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Předmluva  

Svého dědečka Františka Mináře jsem jiţ nezaţil, ale kromě toho, ţe byl jako 

rodilý Brňák vášnivým milovníkem  vína, jsem o něm slýchal pouze to,  ţe 

miloval Vysočinu a v  poválečných letech sem jezdil s  rodinou na letní byt ze 

svého tehdejšího nového domova v  severočeském pohraničí.  Dědeček zemřel 

poměrně mlád a moji  rodiče časem odešli  pracovat do Prahy, ale něco z lásky 

k hornatému pomezí Čech a Moravy však muselo v  naší  krvi zŧstat, neboť  

kdyţ v  době tuhé normalizace sedmdesátých let  hledali  rodiče nějakou oázu 

klidu mimo Prahu, koupili  si čerstvě opuštěný statek v  malé vesnici  na úbočí 

Javořice
1
,  v oblasti , která patří  k  těm nejřidčeji osídleným. Své dětství  jsem 

tak mohl strávit na rozhraní rušného mi liónového města a téměř liduprázdné 

kopcovité krajiny pokryté lesy, baţinatými loukami a všudypřítomným 

kamením.  

Kdyţ jsem se kolem roku 2000 dostal při studiu na Fakultě architektury 

ČVUT k  předmětu Lidová architektura, mŧj zájem o památky se spojil  se 

vzpomínkami z  dětství a já jsem se začal jednoho dne probírat  

encyklopediemi velkých etnografŧ, abych se dozvěděl něco více o kamenných 

domech, které byly kulisou mého dětství. Tehdy jsem však pochopil , ţe 

situace vŧbec není tak jednoduchá, neboť k prostoru  popisovanému jako 

„oblast domu Českomoravské vrchoviny“ se dalo nalézt  pouze pojednání o 

roubených stavbách ve skanzenu Vysočina (ve vzdáleném Chrudimském 

okrese) a několik zmínek o typologické nejednotnosti domŧ z  hlediska formy 

dvora, pŧdorysu a konstrukce.
2
 Mé překvapení se násobilo s  dalšími knihami 

k tématu a závěr, který jsem si  jiţ tehdy udělal,  byl ten,  ţe badatelé z českého 

                                                 

1
 Jedná se o  obec Světlá ,  leţ ící  v  nadmořské  výšce 710m na j iţním svahu nejvyšš ího 

vrcholu Českomoravské vrchoviny.  Obec ,  zmiňovaná j iţ  v po lovině 14.  s tole t í ,  má 

v současné době 42  domŧ a  pouze 30 s tá lých obyvate l ,  coţ i lustruje  běţný obraz venkova 

Vysočiny,  neboť v  roce 1880 měla  se stejným počtem do mŧ 239 obyvate l  a  roku 1947 to  

bylo ješ tě  145 obyvatel .  V.  NEKUDA (ed .) :  Vlast ivěda  Moravská -  Dačicko ,  Slavonicko,  

Telčsko.  Brno 2005,  990 –991.  

2
 V. FROLEC, J .  VAŘEKA: Lidová architektura ,  Praha  1983,  43.  
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jihu skončil i zhruba u Tábora,  středočeští  badatelé u Kutné Hory, 

východočeské bádání končí u Havlíčkova Brodu a moravští etn ografové se 

západní oblastí zabývali  pouze u Nového Města na Moravě a východně od 

Třebíče.
3
 Po tomto poznání jsem si začal při kaţdém pobytu na Vysočině 

všímat mnohem více všeho, co souvisí s  lidovou architekturou, ale hlavně 

jsem začal fotit  a kreslit zbytky výzdoby zděných statkŧ, které zde tvoří 

většinu venkovské zástavby. První část  Vysočiny, kterou jsem takto 

zmapoval, byla podél trasy Humpolec –  Telč. Nutno říci,  ţe kdybych začal 

svŧj prŧzkum odjinud, moţná bych pro toto  téma nenašel tolik nadšení. Jedná 

se totiţ o oblast, která (jak jsem později  zjistil)  je údajně jednou 

z nejperifernějších v  celém kraji,  a vesnice zde díky tomu nejsou tolik 

postiţeny necitlivými přestavbami za posledního pŧl století .  

Mŧj dlouholetý zájem o památky
4
 a historii mne časem vedl k tomu, ţe 

jsem opustil  studia architektury a odešel  studovat na nově otevřený Ústav 

dějin křesťanského umění na KTF UK, kam nastoupil k  mému překvapení 

roku 2007 i profesor Škabrada, který mne kdysi inspiroval svými přednáškami 

k zájmu o lidovou architekturu Vysočiny. Jako téma diplomové práce jsem si  

tedy (oproti  svému předchozímu zájmu o renesanční Itálii)
5
 nakonec vybral  

právě sloţku výzdoby lidové architektury 19. století  na Vysočině, která se 

sice v dnešní době nachází jiţ v  torzálním stavu, ale její kvalita a jedinečnost 

je dosud patrná.  Problém architektury 19. století  obecně tkví v  jejím 

relativním mládí,  které se tak nezdá být dostatečným argumentem pro ocenění 

její hodnoty, a často proto dochází k  její  nemilosrdné devastaci novějšími 

úpravami. U lidové architektury se tento problém násobí ještě dobou vzniku 

zájmu o národní folklór právě na konci 19. století. Tehdejší nečekaný úspěch 

                                                 

3
 V.  FROLEC: Lidová architektura na Moravě  a ve Slezsku,  Brno  1974.  

4
 V letech 1996 -99 j sem pracoval  v  nadaci  CORA (Centrum pro ochranu a  res taurování 

archi tektury)  a  od  roku 2000 jsem zača l  externě  pracovat  pro Státní  památkový ústav,  

územní odborné pracovišt ě  Středních Čech,  kde j sem od r .  2006 zaměstnán.  Pozn.  autora.  

5
 I .  MINÁŘ: Vliv poutnic tví  na  sakrá lní  architekturu Říma 15 .  s tolet í ,  Praha 2006 

(bakalářská práce na  ÚDKU KTF UK, vedoucí  doc.  PhDr.  J iř í  Kropáček,  CSc.)  
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Wiehlovy České chalupy
6
 na Jubilejní  výstavě roku 1891 vedl ke vzniku 

Národopisné společnosti Českoslovanské  (1893), k uspořádání stejnojmenné 

výstavy roku 1895 a nakonec i k zaloţení Národopisného muzea (1896) 

s řadou regionálních poboček. První vlastivědní badatelé však viděli lidovou 

architekturu 19. století často jako soudobý kýč, který nahradil  a zničil ješ tě 

starší tradice. Muselo proto uplynout dalšího pŧl století  (kdy uţ začalo starší  

dědictví mizet), aby byla objevena hodnota a krása této historické etapy. 

Během 19. století  totiţ venkov dosud setrvával v  tradičním zpŧsobu 

hospodaření a díky tomu se uchoval i výtvarný cit z  dob minulých. Teprve 

změny společnosti  na začátku 20. století  totiţ začaly náš venkov měnit  

v prostředí, jehoţ ukázka by na výstavě vedla spíše ke studu, neţ k  probuzení 

národní hrdosti  jako v  roce 1891. Současný neutěšený stav lidové a rchitektury 

na Vysočině zde není nutno dlouze popisovat, rád bych ale zaměřil tuto práci 

na radostnější  etapu v  jejím vývoji, na dobu, kdy venkov ještě byl opravdu 

venkovem a nikoli jen zdrojem pracovních sil  pro město a lidé si zdobili 

prŧčelí svých příbytkŧ tak, aby jim připomínala jej ich vlastní tradice či víru a 

nikoliv vzory z  televizních seriálŧ či kýčovité katalogy nadnárodních 

stavebních firem. Snad se v této práci probudí i něco z toho, proč měl kdysi 

Vysočinu rád mŧj dědeček, i kdyţ se tu nepěstov alo víno.  

                                                 

6
 Jednalo se  roubený statek,  vytvořen ý jako romant ická ukázka l idové archi tektury 

insp irovaná  více vzory.  
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I. Úvod 

Téma této práce bylo stanoveno s ohledem na vznik nově vymezeného kraje  

Vysočina.
7
 Kraje, jehoţ územím prochází bývalá zemská hranice Čech a 

Moravy a který lze díky jeho řídkému osídlení označit za „vnitřní  periferi i 

státu“.
8
 Díky tomu, ţe oblast byla do roku 2000 rozdělena mezi kraj  

Jihočeský, Východočeský a Jihomoravský, byla v  oblasti  státní  památková 

péče vykonávána aţ do roku 2007 ze vzdálených míst
9
 (Brno, České 

Budějovice, Pardubice, Praha).  Z  těchto dŧvodŧ dosud nebyl v regionu ni kdy 

prováděn komplexní prŧzkum lidové architektury a pozornost  zde byla 

věnována převáţně menším městským centrŧm.
10

 Vlivem badatelskému 

nezájmu o lidovou architekturu na Vysočině tak došlo k devastaci řady 

objektŧ, které by v  jiných částech republiky byly dávno alespoň 

dokumentovány, nebo památkově chráněny před zničením. Tato práce se snaţí 

tento badatelský dluh alespoň částečně napravit a vzhledem k  daným 

moţnostem se zabývá tou nejčitelnější sloţkou lidové architektury v  regionu, 

její výzdobou. Kraj  Vysočina je ve svých hranicích téměř shodný s  prostorem 

Českomoravské vrchoviny, coţ umoţňuje posuzovat ho jako oblast s určitým 

specifickým charakterem v  celé jeho rozloze. A vzhledem k  tomu, ţe v  oblasti 

je nejčastěji zastoupena právě zděná architektura 19. století, byla vybrána za 

předmět bádání.  Práce si  klade tři  základní cíle:  

1)  zmapování historických souvislostí  určujících stavební činnost na 

Vysočině v  prŧběhu 19. století  

                                                 

7
 Kraj  Vysočina vznikl  na základě zákona  č.  347 /1997 Sb.  o  vyšš ích územně správních 

celc ích,  kte rý schváli l  Par lament České republiky v  prosinc i  1997.  Krajské úřady zača ly 

fungovat  k  1 .  lednu 2000; J .  PERGLER 2004,  7 .  

8
 A. NOVÁČEK: His tor ický vývoj  ter i tor iální  polar izace sys tému osíd lení  v  kraj i  

Vysočina ,  in :  Západní Morava,  Vlast ivědný sborník,  ročník X,  Brno 2006,  65.  

9
 K 1.  lednu 2008 zř íd i l  Národní  památkový ústav územní  odborné praco viš tě  v Telči .  

10
 I  přes zmíněnou per i fernost  kraje  se na  jeho  území nacházej í  t ř i  památky zapsané do  

seznamu UNESCO: Telč  (histor ické město) ,  Ţidovská čtvrť v  Třebíči  a  areá l  koste la  sv.  

Jana  Nepo muckého na Zelené  hoře u Ţďáru nad Sázavou.  
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2)  definování základních typŧ štukové výzdoby l idové architektury a 

zdŧvodnění jejich výskytu v  dané lokalitě  

3)  stanovení pravděpodobných okruhŧ pŧsobení jednotlivých zedníkŧ a 

štukatérŧ  

Kromě syntézy poznatkŧ z  písemných a archivních pramenŧ se základem pro 

pochopení problematiky stal  rozsáhlý obrazový katalog 185 štukově 

zdobených objektŧ,  vytvořený pro tuto práci  zčásti  přímým terénním 

prŧzkumem a zčásti sběrem fotografií ze starších prŧzkumŧ v  regionu.
11

 Tato 

práce je dílčím příspěvkem k  tématu stavební historie lidové architektury na 

Vysočině a svým vymezením hranicemi kraje otevírá zcela n ový badatelský 

prostor, kterému se snad v  dalších letech dostane větší pozornosti širší 

odborné veřejnosti.  

                                                 

11
 Během roku 2007  byla  dohodnuta spolupráce  s  NPÚ ÚP na da lš ím terénním prŧzkumu 

l idové architektury v  regionu.  Výsledky těchto prŧzkumŧ by v  budoucnu mohly př ispět  

k hlubšímu poznání  tématu a  zejména  k  případnému vyt ipování  zachovalých objektŧ,  

vhodných k  prohlášení  za kulturní  památky.  Pozn.  autora.  
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II. Přehled literatury  

Jak uţ bylo naznačeno v  úvodu, téma lidové architektury vymezené krajem 

Vysočina je zcela nové, a proto prakticky neexistuje  ţádná literatura 

popisující  celý region. Dosavadní literatura blízká tématu se vţdy zabývala 

pouze dílčí  částí  regionu, a i tak je nutno říci, ţe pozornost  věnovaná štukové 

výzdobě 19. století byla velmi ojedinělá. Pro nalezení pouţitelné literatury 

bylo tedy nutné sledovat několik tématických okruhŧ:  

1)  dŧm Českomoravské vrchoviny, dŧm západní Moravy a dŧm 

jihovýchodních Čech (téměř totoţný pojem, ale viděný z  rŧzných stran)  

2)  folklórní oblast  Horácko (dělená národopisci i  přes svou propojenost 

striktně na moravské a české)
12

 

3)  lidová architektura 19. století (nejlépe zpracované je u nás tzv. 

jihočeské „selské baroko“ v  jeho kulturním a historickém kontextu)  

4)  vlastivědné monografie a regionální sborníky věnované menším územím 

v dnešním kraji  Vysočina (jedinečným z drojem poznání je edice 

Vlastivěda Moravská, která bohuţel nemá na české straně obdobu)  

5)  lidové umění a řemesla (vzhledem k  neexistenci analýz štukové 

výzdoby domŧ se tento okruh ukázal jako jediná moţná pomŧcka pro 

interpretaci  málo srozumitelných motivŧ)  

6)  technika štukové výzdoby fasád a moţnosti její obnovy (oproti  popisŧm 

oprav starších technik výzdoby se ukázalo toto téma i v  odborné 

literatuře jako marginální, coţ se také projevuje v četnosti  neumělých 

oprav a řadě novodobých „devastací s  dobrým úmyslem“)
13

 

 

Projděme si nyní chronologicky alespoň hlavní práce.  Nejstarší literaturu 

blízkou námi vymezené  oblasti  lze hledat ve spojení s  Národopisnou výstavou 

Českoslovanskou v  Praze roku 1895 (viz katalog od K. Klusáčka a kol., Praha 

                                                 

12
 Na tuto zásadní skutečnost  upozorni l  j iţ  v  50.  letech L.  Hosák (VSMB, 2005,  58) .  

13
 Např íklad  j inak ve lmi  podrobná  kniha  R.  MĚŠŤANA Omítkářské a  š tukatérské práce 

(1988)  se  o  technice ruční  š tukové výzdoby zmiňuje v  pouhých třech řádkách s  t ím,  ţe 

„ ty to  práce pa tří  mezi  výtvarně umělecké a  provádějí  je  nejzkušenějš í  š tukatéři“;  (250) .  
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1896),  kde byl tento region zastoupen roubeným Horáckým statkem ze 

Ţďárských vrchŧ.
14

 Roubený dŧm se tak j iţ tehdy stal hlavním národopisně 

uznávaným typem pro Vysočinu, neboť mladší zděná architektura byla na 

přelomu 19. a 20. století dosud chápána jako novodobá a nehodnotná. Pod 

vlivem zaloţení   Národopisné společnosti  Českoslovanské roku 1893 pak 

začaly vznikat v  mnoha českých městech instituce rozvíjející poznání o 

místním folklóru a lidovém umění.  V oblasti  nynějšího kraje Vysočina se do 

tohoto vlastivědného bádání zapojilo zej ména Nové Město na Moravě jako 

centrum Moravského Horácka a díky tomu pochází první literatura příbuzná 

našemu tématu právě odsud.
15

 Hlavním zdejším badatelem byl J. F.  Svoboda,
16

 

který věnoval velkou pozornost lidovému výtvarnému umění a zejména 

roubeným stavbám charakteristickým pro oblast  Ţďárských vrchŧ. V  jedné ze 

svých pozdních prací  z roku 1940 také obrátil pozornost  ke zděným horáckým 

stavbám, ale na motivy jejich výzdoby upozornil pouze jako na oblast 

pro další  moţné bádání.
17

 Hlavní přínos J. F.  Svobody však spočívá v  jeho 

dodnes uznávaném určení rozsahu Moravského Horácka, kterým se mu 

podařilo ukončit téměř stoleté polemiky předchozích, často německých 

                                                 

14
 P ředlohou Horáckého s tatku na NVČ byla  usedlost  „U Beránkŧ“ č.  18 z  obce Odranec  u 

Nového Města  na Moravě (ZS),  J .  F.  SVOBODA,  1928,  tab .  13 -14.  

15
 Nejs tarší  prac í  o  Moravském Horácku,  významnou zejména z  folklórního hlediska,  je  

kniha J .  Dufka:  Naše Horácko j indy a  nyní (Velké Meziř íčí  1893) ,  ve  které j sou dŧkladně 

zmapovány všechny zvyky v  regionu,  ale  výtvarná s tránka  obydl í  zde  zmíněna není .  

16
 Josef Franti šek SVOBODA (1874 –1946)  byl  úředník i  amatérský vlast ivědný a 

národopisný pracovník.  Zaslouţil  se  o  vznik ed ice Moravské Horácko a je  autorem dvou 

knih v ed ici  Vlast ivěda  Moravská o Ţďárském a  Novoměstském okrese .  Lidová kultura 

2007,  3 .  svazek,  213–214.  

17
 Ve spisku Moravské  Horácko –  Stručný národopisný obraz (Helenín u J ihlavy,  1940)  se 

J .  F.  Svoboda pokusil  „ s tručně upozorni t  na hlavní  podmínky  a okolnosti ,  k teré  vy tváře ly 

obydlí  horáckého l idu ,  aby tak mohl  čtenáři  ukázat  ces ty ,  po kterýc h se musí  brá ti  da lší  

reg ionáln í  a  v last ivědné  bádání“ .  V témţ spisku také badatele  upozorňuje na př ípadnou 

moţnost  hleda t  projekty domŧ i  v  úředních regis traturách,  neboť „ v srpnu 1835 byl  

vyhlášen Řád stavění  pro kra jní  města,  městyse  a  vesnice(…),  který  předepisuje  předložen í  

plánu před počet ím jakékoliv  stavby.“ Idem 13–14.  
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národopiscŧ (viz kapitola 1.3.). Na české straně Horácka se národopisnému 

bádání věnoval jako první J. Kopáč,
18

 který se sice také věnoval pouze 

roubené  lidové architektuře,
19

 ale v knize Bývalý Horácký kroj vysočiny 

Českomoravské v Čechách
20

 (Humpolec 1925) zdokumentoval mizející lidový 

oděv a náměty jeho výzdoby, v  mnohém příbuzné výzdobě štukové.  

V obdobné oblasti zkoumání pak pokračoval i Vilém Praţák, který ve svém 

článku Figurálně zdobené horácké plachty (ČL 1948, 125 –130) upozornil na 

výjimečný druh výzdoby obřadních rouch v  tomto nejzapadlejším horáckém 

koutě Vysočiny
21

 a zároveň provedl analýzu většiny pojmenovatelných motivŧ 

na výšivkách.  

Prvními badateli , kteří se jiţ skutečně věnovali štukové výzdobě lidové 

architektury v oblasti, byli aţ v  50. letech 20. století V. Bělík a B. Studna. 

Oba pŧsobili na zcela opačných koncích regionu, ale jejich p řínos k  tématu 

byl obdobný: oběma se podařilo ve svém okolí  zmapovat činnost zednického 

mistra,  který si zakládal na svém originálním zpŧsobu štukové výzdoby. 

Vratislav Bělík
22

 ve svém článku Štukové výzdoby horáckých štítŧ na 

                                                 

18
 Josef KOPÁČ (1866–1955)  byl  odborný uči tel ,  organizátor  národopisné  výstavy v 

Humpolci  a  zaklada te l  muzejní  společnost i  v  Humpolci  1895,  Lidová kul tura  2007,  3 .  

svazek,  115.  

19
 ČL 32/1932 a 39/1952.  

20
 Lidový kroj  zvaný „zálesácký“ se objevoval  do  60.  le t  19.  s tole t í  v  oblas t i  mezi  

Humpolcem a  Pelhř imovem, t j .  humpolecké Zálesí .  Sám J .  Kopáč ve své knize uvádí,  ţe 

„se  nedotýká j iných okresů než humpoleckého,  německobrodského,  pe lhřimo vského a  zčásti  

ledečského“ ,  J .  KOPÁČ 1925,  7 .  

21
 Na ojedinělý d ruh výzdoby prý poukázal  j iţ  v  roce 1901 J .  Kopáč.  

22
 Vratislav BĚLÍK (1900 –1988)  byl  uč itel  matematiky,  deskrip t ivní  geometr ie  a  kreslení  a  

zároveň amatérský národopisec.  Hlavním zdrojem poznán í  pro něj  byly vlastní  terénní  

výzkumy.  Publ ikoval  řadu článkŧ o  výročních obyčej ích a  kroj ích,  ale  i  o  l idových 

řemeslech (čás t  z  nich měla instruktivní  a  populárně výchovný charakter) .  Lidová kul tura 

2007,  3 .  svazek,  23.  Jed inou vadou stud ií  V.  Běl íka je  dobově popla tná snaha dis tancovat  

se od náznakŧ křesťanské náboţenské symbol iky ve  výzdobě ,  kte rou nahrazuje neustálým 

popisováním panteist ického  cí tění  venkovského l idu s  odkazy na s tarořeckou či  pohanskou 

úc tu k  ţ ivlŧm: s lunci  a  zemi.  Před těmi to tenden čními  smyšlenkami o p ra -náboţenství  

varoval  j iţ  před válkou J .F.  Svoboda (NVČ 23/1930) .  Pozn.  autora.  
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Třebíčsku (VSV 1/1956) podal velmi zajímavé svědectví o mnoţství 

zdobených domŧ v  regionu z let 1840–50 a zároveň zde uvedl i konkrétní 

jméno autora výzdoby fasádníka Hnízdila, které vypátral od dosud ţijících 

pamětníkŧ. Bělík si také vytvořil  termín „ pozďátská štukatura“
23

 označující  

charakterist ické Hnízdilovy práce vzniklé kolem roku 1870, ale ve svém 

badatelském snaţení zŧstal  v oblasti  osamocen, takţe další  regionální formy 

jiţ nejsou známy.
24

 Jediným pomyslným Bělíkovým kolegou, bádajícím ale 

v oblasti Havlíčkobrodska, byl Bohumil Studna ,  který údajně pracoval pro 

regionální muzeum a pro  naše téma vydal zásadní informace v  článku Rodina 

zednických mistrŧ Zábranŧ  (ČL 44/1957). V  úvodu článku stručně naznačil  

základní myšlenku, kterou si jistě uvědomoval i V. Bělík: kaţdý region 

s originální výzdobou lidových staveb má své památky spojené s  konkrétními 

tvŧrci–umělci, a proto je potřeba mapovat výzdobu ve vztahu k pŧsobení 

jednotlivých stavitelŧ.
25

 Bohuţel i jeho práce zŧstala v  oblasti osamocená. 

Třetím badatelem v  prostoru dnešního kraje Vysočina byl Ladislav Štěpánek ,  

který se při prŧzkumech s  J. Vajdišem
26

 v 50. a 60. letech dostal z  Poličska v 

Pardubickém kraji aţ do Trhonic u Nového Města na Moravě. V  této oblasti 

totiţ zasahuje na Vysočinu tradice klasicistního domu z  východních Čech ,  

takţe L. Štěpánek později shrnul poznatky z prŧzkumŧ v článku nazvaném 

Klasicistní  štíty v  lidové architektuře ve východních Čechách (ČL 4/1958, 

                                                 

23
 Tento pojem vytvoř i l  Bělík podle údajného prvního hnízd ilova pŧsobiště .  

24
 V. Bělík se proslavil  ze jména sb íráním l idových písní  a  ručním malováním krasl ic  

s  t radičními  horáckými  vzory,  které dokonce předvedl na jaře 1968 na výstavě v  Brně.  

Bělíkovou labutí  p ísní  bylo  pak vydání souboru všech svých sta rš ích článkŧ ve svazku s 

názvem O l idovém s tavebnictví  na Vysočině (Třebíč 1983) .  Ve spise s ice pouze dopl ni l  

seznam ilustrac í  o  dř íve neţádoucí  motivy kř íţe a  monstrance,  ale  i  přes to ,  ţe tento  

nízkonákladový svazek kompiloval  v  83 le tech,  se  jedná  o jedinečný doklad badate lského 

úsi l í ,  který nemá v  regionu obdoby.  Pozn.  autora .   

25
 Vzorem pro toto  téma mŧţe b ýt  fenomén volyňského Jana Bursy a dalších j ihočeských 

mis trŧ.  Ukázkovým příkladem dokonalé badate lské snahy pak j sou č lánky Ladislava 

Štěpánka:  Jan Panovec,  zedník –  výtvarník z  Písecka (ČL 4/1961)  a  Neznámý autor  

l idových s taveb  Plástovické oblas t i  (ČL 2 /1966) .  

26
 Tyto prŧzkumy zmiňuje  D.  JUNEK (Památková péče na  Moravě,  2003,  15) .  
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155). Další zásadní článek, tentokrát  jiţ přímo s  názvem O výtvarném 

charakteru lidové architektury na Českom oravské vysočině (NA 2/1968), 

uveřejnila Vlasta Svobodová  z Ústavu pro etnologii  a folkloristiku ČSAV v 

Brně. Jiţ v  úvodu upozornila na obecný nezájem o oblast Horácka, kterému se 

od dob J. F. Svobody nikdo výrazně nevěnoval,  a zdŧraznila také naléhavost 

potřeby zdokumentovat mizející  cenné architektonické objekty s  poukazem na 

rostoucí pravděpodobnost budování uranových dolŧ v  severní části  Vysočiny, 

která by přinesla ještě výraznější  devastaci vesnic. V  úvodu se vyjádřila 

přímo o dluhu národopisců vůči Vysočině  zpŧsobenému zejména tím, ţe se 

zde nevytvořil regionální národopisný časopis jako v  jiných oblastech.
27

 

Článek je pak věnován kromě nezbytné zmínky o roubených stavbách velmi 

pečlivému soupisu motivŧ výzdoby zděných staveb, který je doplněn o 

poněkud  neumělé ilustrace A. Martínkové, zachycující některé dnes j iţ 

zničené příklady výzdoby na Novoměstsku. Zřejmě díky liberálnímu 

společenskému ovzduší začátku roku 1968 se V. Svobodová také kri ticky 

zmiňuje o novodobé devastaci náboţenských symbolŧ na prŧče lích domŧ 

(oproti opravám Boţích muk a kapliček) a absurdní snaze majitelŧ dát najevo 

necitlivým odstraněním historické výzdoby prŧčelí své solidní majetkové 

poměry. V  závěru článku také poprvé zmiňuje fenomén německého 

jazykového ostrova kolem Jihlavy ve spojitosti s  oblastí zděné architektury a 

zajímavý poznatek o nečekaně harmonické integraci německého etnika 

z hlediska l idové architektury i její výzdoby. Bohuţel je tento článek jediný 

svého druhu a kromě toho, ţe se část v  něm pouţitých ilustrací  o 14 let 

později znovu objevila v  broţuře Památky lidového stavitelství  na okrese 

Ţďár n. S.  (Brno, 1982), nedočkal se dalšího pokračování a zmíněný německý 

jazykový ostrov byl příchodem normalizace opět vymazán z  oblastí určených 

                                                 

27
 Vlastivědný sborník vysočiny (VSV) zača lo vydávat  Krajské muzeum v J ihlavě roku 

1956,  a  to  nepravide lně zhruba po dvou le tech.  Drt ivá vě tšina  čísel  byla  však věnována  

vědám př írodním a jen málokdy vědám společenským, takţe č lánky o l idové  architektuře  

se zde kromě prací  V.  Bělíka téměř neobjevily.  
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k národopisnému bádání.
28

 V 70. letech se pak začaly objevovat příspěvky 

věnované lidové architektuře v  regionu od E. Melmukové
29

 a V. Kovářŧ,
30

 

které se však soustředily spíše na historické venkovské osídlení, jeho vývoj a 

další moţnosti  jeho památkové ochrany, neţ na specifické rysy jeho  

výzdoby.
31

 Díky dlouholetému bádání řady výzkumných týmŧ se v  této době 

začala objevovat první tzv.  syntetická díla, věnovaná lidové architektuře 

v širších územních souvislostech. Jejich přínos pro naše téma je většinou 

zanedbatelný, ale názorně ilustrují ,  kolik pozornosti bylo věnováno dnešnímu 

kraji Vysočina. Moravské části Vysočiny se dotýká publikace V. Frolce: 

Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku (Brno 1974),
32

 ve které byly 

shrnuty do celoevropských souvislostí kromě nových poznatkŧ i závěry 

předchozích badatelŧ (Praţák, Stránská, Chotek, Kurial). Kniha je řazena 

podle jednotlivých částí  staveb a hlavní pozornost je věnována zejména jiţní 

Moravě, takţe k  našemu tématu je zde uvedeno v  kapitole o výtvarných 

projevech na zděném štítě pouze to, ţe v okolí  Třebíče a Velkého Meziříčí se 

objevuje stromek vyrůstající z  květináče, solární kruhy, květiny, lístky a 

                                                 

28
 O této  skutečnosti  mne informovala e tnoloţka E .  Melmuková s  t ím,  ţe j ako  pracovnice  

muzea v J ihlavě byla d louhodobě  svědkem zce la  záměrného odporu mís tních pol i t rukŧ 

vŧči  zachování kul turního dědic tví  v  bývalé německé ob last i .  Konkré tním příkladem 

tohoto př ístupu mŧţe být  mimo j iné i  devastace pozdně got ických s todol  v  Číţově  (JI)  

nebo  svévolné  zboření  gotických domŧ uprostřed j ihlav ského Masarykovu náměst í  v  70.  

le tech.  Pozn.  autora.  

29
 Eva MELMUKOVÁ (1932)  je  histor ička,  etno loţka a farářka ČCE. Kromě cí rkevních 

děj in a  otázkek kolem to lerančního patentu se věnovala převáţně oblas t i  J ihlavských 

vrchŧ a v  70.  le tech př ip ravovala návrh y na památkovou ochranu venkovských celkŧ v  JZ 

část i  Vysočiny (obce Myslŧvka,  Vápovice,  Číţov,  Prasko lesy,  Sumrakov) .  VSV, 1992,  

199–225.  

30
 Věra  KOVÁŘŦ (1932)  je  etnografka a  pracovnice památkové péče v  Brně.  

31
 Pro i lustrac i  lze uvést  téměř univerzální  def inic i ,  ţe  „Výzdoba š t í tů  prozrazu je barokní 

a  empírové v l ivy (…),  dekor sk ládaj íc í  se  z  rost l inných motivů i  f igurá lních vý jevů je  

soustředěn  zejména do horní  po lov iny št í tové s těny . “ KOVÁŘŦ, 1973.  

32
 V úvodu knihy je  řečeno,  ţe práce je  p lodem téměř dese ti leté  vědecko -výzkumné 

činnost i  Katedry histor ie  a  e tnograf ie  Univerz i ty J .  E.  Purkyně v  Brně a  na  př ípravě 

mater iá lŧ se podíle la  i  řada studentŧ v  rámci svých diplo mových prací .  
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pod.,
33

 coţ jsou skutečnosti  popsané jiţ dříve V. Bělíkem. V  obrazové příloze 

jsou pak zachyceny některé jednodušší typy štukové výzdoby v  oblasti ,  ale 

bohuţel nejde o ţádný z  popsaných motivŧ. V přehledu lokálních forem domu 

je pak Vysočina zastoupena na severní straně horáckým roubeným domem 

Ţďárských vrchŧ a v  oblasti  jiţní pak dyjsko-oslavským domem s  uzavřeným 

dvorem a zděným štítovým průčelím  se slohovými ohlasy .
34

 Další  úctyhodnou 

syntézu badatelských poznatkŧ z  celé tehdejší  republiky publikoval v  roce 

1980 Václav Mencl pod názvem Lidová architektura v  Československu  

(Praha 1980) a nutno říci,  ţe tato práce asi dlouho nebude překonána. 

Vzhledem k jeho primárnímu zájmu o nejstarší historické formy osídlení jsou 

zde však v  kapitole Dŧm na Českomoravské vrchovině analyzovány pouze 

roubené domy a stopy středověké kolonizace převáţně v  oblasti Posázaví 

(spadající částečně do hradeckého kraje). Defi cit informací o mladším vývoji 

v jednotlivých regionech pak Mencl shrnul do kapitoly nazvané Novodobé 

překryvy v  Čechách, kde je kromě líčení vzniku jihočeského selského baroka 

zmíněn i východočeský „selský klasicismus“, zasahující částečně na 

severovýchod  Vysočiny.
35

 Další souborné dílo nazvané zcela obecně 

Encyklopedie Lidová architektura (Praha 1983) od V. Frolce a J. Vařeky 

zmiňuje jiţ díky svému abecednímu řazení dle hesel  konkrétní dům 

Českomoravské vrchoviny ,  ale uvádí ho jako složený z  více druhů 

příslušejících sousedním regionům ,  coţ údajně prokazuje jeho typologická 

nejednotnost z  hlediska formy dvora, půdorysu a konstrukce .
36

 Mezi plejádou 

dokonalých i lustrací  J . Scheybala je pak moţno jako jediný příklad domu 

z námi stanovené oblasti  nalézt  pouze t rojici horáckých statkŧ z  okresu Ţďár 

                                                 

33
 V.  FROLEC 1974,  101.  

34
 Idem, 288; mapa č ís lo  28 (kresba Josef KEISEWETTER 19 72) ,  290.  

35
 Všechny poznatky,  které Mencl k  té to  oblas t i  uvád í ,  vycházej í  z  dř ívějš ích prŧzkumŧ L.  

Štěpánka.  Rozsah typu klasic izuj ícího domu je  zde pouze doplněn o  údajnou vazbu na  

vra t i s lavské Slezsko,  odkud údajně na naše  území  přesahuje.  MENCL, 1980,  5 57.  

36
 D.Č.v.  je  tvořen do mem: východočeským,  horáckým,  dyj sko -oslavským,  třebovsko -

svi tavským, malohanáckým atd.  S tředočeské pahorkatiny.  FROLEC,  VAŘEKA,  1983,  43.  
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nad Sázavou.
37

 Další  knihou, ve které se autoři  přiblíţili  k  našemu tématu je 

Jihočeská lidová architektura (České Budějovice 1986) od S. Voděry a J. 

Škabrady. Zde se nečekaně poprvé objevují snímky pozdně gotických sýp ek 

v Číţově u Jihlavy (v dřívější  německé oblasti)  a zároveň jsou v  kapitole o 

Jindřichohradecku zachyceny některé typy štukové výzdoby,
38

 příbuzné s  typy 

v sousední části Vysočiny.
39

 Jak však autoři uvádějí,  „ lidové stavby ve 

východní části jižních Čech  ( tedy okresy Pelhřimov a Jindřichŧv Hradec) 

zůstávají přes své nesporné kvality stále ve stínu tvarově bohatších oblastí 

blatských .“
40

 Další kniha, která se dotkla části  kraje Vysočina, byla vydaná jiţ 

po pádu totalitního reţimu a její  autoři L. Štěpán
41

 a J . Vařeka
42

 ji  ke 

stoletému výročí otevření slavné České chalupy na jubilejní  výstavě 1891 

nazvali Klíč od domova –  Lidové stavby východních Čech (Praha 1991).  

Kniha, která zahrnula do okruhu svého tématu i okres Havlíčkŧv Brod, 

představuje díky své preciznosti  a pŧsobivým ilustracím J. Scheybala jednu 

z nejpřívětivějších svého druhu, ale vzhledem k  tématickému a nikoli  

regionálnímu řazení knihy zde mŧţeme informace k našemu tématu nalézt 

                                                 

37
 Idem, 64.  Jednou z nej lepš ích sloţek encyklopedie j sou téţ odkazy na další  l i tera turu.  

38
 Jedná se o  štukově zdobené domy v  obcích Otín (čp.  48) ,  Malý Ratmírov (čp.  3 ,  5 ,  11)  a  

Lodhéřov (čp.  81) .  VODĚRA, ŠKABRADA 1986 ,  173  

39
 Tento vztah však v  publ ikac i  uveden není .  Pozn.  autora .  

40
 Autoř i  také v  předmluvě př iznávaj í ,  ţe nemohl i  rovnoměrně obsáhn out všechny oblas t i  

J ihočeského kraje ,  coţ  pro naše téma znamená,  ţe se v  knize téměř neobjevuj í  poznatky o 

zděných stavbách v okrese Pe lhř imov,  který do JČ kraje  tehdy patř i l .  Dle  dalších 

informací se také do výzkumu v  oblas t i  zapoj i la  řada studentŧ Stave bní  fakulty ČVUT v 

Praze,  a le  k  dŧkladnějšímu zpracování záznamŧ se po smr ti  S.  Voděry j iţ  nikdo nedosta l .  

Pozn.  autora.  

41
 Luděk ŠTĚPÁN (1932)  -  pracovník s tá tní  památkové  péče ,  od r .  1968  okresní  

konzervá tor  a  tvŧrce expozice  l idové archi tektury Vysočina.  Po 14 let  zaj išťoval  real izaci  

expozice a  roku 1982 se  stal  vedoucím správy tohoto jedinečného „východočeského 

skanzenu.“ ŠTĚPÁN,  VAŘEKA 1991.  

42
 Josef VAŘEKA (1927)  -  etnograf  a  pracovník památkové péče.  Od roku 1963 odborník 

na l idovou architekturu na Ús tavu pro e tnograf i i  a  folklor is t iku ČSAV. Idem.  
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pouze v kapitole věnované výzdobě zděných štítŧ a prŧčelí.
43

 Kromě 

klasicis tních ohlasŧ v  lidovém stavitelství popsaných jiţ dříve L. Štěpánkem 

jsou zde zmíněny i vlivy neogotiky a mezi kresbami je moţno nalézt i  dvě 

ukázky štukové výzdoby na Havlíčkobrodsku. V  roce 1494 pak uveřejnil Petr 

Dostál  zajímavý článek Lidová architektu ra na okrese Pelhřimov (VSP 

5/1994), ve kterém prezentoval poznatky z inventarizačního prŧzkumu 

SÚRPMO z  let 1987-88, který byl zpracován pro Středisko památkové péče 

v Českých Budějovicích.
44

 V tomto článku je sice výzdoba zmíněna pouze 

okrajově na čtyřech  řádcích,
45

 ale velmi přínosná je řada fotografií,  které 

zachycují štukově zdobené štíty.  Obdobu tohoto článku pak publikoval autor 

ještě ve sborníku Pelhřimovsko ve druhém tisíciletí (Pelhřimov 2000).  Další  

drobné zmínky o námi stanoveném regionu lze naléz t  i  v publikaci J . 

Škabrady: Lidové stavby –  Architektura českého venkova (Praha 1999), kde 

lze najít  zmínky o Vysočině v regionálních  kapitolách věnovaných jiţním a 

východním Čechám, ale v  kapitole věnované chronologicky 19. století je 

pozornost  věnována pouze dříve zmíněným výrazným oblastem „selského 

baroka a klasicismu.“ Na moravské straně Vysočiny jiţ od 70. let bádal také 

M. Válka, který své poznatky
46

 shrnul v  jedné z  kapitol knihy Lidová kultura 

na Moravě (Brno 2000),  ale bohuţel se západní Moravě ne věnoval nijak 

výrazněji.
47

 Po vzniku kraje v roce 2000 byla pod jeho vedením vydána 

                                                 

43
 Část  poznatkŧ uveřejnil  L.  Š těpán i  ve svých  publikacích věnovaných Chrudimsku.  

44
 Jedno paré z  toho to prŧzkumu je  uloţeno na okresním úřadě v  Pelhřimově,  druhé bylo 

donedávna rozděleno mezi Českými  Budějovi cemi  a  Brnem, v  současné době se zřejmě j iţ  

nachází  na památkovém ústavu v  Telč i .  Díky  laskavé pomoci Mrg.  Staňka z  odboru kultury 

v Pelhř imově j sem se dostal  k fotograf ické  část i  prŧzkumu, a  jej í  část i  tak mohly být  

pouţity p ro ka talog v  té to  práci .  Pozn.  autora.  

45
 „Vnějš í  výraz sva teb je  poměrně stř ídmý,  časté  je  jednoduché č lenění  omítkovými pásy 

doprovázené š tukovým dekorem (…) o jed iněle je  dochován štukový nápis  s  datováním a 

jménem s tavebníka“ P.  DOSTÁL, 1994,  12 .  

46
 Nalez l  j sem jeho snímky zejména z  Novoměstska a  Dačicka.  

47
 „Pro západní Moravu je  charakter ist ická  š t í tová orientace,  navazu jící  na stejný typ 

zástavby v  Čechách.  Zděné š t í ty  nes ly  p last ickou  výzdobu s barokní nebo  klasicistn í  
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zajímavá propagační kniha Kraj Vysočina (Praha 2004), ve které bychom však 

přes jednoznačný dŧraz na agroturistiku a ekoturistiku nenašli na 232 

stranách téměř ţádné zmínky o l idové architektuře.
48

 Jediná dvojstrana, která 

se tomuto tématu věnuje hlouběji , je „pozvánka do sousedního kraje“ se 

stručnou trojjazyčnou charakteristikou Skanzenu Veselý Kopec 

v pardubickém kraji.
49

 Deficit  patrný z  předcházejícího textu napravil alesp oň 

v mezích moţností Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje 

Vysočina v  roce 2006 vydáním Mapy kulturního dědictví  kraje, kde se lze 

přesvědčit  alespoň o existenci tří vesnických památkových rezervací a pěti 

vesnických památkových zón.
50

 Z poslední doby je třeba uvést i  knihu J. Pešty 

z řady Encyklopedie českých vesnic, díl věnovaný Jiţním Čechám, ve kterém 

autor zmínil i  18 obcí z  okresu Pelhřimov v kraji Vysočina. Kromě zmínky o 

ojedinělé výzdobě št ítŧ ve Vojslavicích se však věnuje hlavně 

architektonickému a urbanistickému vývoji vesnic a výzdobu hlouběji  

neanalyzuje.
51

 Jako poslední příklad zvláštního přehlíţení lidové architektury 

na Vysočině bych rád uvedl národopisnou encyklopedii  Lidová kultura (Praha 

                                                                                                                                                         

ornament ikou v  oblast i  Podyj í  a  na j ihozápadní Moravě (Te lečsko,  Dačicko,  Třebíčsko).“  

M. VÁLKA, 2000 ,  89 -93.  

48
 V publ ikac i  j sou naštěs t í  a lespoň le tmo zmíněny dvě z nově prohlášených památkových 

rezervací  l idové archi tektury v  kraj i  (vesnice Krátká a  Kř iţánky) .  Pozn.  Autora.  

49
 B. LANGEROVÁ, 2004 ,  126 –127.  

50
 K pokladŧm  kraje je  také nutno př ič ís t  rekordní  3  Kulturní  památky světového dědic tví  

UNESCO, 11 Národních kulturních památek a  řadu rezervací  a  zón,  které j sou dokladem 

toho,  ţe  hlavními  tur i st ickými  magnety j sou zde  spíše malá města,  zachovalá často  d íky 

své izo lovanost i  v  jedinečné his tor ické podobě.  Pokud č tenář  získá  z  četby této  práce 

dojem, ţe je  v  kraj i  Vysočina kulturní  děd ic tví  přehlíţeno,  autor  se mu hluboce omlouvá,  

ale  př i  zpracování tohoto tématu bylo občas nutné nasadi t  poněkud  ukřivděný aţ 

hyster ický tón.  Pozn.  autora.  

51
 Encyklopedie  J .  Peš ty j e  významným počinem svého  druhu,  a le  jak sám autor  

v předmluvě př iznává,  „výběr  obcí  je  subjektivní“ a  ce lková výpovědní hodnota publikace 

je  tak poněkud sporná.  Vytvář í  to t iţ  kompromis  mezi  vlas t ivědnou publ ikac í  ( typu 

Vlas t ivěda Moravská)  a  pouhým soupisem památkově  hodnotných obcí .  Př ínos  knihy tak 

spočívá spíše  v  popular izaci  tématu neţ v  hloubce jeho  zpracování.  Pozn.  autora.  
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2007),  vydanou nedávno AV ČR. Zde jsou  sice na schematické mapě 

v předsádce výrazně vymezeny oblasti českého i  moravského Horácka, ale 

hesla příbuzná našemu tématu jsou velmi skoupá na jiné informace neţ 

základní.
52

 Tento stav lze omluvit  šíří zájmu etnologŧ o folklór,  nářečí a pod. 

v rámci celé republiky, ale i tento příklad dokládá to, co měla nastínit celá 

kapitola: prostor nynějšího kraje Vysočina byl z  hlediska l idové 

architektury vţdy zcela přehlíţenou oblastí  a jediný typ detailně 

zpracovaný badateli  v tomto regionu byla roubená architekt ura 

Ţďárských vrchů.  

                                                 

52
 Největš ím kladem encyklopedie je  kromě základních informací k  téměř  kaţdému heslu 

zejména seznam vědeckých prac í  k danému  tématu a  také třet í  doplňkový svazek,  

věnovaný jednot l ivým badate lŧm a národopiscŧm i  s  kompletním soupisem  je j ich prací .  
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III. Štuková výzdoba lidové architektury 19. století na 

Vysočině  

Zpracování tématu je pojato z  několika úhlŧ pohledu, které se objevují  i  v 

názvech kapitol . První snahou bylo definovat specifika regionu a restaurovat 

hospodářské, kul turní a společenské prostředí, v  němţ výzdoba vznikala. 

Druhým krokem byl rozbor procesŧ výstavby a výzdoby jednotlivých domŧ. 

V další  rovině jsem se pokusil o systematické roztřídění zaznamenaných typŧ 

výzdoby do katalogu, rozbor jednotlivých typŧ i motiv ŧ ve výzdobě a 

následně o určení ohnisek činnosti  jednotlivých fasádníkŧ. Poslední část 

práce je pak věnována praktickým poznatkŧm z  terénních prŧzkumŧ, 

souvisejícím s místní  památkovou péčí i dalším bádáním.  

 

1)  Schematický zákres  typŧ štukové výzdoby do  mapy kraje Vysočina.  Zkra tky zas tupuj í  

okresy (HB –  Havlíčkŧv Brod,  J I  –  J ihlava,  PE –  Pelhřimov,  TR –  Třebíč ,  ZS –  Ţďár  n.S .)  
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1. Územní vymezení zpracovaného regionu  

Pokud sledujeme vývoj správního rozdělení českých zemí za poslední čtyři  

století, nemŧţeme si nevšimnout soustavného měnění hranic kolem větších 

měst, podle kterých také bývaly jednotlivé územní celky nazývány. V  případě, 

ţe se však zaměříme na oblast  dnešního kraje Vysočina, nutně nás zarazí, ţe 

právě zde probíhaly změny mnohem radikálnější  neţ kdekoli jinde. Dŧvodem 

změn zde totiţ byla nepřítomnost většího přirozeného centra, kolem kterého 

by se mohly kumulovat úřední,  hospodářské i kulturní funkce. Došlo zde 

naopak k jakémusi polycentrickému vývoji,
53

 díky kterému vyrostla řada 

menších měst,  ale z hlediska větších územních celkŧ bývala oblast jakousi 

horkou bramborou, kterou zkrátka bylo nutné nějak rozděli t a odněkud řídit .
54

 

Z tohoto pohledu se tak zdá oprávněné ustanovení kraje v  současných 

hranicích, neboť s  rámci větších územních celkŧ byla oblast Vysočiny vţdy 

chápána jako chudá Popelka, kterou je nutno dotovat, a toto prisma je moţno 

odstranit pouze samostatnou správou celého území s  obdobným charakterem 

bez větších rozdílŧ v  atraktivitě. Pojďme si však nyní ujasnit  základní faktory 

určující prostor kraje.  

 

 

 

 

                                                 

53
 Pro hlubší  poznání vývoje osíd lení  by se da l  rozděl i t  také  ce lý region na jednotl ivá 

panství  a ve lkosta tky.  Jak se však ukázalo,  byl  by tento  úkol v  rámci celého  kraje  př í l i š  

ve lkým soustem, a  tak j e  zde toto  členění  za t ím ponecháno st ranou.  Pozn.  autora.  

54
 Samostatnou kapi tolou by také mohla  být  dnešní  úloha  J ihlavy jako kraj ského města ,  

neboť j ej í  výhodou je  s ice bl ízkost  dálnice D1,  ale  jej í  autor i ta  v  rámci správy kraje  je  i  

nyní  narušována zápasem menších měst  o  vlas tní  pravomoci.  Pozn.  autora.  
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1.1. Vysočina a Českomoravská vrchovina  

Jádro nynějšího kraje Vysočina
55

 tvoří  právě Českomoravská vrchovina, 

spadající  do  jiţní  části většího celku, nazývaného Český masiv.
56

 Jednotlivé 

části Českomoravské vrchoviny jsou pak Jihlavsk é vrchy (JI), Ţďárské vrchy 

(ZS, SV), Ţelezné hory (HB, CHR), Křemešnická vrchovina (PE),  Javořická 

vrchovina (JI, JH) a pahorkatiny: Hornosvratecká (ZS), Hornosázavská (HB) a 

Jevišovická (TR).
57

 Celá oblast je charakterizována poměrně vysokou 

nadmořskou výškou, zemědělským rázem, malými, blízko sebe poloţenými 

sídlišti ,  hustým zalesněním, rybníky a drsným podnebím.
58

 Z celkového počtu 

729 měst a obcí Vysočiny se více neţ polovina nachází v  nadmořské výšce 

vyšší  neţ 500 m.  Charakterist ickým rysem oblasti  je t aké známá neúrodnost,  

zpŧsobená pŧdou tvořenou převáţně přeměněnými horninami s  malým 

obsahem ţivin. Kromě neúrodnosti pŧdy se oblast zároveň vyznačuje horšími 

klimatickými podmínkami s  většími sráţkami a niţšími prŧměrnými teplotami 

(podobně jako v  horských oblastech podél hranic Čech).
59

 Prostor Vysočiny 

tak lze stanovit z  hlediska výškových poměrŧ ohraničených vodními toky (na 

západě řeka Luţnice mimo pánve třeboňské, na východě řeka Svitava aţ 

k Brnu)
60

 nebo na základě míry úrodnosti  pŧdy a z  ní vyplývajícího druhu 

hospodaření. Vlastní  jádro Vysočiny pak vymezuje území, kde bylo moţné 

pěstovat pouze ţito a oves,  méně náročné v  poţadavcích na pŧdy, oproti  

okolním niţším a úrodnějším oblastem, kde jiţ rostla pšenice a ječmen.
61

 Pro 

                                                 

55
 Podle učebnic geologie je  vysočinou  nazýváno  obecně území  v  nadmořské výšce nad  

200m se  zvlněným aţ č lenitým re l ié fem. Vrchovina je  pak uţší  pojem pro typ georel ié fu,  

dosahuj íc ího nad mořské  výšky 600 -900m a č leni tos t i  150 -300m. Citováno 

z http : / /cs.wikiped ia.org ,  ze dne  10.  1 .  2008 .  

56
 Český masiv nebol i  Česká v ysočina  je  geomorfo logická provincie zab íra j ící  podstatnou 

čás t  českého území,  ale  přesahuj ící  i  do sousedních státŧ.  Idem.  

57
 J .  PERGLER, 2004 ,  7 .  

58
 J .  HOSÁK, 2005 ,  56.  

59
 L.  BARAN, 1948,  121.  

60
 J .  HOSÁK, 2005 ,  56.  

61
 L.  BARAN, 1948,  115.  

http://cs.wikipedia.org/
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tyto chudší oblasti se také  stalo charakteristické pěstování brambor a lnu (viz 

kapitola 2.).  

 

1.2. Historie správního rozdělení  

Dnešní kraj  Vysočina
62

 měl sice předchŧdce v podobě Jihlavského kraje 

stanoveného v  letech 1948–1960, ale jeho předstupně jsou patrné jiţ mnohem 

dříve (i  kdyţ rozdělené zemskou hranicí Čech a Moravy, fungující  do roku 

1948 jako správní rozhraní).
63

 První jasnější rozdělení prostoru Vysočiny lze 

zaznamenat v roce 1635, kdy se o oblast dělily tři kraje: Bechyňský, 

Čáslavský a Jihlavský.
64

 Tento systém vydrţel (s  menšími změnami 

v pravomocích za tereziánských a josefinských reforem) aţ do revolučního 

roku 1848, kdy starý správní systém ztratil své opodstatnění zrušením 

poddanství . Základem nového systému členění z roku 1949 byly tzv. politické 

okresy, vytvářené tak, aby se příliš neliši ly rozlohou ani počtem obyvatel .
65

 

Okresy dále spadaly pod kraje (naše oblast byla rozdělena mezi 3 kraje: 

Českobudějovický, Pardubický a Brněnský) v  jejichţ sídle byla zřízena vláda 

s krajským prezidentem. V  rámci změn ministra Bacha  byla však pravomoc 

krajŧ v  roce 1855 omezena a posílena byla okresní hejtmanství (Vysočina jiţ 

spadala pod 4 kraje:  Českobudějovický, Táborský, Čáslavský a Jihlavský). Na 

základě ústavy z  prosince 1868 však byly kraje zrušeny a jako správní 

jednotka byly přijaty samotné okresy v  čele s  hejtmanstvím. V tomto systému, 

který prakticky vydrţel aţ do roku 1938, byla tato oblast  rozdělena mezi 

deset okresŧ: Pelhřimov, Německý Brod, Ledeč, Čáslav, Chotěboř,  Dačice, 

                                                 

62
 Kraj  ustanovený roku 1997 se pŧvodně jmenoval  J ihlavský,  a le  novelou zákona z  roku 

2001 byl  jeho název změněn na kraj  Vysočina.  PERGLER, 2004,  7 .  

63
 Česko -Moravská hranice byla vţdy pouze rozhraním správním a  niko liv  kulturním nebo  

hospodářským. L.  HOSÁK 1958,  in:  VSČB,  200 5 ,  57.  

64
 Na přehledu královských měst  po roce 1610 j sou navíc vidě t  t ř i  správní  centra regionu: 

Pelhř imov,  Německý Brod a J ihlava.  Z.  HLEDÍKOVÁ  a  kol . ,  2005,  501 .  

65
 Idem, 273.  J .  HOSÁK také uvádí,  ţe okresy nebyly s tanoveny podle regionálních 

zvláštností ,  a le  podle komunikačních poměrŧ a  s i lnic .  Dnešní  členění  občas  pŧsobí 

stejným dojmem.  
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Jihlava, Třebíč, Velké Meziříčí  a Nové Město.
66

 V polovině 20. století jiţ 

vznikl předstupeň dnešního kraje jako jiţ zmíněný kraji Jihlavský
67

 z let  

1949–1960, kam však navíc patřil  okres Dačice, ale oproti dnešnímu stavu 

zde chyběly okresy Velká Bíteš,  Bystřice nad Pernštejnem a Chotěboř.  

Poslední fází pak byl  rozsah krajŧ přijatý v  letech 1960–2000, kdy byla 

Vysočina opět rozdělena do 3 krajŧ: Jihočeský (Pelhřimov),  Východočeský 

(Havlíčkŧv Brod) a Jihomoravský (Jihlava, Třebíč, Ţďár nad Sázavou). 

V současném stavu tvoří  kraj Vysočina  pět okresŧ: Pelhřimov (PE), 

Havlíčkŧv Brod (HB), Jihlava (JI), Třebíč (TR) a Ţďár nad Sázavou (ZS). 

Podle tohoto členění jsou také lokalizovány všechny obce uváděné v  této 

práci.  

 

K dotvoření celkového obrazu regionu je ale potřeba zmínit  ještě dva dŧleţité 

okruhy. Prvním z  nich je rozsah církevní správy v regionu ,  která byla po 

celé 19. století konstantní, neboť poslední změnu prosadil z  císařské moci jiţ 

Josef II.  tím, ţe dal  zřídit biskupství v  Brně (1777) a v  Českých Budějovicích 

(1785).
68

 Prostor nynějšího kraje tak spadal  od konce 18. století  do tří  

diecézí: česká část do Budějovické (PE) a Hradecké (HB) a moravská do 

Brněnské (JI,  ZS, TR).
69

 Druhým faktorem určujícím ţivot v regionu pak byly 

zemské stezky  přes Vysočinu, které sice v 19. století jiţ nepředstavovaly tak 

zásadní rozvojový faktor, ale dokládají alespoň směry, kterými byla Vysočina 

napojena na nejbliţší  centra. Ačkoli  hlavní zemská stezka procházela mimo 

                                                 

66
 Soudní  okresy z le t  1918 –1938 byly téměř totoţné s  okresy v rámci  monarchie.  Ţupní 

členění  z  roku 1920 pak bylo předstupněm poválečných krajŧ (pod J ihlavu tehdy spadala  

celá  pohraniční  oblas t  na j ihu Moravy i  se  Znojmem a Mikulovem).  

67
 Do j i sté  míry lze ř íci ,  ţe vymezení kraje  z  roku 1948 bylo o  něco povedenější ,  neţ  je  

stávaj íc í  rozsah kraje  Vysočina.  Oprot i  tehdejš ímu kraj i  je  nyní  záhadně ukrojena oblas t  

Dačicka a  př ipojena k J ihočeskému kraj i ,  podivně protaţenému da leko za  his tor ickou 

hranic i  Moravy.  Nutno ř íci ,  ţe ta to  his tor ická hranice  nebyla př i  s tanovení  krajŧ v  roce 

1997 vzata vŧbec  v  potaz ani  u  jednoho  ze tř í  krajŧ,  které  se j í  dotýkaly.  Pozn.  autora.  

68
 Dalš í  b iskupství  byla z ř ízena  aţ na konci  20.  s tolet í :  P lzeň (1993) ,  Opava (1996) .   

69
 Z. HLEDÍKOVÁ, 2005,  171 –201.  
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hranici kraje (přes Litomyšl),  nejvýznamnější komunikací přes Vysočinu byla 

tzv. Haberská stezka vedoucí z  Prahy do Vídně (Kolín, Havlíčkŧv Brod, 

Jihlava, Ţeletava, Moravské Budějovice, Znojmo). Dalšími stezkami byla 

Libická (na Brno přes Ţďár nad Sázavou), Ţelivská (Praha, Vlašim, 

Pelhřimov, Jihlava) a Hradecká (Tábor, Jindřichŧv Hradec, Slavonice, 

Rakousy).
70

 

 

1.3. Národopisné oblasti: Horácko, Zálesí a Voplešácko  

Zcela jiné hranice, neţ byly okruhy správních a administrativních celkŧ, lze 

v regionu sledovat z  hlediska národopisného. Přestoţe se jiţ v  polovině 19. 

století začal místní folklór vytrácet s  příchodem  industriálního období a 

tradiční kultura venkova byla se zrušením poddanství vystavena erozi volného 

pohybu obyvatel , je nutné brát v  potaz místní krajová specifika, neboť 

dědictví místního staletého osídlení ovlivňovalo další generace aţ do začátku 

20. s toletí.  Při stanovení hranic národopisných oblastí  se přihlíţí k  mnoha 

faktorŧm: nářečí,  tradici , krojŧm a pod. Zároveň je také nutné posoudit , zda 

se jedná o homogenní oblast  z  hlediska fyzikálně -geografických podmínek, 

klimatických poměrŧ, bonity pŧdy či  povrchové vegetace.
71

 V prostoru 

nynějšího kraje Vysočina se dle těchto kri térií nacházejí čtyři etnografické 

oblasti,  z  nichţ nejzásadnější a největší je Horácko .  Dnes přijímané 

vymezení oblasti (viz obr. č. 2) pochází od J. F.  Svobody z  roku 1928 a jak je 

z mapky patrné,  moravská část Horácka (členěná na Horácko a Podhorácko)
72

 

zabírá celou plochu kraje a navíc zahrnuje část okresŧ Blansko a Tišnov 

v Jihomoravském kraji, a Dačický okres v  Jihočeském kraji. Za jádro Horácka 

pak bývá povaţován zhruba prostor  mezi Ţďárem nad Sázavou a Novým 

                                                 

70
 J .  HOSÁK, 2005 ,  64.  

71
 L.  BARAN, 1948,  114.  

72
 Tyto ob last i  od sebe  rozli šoval  V.  Bělík právě podle hranice pěstování pšenice,  která 

byla údajně totoţná s  tokem řeky J ihlavy.  Mís tní  obyvatelé  údajně svŧj  kraj  sami  nazývaj í  

Dolsko  (V.  BĚLÍK,  1983) .  Podle tohoto členění  by do  oblas t i  Podhorácké spadala j iţní  

polovina okresu Třebíč a  Moravskobudějovicko směrem ke Znojmu.  
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Městem na Moravě. Česká část  Horácka
73

 zabírá menší prostor leţící podél 

zemské hranice a vybíhající mimo kraj Vysočina pouze směrem k  Hlinsku do 

okresu Chrudim v Pardubickém kraji.  

 

2)  Schematická mapa kraje  Vysočina s  vymezením známých národopisných oblas t í .  

Tečkami  je  vyznačena zemská hranice Čech a Moravy,  ze leně rozsah Horácka ( podle J .  F.  

Svobody
74

 a J .  Vařeky
75

)  a  j ihlavského jazykového ostrova (podle A.  Altr ichtera) .
76

 Na  

Pelhřimovsku j sou naznačeny i  vl ivy sousedních o blast í  (podle H.  Novákové) .
77

 

                                                 

73
 Mezi národopisci  exis tuje  teor i e ,  ţe tato  ob last  bývala pŧvodně nazývána pouze 

Vysočina  a  aţ pozděj i  byl  je j í  název upraven jako ekviva lent  k  moravskému Horácku.  

74
 J .  F.  SVOBODA, 1940,  2 .  

75
 Schéma vychází  z  mapy v předsádce encyklopedie Lidová kultura,  2007.  

76
 A.  ALTRICHTER, mapa Die Ig lauer  Sprachinse l ,  1921.  

77
 Pelhřimovsko ve druhém ti s íci le t í ,  2000,  55.  
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Součástí Horácka byl také Die Iglauer Sprachinsel (Jihlavský jazykový 

ostrov), který zŧstal jakýmsi dědictvím pozdní středověké kolonizace 

německými horníky.
78

 Německé obyvatelstvo zde od těch dob tvořilo 

nadpoloviční většinu a posléze zhruba polovinu populace v  Jihlavě a v 

podlouhlém prostoru na sever a jih od Jihlavy (viz obr. č. 2) .  Tato oblast byla 

u nás ojedinělým jevem, ale po odsunu sudetských Němcŧ po 2. světové 

válce
79

 se podobně jako pohraniční oblasti zcela zaplnila čes kým 

obyvatelstvem.
80

 Další  dvě etnografické oblasti  se nacházejí  na české straně 

Vysočiny, a to kolem Humpolce. Známější  z  nich je Humpolecké Zálesí ,
81

 

zabírající  zhruba severovýchodní část okresu Pelhřimov
82

 (podle J. Kopáče 

sahá na jihovýchod aţ k  Větrnému Jeníkovu,
83

 J. Vařeka ho zase umístil  

západněji mezi Humpolec a Pelhřimov).  Ještě nejasnější je pak vymezení 

oblasti nazývané Voplešácko  (někdy Oplešácko). Ta se údajně nachází na 

                                                 

78
 Obyvatelé  ostrova  se údajně nazývali  „J ihlavc i“ a  jej ich německý pŧvod se dal  děl i t  na 

soukeníky –  f lámy,  horníky –  sasy a sed láky z  frank.  A.  J .  PÁTEK, 1901 ,  18.  

79
 I  na Pelhř imovsku  došlo k  odsunu skoro 20% obyvate ls tva kvŧli  německé národnost i .  In:  

Pelhř imovsko ve druhém ti síci le t í ,  2000 ,  50.  

80
 Jedinečnost  ostrova spočíva la v  kulturně zcela homogenním propojení  s  okolní  českou 

populac í ,  které však dostalo  zce la j iný náboj  s  nárŧstem  německého nacionali smu od  

začá tku 20.  s tole t í .  Jazykový ost rov se i  přes pronacist ické smýšlení  nestal  během války 

součástí  Sudet ,  a le  pouze snaţivou oázou v protektorá tním území  (např .  vznik 

Hit ler jungendschulle) .  Tento př ís tup se však mís tnímu obyvate ls tvu s tal  osudovým, neboť 

po odsunu zde zača lo intenz ivní  „mazání histor ie“ a  dodnes  není  tento fenomén dostatečně 

badate lsky zpracován.  Pozn.  autora.  

81
 Oblast  je  podle mís tního národopisce J .  Mančala totoţná s  farnostmi :  mladobříšťskou,  

branišovskou,  vě trnojeníkovskou,  dušejovskou a  opatovskou.  Všechna  os tatní  vymezení 

j sou údajně nepř ípustná.  MANČAL,  Zálesí  1934 -35,  152.  

82
 V oblas t i  je  v  rámci kra je  registrován tzv.  Svazek obcí  mikroregionu Zálesí  zahrnuj íc í  

18 obcí  (např .  Senoţaty,  Ţel iv,  Sed lice,  Vystrko v,  Humpolec,  Čejkov,  Horní  Rápot ice,  

Budkov,  Kejţl ice) .  Mikroregion má i  v lastní  webové  s tránky www.mikroregionzales i .cz  a  

jeho hlavní  tur is t ickou a trakc í  se  stal  v ir tuální  p ř is těhovalec Hliník,  který pros la vi l  

Humpolec díky s lavné fi lmové hlášce  z  dílny pánŧ Svěráka a  Smoljaka.  Pozn.  autora.  

83
 J .  KOPÁČ, 1946,  50.  

http://www.mikroregionzalesi.cz/
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sever a západ od Zálesí a vyznačuje se bezlesou aţ plešatou krajinou.
84

 

Zbývající  oblasti kraje na české straně se pak rozdělují  do mikroregionŧ 

(Pelhřimovsko, Okrouhlicko, Světelsko, Habersko, Ledečsko, Hořepnicko 

aj.),
85

 které sice nemají výrazný národopisný charakter jako Horácko, ale jsou 

prostorem pro další moţné bádání v  rámci Vysočiny.  

 

 

2. Historický vývoj na Vysočině v 19. století  

Hornatá a neúrodná krajina Vysočiny byla aţ do 11. století převáţně pustou 

oblastí prŧchodnou jen  několika obchodními stezkami. Středověká kolonizace 

ve 12.–14. století sem pak přivedla obyvatelstvo  ze tří stran (z Čech, Moravy 

a Rakous), takţe ke konci 15. století  jiţ byla oblast aţ na hlušiny ve vyšších 

polohách populačně vyváţená.
86

 Další osídlování pak probíhalo uţ jen místy a 

velmi zvolna. Poslední vrstvou byly raabisační vsi
87

 z 2.  poloviny 18. s toletí a 

obce dělníkŧ u vrchnostenských ţelezáren, skláren a hutí ze začátku 19. stol.
88

 

Ţivot na venkově v naší  části  monarchie byl po několik století  vcelku 

neměnný, ale velké změny nastaly v  této době ve  svobodě obyvatel: roku 1781 

bylo zrušeno tělesné nevolnictví a 1848 byla zrušena robota.
89

 V prŧběhu 

století se na trŧně monarchie vystřídali  pouze tři  panovníci,  ale celé století 

                                                 

84
 Podle J .  Kopáče  by sem měly spadat  Vojs lavice,  ale  jed iné jasnějš í  údaje j sem nalezl  

v knize Humpolecko ve druhém t is íc i let í  (Humpolec,  2000) ,  v  mapce u č lánku Lidová 

kul tura  od PhDr.  Heleny Novákové  z  muzea v Pelhřimově.  Pozn.  autora .  

85
 Slovník české hudební kul tury (Praha 1997)  popisuje české Horácko  jako nepříl i š  

výrazně ohraničené  a  kromě zpochybnění samotného  pojmu č.  H.  označuje mís tní  kul tur u 

(projevuj íc í  se  v  l idovém s tavi te ls tví  i  kroj i)  ve  srovnání s  ostatn ími ob las tmi jako  

konzervativní  a  retardovanou .  Petr  MACEK, 1997,  196.  

86
 A. NOVÁČEK, 2006,  71 –72.  

87
 Tento pojem odkazuje na rakouského národohospodáře Franti ška Antonína Raaba ,  který 

ř íd i l  parcelaci  v  Čechách.  Na Moravě ř íd i l  parce lac i  Antonín Kaschnitz ,  jehoţ jméno se 

také objevuje v  názvech některých obcí  na j iţní  Moravě.  M. VÁLKA, 2000,  83.  

88
 Mezi lety 1692–1854  bylo  např íklad  na Pe lhř imovsku zaloţeno 31 obcí .  Pelhř imovsko ve  

druhém t is íc i let í ,  2000,  48.  

89
 Prováděcí  předpis k  robotnímu patentu byl  vydán aţ 4 .  3 .  1849.  
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lze zjednodušeně rozdělit  na tři hlavní části, nazvané podle tvŧrcŧ systému 

určujícího ţivot v  Rakouském císařství.  Přehled jej ich vlád vypadá takto:  

 

1792–1835 František I.  (od 1804 císař rakouský)(1815–48 kancléř Metternich) 

1835–1848 Ferdinand V.  (zvaný Dobrotivý) (stále kancléř Metternich)  

1848–1916 František Josef I.  (1852–59 ministr vnitra Alexander Bach) 

 

 

3)  Schematický zákres  s távaj íc ího kraje  Vysočina do mapy Rakousko -Uherska v r .  1867.  

 

 

2.1. Metternichovský absolutismus  

První polovina 19. století  byla pro Vysočinu zlatým obdobím, neboť 

protoindustriální  období (zde zhruba 1750 –1869)
90

 sem přineslo rozkvět díky 

                                                 

90
 Na Vysočině to to  období trvalo o  něco déle ,  d íky pozdnímu budování ţeleznice.  
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napojení sítí  státních silnic na socioekonomický systém podunajské 

monarchie.  Dosud omezující geografické podmínky mezi třemi metropolemi 

se tehdy výjimečně staly pozitivem a díky blahobytu došlo v  kraji 

k největšímu nárŧstu populace právě na venkově.
91

 Hospodářství  zde bylo 

zaloţeno zejména na zemědělství (ţito a oves), pěstování lnu, chovu ovcí a 

domácí textilní výrobě.
92

 Na začátku 19. století  zmítaly Evropou napoleonské 

války, během kterých prošlo krajem (zejména kolem bitvy u Slavkova r.  1805) 

mnoţství  vojsk.
93

 Díky Napoleonově kontinentální blokádě 1807–15 došlo i na 

Vysočině k  poškození odbytu sklářství  a plátenictví . Urychlil se naopak 

rozvoj bavlnářství,  soukenictví  (HB, JI)
94

 a ţelezářství (ZS). Významnou 

událostí  pro monarchii byl státní  bankrot roku 1811, kte rý zpŧsobil  bídu mezi 

vrstvami odkázanými na pravidelnou mzdu, ale prospěl naopak zemědělským 

a prŧmyslovým výrobcŧm, zejména pokud se nebáli  zadluţit.
95

 Po skončení 

válek roku 1813 pak pozvolna začala doba „biedermayerového konzumního 

pohodlí“ a prosperity,  konzervovaná v  zájmu rovnováhy a míru kancléřem 

Metternichem do systému policejní cenzury.
96

 Díky tomu vzrostl v  období 

1815–1855 počet obyvatel  v  českých zemích ze 4,8 mil.  na 6,8 mil . a 

                                                 

91
 A. NOVÁČEK, 2006,  73.  

92
 M. Myška  děl í  moţné prŧběhy proto industr iálního období ( tzv.  co tt age industry)  na dvě  

kategor ie :  s  produkcí  or ientovanou na mís tní  spotřebu (doplněnou o zeměděls tví)  a  s  vyšší  

koncentrací  domácí výroby,  která se časem stala  základem tovární  indust r ial izace.  M. 

MYŠKA, 1993,  8 .  

93
 Kri t ická byla např íklad si tuace Třebíče,  k terou procháze la demarkační  čára,  takţe zde  

roku 1910 dokonce dva měsíce  leţe la vojska obou st ran.  F.  DVORSKÝ,  1906,  111.  

94
 Šlo  zejména  o oblas t i  s  rozvinutou texti lní  řemeslnou výrobou a j í  pod míněnými  

zemědělskými  akt ivi tami,  které však ješ tě  v po lovině  18.  s tole t í  bojovaly s  odbytovou 

kr izí .  Hlavním vývozním ar t iklem bylo  sukno a  to  se d íky napojení  novými  ces tami  

expor tovalo do vzdáleně jší  center :  Vídeň,  Praha,  Brno.  A.  NOVÁČEK, 2006,  72.  

95
 Josef TOMEŠ, in:  Děj iny zemí  koruny České,  1992,  39.  

96
 Klemens Lothar  Met ternich (1773 –1859) ,  rakouský státní  kancléř  a  muţ,  který se 

zas louţil  o  uspořádání Evropy po éře napoleonských válek.  Jeho předním zájmem bylo 

udrţení  rovnováhy před  nejvě tš ím st rašákem doby -  revolucí .  Jeho pol ice jní  stát  však byl  

proti  to tal i tním reţimŧm 20.  s tolet í  uč iněným rájem. HORA -HOŘEJŠ,  1998,  7 -17 .  
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konkrétně na Vysočině probíhal populační nárŧst,  jaký zde ještě nik dy 

předtím ani potom nenastal.
97

 Monarchie se však pod vládou konzervativního 

panovníka uzavřela vnějším vlivŧm a rozvoji vŧbec, takţe přes hospodářský 

blahobyt podporovaný řadou nařízení a vyhlášek začala upadat intelektuálně,  

neboť sám císař prohlašoval, ţe „nejsou zapotřebí učenci,  ale dobří  

občané .“
98

 Pro téma lidové architektury je však dŧleţitý rok 1816 ,  kdy české 

gubernium vydalo nařízení o zákazu dřevěných staveb ,
99

 dále rok 1819, kdy 

bylo dvorským dekretem povoleno poddaným vyrábět na vlastním pozemku  

cihly pro sebe i na prodej
100

 a rok 1835 ,  kdy byl vydán Stavební řád pro 

Čechy a Moravu .  Vysočina, kterou ţivila zemědělsko řemeslná produkce 

zaţívala v  prvé polovině 19. století i  přes občasné cholerové epidemie
101

 

velký rozkvět. Ten pomáhaly paradoxně udrţo vat i cechy, bránící 

se modernizaci , chránící  tak starý systém před změnami. Revoluční rok 1848 

pak přinesl  řadu změn a ještě více očekávání. Ze slibŧ, které císař dal , se ale 

nakonec uskutečnilo jen velice málo. Pro venkovský lid se však podařilo to 

nejdŧleţitější a to schválení feudálního zákona, který rušil robotu a 

poddanství . Prakticky se tento krok projevil nárŧstem HDP pouze o 2%, ale 

došlo díky tomu k  větší kumulaci kapitálu a tak i k  rozvoji hospodářství . 

Systém hospodaření na Vysočině byl však uţ kolem roku 1850 za zenitem 

a region se stával oblastí  „hladového zemědělství“ s  relativně vysokým 

přelidněním, zmírňovaným rozvojem prŧmyslového bramborářství  s  vyšší 

potřebou sezónních pracovních sil.
102

 

 

                                                 

97
 Vlivem domácí výroby nas tal  výraznější  populační  rŧst  na venkově oproti  městŧm. 

Zača la se však rodi t  dě lnická vrs tva,  která po vzniku manufaktur  odcházela  první  do  měst  

za prací .  M. MYŠKA, 1993,  9 .  

98
 Z projevu císaře Franti ška I .  k  profesorŧm lub laňského lycea roku 1821.  

99
 EBEL, ŠKABRADA,  1996,  4 .  

100
 M. VÁLKA,  2000,  92.  

101
 Např íklad  1832 a 1836 v  Třebíči ,  1850  a 1866 v  Humpolci  aj .  

102
 P.  NOVÁK, 2004,  188 .  
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2.2. Bachovský absolutismus
103

 

Druhá polovina 19. století začala ve znamení revolučního roku 1848 a pádu 

metternichovského systému. Největším plodem revoluce v monarchii se zdála 

být cesta k  parlamentnímu zřízení a připravovaná ústava, ale čerstvě 

nastupující mladý císař František Josef I.  všechna očekávání p ozvolna udusil 

a kromě zrušení parlamentu nechal roku 1851 prohlásit i  navrţenou ústavu za 

nepřiměřenou a neproveditelnou. Monarchie se tak po několika letech 

nadějného očekávání opět ponořila do „normalizace,“ v níţ byla nesvoboda 

politická vyměněna za svobodu podnikatelskou.
104

 V 50. letech tak došlo pod 

vedením ministra A. Bacha
105

 k velké řadě změn: byly zrušeny celní hranice 

v říši, byl zaveden jednotný systém měr a vah s  Německem, byl přijat nový 

systém správy v  rámci okresŧ (viz kapitola 1.2.),  byl vytvo řen nový 

ţivnostenský řád a zřízena síť obchodních a ţivnostenských komor, které 

sdruţily prŧmyslníky v  regionech, byla provedena reforma školství a začalo 

budování ţeleznice.  Oproti tomu byl obnoven systém policejního dozoru nad 

veřejným míněním, kterému padl za oběť asi nejznámější rodák z  Vysočiny –  

K. H. Borovský.
106

 Jak uţ jsme zmínil i,  na Vysočině bylo kolem poloviny 19. 

století objeveno tzv. horské zlato v  pěstování brambor a jejich zpracování 

(lihovary, škrobárny,  sušárny).  To s sebou přineslo nový dr uh prŧmyslových 

                                                 

103
 Název je  zvo len pouze jako  pomocný po jem pro  2.  polovinu 19 s tolet í .  Samotný 

Bachovský absoluti smus  trva l  pouze  1852 –59.  Pozn.  autora.  

104
 V té to  epoše také byly poloţeny základy českého hospodářského  a kulturního rozvoje.  

105
 Alexander  Bach (1813 –1893) ,  vídeňský advokát  a  schopný,  i  kdyţ poněkud  

bezcharakterní ,  po li t ik .  Pŧvodně minis tr  vni tra  za předsedy vlády Schwarzenberga  a  

posléze „ministr  čehokoli ,“  za jehoţ vlády nasta l  v  Čechách pokrok v  hospodářství ,  

technice i  správě.  HORA -HOŘEJŠ,  1998,  181.  

106
 Karel  Havl íček Borovský (1821 –1856) ,  první  český novinář ,  k terý uděla l  ze 

ţurnal is t iky zbraň prot i  poli t ické a  spo lečenské pokř ivenost i .  Reţim ho  však záhy umlče l  

a  po jeho  časné  smr t i  (zemřel  na tuberkulózu krátce  po své ţeně)  trva lo téměř  deset  le t ,  

neţ se reţimem vystrašení  vlas tenc i  př ihlás i l i  k  jeho památce.  Idem, 183 –194.  
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staveb
107

 a tehdy se také začaly přestavovat starší dřevěné stavby, neboť 

populační nárŧst na Vysočině trval zhruba do roku 1860. Rok před t ím se však 

Rakousko dostalo opět do války a po bitvě u Solferina v  červnu 1859 přišlo o 

své italské kolonie. Válečná poráţka a katastrofální stav státních financí 

přiměl císaře Františka Josefa I.  k  propuštění ministerského předsedy Bacha 

a provedení řady změn ústících v přijetí  tzv. únorové ústavy, jejíţ součástí 

bylo i vyhlášení občanské rovnoprávnosti.
108

 V roce 1866 propukla Prusko-

Rakouská válka, jejíţ dějiště spočívalo právě v  severních a východních 

Čechách. Během války, v  níţ bojovaly hlavně české pluky rakouské armády, 

došlo k  obsazení řady měst na Vysočině pruskými vojsky a kromě 

bezohledného rekvírování sem armáda zavlekla i další epidemii cholery.   

 

2.3. Konec rozvoje venkova 

Brzy po Prusko-Rakouských válkách
109

 však došlo v  oblasti k zásadní změně 

díky vybudování ţeleznice v roce 1869,
110

 která umoţnila nástup a rozšíření 

tovární výroby spojené se selektivním rozvojem větších sídel  na úkor 

chudnoucího venkova.
111

 V roce 1868  byl také oficiálně zrušen zákaz dělení 

gruntů ,  coţ ve spojení s  nástupem opoţděné prŧmyslové revoluce zcela 

změnilo tvář venkova. Malá venkovská sídla zejména v  horských oblastech 

začalo totiţ jiţ dříve postihovat vystěhovalectví,  ale po těchto změnách se 

úbytek obyvatel zpomalil  a vznikla nová vrstva tzv. kovorolníkŧ, kteří  

                                                 

107
 V té to  době také vznikly na J ihlavsku texti lní  manufaktury jako  Kernovy závody ve  

Starých Horách a Lövovy továrny v  Heleníně a  Malém Beranově.  Oblas t  se  tehdy s tala  

druhým největším producentem sukna v  monarchii .  A.  J .  PÁTEK ,  1901,  80.  

108
 Zákonodárná  moc byla předána ř í šské radě sloţené ze  š lechty,  církevních hodnostářŧ a  

delegá tŧ zemských sněmŧ.  Český sněm pak tvoř i lo  241 poslancŧ:  5  vir i l i stŧ,  70 

ve lkosta tkářŧ,  87 měšťanŧ a 79 zás tupcŧ venkova.  J iř í  RAK, in:  DZKČ,  1992,  98.  

109
 1867 bylo př i jato  duali s t ické soustá t í  Rakousko -Uhersko.  

110
 V Čechách byly všechny dálkové tra tě  vystavěny uţ v  l e tech 1839–75,  a le  na Vysočině 

byly budovány tra tě  aţ v  té to  pozděj ší  době (1871 J ihlava –Německý Brod,  1881 tzv.  

t ransversá lka z  J ihlavy do Ve se l í  nad Luţnic í ,  a j . ) .  A.  J .  PÁTEK,  1901,  75.  

111
 A. NOVÁČEK, 2006,  75.  
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dojíţděli za prací do prŧmyslových center a zemědělské hospodaření pro ně 

mělo jiţ jen doplňkový charakter.
112

 Od 70. let se tak venkov začal stávat 

pouze pasivním zdrojem pracovní síly a mírně se rozvíjela jen sídla poblíţ 

ţeleznice.  Definitivní zkázu venkova Vysočiny pak nastartovala agrární krize 

po roce 1880. Oblast  totiţ postrádala hlavní energetické suroviny (uh lí) a 

díky malým sídlŧm zde chyběla koncentrace kapitálu, takţe mezi lety 1880 –

1910 odsud odešla čtvrtina obyvatel (více neţ 130 000 lidí) do Brna a Vídně. 

Díky dopravní izolovanosti a nedostatku center v  kraji  pak pokračoval tento 

trend i v  následujících dobách.
113

 Ve 2. polovině 19. století také začal 

současně s rozpadem historické podoby venkova zanikat lidový folklór. 

Tradiční oděvy se nosily uţ jen při  výjimečných příleţitostech a venkov se 

začal snaţit podobat se městu.  Tuto si tuaci si tehdy naštěstí uv ědomili první 

národopisní badatelé, a tak lze ve stejné době, kdy venkov v  tradiční podobě 

zaniká, vidět  počátky odborného zájmu o lidovou kulturu zejména v  kruzích 

intelektuálŧ ve městech (viz kapitola II).  

 

Jak jsme si v  předchozím textu shrnuli, byl rozkvět Vysočiny vymezen přesně 

lety 1815–1880 ,  čemuţ také odpovídají datace uváděné ve štukové výzdobě na 

jednotlivých domech (letopočet je uveden v  nejstarší  a nejmladší dataci).
114

  

Typ L: 1817-36-60    Typ F: 1830-41 

Typ R: 1818-51     Typ V: 1843-50 

Typ J: 1818-39-52-85-96   Typ Z: 1848-52 

Typ K: 1867-86  

                                                 

112
 P.  NOVÁK, 2004,  182 .  

113
 Pokles  populace urychl i la  hospodářské kr ize 30.  le t ,  vá lečné z tráty (zejména Ţidé)  a  

vystěhování  Němcŧ po válce .  Mírný nárŧst  obyvate l  v kraj i  zpŧsobi la  socia l i st ická 

industr ial izace po roce 1950 (zejména ţe lezárny na Ţďársku) ,  a le  si tuace se j iţ  nikdy 

nevrát i la  do maximálního stavu zal idnění  k  roku 1910,  kdy se proud masového  odchodu 

ještě  rozptýl i l  v  rámci kraje .  Po roce 1991  mírný pokles t rvá,  a  to  zejména dík y 

geografické od lehlos t i  Vysočiny od rŧs tových center .  A.  NOVÁČEK,  2006,  77 –79.  

114
 Letopočty byly na lezeny pouze na některých stavbách,  takţe je  tento soupis pouze 

or ientační .  Pozn.  autora .  
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3. Zděná lidová architektura a její výzdoba  

Tradice zděného domu bývá v  našich zemích spojována zejména s  vlivy ze 

Středomoří a někdy také se stavební tradicí gotickou, přicházející k  nám od 

západu. Další  teorie také uvádí snahu venkovského obyvatelstva napodobit  

město a to zejména po zrušení nevolnictví  s  nástupem společenské nivelizace 

19. století.
115

 Pokud se však přidrţíme holých faktŧ,  zjistíme, ţe v  18. století 

se začaly úřady snaţit předcházet zhoubným poţárŧ legislativními zákazy 

pouţívání spalných materiálŧ na nově stavěné domy.
116

 Nejdříve tak byly roku 

1785 zakázány dřevěné komíny a podlahy v kuchyních, nařízeno klenutí 

chlévŧ a posléze bylo roku 1816 přímo zakázáno stavět ze dřeva. Do této 

doby se na venkově stavělo pouze podle místních materiálových podmínek 

(roubené stavby vyţadovaly tzv. černé lesy s  dlouhým rovným dřevem) a 

nákladnější zděné stavby zde vznikaly jen pro vrchnostenské či církevní 

účely.  Zákaz dřevěných staveb ale měl být velmi přís ně dodrţován (za 

nedodrţení hrozilo strţení stavby a pokuta všem zainteresovaným), takţe lze 

od této chvíle sledovat masivní nárŧst zděných staveb aţ do vydání 

stavebního řádu v  roce 1833, který umoţnil (zejména v  horských oblastech) 

stavět po patřičném povolení i ze dřeva.
117

 Pro oblast Vysočina však byly 

zásadní podmínky materiálové, které (kromě tradičně roubené oblasti 

Ţďárských vrchŧ) umoţnily plynulý přechod na výstavbu z  místního kamene 

v téměř celém dnešním kraji , takţe nejstarší zachycené datace na š tukové 

výzdobě jsou zde právě 1817 a 1818. Podmínkou stavební činnosti  byla také 

povinnost předkládat ke kaţdé novostavbě projekt, kterou stanovil  jiţ dvorský 

dekret z roku 1787. Stavební řád z  roku 1833 pak určil  přesný prŧběh 

stavebního řízení (protokol o stavebním povolení a kolaudace jiţ zhruba 

                                                 

115
 V.  MENCL, 1980,  523 –524.  

116
 Kromě lokálních s tavebních řádŧ měl pr vní  ce ločeskou pla tnost  císařsko  –  královský 

patent  z  roku 1755 pro hašení  ohně .  Zde byla mimo j iné přesně s tanovena výška komínŧ a 

nař ízeno s tavění  poţárních š t í tŧ mezi  do my. EBEL, ŠKABRADA, 1996,  4 .  

117
 Kromě velmi  přesných poţadavkŧ na  podobu kuchyní  a  ko mínŧ se  nař ízení  vz tahovala 

na preferenci  nehoř lavé kryt iny ( tašky,  bř idl ice ,  p lech)  a  zákaz dřevěných št í tŧ .  Idem,  4 .  
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v dnešní podobě) a roku 1845 dokonce začala být vyţadována dokumentace 

dvojmo (jedna pro stavbu, druhá pro zaloţení na správě panství).  Po zrušení 

patrimoniální soustavy pak přešly roku 1850 pravomoci a stavební dozor na 

okresní hejtmanství  a roku 1864 tuto funkci převzaly obce, které si ji  

ponechaly aţ do roku 1942.
118

 Jako poslední zásadní letopočet je třeba uvést 

ještě rok 1865, kdy byly vydány nové ţivnostenské předpisy, zakazující stavět 

bez stavebního mistra a  práce byla zakázána osobám bez výučního listu.
119

 

Tento úřední krok vedený snahou chránit pracovní moţnosti  školených 

odborníkŧ tak přispěl ke zvýhodnění osob znalých slohové architektury, 

oproti zednickým mistrŧm s  citem pro pojednání výzdoby v duchu místn í 

tradice. Provedení štukové výzdoby totiţ zŧstávalo i přes schvalování plánŧ 

po celé 19. století čistě v  rukou samotných zedníkŧ a fasádníkŧ, neboť 

v nákresech fasád byly většinou zaneseny pouze obrysy otvorŧ a naznačené 

římsy či liseny.
120

 O druhu výzdoby pak kromě schopností  zedníkŧ rozhodoval 

sám stavebník, který se často snaţil  na celé stavbě šetřit,  a řada staveb tak 

zŧstala bez ozdob nebo pouze s  nikou na sošku ve štítě. V  některých 

případech však šlo hlavně o jakýsi autorský podpis samotných zedníkŧ a  

v případě nárŧstu stavební činnosti i  o jistou ukázku vlastní  dovednosti a t ím 

                                                 

118
 Ibidem.  

119
 Tento zásah vedl  například ke skončení  činnosti  známého fasádníka Jana  Panovce 

z Písecka .  L.  ŠTĚPÁNEK, 1961,  170.  

120
 Jako př ík lad neobvykle deta i lně  rozkres leného  prŧčel í  lze uvést  plán klasicistního domu 

z Polné č .  153 z  roku 1820 od zednického mis tra  Cyr i la  Buřiny,  kde j sou dokonce 

naznačeny segmentové ř ímsy nad okny ve št í tě  a  pi las tr  mezi  nimi  je  opa třen slohovou 

hlavicí .  ŠTĚPÁN, VAŘEKA,  1991,  44.  
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i reklamu.
121

 Samotné pojetí  výzdoby bylo sice specifické podle fasádníka, ale 

podle formálních rysŧ lze dekorativní prvky rozdělit do základních tříd:
122

 

1)  Prvky vycházející z  t radiční ornamentiky  

2)  Prvky přenesené či inspirované slohy
123

 

3)  Prvky neutrální , soli térní,  vodorovné či vert ikální  

Většina štukové výzdoby na Vysočině je však jakýmsi kompilátem více vlivŧ, 

neboť z  jiţních Čech sem přesahovala tradice inspirovaná  barokem, 

z východních Čech tradice klasicistní  a od 60. let novogotická. Samotné 

lidové motivy byly navíc často formálně příbuzné s  rokokovými nebo 

empírovými prvky. Rozboru některých prvkŧ bude věnována aţ 5. kapitola,  

takţe si  nyní pojďme nastínit  proces, jak se v  19. sto letí venkovské domy 

stavěly a zdobily.
124

  

 

3.1. Stavební proces a fasádníci  

Základními hybateli celé stavby byli stavebníci ,  které je třeba dělit na 

vrchnostenské a poddanské. Vrchnostenské stavby byly rŧzné dominikální  

domky, vedlejší stavby při hospodářsk ých dvorech, ale zejména hamry a 

mlýny, na jejichţ stavbu byli  často zváni přímo zedníci pracující pro vrchnost 

v blízkém městě (na Jihlavsku např. mlýny Rančířov 18 nebo Hodice 60). 

Poddanské stavby se (pokud šlo o běţné domy) od vrchnostenských příliš 

nelišily,  stejně jako nejsou patrné rozdíly mezi stavbami podle projektŧ a bez 

něho (vrchnost nevyţadovala projekt vţdy).  Stavebník musel koupit parcelu, 

                                                 

121
 Historku o to mto zvyku  j iţ  zmíněného Jana Panovce zachyt i l  L.  Štěpánek podle 

vyprávění kronikáře ve Vlas tci .  Fasádník začal  údajně během s tavby modelovat  výzdobu 

št í tu a  poté,  co  ho maj i tel  napomenul,  ţe nebude  vyhazovat  peníze za zbytečnost i ,  

odpověděl ,  ţe s i  výzdobu dělá p ro svoje potěšení  a  ţe mu j i  nebude účtovat .  L.  

ŠTĚPÁNEK, 1961,  169 .  

122
 Toto členění  pouţi l i  Frolec a  Vařeka  (1983,  257) ,  za t ímco Svobodová (1968,  106)  a  

Frolec (1974,  93)  vymezil i  pouze dvě první  ka tegor ie .  

123
 Tuto ka tegor i i  je  dále moţné rozděl i t  na insp irace z  architektury renesanční,  barokní ,  

rokokové  a klasic istní  č i  empírové.   

124
 Dŧleţi tým zdrojem informací  byl  článek H.  Bočkové  z  NA 3 /1983,  171–181.  
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získat povolení ke stavbě a případně objednat projekt. Většinou také 

zajišťoval materiál (kámen, cihly,  dříví) a u poddanských stavebníkŧ se často 

rodina podílela na kopání základŧ (tzv. vytloukání gruntŧ).
125

 Návrh samotné 

stavby pak dělal  stavitel,  pověřený projektant zaměstnaný správou panství 

nebo i  sám zednický mistr (jen do roku 1850). Stavitel  nebo zedn ický mistr
126

 

měl pak na starosti schválení projektu stavební komisí  (stavebník, sousedé, 

nezávislý stavitel, zástupce obce a správy panství či po r. 1850 státní  správy),  

která vypracovala protokol, na jehoţ základě bylo vydáno stavební povolení
127

 

a poté vedl  stavbu a vyplácel zedníky. Zedníků  pracovalo na stavbě 4–5, 

museli pracovat pod dohledem mistra, jídlo si  většinou nosili z  domova a 

někdy dostávali  od stavebníka svačiny. Běţné také bylo, ţe pro ně zedničina 

byla jen doplňkovou prací na léto a přes zimu se věnovali  jiné činnosti  

(Zábranové z  Havlíčkobrodska například tkalcovali),
128

 nebo jezdili za prací  

do Vídně jako zedníci z  jiţních Čech. Pro úplnost uveďme, ţe po dokončení 

tzv. zednické klajchy
129

 nastupoval tesařský mistr s  3–4 vyučenými dělníky 

aby poloţili stropní trámy, pozednice a vybudovali krov. Pro naše téma je 

však zásadní druh zedníkŧ nazývaných fasádníci ,  kteří měli  na starosti 

ztvárnění povrchu prŧčelí (pokud nebyl št ít  dřevěný, podle starší tradice)
130

 a 

provedení výzdoby dle přání stavebníka a vlastní  inspirace. Podle některých 

zpráv se výzdoba prováděla buď v  prŧběhu stavby nebo aţ po jejím 

dokončení, kdy zde býval uveden letopočet. Fasádníci ale často pracovali  i  

zcela samostatně na opravách starších staveb, takţe jejich výtvor vţdy 

                                                 

125
 H. BOČKOVÁ, 1983,  179.  

126
 Ve druhé polovině 19.  s tole t í  se  d íky husté sí t i  okresní  správy stalo  s tavební ř ízení  

běţným procesem a  s tavby často  projektoval  i  s tavěl  s tejný člověk ve městě i  v bl ízkých 

vesnicích.  Tento proces tak př ímo dokumentuje konec „l idové  architektury“ a  zánik 

regionálních var iant  archi tektonic ké tvorby.  EBEL, ŠKABRADA, 1996,  6 .  

127
 Idem, 5 .  

128
 B.  STUDNA, 1957,  266 .  

129
 J .  VAŘEKA, 1973,  89.  

130
 Příklad ko mbinace štukově  zdobeného  př ízemí  a  dřevěného št í tu zachyt i l  M. Válka 

v roce 1974 na usedlos t i  v  Hlubokém u Víru č .  12.  (Lidová  kul tura na Moravě,  200 0,  88)  
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nemusel souviset  se zaloţením domu a datace ve štukové výzdobě se někdy 

vztahuje jen k mladší  úpravě domu (zejména po přestavbě krovu a zrušení 

polovalby).
131

 Z dnešního pohledu se jednalo o štukatéry,  kteří pracovali 

trojím zpŧsobem:  

1)  Nejschopnější vytvářeli výzdobu p římo volnou modelací od ruky (tzv. 

barokní forma štukatérství , kterou pouţíval i  Jakub Bursa)  

2)  Za pomocí dřevěných, papírových či  plátěných šablon vyřezávali  tvary 

do čerstvého štuku (jedna z  nejčastějších technik)  

3)  Odlévali si detaily do připravené formy (n apř.  klihové) a po zatvrdnutí 

je připevňovali na fasádu.  

Ke konci 19. století se pak s  příchodem historizujících slohŧ rozšířilo 

z městského prostředí osazování prefabrikovaných sádrových či terakotových 

detailŧ (např. domy v  ulici Na Posvátné v  Telči), které vedlo k  úpadku volné 

tvorby. Jistou obrodu štukatérského umění pak přineslo neobaroko a secese,  

která vedla obecně k rozvoji uměleckých řemesel (na praţské UMPRUM bylo 

dokonce zaloţeno oddělení dekorativní architektury),
132

 ale ve druhé čtvrtině 

20. sto letí se štukatérství  pomalu vytratilo a dnes je jiţ pouze oborem 

restaurátorským.  

 

3.2. Provádění štukové výzdoby  

Štukatérské umění k nám přišlo z  Itálie a má zde dlouhou tradici.  Jiţ v  baroku 

se začaly nahrazovat kamenné prvky štukovými a záhy se začala v ýzdoba 

skládat i ze sádrových odlitkŧ. V rokoku začala přebujelá štuková výzdoba 

zcela dominovat interiérŧm a kolem roku 1700 se dostala i do výzdoby 

fasád.
133

 Díky tomu nabyla v  Čechách úroveň štukové výzdoby mimořádně 

vysoké kvality,  která není běţná ve vš ech sousedních zemích. Díky široké 

                                                 

131
 Ukázku té to  da tace,  kte rou byla doplněna  mnohem s tarš í  výzdoba ,  lze naléz t  například 

na domě č .  11 v  Budči (ZS),  který má v dodatečně nastaveném vrcholu š t í tu  uveden 

letopočet  1916 přesto ,  ţe výzdobu št í tu lze s tylově zařadi t  k  roku 1850.  Pozn.  au tora.  

132
 HOŠEK, MUK, 1989,  34.  

133
 HOŠEK, LOSOS, 2007,  51.  
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stavební produkci totiţ u nás vedle mistrŧ pracovala i  řada druhořadých 

štukatérŧ, kteří  se zaslouţili o fenomén českého baroku.
134

 Nejrozšířenější  

technikou se stalo komponování a nanášení štukové výzdoby z  volné ruky, 

které se nesmazatelně zapsalo do vzhledu našich měst. Tradice výzdoby fasád 

se pak pozvolna přenesla i  na venkov, kde byla pŧvodní slohová čistota 

tvořivě přetavena do variant blízkých lidovému vkusu a importované prvky 

byly nahrazeny hmotově příbuznými námět y z místního prostředí. Většina 

zedníkŧ, kteří se naučili štukatérstvím pracovala na výzdobě panských, 

církevních a měšťanských staveb, ale je pravděpodobné, ţe někteří fasádníci  

se naučili techniku od zkušenějšího mistra, ale během svého pŧsobení pak 

pracovali pouze na výzdobě lidové architektury.
135

 Techniky těchto 

venkovských fasádníkŧ byly j istě levnější  variantou oficiálního štukatérství, 

ale absence znalostí tvarosloví a přesného smyslu pŧvodních výzdobných 

prvkŧ byla u nich nahrazena přirozeným citem a  lidovou tvořivostí . Pracovní 

postupy fasádníkŧ je moţné občas najít v  útrţcích svědectví z  jejich okolí, ale 

je pravděpodobné, ţe jediný, kdo znal přesnou techniku a sloţení omítek, byli 

členové zednické party jednotlivých mistrŧ. Předpokládejme tedy, ţe kromě 

zvláštních přísad jako cukr, sŧl a podobně
136

 se celé štukatérské umění 

zakládalo na mnohaleté zručnosti  a vápenné maltě s jemným  pískem.
137

 Postup 

provádění výzdoby pak vypadal zhruba takto:
138

 

 

 

                                                 

134
 HOŠEK, MUK, 1989,  29.  

135
 Např íklad  j iţ  zmiňovaný Jan Panovec z  Písecka  nebyl vŧbec vyučen zedníkem, ale  ţivi l  

se  jako kamnář ,  který fasádnictví  provozoval  jako samouk.  L.  ŠTĚPÁNEK, 1961,  167.  

136
 Ibidem.  

137
 Zábranové  údajně pouţíva li  p řesátý ř íční  p ísek (B.  STUDNA,  266) .  Druh písku ale  

závise l  stejně jako s tavební  mater iál  jen na mís tních podmínkách.  Pozn.  autora.  

138
 Tato pasáţ byla konzul tována se štukatéry:  Ví t  Pochman (restaurá torská  fa .  Akant,  

Jablonné v Podještěd í)  a  Daniel  Chadim (restaurátor ,  Slavonice) .  
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1)  Na zeď se nanesla dvouvrstvá
139

 omítka ve sloţení:  jádro a jemnější 

štuk (v případě spojování se staršími částmi omítky se povrch 

pačokoval vápennou vodou pro sjednocení přilnavosti), která se za 

postřiku štětkou uhlazovala plstěným hladítkem.
140

 

2)  Po zavadnutí  vrchního štuku se na něj  překreslil  obrys výzdoby 

(detailní  ornament,  nebo se pouze rozvrhly hlavní osy a symetrické 

poloviny se přenesly překlopením perforované kartónové šablony a 

práškové barvy).  

3)  Jemný štuk (písek, vápno a voda; případně sádra či cihelný prach)
141

 se 

pak nanášel technikou:  

-  Ruční modelace  –  na nav lhčený povrch se do předkresleného obrysu 

nanášely malé dávky štuku a modelovaly špachtlí.  Tato technika 

umoţňovala plastické ztvárnění jednotlivých motivŧ a rŧzně vysoký 

reliéf výzdoby.  

-  Vyřezávání –  na navlhčený podklad se nahodila vrstva štuku v  rozsahu, 

jaký měla mít  ozdoba, uhladila se a ornament se do ní  za měkka 

vyřezával noţem. Někteří zedníci  také pouţívali  nastříhaný plátěný 

vzor,  který poloţili  na mokrou maltu a odřezávali ji  podle něj .
142

 

Podobně se pouţívaly i šablony dřevěné nebo kartónové, a to hlavně při 

opakování stejného ozdobného motivu (například u balustrády či tzv. 

preclíkové římsy).  

 

Kromě plošných prvkŧ se pouţívala ve výzdobě i  profilace,  ale vzhledem 

k nepotřebnosti  korunních říms u štítových prŧčelí
143

 se jednalo většinou o 

                                                 

139
 Omítky mohly být  v  některých př ípadech i  jednovrstvé,  a le  soudrţnost  podkladu je  

v př ípadě  podkladového štuku zna telně vyšš í .  

140
 V. KUČOVÁ, 1999,  50.  

141
 Jemná c ihe lná drť mŧţe  svými  vlas tnostmi  čás t ečně nahradi t  draţš í  mramorovou.  

142
 Touto technikou např íklad dě la l i  zedníci  Zábranové  na Havl íčkobrodsku své 

charakter i s t ické květináče.  B.  STUDNA,  1957,  266.  

143
 Výj imkou je  typ  přesahuj íc í  z  východních Čech,  který opakuje mot iv podlomení  z  

mís tní  roubené architektury,  u  kterého se na prŧčel ích objevuje výrazná prof i lovaná ř ímsa.  
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jednoduchý profil  z  několika oblounŧ, nebo o plochý pás doplněný na spodní 

straně v  celé šíři kapkami. Jednoduché profilace lze někdy nalézt kolem oken 

nebo na parapetech, ale většinou bývají otvory rámované pouze úzkým 

štukovým rámečkem. Po dokončení plastické výzdob y ji  fasádník někdy i 

barvil , ale vzhledem k častému bílení fasád
144

 se dochovala pŧvodní barevnost 

jen málokde.
145

 Podoba výzdoby tedy závisela především na schopnostech 

fasádníkŧ a jejich „rukopisu“, díky kterému lze jejich práci do určité míry 

poznat a vytvořit  tak pravděpodobné okruhy pŧsobnosti.  

 

                                                 

144
 Běţně se na Moravě b íl i l  dŧm dvakrá t  do roka ,  a  to  před Vel ikonocemi ,  le tnicemi a  

hody.  Tato  událos t  symbolizovala  očis tu,  neboť št í t  byl  chápán jako tvář  domu .  V.  

FROLEC, 1974,  100.  

145
 Jedinečnou ukázkou pečlivě opravené výzdoby i  s  barevností  je  dŧm č.  30 ve  Velké  

Losenic i ,  kde byla pod  dozorem Ing.  Marka Fajmana z  NPÚ v Brně opravena roku 2006 

pŧvodní barevnost  z  roku 1828.  Pozn.  autora.  
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4. Typy štukové výzdoby na Vysočině  

Tato práce vznikla na základě dlouhodobého terénního prŧzkumu v  oblasti  a 

následné snahy vnést  do  mnoţství získané fotodokumentace nějaký systém. 

Ve většině příkladŧ se totiţ j edná o objekty bez památkové ochrany, k  jejichţ 

výzdobě neexistují ţádné informace, a jen některé jsou datovány.
146

 

S narŧstajícím mnoţstvím fotografií  se ale ukázalo, ţe štukovou výzdobu lze 

rozdělit na několik základních typŧ, vykazujících shodné formální nebo 

kompoziční rysy. Po rozdělení do těchto kategorií lze u některých příkladŧ 

snadno sledovat podobné výtvarné rysy a na základě srovnání je moţné ji i  

časově zařadit. Po zakreslení sesbíraných dat s  označením typŧ do mapy (viz 

obr. č. 22) se také ukázalo, ţe objekty s  příbuznými rysy vytvářejí většinou 

homogenní celky, z  nichţ lze vyčíst  okruhy pŧsobení jednotlivých fasádníkŧ. 

Tento postup je tak zaloţen zejména na formální a technické analýze a není 

podloţen archivními prŧzkumy,
147

 ale vzhledem k neprobádanosti regionu je 

tou nejvhodnější  cestou k poznání lidové architektury v oblasti. Práce také 

navazuje na činnost předchozích lokálních badatelŧ (Bělík, Studna, Štěpánek, 

Svobodová) a spojuje starší i  nové nálezy v  rámci aktuálně vymezeného 

prostoru kraje Vysočina. V  katalogu vytvořeném pro tuto práci tak byla 

pouţita i starší dokumentace objektŧ,  jejichţ výzdoba je v  současné době jiţ 

zničena, nebo které byly přímo demolovány.
148

 Práce se tak snaţí restaurovat 

                                                 

146
 Předchozí  badate lé  V.  Bělík a  B.  Studna pracovali  ješ tě  v  době,  kdy ţ i l i  pamětníc i  

fasádnických prací ,  coţ je  dnes j iţ  vyloučené.  Většina  vlas tníkŧ š tukově  zdobených do mŧ 

si  tak pamatuje pouze  náročnost  oprav fasády a př ípadně vědí ,  kdo z  předkŧ si  na výzdobě 

naposledy zakládal .  Pozn autora .  

147
 P ř i  dalš ím bádání je  moţné j í t  do  archivŧ jednot l ivých panství  a  obcí ,  kde se z  

pozemkových knih a  p ř ípadných plánŧ daj í  z j is t i t  b l iţš í  údaje o  s tavebních úpravách.  

148
 V katalogu byly pouţi ty snímky z  těchto výzkumŧ v  oblas t i :  ČAVU –  M. Palomino,  B.  

Schránil ,  L.  Stareček 1941 –46 (PE,  J I) ;  Muzeum J ihlava –  E. Melmuková a da lší ;  B.  

Vavroušek (HB);  O.  Vondráček (HB);   AV ČR ÚEF –  P.  Šulc (HB),  J .  Vařeka (HB,  TR),  E .  

Baláš,  V.  Kl íma 1957 (PE),  J .  S taňková (ZS),  Skalníková,  M. Skalník (ZS),  L.  Baran (ZS);  

SÚRPMO –  P.  Dostá l ,  K.  Sed lická 1987 –88 (PE) ;  NPÚ Brno –  M. Fajman (HB, JI ,  PE,  TR, 
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stav výzdoby v oblasti na konci 19. století a ni koli mapovat aktuální si tuaci , 

jejíţ zachycení by představovalo dlouhodobý úkol pro početný badatelský 

tým. Systematicky řazený katalog s orientační mapou všech zaznamenaných 

objektŧ však mŧţe poslouţit  jako základ pro další  bádání,  které se bude 

intenzivně věnovat jednotlivým částem kraje.
149

  

 

4.1. Charakteristika typů výzdoby  

Pro účely této práce byla shromáţděna obrazová dokumentace zhruba 300 

zděných objektŧ v  kraji Vysočina, ze které bylo postupně vybráno 185 domŧ s 

výraznou štukovou výzdobou prŧčelí.
150

 Tyto ukázky výzdoby pak byly 

roztříděny na sedm kategorií podle formálních znakŧ. Umístění v  okresech 

tedy nebylo v katalogu vzato jako primární členící prvek, coţ se ukázalo jako 

velmi přínosné, neboť většina podobně zdobených staveb se nachází právě na 

jejich rozhraní a největší mnoţství  přímo kolem bývalé hranice Jihočeského a 

Jihomoravského kraje (viz kapitola 1). Kategorie vytvořené pro katalog 

vycházejí z  delšího srovnávání jednotlivých druhŧ výzdoby, ale jejich 

platnost  není vţdy jednoznačná, neboť výzdoba občas vykazuje rysy příslušné 

k více typŧm. Někdy se také podařilo zachytit jen pouhé torzo z  dřívější 

bohaté výzdoby a objekt se tak „propadl do jednodušší  kategorie.“ Typy lze 

charakterizovat takto (řazeno abecedně):
151

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

ZS),  D.  Komárková (JI ,  TR);  V.  Běl ík (TR) ;  B.  Studna (HB) ;  V.  Kovářŧ (ZS) ;  M. Válka  

(ZS).  Přesný rozpis je  uveden u jednot l ivých snímkŧ.  

149
 V současné  době j iţ  probíhá pod vedením P avla  Bureše  z  ÚP NPÚ prŧzkum v  oblas t i  

Třebíčska,  a le  hlavním výstupem bude sp íše soupis památkově hodnotných vesnic ,  neţ  

analýza jednot l ivých staveb  či  je j ich výzdoby (podobně  jako  v Encyklopediích českých 

vesnic od J .  Peš ty) .  Pozn autora .  

150
 Katalog byl  uzavřen v  dubnu 2008.  Pozn autora.  

151
 Pro označení  typu bylo vybráno  písmeno  z  charakter is t ického rysu.  Pozn autora .  
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 Typ F –  figurální reliéfy (PE, ZS) datace 1830–1841 

Specifický druh výzdoby, ve které se uplatňují reliéfní figurální výjevy. 

Nejvíce je zastoupený ve Vojslavicích (PE) a v  jejich okolí,  kde se často 

objevují  postavy světcŧ v elipsových medailonech (sv.  Jiří,  sv.  Jan 

Nepomucký, svatá Trojice,  korunování Panny Marie, aj .) . Obrazy v 

medailonech jsou viditelně inspirovány drobnou devoční grafikou (tzv. 

jarmarečními obrázky) a místy bývají doplněné klasicistně laděným dekorem 

(festony, věnce, lišty). Na Ţďársku se vyskytuje j iný typ n ámětŧ a to 

zobrazení dvojice mořských panen nesoucích člunek jako symbol 

tkalcovského cechu (Nové Veselí 14, Polnička 53), nebo v  případě Hrbova 39 

nesou mořské panny obraz se sv.  Martinem - patronem cechu. Do kategorie F 

nebyla zahrnuta zobrazení symetrických dvojic psŧ (JI, ZS), lvŧ (ZS), a ptákŧ 

(JI, ZS), neboť se objevují pouze jako drobná součást  ornamentu a nikoli  jako 

hlavní motiv.  

 

  

Typ F –  4)  Vojs lavice  20 (PE) datace 1841 ,  št í t  s  obrazem sv.  Vavř ince (? )  a  sv.  Troj ice 

byl  dodatečně  zvýšen;  5 )  V ojs lavice 37 (PE)  s  postavou Panny Marie.  

 

 Typ J –  jednoduché rámování,  datace 1818–1896 

Pomocná kategorie zahrnující  více typŧ: od prostého členění štítŧ lisenami a 

rustikou, přes rámování niky štukovou paspartou, aţ po křivkově prolamované 

převýšené štíty zdobené pouhými kruhy (TR).
152

 V této kategorii  se ocitla i  

                                                 

152
 V. Bělík pouţíval  l idový termín zubaté  š t í ty .  
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řada prŧčelí, kde byla bohatší  výzdoba jiţ  poškozena úpravami,
153

 ale i tato 

torza dokumentují pŧvodní rozsah pŧsobení fasádníkŧ. Konstantním rysem 

všech příkladŧ je rámování otvorŧ a okraje střechy  páskem a členění římsou.  

  

 

 

Typ J ,  ukázky bohatších typŧ –  6)  Rosička 4 (ZS);  7)  Číměř (TR) .  

 

 Typ K –  motiv květináčů, datace 1867–1886 

Kompozice prŧčelí  je podobně jednoduchá jako u typu J, ale objevuje se zde 

výrazný motiv květináče se stylizovaným stromkem či květinou. V  okolí HB 

se stal v  70. letech 19. století kulatý stromek v květináči typickým motivem 

pro zedníky z rodu Zábranŧ. Na PE a JI se motiv často blíţí  pojetím listŧ 

vyrŧstajících z  květináče typu L. Tento motiv také zachytil J . Svoboda na 

Ţďársku a V. Bělík na Třebíčsku.
154

 

 

                                                 

153
 Nejčastějším příkladem je výměna oken v  přízemí ,  př i  které je  vě tšinou otlučena omítka 

téměř  ce lého prŧčel í ,  nebo naopak výměna oken ve š t í tě  ( spojená s  úpravou podkroví na 

bydlení) ,  po které zŧstává pouze lemování š t í tu a  členění  př ízemí  l isenami .  Pozn.  autora.  

154
 V. Bělík však publ ikoval  pouze kresby št í tŧ  a  navíc bez čp . ,  takţe  j sem kromě sním ku 

domu v  Číměř i  (viz  obr .  8)  nenaše l  více neţ popis mot ivu v textu.  Pozn.  autora.  
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Typ K –  8)  Břez inka 15 (HB) da tace 1875,  práce  fasádníkŧ Zábranŧ; 9)  Hlavňov 45 (HB).  

 

 Typ L –  listový dekor, datace 1817–1860 

Nejoriginálnější a nejstarší  typ výzdoby na Vysočině, vyskytuj ící se převáţně 

na hranici  PE a JI a  přesahující  na Jindřichohradecko a Dačicko. Výzdoba je 

charakterist ická motivem olistěných větví  či  stonkŧ v  rŧzné míře stylizace. 

Mŧţe se jednat o dvě aţ tři ratolesti  vyrŧstající z  vrcholového klenáku či 

hrnce nad oknem, nebo o samostatný pás stylizované větve umístěný volně 

kolem okna. Většina ratolestí byla provedena technikou vyřezávání (tzv. 

lístovec)
155

 a u plastičtějších modelovaných variant je patrná snaha fasádníka 

napodobit empírové girlandy a festony. U mnoha p říkladŧ lze srovnat kvalitu 

provedení s měšťanskou architekturou, ale kompozičně je tento typ zcela 

originálním druhem, který by si zaslouţil pozornost  nejen odborníkŧ, ale 

zejména veřejnosti, neboť včasnou záchranou a propagací takto zdobených 

staveb by se mohl vytvořit fenomén, který kraji  Vysočina zcela chybí –  

výrazný typ výzdoby lidové architektury.  

 

                                                 

155
 L. ŠTĚPÁNEK, 1961,  167.  Listový mot iv lze po tkat  ve zjednodušené formě i  na 

Písecku,  a le  jeho podoba na Vysočině  je  mnohem bohatší  a  invenčnější .  Pozn.  autora.  
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Typ L –  10)  Výskytná  11 (PE);  11)  Nová Ves 22  (JI)  prŧče lí  s todoly;  12)  Telč 39 (JI)  

ul ice Zachar iášova;  13)  Bělá 4  (PE)  1858.  

 

 Typ R –  rámování ornamentálním dekorem, datace 1818 –1851 

Tuto kategorii by bylo moţné rozdělit  na mnoho dalších druhŧ, neboť sem 

patří obecně štíty bohatě zdobené dekorativními prvky. Motivy jsou něk dy 

přejaté ze slohové architektury (často s  převrácením pŧvodního smyslu) nebo 

se jedná o stylizovaný dekor vytvořený fasádníkem podle místního vkusu a 

tradic. Mezi motivy se objevují např.  rokaje (často provedené jako peří), 

pilastry s  naivními palmetovým i  hlavicemi, stylizované větve nad okny 
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(Velká Losenice 9 a 94), symetrické dvojice ptáčkŧ a psŧ, empírové festony 

(prohnuté často i vzhŧru) nebo barokní stuţky (evidentně práce panského 

stavitele).  Mezi provedením jednotlivých štítŧ lze sledovat mnoho sho dných 

dvojic či trojic, ale nejvýraznější soubor podobné výzdoby se nachází na 

severní části  hranice mezi JI a TR. V tomto kompaktně pŧsobícím typu 

výzdoby je pouţita dvojice netektonických pilastrŧ (končí většinou ve 

vzduchu) a obloučkové útvary kolem oke n, lemující  občas strukturované 

oválné vypoukliny připomínající  šišky (viz obr. 14).  

 

 

   

   

Typ R –  14)  J ihlávka  20  (JI) ;  15)  Bransouze 10 (TR) výrazný typ s  p i las try;  16)  Polnička 

53 (ZS) s  datací  1851 a motivem mořských panen nad oknem př ízemí;  17)  Čelis tná 4  (PE).  
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 Typ V –  východočeský s  podlomením (ZS) 1830–1843 

Tento typ výzdoby je charakteristický spíše neţ detailem svým celkovým 

členěním. Hlavním rysem  je totiţ  výrazná profilovaná římsa (připomínající 

podlomení roubené architektury) oddělující patrový štít.  Ten bývá členěn 3 –4 

pilastry (často jsou rustikované nebo kanelované) a v  horní části štítu se nad 

menší římsou objevuje kruhové či  pŧlkruhové větra cí  okno do sýpky. Na 

výzdobě pak bývá vedle náznakŧ neogotiky
156

 patrný zejména vliv klasicismu, 

coţ spojuje tento typ s  tradicí běţnou na Chrudimsku a Poličsku. Jak uţ 

naznačuje název, jedná se o typ, jehoţ podoba navazuje na roubené 

stavitelství  východních  Čech (Hlinsko) a jeho výskyt je podobný s  izoglosou 

výskytu podlomení na dřevěných stavbách.  

 

   

Typ V –  18)  Trhonice 15 (ZS) mlýn s  datací  1843; 19)  Vír  15 (ZS) .  

 

 Typ Z –  Ţiţkovo Pole a okolí, datace 1848–1852 

Typ výrazný ucelenou kompozicí výzdoby s  patrnou inspirací v  městské 

architektuře, objevující se na rozhraní okresŧ HB, ZS a JI.  Pro tento typ je 

                                                 

156
 Projevy romantizuj íc í  neogotiky ve výzdobě l idové  architektury je  moţné s ledovat  

zejména ve  Východočeském kraj i ,  a  to  zhruba od roku 1860  (prŧkopníkem zde byl  zedník 

F.  Schmoranz) .  Na Vysočině však nebývá tento typ tak častý,  aby pro něj  byla vytvořena  

zvláštní  ka tegor ie .  Některé př íklady té to  „nádraţní  archi tektury“ j sou navíc datovány 

kolem roku 1900  a jej ich vzhled uţ bývá b liţší  spíše  městskému prostředí  neţ venkovu.  

Pěknou ukázkou mŧţe být  výzdoba š t í tŧ školy v  Matějově č.  31  (ZS).  Pozn.  autora.  
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charakterist ická dvojice říms na štítě s parapetem zdobeným reliéfní 

balustrádou, nebo patrová římsa se soustavou pŧlkruhových pá skŧ (tzv. 

preclíková římsa).
157

 Přízemí bývá lemováno rustikovými lisenami (nebo je 

přímo členěné pásovou rustikou),  nad trojicí oken v přízemí bývají stuţkové 

ornamenty (symetricky shodné nad bočními okny). Okna ve št ítě bývají  

opatřena nadokenní římsou a n iku mezi nimi lemují festony. Horní část 

lichoběţníkového ští tu pod polovalbou pak bývá otevřena kruhovým oknem 

jako u typu východočeského.  

 

   

Typ Z –  20)  Ţiţkovo  pole 11 (HB) ;  21)  Janovice  25 (JI)  1848.  

 

V kategorii  Z lze také najít  příklady kombinace  znakŧ více typŧ. Například 

památkově chráněný štít v  Hrbově 39 (JI) je sice opatřen balustrádou, ale 

místo niky je ve středu št ítu umístěn figurální reliéfní medailon s  postavou 

drţící kus plátna (sv.  Martin), doplněný o dvojici  mořských panen a pár 

dvouocasých lvŧ –  tj .  typ F+Z. Dalším příkladem je rovněţ památkově 

chráněný dŧm ve Špinově 13 (ZS), který je sice nad římsou zdoben 

balustrádou, ale kruhové okno ve vrcholu štítu je zdobeno motivem listových 

ratolestí –  typ Z+L. Tyto příklady tak ukazují pestr ost druhŧ výzdoby, kterou 

vţdy nelze přesně rozčlenit,  nehledě k  tomu, ţe se někdy setkáváme uţ jen 

s torzem pŧvodní výzdoby, doplněným při novodobých úpravách o prvky bez 

                                                 

157
 V. BĚLÍK, 1956 ,  114.  
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vztahu k někdejší  fasádnické tradici . Vzhledem k dříve uvedeným obecným 

kategoriím pak mŧţeme tyto specifické regionální  typy rozděli t takto:  

 Prvky vycházející z  l idové ornamentiky –  L,  K, R 

 Prvky přenesené či inspirované slohy –  V, Z, F, R 

 Prvky neutrální , soli térní,  vodorovné či vert ikální  –  J , R 

 

4.2. Rozmístění typů a katalog  

Jak uţ zaznělo v  úvodu kapitoly,  byl katalog zdobených prŧčelí sestaven 

zčásti z  vlastních nálezŧ a zčásti ze starší  fotodokumentace,
158

 která byla jen 

výjimečně publikována (B. Studna, L. Štěpánek, P.  Dostál). Katalog ale 

přesto nepokrývá kraj Vysočina všude ve st ejné míře, coţ také ilustruje vývoj 

v regionu během 20. století. Památky lidové architektury se totiţ zachovaly 

zejména v zapadlých  vesnicích, kde nebyla příliš velká snaha o „modernizaci“ 

staveb (např. periferní Telčsko a Pelhřimovsko). Stalo se totiţ pra vidlem, ţe 

v obcích, kterými procházela rušnější silnice nebo byly na dosah města, došlo 

ke kompletní devastaci štukové výzdoby díky přestavbám. Nejčastěji se tak 

dělo ve spojení s  osazování trojdílných oken, zvyšováním o patro, nebo 

nahozením módní břízol itovou omítkou, doplněnou kolem oken populárními 

černými kachličkami. Řada vesnic tak byla proměněna v  jakési  nepovedené 

rádoby městské vilkové čtvrti ,  ve kterých mŧţe člověk obdivovat jen krásu 

krajiny, kostel  či  boţí muka, ale uţ nikdy památky lidové arc hitektury. Jak 

dokládá následující mapka, je v kraji několik oblastí , zejména při  východním 

okraji  regionu, ve kterých nebyl zaznamenán ţádný příklad výrazné štukové 

výzdoby. Tento stav tak mŧţe být zčásti zpŧsoben omezenými moţnostmi 

vlastního prŧzkumu, dŧsledkem přestavby vesnic poblíţ měst a nebo prostým 

faktem, ţe v  dané oblasti  zkrátka ţádný schopný fasádník nepŧsobil.  

 

                                                 

158
 Viz poznámka 148.  
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22)  Zákres kata logu typŧ štukové výzdoby do  s távaj ící  mapy kraje .  

 

Následující katalog zaznamenaných štítŧ je řazen částečně abeced ně podle 

okresŧ a částečně podle souvislostí mezi jednotlivými typy výzdoby, 

naznačujícími okruhy práce fasádníkŧ. Vzhledem k  mnoţství  poloţek je 

obrazová část  katalogu omezena na ukázky několika hlavních typŧ.
159

 

(Zkratky uvedené v  mapce odpovídají 1. a 3. sloupci v tabulce; památkově 

chráněné objekty jsou označeny *)  

                                                 

159
 Pro další  pub likační  vyuţit í  práce se počí tá  s  p ř idáním větš ího mnoţství  kreslených 

schémat ,  neboť fo tograf ie  čas to  zachycuj í  pouze  torza  výzdoby a  dalš ím t i skem by se 

jej ich či telnost  ješ tě  sníţi la .  Pozn.  autora.  
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Typ F  

(figurální reliéfy) 7ks, v  mapce fialově  

F1 PE Kletečná 10 (1830)  F5 PE Vojslavice 22* 

F2 PE Velký Rybník 36 (1839)  F6 PE Vojslavice 37  

F3 PE Vojslavice 19 (1842)*  F7 ZS Nové Veselí  14  

F4 PE Vojslavice 20 (1841)*  +ZF3 JI Hrbov 39 (mořské panny)*  

 

Typ J  

(jednoduché rámování) 72ks, v  mapce modře  

J1 HB Broumova Lhota 22  J40 TR Číměř 27 (1876 ?)*  

J2 JI Krasonice J41 TR Dešov 17 (1818)*  

J3 JI Mysliboř  J42 TR Dešov 103  

J4 JI Zadní Vydří  9 J43 TR Hostákov 11*  

J5 PE Pošná-Dŧl 21  J44 TR Pálovice 3*  

J6 PE Sudkŧv Dŧl 4  J45 TR Čechtín 12  

J7 PE Věţná 12  J46 TR Dešov 12  

J8 ZS Matějov  J47 TR Dešov 94*  

J9 ZS Špinov 13*  J48 TR Domamil (vedle č.57)(?*)  

J12 TR Dešov 102*  J49 TR Hornice 3  

J13 TR Předín  J50 TR Račerovice 9  

J14 ZS Rosička 4  J51 TR Radotice 14* 

J15 ZS Rosička 12  J52 TR Radotice 19* 

J16 ZS Velká Losenice 37  J53 TR Svatoslav stodola (1868)  

J17 HB Havl. Borová 77 (1839)  J54 TR Třebelovice 106 (1885)*  

J18 HB Modlíkov 22  J55 TR Třebelovice 109* 

J19 HB Světlá n.S. 84  J56 TR Třebelovice 116  

J20 HB Ţiţkovo pole 13  J57 TR Zašovice 16  

J21 JI Horní Dubénky 28 (1837)  J58 PE Brtná 28 (1830)  

J22 JI Horní Dubénky  J59 PE Holušice 1 (1868)  

J23 JI Hrbov 17 J60 PE Lhotka 21 (1857)  
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J24 JI Mysliboř  J61 PE Otavoţaty 14 (1860)  

J25 JI Nová Ves 15  J62 HB Březinka 10 (1854)  

J26 JI Nová Ves 99 (1818 ?)  J63 HB Petrkov 23 

J27 JI Nové Dvory  J64 HB Vadín 37 (1896)  

J29 JI Radkov 31* J65 ZS Cikháj 57 (1848)  

J30 JI Zadní Vydří  6  J66 ZS Horní Radslavice (1839) 

J31 JI Zhoř (vedle č.27)  J67 ZS Mirošov 36  

J32 PE Dŧl 5  J68 ZS Níţkov 25  

J33 PE Houserovka 1 (1879)  J69 ZS Nový Jimramov 15 (1852)  

J34 PE Křelovice 3 (1886)  J70 ZS Sázava 14 (1868)  

J35 PE Mladé Bříště 2 (1836)  J71 ZS Sázava 49*  

J36 PE Strměchy 10 (1851)  J72 ZS Vatín 14  

J37 PE Vadčice 7 (1866)  J73 ZS Vír 13*  

J38 PE Veselá 6 (1858)  J74 ZS Javorek 22* 

J39 PE Vintířov 2  J75 PE Svépravice 14* (vedle K4)  

 

Typ K  

(motiv květináčŧ) 11ks, v  mapce hnědě  

K1 JI Hrbov K7 HB Březinka 9 (1872)  

K2 PE Sázava 1 (1881)  K8 HB Březinka 15 (1875)*  

K3 HB Hlavňov 46 (navrţena*)  K9 HB Hurtova Lhota 39 (1886)*  

K4 PE Kojčice 34  K10 JI Pístov 6 (1867 ?)  

K5 PE Plevnice 4  K11 HB Poděbaby 39 (1886)  

K6 ZS Horní Bory 29 (1881)    

 

 

Typ L  

(listový dekor) 37ks,  v  mapce zeleně  

L1 JI Bezděčín 10  L21 JI Nová Ves 24 (reliéf)  

L2 ZS Kochánov  Ln22 JI Nová Ves 38 (1817)  
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L3 JI Dolní Hutě 17  L23 JI Švábov 14  

L4 PE Kamenice nad Lipou 82  L24 PE Bělá 4 (1858)  

L5 PE Vlásenice 6  L25 PE Čejkov  

L6 JI Batelov 39* L27 PE Janovice 26 

L8 JI Dlouhá Brtnice 20 (1836)*  L28 PE Lešov 17  

L9 JI Dudín (vedle č.11)  L29 PE Pavlov 

L10 JI Knínice (vrata)  L30 PE Putimov 20 

L11 JI Nové Dvory  L31 PE Radětín 16 (1850)  

L12 JI Stájiště 5 (1833)  L32 PE Útěchovičky 9  

L13 JI Telč 39*  L33 PE Vřesník 5  (1879 ?) 

L14 JI Velešov (vedle č.3)  L34 PE Výskytná 11  

Ln15 JI Horní Dubenky  L35 PE Výskytná 96 (1860)  

Ln16 JI Horní Dubenky (torzo)  L36 JI Klátovec 16  

Ln17 JI Kaliště 46 (1820)  L37 JI Telč 129  

Ln18 JI Lovětín 9 (1821)  L39 PE Radňov 7  

Ln19 JI Nová Ves 22 (dŧm)  L40 PE Rynárec 63  

Ln20 JI Nová Ves 22 (sýpka)    

 

Typ R  

(rámování ornamentálním dekorem) 42ks, v  mapce červeně  

R1 JI Bezděčín 22  R22 JI Stonařov 24  

R2 JI Boršov 1  R23 JI Záborná  

R3 JI Kamenice 72 (?)*  R24 ZS Velká Losenice 9*  

R4 PE Velká Chyška 37*  R25 ZS Velká Losenice 94  

Rb5 JI Jihlávka 61  R26 PE Čelistná 4  

Rb6 JI Kaliště 16  R27 JI Brodce 11 

Rb7 JI Panské Dubénky 19  R28 JI Jihlávka 20  

R8 ZS Polnička 53 (1851)  R29 JI Opatov 23 

R9 ZS Velká Losenice 30 (1828)*  R30 JI Brtnice 62 

R10 HB Jitkov 24 R31 JI Dolní Smrčné 21  
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R11 HB Kojkovičky 3 (1851)*  R32 TR Svatoslav 33 

R12 HB Koňkovice 12*  R33 TR Svatoslav (u rybníka ?)*  

R13 HB Petrkov 20 R34 TR Bransouze 10* 

R14 JI Dušejov  R35 TR Chlum 24 (1818 ?)* 

R15 JI Dyjička 4 (1891 ?)*  R36 ZS Měřín u Vel.Meziříčí  

R16 JI Hodice 60 R37 ZS Velká Losenice 23*  

R17 HB Suchá 2  R38 ZS Velká Losenice 24*  

R18 JI Luka nad Jihlavou 87  R39 ZS Kozlov 4* 

R19 JI Panská Lhota  R40 TR Stříţov 6 (?)*  

R20 JI Panská Lhota  R41 TR Okříšky  

R21 JI Salavice 22* R42 TR Heraltice 

 

 

Typ V  

(východočeský s  podlomením) 8ks, v  mapce oranţově  

V1 ZS Chudobín 2 (zatopena)  V5 ZS Trhonice 20 

V2 ZS Líšná 5  V6 ZS Trhonice 22 (1830)*  

V3 ZS Malé Tresné 3  V7 ZS Trhonice 31* 

V4 ZS Trhonice 15 (1843)*  V8 ZS Vír 15  

 

Typ Z  

(okolí Ţiţkova Pole) 8ks, v  mapce světle hnědě  

Z1 JI Janovice 25 (1848)  Z5 HB Česká Jablonná 13 (1852)*  

Z2 ZS Budeč 11 (upraveno 1916)  Z6 HB Ţiţkovo Pole 11  

ZF3 JI Hrbov 39 (panny)* Z7 HB Ţiţkovo Pole 13  

ZL4 ZS Špinov  Z8 HB Ţiţkovo Pole 24  
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4.3. Okruhy působení fasádníků 

Kaţdý obdivovatel naší lidové architektury dnes zná jméno Jakuba Bursy 

nebo rodiny Šochŧ a Patákŧ. Jejich fasádnické práce se staly přímo 

ztělesněním krásy jiţních Čech a jejich poznání vedlo nejen k  zájmu 

veřejnosti o konkrétní památky lidové architektury, ale zejména napomohly 

tomu, aby se v regionu zrodil  vřelý vztah k vlastní  minulosti  (v Čechách jinak 

velmi netypický). Základem tohoto fenoménu je chápání někdejších 

zednických mistrŧ jako tvŧrčích umělcŧ, v jejichţ díle je moţné vidět 

obdobné hodnoty, jako v dílech „velkých architektŧ.“ Navíc je jejich umění 

mnohem bliţší laické veřejnosti a vedle úcty ke zručnosti  a vkusu těchto 

mistrŧ je zájem o jejich dílo veden i radostným pocitem „dělání dlouhého 

nosu“ na oficiální městskou kulturu a jej í  sebestředný pocit,  ţe vše mimo 

hlavní aglomeraci je degradované a primitivní.
160

 Vysočina sice nikdy 

nevynikala tak výraznou l idovou architekturou jako bohatá jihočeská blata, 

ale na základě sesbíraných materiálŧ je patrné, ţe i zde byla velmi silná 

štukatérská tradice a místní  fasádníci vynikali  neobyčejnou kreativitou i  přes 

skromnější  podmínky chudého a hornatého kraje. Konkrétní jména fasádníkŧ 

známe zatím jen u několika málo staveb, ale díky systému třídění je moţné 

alespoň určit okruhy,  ve kterých pŧs obili  během 19. století zvláště schopní 

zedníci-umělci.
161

 V následující tabulce jsou chronologicky seřazena 

nejvýraznější  centra jejich pŧsobení a jejich umístění v  kraji  je schematicky 

zaneseno v přiloţeném plánku. Vedle těchto „ucelených“ okruhŧ se ale 

v oblasti objevuje mnoţství  dalších výrazných typŧ, k  jejichţ lokalizaci a 

přesnějšímu určení bude třeba dalšího bádání.  

 

                                                 

160
 O omezenos t i  takového př ís tupu nás mŧţe přesvědči t  práce archi tektŧ po 1.  světové  

vá lce ,  kteř í  se  ve snaze vytvoři t  tzv.  národní sloh insp irovali  p rávě j ihočeským selským 

barokem a  jeho  malebně  obloučkovými  št í ty ( tehdy nepří l i š  starými) .  MENCL, 1980,  532 .  

161
 B.  STUDNA uvádí  ješ tě  další  jména fasádníkŧ z  horního Posázaví:  o tec a  syn Bencové  

(horní  Posázaví) ,  Franti šek Kaiser  (Čekanov) ,  Jan Kruntorád (Lučice) ,  Čapek (Babice) .  ČL 

1957,  265.  
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Doba působení  Centra působení  Okresy  Poznámka  

Kolem 1820 Nová Ves, Horní Dubénky  J I,  PE  

Kolem 1820 Chlum, Brtnice  JI,  TR  

Kolem 1830 Velká Losenice –  více mistrŧ  ZS, HB  

1830–1840 Trhonice ZS (SV) Asi dle plánŧ  

1830–1840 Vojslavice PE  

Kolem 1850 Ţiţkovo Pole  HB, ZS, JI Asi dle plánŧ  

Kolem 1850 Sumrakov, Světlá  (JH) (přesahuje na JI)  

Kolem 1870 Stříţov –  Hnízdil  TR  

Kolem 1870 Březinka –  Zábranové  HB, PE Tkalci  

Kolem 1880 Dešov  TR Asi dle plánŧ  

 

 

23)  Schematický zákres  okruhŧ pŧsobení fasádníkŧ v  19 .  s tolet í  na Vysočině.  
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Pojďme si nyní alespoň u sloţitějších typŧ specifikovat jejich rysy a techniku, 

kterou fasádník pracoval.  

 

 Nová Ves u Batelova –  typ L (kolem 1820, JI a PE)  

Neznámý mistr pracoval na řadě domŧ v  Nové Vsi, Horních Dubénkách, 

Kališti,  Lovětíně a okolí (v katalogu L15 –L20).  Jeho styl  je charakteristický 

listovým ornamentem, tvořícím bohaté girlandy kolem oken a nik y ve štítě. 

Technicky se jedná převáţně o nízký vyřezávaný štuk, doplňovaný na koncích 

modelovanými střapci nebo květy.  Dŧm čp. 38 v  Nové Vsi míval ve výzdobě 

uveden letopočet 1817 (t j.  rok po vydání zákazu dřevěných staveb) a dataci  

1820 a 1821 nesou domy v sousedním  Kališti 46 a v  Lovětíně 9. Vzhledem 

k nesmírnému mnoţství zdobených štítŧ v  okolních obcích je pravděpodobné, 

ţe stejný fasádník nebo zednická parta pracovali i  na j iných domech 

s odlišným druhem výzdoby (např. typ R v  Jihlávce 20 aj .) . Ojedinělým 

doplňkem je reliéf s  vyobrazením Ukřiţovaného, který býval umístěn 

v přízemí štítu čp. 24 (podle terénní poznámky J. Vařeky se jednalo o 

terakotový odlitek).
162

 Okruh pŧsobení tohoto fasádníka se kryje s  řadou 

dalších v  oblasti podél hranice JI a PE, al e jeho práce nesou nejstarší datace, 

takţe šlo zřejmě o jednu z prvních generací v  oblasti.  

   

                                                 

162
 Tento š t í t  byl  v  kolem roku 1980 někol ikrá t  vyfotografován těsně  před t ím,  neţ  byla 

výzdoba maj i te lem nemilosrdně ot lučena.  Bohuţel  nebyl  snímek dosud nikde publ ikován a 

na dnešním prŧče lí  domu není  ani  stopy po bývalé jedinečné výzdobě.  Pozn.  autora.  



 

 61 

     

Ukázky výzdoby typu L v  okolí  Nové Vsi  u Bate lova –  24)  Horn í  Dubénky (JI)  okno  v 

př ízemí;  25)  Nová Ves  24 (JI)  př ízemí š t í tu s  terako tovým (?)  re l ié fem ukř iţovaného;    

26)  Horní  Dubénky (JI) ;  27)  Nová Ves 38 (JI)  deta i l  okna ve š t í tě ,  datace 1817.  

 

 Chlum u Brtnice –  typ R (kolem 1820, JI a TR)  

V oblasti při  jihovýchodním kraji jihlavského jazykového ostrova se nachází 

řada bohatě zdobených domŧ, které jsou přímým ztělesněním slohových 

ohlasŧ. Místní fasádník zjevně někdy pracoval na panské stavbě a jeho zpŧsob 

stylizace řádového tvarosloví se zjevně l íbil natolik,  ţe ho pak provedl 

s mírnou obměnou na celé řadě domŧ. Okruh jeho pŧsobení lze předpokládat 

v obcích:  Bransouze, Brtnice,  Dolní Smrčné, Chlum a Svatoslav. Na domě v 

Chlumu 24 (TR) je ve stylizované rokajové kartuši nad nikou ve štítě uveden 

letopočet 1818.  Vzhledem k plastické náročnosti  palmetových hlavic pilastrŧ 

zde převaţuje technika modelace a na několika stavbách je patrné i  pouţití 

šablony. Určitou podobnost ve výzdobě lze shledat s  některými panskými 

mlýny v  oblasti , na kterých se objevují rokaje ve  školenější formě, provedené 

ale zřejmě podle nákresŧ. Tento typ výzdoby je zaráţející svým honosným 

pojetím oproti pozdějším jednodušším formám v oblasti.  
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Ukázky výzdoby typu R v  okolí  Chlumu u Br tnice  –  28)  Chlum 24 (TR) datace 1818;  29)  

schéma rámování  š t í tového okna tamtéţ;  30)  Dolní  Smrčné 21  (JI) .  

 

 Velká Losenice –  typy R, J (kolem 1830 ?, ZS a HB)  

Tato obec je nebývale bohatá na dochovanou štukovou výzdobu prŧčelí a 

kupodivu je zde řada domŧ i  památkově chráněna. Oproti většině ostatních 

regionŧ se zde vedle sebe objevuje několik typŧ výzdoby, z  nichţ 

nejoriginálnější  je motiv tzv. klackŧ (č. 9 a 94), specifický úzkými 

vyřezávanými pásky tvořícími ornament a plochou balustrádou připomínající  

prkenné zábradlí . Vedle typŧ vytvářených převáţně technikou vyřezávání se 

zde však objevuje i výjimečně bohatě zdobený dŧm č. 30 (datace 1828), 

s optickou hříčkou –  okna ve štítě jsou rámována štukem v podobě slepých 

okenic, ve kterých tvoří samotný otvor pouze ¼ zdánlivě většího okna (viz 

obr. 31). Toto prŧčelí –  zjevně dílo zkušeného štukatéra pracujícího na 

panských zakázkách –  bylo navíc nedávno velmi cit livě opraveno v  pŧvodní 

barevnosti.  Dalšími typy výzdoby zde byl poněkud barokně pojatý dekor čp. 

24, nebo geometrické a poněkud toporné členění prŧčelí  čp. 37 se 

stylizovaným květináčem. V  obci pŧsobilo pravděpodobně během 19. století  

několik generací fasádníkŧ, ale spíše neţ místní  vkus se zde na podobě 

výzdoby podepisovala jejich snaha o originalitu. Okruh jejich pŧsobení je 

patrný zejména na jih a západ od obce, směrem na Sázavu a Rosičku (ZS).  
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Ukázky výzdoby ve Velké Losenici  (ZS)  –  31)  Velká Losenice 30  opravený dŧm s da tac í  

1828; 32)  Velká Losenice 9  s  jednoduchou ba lus trádou a  motivem tzv.  klackŧ; 33)  Velká 

Losenice  24 s  barokně laděným dekorem;  34)  Velká Losenice 23;  35)  Velká Losenice 37 

podobně  geometr icky zdobená jako domy v b lízké Rosičce.  
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 Trhonice –  typ V (kolem 1840, ZS a SV)  

Oblast kolem Jimramova je typ ická výzdobou blízkou východočeské 

klasicistní  tradici . Nejvíce objektŧ tohoto typu lze najít v  Trhonicích, kde se 

nachází několik domŧ nesoucích dataci 1830 a 1843. V místní  štukové 

výzdobě dominují  velké hmoty pilastrŧ, lisen a profilovaných říms. Přízem í 

bývají členěna rustikou a případný drobnější dekor je proveden vyřezáváním, 

ale jde o jednoduché stylizované motivy bez výrazného výtvarného pojetí . 

Místní  fasádník měl zjevně praxi s  panskými zakázkami a je pravděpodobné, 

ţe k  místním statkŧm existuje i  plánová dokumentace s  rozvrţením dekoru 

v duchu klasicismu a případně novogotiky. Podle L. ŠTĚPÁNKA se fasády od 

tohoto autora údajně nacházejí i  v Sedlišti  (ZS) a Korouhvi (okres Svitavy),
163

 

ale okruh jeho pŧsobení zřejmě překračuje i  hranici sousedního k raje.  

 

   

Ukázky výzdoby typu V  v Trhonic ích (ZS)  –  36)  Trhonice  22,  prŧčel í  rozsáhlé used los t i  

nesoucí  da taci  1830; 37)  Trhonice 20.  

 

 

 

                                                 

163
 L. ŠTĚPÁNEK, 1958,  155.  
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 Vojslavice –  typ F (kolem 1840, PE)  

Fasádník-umělec, který pŧsobil v  oblasti  severozápadně od Humpolce zhruba 

v letech 1830–1841, měl podle citu pro náboţenská témata zřejmě zkušenosti 

s prací na výzdobě sakrálních památek. Nejvíce se jeho prŧčelí s figurálními 

motivy nacházely ve Vojslavicích (domy čp. 19, 20, 21, 22 a 37) a  v okolních 

obcích (Kletečná, Velký Rybník), ale jeho výzdoba pouţívající  nápisy a 

někdy kruţnicové balustrády byla viditelná i v několika  obcích směrem k 

Pelhřimovu. Specifická výzdoba prŧčelí ve Vojslavicích měla zřejmě 

souvislost  s funkcí obce jako poutního místa,
164

 ve kterém se právě motivy z 

pouťové devoční grafiky staly oblíbeným námětem. Námět býval někdy 

doplněn děkovným nápisem (Vojslavice 37),  který je moţno nalézt v  blízkých 

obcích i samostatně,  provedený kurzívou nebo švabachem (Brtná 28, 

Svépravice 14). Technika provádění výzdoby byla zřejmě kombinovaná. 

Vzhledem k tomu, ţe se v  této oblasti objevují figurální  motivy i na lidové 

výšivce tzv. koutnic,  je pravděpodobné, ţe motivy zkrátka odpovídaly vkusu 

objednatelŧ výzdoby a náměty z  jarmarečních obrázkŧ byly proto ţádané.
165

 

     

Ukázky výzdoby typu F  v okolí  Vojs lavic (PE) –  38)  Kletečná 10  (PE) deta i l  rel ié fu se  sv.  

Václavem (?)  s  datací  1830 ve švabachovém nápisu;  39)  Velký Rybník 36 (PE) detai l  

rel ié fu se sv.  Troj icí  a  le topočtem  1839; 40)  Vo j s lavice 22  rel ié f  s  korunováním Panny 

Marie ve s tředu št í tu .  

                                                 

164
 V místním koste le  Nanebevzet í  Panny Mar ie byla zhruba 200  le t  u loţena  uc tívaná 

mi lostná Madona,  která však byla před Vel ikonocemi roku 1994(?)  ukradena.  Záles í ,  2000.   

165
 Nutno ř íc i ,  ţe figurální  motivy na výšivkách j sou opro ti  těm ve štuku s i lně naivní ,  

takţe  není  vyloučen ani  obrácený vliv pŧsobení,  t j .  výš i vka podle fasád.  Pozn.  autora.  
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 Ţiţkovo Pole –  typ Z (kolem 1850, HB, JI, ZS)  

Zednický mistr,  který pouţíval tento velmi výrazný zpŧsob dekorativního 

členění,  měl jistě zkušenosti  s  městkou architekturou, případně se zde jedná  o 

výzdobu provedenou dle návrhu školeného architekta. Téměř identické 

členění lze sledovat na domech čp. 11 a 13 v  Ţiţkově Poli  a u ostatních je 

tento „základní model“ pouze lehce pozměněn (např.  chybí balustráda nebo je 

jinak členěné přízemí). Domy nesou cí shodný rukopis jsou ještě čp. 11 v 

Budči  a čp. 13 v Českém Jablonném. Datace jsou uvedené pouze 1848 a 

1852. Výzdoba byla provedena techniko vyřezávání (balustrády jsou zjevně 

podle šablon),  doplněná o plasticky modelované festony pod nikou a 

výjimečně  u Ţiţkova Pole 11 o řadu drobných párových figurek (ptáci  nad 

štítovými okny, drobné naivní hermy v  balustrádě a dvojice tkalcovských 

mořských panen nad středním oknem v  přízemí).  

 

   

41)  Ţiţkovo  Pole 13 (HB);  42)  Ţiţkovo Pole 24  (HB).  
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 Sumrakov, Světlá –  typ L (kolem 1850, JH a JI)  

Jak vyplývá ze zákresu katalogu do mapy,  oblast  s  velkým rozšířením štukové 

výzdoby byla právě podél hranice PE a JI.  Ve spodní části této oblasti 

zasahující  aţ do j indřichohradeckého okresu pŧsobilo kolem roku 1850 asi 

několik fasádnických mistrŧ,  jejichţ práce lze najít v  obcích Sumrakov, 

Světlá a Jilem (JH). V  této oblasti se objevuje hned několik typŧ výzdoby, ale 

se sousední oblastí  kraje Vysočina souvisí zejména typ L, charakteristický 

plasticky modelovanými ratoles tmi, vyrŧstajícími z  vrcholového klenáku 

stylizovaného jako kalich. V  této oblasti  se rovněţ objevuje velmi specifický 

motiv květu, patrný i  na kamenických detailech v  okolí Mrákotína (JI) a 

Studené (JH). Jednoduchý motiv olistěného vrcholového klenáku lze  najít i  

v Telči 129 a Klátovci 16.
166

 

 

      

     

Ukázky výzdoby z  j ihovýchodu Telčska –  43)  Sumrakov 7 (JH) ;  44)  Sumrakov 23 (JH) 

1858; 45)  Svět lá  20  (JH) okno ve št í tě ;  46)  Telč  129  (JI) ;  47)  Klátovec 16 (JI) .  

                                                 

166
 V této  ob last i  se  v  minulost i  posunovaly hranice  okresu,  takţe s i  j i  dovoluj i  zahrnout 

do této  práce jako součást  Telčska,  i  kdyţ nespadá př ímo do  kraje  Vysočina.  Pozn autora.  
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 Stříţov a fasádník Hnízdil –  typ J (kolem 1870, TR)  

Fasádníka Hnízdila ze Smrku vypátral v  polovině 20. století V. Bělík a popsal 

jeho práce v  Pozďátkách, Stříţově, Číměři, Hostákově a ve Smrku.
167

 Jeho styl  

výzdoby se vyznačoval  opakováním jednoduchých motivŧ prováděných 

technikou vyřezávání podle šablony. Kromě několika kreseb ale nepublikoval 

V. Bělík jinou fotografi i neţ dŧm „U Nováčkŧ“ v  Číměři (TR), takţe 

spoléhám na autoritu pana učitele Bělíka a uvádím zde tohoto tvŧrce,  a niţ 

bych se kdy mohl přesvědčit  o kvalitě jeho výzdoby jinak neţ 

z publikovaných kreseb.
168

 

 

   

Ukázky prac í  fasádníka Hnízd ila  –  48)  St ř íţov (TR) U Cejpkŧ;  49)  Číměř 27?  (TR) 1876.  

 

 Březinka a Zábranové v Posázaví –  typ K, J (1870–80, HB) 

Práci těchto fasádníkŧ popsal velmi pečlivě B. Studna (ČL 1957), díky jehoţ 

poznatkŧm je známo, ţe vedle jiţ popsaného typu K s  charakteristickými 

květináči tvořili členové této zednické rodiny i odlišně pojednanou výzdobu. 

Jejich práce se údajně nacházejí v  obcích Březinka, Hurtova Lhota, 

Kojkovice, Bratranov, Hlavňov a dalších.
169

 Podle popisu B. Studny pouţívali 

                                                 

167
 BĚLÍK,  1956,  114.  

168
 V to mto regionu j iţ  byl  z ahájen zmiňovaný prŧzkum l idové archi tektury pro ÚP NPÚ, 

takţe  je  pravděpodobné,  ţe v  př íšt í  fáz i  bude  moţno  zpracovat  do ka talogu další  nalezené 

př íklady výzdoby zejména z  l e t  1840–50 ,  o  kterých se V.  Běl ík zmiňoval .  Pozn.  autora .  

169
 STUDNA,  1957,  265.  
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Zábranové zejména techniku vyřezávání podle plátěné šablony.  Jejich styl  

výzdoby se vyznačuje prostým členěním římsou (výjimečně s  dvojicí  lisen 

jako např.  Březinka 15) a obdélným štítkem s datací pod velkou št ítovou 

nikou. Symetricky umístěné dvojice květináčŧ, pojednané v  mnoha 

variantách, bývají  umístěny volně v  prostoru, coţ naznačuje,  ţe se nejednalo 

o motiv navrţený v  plánech, ale vytvořený samotnými fasádníky.  

 

   

Ukázky práce  Zábranŧ –  50)  Břez inka 9 (HB) 1872; 51)  Hurtova  Lhota 39 (HB) 1886.  

 

 Dešov –  typ J (kolem 1880, TR)  

Jako poslední lokalitu s  výrazným mnoţstvím štukové výzdoby bych zde rád 

uvedl obec Dešov, leţící v  nejjiţnější  části kraje Vysočina. Zde je moţné 

najít  mnoho jednoduchých typŧ výzdoby (na opraveném štítě čp. 17 je 

dokonce uvedena datace 1818), ale nejvýraznější výzdobu mají  domy čp. 3,  4 

a 5. Výzdoba jejich podélných prŧčelí (příbuzných jiţ ní Moravě) je provedena 

jiţ dosti  městsky a místy pod vlivem secese,  ale díky těmto i dalším domŧm 

v okolí je patrné, ţe zde muselo pracovat několik generací schopných 

fasádníkŧ. Místní dekorace se sice nevyznačuje hravostí lidového pojetí  

výzdoby v  ostatn ích regionech, ale díky zachovalosti rozsáhlého celku 

štukově zdobené architektury je Dešov dŧleţitou ukázkou, dokládající  

zdařilou péči o památky. Starší  domy jsou zdobené většinou jen kruţnicemi a 

rámováním kolem oken ve štítě,  ale mladší domy (dŧm čp. 8 6 má dataci 1884) 

mají charakter bliţší  školené architektuře, takţe jde nejspíš o výzdobu 

provedenou podle plánŧ.  
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Ukázky typŧ štukové výzdoby v  Dešově –  52)  Dešov 3 (TR);  53)  Dešov 94 (TR).  

 

 

5. Motivy pouţívané ve výzdobě  

Pokud bychom chtěli  rozebrat všechny motivy pouţívané ve výzdobě v  celém 

kraji,  musela by tato práce mít  asi mnohem větší rozsah. Zaměřme se proto 

pouze na některé specifické motivy. Při  rozboru sloţitějších motivŧ je někdy 

velmi obtíţné poznat, co daný kus štuku měl vlastně předst avovat, neboť 

fasády byly mnohokrát bílené a  opravované, takţe v pŧvodním stavu se jiţ 

nedochovalo téměř nic (zejména díky obvyklým polovalbovým střechám bez 

přesahu, které ští t  nechránily před deštěm). V  mnoha případech tak bylo 

potřeba věnovat pozornost  zachovalejším ukázkám výzdoby z téţe doby a to 

na městské architektuře, na lidovém malovaném nábytku a na výšivkách. 

Některé motivy zde nalezené jsou velmi podobné nebo i  totoţné, ale vţdy je 

potřeba brát  v  potaz techniku, jakou byla výzdoba prováděna. St ejný motiv 

totiţ mohl vypadat zcela jinak vyřezaný ve štuku, neţ malovaný barvou nebo 

vyšitý nit í například na koutnici či svatebním praporci. Motivy je moţné 

rozdělit do těchto skupin:  

-  Lidové:  listy,  kytice, květináče, srdce, stuţky.  

-  Přejaté:  festony, gir landy, věnce, rokaje,  čabraky, zvířata a postavy.  

-  Tektonické či  rámující:  pilastry,  římsy, balustrády, klenáky, rámy.  

Pojďme se nyní u některých alespoň rámcově zastavit.  
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Listy  –  Tento motiv se ve štukové výzdobě objevuje zejména na PE a JI,  kde 

se dá najít řada variací: od modelace jednotlivých lístečkŧ, přes kytice 

stylizované vcelku, aţ po zjednodušené ratolesti připomínající  výzdobu 

z chvojí.  Rostlinné motivy jsou běţné ve většině l idového umění a k 

jejich pouţit í ve výzdobě fasád jsem našel dvě analog ie. První je tradice 

„bartolomějských jeřabin,“ která bývala běţná na Táborsku a v širokém  okolí . 

Jednalo se o zvyk zavěšování věncŧ a girland z  červených jeřabin na prŧčelí  

domu ve svátek sv. Bartoloměje,  coţ se pojilo k  legendě, při  které si  jeho 

pronásledovatelé označili jeřabinou dŧm, kam mají přijít  světce druhý den 

zatknout.  Andělé nebo jeho souvěrci však do rána rozvěsili jeřabiny po 

domech v celé ulici, takţe byl Bartoloměj zachráněn.
170

 V jiné verzi je sv. 

Bartoloměj uváděn jako patron ptactva,
171

 takţe se na jeho svátek vázaly na 

prŧčelí snítky jeřabin jako potrava pro ptáky. Tento zvyk prý inspiroval 

tvŧrce výzdoby na blatských statcích, kde se stuţky s čtyřlístkem pouţívaly 

zejména jako ozdoba pilastrŧ.  Druhý a pravděpodobnější  pŧvod této výzdoby 

na Vysočině je štuková stylizace sváteční výzdoby z  chvojí  (např. svatební 

brány),  coţ dokládají  následující  snímky. Těmto věncŧm je podobná zejména 

výzdoba na Telčsku a Pelhřimovsku, ale i  ve Špinově (ZS).  

 

                                                 

170
 Tuto verzi  legendy mi  potvrdi l  e tnolog F.  Krejča z  Muzea  v Českých Budějovicích,  a le  

zároveň mne upozornil ,  ţe se tradice v  oblas tech,  kde jeřab iny dozrávaj í  dř íve,  poj i la  i  ke 

sv.  Vavř incovi ,  takţe ne lze tento zvyk povaţovat  za univerzá lní  pro ce lé  Čechy.  Pozn.  

autora.  

171
 MENCL, 1980,  529.  



 

 72 

   

 

 

Ukázky s lavnostní  v ýzdoby vchodŧ věnci  z  chvoj í  –  54)  Škola v  Borovné (JI)  asi  1874; 

55)  Zvonička v  Olší  nad  Oslavou (ZS).  

 

Festony  –  Nejčastěji  se objevují na výzdobě  typu L a R. Jde o standardní 

motiv,  oblíbený v  pozdně barokní nebo  klasicistní architektuře, a jeho 

předlohu lze nalézt na měšťanských stavbách všude v kraji.  Na lidové 

architektuře byl pouţíván zejména pod okny ve štítě.  V  některých případech 

se festony objevují i  vzhŧru nohama jako součást nadokenní římsy. 

Naznačený zpŧsob zavěšení je proveden buď na oka, neb o v uzlech.  

 

   

Ukázky festonŧ –  56)  feston na měšťanském domě v J ihlavě čp.  1233 z  konce 18.  sto le t í ;  

57)  fes ton na  prŧče lí  s ta tku v  Dolních Hutích 17  (JI)  z  první  poloviny 19 .  s tole t í .  
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Rokaje  –  Na měšťanské architektuře se objevují během 18. století  v mnoha 

variantách, ale pŧvodní rokokový ornament napodobující mušli byl 

provinčními štukatéry často proveden spíše jako peří nebo snítka ţebříčku, 

pouţívaná na výšivkách. Vzhledem k  exotičnosti pŧvodního námětu ale bývá 

tato interpretace velmi plodná a dekor na prŧčelích získal pochopitelnější ráz 

neţ pŧvodní jiţní export  (viz obr. 61). V  našem katalogu spadají prŧčelí  

zdobená rokaji do kategorie R.  

   

  

  

Ukázky pouţi t í  rokaje ve š tukové výzdobě –  58)  Třešť 18 (JI)  de ta i l  prŧčel í  měšťanského  

domu kolem r .  1800 na  malém městě;  59)  J ihlávka 20 (JI)  rokaje na št í tě  venkovské 

used los t i ;  60)  Hodice 60  (JI)  výzdoba prŧčel í  panského mlýna ko lem 1800; 61)  Pelhř imov,  

rokokově  zdobený dŧm na náměstí ;  62)  Detai l  výšivky na horáckém koţichu z  po loviny 

19.  s tole t í ;  63)  J ihlava 660,  deta i l  výzdoby měšťanského  domu kolem roku 1780.  
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Niky, věnce a obrazy  –  Většina prŧčelí byla mezi štítovými okny opatřená 

buď nikou pro sošku světce či Panny Marie neb o štukovým věncem, v  němţ 

byla uvedena datace a číslo domu. Kombinací těchto prvkŧ mohla vzniknout 

také plochá nika, v  níţ byl světec pouze namalován, nebo se naopak věnec či 

kruh (vypŧjčený z  klasicistní architektury) pouţil jako rám pro větrací okno. 

Jak ukazují  následující obrázky, jsou tyto motivy velmi rŧznorodé a takřka 

neroztříditelné.   

 

    

    

Ukázky nik a  věncŧ na prŧčel í  –  64)  Mysl iboř  (J I) ;  65)  Janovice  (JI) ;  66)  Nová Ves (JI) ;  

67)  Rosička (ZS) ;  68)  Bransouze 10 (TR);  69)  Špinov (ZS);  70)  Nový J imramov 15 (ZS) ;  

71)  Nové Vese lí  14  (ZS)  plochá nika s  malovano u postavou svě tce.  

 

Klacky, pásky a rustikalizace  –  Pokud srovnáme motivy štukové výzdoby na 

lidové i  měšťanské architektuře v  kraji, z jistíme, ţe rustikalizace motivŧ se 

neobjevovala tolik na venkově jako spíše v  perifernějších městech. Z  toho 

vyplývá, ţe  kaţdá stavba v městském prostředí nemusela být provedena 

prvotřídním fasádníkem a mezi venkovskými stavbami je naopak moţné najít 

leckdy kvalitnější  výzdobu neţ v menších městech. Je také pravděpodobné, ţe 

pokud měl fasádník, zvyklý provádět dekoraci ve v lastním stylu, udělat  
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výzdobu podle plánŧ dodaných městským architektem, mohl mít k  cizím 

školeným motivŧm menší vztah neţ k  těm domácím. Příkladem tohoto trendu 

mŧţe být srovnání výzdoby některých motivŧ na prŧčelí v periferní  Telči a 

bohatší  Jihlavě (v obou případech se jedná o dŧm na hlavním náměstí).  

 

    

      

Detai ly štukové  výzdoby –  72)  J ihlava 643,  bohatá výzdoba měšťanského domu z  po loviny 

18.  s tole t í ;  73)  Telč 60 ( JI)  1764,  rus t ikální  poje t í  výzdoby měšťanského  domu; 74)  

Stáj i š tě  5  (J I)  1833,  e legantně poja tá  výzdoba š t í tu  venkovské used lost i  s  kartuší  p ro 

obraz světce ;  75)  Telč  ( J I)  výzdoba měšťanského domu na náměst í .  

 

Balustrády  –  Motiv štukové balustrády lze najít  nejvíce na hranici HB a ZS,  

jinou formou horizontálního členění štítu je souvislý pás kruţnic či oválŧ, 

který se objevuje na severu PE, a nebo tzv. preclíková římsa na severu TR. 

Balustráda bývá provedena v  ploše vyřezáním štuku podle šab lony (zřejmě 

dřevěné). Nejzajímavější provedení je moţné vidět u typu Z, kde se ve střední 

části objevuje sloţitý motiv jakési  stylizované arkády, velmi podobný u všech 

prŧčelí.  Dalším typem je balustráda v  Hrbově a Špinově, kde je souvislý pás 

plochých balustrŧ přerušen pouze středním zdobeným pilířkem. Nejjednodušší  

typ je moţné najít  ve Velké Losenici  (čp. 9 a 94) a jej ím okolí .  
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Balustrády –  76)  Česká  Jablonná 13 (HB);  77)  Janov ice  25 (JI)  střední  čás t  lemovaná  tzv.  

precl íkovou ř ímsou; 78)  Ţiţkovo po le 11  (HB).  

   

79)  Hrbov 39 (JI) ;  80)  Špinov (ZS).  

    

Kruţnicové ř ímsy –  81)  Otavoţaty 14 (PE) 1860;  82)  Svépravice 14 (PE)  sýpka;  83)  Tzv.  

precl íková ř ímsa fasádníka Hnízdi la  (TR).  

 

Mořské panny  –  Tento motiv převzatý z  cechovní symboliky tkalcŧ je moţné 

nalézt ve výzdobě prŧčelí zejména na Ţďársku a severovýchodně od Jihlavy. 

Panny bývají zobrazeny v  symetrické dvojici  proti  sobě a v rukou někdy drţí 

tzv. šprejzně a člunek. Větší provedení bývalo znakem domu cechmistra a 

v menším provedení je moţné je potkat i  jako součást dekoru. V  Hrbově (ZS) 

se panny objevují jako št ítonoši nesoucí obraz sv. Martina.  
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Mořské panny ve štukové výzdobě –  84)  Nové Vese lí  14 (ZS) dŧm cechmistra ;  85)  

Polnička 53  (ZS) 1851;  86)  Cikháj  (Z S);  87)  Hrbov 39 (ZS) .  

 

 

Květy na klenácích na Telčsku –  Jako poslední motiv specifický pro 

Vysočinu bych zde rád uvedl zvláštní  typ stylizovaných květŧ, který je moţné 

nalézt jako ozdobu na vrcholových klenácích kamenných ostění vrat  poblíţ 

Mrákotína (JI) .  Jedná se zřejmě o určitý kamenický podpis, ale tento motiv 

mne zaujal  proto, ţe jeho obdobu je moţné potkat s obměnami i ve štukovém 

rámování kolem oken v téţe oblasti.  

 

    

Kamenné klenáky na  Telčsku (JH) –  88)  Studená;  89)  Volf ířov;  90)  Velká Lhota.  
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Nadokenní klenáky ve  š tukové  výzdobě na Telčsku (JH) –  91)  Sumrakov 7;  92)  Svět lá  20 .  

 

 

6. Památková ochrana  

Toto téma je úzce  spjato s problematikou památkové péče v  kraji Vysočina, a 

proto bych zde rád uvedl několik základních skutečností  s  ní souvisejících. 

Při vytváření katalogu štukově zdobených prŧčelí  jsem označil  hvězdičkou (*) 

všechny objekty zapsané jako nemovité kulturní památky
172

 a zjištění bylo 

velmi překvapivé. Nejen ţe je chráněno pouze 45 objektŧ ze  185, ale poměr 

zapsaných a nezapsaných je navíc nejhorší u nejoriginálnějšího typu L (3 

ze 37, viz následující tabulka). Z  tohoto zjištění vyplývá naléhavost potřebné 

revize aktuálního stavu objektŧ zaznamenaných v  katalogu a případně i 

urychlená snaha o záchranu těch nejcennějších. Jako další poznámku k  tématu 

památkové péče a ochrany bych zde rád uvedl ještě jeden odstrašující p říklad. 

Pokud se člověk vydá do známého skanzenu Vysočina v  sousedním 

Pardubickém kraji, mŧţe si v jeho nejslavnější  expozici na Veselém Kopci 

prohlédnout mezi řadou krásných roubených objektŧ i jeden zděný statek se 

štukově zdobeným prŧčelím. Tento „praví tkový“ dŧm jako vystřiţený 

z německého ţurnálu o bydlení je však z  památkového hlediska smutnou 

ukázku toho, jak by neměl venkovský dŧm po rekonstrukci vypadat. Statek  

pocházející pŧvodně z  Mokré Lhoty čp. 19 z  roku 1866 byl totiţ vystavěn 

                                                 

172
 Za seznam těchto objektŧ vděč ím Ing.  M. Fajmanovi z  NPÚ v  Brně.  Bohuţel  j sem se 

však dozvěděl ,  ţe i  některé z  památkově chráněných objektŧ byly v  nedávné  minulos t i  

demolovány a nebo byla  maj i te lem zcela  záměrně otlučena  š tuková výzdoba.  Pozn.  autora.  
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jako novodobá replika z tvárnic
173

 a jediné jeho pŧvodní části jsou dřevěné 

prvky střechy a dřevěné hospodářské objekty.
174

 Velmi si váţím tvŧrcŧ tohoto 

muzea v přírodě, ale obávám se,  ţe v  tomto případě udělali velkou chybu. U 

dřevěných staveb totiţ transfer nemusí narušit  jejich památkovou podstatu, 

ale u zděných staveb je to téměř nemoţné. Hodnota zděných konstrukcí totiţ 

spočívá právě v  jejich organické nerovnosti, kterou lze jen stěţí napodobit  

novodobou replikou. Doufám jen, ţe ţádný z  vlastníkŧ zde uvedených 

zděných objektŧ na Vysočině si nevezme příklad z  toho, co lze vidět v  tomto 

věhlasném skanzenu.  

 

Následuje tabulka počtu památkově chráněných a nechráněných objektŧ 

zaznamenaných v  katalogu této práce,  řazených podle typŧ výzdoby.  

 

Typ v katalogu Celkový počet  Z toho památkově chráněno  

F 7 3* 

J 72 16* 

K 11 3* 

L 37 3* 

R 42 15* 

V 8 3* 

Z 8 2* 

 

 

 

 

 

 

                                                 

173
 VOJANCOVÁ, 2002,  12.  

174
 ŠTĚPÁN, 2003 ,  56.  
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IV. Závěr  

Jak z práce vyplývá, v letech 1815–1880 nastalo na Vysočině období 

nebývalého rozvoje venkova a díky úřednímu zákazu dřevěných staveb v  roce 

1816 se to pro jevilo právě na výstavbě zděné lidové architektury. Štuková 

výzdoba, jejíţ tvŧrci  byli  tzv. fasádníci , se tak díky zbohatnutí  venkovského 

obyvatelstva v 1. polovině století začala objevovat na mnoha stavbách a 

pojetí výzdoby leckdy dosahovalo kvali ty srovn atelné s  jihočeskou lidovou 

architekturou. Díky výraznému odlivu obyvatelstva byl ale s  nástupem 

industrializace ve 2.  polovině 19. století rozvoj Vysočiny přerušen. V  téţe 

době bylo také administrativně omezeno pŧsobení neškolených fasádníkŧ 

(nositelŧ l idových motivŧ ve výzdobě) a začaly být vyţadovány stavební 

plány, zahrnující leckdy i  návrh výzdoby.  Kolem roku 1870 se také ve 

výzdobě objevují vlivy romantické neogotiky z  východních Čech a koncem 

století i  vliv secese, které zcela vytlačují místní origin ální typy štukové 

výzdoby lidové architektury. Se vznikem národopisného hnutí po roce 1890 se 

sice v regionu vytvořilo několik vlastivědných spolkŧ (Nové Město na 

Moravě a Humpolec), ale v  oblasti , jejímţ jádrem byl německý jazykový 

ostrov, se do těchto snah pravděpodobně nezapojil nikdo. Díky tomuto 

badatelskému deficitu se stal  jediným známým typem lidové architektury na 

Vysočině roubený dŧm Ţďárských vrchŧ a veškerá kultura zděných staveb 19. 

století byla shrnuta pod pojem dyjsko-oslavanský typ domu se s lohovými 

ohlasy .
175

 Vinou přehlíţení zdejších památek zděné lidové architektury také 

došlo během 20. století k  jejich rozsáhlé devastaci,  kterou příliš nezastavila 

ani vlna chalupaření tak jako v  jiných oblastech Čech a Moravy. Řada 

odlehlých vesnic se také oproti 19. století  vylidnila aţ na 1/8 obyvatelstva, 

takţe mnoho domŧ, nesoucích  pŧvodně kvalitní výzdobu, bylo léta opuštěno a 

následně došlo k  jejich poškození přestavbou či  přímo k  jejich likvidaci. 

Tento proces byl dŧsledkem abnormálního rozvoje oblast i  během 19. století , 

                                                 

175
 KOVÁŘŦ, MARKOVÁ, 1982.  



 

 81 

neboť tehdy zde kulminoval vývoj i  počet obyvatel  bez kontinuity 

v industriální  době.  

Aby mohla být rekonstruována co nejlépe úroveň štukové výzdoby v   

19. století,  byl pro tuto práci vytvořen katalog 185 příkladŧ výzdoby, 

zaznamenaných v kraji v letech 1939–2008. Jeho základem měla být pŧvodně 

dokumentace z vlastního terénního prŧzkumu, ale vzhledem k  náročnosti  

tohoto záměru byla zvolena mnohem přínosnější cesta procházení fondŧ všech 

moţných institucí, které zde prŧzkum v  minulých letech prováděly.
176

  

V katalogu byl následně zaveden systém třídění na sedm formálně 

stanovitelných typŧ výzdoby: F–figurální  motivy, J–jednoduché rámování, 

květináče, L–listový dekor, R–rámování ornamentálním dekorem, V–

východočeský typ a Z–typ Ţiţkovo Pole.  Po zanesení takto roztříděného 

katalogu do mapy se ukázaly okruhy pŧsobení jednotlivých fasádníkŧ. V  první 

čtvrtině 19. století to byly zejména oblasti v jiţní části okresu Jihlava (Nová 

Ves u Batelova a Chlum u Brtnice) a následně i řada dalších v  prostoru celého 

kraje (Velká Losenice, Trhonice,  Vojslavice, Ţiţkovo Pole, Stříţov, 

Březinka). V  katalogu také poprvé došlo ke spojení poznatkŧ z  Čech a 

Moravy, coţ se ukázalo jako velmi přínosné, neboť nejvýraznější typy 

výzdoby byly zaznamenány právě podél té to pouze administrativní hranice. 

Vedle stanovení okruhŧ pŧsobení fasádníkŧ, jejichţ pojetí výzdoby je odlišné 

od běţné produkce, bylo v  této práci shromáţděno velké mnoţství 

dokumentace, která má slouţit  nejen jako návod na obnovu štukové výzdoby 

pro místní zedníky a štukatéry,  ale i  jako argument prokazující  vyspělost 

štukové výzdoby lidové architektury na Vysočině. Snaha o uznání tohoto 

fenoménu odbornou veřejností je vedena zájmem o záchranu posledních 

památek v  regionu před zničením. Případné publikování této práce také bude 

mít za cíl  zlepšení pohledu majitelŧ štukově zdobených objektŧ na hodnotu 

tohoto uměleckého prvku. Zároveň by měla posíli t  vědomí, ţe se nejedná 

                                                 

176
 Tento postup je  sice e fekt ivněj ší  pro nalezení  mnoţství  kval i tních př íkladŧ výzdoby,  a le  

díky neaktuá lnosti  snímkŧm je v  katalogu zahrnuta i  řada   s taveb,  které j iţ  byly zničeny.  
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pouze o nějakou kuriozitu,
177

 ale o dědictví z  jediné doby rozkvětu, kterou 

venkov na Vysočině zaţil. Právě v  současné době stavební konjunktury totiţ 

dochází v  mnoha případŧm devastace štukové výzdoby lidové architektury a 

řada hodnotných objektŧ není na Vysočině dosud památkově chráněna. Proto 

hrozí,  ţe pokud nebudou včas učiněny kroky pro z áchranu tohoto dědictví, 

uvedené památky časem zcela zaniknou.  

V případě kraje,  který se pyšní svým agroturistickým potenciálem, se 

také jedná o dosud skrytou rezervu kulturního bohatství venkova, jehoţ 

hlavním atributem je zatím pouze čistá příroda a glor ifikace brambor jako 

horského zlata.  Uvědomuji si, ţe hledání hodnoty lidové architektury pouze 

přes výzdobu prŧčelí  zavání nechvalně proslulým fasádismem,
178

 ale přesto 

jsem si j ist,  ţe o její památkové hodnotě nelze veřejnost  přesvědčovat 

efektivněji  neţ zdŧrazňováním její  vizuálních kvali t,  tolik potřebných 

v současném věku postmoderního nevkusu a kýče.  

Ivan Minář  

 

93)  Relié f s  ukř iţovaným z  Nové Vsi  24 (JI) ,  výzdoba prŧčel í  o t lučená po roce 1980.  

                                                 

177
 Jak j sem měl moţnost  poznat ,  je  tento pohled mezi  vlastníky štukově zdobených objektŧ 

všeobecně vţi tý a  většinou ještě  př idávaj í  h is torku o dědovi nebo komsi zesnulém,  kdo byl  

na výzdobu pyšný a opravoval  j i .  Jej ich pohled je  ale  mnohdy pochopi te lný zejména proto ,  

ţe zdobených prŧčel í  zbývá  v kraj i  j iţ  jen ţa lostně málo ,  takţe maj i telé  nevnímaj í  kulturní  

kontext  výzdoby v  regionu,  ale  pouze svoj i  od li šnost .  Pozn.  autora.  

178
 Tento pojem j sem se naučil  pouţívat  př i  psaní  o  kauzách v  p raţské památkové 

rezervaci ,  kde často  dochází  k  demol ic i  jádra památkově chráněného objektu a  ponechání 

pouhého  prŧče lí  za kterým se  postaví  novostavba.  Pozn.  autora.  
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Seznam Pouţitých zkratek:  

 

ČL (ZČL) –  Český lid (pŧvodně Zíbrtŧv Český lid)  

NA –  Národopisné aktuality  

NV –  Národopisný věstník  

NVČ –  Národopisný věstník Českoslovanský  

VSČJ –  Vlastivědný sborník českého jihovýchodu (Pelhřimov)  

VSH –  Vlastivědný sborník Havlíčkobrodsko  

VSMB –  Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka  

VSP –  Vlastivědný sborník Pelhřimovska  

VSV –  Vlastivědný sborník Vysočiny  

Zálesí  –  Vlastivědný sborník Humpolecka  
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Stuccoed decoration of a folk architecture in Bohemian-

Moravian Highlands in 19
th

 century 

Thesis is describing an area of a newly specified region Vysočina (Bohemian -

Moravian Highlands specified in 2000) on the borders of Bohemia and 

Moravia,  which is not well explored esp. in the topic of a folk architecture.  

According to pieces of knowledge coming from author’s own field study 

(since 2000) and to processing of accessible materials coming from older 

field studies (Ethnological  institute Academy of Science of Czech Republic, 

SÚRPMO, Museum of Bohemian -Moravian Highlands in Jihlava etc.) i t  t ries 

to restore a shape and circumstances of an origin of traditional stuccoed 

decoration of a folk architecture built  in brick in 19
t h

 century at Bohemian-

Moravian Highlands.  This phenomenon, often comparable in its qualities with 

well-known South-Bohemian marshland, was completely marginalized 

according to its long distance from the sight care residences (in České 

Budějovice and Brno). Therefore many valuable objects were ravaged or 

devalued. Besides the analysis of a historical and territorial deve lopment the 

thesis tries to describe activities of each single plasterer working in region 

and analyses individual techniques of decoration. (This part  was consulted 

with professional restorers.) The essence of thesis is a special  made catalogue 

of 185 examples of an artistically valuable stuccoed decoration, which are 

split up to seven categories according to formal and compositional trai ts. 

Together with each type there is mentioned an area of its occurrence, used 

techniques,  analysis of used motifs and t heir origin in a folk or urban art.  

Thesis is pioneering besides the chosen topic especially by making of 

synthesis of information from the Bohemian and Moravian area, which were 

interpreted separately by ethnologists until these days. Therefore along the 

border (which is going through the middle of the area now) was the blank 

place in cognition of a folk architecture.  
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