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Úvod

Zubrnice jsou na první pohled obyčejná malá vesnice, která se nijak zvlášť 

neliší ani od vesnic ve svém okolí, ani od jiných v naší republice. Na druhý pohled 

však už tak obyčejnou vesnicí nejsou. Už za dopravní značkou označující začátek 

obce zaujme projíždějícího dům, který svojí velikostí ani architekturou nepřipomíná 

domy druhé poloviny dvacátého století, jak to ve vesnicích bývá obvyklé, přesto je 

však očividně obydlen. Působí tedy celkem paradoxně, že takovýto dům stojí vedle 

hlavní silnice. Ještě větším paradoxem ale je, že o několik metrů dál stojí u téže 

silnice další dům stejného typu, který už ale obydlen není a naopak je na jeho plotě 

cedule Skanzen. Projíždějící se nachází v živé vesnici, kde vedle domů moderních 

s místními obyvateli stojí domy mnoho desítek let staré, ve kterých buď žijí místní, 

nebo do nich průvodci skanzenu vodí návštěvníky. Zubrnice je živá vesnice se 

skanzenem. Jak k této situaci došlo? Rozhodla jsem se napsat svou bakalářskou 

práci, abych alespoň trochu objasnila tento zvláštní jev. 

Práci jsem rozdělila na dvě části. V první části se věnuji historii vesnice, 

zejména historii po druhé světové válce, protože právě rok 1945 je pro Zubrnice 

zlomový v tom smyslu, že ho opustilo původní obyvatelstvo a přistěhovalo se 

obyvatelstvo nové se zcela odlišnou mentalitou. Tito noví obyvatelé narušili staleté 

zvyky vesnice, a tím jí dali zcela nový chod a ráz.  

Ve druhé části své práce se věnuji založení zubrnického skanzenu a stručnému 

popisu objektů, které zahrnuje. Založení tohoto skanzenu bylo prakticky vyústěním 

situace, kterou nastolili pováleční, tedy čeští, obyvatelé Zubrnic. Založení Skanzenu 

lidové architektury Zubrnice byl proces velice dlouhý a náročný, jeho výsledek je 

však všemi obyvateli vesnice, a nejen jimi, velice oceňovaný.

Chtěla bych vyzdvihnout obci Zubrnice pro její historický význam a hodnotu a 

pro obrovský kus práce, kterou tady vykonali lidé s citem a láskou k lidové 

architektuře, církevním stavbám a památkám obecně. Zejména jejich zásluhou se 

vesnice dostala do povědomí mnoha lidí. 
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1. Obec Zubrnice 

Zubrnice jsou malou obcí, která leží na rozhraní tří okresů – děčínského, 

litoměřického a ústeckého. Dnešní Zubrnice tvoří společně s osadou Týniště jednu 

obec, která leží jihovýchodně od města Ústí nad Labem. Její rozloha je 677 ha, leží 

ve výšce 290 metrů nad mořem a má 202 obyvatel, čímž se řadí do kategorie 

malých obcí. Vesnicí protékají dva potoky, Luční potok a Zubrnický potok. Právě 

od Zubrnického potoka dostala jméno i obec, tedy od zubré (čisté) vody, která 

potokem protékala. 

1.1. Historie obce Zubrnice 

První zmínky o Zubrnicích se vyskytují v roce 1352, kdy již stál na vsi farní 

kostel. V této době zřejmě náležely Kamíkům z Pokratic. V době husitských válek 

se Zubrnice dostaly k tvrzi Býčkovicům a v roce 1437 zapsal císař Zikmund 

Býčkovice i se Zubrnicemi Heníkovi z Valdštejna. Poté přešly Zubrnice do majetku 

děčínských Vanterberků a v roce 1454 je Jan Děčínský postoupil, jakožto statek 

odcizený duchovenstvu, králi Ladislavovi. Krátce nato však Jiří Poděbradský 

zastavil Zubrnice opět Vartemberkům. Ti vesnici v roce 1504 přenechali Václavu 

Nydrochovi z Geblic, který ji roku 1513 prodal litoměřickému proboštství, kterému 

zůstala až do jeho zrušení1. Litoměřické proboštství bylo v roce 1655 přeměněno 

v biskupství a Zubrnice tedy od této chvíle náležely litoměřickému biskupství jako 

součást velkostatku Třeboutice – Křešice až do konce patrimoniálního zřízení. 

V berní bule z roku 1654 je v Zubrnicích uvedeno celkem 10 sedláků, 8 chalupníků 

a 13 zahradníků, tedy dohromady 31 osedlých. Zápisy z vesnice do roku 1638 jsou 

psané česky, v následujících desetiletích se však vesnice začala poněmčovat a od 

18. století jsou Zubrnice ryze německou obcí. Zubrnice byly obcí trhovou, přičemž 

trhy byly pořádány dvakrát ročně, na svátek svaté Máří Magdalény (červenec) a 

svátek svaté Kateřiny (listopad). Tato tradice byla obyvatelstvem zachována až do 

roku 1950.

Vesnice byla jedenou z nejvíce prosperujících ve své oblasti. Vydělávala 

zejména zemědělstvím. Přes obtížné podmínky, které v Českém středohoří jsou, 

pěstoval se zde především chmel, a to na mnoha nevelkých rovinách, které byly 

využívány jako pole. Kromě zemědělství se lidé ve vesnici živili také mlynářstvím. 

                                                            
1

S krátkou přestávkou za stavovského povstání, kdy po konfiskaci církevních majetků v roce 1619 
prodali stavové Zubrnice Jiřímu Sezimovi z Ústí.
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V 19. století však byla do Zubrnic natažena železnice a tím začalo mlynářství 

upadat, lidé se tedy o to více soustředili na zemědělství. O bohatství a prosperitě 

Zubrnic dodnes svědčí stavby v celé obci nebývalé velikosti. 

První polovina 19. století je v Zubrnicích spojováno s důležitou událostí, a to 

sice pobytem Vincence Zahradníka. Ten zde v letech 1820 až 1830 kázal. 

Zahradník byl profesorem pastorální teologie v Litoměřicích. Zároveň byl ovšem 

stoupencem pokrokového filosofa Bolzana a pro své svobodomyslné názory byl 

zbaven profesorského titulu a poslán právě do Zubrnic, kde sloužil jako prostý farář. 

V roce 1830 požádal o přeložení, kterému bylo vyhověno, a tak se Vincenc 

Zahradník přestěhoval do Křešic u Litoměřic, kde však v roce 1836 zemře na tyfus 

ve věku 46 let.2

K Zubrnicím se dnes ředí i přilehlá vesnice Týniště, počty obyvatel se tedy 

uvádějí dohromady – Zubnice a Týniště, do roku 1960 však Týniště pod Zubrnice 

nespadalo, a proto se počty obyvatelstva zaznamenávaly v každé obci zvlášť.

V roce 1850 měla vesnice 481 obyvatel (Týniště 175) a už v této době se jednalo o 

obci čistě německou. V roce 1910 byl počet obyvatel jen o něco málo větší 

(Zubrnice – 495, Týniště – 159) a ani pře druhou válkou se počet obyvatelstva příliš 

nezměnil (rok 1930 – Zubrnice měly 527, Týniště 166). Před rokem 1945 válkou žil 

ve vesnici pouze jediný Čech, Strnad a svou manželkou, která měla německou 

národnost. Strnadovi však během války bydleli v Ústí nad Labem. Po válce se do 

Zubrnic vrátili a bylo jim dovoleno zde zůstat. Počet obyvatelstva se změnil až po 

roce 1945, kdy se struktura obyvatelstva začala měnit.(O tom, že před válkou žilo 

ve vesnici pouze německé obyvatelstvo, svědčí i volby konané v roce 1939. Při nich 

svůj hlas odevzdalo 309 lidí. Z těchto 309 hlasů dostala 37 německá sociální 

demokratická strana a 279 Sudetoněmecká strana.) V roce 1950 žilo v Zubrnicích 

228 lidí, v Týništi 89. Od této chvíle počet obyvatel stále klesá. V roce 1970 měly 

Zubrnice i s Týništěm dohromady 318 obyvatel, dnes je toto číslo ještě menší, ve 

vesnici žije 202 lidí.3

Rozhodnutím Okresního národního výboru v Ústí nad Labem se v červnu roku 

1960 se z bývalého okresu Litoměřice sloučila obec Týniště s obcí Zubrnice 

v ústeckém okrese pod názvem Zubrnice a obec Týniště, která doposud fungovala 

samostatně, se tedy nyní stala součástí Zubrnic. Toto sloučení mělo především 
                                                            
2

ZAHRADNÍK P.: Stavebněhistorický průzkum usedlosti, Praha, 1982.
3

FIALOVÁ L.: Retrospektivní lexikon ČSSR 1850 – 1970, Praha, 1978.
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ekonomické důvody, které už dříve vedly k tomu, že byla sloučena jednotná 

zemědělská družstva obou vesnic. 

V červnu roku 1980 rozhodl Okresní národní výbor v Ústí nad Labem o zrušení 

samostatnosti Zubrnic (včetně Týniště) a přiřazení vesnice pod obec Velké Březno. 

(Tato situace se netýkala pouze Zubrnic, ale pod Velké Březno byly také zařazeny 

Malé Březno, Vatířov a Homole.) Byla tedy vytvořena tzv. středisková obec 

s názvem Velké Březno, ve které sídlil místní národní výbor. Rozhodnutím 

Národního výboru v Ústí nad Labem v srpnu roku 1990 však byla provedena 

dezintegrace obce Velké Březno a vznikly tak opět samostatné obce Velké Březno, 

Malé Březno, Homole a Zubrnice zahrnující Týniště.

1.2. Příchod českého obyvatelstva do Zubrnic

Po skončení druhé světové války docházelo ve vesnici k odsunům německého 

obyvatelstva a bylo potřeba zajistit příchod nových, českých obyvatel obce. Za 

prvního českého obyvatele Zubrnic po skončení druhé světové války je považován 

Stanislav Michal a jeho žena Jana, kteří se do obce přestěhovali 9. června 1945 

z Mělnicka. Stanislav Michal se následně stal předsedou místní správní komise, 

která byla ustanovena. Na podzim téhož roku. 30. srpna 1945 bydlelo v Zubrnicích 

19 českých rodin.  

Jak jsem výše zmínila, pokles obyvatelstva po roce 1945 byl skutečně razantní. 

Mohly za to především odsuny konané v několika vlnách. První, tzv. „divoký“ 

odsun. Proběhl 17. 7. 1945 a bylo při něm odsunuto 83 osob. Druhá vlna odsunu je 

zaznamenána 17. 7. 1946. Jednalo se o dobrovolný odsun do Mostu 24 lidí.  10. 8. 

1946 byly odsunuty antifašistické rodiny Schneiderových a Uretschlagerových, 

celkem 7 lidí. Hlavní odsun však proběhl až 14. 8. 1946, při němž bylo nuceno 

odejít 100 lidí.4 Poslední zbytky německých obyvatel byly odsunuty v průběhu září. 

Zůstat směla pouze jediná Němka, manželka starousedlíka Strnada, Čecha. Během 

odsunů místní národní výbor ustanovil, že Němcům, kteří zatím nebyli odsunuti, se: 

„nesmí vystavovat žádné potvrzení, nebo legitimizace s fotografií, aby nevznikaly 

                                                            
4

Je třeba zdůraznit, že Češi, kteří se do vesnice stěhovali, se k původnímu obyvatelstvu chovali 
v některých případech zcela nemorálně. Největší statek v Zubrnicích (č. p. 61) obydlovala rodina 
statkáře Richtera. Po příchodu českých obyvatel byla nucena odejít, každý člen rodiny měl povoleno 
odnést sis s sebou 25 kg osobních věcí. Dcery statkáře si chtěly vzít své nejlepší věci, ale nově 
příchozí majitelka jim veškerou výbavu vyházela a do kufru dala pouze věci staré. Případ byl však 
po stížnostech Němek vyřešen a bylo jim povoleno vzít si při odchodu věci nové.
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mýlky o jejich státní příslušnosti.“ 5 Pokud ovšem ještě obývali domy, byli povinni 

platit nájemné stejně jako Češi. 

Osidlování Zubrnic bylo podstatně komplikovanější, než se čekalo. Důvodem 

bylo především zmíněné bohatství a prosperita obce před válkou. Češi, kteří ze 

středozemí přicházeli, byli většinou ze stísněných poměrů a uvítali tedy, když se 

mohli nastěhovat do velkých statků. Velmi brzy se ale ukázalo, že bez zkušeností 

není možné velká hospodářství zvládat, a tak v mnoha případech došlo k rabování a 

urychlenému stěhování z vesnice. S objekty, které takto rychle vystřídaly několik 

majitelů, byly následně velké problémy.6

1.2.1. První schůze místního národního výboru

První oficiální schůze správní komise se konala 22. 8. 1945. Další se konaly 

v relativně pravidelných termínech 2 – 3 týdny. Již tato komise byla složena podle 

politické příslušnosti. Předsedou byl, jak jsem výše zmínila, Stanislav Míchal, 

komunista. Další tři členové byli nestraníci – Josef Vrdlovec, František Švejda a Jiří

Wimmer. Na počátku padesátých let byly schůze pořádány v pravidelných 

intervalech (tj. každý druhý čtvrtek). Předsedou místního národního výboru už 

nebyl Stanislav Míchal, ale Josef Baborák. Výbor měl celkem 4 členy a všichni byli 

komunisté.

Ze začátku se jednalo především o přerozdělování majetku německých obyvatel, 

ať už domů, neživého inventáře nebo domácího zvířectva. Především se ale do 

českého vlastnictví předaly živnosti, které se v obci nacházeli. Kovářství, pekařství, 

truhlářství a pohřební ústav, řeznictví a uzenářství, obchod s uhlím, kadeřnictví a 

holičství7. 

                                                            
5 MICHAL S.: Protokolní kniha, 14. 9. 1945, Zubrnice.
6

Dodnes se táhne případ nedořešené restituce druhého největšího objektu v Zubrnicích, tzv. 
Říhovny. Před rokem 1945 obýval statek sedla Wunter se svou rodinou. (Jednalo se nejbohatší statek 
ve vesnici.) Po jejich odsunu se do domu spolu se svou početnou rodinou nastěhoval jistý Říha. 
Krátce na to však objekt opustil a ten se později stal objektem dnešního Skanzenu Zubrnice. Statek 
byl ještě před tzv. sametovou revolucí opraven polskými dělníky. V roce 1998 byl vyvolán soudní 
spor o „Říhovnu.“ Vyvolala ho Říhova dcera narozená mimo Zubrnice, dnes paní Klačková). 
Žalující strana se snaží dokázat, že Říhovi byl statek zabaven na základě rozhodnutí bývalého 
komunistického režimu. Skanzen Zubrnice však tvrdí, že Říha usedlost opustil kvůli problémům 
s alkoholem, který měl, a kvůli němuž nedokázal hospodářství zvládnout ani po stránce pracovní, ani 
po stránce finanční. Spor není do dnešního dne rozhodnut.
7 Kovářství – Zajpt Miloslav, pekařství – Grosman František, truhlářství a pohřební ústav – Švejda 
František, řeznictví a uzenářství – Pokorný Josef, obchod s uhlím – Smolík František, kadeřnictví a 
holičství – Ženíšková Božena.
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Jedno z významných prvních ustanovení výboru byl zákaz zbraní ve vesnici.8

14. září 1945 bylo na schůzi vyhlášeno, že je nutné odevzdat všechny zbraně i části 

vojenské výzbroje, pokud na ně majitel nemá majitel zbrojní pas. Zároveň bylo 

vyhlášeno, že strážníci, kteří právě nejsou ve službě, mají zakázáno u sebe nosit 

střelnou zbraň. Povolena byla pouze zbraň sečná.

Ze zápisů těchto prvních schůzí lze pozorovat účetnictví obce. Vesnice 

podávala každoročně účetní uzávěrku. Tyto uzávěrky9 dokazují, že vesnice nejvíce 

vydělávala na zemědělství, přičemž největší příjmy měla v roce 1946, a to o téměř 

tři čtvrtiny vyšší než v roce 1947.10 Výnosy v roce 1947 byly dokonce podstatně 

nižší než výnosy z roku 1945.11 Obecně se dá konstatovat, že z těchto tří 

poválečných let byl rok 1946 nejúspěšnější. Obec jednak nejvíce vydělala (a to 

nejen na zemědělství, ale také na přirážkách a dávkách – velkou část těchto peněz 

tvořily dávky ze zábav), jednak Zubrnice velkou část peněz investovaly a to 

především do zemědělství, školství a na bezpečnost. Oproti tomu měla obec v roce 

1945 nejvyšší výnosy (kromě ze zemědělství) z úřední správy a největší výdaje na 

komunikace. V roce 1947 měla obec nemalé příjmy už i z takových oblastní jako je 

zdravotnictví, sociální péče a školství. Její příjmy sice nebyly takové jako o rok 

dříve, rozvoj obce je však patrný. Investice byly v tomto roce celkem rovnoměrně 

rozděleny do všech základních oblastí. (Největší suma ovšem byla přidělena 

zemědělství.) Příjmy a výdaje byly vyrovnány.   

Zároveň se první schůze týkaly ustanovování nových sborů, jako byl prozatímní 

hasičský sbor12, požární přítěž13, Český svaz mládeže14 a do národní správy byli 

přibíráni noví členové15. Nelze opomenout, že 3. září 1945 byla v Zubrnicích, 

v hostinci U Pokorných, založena organizace KSČ, která měla 14 členů.16

                                                            
8

K tomuto zákazu vedly mimo jiné dvě okolnosti. Za prvé to byla smrt osmiletého syna Jana Zíky. 
(Ten si prostřelil břicho pistolí, kterou našli jeho starší bratři v lese, přinesli ji domů a nechali volně 
ležet na stole. Chlapec se zasáhl při neopatrné manipulaci s ní.) Za druhé to byla smrt chlapce, který 
procházel lesem stejnou stezkou, jakou chodila vysoká zvěř ke studánce pít. (Byl zastřelen chlapci, 
kteří byli na čekané se zbraní, kterou našli, a spletli si ho s laní.)
9

Z let 1945 – 1947.
10

1946 – 37 385Kčs, 1947 – 10 880.
11

1945 – 21 432Kčs.
12 Členové: Václav Pěchouček, Vladimír Semrád, Miloslav Popelka, Václav Vrkoslav ml..
13 Členové: Václav Vrkoslav, Jiří Wimmer, Bedřich Semrád.
14 Předseda: Josef Vrdlovec.
15 Josef Pýcha, Bedřich Semrád, Frnatišek Borovec ml..
16 Zakládající členové: Josef Bretl, František Smolík, Stanislav Michal, František Pospíšil, František 
Borovec, František Borovec st., Jan Kolář, Josef Kaplan, Josef Formánek, Josef Zelený, Otto 
Šajnosta.
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1.2.2. Přerozdělování německého majetku

Rozdělování německého majetku českému obyvatelstvu, domů zejména, bylo

řízeno centrálně okresním národním výborem, vyřizování žádostí měl však na 

starosti právě první český usedlík vesnice17, Stanislav Míchal. Domy byly 

přidělovány za poplatky, které však byly pro mnohé lidi vysoké, a tak mnohé 

z největších zubrnických statků nebyly vůbec novým obyvatelstvem osídleny. 

Osidlování domů po odsunutém obyvatelstvu bylo stanoveno podle dekretů 

prezidenta republiky ze dne 17. července 1945 o jednotném řízení vnitřního osídlení 

27/1945 Sb..18 Každý nový obyvatel vesnice obdržel výměr o určení odměny 

národního správce podniku polního hospodářství o výměře do 30 ha. Podle tohoto 

výměru byla vlastníkovi půdy z čistého výnosu odečtena určitá částka, kterou byl 

povinen zaplatit Národnímu pozemkovému fondu. Částka měla dvě splatná období 

(první polovina částky do 31. října 1945, druhá do 1. února 1946) a za její 

nesplacení hrozila vlastníkovi exekuce. Těchto výměrů je zachováno deset a jsou 

uloženy v Okresním archivu v Ústí nad Labem. 

Zároveň s výměrem odevzdávali noví obyvatelé domů přihlášky k soupisu 

nepřátelského majetku, který propadl konfiskaci. Podle soupisů těchto majetků je 

patrné, že Češi, kteří se do Zubrnic stěhovali, zabírali spíše domy s průměrně 

velkým majetkem. Původní obyvatelé stavení vlastnili z cennějších předmětů 

obvykle pouze jeden motocykl. 

Účastníci odboje žádali o slevu úhrady na domech, které kupovali. Jednalo se o 

tři muže. Vasil Uhrin, Jan Popelka a Václav Nosek. Vasalovi Uhrinovi byla 

přiznána úleva, její výši se však nepodařilo dohledat. Václavovi Noskovi úhrada 

přidělena nebyla. Jeho žádost byla označena za bezpředmětnou, protože budova, o 

niž zažádal, byla určena ke zbourání a Václav Nosek mezitím koupil jinou budovu 

trhovou smlouvou. Reakce na žádost Jana Popelky není dochována.

1.3. Příliv a následný odliv českého obyvatelstva v Zubrnicích 

České obyvatelstvo přicházelo do vesnice osidlovat domy po původním 

německém obyvatelstvu19. Výše jsem zmínila, že většina velkých domů zůstala 

                                                            
17 Přídělová listina půdy z roku 1947.
18 Dekret presidenta republiky ze dne 17. července 1945 o jednotném řízení vnitřního osídlení 
[online].[cit.2010-03-20].URL.:<http.://www.psp.cz/docs/laws/dek/271945.html>.
19

Ne vždy probíhalo osidlování domů po Němcích ideálně. Svědčí o tom například obydlování 
druhého největšího statku v Zubrnicích (č. p. 61), kde původně bydlela rodina statkáře Richtera. Po 
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neobydlena. Nejednalo se však o všechny. Jako problém se však ukázalo, že Češi, 

kteří do vesnice přišli ze středozemí a osídlili největší zubrnické domy, byli obvykle 

bezzemci, kteří do této chvíle prakticky nic nevlastnili, a proto neuměli na velkých 

pozemcích hospodařit. V lepších případech přenechávali tyto domy jiným českým 

obyvatelům vesnice. Takovýto postup opouštění nemovitostí je zaznamenán 

dochovanými dokumenty týkající se Václava Zeleného. Ten se do Zubrnic 

nastěhoval v roce 1945 a o rok později, 1946, jej opustil na vlastní žádost. Svůj 

majetek měl předat novému majiteli domu, Františkovi Horákovi. Dům i jeho 

inventář byly předány kompletně, včetně nábytku i zvířectva. Že se jednalo o 

nemalé hospodářství, svědčí například dokumentace živého inventáře domu.20

Odcházející byl povinen zaplatit za národní správu za rok 1945, za odprodaný 

dobytek, 60% tržby za ovoce za rok 1946 a pachtovné za rok 1946. Celkem se 

jednalo o téměř 44 000Kčs.21 V horších případech domy nebyly předány novému 

vlastníkovi, ale byly českým obyvatelstvem vybydleny, následně chátraly a posléze 

byly obvykle určeny ke zbourání. 

1.3.1. Tzv. „bouračky“

Na úvod této kapitoly zmíním počty domů v Zubrnicích od devatenáctého století

do roku 1970. V roce 1869 je zubrnicích 83 domů, v Týništi 26. V roce 1930 je to 

v Zubrnicích 89 a v Týništi 32. Po druhé světové válce jsou však čísla již podstatně 

menší. V roce 1950 bylo v Zubrnicích 76 domů, v Týništi 32 a o dvacet let později, 

v roce 1970, je v Zubrnicích i Týništi dohromady celkem 62 domů.22

Jak již bylo řečeno, do domů, které čeští obyvatelé opustili, se většinou už nikdo 

jiný nenastěhoval, a proto byly domy během několika let určeny k postupné 

demolici. Dnešní zubrnický kronikář, František Kierschner, se se svou rodinou 

přistěhoval do obce v roce 1953. Jeho otec v témže roce koupil jednu z nejmenších 

vesnických usedlostí za 250 Kčs. To byla neobvykle nízká cena a byla způsobena 

                                                                                                                                                                         
příchodu českých obyvatel byla nucena odejít, každý člen rodiny měl povoleno odnést sis s sebou 25 
kg osobních věcí. Dcery statkáře si chtěly vzít své nejlepší věci, ale nově příchozí majitelka jim 
veškerou výbavu vyházela a do kufru dala pouze věci staré. Případ byl však po stížnostech Němek 
vyřešen a bylo jim povoleno vzít si při odchodu věci nové.
20

4 krávy, 2 telata, 2 voli, 1 hříbě, 7 slepic.
21

Protokol o převzetí inventáře Václava Zeleného ze dne 18. listopadu 1946, vyúčtování 
s odcházejícím přidělencem ze dne 25. listopadu 1946.
22

FIALOVÁ L.: Retrospektivní lexikon ČSSR 1850 – 1970, Praha, 1978.
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právě tím, že dům byl určen k demolici. „Všechny domy, které měly být zbourány, 

měly na sobě černý kříž, to byla i naše chalupa.“23

Většina domů určených k demolici však toto štěstí neměla, a tak byla zbourána a 

rozebrána. V naprostém případě se jednalo o domy z velké části dřevěné (ať už 

typicky české roubené stavby, nebo německé hrázděné), a proto byly rozebírány na 

jednotlivé trámy, které si obyvatelstvo odnášelo domů jako topný materiál. Právě 

tímto způsobem přišla vesnice o velice cenné stavby a památky. Trámy z domů, 

které byly páleny v domácích pecích, byly obvykle bohatě vyřezávané.24

K rozebírání jednotlivých domů začalo hojně docházet v roce 1948 a to jak 

k neoficiálnímu rozebírání (tedy krádežím), tak oficiálním. Právě v roce 1948 

začaly na pobočku Národního pozemkového fondu v Teplicích chodit žádosti o 

odhad tzv. bouraček. Dochovány jsou čtyři odhady, všechny z roku 1948. V žádosti 

o odhady se uvádí, že: „…mnozí zemědělci potřebují nutně materiál z těchto 

bouraček k opravě stodol. Nyní je vhodná doba pro zemědělce ku konání 

oprav.“25Všem žádostem bylo vyhověno. Budovy byly obvykle popsány jako 

přízemní sruby z jedné části cihlové, z druhé dřevěné. Odhady uvádějí, že dřevo je 

jedna shnilé, jednak v něm řádí červotoč a celkové znehodnocení budov je 

nejčastěji uváděno 95% a více. Ceny těchto bouraček se pohybovaly kolem 

2 500Kčs. Na zaplacení měl kupující obvykle deset měsíců.26

Likvidace se netýkala pouze jednotlivých stavení, ale také celých vesnic. Již 

v roce 1945 započala demolice Staré Homole, osadě, která přináležela k Zubrnicím. 

Jako důvod demolice byl udáván urychlený odsun Němců a nulový příliv nového 

obyvatelstva. Protokol o likvidaci zemědělských usedlostí v osadě Stará Homole za 

dne 10. září 1945 uvádí, že živý inventář z obce (chovný i jatečný), bude označen, 

jeho cena odhadnuta, a rozdělen. Jatečný dobytek byl poslán na jatka do Ústí nad 

Labem. Mrtvý inventář měl být sepsán místní rolnickou komisí, odvezen do 

Zubrnic a tady rozdělen mezi zájemce.27 O dva roky později začaly do pobočky 

Národního pozemkového fondu v Teplicích chodit stížnosti o rozprodávání krytin 

v osadě Stará homole – Zubrnice. „Jak nám bylo hlášeno, někteří občané obce 

                                                            
23 František Kierschner, kronikář obce Zubrnice od 1.1.2009. Rozhovor pořízený 25. září 2009.
24

Tamtéž.
25

Žádost o odhad bouraček, č. j. 61/48 ze dne 3. června 1948. 
26

Hlášení uprázdněné budovy – demolování, Teplice, zn. 6239/49 – VIII – 85 ze dne 24. ledna 1948.
27

Protokol o likvidaci zemědělských usedlostí v osadě Stará Homole, obec Zubrnice, pol. o. Ústí nad 
Labem, v důsledku urychleného odsunu Němců z uvedené osady ze dne 10. září 1945. 
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Leština, rozebíraliv osadě homoli patřící k Zubrnicům, střechy na domech, 

vytrhávali prkna a krovy aniž k tomu měli povolení od NPF a Osídlovací komise 

ministerstva zemědělství. Žádáme Vás o zjištění těchto pachatelů z obce Leština a 

zavedení trestního řízení.“28  Následně bylo zjištěno, že krytiny rozprodává lesní 

správa Děčína, která plánovala takto rozprodat materiál z celé osady a prostor 

zalesnit a to přesto, že veškeré budovy v Homoli byli konfiskátem podle tzv. 

Benešova dekretu. Škoda byla vyčíslena na téměř 20 000Kčs, skutečná škoda však 

byla nevyčíslitelná. Do té doby byly budovy v dobrém stavu, ale po odebrání 

krytiny a došků shnily celé krovy, zdivo se rozpadlo.29 Domy nebyly zachráněny 

ani obnoveny. Dodatek u protokolu z roku 1951 však dodává, že bylo později 

zjištěno, že budovy ze Staré Homole byly skutečně přídělovým řízením dány do 

vlastnictví Československým lesů, a to již v roce 1947, a určeny jako bouračky.

Ne všechny neosídlené zubrnické domy byly nakonec zbourány. V padesátých 

letech se vedení obce stále snažilo nalákat nové obyvatele do vesnice, a proto 

některé domy přestavovalo na bytové jednotky.

1.4. Zemědělství

Účetní uzávěrky Zubrnic z let 1945 – 1947 dokazují, že vesnice i po druhé 

světové válce nejvíce vydělávala na zemědělství. Na zemědělství nejen vydělávala, 

ale také to bylo odvětví, do kterého vkládala nejvíc financí. Po roce 1945 byla půda 

rozdělena mezi jednotlivé vlastníky, přičemž každý z nich dostal 6 – 15 ha 

zemědělské půdy. Zubrnice musely plnit celkové povinné dodávky, které pro ně 

určoval Okresní národní výbor v Ústí nad Labem. Dodávky se rozepisovaly podle 

výměry polí a počtu zvířectva. Obec dodávky sice plnila, ale protože ještě stále 

probíhalo velké stěhování obyvatelstva, ne všichni zemědělci stíhali dodávky plnit, 

o to větší dodávky tedy poskytovali zemědělci už natrvalo usedlí. V roce 1947 se 

katastrofální sucho řešilo tzv. „sousedskou výpomocí“, při níž dodávky pomáhali 

plnit i dělníci z továren.

V roce 1948 se začínaly objevovat názory prosazující kolektivizaci. Do 

společného vlastnicí zatím vstoupili pouze majitelé menších polí. Zároveň se však 

                                                            
28  Stížnost k Okresnímu národnímu výboru v Ústí nad Labem číslo R 30 – 227/48 ze dne 8. března 
1948. 
29

Protokol sepsaný v kanceláři Místního národního výboru v Zubrnicích č. j. 20029/48 – VIII – 85 
ze dne 22. srpna 1949.
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částečně od zemědělství začalo upouštět a lidé začínali za prací dojíždět do továren.

15. června 1949 obdrželi členové místního národního výboru Zubrnice Schválení 

přípravného výboru JZD od okresní družstevní rady v Ústí nad Labem.  22. 

července 1949 bylo schváleno ustanovení JZD, jehož předsedou se stal Miloslav 

Popelka30. V jeho představenstvu bylo celkem šest lidí. Záznamy31 uvádějí, že 

všech šest členů bylo v komunistické straně a výměra půdy tří z nich byla 5 – 10 ha, 

dalších tří potom 10 – 15 ha. Celkový počet členů JZD byl 18 (všichni členové 

komunistické strany), z toho 15 lidí bylo zemědělci a 2 se živili jako dělníci. Jejich 

výměra půdy se pohybovala od 5 do 15 ha. Celková výměra půdy všech členů JZD 

byla 34, 75 ha. V roce 1953 došlo k několika vyloučením z JZD. Jednalo se celkem 

o osm osob (většinou manželských párů), jímž bylo následně do soukromého 

vlastnictví předáno několik pozemků. Obvykle se jednalo o cca 5 ha.

V lednu 1950 bylo místní JZD zaregistrováno u okresního soudu v Ústní 

nad Labem a zemědělský odbor ONV schválil ustavení JZD prvního typu. Práce 

byla soustředěna především na ovocnářství. Na přelomu čtyřicátých a padesátých 

let byly vysázeny především jabloňové sady a černorybízové krskovny. Ovocný sad 

byl pojmenován Sad míru. Nejlepší úroda byla v roce 1952. 

Ovocných stromů bylo ve vesnici bezpočet. (O tom, že ovocnářství se 

v Zubrnicích dařilo, svědčí i fakt, že za první republiky bylo sklizené ovoce 

shromážděno na místním nádraží a z tohoto místa odváženo přes Ústí nad Labem až 

do Německa.) Bohužel pro stromy, většina z nich stála uprostřed polí a byla tedy 

obklopena obilnou úrodou. To se z počátku nezdálo být problémem. Obilí bylo 

sklízeno za pomoci koňské síly a povřísla byla pletena ručně. (Kvůli obrovskému 

množství sklizně byli do vesnice každoročně zváni brigádníci, délka žní byla potom 

obvykle jeden měsíc – byly provozovány noční výmlaty.) V polovině padesátých let 

však nastal převrat v podobě samovazu. Tomuto modernímu stroji stromy 

překážely, a proto byly v letech 1955 a 1956 odstraněny i s kořeny. Proti tomuto 

devastování se pokusila zasáhnout zubrnická kronikářka (do 31. 12. 2008) Josefa 

Capljuková článkem do časopisu Mladý svět, nebylo mu však zabráněno. Po tomto 

zákroku začalo místní ovocnářství silně upadat. (Ještě později se díky využití 

moderní techniky rapidně zkrátila doba žní. Měsíční žně se staly záležitostí 

                                                            
30

Povoláním rolník.
31

Přehled o stavu a činnosti JZD v Zubrnicích ze dne 31. března 1950. 
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jednodenní. Mohlo za to především používání kombajnů, v šedesátých letech jich 

vesnice měla šest.)

Problémy v padesátých letech nastaly především v oblasti chovu. Vesnice 

neplnila dodávky masa, mléka ani vajec. Stále více lidí se stalo členy JZD. Na 

druhou stranu však v roce 1956 pět rodin vystoupilo a dvě se odstěhovaly. V roce 

1953 má zemědělskou půdu v osobním vlastnictví už jen šest rodin. Odliv 

obyvatelstva byl značný, proto se vedení vesnice snažilo zaměřit na nábor nových 

rodin. Zemědělství ovšem upadá, JZD nestíhalo plnit dodávky32 (v druhé polovině 

50. let byla situace tak špatná, že byly dodávky prováděny na úkor základního 

stáda). Většina krav trpěla tuberkulózou. Přes velké úbytky základního stavu 

zvířectva, byly postaveny dva nové kravíny, čímž se JZD ještě více zadlužilo.

Postavení dvou nových kravínů však mělo ještě jeden, podstatně závažnější, 

důsledek – výrazné zhoršení kvality pitné vody. Do této doby využívali obyvatelé 

vesnice vodu, která proudila přítokem z kopců. Jednalo se o vodu velice kvalitní. 

Právě tato voda však byla od nynějška využívána pro potřeby nových kravínů a pro 

obyvatele byl vybudován přívod nový. Z tohoto přívodu však tekla voda velice 

nekvalitní, zdraví závadná.33 „Prádlo jsme nikdy nevyprali doběla, pěna z vařících 

se knedlíků byla úplně zrzavá.“34

Bylo zrušeno pěstování cukrovky. Nedá se tedy divit, že za této situace na 

tom hospodářství bylo skutečně špatně a objevily se snahy o zavedení přidružené 

výroby, jednalo se především o těžbu písku v místní pískovně a svářečské práce.

V roce 1959 byl vypracován plán na konsolidaci a v jeho rámci byl uzavřen 

plán na léta 1959 – 1960. „Bylo sníženo množství obilovin z 54, 6% na 51%, 

pěstování krmných plodin zvýšeno z 15, 5% na 38%“35 V šedesátých letech se 

sloučilo JZD Zubrnice a JZD Týniště (patřící doposud pod okres Litoměřice), tím 

vznikl větší celek a byla tak více využívána mechanizace. Předsedou sloučeného 

JZD se stal Miloslav Peterka, jeho místopředsedou Karel Kášek. Zaměření spadalo 

především na chov skotu. Zvířata byla umístěna na pastvinách staré Homole, kde 

s nimi byli i pastevci36, kterým jako obydlí sloužil vyřazený železniční vagón.

                                                            
32 V roce 1957 nesplnilo JZD plán o 240 000 Kč.
33

František Kierschner, kronikář obce Zubrnice od 1.1.2009. Rozhovor pořízený 25. září 2009.
34 Josefa Capljuková, zubrnická kronikářka.
35

CAPLJUKOVÁ J.: III. celonárodní soutěž kronikářů k 40. Výročí osvobození ČSSR Sovětskou 
armádou, Obec ZUBRNICE, 1984, Zubrnice.
36 Václav Kacl, Bohumil Slanec.
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Celkově se JZD začíná dostávat z recese. „Družstevníci byli za odměnu 

posíláni na bezplatnou rekreaci a lázeňské léčení.“ 37V zemědělství ovšem chybí 

pracovní síla. I přes značnou mechanizaci jde o velkou dřinu, a přestože platy oproti 

předchozím létům stoupaly, nedosahovaly takové výše jako platy v průmyslu. 

1.5. Politická situace

Ještě v listopadu 1945 fungovala v Zubrnicích místní stranická kandidátka, 

složená podle politické příslušnosti komunisty Stanislava Míchala a tří nestraníků –

Josefa Vrdlovce, Františka Švejdy, Jiřího Wimmera. Na základě voleb, které se 

vesnici konaly 3. července 1946 byl v Zubrnicích ustanoven místní národní výbor, 

jehož předsedou se stal právě Stanislav Míchal a místopředsedou Josef Bavorák (ten 

ale již v listopadu téhož roku Stanislava Míchala v jeho funkci nahradil). Místní 

národní výbor byl složen pouze z komunistů a kromě předsedy a místopředsedy byli 

všichni zemědělci. V září 1945 měla KSČ v Zubrnicích pouze 14 členů, o tři roky 

později, na jaře roku 1948 jich však už měla 51.

1.6. Školství

Již v roce 1945 fungovala v Zubrnicích tzv. obecná škola. Nacházela se ve 

stejné budově, v jaké se původně nacházela škola pro německé děti. Tato školní 

budova byla po příchodu českého obyvatelstva vydesinfikována a vyčištěna. Výkaz 

o inventáři byl odevzdán Ministerstvu školství a osvěty společně se správou, že ve 

škole byla ponechána bývalá školnice jako strážkyně budovy a že školu je třeba 

uzavřít, protože v obci nejsou žádné děti školního věku. Přesto však byla škola 

otevřena a nastoupilo do ní 48 dětí české národnosti. Ještě v říjnu bylo ve škole 

provedeno pátrání po případných trhavinách a třaskavinách, žádné však nebyly 

nalezeny.38

Už za chodu školy bylo zažádáno o její ustanovení. Mělo se jednat o školu 

dvojtřídní s jedním místem řídícího učitele a jedním učitelským místem.39 Této 

žádosti bylo vyhověno, škola byla otevřena 8. října 1946, zatím však byla škola 

ustanovena jako jednotřídka, jejímž kantorem se oficiálně stal Josef Vrdlovec, který 

                                                            
37 CAPLJUKOVÁ J.: III. celonárodní soutěž kronikářů k 40. Výročí osvobození ČSSR Sovětskou 
armádou, Obec ZUBRNICE, 1984, Zubrnice.
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Trhaviny, třaskaviny, pátrání po nich, č. j. 67/45 za dne 22. října 1945. 
39

Zubrnice, školní okres Ústí nad Labem. Zřízení a otevření obecné školy, č. j. 2931/45 ze dne 14. 
října 1945.
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děti vyučoval od samého počátku. V prvních měsících však počet dětí neustále 

stoupal, což nakonec (při počtu 61 dětí) vedlo k otevření druhé třídy, jejíž 

kantorkou se stala Marie Vajsochrová. 12. května 1946 se ustanovila místní školní 

rada a začalo její čtyřleté funkční období. Řídícímu učiteli byl přímo ve školní 

budově přidělen byt. Škola měla problémy jako každá začínající škola. Její rozvrhy 

často nebyly schvalovány školním výborem, příliv a odliv dětí byl značný. (Právě 

na počtu dětí ve škole jde pozorovat pohyb obyvatelstva ve vesnici. Do první třídy

1. září 1945 nastoupilo 48 dětí, 21 chlapců a 27 dívek. „V průběhu roku se 

přistěhovalo 16 dětí, odstěhovalo se 39 žáků. Školní rok v první třídě byl ukončen 

s 25 žáky. Obdobná situace byla i ve druhé třídě.“40)

Děti z přilehlých vesnic navíc často školu musely měnit. Někdy jim jako jejich

škola byla určena zubrnická, někdy docházely do nedalekého Malého Března. Ve 

škole byla ještě v průběhu čtyřicátých let opravena tělocvična a bylo jí darováno 

loutkové divadlo. V roce 1948 byla také ve vesnici založena mateřská škola.

Na počátku padesátých let přestala být škola vyhovující kvůli zhoršujícím se 

jednak hygienickým podmínkám, jednak stavu budovy (do školy zatékalo apod.). 

Bylo zažádáno o opravu školy, tato žádost však byla zamítnuta, protože nebyla 

v pětiletém plánu. Školní výlety dětí, které byly ve čtyřicátých letech běžnou 

součástí (obvykle se jezdilo do Hřenska) nahradily brigády v lese – sázení stromků 

a vytrhávání bodláků. Kantoři byli vyměněni. Poměrně se zhoršil prospěch žáků. 

Vedení školy žádalo Okresní národní výbor v Ústí nad Labem o umístění 

propadajících žáků nastálo do internátní školy. (Tento špatný prospěch je 

odůvodňován velkým přílivem obyvatelstva z Kadaně, údajně šlo o rodiny, které se 

řádně o své děti nestaraly, rodiče byli obvykle alkoholici.)41 Zároveň žádalo o 

zřízení družiny. Zároveň žádalo o zřízení družiny. „Druhým nedostatkem je, že 

dosud nebyla zřízena družina mládeže. Výchovné působení učitelů během roku při 

vyučování bylo mařeno vlivem mimoškolního života dětí (potulování po vsi 

apod.)“42 Po celá padesátá léta se počet žáků pohyboval okolo 90. Byla zrušena 

výuka římskokatolického náboženství. O děti bylo postaráno zdravotně. Děti 

dostaly nové učebnice a byl rozšířen rozvrh – to mělo mít za následek rapidní 

                                                            
40 CAPLJUKOVÁ J.: III. celonárodní soutěž kronikářů k 40. Výročí osvobození ČSSR Sovětskou 
armádou, Obec ZUBRNICE, 1984, Zubrnice.
41

Zpráva o průběhu školního roku ze dne 8. července 1957. 
42

Výroční zpráva o školním roce 1955 – 1956 ze dne 19. června 1956. 
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zlepšení prospěchu žáků. Dvakrát ročně docházely k zubaři, jednou ročně na 

komplexní prohlídku, podstupovaly očkování. Kantoři byli povinni účastnit se 

učitelských konferencí.

Škola fungovala do šedesátých let. V roce 1962 byla v budově zřízena školní 

družina a knihovna. Formálně v tomto roce prošla škola zásadní rekonstrukcí, 

prakticky k ní však nedošlo. V prosinci roku 1971 dům vyhořel. Tento požár byl 

způsoben propadnutím podlahy kolem komína na půdě, která od kamen chytla. 

Shořela velká část půdy a střechy. Škola měla být opravena v urychleném termínu, 

aby děti mohly v září opět nastoupit do školy. Tato oprava byla provedena jen 

částečně, spravena byla pouze střecha. Děti v září do školy již nenastoupily. Jako 

důvod bylo uvedeno, že žáků by bylo pouze padesát, což se prakticky rovná 

poválečnému stavu, a to je nedostatečný počet pro vyučování. Budovo po zrušení 

školy využívala několik let firma KOH-I-NOOR, která zde měla sklad, a proto 

historická budova i nadále chátrala a to až do doby, kdy ji pod svou správu dostal 

Skanzen lidové architektury Zubrnice.43,44

Dnešní zubrnické děti musí za povinnou školní docházkou dojíždět do zhruba 

deset kilometrů vzdáleného Velkého Března.

Mateřské školy a jesle poblíž Zubrnic nebyly, protože ženy zůstávaly doma 

s dětmi. To však bylo považováno za handicap, který bylo nutno napravit. Už na 

počátku padesátých let byl proto zřízen dětský útulek45, kam matky své děti 

umisťovaly, aby mohly nastoupit do pracovního poměru. V roce 1952 vznikla 

v Zubrnicích i mateřská škola a to v prostorách bývalého zemědělského útulku.   

1.7. Lékařská péče

První český lékař nastoupil do nedalekého Velkého Března počátkem roku 

1946. Jednalo se o doktora Engla. Kronika uvádí, že za návštěvu nemocného si 

účtoval 100 Kčs. V témže roce se v obci narodily 3 děti bez lékařské pomoci, 

protože se rodičky nedovolaly sanitky. Pro jednu z rodiček dojela sanita několik 

málo hodin po porodu. Do nemocnice ji však již neodvezla, protože měla povoleno 

odvážet pouze rodičky. Jediný, kdo u těchto porodů asistoval, byla porodní bába, 

paní Vrkoslavová.
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ČVS-VV-10.640/1, SNB oddělení vyšetřování VB, Ústí nad Labem, 27. prosince 1971. 
44

ZDŠ – Zubrnice – Oprava školy po havarijním stavu, Ústí nad Labem, 18. května 1972.
45 Pěstounkami zde byly Anna Zavřelová a Anna Foldýnová.
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Zdravotní péče se zlepšila až v padesátých letech. Provizorně byla zřízena 

gynekologie, pojízdná zubní laboratoř, kterou využívali zejména starší občané. Děti 

byly oočkovány proti tuberkulóze. Byla založena organizace Českého červeného 

kříže 46 a pro obyvatele vesnice zahájen kurz první pomoci.

1.8. Změna vzhledu obce

V Zubrnicích už nikdy nebydlelo tolik obyvatel, kolik jich zde bydlelo před 

válkou. Navíc, jak již bylo zmíněno, spousta lidí domy osídlila jen krátce a poté se 

definitivně odstěhovala. Ve vesnici tedy bylo stále mnoho neobydlených domů, 

které však v této době chátraly natolik, že je v podstatě nebylo možné obývat. 

V druhé polovině šedesátých let začínají Zubrnice často navštěvovat Němci. Byli to 

zejména původní obyvatelé vesnice, kteří byli po válce odsunuti a nyní se do obce 

přijeli podívat, aby viděli, co se děje s jejich majetkem. Vedení kraje se ovšem 

obávalo možného skandálu, a proto byly chátrající domy odstraněny. Do vesnice 

byla povolána československá armáda, která srovnala pomocí vojenské techniky 

domy se zemí. V Zubrnicích bylo vybouráno především centrum vesnice. Místo 

domů byla udělána nová asfaltová silnice a kolem ní dva okrasné parčíky. Také zde 

byla postavena malá prodejna potravin, která v obci stojí dodnes, byť je již 

uzavřena. Jedná se o klasickou socialistickou architekturu. 

                                                            
46 Jejíž předsedkyní byla Marie Švejdová.
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2. Založení zubrnického skanzenu

Myšlenka zrození zubrnického skanzenu vznikala postupně. Jejím hlavním 

iniciátorem byl PhDr. František Ledvinka, etnograf a odborník přes lidovou 

architekturu, technické památky a historické plužiny. Dříve než vznikla myšlenka 

samotného skanzenu, vznikla potřeba záchrany lidové architektury, tedy domů 

v Zubrnicích s velkou historickou hodnotou. Tato záchrana patří k velice cenným, 

protože v našem státě dosud není výzkumu, prezentaci a ochraně historické plužiny 

(a stejně tak i krajinným celkům s rozptýlenou zástavbou a soustavou drobných 

technických památek) věnována náležitá pozornost.

Kromě PhDr. Františka Ledvinky, vedoucího a koordinátora řešitelského týmu, 

byli hlavními členy záchrany zubrnické architektury PhDr. Miroslav Grisa, CSs. 

(historik), PhDr. Martin Ebel (historik), Ing. Jitka Ledninková (ekoložka), Ing. 

Libor Kunte (ovocnář) a Ing. Vilkus (ovocnář).47

2.1. Historie Skanzenu lidové architektury Zubrnice

Soubor lidové architektury Zubrnice (SLA) vznikal od roku 1974 v rámci 

bývalého Okresního muzea v Ústí nad Labem. Základním impulsem byla záchrana 

barokního kostela sv. Máří Magdalény před demolicí. Ta byla z iniciativy muzea 

odvrácena a kostel se podařilo zachránit alespoň jako depozitář muzea. Se 

záchranou kostela je spjata i záchrana zemědělské, roubené usedlosti ve středu 

obce, která byla taktéž určená k demolici. I roubenou usedlost (č.p. 61) se podařilo 

do měsíce získat a začít se záchrannými pracemi. Zemědělská usedlost č. 61 je 

cenným dokladem lidového stavitelství Českého středohoří. Zachraňována byla 

svépomocí pracovníky muzea, zprvu bez jakéhokoli záměru. Budovu bylo potřeba 

nejprve zcela vyčistit, zbavit dřevomorky, spravit střechu. Už v roce 1975 se zde 

konala 1. letní aktivita mládeže (od roku 1976 byly organizované prázdninové 

brigády studentů pravidelné), při níž se dům již téměř vyčistil, a tady také vznikla 

myšlenka první expozice. Mělo se jednat o malou výstavu v přední části domu.   

K památkářským aktivitám v Zubrnicích panoval zpočátku ze strany tehdejších 

funkcionářů okresu, kraje a ministerstva kultury odpor, který se však podařilo 

odstranit. Díku tomu mohly práce památkářů v Zubrnicích pokračovat a výsledkem 

bylo vyhlášení středu vesnice památkového ochranného pásma. V této době byla do 
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LEDVINKA F.: Záchrana a dokumentace drobných venkovských technických staveb Českého 
středohoří, Zubrnice, 2005, s. 2.
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obce přenesena první památka. Jednalo se o barokní studnu ze Střížovic (malou 

vesnici v ústeckém kraji, která byla již téměř vybydlena) u níž hrozilo nebezpečí, že 

bude zdemolována. 

V druhé polovině sedmdesátých let začaly vlastní stavební práce. Největším 

problémem při pracích nebyl nedostatek financí (jak je tomu dnes), ale nedostatek 

odborných, kvalifikovaných pracovníků a některého úzkoprofilového stavebního 

materiálu. Mnohé práce byly stále dělány svépomocí a zubrnický skanzen se tak stal 

jediným skanzenem, kde byla velká část oprav prováděna vlastními silami nebo se 

studenty (kterých se tu o prázdninách vystřídalo pravidelně kolem čtyřiceti).

Muzeum do své správy získalo i místní nádraží a s tímto získáním začal boj o 

obnovu trati z Úštěka do Velkého Března přes Zubrnice, zejména o její 

nejatraktivnější část, zhruba šestikilometrový úsek ze Zubrnic do Velkého Března. 

Se získáním železniční trati byla započata jednání o vzniku muzejní železnice. Ta 

dnes skutečně existuje. Před jejím otevřením byla, mimo jiné, osazena druhá kolej 

s třemi historickými výhybkami, postavena garáž na drezíny, asanován velký sesuv 

trati pod nádražím a do sbírek muzea zajištěno několik drážních historických 

vozidel. Zároveň pokračovaly práce na obnovení železničního úseku Zubrnice –

Velké Březno. Do roku 1992 investovalo muzeum do opravy nádraží a trati více než 

jeden milion korun. I na této obnově se z velké části podíleli studenti (zejména se 

jednalo o studenty děčínské průmyslové školy dopravní) a nadšenci. Železničním 

nadšencům byla expozice muzeem pronajata za symbolickou cenu a ti dále na této 

technické památce pracují.

Muzeum lidové architektury bylo poprvé pro veřejnost otevřeno na podzim 

roku 1988. Tehdy se jednalo o zemědělskou usedlost č. 61 a k ní přilehlý dvůr. 

Postupně přibývaly i další objekty, kterými byl starý vesnický obchod, sušárna 

ovoce, kostel sv. Máří Magdalény, škola a vodní mlýn v Týništi č. p. 27.48

Po roce 1989 byla rozšířena památková ochrana obce na vesnickou 

památkovou rezervaci. V současnosti je veřejnosti zpřístupněna i stará vesnická 

škola, kterou se v témže roce podařilo získat od okresní privatizační komise. „Nový 

porevoluční zřizovatel ústeckého muzea, Magistrát města Ústí nad Labem, odmítl 

zubrnický skanzen, jakožto zařízení regionální působnosti, nadále spravovat. Proto 

přešlo Muzeum lidové architektury Zubrnice v roce 1994 do správy Památkového 
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František Ledvinka, zakladatel zubrnického skanzenu, rozhovor pořízený 5. ledna 2010
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ústavu v Ústí nad Labem. V roce 2003 bylo na přání zřizovatelů přejmenováno na 

Soubor lidové architektury Zubrnice.“49

Hodnota SLA je především v tom, že obhospodařuje téměř všechny hodnotné 

objekty historického centra vesnice, která dodnes žije vlastním životem, což je 

naprosto ojedinělé. Tyto objekty jsou pouze ojediněle doplňovány o drobnější 

stavby, které byly přeneseny z okolních vesnic. Tyto objekty měly štěstí. V okolí 

jsou i další stavby, které by před demolicí zachránil pouze přesun do muzea, to je 

však limitováno prostorem. Centrum vesnice se již rozšiřovat nedá, a proto se 

pracovníci SLA v současné době orientují na jižní část katastru obce Zubrnice, kde 

by se historická oblast mohla rozšiřovat. V této oblasti je již zcela opraven mlýn č. 

p. 27. Celý prostor je samostatným uzavřeným prostorem, který je izolovaný od 

všech negativních civilizačních vlivů. Tento areál, který je v současnosti rozšiřován 

o další mlýn, zachycuje především 19. století (zatímco v Zubrnicích, jako takových, 

je prezentováno a dokumentováno období od přelomu 19. a 20. století po 50. léta 

20. století, tedy nástupu komunistické diktatury a kolektivizace). V tomto prostoru 

však nejsou rekonstruovány pouze budovy, ale také historická plužina a to včetně 

polních cest, políček, sadů a starého lesního hospodářství.

V současnosti se SLA připravuje na transformaci na ekomuzeum. Budování 

těchto muzeí je v současnosti v České republice velice aktuální. Zájem o tato muzea 

je především potřebou záchranou lidové architektury před likvidací v urbanizačním 

procesu. Právě díky ekomuzeím je možno objekty lidové architektury 

zakomponovat v relativně úplné celky, které odpovídají tehdejším skutečnostem. 

Lidová architektura tak může být citlivě začleněna do širších přírodních a 

společenských souvislostí. „Katastry obcí Zubrnice, Týniště a Touchořiny jsou 

součástí unikátního krajinného celku CHKO České středohoří, který svou 

krajinářskou hodnotou nemá v ČR obdoby.“50 Tato hodnota je však pro zdejší 

obyvatele, snad oslabena každodenním vnímáním, zanedbatelná. Právě ekomuzeum 

by mohlo přispět k oživení vnímání estetické hodnoty zdejší krajiny.51

                                                            
49

LEDVINKA F.: Záchrana a dokumentace drobných venkovských technických staveb Českého 
středohoří, Zubrnice, 2005, s. 6.
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Tamtéž.
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Tamtéž.
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2.2. Význam Skanzenu lidové architektury Zubrnice

SLA Zubrnice je jediným ze skanzenů, kterému se podařilo zachránit lidovou 

architekturu v pohraniční oblasti. Byly to právě hranice České republiky, kde došlo 

v poválečných letech k největšímu úbytku hmotného dokladu života předválečného 

obyvatelstva. Zároveň byly kvůli vyhnání obyvatelstva násilně přerušeny staleté 

tradice a majetkové vazby generací, čímž došlo k zániku výroby a činnosti ve 

specifických drobných provozovnách. Zubrnický skanzen se pokouší tyto zvyky 

zachovat, popřípadě obnovit. Při své práci se SLA nechává inspirovat zkušenostmi 

našich i zahraničních muzeí.52

Pracovníci SLA se zaměřují především na poznání historie a současného 

stavu jak Zubrnic, tak blízkého okolí. Nejedná se však pouze o historii lidskou, ale 

také přírodní. Poznávají se relikty původního životního prostředí rostlinstva, 

ovocných a lesních dřevin. Dokumentuje se výskyt technických památek v Českém 

středohoří a to jak vodních staveb (jezy, stavidla, náhony, regulace přívodu vody na 

vantroky), tak např. teplovzdušných sušáren ovoce.53

2.3. Stavby zahrnující Skanzen lidové architektury Zubrnice

V současnosti je ve skanzenu pro veřejnost přístupných 12 staveb včetně 

školy a kostela. Pět z těchto staveb bylo do Zubrnic transformováno a bylo tak 

zachráněno před demolicí. Jedná se především o stavby menšího typu. 

V současnosti je v katastru obce Týniště opravován mlýn č. p. 28.

Kostel sv. Máří Magdalény

Kostel sv. Máří Magdalény byl postaven v polovině 14. století na místě tehdejší

nevelké dřevěné kaple, která stála v centru vesnice. Kostel byl původně gotický, 

jednolodní. Z počátku 17. století pocházel zvon, ulitý roku 1601 zvonařem 

matoušem v Roudnici nad Labem, který byl zdobený reliéfem ukřižování s Pannou 

Marií a svatým Janem. (Zvon byl za první světové války sejmut a roztaven, 

v současnosti se pořádá sbírka na zvon nový). Kostel měl ještě dva, menší zvony, na 

kterých jsou letopočty 1723 a 1739, které dokumentují přestavbu kostela, která byla 

provedena původně italských architektem Octavianem Broggim do dnešní barokní 
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podoby. Přestavba byla iniciována prvním samostatným administrátorem vlastním 

farnosti v Zubrnicích (zřízena 1723), Františkem Johannem Antonínem Beckem. 

V roce 1939 byl také zhotoven oltář Bolestné Matky Boží, který zhotovil 

litoměřický řezbář Mates Tollinger.

V roce 1763 byla do kostela umístěna nová kazatelna a v tomtéž roce byla 

opravena šindelová krytina sakristie. „Inventář z roku 1761 kostel popisuje jako 

kamennou stavbu s cihelnou krytinou, dřevěnou sanktusovou věžičkou, krytou 

plechem.“54V ohrazení stála márnice. Kostel měl tři oltáře. Hlavní oltář byl 

vyřezávaný, zlacený s obrazem Máří Magdaleny, nahoře byla socha Krista 

obklopená anděly. Hlavní oltář neměl žádné sakrarium, ale vyhloubený sklípek 

přikrytý mříží. Tento oltář byl privilegovaný pro všechny dny. Dále se v kostele 

nacházel již výše zmíněný oltář Bolestné Matky Boží, který byl dřevěný s obrazem 

Panny Marie na plátně. Byl na něm vyřezaný krucifix se dvěma anděly a sochy 

Boha otce se čtyřmi anděly, svatého Víta se dvěma anděly, svatého Jáchyma a svaté 

Anny. Poslední oltář, oltář svatého Antonína, byl taktéž dřevěný. Svatý Antonín byl 

na něm zobrazen na plátně. Dále na něm byly tři portréty – Panny Marie, svaté 

Barbory a svaté Kateřiny. 

V roce 1771 byla provedena rozsáhlá oprava kostelní střechy a kostelní inventář 

byl doplněn několika předměty po zrušení Chotěšovského kláštera (1782) z tamního 

zařízení. Největší renovaci zažil kostel v roce 1815, kdy byla budova nově vybílena, 

varhany opraveny, oltář, kazatelna a obrazy renovovány. 

V roce 1913 byla podle plánů stavitele Antonína Grandissa postavena nová věž. O 

této stavbě se uvažovalo již dříve, plány jsou dochovány z roku 1910. K této stavbě 

bylo přistoupeno, protože stará zvonice byla stavebně závadná a bylo tedy nutné ji 

zbourat. Nová zvonice stojí po levé straně kostela a její cibulová věž je opatřena 

pokryta zinkovým plechem.55

Protože je kostel jednou z nejvýznamnějších částí skanzenu. Právě kostel sv. Máří 

Magdalény byl impulsem pro záchranu lidové architektury v Zubrnicích., právě 

proto se budu jeho opravě věnovat podrobněji. V prosinci 1963 přišla ze Zubrnic 

stížnost do Ústí nad Labem týkající se zabezpečení kostela Máří Magdalény. 
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Zástupci Zubrnic žádají větší zajištění kostelních dveří56, protože těmito dveřmi 

vnikají do kostela pachatelé a ničí kostelní majetek. Pachateli byly zejména děti. 

Těchto dětí bylo mnoho a u většiny z nich se ani nepodařilo zjistit totožnost. (Ti, u 

kterých byla zjištěna totožnost, byli vyslýcháni a u výslechu přiznali, že házeli kameny do 

oken, tahali píšťaly z varhan a nosili je na náves, ničili v kostele lustry a pod..) Ve 

stížnosti je upozorněno i na katastrofální stav kostela, konkrétně na ztrouchnivělou 

střechu, kterou do kostela zatéká a mobiliář kostela s vysokou historickou hodnotou 

je ničen. Nemovitosti, o kterých je ve stížnosti pojednáváno, jsou kvalitní řezané 

barokní plastiky, obrazový materiál a slohové varhany. Zejména o varhanách se 

mluví, protože ty jsou zatékáním do kostela poškozovány nejvíce. Dá se 

předpokládat, že město Ústí nad Labem neposkytlo pomoc kostelu z toho důvodu, 

že bylo naplánováno o rok později, tedy v roce 1964 mobiliář kostela převézt na 

místo, kde bude chráněn a kostel byl určen ke zbourání. Nutno podotknou, že 

varhany jsou v kostele Máří Magdalény dodnes, ale stále v katastrofálním stavu, 

tedy nefunkční. Na jejich restauraci zatím není dostatečné množství finančních 

prostředků.57

V roce 1974 byl kostel určen k demolici. O jeho záchraně se však uvažovalo již 

dříve. V květnu roku 1974 přišel na Farní úřad církve římskokatolické v Ústí nad 

Labem protokol o stavu kostela. Jedná se o žádost, že které Místní národní výbor 

v Zubrnicích informuje farnost o faktu, že v roce 1973 navrhlo Krajské středisko 

památkové péče kostel do zapsání seznamu památek. Jako důvod je uváděn podíl 

významného architekta Octaviana Broggiho na barokní přestavbě kostela. 

V protokolu je uvedeno, že kostel je ve velmi špatném stavu a zástupci Místního 

národního výboru v Zubnicích se ptají členů farnosti, zda počítají s opravou, 

protože právě římskokatolická církev je majitelem kostela.58

V prosinci roku 1976 přišlo do Zubrnic rozhodnutí z Odboru výstavby a 

územního plánování Okresního národního výboru v Ústí nad Labem o zamítnutí 

odstranění kostela v Zubrnicích. Jako důvod bylo uvedeno, že o odstranění stavby 

může žádat pouze vlastník této nemovitosti a tou je v případě kostela Máří 

Magdalény římskokatolická církev, která však o demolici nepožádala. Rozhodnutí 
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dále uvádí, že se se zachováním kostela počítá do budoucna jakožto 

s charakteristickou stavbou.59

Kostel dodnes není ve vlastnictví SLA, ale je stále majetkem římskokatolické 

církve, která ho muzeu pronajímá. Kostel je vysvěcený a jednou za tři týdny se 

v něm konají bohoslužby, většinu času však budova slouží jako výstavní místnost. 

Kostel původně obklopoval hřbitov. Z něho se podařilo rekonstruovat jižní část, kde 

jsou zachráněné kované a litinové kříže z regionu. Hřbitov se dnes již nevyužívá, 

dnešní Zubrnice mají novodobý hřbitov za vesnicí.  

Socha svatého Jana Nepomuckého

Náves vesnice zdobí původní zubrnická socha svatého Jana Nepomuckého, která 

byla v květnu roku 1963 zapsána do seznamu kulturních památek.60 I tato socha 

potřebovala rozsáhlou rekonstrukci, protože však na rekonstrukci nebylo dostatek 

financí, rozhodla kulturní správa Místního národního výboru v Ústí nad Labem, že 

50% nákladů na opravu sochy poskytne Místní národní výbor (tím, že nalezne ve 

své rozpočtu potřebnou částku) a 50% poskytne Okresní národní výbor.61

Dnes je socha zcela zrestaurována a obohacuje tak jak skanzenovou prohlídku, 

tak vesnici samotnou.

Zemědělská usedlost č. p. 61

Jedná se obytnou, jednopatrovou budovu z roku 1808. Tato budova byla první 

zachráněnou lidovou architekturou v Zubrnicích. S jejími opravami se začalo již 

v roce 1974. Zároveň to bylo první stavení zpřístupněné veřejnosti. 

Usedlost č. 61 patřila k nejbohatším ve vesnici. „K hospodářství patřívalo od 17 

do 22 hektarů polí, 1 - 2 ha luk, 5 - 7 ha pastvin, 9 - 18 ha lesa a necelý hektar 

chmelnic. Na počátku 20. století zde měli pár koní, 8 krav, 5 telat, 2 kozy a 3 

prasata.“62Dům obvykle obývala tří generační rodina, kde byly dvě nebo tři děti. 

Rodiče hospodářů bydleli samostatně ve výměnku naproti usedlosti. V 19. století 

zde pracovali dva pacholci a dvě děvečky, počet čeledínstva se ale postupem času 

zredukoval na jednu děvečku. 
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Nejbohatší statek ve vesnici zaujme na první pohled (stejně jako ostatní zubrnické 

budovy) svými střešními otvory. Zubrnice byly chmelařskou oblastí a půdy domů 

byly využívány jako sušárny chmele. Nejprve se chmel sušil pouze prouděním 

vzduchu, později byly v bohatších domech zaváděny sušičky chmele, které k půdě 

vysílaly horký vzduch a tím se rostliny sušily rychleji. V domě č. p. 61 souvisí 

postavení sušičky na chmel se zbouráním původní pece na chleba, která byla 

nahrazena novou a stará se tedy nedochovala. Nedochovalo se ani roubené spodní 

patro domu, to bylo na konci 19. století nahrazeno cihlovým zdivem a místnost byla 

vybavena většími okny. Spodek domu je trojdílný, nachází se v něm tedy světnice, 

černá kuchyně a chlév. Chlév je s domem spojen dveřmi z černé síně, což je typické 

pro zdejší horské oblasti, dveře byly využívány zejména v zimních dobách.63

Dům nese několik zajímavostí typických pro místní region. Jednak to jsou 

kachlová kamna v síni, do kterých se přikládalo z černé síně. Nad topeništěm v síni 

byly dvě nádoby, ve kterých byla neustále udržována teplá nádoba. Další 

zajímavostí jsou parapety s odvody vody ve světnici. Po přestavění roubeného 

spodního patra na zděné byla jednoduchá okna v místnosti do zdí zapuštěna. V zimě 

tak docházelo k velkému orosení oken. Voda však z oken stékala do kanálků, 

kterými protekla do keramických nádob přistavěných k odvodům. Tato svedená 

voda se dala prakticky využít. 

Dnešní vybavení domu, které je návštěvníkům ukazováno, odpovídá zhruba 

počátku 20. století, tedy doby, kdy lidé ještě používaly staré výrobky, zároveň však 

své vybavení domu doplňovaly o nové výrobky vyráběné v továrnách. Černá 

kuchyně a horní patro budovy jsou spíše muzejní expozicí, v níž největší chloubou 

je sbírka ručně malovaných skříní. V současnosti je v jedné z místností pro čeledíny 

sestavován tkalcovský stav, který expozici obohatí. 

Součástí domu je i výměnek stojící naproti. Výměnek je zděná budova z 19. 

století, kterou obývali rodiče hospodáře. Na první pohled se zdá, že staří rodiče měli 

k bydlení mnoho místa, budova má totiž dvě patra. Ve skutečnosti však horní patro 

tvořila půda a dvě třetiny spodního patra tvořil chlév. Rodiče hospodáře tady 

obývali jednu malou místnost v přízemí. Získání tohoto domu pod správu skanzenu 
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nebylo zcela jednoduché, protože dům byl v soukromém vlastnictví. Skanzenu byl 

dán pod ochranu po smrti majitelů. 

Přilehlé budovy u zemědělské usedlosti jsou obvykle dovezeny z okolních vesnic. 

Tím, že byly do Zubrnic transportovány, byly jednak zachráněny před 

zdevastováním, jednak rozšiřují muzejní sbírku a dokreslují tak návštěvníkovu 

představu o životě původních obyvatel vesnice. Z transportovaných budov se jedná 

o kůlnu na vozy, roubený špýchar a hrázděnou stodolu. Kůlna na vozy byla 

dovezena z Řepčic na Litoměřicku v roce 1986. Pochází z konce 18. století a v 

současnosti je v ní návštěvníkům ukazována bryčka, vůz na hnůj a parní 

lokomobila. V témže roce byl do skanzenu transportován i špýchar z Lukova, taktéž 

z 18. století. Hrázděná stodola dovezená o rok dříve (1985) se Suletic představuje 

typický německý hrázděný styl stavění a je tedy kontrastem k okolním budovám 

stavěných v českém, roubeném stylu. Do skanzenu však zcela zapadá, protože se 

nachází na území, kde bylo zcela běžné, že se tyto dva styly mísily.64

Sušárna ovoce

České středohoří bylo jednou z nejstarších a největších ovocnářských oblastí 

v Čechách. Vypěstované ovoce bylo buď moštováno, nebo sušeno v sušárnách. 

V této oblasti bylo v prvních poválečných letech několik stovek různě velkých 

moštáren. V obcích bývalo hned několik sušáren, protože každé větší hospodářství 

mělo obvykle svou. Ovocnářství ale postupně upadalo – dílem odsunem původního 

obyvatelstva, dílem kolektivizace – a proto sušárny postupně zmizely. Objekt 

zachovaný v zubrnickém skanzenu je velmi cenný, a to především proto, že je stále 

zcela funkční. Jedná se o jedinou funkční a pravidelně používanou sušárnu ovoce 

v Českém středohoří. 

I ona však byla, jako většina objektů v Zubrnicích, zachráněna před spadnutím. 

Poválečné obyvatelstvo vesnice sušárnu zčásti zbořilo a později využívalo jako 

smetiště. 

Zubrnická sušárna pochází pravděpodobně z poslední čtvrtiny 19. století, čímž se 

řadí k poslednímu typu vývojové řady selských sušáren. Sušárna je přestavěna, na 

jejím místě původně stála budova o něco menší, jejíž část je zachycena na katastru 

z roku 1843. Budova stojí na nerovném terénu, což je však pro tuto oblast běžné. 

                                                            
64

SOUBOR LIDOVÉ ARCHIEKTURY ZUBRNICE.: Zemědělská usedlost č.p. 61 
[online].[cit.2009-08-13].URL:http://www.zubrnice.cz/cp61.php.



34

Převýšení terénu vyhovovalo vnitřnímu uspořádání budovy. To se dělí na tři části. 

V nejnižší části sušárny je topeniště, které má svůj samostatný vchod. Prostřední 

částí je samotné otopné zařízení s dvěma komorami nad ním. Třetí částí je 

přípravna, kde se ovoce krájelo a manipulovalo se s lískami. Ovoce se sušilo 

minimálně týden, proto v sušárně přespávali muži, kteří topili ve dne i v noci a 

kontrolovali stav ovoce.

V sušárně jsou sušící komory dvě, ohniště je umístěno mezi nimi. Ovoce bylo 

sušeno teplým vzduchem. Ten zahřívaly stěny kanálů a trubek. Vzduch stoupal 

vzhůru komorami a tím ovoce zahříval. Kouř byl z konce topeniště odváděn na obě 

strany komor zděnými kanály a dále odtud plechovými trubkami do zadních 

vnitřních rohů komor, kde ústil do komína.65

Škola

Původní zubrnická škola byla postavena v roce 1768 a jednalo se o dřevěnou 

jednopatrovou budovu, která sloužila jako zemědělská usedlost. Tato budova však

jako škola nevyhovovala, a proto byla přestavěna v roce 1863 na budovu zděnou, 

původně jednopatrovou, později dvoupatrovou. Rozšíření školy bylo nutné kvůli 

velkému přílivu dětí z okolních vesnic. Po první světové válce bylo dětí ještě více, a 

proto školu musel opustit i kantor, který v ní původně bydlel, a na místě jeho bytu 

byla zřízena další učebna. Na počátku 20. století tedy byly ve škole tři třídy, kam 

docházely děti ze Zubrnic, Týniště, Leštiny, Liškova, Staré Homole a obcí, které 

spadaly pod katastr obce Touchořiny. Všechny tři třídy učil pouze jeden člověk. 

Žáci, kteří školu navštěvovali, byli většinou německé národnosti, a proto přestali 

po druhé světové válce docházet. Předpokládalo se, že německé děti nahradí děti 

české. Očekávání se však nenaplnila, a tak byla škola po několika poválečných 

letech zavřena. Skanzen ji však představuje jako školu právě z těchto, poválečných, 

let.66

Vesnický obchod

Vesnický obchod byl v provozu od konce 19. století do padesátých let 20. století. 

Z původního vybavení se dochovala pouze krámská skříň a ostatní vybavení muselo 
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být doplněno. (Jedná se zejména o chladničku, pokladnu, hasicí přístroj, zásobníky 

na kávu a různé reklamní cedule.) Krám, stejně jako škola, představuje svou 

expozicí padesátá léta minulého století.67

Studna

Barokní studna z roku 1695 byla postavena Janem Františkem Kolovratem 

Krakovským z Chlumce. Na jejích stěnách je nápis: „Amor Dei et proimi causa 

frontis“ („láska k Bohu a bližnímu postavila tuto studnu“). Studna je prvním 

přeneseným objektem do Zubrnic (přenesena v roce 1977). Byla transportována ze 

Střížovic, tedy obce, která spadala do panství Jana Krakovského.68

Mlýny na Lučním potoce

V Českém středohoří je hustá vodní síť potoků v nevelkou hloubkou, ale velkým

spádem. Zubrnicemi, Týništěm a okolními vesnicemi protéká Luční potok, který 

přímo vybízí ke stavbám mlýnů (u Zubrnic má průtok průměrně 0,5m3/s a před 

ústím do Labe v Malém Březně 1,2m3/s). Ty zde byly stavěny především v 17. a 18. 

století vrchností nebo církví, později byly prodány poddaným. Jednalo se obvykle o 

malé stavby s jedním kolem a horním náhonem. Ještě v polovině 19. století na 

Lučním potoce stálo 27 mlýnských budov. Ve třicátých letech 20. století jich bylo 

funkčních 16. „Z toho dva byly upraveny na vodní pilu, jeden na výrobnu 

dřevěného zboží, další na výrobu knoflíků a v jednom se mlela prášková barva.“69

Provoz většiny těchto zbylých mlýnů nebyl po druhé světové válce a odsunu 

původního obyvatelstva obnoven.

Tyto vodní mlýny jsou dokladem ekonomických a společenských vztahů své 

doby a názornou ukázkou stavitelských, vodohospodářských a technických znalostí. 

Jsou základním dokladem historie techniky. Mlýny na Lučním potoce sehrály 

významnou roli v ekonomice zemědělské malovýroby v Zubrnicích v 18. a 19. 

století. Právě z těchto důvodů jsou stavby v současnosti historicky ceněny a tedy i 

památkově chráněny. „V současné době začínající energetické krize nabývají 
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lokální energetické zdroje opět stále více významu a stará vodní díla jsou určitou 

výzvou a inspirací pro budoucnost.“70

Mlýn Týniště č. p. 27

Historie mlýna v Týništi č. p. 27, do roku 1945 tzv. Walschmuhle, začíná v roce 

1758, kdy Václav Wunder koupil zdejší pozemek na stavbu mlýna. O rok později 

už byl mlýn připraven k provozu. V roce 1803 prodal mlynář nemovitost svému 

synovi Franzi. Tento rok je významný tím, že je vyřezán na ozdobném sloupu 

mlýnské hranice společně s iniciály WW (Wenzl Wunder).

Tento mlýn je dokladem malého mlýna, který zpracovával na počkání mouku a 

šrot a to jen pro nejbližší okolí. Obilí si vlastník přivážel sám. Část namletého obilí 

si mlynář uschovával jako naturálie pro vlastní potřebu. Mlynář a jeho rodina 

bydleli ve světnici vedle mlýnice a v horním patře budovy. Stejně jako v usedlosti č. 

p. 61, i zde se dochoval unikátní systém topení z černé síně, typický pro České 

středohoří. Podoba mlýna z první poloviny 19. století zůstala zachována především 

proto, že mlynář nechal v roce 1864 postavit naproti mlýnu kamennou budovu, do 

které se se svou rodinou přestěhoval a původní světnici a horní patro budovy tak 

neměl potřebu modernizovat. 

Mlýn fungoval až do roku 1945 (v minulosti byl několikrát modernizován), po 

druhé světové válce však noví majitelé obývali pouze protilehlou kamennou budovu 

a mlýn jako takový začal chátrat, prakticky fungoval jako smetiště. V roce 1976 

mlýn zakoupilo tehdejší Okresní vlastivědné muzeum v Ústí nad Labem a zahájilo 

jeho rekonstrukci. Při té se zjistilo, že horní, obytné, roubené patro je relativně 

zachováno a to včetně komína. (Tento komín je velkou raritou, protože přežil zákaz 

tzv. „Ohňový patent“ Marie Terezie z roku 1751 o zbourání všech dřevěných 

komínů a nahrazení je cihlovými. Je z obou stran vymazán hlínou a plevami. Komín 

prochází horní síní a svou další částí se táhne šikmo krovem do hřebene střechy a 

teprve až nad střechou je cihlový.) V dezolátním stavu však byla samotná mlýnice. 

(Mlecí zařízení se sice dochovalo, ale značně poškozené.) Mlýn opravovali 

zaměstnanci Muzea prakticky svépomocí a to s velmi omezenými finančními 

prostředky. O pomoc bylo požádáno pouze Valašské muzeum v přírodě v Rožnově 

                                                            
70

LEDVINKA F.: Záchrana a dokumentace drobných venkovských technických staveb Českého 
středohoří, Zubrnice, 2005, s. 13.



37

pod Radhoštěm, které má v tomto směru bohaté zkušenosti. Mlýn byl kompletně 

zrekonstruován a je, plně funkční, otevřen pro návštěvníky.71

Mlýn Týniště č. p. 28

   Mlýn Týniště č. p. 28, tzv. Schelmuhle, má nejstarší dochovanou zmínku již 

z roku 1637, kdy ho koupil mlynář Simon Klein od své sestry. Jedná se o mlýn 

s pilou. Na této stavbě probíhají v současné době rekonstrukční práce. Restaurátoři 

odkryli suterénní část mlýna a na tuto část v současnosti transferují roubený mlýn 

z Homole. Mlýn měl velkou spotřebu vody, a proto jeho voda z vlastního jezu byla 

ještě doplňována vodou z náhonu mlýna č. p. 27. a přítokem Týništského potoka. 

Voda obou náhonů je spojována s týnišťským potokem těsně pod Walschmuhle. 

Jezy obou mlýnů jsou od sebe nedaleko a oba náhony jsou po určitou dobu vedle 

sebe. „Tato komplikovaná a důmyslná soustava vodních děl je jedinečnou ukázkou 

technického řešení s maximálním využitím vodního potenciálu v daném terénu.“72,73   

Závěr

Ve své práci jsem popsala poválečnou situaci v Zubrnicích, věnovala jsem se tedy 

zejména druhé polovině čtyřicátých let, padesátým a počátku šedesátých let. 

Zubrnice ve svém poválečném vývoji prošly řadou změn. Byly jednou z mnoha 

vesnic, kde se kompletně změnilo obyvatelstvo a bylo tedy velkou otázkou, kam 

bude jejich vývoj směřovat. Vyhnání původního, německého, obyvatelstva bylo i 

v této obci často razantní a kruté, což zanechalo velkou jizvu na historii vesnice.

Největší a zásadní změnou v poválečných Zubrnicích je obživa místních lidí. Tou 

už není zemědělství. Po druhé světové válce sice byla velká snaha zemědělství 

udržet a dokonce se to několik let dařilo, ale postupem času lidé začali za prací 

dojíždět do měst a zemědělství postupně upadlo, dnes už ve vesnici prakticky 

neexistuje. Za touto změnou stojí především velká modernizace o urbanizace, která 

se dotkla i tak malé vesnice, jakou Zubrnice jsou.
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Zásadně se proměnil vzhled obce. Byly sem nataženy asfaltové silnice a to i jedna 

hlavní, velmi frekventovaná, která prochází centrem obce a je důležitou spojnicí 

mezi městy, Ústím nad Labem a Úštěkem. Stavbě této rychlostní komunikace 

muselo mnoho historických budov. Některé budovy byly nahrazeny novými, 

moderními. Ve vesnici jsme tedy svědky situace, kde vedle domů z 19. století stojí 

domy z konce století 20.. 

Mnoho domů bylo zbouráno nejen kvůli novému vzhledu Zubrnic, ale také pro 

dřevo, které se z nich dalo využít. Na druhou stranu však byly mnohé domy 

zachráněny a to nejen památkáři, ale také obyčejnými lidmi. Tito lidé zachraňovali 

především menší stavení a díky jejich úsilí tak dnes může obyčejný návštěvník 

vesnice pozorovat lidovou architekturu, která není přímo pod správou památkářů.

Člověk, který Zubrnice navštíví jednou za život a o jejich historii se dozví jen pár 

nejzákladnějších faktů, by mohl říct, že se kdysi jednalo o velmi bohatou a 

prosperující německou vesnici, ze které se po druhé světové válce stala chudá a 

neprosperující česká vesnice. Pokud se ten dotyčný ale párkrát do Zubrnic vrátí, 

začne se o jejich historii zajímat o něco více a třeba i zajde s místními starousedlíky 

na pivo, začne se na tohle zvláštní místo dívat trochu jinak. Zubrnice sice za sebou 

mají spoustu negativ, které v nich Češi napáchali, zároveň však ti vytrvalí nikdy 

svou vesnici úplně zlikvidovat nenechali, mnoho toho zachránili a nakonec z ní 

udělali naprostou unikátní a jedinečný kout.

Díky obrovskému odhodlání a práci mohl vzniknout v Zubrnicích skanzen. Jeho 

založení bylo sice věcí prakticky náhodnou, dnes ale nedocenitelnou. Skanzen 

nezahrnuje jen lidovou architekturu, jak to bývá běžné, ale návštěvníkovi 

představuje celou zachovalou vesnici. Pod muzeum spadá celkem dvanáct

stavebních objektů, socha, studna a zahrádka, která by měla návštěvníkovi přiblížit 

zahradu, která k hospodářství patřila. Osm z těchto objektů je původních. Většina 

z nich už je zcela zrekonstruována a přístupná návštěvníkům. V současnosti je jedna 

opravován mlýn v Týništi č. p. 28, na jehož původní základy je přenášen mlýn 

z Homole, a výminek. Opravy památek jsou, zejména finančně, nákladné, přesto 

však postupují rychlým tempem a i ony budou v brzké době přístupny veřejnosti. 

Čtyři objekty byly do Zubrnic transportovány a opraveny. Tím byly zachráněny 

před jistou demolicí a posléze se mohly zařadit do seznamu kulturních památek.
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Zubrnický skanzen, který funguje už 22 let, je pro veřejnost je otevřen od dubna 

do října a těší se vysoké návštěvnosti. Návštěvníci proudí do skanzenu jak 

jednotlivě, tak ve velkých, organizovaných skupinách. Zejména první stupně 

základních škol jsou ve skanzenu vítané. Zaměstnanci skanzenu dnes pořádají pro 

děti výukové programy, při nichž jsou děti seznamovány s životem vesnického 

člověka v 19. století. Děti se učí nejen teoreticky, ale též prakticky, oblíbená je 

především výroba perníku. 

Dospělé návštěvníky neseznamuje skanzen s historií jen klasickými prohlídkami, 

ale také akcemi, které pořádá čtyřikrát do roka a to sice na Vánoce, Velikonoce, 

v květnu a v říjnu. Návštěvníci se tak seznámí s tradičními lidovými zvyky, protože 

akce jsou pořádány v duchu 19. století. Zejména květnový jarmark je klasickou 

ukázkou tradiční vesnické veselice, protože kromě stánkařů a předváděčů lidových 

zvyků je obohacen o klasické nápěvy, hudbu a divadlo. 

Prohlídka Skanzenu v Zubrnicích je koncipována tak, aby návštěvník získal ty 

nejdůležitější informace o životě člověka v této vesnici. Časově se přesně 

nezaměřuje. Lidová architektura podává informace především o životě v 19. století, 

krámek o první polovině 20. století a škola svým nastylizováním připomíná 50. léta, 

takže je návštěvník krátce seznamován i s poválečným vývojem obce.

Zubrnický skanzen je unikátní soubor lidové architektury zasazený do živé 

vesnice. Pod péči památkářů však nespadají pouze objekty zahrnuté pod Muzeum, 

ale také stavby, ve kterých žijí obyvatelé vesnice, čímž je zabezpečena historická

ochrana tohoto místa.  
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Resumé

Tato bakalářská práce pojednává o historii obce Zubrnice po druhé světové válce. 

Zaznamenává odchod německého obyvatelstva a příchod českého. Tato změna 

obyvatelstva měla na vývoj vesnice zásadní dopad. Po roce 1945 upadá 

zemědělství, ze kterého vesnice před válkou nejvíce prosperovala. S příchodem 

českého obyvatelstva jsou spojeny velké demolice domů po původních obyvatelích. 

Tím byla vesnice ochuzena o velkou část lidové architektury s historickou 

hodnotou. V práci je zdokumentován vývoj vesnice v různých oblastech, kterými 

jsou například zemědělství, školství atd..

Druhá část bakalářské práce se věnuje založení zubrnického skanzenu, který ve 

vesnici začal vznikat v sedmdesátých letech pod vedením doktora historie, 

Františka Ledvinky. Popisuje jednotlivé objekty, které pod skanzen spadají. Věnuje 

se především kostelu svaté Máří Magdalény a mlýnům na Lučním potoce. 
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Summary

The bachelor work is corcening about history of village Zubrnice after the second 

world war. It is recording the departure of German population and the arrival of 

Czech population. This change of population had an important meaning to the 

devolopment of the village. The agriculture declined after second world war. It was 

the most importand way for the village to this time. A lot of houses were destroied 

after the arrived of Czech population. This demolition impoverished Zubrnice about 

a big part of people's architecture. The work is corcening about the development of 

Zubrnice in differen parts like agriculture and education for example.

The sekond part of the bachelor work is corcening about foundation of Zubrnice's 

museum. It started to originate in 70. years. The founder was František Ledvinka, 

the doctor of history. The work is corcening about the houses in Zubrnice's 

museum, first of all the church of saint Mary Magdalene and the watermills which 

are on the brook in Zubrnice.
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Vyrozumění o zápisu kulturní památky do státního seznamu kulturních památek 

podle § 7 zák. č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, 4. prosince 1963.  

Kulturní správa Okresního národního výboru v Ústí nad Labem, 31. května 1967.
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Závěrem své práce podotýkám, že velkou část informací o Zubrnicích a stavbách, 

které spadají pod SLA Zubrnice, jsem načerpala během let 2007 – 2010, kdy jsem 

zubrnickém skanzenu působila jako průvodkyně.
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Přílohy:

Rozhovor s Františkem Ledvinkou pořízený 5. ledna 2010 

MD: Pane Ledvinko, jak se zrodila myšlenka založení zubrnického skanzenu?

FL: Myšlenka založení zubrnického skanzenu se rodila postupně. Když jsem 

poprvé přišel do Zubrnic, o skanzenu jsem vůbec neuvažoval. Důvod k návštěvě 

Zubrnic byl kostel Máří Magdalény, který jsem chtěl zachránit před demolicí. To 

bylo v roce 1974 a bylo to v rámci Okresního muzea v Ústí nad Labem. Tu 

demolici se nám podařilo odvrátit a kostel jsme prozatím využili alespoň jako 

depozitář. To zachránění ale bylo skutečně o vlas, protože o zbourání kostela už 

bylo rozhodnuto, jenže v den, kdy měl být zbořen, dostal vedoucí bouračky chřipku 

a nemohl nastoupit do práce. Toho jsme využili a kostel se tedy podařilo zachránit. 

Když se nám podařil první úspěch, rozhodli jsme se pokračovat a chtěli jsme 

zachránit statek 61, který byl také určen k demolici. Ten statek se nám podařilo do 

měsíce získat a mohli jsme tak začít s pracemi na něm. To všechno jsme dělali 

svépomocí, maximálně s přispěním studentů, protože už od roku 1975 se zde dělaly 

brigády pro mládež. Ta budova byla v naprosto dezolátním stavu, takže jsme ji 

museli celou vyčistit, museli jsme jí spravit střechu, zbavit ji dřevomorky. A někdy 

v této fázi nás napadlo, že bychom v přední části usedlosti mohli udělat expozici, 

která by se týkala života na vesnici v 19. století. 

Naše práce se ale nesoustředila po celou dobu pouze na Zubrnice, pokoušeli 

jsme se zachraňovat i památky v okolí. Tímto způsobem jsme zachránili studnu ze 

Střížovic, která stojí na návsi. Střížovice byly v sedmdesátých letech prakticky 

vybydlenou vesnicí, nikdo tam nežil, a pokud bychom tu studnu netransportovali do 

Zubrnic, určitě by byla zničena. 

Naše zubrnická činnost samozřejmě nezůstávala bez povšimnutí, setkávali 

jsme se s velkým odporem tehdejších funkcionářů, ten se nám ale naštěstí podařilo 

zlomit, takže naše práce mohla pokračovat. Stále jsme opravovali statek 61, ale 

zároveň jsme také chtěli začít opravovat výminek, který stojí naproti. Tam jsme 

narazili na problém, protože byl v soukromém vlastnictví a majitelé nám nechtěli 

dovolit do stavby zasahovat. Trvalo nám tedy velmi dlouho, než jsme objekt získali. 

Dvůr v okolí statku 61 jsme ale i nadále rozšiřovali. Podařilo se nám zachránit 

kůlnu na vozy, stodolu a špýchar. Tyto objekty už byly na podzim roku 1988, když 

jsme skanzen otevírali, zcela zrestaurovány a mohly se tak stát součástí expozice. 
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Práce samotné probíhaly dost dlouho. Tenkrát ani nebyl problém 

s financemi, s těmi máme problém dnes, ale tehdy jsem jako největší problém viděl 

v tom, že nebyl dostatečný počet lidí, kteří by tuto práci vykonávali. Měli jsme 

naprosté minimum kvalifikovaných odborníků. Hodně jsme toho udělali svépomocí. 

Také jsme měli problémy se sháněním některého specifického materiálu, který byl 

na rekonstrukci potřeba.   
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Rozhovor s Františkem Kierschnerem pořízený 25. září 2010

MD: Pane Kierschnere, v Zubrnicích žijete více než padesát let. Mohl byste mi 

popsat, jaká tu panovala situace, když se sem Vaše rodina nastěhovala?

FK: Nastěhovali jsme se sem v roce 1953, to jsem byl ještě dítě. Náš otec tady 

koupil dům, který byl velice levný, stál jen 250Kčs, bylo to proto, že byl, stejně 

jako většina domů tady, určen k demolici. Všechny domy, které měly být zbourány, 

měly na sobě černý kříž, to byla i naše chalupa. Tenkrát jsem ani nevnímal, že se s

domy děje něco špatného, prostě je bourali. Buď to měli nařízeno, nebo je lidé 

bourali sami od sebe. Domy byly dřevěné a lidi chtěli dříví, aby měli čím topit. 

Vybavuji si, že tam byla spousta krásných, vyřezávaných trámů. Ty jsou dnes určitě 

už dávno spálené. Nebourali se tu ale jen domy, už tehdy byl úplně zničený kostel. 

Jako děti jsme u kostela hrávali fotbal a mnohokrát jsme balónem prokopli sklo 

v okně. Do kostela nebylo těžké se dostat, takže jsme si tam pro ten míč zase došli. 

V kostele to vypadalo strašně. Pamatuji si, že uvnitř bylo ohniště, pálili tam 

inventář.

Taky si pamatuji, že když jsme se sem nastěhovali, dost se situace změnila 

v zemědělství. Vím to, protože pro mě jako dítě byl zážitek, že tu celé léto bývali 

brigádníci, kteří se žněmi pomáhali. Problém byl v tom, že na obilných polích, které 

tu byly, stály ovocné stromy. Ty nevadily, dokud se sklízelo ručně, jenže v druhé 

polovině padesátých let nasadili techniku, byly pořízeny samovazy a těm ty ovocné 

stromy samozřejmě vadily. Tak ty stromy zničili. S tou technikou se podstatně 

zkrátila doma žní, vím, že potom už trvaly žně jen jeden den, takže sem brigádníci 

pochopitelně jezdit přestali. V těch padesátých letech se tady dost zhoršila voda. 

Tenkrát tady postavili dva nové kravíny. Dodnes nechápu proč, protože v té době 

velký počet krav trpěl tuberkulózou, Zubrnice ani nestíhaly plnit povinné dodávky.




