební výbava dvora, pocházející z rozmezí 16.-20. 

století v čele s renesančním obytným domem, byla v roce 2000, až na barokní sýpku 

a kapli zbořena a prostor byl zplanýrován157. 

Nejen vesnická sídliště, ale i malá města ležící v oblasti severního Plzeňska se mohou 

pochlubit neméně zajímavou pudorysnou stopou hovořící o složitém, po celá staletí 

trvajícím vývoji, majícím své pokračování i v současnosti. Mnohé škody napáchané 

v obraze české kulturní krajiny v uplynulém pulstoletí se neprojevily jen u vesnic, ale 

i městeček. Smutným příkladem je Úterý158, zčásti i Nečtiny159 nebo město Touškov160, 

kde byla zlikvidována celá řada domu, aniž by uvolněná místa zaujala jiná stavba. 

To jsme hovořili o vesnicích návesního typu. Dalším typem vsi, který by se ve zdejším 

kraji dal očekávat, a to hlavně vzhledem k německému obyvatelstvu, se zde, snad 

překvapivě, příliš často nevyskytuje. Řeč je typu tzv. údolních lánových VSí161, které 

byly spojeny s kolonizačními vlnami, kdy vesnice byly nově zakládány. 

"Údolních lánových vsí, které považujeme za doprovodný znak středověké vnější 

kolonizace, kvuli níž přicházelo do Čech zejména německy mluvící obyvatelstvo, tu ku

podivu není příliš mnoho. Nepřevažují ani na Chebsku, kde se vyvinul dvorcový zpusob 

zástavby, který v jiných územích tento typ vesnické parcelace doprovázL" (Škabrada, 

2003, s. 165). 

157 Srv. (Bukačová-Foud-Karel-Křemenák, 2002, s. 20). 
158 Bukačová - Fák - Foud, 1997, s. 154-157 
159 Tamtéž, s. 108-112. 
160 Tamtéž, s. 104-106. 
161 Vesnice lánová - vesnice, jejíž půdorys je zcela závislý na uspořádání lánové plužiny. Buď 
může mít podqbu dlouhého lineárního řetězce volně řazených usedlostí podle potoka či cesty 
(v západních Cechách poměrně vzácně např. na Chebsku, ve Slavkovském a českém lesrj, nebo 
podobu okrouhlé návsi s paprsčitě či vějířovitě uspořádanými usedlostmi (v západních Cech ách 
poměrně hojně na Tepelsku a Toužimsku). Objevuje se též přechodný typ k návesní vesnici, který 
má obvykle protáhlou obdélníkovou náves a usedlosti se záhumenicovou plužinou (plužinou na
vazující v pásech přímo na jednotlivé usedlosti), řazené podle lánového principu. Lánové vesnice 
vznikaly obvykle při kolonizaci neosídlených lesnatých území v období vrcholného středověku, 
často za účasti cizích kolonistů. Ve starší literatuře se můžeme setkat s termíny jako lesní lánová 
ves, lesní návesní ves apod. Pešta, 2005, s. 432. 
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6.2 Stavební vlivy okolních regionů 

Tak, jak bylo již mnohokrát v této práci zd5razněno, musíme i nyní zopakovat, že 

námi popisovaný region leží na rozhraní několika kraj5 České republiky, tj. Plzeňského, 

Středočeského, Karlovarského a Ústeckého. Lze rovněž říci, že ani v minulosti tomu 

jinak nebylo. Sbíhalo se zde několik správních celk5 (tj. okres5 politických i soudních), 

pokud jde o přírodní poměry, najdeme zde úrodná pole v nižších nadmořských výškách 

i hluboké souvislé lesní porosty, vesnice bývaly osídleny českým a německým obyva

telstvem (v r5zném procentuelním zastoupení) a tudíž je zcela evidentní, že i stavební 

styly, které se v kraji používaly, bývaly mnohdy značně odlišné. V konečném výsledku 

je takto vytvářený celek značně pestrý. 

Nyní tedy krátce nahlédněme, jaké stavební styly a prvky lidové architektury kraj 

utvářely a mísily se v něm. 

"Lidová kultura byla kulturou lokální. ,Každé zemi její zvyky - A cada terra el seu 

ús,' jak říká katalánské přísloví. Region, město, či dokonce jednotlivé vesnice vyžado

valy loajalitu; tyto jednotky vytvářely uzavřené komunity s nepřátelskými stereotypy 

cizinc5, odmítaly přijímat nové členy nebo zp5soby. Němečtí rolníci ve válce roku 1525 

neuspěli právě proto, že její účastníci z r5zných region5 spolu dostatečně nespolupra

covali Na konci 17. století popsal farář ze Sologne své farníky takto: ,Milují jen sv5j 

kraj, málo se zajímají o novinky nebo zvyklosti jiných kraj5, a projevují velký nezájem 

o to, co se děje ve zbytku světa.' Stejně dobře mohl psát o mnoha jiných částech 

Evropy." (Burke, 2005, s. 72). 

Kraj na levém břehu Berounky, v širším okolí Plas a Kralovic, má charakter mírně 

zvlněné pahorkatiny, v západní části regionu, v okolí Kaznějova, Plas a Manětína, je 

pokrytá velmi hlubokými, téměř souvislými lesy. P5dorysná skladba sídel je r5znorodá. 

Tam, kde to umožňovaly terénní podmínky, byly rozvinuty poměrně velkorysé lokace 

(např. Jarov162, Rybnice163) s pravidelnými návesními prostory. Návsi mají v některých 

případech okrouhlý p5dorys (Nynice164). Objevují se ale i podstatně skromnější ves-

162 Pešta, 2005, s. 154-156. 
163 Tamtéž, s. 302-304. 
164 Tamtéž, s. 246-248. 
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nice návesní165 (Studená166), uliční (Kaceřov) či s nepravidelným pudorysem167• Lidová 

architektura této části regionu, dosud z velké části roubená168, patří k okruhu venkov

ského stavitelství širších středozápadních Čech (jižní Rakovnicko s Křivoklátskem 169, 

Rokycansko, Zbirožsko, povodí Berounky). Domy s obvyklými komorovými dispozicemi 

jsou bez výjimky přízemní, pouze drobnější chalupy v nevýhodných polohách bývají 

v dusledku klesajícího terénu vysazeny do patra nad hospodářský suterén. Srubové 

konstrukce stěn jsou v některých případech omítané, v kožichu, nebo nabílené, ve 

štítech sedlových střech se objevují vstřícně nebo klasovitě bedněné lomenice. Po

měrně početné soubory roubených obytných stavení se dochovaly např. ve Hlincích170, 

Kopidlu l71, Lhotěl72, Radějově173, Rybnici nebo Studené. 

Typickou dosud relativně hojnou součástí usedlostí, jsou roubené sýpky a komory. 

Objevují se jak sýpky přízemní, tak především patrové. Přízemní obsahuje často polo

otevřenou kolnu a chlév či komoru, v patře přístupném z pavláčky jsou vlastní sýpkové 

komory. Bohatý, početný soubor roubených sýpek se dochoval zejména v Jarově, 

řada jednotlivých staveb stojí dosud v mnoha dalších vesnicích (Borek174, Radějov, 

Rybnice, Žebnice175
). Podstatně vzácnější jsou roubené stodoly. Unikátem mezi nimi je 

polygonální stodola v Borku. 

Vzácně je doložena i kombinace roubení s hrázděnými stěnami (Rybnice). Početněji 

byly hrázděné176 stavby zastoupeny při bývalé národnostní hranici na okraji regionu, 

severně od Manětína (Stvolnyl77) a v městečku Žihli 178• 

Dalším národopisným regionem západních Čech, který do námi zkoumané oblasti 

zasahoval je oblast Tepelska, Toužimska a Žluticka. Vysoko položené chladné náhorní 

planiny, dosahující výšky přes 700 m, převyšují ojedinělé vulkanické hory (Třebouňský 

vrch). Členitější terén má severní část regionu v povodí horního toku Střely. 

Nejstarší osídlení kraje, probíhající v režii obou premonstrátských klášteru (v Teplé 

165 Škabrada, 2003, s. 59-60. 
166 Bukačová - Pák - Poud, 2001, s.108 
167 Škabrada, 2003, s. 62-63. 
168 Tamtéž, s. 78-81. 
169 Pešta, 2003, s. 22. 
170 Pešta, 2005, s. 112-114. 
171 Tamtéž, s. 170-171. 
172 Tamtéž, s. 202-203. 
173 Tamtéž, s. 296-298. 
174 Tamtéž, s. 39-41. 
175 Tamtéž, s. 397-398. 
176 Škabrada, 2003, s. 82-83. 
177 Pešta, 2005, s. 335-336. 
178 Bukačová - Pák - Poud, 2001, s.121-124. 
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a v Toužimi), bylo slovanské. Okolo přelomu 13. a 14. století získal tepelský klášter 

od krále svolení k převedení svých vesnic na zákupní právo. S tímto aktem mohla 

souviset přeměna většiny sídel na vesnice s rozlehlými oválnými návesními prostory 

a radiální lánovou plužinou179 (Beranov180, Číhaná 181, Chylice182, Jankovice183, Kojšo

vice184, Políkno185 a další). Koncentrace těchto vesnic v oblasti Tepelska a Toužimska 

je v rámci Čech výjimečná. V severovýchodní a severní části regionu jsou zastoupeny 

i jiné pudorysné typy sídel, včetně návesních, s obdélníkovými centrálními prostory 

(Komárov186). 

V oblasti Toužimska se poněkud překvapivě dochoval jeden z nejstarších známých 

objektu lidové architektury v Čechách - dum čp. 12 v Komárově z konce 15. století. 

Nejstarší dochovaná časová vrstva lidové architektury je ale tak jako v sousedících 

regionech Slavkovského lesa a Doupovských hor hrázděná. Domy byly téměř výhradně 

patrové, obvykle s nesymetrickými střechami, kryjícími zadní stěnu patra. Přízemky 

byly zprvu roubené (Kosmová187), později zděné188, patra hrázděná (Komárov, Kojšo

vice, Kosmová, Popovice189). 

Skladba hrázděných stěn je složitější, provedená s vyšším nárokem na dekora

tivnost, než ve Slavkovském lese. Mezi okna či do parapetu se vkládaly hvězdice 

(Číhaná), nebo čtyřlisty ze skruží (Komárov). Štíty byly zpravidla skládané do podoby 

jednodušších lomenic19o či bedněné, méně často i hrázděné. Druhotně se hrázděná 

patra někdy omítala (Kojšovice). Vzácně se objevují i roubené hospodářské objekty, 

především stodoly (Sítiny191). 

Poměrně hojně je v regionu zastoupena zděná architektura, a to jak klasicistní (Po

povice) a pozdně klasicistní, tak i mladší z druhé poloviny 19. století a z období první 

třetiny 20. století. Starší časový horizont tvoří přízemní i patrové domy, kryté poměrně 

179 Škabrada, 2003, s. 61-62 
180 Pešta, 2005, s. 34-35. 
181 Tamtéž, s. 66-67. 
182 Tamtéž, s. 148-149. 
183 Tamtéž, s. 153-154. 
184 Tamtéž, s. 163-164. 
185 Tamtéž, s. 283-284. 
186 Pešta, 2005, s. 166-167. 
187 Tamtéž, s. 171-173. 
188 Škabrada, 2003, s. 100-103. 
189 Pešta, 2005, s. 287-288. 
190 Lomenice je dekorativně skládaný bedněný štít, případně zdobený řezbou, malováním apod. 
Lomenice jsou jedním z nejlepších rozlišovacích znaků regionálních forem lidové architektury. 
Tamtéž, s. 427. 
191 Tamtéž, s. 314-316. 
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strmými sedlovými střechami, někdy nasazenými na obvodový trámový věnec (Ko

márov, Rankovice192). Průčelí usedlostí bývají doplněná klenutými bránami (Beranov, 

Komárov, Kosmová). Mladší generace zděné zástavby je často polopatrová. Domy 

s půdními nadezdívkami mohou mít velmi dekorativní neorenesanční nebo eklektické 

fasády (Beranov), nebo jen střídmě členěná průčelí (Chylice, Komárov). 

Posledním regionem, o kterém se zmíníme je oblast Jesenicka. KopCOVitý, lesnatý a re

lativně vysoko položené území okolo městečka Jesenice je nejzápadnějším výběžkem 

Středočeského kraje. Z hlediska národopisu i morfologie terénu již ale spíše patří do 

oblasti západních Čech. 

Poměrně drsný kraj byl osídlen pozdě. Většina dnešních vesnic je až vrcholně stře

dověkého původu, i když některé navázaly na starší osídlení. Na Jesenicku se proto 

častěji než jinde objevují vesnice s rozlehlými návesními prostory, často okrouhlými, 

nebo obdélníkovými s oblými rohy (Drahouš193, Krty194, Podbořánky195). Jesenicko bylo 

až do třicetileté války české, později se celý region poněmČil. 

Lidové architektuře Jesenicka a navaZUjících německy mluvících oblastí západně 

a severozápadně od Jesenice dosud nebyla věnována odpovídající pozornost. Do

stupná česká literatura ji zpravidla zcela opomíjí. Starší horizont lidové architektury se 

zde dochoval jen zcela výjimečně. Pokud můžeme na základě ojedinělých zachovaných 

staveb soudit, domy byly roubené, přízemní, s bedněnými nebo hrázděnými štíty. Dnes 

již velmi vzácné příklady roubené architektury se dochovaly např. v Nové VSi196. Na 

hospodářských stavbách (sýpky, stodoly) se patrně častěji užívaly hrázděné konstrukce 

(Drahouš). Hrázděná patra měly také městské domy v Jesenici. 

Dřevěná zástavba na vesnicích v okolí Jesenice převažovala hluboko do 19. sto

letí. Starší zděná klasicistní architektura první poloviny 19. století je proto v kraji 

vzácná. Dochované stylově klasicistní stavby pocházejí vesměs až ze druhé poloviny 

19. století (Krty). Hojněji je zastoupena mladá zděná architektura ze závěru 19. 

a první poloviny 20. století, která dodnes určuje vzhled mnoha vesnic (Drahouš, Krty, 

Podbořánky). Domy jsou zpravidla přízemní, kryté sedlovými střechami. Fasády jsou 

bud' zcela hladké, nebo doplněné jen základním architektonickým aparátem (Iizény197, 

192 Pešta, 2005, s. 301-302. 
193 Pešta, 2003, s. 56-57. 
194 Tamtéž, s. 126-128. 
195 Tamtéž, s. 189-190. 
196 Tamtéž, s. 173-174. 
197 Lizéna - dekorativní svislý omítkový pás na fasádě. Tamtéž, s. 313. 
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pilastry198). Kompozičním akcentem štítových pr6čelí dom6 jsou sestavy oken r6zných 

velikostí a tvar6 v jinak prostých trojúhelníkových štítech (což je obecný rys mladší 

zděné německé lidové architektury v českých zemích). 

Přestože německy mluvící Jesenicko bylo po druhé světové válce vysídleno, řadu 

vesnic s tradiční architekturou se pOdařilo zachránit díky převažujícímu rekreačnímu 

využití. Jesenicko je tak dodnes z hlediska lidové architektury poměrně významným 

regionem, navíc dosud jen minimálně poznaným. K ochraně formou vesnické památ

kové zóny se připravuje vesnice Krty. 

198 Pilastr - svislý plochý dekorativní článek na fasádě, který má obdobně jako sloup hlavici 
a patku. Pešta, 2003, s. 315. 
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7. Drobné sakrální památky lidové architektury 
v krajině 

Vedle kostelu, zpravidla těsně spjatých s jednotlivými vesnicemi, výrazně dotvářejí 

i sebemenší sídla drobné sakrální stavby - kaple a výklenkové kapličky. 

"Význam drobných památek v kontextu kulturní krajiny je nezastupitelný a lze 

jej chápat v několika kategoriích. Tradičně je vnímána jejich estetická hodnota jako 

významného elementu komponované krajiny dekorované či zkrášlené malebnými jed

notlivostmi či skupinami, které tvoří vizuální dominanty, kontrastní či komplementární 

doplňky terénního reliéfu, body na trasách významných cest a jejich křížení, orientační 

a hraniční značky či svébytná architektonická či sochařská díla intimních rozměnJ. 

Zároveň jsou tyto památky i nositelem silného duchovního a emocionálního náboje." 

(Kotalík, 2001, s. 10). 

Vznik dosud existujících objektu lze klást především do období 19. století, puvod 

mnohých z nich je však bezesporu starší. Zděné kaple, navazující svým řešením na 

stavební produkci 17. a 18. století, byly velmi často založené jako šesti až osmiboké, 

obecně rozšířené jsou i stavby obdélné či čtvercové. Předchudci kaplí a zděných zvonic 

byly mnohde dřevěné rozsochy se zvonky. Dochovaly se pouze ojediněle. V minulosti 

stály např. v Jedvaninách199. Nově byl postavena např. v Chrančovicích20o , nalezneme 

ji však i v Lešovicích201 . 

Zděné novostavby 19. století velmi často navázaly na existenci starších, především 

dřevěných zvonic a kaplí, o kterých jsme dostatečně informováni z archivních pramenu. 

Poměrně rozšířené jsou nevelké roubené zvoničky, dochované v Borku u Kozojed202, 

BučFo3 nebo Výrově204 . V převážné většině však jde o kopie, které nahradily starší 

objekty po dožití puvodních srubových konstrukcí. 

V horní části návsi v Rybnicj2°s stojí dřevěná zvonice se srubovými stěnami a vysokou 

199 Bukačová - Foud - Karel - Křemenák, 2002, s. 140. 
200 Tamtéž, s. 138. 
201 Tamtéž, s. 149. 
202 Tamtéž, s. 120. 
203 Tamtéž, s. 123. 
204 Tamtéž, s. 179. 
205 Tamtéž, s. 167-168 
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stanovou střechou krytou prkenným bedněním. Chrášťovická206 kaplička se díly použité 

hrázděné konstrukce výrazně odlišuje od jiných návesních kaplí severního Plzeňska, 

přesto však není jedinou stavbou svého typu. 

Drobné zděné kaple zdobí návesní prostor prakticky všech obcí severního Plzeňska. 

Převážná většina z nich byla vystavěná v období 19. století, výjimkou však nejsou 

ani stavby budované v prvních třech desetiletích 20. století. V menším měřítku jsou 

v souboru dochovaných staveb zastoupeny objekty vystavěné ještě v barokním slohu. 

Stejně jako obytné domy a brány, také kapličky výrazným zpasobem ovlivnil tzv. lidový 

klasicismus. 

Velmi zajímavá je i kaple Nejsvětější Trojice stojící na návsi v Přehořově207 • Honosně 

řešený objekt, založený na nepravidelném šestibokém padoryse s výrazně dovnitř 

prohnutými bočními stěnami, je krytý stanovou střechou, ve vrcholu s velkou zvonicí. 

Ke kapli pocházející zřejmě již z 1. poloviny 18. století, jejíž výstavba byla jistě spojena 

s pasobením některého z význačných stavitel a doby, přiléhá druhotně přistavěné 

presbyterium obdélného padorysu s trojbokým závěrem a věžičkou ve střeše. Přestože 

lze přehořovskou kapli v mnoha směrech srovnávat se santiniovskou kaplí P. Marie 

v nedalekých Mladoticích208, nachází se objekt ve velmi žalostném stavu. 

Kaple nejsou jen dokladem kulturního a stavebního vývoje regionu, ale i prvkem pou

kazujícím často na změny v trasování cest, při nichž byly některé stavěny. Dokladem je 

například nevelká hranolová stavba obdélného padorysu vystavěná ve vsi Kopidlo209• 

Objekt barokního pavodu byl přeorientován po přeložce staré komunikace, kdy došlo 

k prolomení nového vstupu v místech pavodní oltářní niky. Současně s tímto byla stavba 

opatřena novým empírově laděným pračelím se zděným zvoncovitým nástavcem. 

Vedle návesních kaplí mají v souboru drobných sakrálních staveb nezastupitelné místo 

také malé zděné výklenkové kapličky, stojící při cestách v obcích, v ohrazení dvora 

nebo volné krajině. 

Soubor drobných sakrálních staveb obohacují i zděná boží muka stojící např. zhruba 

1 km od obce Plachtín210 a připomínající neštěstí, které se zde přihodilo v 19. století. 

Nejhodnotnější a zároveň nejstarší soubor těchto památek, představující zároveň vr

chol tehdejší kamenické produkce, prezentují skulptury dochované v okolí Pernarce211 

206 Bukačová - Foud - Karel- Křemenák, 2002, s. 139 
207 Tamtéž, s. 164. 
208 Podlaha, 1912, s. 137-141. 
209 Bukačová - Foud - Karel - Křemenák, 2002, s. 143. 
210 Bukačová - Fák, 2006, s. 147. 
211 Bukačová - Foud - Karel- Křemenák, 2002, s. 161. 
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a Krukanic212, nedaleko Města Touškova. Lze se domnívat, že výstavba těchto po 

finanční stránce jistě nákladných památek souvisí v daném případě s působením tepel

ského kláštera, neboť jejich početnost a kvalita je zde více než nápadná. Renesanční 

boží muka, stojí též u Manětína. 

Bohatou škálu tvarů a podob božích muk, zde patrně středověkého péJvodu, dopl

ňuje válcový sloupek, ve vrcholu s nikou a kamenným křížkem, stojící na kraji Bílova213 • 

Velice zajímavá jsou také kamenná boží muka stojící poblíž obce Hvozd214• Dřík je 

v tomto případě ozdoben reliéfem seker a kříže. 

Vedle božích muk dotváří krajinu severního Plzeňska velké množství soch převážně 

barokního původu, které v některých místech vytváří mimořádně kvalitní soubory. 

Sem patří především manětínské sochy nebo plastiky z okolí Rabštejna nad Střelou 216 

a Plas217• V převážné většině byly zhotovené nákladem vrchnosti a to jak světské, 

tak i církevní. V malých městech jako je Manětín, Úterý nebo Nečtiny stojí v centru 

náměstí velký kamenný sloup opatřený obvykle několika sochami najednou, s ústřední 

skulpturou ve vrcholu. Skulptury světců často představují pozůstatky velkorysého 

krajinotvorného výtvarného záměru, který měl svoji odezvu i v lidovém prostředí. Tam 

se nejčastěji jednalo o sloupky s drobnými sochami světců. Jeden z nejpůvabnějších 

stOjí například v Nebřezinech218 • 

Jiného charakteru je množství pamětních křížů stojících při silnicích, polních i lesních 

cestách. Obvykle se váží k událostem tragickým, respektive osudovým. Donátory byli 

často prostí venkované. Dříky jsou hraněné nebo válcové, prosté i opatřené kame

nickou, náročně provedenou výzdobou. Nesou vročení, iniciály donátorů, mnohdy 

i celá jména. Kříže vetknuté do dříku jsou litinové i kované, často s motivem ukřižování 

Krista. Valná většina z nich vznikla v období celého 19. století a v prvních desetile

tích 20. století a jsou jak dokladem religiozity, tak i mohou posloužit při sledování 

sociálního rozvrstvení venkovské pospolitosti. Tyto aspekty se promítly především do 

řemeslnického ztvárnění a velikosti jednotlivých památek a také do typu použitého 

materiálu. 

212 Bukačová - Foud - Karel- Křemenák, 2002, s. 147. 
213 Tamtéž, s. 119. 
214 Tamtéž, s. 137. 
215 Podlaha, 1912, s. 91-133. 
216 Tamtéž, s. 215-228. 
217 Tamtéž, s. 155-202. 
218 Tamtéž, s. 156. 
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Stejně jako boží muka a pamětní kříže, také tzv. smírčí kříže, dělené spíše na ka

menné kříže a křížové kameny, mají své kořeny ve středověku a v určité míře i v teh

dejším právním řádu. Svědčí o tom nejen dochované smírčí smlouvy, ale i pověsti 

a legendy, které se k nim vztahují. Byly obvykle zřizovány na paměť nešťastných nebo 

dokonce tragických událostí. Jinak tomu bylo zřejmě pouze v případě kamenných stél 

opatřených reliéfem berličkového kříže, které se dochovaly na území spadajícím až do 

poslední čtvrti 18. století pod vliv plaských cisterciáku. Plaský klášter byl donátorem 

celé řady kostelních staveb, vysazoval vesnice, zakládal hospodářské dvory a celkově 

svojí činností přispíval ke tvorbě zdejší krajiny. Takto označené kameny patrně sloužily 

k vytýčení hranic klášterního panství, resp. cest pod klášterní ochranou, zatímco 

u ostatních památek je nutné spíše hledat motiv pokání a usmíření. Kameny s berlič

kovým křížem stojí pOblíž Kralovic v lese u dvora Hubenov219 nebo v Bílově. Obdobný 

kámen stojí i nad vsí Žebnice220, v jehož sousedství lze nalézt i velký dřevěný kříž 

a kamenný pamětný kříž. Kruhové stély se dochovaly i v Manětíně, u Nového Ovora221 

a v obci Žihle222 • 

Klasicky pojatý kamenný IIsmírčP' kříž lze nalézt např. ve vsi Hubenov, kde je ovšem 

zalit asfaltem do chodníku. Z roku 1584 pochází podle vtesaného letopočtu kamenný 

kříž umístěný ve spodní části Rabštejna nad Střelou. Archaickou podobu má i kamenná 

stéla stojící na kraji Břízska223 • Kámen je vyzdoben překříženými rýhami vytvářejícími 

dojem rovnoramenného kříže. 

Výčet drobných památek volně umístěných v krajině by nebyl úplný bez dřevěných 

křížu, někdy zvaných misijní, jak je mužeme dokladovat na příkladech z Ořevcu224 nebo 

Žebnice. 

Obdobných památek bylo v minulosti nesrovnatelně více a představovaly nejčastější 

formu křesťanského symbolu v krajině i ve vsích. Často až v 19. století byly nahrazo

vány výše popsanými kapličkami. Na jejich existenci v krajině pak často upomínají již 

jen pomístné názvy (Červený kříž, U zeleného kříže apod.). 

Nejprostší formu drobných lidových památek umístěných v terénu pak představují 

obrázky svatých na stromech, případně dřevěných sloupcích. 

219 Bukačová - Foud - Karel - Křemenák, 2002, s. 136. 
220 Tamtéž, s. 181-182. 
221 Tamtéž, s. 158. 
222 Tamtéž, s. 182. 
223 Tamtéž, s. 122. 
224 Tamtéž, s. 130. 

131 



• ............. """. _ ..................... --_ ............... --_ .............. _ ••• __ ... - .................. I 

S.Závěr 

Ve své práci jsem se zabýval lidovou kulturou Plaska, Kralovicka a Manětínska. Tato 

kultura se odehrávala na pozadí obecných dějinných událostí, které formovaly prostor 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a námi zvolenému regionu se pochopitelně ne

mohly vyhnout. Všimli jsme si, že kultura obecně, a nikoliv pouze ta lidová, nevzniká 

sama od sebe, vyrůstá z kořenů, které jsou pevně spojeny se zemí, kde člověk žije 

a pracuje, a vůbec naší schopností ji obývat, dávat jí smysluplné významy. 

Do obyvatelné krajiny jsem poté přivedl její obyvatele. V námi sledovaném území to 

pochopitelně neprobíhalo jednoduše, protože život v ní se podobal životu v Čechách, 

resp. v celé střední Evropě. Byl ovlivňován soužitím dvou tak zdánlivě podobných 

a přesto však velmi odlišných národností. Češi a Němci žili spolu a hlavně také vedle 

sebe. Jejich vztahy se v určitých historických obdobích podobaly bezproblémové 

spolupráci v dobře fungující rodině, aby v příštích letech byly zatíženy vyzdvihováním 

jazykových, kulturních, krátce řečeno národnostních rozdílů. Pro popis těchto událostí 

odehrávajících se v průběhu mnoha staletí jsem volil silně redukující hledisko a zmínil 

jsem se pouze o obdobích a s nimi spojených událostech, které dle mého názoru měly 

značný či dokonce rozhodující vliv. Při zkoumání života Čechů a Němců na severním 

Plzeňsku jsem se vzhledem k rozsahu své diplomové práce omezil pouze na nástin 

uvedené problematiky. Jak jsem již řekl v úvodu, nejdůležitější vůbec bylo vymezit tu 

část regionu, kterou budu popisovat a zkoumat. Bylo to nutné s ohledem na skuteč

nost, že region byl historicky rozčleněn do mnoha správních (bývalá panství, později 

politické a soudní okresy) a ekonomických celků, přičemž každý z nich se v průběhu 

historie vyvíjel poněkud odlišně. Stejně tak v případě popisu demografické situace bylo 

zapotřebí jistého zjednodušení, kdy jsem vycházel ze sčítání lidu v roce 1930, tj. před 

nástupem německého nacismu, tzn. v relativně konsolidovaných poměrech. Ve své 

práci jsem rovněž pro svojí obsáhlost vynechal život různých spolků, případně činnost 

školních zařízení, národnostně zaměřených. 

Pokud jde o vlastní lidovou kulturu regionu, zvolil jsem pro její popis tři různé prvky, 

které se mi jevily jakožto reprezentativní. Jednalo se o lidové kroje, lidovou architek

turu a drobné sakrální památky v krajině. 

V případě lidových krojů jsem zvolil počáteční vymezení pojmu "lidový kroj", jeho 

zevrubnou historii, po které následovalo podrobné seznámení s jednotlivými součást

kami plaského a chebského (německého) lidového kroje. Větší pozornost jsem věnoval 
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popisu německého kroje z Chebska, a to z toho důvodu, že v současné české literatuře 

se žádná jeho podrobnější charakteristika nevyskytuje a to z celkem pochopitelných 

důvodů - zmizel z naší republiky společně s odsunem německého obyvatelstva. 

Pokud jde o pOjednání o lidovém stavitelství, jedná se rovněž o stručný nástin pro

blematiky, kdy jsem pro tuto chvíli zcela vynechal seznámení se s jednotlivými druhy 

staveb a jejich stavebními charakteristikami. Omezil jsem se pouze na zmínku o pro

storovém založení vesnic, o několika vybraných typologiích staveb, jakož i o několika 

konkrétních stavbách. 

Stejná situace nastala v případě drobných sakrálních památek, jejichž množství 

a rozmanitost (stavební i historická) překračuje rozsah této práce. Celkově lze říci, že 

každá z kapitol uvedených v mé diplomové práci, zpracována důkladně, vydala by na 

samostatnou odbornou studii. 

Na závěr mi dovolte, abych zdůraznil, že tuto svoji práci, navíc v tom rozsahu, 

v jakém je nyní zpracována, chápu jako určitý počátek svého zkoumání, jako jakýsi 

úvod do problematiky, o pokus o seznámení se s krajem severního Plzeňska, které 

bezpochyby zaslouží další rozšíření a zpracování. 
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10. Resume 

This diploma work is focused on the relationship between Czech and German folk 

culture in the Northern Pilsen region. 

In the first part we treat with inhabitation and structurizing of space in general paying 

special attention to one' s living in cultural landscape. In the second part we follow 

history of german settlement in Czechia, Moravia and Silesia. We highlight the most 

important events in this history presenting the milestones to the czech and german 

national interaction. Third part deals with history of Northern Pilsen region and also 

with history of both Czech and German nation in this region. In the fifth chapter we 

introduce the brief history of the folk costume, explain what it is and the we pay our 

attention to the Czech a German folk costume in the Northern Pilsen region separatelly. 

Next part describes folk architecture in the landscape close to the town of Plasy, Kralo

vice and Manětín. The final chapter of this diploma work is about small village chapels, 

sacellums, crosses and other diminutive relics of folk architecture in the region. 
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