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Úvod 

 
 

Ve své bakalářské práci jsem se pokusila popsat lidovou architekturu na 

Valašsku a poukázat na její výjimečnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o téma 

poměrně široké, věnovala jsem se v jeho rámci především lidovému domu, protože 

právě ten je odrazem práce lidí, kteří oblast Valašska obývali. 

Záměrem bakalářské práce je popsat lidový dům z teoretického i 

z praktického hlediska. Co se teoretické části práce týče, jsou zde popisovány jak 

typy lidového domu a jeho funkce obecně, tak konkrétní typ lidového domu 

valašského a další specificky valašské stavby. 

 Kromě lidové architektury se v teoretické části práce věnuji také Valašsku, 

podrobnému popisu jeho utváření v minulosti, vymezení a v neposlední řadě 

také popisu jeho přírodních poměrů. Děje se tak proto, že všechny tři zmiňované 

faktory měly nemalý vliv na utváření lidové architektury této oblasti. 

V praktické části bakalářské práce se poté věnuji popisu valašského lidového 

domu na svém původním místě, konkrétně na severu Valašska, jakožto jedné 

z nejpůvodnějších částí této oblasti. Účelem dokumentace valašských lidových 

stavení je zjištění, zda se v oblasti Valašska stále uchovává původní lidová 

architektura, či zda zde vítězí proces modernizace. Mým cílem je zároveň snaha 

poukázat na fakt, že vzhledem k architektonické a historické hodnotě, kterou lidový 

dům vykazuje, by se měl klást důraz na zachování jeho autentičnosti.  
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1 Lidový dům 

 

1.1 Typy lidového domu 

 
Záběr lidové architektury je dosti široký, a proto je poměrně složité daný 

pojem postihnout. Děje se tak vzhledem k vývoji lidové architektury v čase 

spojeném se změnami jak stavebních materiálů, tak technik stavby. Významnou roli 

zde zároveň hraje nerovnoměrnost a různorodost vývoje lidového stavitelství 

v rámci jednotlivých oblastí 

 Lidové domy vyskytující se na našem území se od sebe v mnoha rysech 

lišily a vzhledem k tomu je možné vymezit několik typů lidového domu a 

charakterizovat je na základě různých hledisek. Jedno z nich představuje materiál, 

který se ke stavbě lidových domů používal a technika stavby, která byla stavebním 

materiálem podmíněna. Rovinná území jako byla oblast Hané na Olomoucku, 

Prostějovsko, Přerovsko, Kroměřížsko, Vyškov a jižní část Brna využívala jako 

stavební materiál především hlínu.1 Ta se spolu s kamenem uplatnila také v jižní 

oblasti Čech a Slovenska. Hlína se zde používala ke stavbě stěn a to rovnou 

čtverým způsobem - nakládáním, nabíjením, tvorbou válků nebo tvorbou cihel. 

Nejprimitivnější ze všech byla stavba nakládaná neboli lepenice2, za níž, co se 

složitosti týče, následovala technika nabíjení3 rozšířená na střední, jižní a 

jihovýchodní Moravě.4  

U zmíněných dvou technik se tak kladla prohnětená vlhká hlína přímo do zdí 

domů. Při stavbě stěny z válků se hlína tvarovala do podlouhlých forem, které se 

následně kladly do vodorovných, šikmých či střídavých vrstev. Nejmladší a 

nejmodernější techniku představovala stavba stěn z nepálených či pálených cihel. 

„Všeobecné uplatnění pálené cihly přispívá ve všech krajích do značné míry 

                                                 
1 Frolec, V. Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno: Blok, 1974, str. 39. 
2 Při stavbě lepenice se zdivo dovede až po střechu a následně jeden až dva roky zasychá pokryté 
v koruně slámou. Poté se pomocí sekyry oteše do přesných ploch, ve kterých se zároveň vysekají 
menší otvory. Větší otvory se při stavbě vynechávají. 
3 Při technice nabíjení docházelo k postupnému udusávání hlíny smíšené se slámou do deskového 
posuvného bednění. To bylo posunováno vertikálním směrem až do výšky zdi. 
4 Mencl, V. Lidová architektura v Československu. Praha: Academica, 1980, str. 10-11. 
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k vytváření uniformity, jíž se vyznačuje současné stavitelství na Moravě i ve 

Slezsku.“ 5 Pro cihly byla dále specifická jejich příprava do zásoby, tedy delší dobu 

před započetím stavby. 

 

 
Hlin ěný dům, Tvrdonice, okr. Břeclav 6 

 
 

V oblasti severních a severozápadních Čech převažovalo jako stavební 

materiál křivé a krátké dřevo, které se získávalo z listnatých lesů. Stavební technika, 

při které se tento materiál používal, nese název hrázdění.7 „Příznačné je, že na 

severní Moravě a ve Slezsku neměly hrázděné stavby nikdy výhradní uplatnění. 

Vyskytovaly se souběžně vedly domů roubených a zděných, dosti často i v jejich 

kombinaci.“   Popisovaná technika tak bývá na našem území k vidění spíše u stodol 

a na štítech domů, kde představuje víceméně pouze dekorativní doplněk. 

 

                                                 
5 Frolec, V. Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno: Blok, 1974, str. 42. 
6 Vavroušek B. Národopisné aktuality, 1973/1. [online] [cit.2010-3-26]. Dostupný na WWW 
<http://na.nulk.cz/1973/1/Nr.html>. 
7 Základem hrázděné konstrukce je kostra z trámů spojených v obdélné rámy, které jsou uvnitř 
upevněny dalšími svislými, nebo také šikmými příčkami. Volná místa, která se nachází mezi trámy, 
jsou vyplněna dřevěnými kolíky omotanými slámou a zvenku i uvnitř omazanými hlínou.  
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Hrázděný dům v Čekovicích8 

 

 

Dřevo představovalo základní stavební materiál také pro další oblasti na 

našem území, nicméně v tomto případě se jednalo o dřevo z „černých“ jehličnatých 

lesů používané díky dobré dostupnosti a zkušenostem, které s ním lidoví stavitelé 

měli. Dřevo z „černých“ jehličnatých lesů se používalo v horských krajích na 

východní, severní a celé západní Moravě a ve Slezsku. Co se týče oblasti Čech, 

uplatnil se daný stavební materiál na téměř celém jejich území a nacházel se tedy ve 

středních, jižních, jihozápadních i východních Čechách. Technika, při které se daný 

stavební materiál používal, se nazývala roubení. Ke stavbě stěn roubeného domu 

sloužily kulaté kmeny, které se před použitím otesávaly nebo ořezávaly. Trámy se 

poté spojovaly v rozích několika způsoby. Ten starší představoval spojení 

prostřednictvím přečnívajícího zhlaví v rohu, později se používala technika 

spojování bez zhlaví s rovným přelátováním či spojením na tzv. německý zámek ve 

tvaru rybí ploutve.9 

 

                                                 
8 Čerňanský, M. Krajina severozápadních Čech. Čejkovice, okres Chomutov, panorama návesní 
vesnice, dům se zděným přízemím a hrázděným patrem. [online]. c2004 [cit.2010-3-26]. Dostupný na 
WWW <http://www.lidova-architektura.cz/B-regiony/severozapadni-cechy/20040716-
cejkovice.htm>. 
9 Frolec, V. Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno: Blok, 1974, str. 43. 
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Roubená chalupa č.p. 60, Nový Hrozenkov10 

 

 

 

       Dřevo představovalo nejvyužívanější stavební materiál na našem území, 

nicméně jeho výsadní funkce v oblasti lidové architektury se postupem doby 

měnila. „Od poloviny 19. století dochází k stále výraznějším přesunům 

v materiálech užívaných ke stavbě domu. Jsou zde patrny dvě základní tendence. Na 

jedné straně je to ústup dřevěných staveb a na straně druhé širší uplatnění hlíny 

zpracované různými způsoby (nejčastěji ve formě nepálených cihel). Nebývalého 

rozsahu nabývá stavba stěn domu z kamene a pálených cihel.“ 11 Původních 

dřevěných staveb, které na našem území převažovaly, tak začalo postupem času 

ubývat a v první polovině 19. století se vyznačovaly dominantním charakterem 

pouze v oblasti východní Moravy a těšínského Slezska a také odsud se postupně 

vytrácely. 

 Jak uvádí Václav Frolec i Václav Mencl, spolu s přírodními podmínkami, 

které podmiňovaly použití stavebního materiálu a s ním související techniky stavby, 

působily na lidovou architekturu na našem území také cizí kulturní vlivy. „První a 

základní skutečností, kterou jsme prokazovali v předchozích šetřeních na každém 

kroku, je zjištění, že území Československa nebylo z hlediska lidové architektury 

kulturně uzavřeným celkem s jednotnou strukturou, nýbrž že tvořilo rozlehlou 

styčnou oblast několika základních evropských stavebních kultur.“ 12 V rámci 

                                                 
10 Valašské muzeum v přírodě. Valašská chalupa z Nového Hrozenkova č.p. 60. [online]. [cit. 2010-
03-26]. Dostupné na WWW: < http://www.vmp.cz/cs/navstevnici-prohlidka-muzea/prohlidka-
muzea/valasska-dedina/objekty-valasske-dediny/chalupa-z-noveho-hrozenkova-c-p-60.html>. 
11 Frolec, V. Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno: Blok, 1974, str. 40. 
12 Mencl, V. Lidová architektura v Československu. Praha: Academica, 1980, str. 561. 
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Československa zdůrazňuje poté Václav Frolec postavení Moravy a Slezska. 

„Morava a česká část Slezska, ležící uprostřed tohoto co do rozlohy nevelkého 

útvaru obývaného dvěma bratrskými národy Čechů a Slováků, má klíčový význam 

pro poznání kulturního vývoje nejen v rámci Československa, ale i 

v středoevropském měřítku.“ 13 Jednotlivé typy domů k nám tedy pronikaly také díky  

střetu s cizími kulturami.  

Dům roubený se na naše území dostával z Bílé Rusi, Polska a od Zakarpatské 

Ukrajiny a rozšiřoval se do oblastí s vhodnými přírodními podmínkami, které 

umožňovaly jeho stavbu. Dům hliněný k nám pronikal z oblasti, která měla jádro ve 

středním a dolním Podunají a na jižní Ukrajině a i na našem území se uchytil na 

jihu, jelikož právě přírodní povaha této oblasti podmiňovala práci s hlínou. 

Charakteristickým znakem podunajského domu je snaha snížit počet budov na 

minimum slučováním jejich jednotlivých částí pod jednu společnou střechu, z čehož 

plynulo připojování patrového špýcharu k základnímu obytnému stavení.14  

Technika domu hrázděného se poté šířila ze severní Francie přes Německo a 

dále na východ. Na našem území se tedy projevila na západě a severozápadě, kde 

opět dané technice vyhovovaly přírodní podmínky. Německý vliv se poté 

projevoval např. ve stavbě domů patrových. Pronikání různých vlivů na naše území 

ovlivňovalo také dobu zachování tradičních stavebních postupů, přičemž oblasti, 

které byly ovlivněny východně položeným územím, si zachovaly svůj původní 

charakter déle než oblasti západní podléhající mnohem dříve modernizaci, proudící 

na naše území právě ze západu.15 

 Jednotlivé oblasti popsaných typů lidového domu od sebe nelze zcela 

jednoznačně oddělit. Především v místech jejich střetu docházelo k míšení 

materiálů a technik stavby lidového domu. Jako příklad může sloužit pronikání 

vlivu jižních oblastí do oblastí s převahou staveb ze dřeva ústící v tzv. oblékání do 

kožucha. „Z hlediska vztahu dřevěných a hliněných staveb je zajímavé sledovat 

výskyt omazávání domových stěn hlínou („ohodit do kožucha“) a jejich bílení.“16 

V jiných oblastech, především tam, kde se střetával dům roubený s domem 

                                                 
13  Frolec, V. Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno: Blok, 1974, str. 281. 
14 Mencl, V. Lidová architektura v Československu. Praha: Academica, 1980, str. 177. 
15 Tamtéž str. 180. 
16 Frolec, V. Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno: Blok, 1974, str. 44. 
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hrázděným, byly hranice výraznější vzhledem k faktu, že byly vázány také na 

národnostní rozhraní.17  

Ani uvnitř popsaných oblastí domu hliněného, hrázděného a roubeného se 

nevyskytovaly domy zcela stejné, ale měly svá vlastní specifika. Kromě 

obecnějšího rozdělení lze popsat typy domů také v rámci jednotlivých regionů. Pro 

oblast Moravy a Slezska jsou vytyčeny čtyři regiony a tedy čtyři typy lidových 

domů.  

Typ pomoravsko-panonský se vyskytuje na Slovácku, Hané, v oblasti 

hornohanácké a dyjskosvratecké a v každé z nich má své specifické rysy lišící se ve 

starší a mladší vrstvě. Pro starší vrstvu je v rámci zmíněných oblastí typický 

přízemní dům s trojdílným komorovým půdorysem, dvojtopenišťovým systémem a 

doškovou střechou. Mladší vrstva se zde poté vyznačuje především změnou 

stavebního materiálu, kdy dochází k používání cihel pálených i nepálených, 

zvýšeným podstřeším nebo vznikem druhého patra. Dalším typem lidové domové 

formy je typ karpatský, který se vyskytuje v oblasti Valašska, v oblasti těšínsko-

slezské a kopaničářské (obce v okolí Starého Hrozenkova). Pro ně je typický 

především přízemní roubený dům dvojdílného a trojdílného půdorysu, který je 

komorový, chlévový či smíšeného typu. Východosudetská (sudetskoslezská) 

domová forma se vyskytuje v oblasti jasenické a poopavské. Pro vrstvu starší je zde 

charakteristický přízemní roubený dům, vrstva mladší se však již vyznačuje domem 

zděným a posledním typem domové formy na Moravě a ve Slezsku je typ 

českomoravské vrchoviny (západomoravský) vyskytující se v oblasti horácké 

(Novoměstsko, Žďársko), dyjsko-oslavské, třebovsko-svitavské a malohanácké. Pro 

většinu z těchto oblastí je typický přízemní roubený dům se střechou krytou 

šindelem. Nicméně v oblasti dyjsko-oslavské a u mladších domů v oblasti 

třebovsko-svitavské se vyskytuje dům zděný.18  

Ke zmíněným formám lidového domu na Moravě se připojují také formy 

z regionů Čech. Patří sem dům Středočeské vrchoviny a povodí Berounky, dům 

východočeský, dům severovýchodních Čech, dům severočeský, dům 

severozápadních Čech, dům jihozápadních Čech a dům jihočeský. Menší území zde 

zabírají dům alpský a dům chodský. 

 

                                                 
17 Mencl, V. Lidová architektura v Československu. Praha: Academica, 1980, str. 256 
18 Frolec, V. Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno: Blok, 1974, str. 285-288. 
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Mapa typů lidového domu 19 

 

 

1.2 Funkce lidového domu 

 
Vývoj lidového domu započal již v pravěku, nicméně bližší informace o jeho 

podobě a funkci se lze dozvědět až později, především v období mezí 6. a 12. 

stoletím. „Základní formou je dům jednobuněčný (jednoprostorový) zahloubený 

nebo na úrovni terénu, s otopným zařízením v rohu nebo při středu jedné ze stěn.“ 20 

Funkčně se tedy lidový dům vyvíjel od jednobuněčného až po dům se složitějším 

půdorysem. V období mezi třináctým a patnáctým stoletím začaly být běžně stavěny 

domy trojdílné, případně dvojdílné, k jejichž vzniku došlo díky lepším materiálním 

podmínkám podněcujícím rozvoj stavební techniky a také díky růstu počtu 

obyvatelstva a jeho sídel. Princip lidového domu zůstal poté neměnný až do zániku 

tradičního zemědělství, čili do dvacátého století.21 

 Na našem území existoval lidový dům dvojího typu a původu. V Čechách 

byla velká část domů ovlivněna gotizací, takže docházelo k jejich upravení na 

principu franckého dvorce. Tato přeměna znamenala spojení obytného domu se stájí 

a jeho funkcionální orientaci. „Nejcharakterističtějším projevem působení západní 

                                                 
19 David P., Soukup, V. 555 památek lidové architektury České republiky Praha: Kartograf 2000, str. 
7.  
20 Frolec, V. Vesnický dům v 16. a 17. století: Venkovská stavební kultura 16. a 17. století: výpověď 
krevních knih. Praha: ČVUT, 1992, str. 61. 
21 Škabrada, J. Lidová architektura. Praha: ČVUT, 1996, str. 26. 
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gotické kultury na lidový dům v Čechách byla ovšem stavba vyzdvižená do patra a 

vybudovaná hrázděnou konstrukcí, jež dbala tektonického rozlišení hmoty a jejích 

nosných funkcí.“ 22 Gotizaci odporovala oblast jihozápadních Čech, kde se 

vyskytoval tzv. dům špýcharový patřící k podunajské kultuře. Co se týče situace na 

Moravě, byl lidový dům v oblasti horácké a slezské stejně jako v Čechách ovlivněn 

gotizací, která však nepronikla do oblasti slovácké a hanácké. V oblasti moravského 

Valašska se v hornatých oblastech udržel dům s jednoduchým půdorysem 

odpovídající nárokům tamějšího hospodářství. Dům této oblasti představoval 

dokonce převrat ve vnitřní dispozici obydlí, jelikož zde došlo ke vzniku z obou 

stran průchodné síně, po jejíchž stranách byly umístěny dva symetrické útvary -  

jizba a zadní komora.23 

Tradiční lidový dům našeho území nepodléhající gotizaci měl obdélníkový 

půdorys, byl převážně přízemní, a jak již bylo zmíněno, dělil se na tři části, z nichž 

každá měla svou funkci. „Základní tvar trojdílného půdorysu má symetrický 

charakter: vstupní síň zabírá střední část domu a po jejích stranách leží na jedné 

straně jizba, po druhé straně prostor hospodářského charakteru (komora nebo 

chlév).“ 24 Třetí díl tedy představoval místnost s hospodářským využitím. Ve starších 

dobách a na území česky mluvícího obyvatelstva byla touto místností především 

komora. Jednalo se o nevytápěný prostor sloužící k odkládání a uskladnění věcí a 

především v letních měsících také ke spaní. Vzhledem k tomu, že byla komora 

nízká, mohla se dále přebudovat na dvoupodlažní prostor. V německy mluvícím 

pohraničí sloužil třetí díl především jako chlév, který se tak stal přístupným přímo 

z domu, přičemž se jeho propojenost s obytnými prostorami stala potřebnou 

především v zimních měsících, kdy se daným systémem značně zjednodušovalo 

obstarávání dobytka.25 

 Václav Frolec zastává stanovisko, že při výběru mezi komorovým a 

chlévovým typem domu byl etnický moment spíše druhotný a nepředstavoval 

počáteční impuls. Hlavní roli sehrály hospodářské a sociální podmínky, které 

v dané oblasti existovaly. „Komorový dům je typický pro rovinné zemědělské oblasti 

obilnářského charakteru, kde vyvstávala potřeba skladovacího prostoru pro obilí a 

jiné zemědělské produkty. Chlévový dům se vyskytuje většinou současně se 

                                                 
22 Mencl, V. Lidová architektura v Československu. Praha: Academica, 1980, str. 602. 
23 Tamtéž str. 296. 
24 Frolec, V. Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno: Blok, 1974, str. 23. 
25 Škabrada, J. Lidová architektura. Praha: ČVUT, 1996, str. 6-7.  
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smíšeným komorovo-chlévovým typem v krajích horských a podhorských, kde hrál 

významnou úlohu chov dobytka a zemědělství mělo podřadnější význam.“ 26 Chlévy 

či komory tak často tvořily přímou součást domu. Nicméně obě zařízení mohla být 

situována také mimo jeho rámec, přičemž chlévy v horských oblastech bývaly 

dokonce umisťovány na pastviny, které se často nacházely v dosti velké vzdálenosti 

od dvora a obce.27 Ve funkčním uspořádání lidového domu se projevovaly také 

další odlišnosti, např. rozšiřování a kombinování základního uspořádání především 

uplatněním dvojtraktového řešení, při kterém se k zadní boční stěně domu připojila 

světnička. Občas také docházelo ke zdvojení síně či komory.28 Lidový dům tedy 

nezůstával stejný, ale měnil se v průběhu doby dle potřeby a podléhal okolním 

vlivům.  

  29 

 

 

 

 

 

 

 

 Také síň měla svou funkci a nesloužila pouze ke vstupu do domu. „Síň jako 

víceúčelový, zejména komunikační útvar měla řadu funkcí rozdělených do své 

přední a zadní části.“30 Nejvíce funkcí plnila síň v období středověku, což vyplývá 

z jejího postupného zužování během doby. Síň byla používána jako pracovní 

prostor a v zimním období zde někdy býval zaháněn dobytek. Co se dalších účelů 

síně týká, mohly být v jejím koutě umístěny schody do podkroví, patra či do sklepa 

a zadní polovina síně byla do konce středověku vyhrazena kuchyňskému provozu, 

v domě tak vznikla další kuchyně. „Pokud byla taková oddělená kuchyně zděná, 

klenutá a bez okna, nazývala se černá kuchyně.“ 31 Někdy se zde používal k odvodu 

                                                 
26 Frolec, V. Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno: Blok, 1974, str. 34. 
27 Tamtéž str. 172. 
28 David P., Soukup, V. 555 památek lidové architektury České republiky Praha: Kartograf 2000, str. 
9. 
29 Tamtéž str. 8. 
30 Škabrada, J. Lidová architektura. Praha: ČVUT, 1996, str. 10-11. 
31 Tamtéž str. 34. 
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kouře komín, přičemž se na tento systém mohla napojit třetí místnost, která se tak 

stávala obytnou. V tomto případě šlo většinou o komoru. 

 „Hlavní místností domu byla jizba, vybavená ohništěm a pecí.“ 32 Tato část 

domu měla alespoň ve starších fázích svého vývoje důležitou společenskou funkci, 

jelikož se zde soustřeďoval život rodiny i čeledě scházející se zde při jídle, 

pracovních a obřadních příležitostech a také k nocování. Velkou část však v jizbě 

trávily především hospodyně kvůli přípravě jídla.33 Otopné zařízení sloužící 

k zahřátí i vaření procházelo řadou změn a s postupem doby bylo modernizováno. 

Období vrcholného středověku dominovala klenutá kamenná nebo hliněná pec. „K 

běžnému vaření a svícení se používal otevřený oheň, pro který bylo místo na podestě 

před ústím pece.“ 34 Především při pečení docházelo k produkci velkého množství 

kouře, se kterým se bylo možné vypořádat díky speciálnímu uspořádání tzv. dymné 

jizby35, která se přibližně od 16. století postupně měnila na jizbu polodymnou. 

V tomto případě byl nad pec zavěšen dřevohliněný dymník, který měl za úkol 

zachytit dým a vyvést ho nad strop. Zde končil dymník útvarem podobným malé 

peci, která rozváděla kouř po celém podstřeší.36 Vývoj tak postupně směřoval až ke 

vzniku světnice, kde pec zůstala sice na svém místě, ale došlo k jejímu otočení. 

„Její ústí se ocitlo v dělící stěně mezi obytnou místností a zadní částí síně.“37 Pec se 

tak dále obsluhovala ze síně a v obytné místnosti pouze hřála. Dalším předělem byla 

následně kachlová kamna, která přebrala vytápěcí funkci pece v 17.-19. století a 

poslední inovaci představoval sporák zaváděný od poloviny 19. století.  

 Modernizace otopného zařízení nevedla pouze k lepším podmínkám při 

přípravě jídla, ale zvýšila celkovou úroveň bydlení. Zároveň podnítila řadu změn 

souvisejících s konstrukcí lidového domu, u něhož se tak mohla snížit horní zóna 

světnice, která byla dříve vyhrazená dýmu. Nicméně i přes změny si vesnice nadále 

udržovaly svůj dosavadní ráz a typologické řešení domu, které se ukázalo jako 

fungující a pro vesnický život vyhovující. 

 

 

                                                 
32 Frolec, V. Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno: Blok, 1974, str. 32. 
33 Tamtéž str. 152. 
34 Škabrada, J. Lidové stavby. Praha: Argo, 1999, str. 18. 
35 Dymná jizba byla úmyslně velmi vysoká obytná místnost s větracími otvory ve štítovém nebo 
bočním průčelí a nad dveřmi do síně, odkud odcházel kouř z ohniště. 
36 Mencl, V. Lidová architektura v Československu. Praha: Academica, 1980, str. 366. 
37 Tamtéž  str. 27. 
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2 Valašsko 

 

2.1 Vymezení a přírodní poměry Valašska 

 
Lidová architektura se liší oblast od oblasti dle toho, kde se daná oblast 

nachází a jakým vlivům byla, či je vystavena. Specifickým charakterem se 

vyznačuje lidové stavitelství v oblasti Valašska, k jehož správnému pochopení je 

třeba zaměřit pozornost nejen na samotné techniky stavby lidového domu, ale také 

na přírodní podmínky a historické pozadí tohoto regionu. 

 Valašsko, jehož název je odvozen od Valachů, kolonistů, kteří původně 

pocházeli z dnešní oblasti Rumunska a živili se chovem ovcí, se nachází ve 

východní části Moravy a o jeho rozloze není možno mluvit s naprostou přesností. 

„Nikdy nebylo úředně vymezeno, neboť nepředstavovalo žádný správní, politický 

ani etnický celek.“ 38 Navíc se nejedná o oblast neměnnou, ale podléhající  řádě 

vlivů, jako je např. nové správní uspořádání, kulturní migrace, kolonizační vlny, 

sociální změny a další. 

I přes zmíněná úskalí se různí autoři o vymezení Valašska pokusili. Patří mezi 

ně také Jaroslav Štika, který poukazuje na fakt, že v 17. a 18. století  byl  rozsah 

jádra Valašska mnohem menší, než je tomu dnes. „Zahrnoval panství hukvaldské, 

krasensko-rožnovské a vsetínské, resp. hornatou východní část těchto dominií.“39 

S postupující dobou se nicméně rozloha Valašska a zároveň kritéria jejího vymezení 

měnila, což souviselo především s úpadkem salašnictví, které bývalo hlavním 

vymezujícím znakem Valašska v minulosti. Tuto úlohu posléze přebral kroj, dům a 

především v současné době také dialekt, čímž se hranice Valašska rozšířila dále na 

západ a na jih do oblasti Valašských Klobouk a Vizovicka.  

 Valašsko se rozděluje na území jeho vlastního jádra, tedy obce, jejichž 

obyvatelé se sami k Valachům hlásí, nebo jim alespoň dané označení nevadí, a za 

Valachy jsou považováni i obyvateli jiných obcí. Následují okrajová území, která 

představují obce, jež jsou obyvateli vlastního valašského území považovány za 

                                                 
38 Štika, J. Etnografický region Moravské Valašsko, jeho vznik a vývoj. Ostrava: Profil, 1973, str. 44. 
39 Tamtéž str. 67. 
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nevalašské, jejich povědomí příslušnosti k Valachům je nevýrazné, nicméně 

existuje, a za valašské jsou považovány obcemi cizího sousedního regionu. A 

nakonec existují přechodná území, tedy území mezi dvěmi regiony, jejichž 

obyvatelé se za Valachy nepovažují, ani je za ně nepokládají obyvatele vlastního a 

okrajového území. Za Valachy bývají považováni pouze obyvateli sousedního 

regionu.40 

 Co se obecných hranic Valašska týče, sousedí na východě se Slovenskem, 

Moravským Slováckem na jihu, Hanou na západě a Slezskem a Lašskem na severu. 

Jižní hranice Valašska konkrétněji postupuje od slovenské hranice na jih od 

Vlárského průsmyku po jižním okraji obcí Jestřábí, Popov, Vlachovice a Haluzice. 

Obce jižně od vytyčeného území, jako je např. Šanov a Bojkovice jsou územím 

přechodným. Dále na západ navazuje na hranici vlastního Valašska okrajová oblast 

obcí Slavičín, Nevšová, Lipová, Divnice, Hrádek, Rokytnice a Rudimov. Přechodná 

je obec Petrůvka u Luhačovic. Hranice vlastního Valašska pokračuje dále na 

Vizovické Záhoří, stáčí se na severozápad k městům Vizovice a Slušovice, odkud se 

směrem severovýchodním hlásí obyvatelstvo k Valachům.41 

 Západní hranice Valašska je umístěna mezi zlínskou Mladcovou a Rusavou, 

tedy etnicky nesourodé území, jehož středem je město Fryšták. Na východ od 

daného pásma leží valašské vsi Kušava, Vlčková a Velíková, nicméně západně se 

již nacházejí města hanácká. Okrajová území západní části Valašska představují 

podhorské obce Chvalčov, Chvalčova Lhota, Podhradní Lhota, Podolí a Loučka. 

Severovýchodně leží poté samostatná přechodná oblast zvaná dnes Hostýnské 

Záhoří.42 

 Jedním z center severní hranice Valašska je město Valašské Meziříčí. Krajní 

obce vlastního Valašska představují na severu obce Mikulůvka, Oznice, Branky a 

Juřinka. V oblasti meziříčsko-hranického Pobečví jsou okrajovými obcemi 

Choryňe, Bynina, Mštěnovice, Příluky, Lhotka nad Bečvou, Lešná, Perná a 

Valašská Jesenice. Další hranici představuje hřeben Moravskoslezských Beskyd 

mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm a posledním úsekem 

severní hranice je Hukvaldsko.43 

                                                 
40 Tamtéž str. 50. 
41 Tamtéž str. 52. 
42 Tamtéž str. 54-55. 
43 Tamtéž str. 58. 
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 Co se týče přírodních poměrů, spadá Valašsko do karpatského horského 

systému, který netvořil pouze hranici mezi jednotlivými národy, ale zároveň 

sbližoval nositele jednotlivých národních kultur.44 Větší plochu Valašska pokrývá 

tedy hornaté území, kde se vzhledem k neúrodnosti půdy nestavěla stálá obydlí, ale 

pouze příbytky horských pastýřů. Dále se na Valašsku vyskytuje kopcovitá a 

podhorská oblast, do které spadají Vizovické a Hostýnské vrchy, větší díl Vsetínské 

vrchoviny a Východních Karpat. Tato oblast je charakteristická nižší bonitou půdy a 

nižším počtem sídel. Pouze malou plochu Valašska poté tvoří údolní oblast 

s úrodnou půdou, která se konkrétněji vyskytuje v údolí řeky Bečvy po Rožnov pod 

Radhoštěm a Ústí u Vsetína, údolí Dřevnice po Klečůvku u Vizovic, údolí Vláry u 

Bylnice a území při západní hranici Valašska.45 

 

2.2 Historie Valašska a její vliv na vývoj lidové architektury 

 
Historický vývoj Valašska byl započat ve 13. a 14. století, tedy v době, kdy 

zde došlo k prvnímu rozsáhlejšímu osídlování.46 Jednalo se o údolní kolonizaci, 

která trvala přibližně do 15. století a byla založená na tzv. německém právu,47 díky 

němuž mohli poddaní za odevzdání části úrody svému zeměpánovi používat 

dědičně půdu, na které hospodařili.  48 Kromě kolonizace údolní probíhala v oblasti 

Valašska také kolonizace pasekářská49 a to především v 70. až 80. letech 16. 

století.50 

  Kromě kolonizace vnitřní, tedy kolonizace přicházející z údolí 

prostřednictvím domácího obyvatelstva, které již za sebou mělo poměrně dlouhý a 

nepřerušený hospodářsko-sociální vývoj, ovlivnila situaci na Valašsku také 

kolonizace vnější. Ta se zde dostávala z horských oblastí a byla tvořena příslušníky 

několika národností, kteří se živili starobylými formami extenzívního 

                                                 
44Langer, J. Co mohou prozradit lidové stavby. Rožnov pod Radhoštěm: Ready, 1997, str. 19. 
45 Štika, J. Etnografický region Moravské Valašsko, jeho vznik a vývoj. Ostrava: Profil, 1973, str. 25. 
46 Tamtéž 26. 
47 Německé právo (zvl. Magdeburské) vytvářelo individuální vlastnictví půdy v lenním systému. 
48 Langer, J., Bočková, H. Dům v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Rožnov pod 
Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1999, str. 33. 
49 Pasekářská kolonizace byla založená na kácení lesů na horách. Tím docházelo ke vzniku nových 
částí půdy, tzv. pasek, které za jistý poplatek obdělávali poddaní. 
50 Macůrek, J. Valašská kolonizace v západních Karpatech (do r. 1618/20). Praha: ČSAV, 1957, str. 
223. 
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hospodaření.51 Vnější kolonizaci představovala kolonizace valašská, jež započala 

během 13. a 14. století ve východokarpatských pohořích dnešního Rumunska. 

Odtud  se nejdříve rozšířila na Bukovinu, poté do zakarpatské oblasti Ukrajiny, 

počátkem 15. století na Slovensko a koncem století 15. a především ve století 16. se 

valašská kolonizace dostala až na území Moravského Valašska.52 Valaši, kteří došli 

až sem, byli již z části ovlivněni oblastmi, ve kterých během své cesty působili. Na 

Moravské Valašsko tak došli Rumuni, kteří však byli poslovenštěni, popolštěni či 

poruštěni.53  

  Důvody příchodu Valachů se zabývá Josef Macůrek, dle něhož byl jednou 

z hlavních příčin jejich přesunu na západ růst počtu obyvatel ve středních 

Karpatech, což se projevovalo v nedostatku místa pro pasení dobytka. „Pastviny 

v mnohých tamějších místech nestačily, takže se jevila potřeba jíti dále, mělo-li být 

udrženo valašské hospodářství i výživa valašského lidu.“54 Další důvody k odchodu 

Valachů, který jim byl mimochodem umožněn mobilním charakterem jejich 

nevelkého majetku, představovaly kromě nedostatku pastvin také hospodářské a 

politické faktory, jako byly např. turecké a tatarské vpády a útisk ze strany 

vrchnosti. 

 Vrchnost na Valašsku brzy poznala schopnosti Valachů přežít v horském 

prostředí a zužitkovat ho, a proto se snažila Valachy na svá panství nalákat pomocí 

příslibu dodržování tzv. valašského práva,55 které udělovalo Valachům značné 

výhody.56 Nicméně po určité době, kterou Valaši na území Valašska strávili, jim 

začala být jejich privilegia upírána a dostávali se na roveň původního domácího 

obyvatelstva, se kterým postupem času splývali. Daný jev spojuje Jiří Langer se 

stykem Valachů a domácího obyvatelstva v rámci valašského pastevectví, díky 

němuž se na jaře a na podzim dostávali Valaši se svým dobytkem do nížin, kde 

                                                 
51 Langer, J. Co mohou prozradit lidové stavby. Rožnov pod Radhoštěm: Ready, 1997, str. 21. 
52 Štika, J. Etnografický region Moravské Valašsko, jeho vznik a vývoj. Ostrava: Profil, 1973, str. 20. 
53 Valašská kolonizace má své počátky na území dnešního Rumunska. Termín Valach původně 
označoval horské pastevce rumunské národnosti a Rumuna vůbec. Během svého dá se říct téměř 
kočovného života byli Rumuni ovlivňováni oblastmi, kterými procházeli a etnicky se mísili s jejich 
obyvateli. 
54 Macůrek, J. Valašská kolonizace v západních Karpatech (do r. 1618/20). Praha: ČSAV, 1957, str. 
212. 
55 Jednalo se o svobody, které spočívaly v dočasném osvobození od naturálních i jiných dávek 
vrchnosti , v osvobození od roboty a od daní ke státu. Další výhodu udělenou na základě valašského 
práva představovala volba zvláštních představených, především vejvody. 
56Macůrek, J. Valašská kolonizace v západních Karpatech (do r. 1618/20). Praha: ČSAV, 1957, str. 
217. 
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jejich ovce spásaly louky. „Tyto cesty lidí a dobytka za pící byly daleké (často i 100 

– 200 km), vyžadovaly hospodářskou spolupráci s obyvatelstvem nížin.“ 57  

 Splývání domácího obyvatelstva s valašským lze také sledovat na vývoji 

označení Valach. V dobách počátků valašské kolonizace se daným názvem rozuměl 

pouze valašský kolonista. Později, po asimilaci Valachů s domácím obyvatelstvem, 

se za Valachy označovali všichni chovatelé ovcí v horských vsích, kteří se řídili 

valašským právem a vzhledem k jejich převaze přešlo označení Valach na všechno 

obyvatelstvo hor.58 Valaši se tedy stále více přizpůsobovali domácímu obyvatelstvu 

a životu v nížinách, nicméně ani domácí obyvatelstvo nezůstalo nedotčeno 

valašským lidem. Naopak, naučilo se salašnickému hospodaření, které s sebou 

Valaši přinesli, a přebrali nové metody způsobu přežití v horách. Domácí 

obyvatelstvo si navíc osvojovalo znalosti nejen od Valachů příchozích, ale někdy 

dokonce cestovalo na zkušenou k Valachům za hranice země.59 

 Co se Valachů na Valašsku týká, bylo zde stěžejní především jejich 

salašnické hospodářství. Známí se však stali také díky svým bojovým schopnostem, 

které prokázali při vystoupení horalů za třicetileté války, kde bylo také poprvé 

použito názvu Valašsko. Nicméně není možné položit rovnítko mezi Valachem a 

východomoravským povstalcem, a to již např. na základě faktu, že někteří Valaši 

bojovali na straně císaře.60 Valaši, kteří se proslavili svou zdatností, byli poté 

najímáni k obraně hranic jako tzv. portáši.61 

 Díky střetu valašské a domácí kultury si Valašsko vytvořilo svůj specifický 

ráz, který ovlivnil také lidovou architekturu. Vliv karpatské kultury se nicméně 

projevil na různých místech Valašska různě. „Celé území karpatské salašnické 

kultury na východní Moravě rozdělujeme na čtyři oblasti, reprezentující čtyři stupně 

intenzity této kultury.“ 62 Karpatská kultura měla vliv především na území při horním 

toku Ostravice, při horním toku Rožnovské Bečvy a horním povodí Vsetínské 

Bečvy. Do této oblasti přišli první valašští kolonisté a spolu s nimi se zde rozšířilo 

salašnické hospodaření. Druhou oblastí, kde byl vliv karpatské kultury trvalý, 

                                                 
57 Tamtéž. 
58 Štika, J. Etnografický region Moravské Valašsko, jeho vznik a vývoj. Ostrava: Profil, 1973, str. 29. 
59 Macůrek, J. Valašská kolonizace v západních Karpatech (do r. 1618/20). Praha: ČSAV, 1957, str. 
250. 
60 Štika, J. Etnografický region Moravské Valašsko, jeho vznik a vývoj. Ostrava: Profil, 1973, str. 32. 
61 Jednalo se o strážný orgán určený k hájení pořádku  v oblasti hranic, především proti zbojnickým 
horalům. 
62 Štika, J. Etnografický region Moravské Valašsko, jeho vznik a vývoj. Ostrava: Profil, 1973, str.62. 
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nicméně méně intenzivní, je severní a severozápadní část moravského Valašska, čili 

Hostýnské vrchy, Vsetínsko kolem Zděchova, Hovězí, Liptálu a Růžďky. Vzhledem 

k tomu, že se v těchto oblastech vyskytovala poměrně úrodná půda, plnilo zde 

salašnictví pouze doplňkovou funkci. Třetí oblast představuje jižní Valašsko, které 

již bylo v době příchodu valašských kolonizátorů poměrně hustě osídleno a 

vzhledem k malému množství  horských pastvin, které se zde nacházelo, ztratilo 

v těchto místech salašnictví svůj tradiční ráz a ani valašské právo se zde 

neprosadilo. V rámci této části Valašska se salašnictví nejvíce udrželo v Bílých 

Karpatech. Jaroslav Štika vymezuje také čtvrtou oblast Valašsku vzdálenější, kde se 

již karpatská salašnická kultura neuchytila téměř vůbec a to východní svahy pohoří 

Chřibů.  

 Jelikož se v horských oblastech, kde Valaši pobývali, vyskytoval dostatek 

lesů, bylo hlavním stavebním materiálem na Valašsku dřevo. „Stavební materiál se 

získával na místě, proto se v horských pásmech užívalo převážně dřeva smrkového a 

jedlového a v nižších vrchovinách převážně dřeva tvrdého, zejména bukového.“63 

Dřevěné valašské stavby tak byly kontrastními vůči převážně hliněným stavbám 

v ostatních oblastech Moravy.64 Při zkoumání situace v horách, co se lidové 

architektury týče, je nutno brát zřetel na stavební tradice jednotlivých národních 

kultur, přičemž kultura česká, velmi blízká kultuře slovenské, vytvořila formu 

symetrického třídílného roubeného domu. Jeho půdorysné formy byly v horách na 

rozdíl od vyspělejších nížin jednoduché a přizpůsobené životnímu prostředí. 

„Hospodářské funkční zvláštnosti upevňovaly tendence k vytváření jednotného 

dvora s domem, chlévem a stodolou pod jednou střechou, někde se vytvářel dokonce 

i jednotný dům, v němž se vcházelo i do chléva přes síň.“65 V místech, která byla 

nejvzdálenější od kulturního jádra jednotlivých oblastí, vznikaly dokonce domy 

dvojdílné. Postupem času se však rozšiřovala řada inovací a to především v období 

po třicetileté válce, kdy došlo k silnému poničení moravských obcí, které bylo nutné 

opětovně vystavět. Ani ty nejstarší památky lidové architektury, které se na 

Valašsku zachovaly, tak nejsou natolik staré, aby zažily první vlnu valašské 

kolonizace. 

   

                                                 
63 Langer, J. Co mohou prozradit lidové stavby. Rožnov pod Radhoštěm: Ready, 1997, str. 19-20. 
64 Mencl, V. Lidová architektura v Československu. Praha: Academica, 1980, str. 364. 
65 Tamtéž str. 22. 
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3 Specifika valašských staveb 

 

3.1 Valašský dům 

 
Dům vyskytující se v oblasti Valašska spadá pod typ domu karpatského. 

„Hranice jeho rozšíření se nekryjí s hranicí valašského regionu, neboť valašský 

dům je organickou součástí západokrapatské stavební tradice, rozšířené na části 

východní Moravy, v těšínském Slezsku a v přilehlé horské oblasti Slovenska.“66 

Valašský dům se vyznačoval v různých oblastech různými specifiky, a proto byly  

původně karpatské pouze ty jeho části, které vycházely z přírodního bohatství 

dřeva. Mezi jednotící prvky valašského domu tedy patří formy srubových stěn 

tvořené kmeny velkých rozměrů, těžkopádně orámovaná okna a dveře a 

ornamentálně řezané špičky šindelů.67 Valašský dům býval původně přízemní, 

vyznačoval se sedlovou střechou krytou šindelem a půdorysem komorového, 

chlévového, či smíšeného typu. Půdorys valašského domu býval většinou trojdílný, 

nicméně výjimku nepředstavoval ani půdorys dvojdílný vyskytující se u nižších 

sociálních vrstev.68 O tom, že se jednalo o dům jednodušší svědčí fakt, že se vněm 

poměrně často vyskytovala dymná69 a polodymná jizba70 až do počátku 20. století.71 

Charakteristikou valašského domu je svisle bedněný štít, který se vyskytoval 

u menších nebo chudších domů až do 19. století. Další osobitý prvek představuje 

kabřinec72 uzavíraný záklopou, která ovlivňovala jeho tvar.73 Na vrchol kabřince 

                                                 
66 Brouček, S., Jeřábek, R. Lidová kultura : národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 
Praha: Mladá fronta, 2007, str. 1099. 
67 Mencl, V. Lidová architektura v Československu. Praha: Academica, 1980, str. 372. 
68 Frolec, V. Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno: Blok, 1974, str. 286. 
69 Dymná jizba již dříve popisovaná v podkapitole Funkce lidového domu je vysoká obytná místnost, 
ze které byl kouř z ohniště odváděn větracími otvory ve štítovém nebo bočním průčelí a nade dveřmi 
do síně. 
70 V polodymné jizbě již taktéž popisované v podkapitole Funkce lidového domu se nad pec 
zavěšoval dřevohliněný dymník, který měl za úkol zachytit dým a vyvést ho nad strop.  
71 Vařeka, J., Frolec, V. Lidová architektura: encyklopedie. Praha: Grada, 2007, str. 320. 
72 Jedná se o přístřešek umístěný u vrcholu předního, v méně případech také zadního štítu, před který 
předstupuje. 
73 Pokud má tvar půlkruhový nebo polooválný a je nesena vlastní konstrukcí, jedná se o kuželový 
kabřinec. Pokud je však záklopa obdélná a spočívá na prodloužených střešních latích, jedná se o 
kabřinec jehlanový. 
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bývala někdy umisťována makovička74, do jejíž špičky se občas zatloukaly tři hřeby 

za účelem ochrany domu. Dalším znakem valašského lidového domu bývá 

podlomení umisťované na spodní straně dřevěného štítu. Jedná se o šikmou úzkou 

stříšku krytou obvykle šindelem ve dvou až třech řadách, jejímž účelem byla 

ochrana stěny před zatékáním vody.75 

Ke stavbě valašského domu se jako stavební materiál používalo především 

dřevo a jak již bylo zmíněno, bývala jím ve formě šindelů pokrývána také střecha, 

která mívala sklon 45 stupňů a více.76 „Do širšího konce trojúhelníkového profilu 

každého šindele se pak zvláštním zahnutým nožem vykrojí kónická drážka pro 

zasunutí břitu sousedního šindele.“ 77 Na střechu se poté šindele přitloukaly hřebíky 

ve dvou a více vrstvách. Jednalo se o krytinu, která byla považována za trvanlivou a 

kvalitní a původně se používala především v horských a podhorských oblastech, 

odkud se postupem doby šířila také do oblastí nížinných.  

 Valašský dům se utvářel pod vlivem východních kultur, z nichž měla 

k valašskému obyvatelstvu nejblíže oblast polského Żywiecka.78 Zde se dům 

orientuje k podélné straně, která tvoří architektonickou část domu, a dále se 

vyznačuje průchozí síní obklopenou na obou koncích jednou místností. „Zdá se 

tedy, že Żywiecko bylo skutečně nejzápadnější goralskou oblastí, z níž k nám ještě 

vycházely zakarpatské stavební typy.“ 79 Také na moravském Valašsku se tak uchytil 

podobný typ půdorysu, co se ale orientace domu týče, projevil se zde již vliv 

západních oblastí a domy začaly být stavěny čelně, tedy užší stranou k ulici. Další 

vliv, který se v oblasti valašského domu uplatnil, byla gotizace, která přicházela 

převážně z měst a projevovala se především ve štítech domů. Gotické štíty tak měly 

desky kladené do klasů nebo jako tomu bylo v obci Hutisko do tvaru slunce. 

Zakarpatský vliv se v případě štítů projevoval již zmíněnými kabřinci a nízkými 

podlomenicovými stříškami.80 

                                                 
74 Makovička je dekorativně vyřezávaný nebo soustruhovaný sloupek umísťovaný na vrchol 
kabřince. 
75 Brouček, S., Jeřábek, R. Lidová kultura : národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 
Praha: Mladá fronta, 2007. str.  342, 511, 754. 
76 Šindelem se myslí krytina z rovného jehličnatého dřeva, která se vějířovým způsobem štípala 
především z vybraných smrkových špalků bez suků. 
77 Brouček, S., Jeřábek, R. Lidová kultura : národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 
Praha: Mladá fronta, 2007. str.  1026-1027. 
78 Żywiecko se  nachází  v Beskydech, v oblasti styku tří států – České republiky, Slovenské 
republiky a Polska.  
79 Mencl, V. Lidová architektura v Československu. Praha: Academica, 1980, str. 362. 
80 Tamtéž str. 367. 
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3.2 Fojtství 

 
Jednou z typicky valašských institucí a zároveň typem lidové stavby bylo 

valašské fojtství, které patří dodnes mezi slohově nejrozvitější dřevěné valašské 

stavby. Výstavnost obytné budovy a rozlehlost dvora s několika hospodářskými 

stavbami ostře kontrastovala s ostatními drobnými příbytky, které se na Valašsku 

vyskytovaly, nicméně i přesto fojtství zapadala do tamější krajiny. Fojt si fojtství 

zakupoval od vrchnosti i s lánem jako živnost. Dále disponoval krčmou a právem 

vařit nebo dovážet pivo a někdy měl také mlýn a další výhody. Za ně se vrchnosti 

staral o dávky, roboty, pozůstalosti poddaných, spravoval obec a někdy dokonce 

vedl stanici portášů.81 

 

3.3 Salašnické stavby 

 
Typicky valašské jsou také salašnické stavby, specifické příbytky valašských 

pastevců, které si vyžádal způsob života v horách. Salaš se skládala ze dvou 

důležitých částí, z košáru82 a koliby83. Košáry byly až do poloviny 19. století 

většinou nepřenosné a měly oválný nebo kruhový půdorys. S postupem doby se 

však začaly přenášet a stavět do tvaru obdélníku.84  

V kolibách se zpracovávaly mléčné produkty, jejichž výroba  byla důležitým 

faktorem při rozhodování zda postavit kolibu dvouprostorovou nebo pouze s jednou 

místností, která postačovala, byl-li sýr brzy po zpracování přenášen do vesnice.85 

Zmínky o kolibách pocházejí nejpozději ze 17. století a jejich počet postupně klesal 

spolu s úpadkem salašnického způsobu hospodaření. Vzhledem k nedostatku 

materiálu nelze proto přesně určit kolik a jakých typů kolib se na území 

moravského Valašska nacházelo. Je však známo, že oblíbené byly jednoduché 

přenosné koliby užívané v oblastech, kde docházelo k častému stěhování. „Jejich 

                                                 
81 Vařeka, J., Frolec, V. Lidová architektura: encyklopedie. Praha: Grada, 2007, str. 69. 
82 Názvem košár se označovala ohrada pro ovce valašských pastýřů. 
83 Koliba je sezónní dřevěné obydlí pastýřů. 
84 Frolec, V. Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno: Blok, 1974, str. 197. 
85 Tamtéž str. 199. 
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pevná a důkladně provedená konstrukce spočívala na dvou silných trámech 

položených pod podélnými stěnami, které přesahovaly na obou stranách délku 

srubu o šedesát až sto centimetrů a jejich přední konec byl ztesán a zakulacen ve 

tvaru sanic.“ 86 Jednoduché koliby tak mohly být, na rozdíl od ostatních forem kolib 

na moravském Valašsku, přenášeny vcelku. Nepřenosné koliby se dělily na dvě 

skupiny, do první z nichž patřily koliby bez stěn se sedlovou nebo pultovou 

střechou vyskytující se v oblasti Těšínska, Vsetínských vrchů a okolí Hostýna. Do 

druhé skupiny se řadily koliby se stěnami pokrytými sedlovou střechou. Jejich 

konstrukce se mohla sestávat např. z nízkého či vysokého srubu nebo ze stěn 

tvořených rámovou konstrukcí se sloupky a deskovou výplní. Co se týče dalšího 

uspořádání koliby, nemívala tato zařízení okna ani komín a podlahu jim 

nahrazovala tráva, na které se koliby stavěly. Dveře byly umístěny v kratší štítové 

stěně. 

 Pastevci vybudovali stavení také pro dobytek. Jednalo se o chlév, který byl 

používán za chladných a deštivých nocí. „Pozoruhodnou primitivní formu tvořila na 

Valašsku tzv. pajta, chlév, jehož konstrukčním základem byly dvě až tři řady soch, 

na nichž spočívala jednospádová střecha; oproti vnějšku byl prostor pajty vymezen 

dřevěnou ohradou.“ 87 V případě odchodu Valachů do nížin býval dobytek ponechán 

ve chlévech tamějších usedlostí. 

                                                 
86 Tamtéž 198. 
87 Tamtéž str. 199. 
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4 Památky lidové architektury na Valašsku 

 

4.1 Valašské muzeum v přírodě 

 
Vzhledem k sílící modernizaci společnosti došlo ve druhé polovině 20. století 

téměř k vymizení tradiční české vesnice.88 „Mizí charakter vesnické architektury, 

prosazují se okázalost, snaha po originalitě, upoutání pozornosti na úkor vkusu a 

kvality vesnického prostředí.“89 Za účelem zachování lidových staveb začaly být 

proto zakládány tzv. skanzeny90, z nichž až na výjimky vznikla v České republice 

většina po polovině dvacátého století. Původ tohoto označení lze sledovat ve 

Švédsku, kde se termínem Skanzen označoval kopec u Stockholmu, na kterém bylo 

roku 1891 otevřeno první muzeum v přírodě.91 To se stalo vzorem pro další zařízení 

podobného typu, jedním z nichž je také Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod 

Radhoštěm. „Myšlenku o vzniku rožnovského Valašského muzea v přírodě, první 

ideový záměr i jeho realizaci právem přisuzujeme Bohumíru Jaroňkovi, jemuž 

vydatně pomáhal i bratr Alois.“92 Ke vzniku Valašského muzea v přírodě došlo již 

v roce 1925 a od počáteční fáze, kdy zde bylo umístěno jen malé množství lidových 

staveb, se v průběhu doby muzeum značně rozrostlo. V současnosti se skládá ze 

čtyř úseků – Dřevěného městečka, Mlýnské doliny, Pusteven a Valašské dědiny.  

Především poslední zmiňovaná část, která byla z důvodu zachování 

přirozeného prostředí založena na pasece nad městem, na tzv. Stráni, přibližuje 

život valašského lidu. „Nejpříhodnějšími stavebními objekty pro „valašskou 

dědinu“ byly usedlosti a hospodářské stavby z pasek, horských osad, stánisek a 

salaší; na Stráni nalezly téměř ideální podmínky.“93 Valašská dědina, která tedy 

zachycuje salašnictví, honosnější fojtství i skromné chalupy nemajetných a níže 

                                                 
88 Nováková, M. Skanzeny v Čechách, na Moravě, ve Slezsku. Praha: Olympia, 2006, str. 5.  
89 Hájek, V. Lidová stavení, opravy a úpravy. Praha: Grada Publishing, 2001, str. 19.  
90 Označení skanzen se stalo obecně rozšířeným, nicméně odborníci dávají přednost správnějšímu 
českému názvu muzeum lidové architektury v přírodě. 
91 Dvořáček, P. Skanzeny v České republice: muzea lidové architektury v přírodě. Olomouc: 
Fontána, 2008, str. 5.  
92 Štika, J. Valašské muzeum. Ostrava: Profil, 1975, str. 11. 
93 Tamtéž str. 20. 
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postavených lidí, byla budována od 60. let 20. století. Důraz je zde kladen 

především na prostá obydlí, jelikož právě v nich žila kdysi většina obyvatel 

Valašska.  

Co se konkrétních exemplářů této části Valašského muzea v přírodě týče, 

zastupuje obydlí nejchudší společenské vrstvy chalupa bezzemka z Leskovce. Jedná 

se o nuzný příbytek minimálních rozměrů. „Stavení má toliko síň a jizbu a je pro 

nás důležitým dokladem skutečnosti, že se lidé ze sociální bídy museli uchylovat ke 

starším primitivnějším formám životního prostředí.“94  

 

 

 
Chalupa bezzemka z Leskovce95 

 

 

O trochu lépe, co se velikosti a vybavení domu týče, je na tom roubené 

stavení z Horní Bečvy patřící v minulosti drobnému zemědělci Blinkovi. Dům má 

již trojdílný půdorys a jsou u něho k shlédnutí typická malá okénka starého 

konstrukčního typu.  

 

                                                 
94 Buzek, L. Valašská dědina. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1974, str. 29. 
95 Valašské muzeum v přírodě. Chalupa bezzemka z Leskovce. [online]. [cit. 2010-04-05]. Dostupné 
na WWW: < http://www.vmp.cz/cs/navstevnici-prohlidka-muzea/prohlidka-muzea/valasska-
dedina/objekty-valasske-dediny/hoferska-chalupa-z-leskovce.html>. 
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Blinkova chalupa z Horní Bečvy96 

 
 

K rozšíření půdorysu o boční komoru, tzv. chalúpku, ve které bydleli 

výměnkáři, došlo poté u Matochovy usedlosti z Jezerné č. 38, středního typu 

zemědělského hospodářství. To se kromě obytné budovy skládalo ze stodoly 

s přístřeškem, chlévů pro prasata a malé stáje pro koně. 97 

 

 

 
Matochova chlaupa z Jezerné č. 3898 

 

 

                                                 
96 Valašské muzeum v přírodě. Blinkova chalupa z Horní Bečvy. [online]. [cit. 2010-04-06]. 
Dostupné na WWW: < http://www.vmp.cz/cs/navstevnici-prohlidka-muzea/prohlidka-
muzea/valasska-dedina/objekty-valasske-dediny/blinkova-chalupa-z-horni-becvy-janinovy-
luky.html>. 
97Buzek, L. Valašská dědina. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1974,  str. 20, 
23. 
98 Valašské muzeum v přírodě. Chalupa z Velkých Karlovic. [online]. [cit. 2010-04-06]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vmp.cz/cs/navstevnici-prohlidka-muzea/prohlidka-muzea/valasska-
dedina/objekty-valasske-dediny/chalupa-z-velkych-karlovic-jezerneho-c-p-38.html>. 
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Honosnější stavení ve Valašském muzeu v přírodě zastupuje např. valašské 

fojtství z Lidečka pocházející z roku 1815, u něhož jsou k shlédnutí komory 

v poschodí. Popisované stavení měnilo dvakrát svou polohu, kromě přesunu do 

Valašského muzea v přírodě bylo přemístěno také chvíli po svém postavení, což 

nasvědčuje šikovnosti a znalostem valašského lidu, který si s tímto přesunem 

dokázal poradit.99  

 

 
Valašské fojtství z Lidečka100

 

 

 

Kromě zmiňovaných jednotlivých stavení se ve Valašské dědině vyskytuje 

také tzv. valašská kula, seskupení dřevěných obytných i hospodářských budov, 

které byly vlastněny několika rodinami. „Soukromé vlastnictví však platilo pouze 

pro nemovitosti. Louky, pastviny i pole byly společné.“ 101 Osadníci se spojovali 

dohromady z důvodů hospodářských a existenčních, jelikož společnými silami bylo 

snadnější překonat těžká období, která nebyla v oblasti Valašska výjimečná. Jako 

příklad stavení, které tvoří součást tohoto seskupení, je možno uvést chalupu 

z Lužné, která je postavena z hrubých netesaných trámů, vyplněných zvenku  

mechem.  

 

                                                 
99 Buzek, L. Valašská dědina. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1974,  str. 27. 
100 Valašské muzeum v přírodě.Fojtství z Lidečka. [online]. [cit. 2010-04-06]. Dostupné na WWW: < 
http://www.vmp.cz/cs/navstevnici-prohlidka-muzea/prohlidka-muzea/valasska-dedina/objekty-
valasske-dediny/fojtstvi-z-lidecka.html>. 
101 Buzek, L., Langer, J. Valašské muzeum. Ostrava: Profil, 1975, str. 43. 
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Chalupa z Lužné102 

 

 

4.2 Památky lidové architektury na svém původním místě 

 
Také mimo Valašské muzeum v přírodě se na Valašsku nacházejí původní 

lidové stavby, na kterých se více či méně podepsaly lidské zásahy a snahy o 

inovaci. Najít je lze především v jádru Valašska, v již dříve popisovaném původním 

centru této oblasti, které bylo na rozdíl od ostatních částí vždy považováno za 

valašské a kde se uchýlili první valašští kolonisté. „Valašský roubený dům postihuje 

pastevecké oblasti Dolní a Horní Bečvy, okolí Vsetína, Valašského Meziříčí a 

Rožnovsko až po rozhraní s Hanou.“ 103 Právě z takto vytyčené oblasti jsem se 

zaměřila na obce Velké Karlovice, Hážovice, Tylovice, Malou Lhotu a Karolinku, 

které pojí tradiční ráz založený na dochovaných původních lidových domech. 

Nicméně i přesto, že se tyto obce vyznačují dobovostí mnohem více než jakékoliv 

jiné oblasti Valašska, pronikla i zde, jak tomu nasvědčují níže popsané vybrané 

vzorky lidových domů, modernizace. 

                                                 
102 Valašské muzeum v přírodě. Chalupa z Lužné. [online]. [cit. 2010-04-06]. Dostupné na WWW: < 
http://www.vmp.cz/cs/navstevnici-prohlidka-muzea/prohlidka-muzea/valasska-dedina/objekty-
valasske-dediny/malisuv-dum-z-luzne.html>. 
103 Hájek, V. Lidová stavení, opravy a úpravy. Praha: Grada Publishing, 2001, str. 34. 
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4.2.1 Lidový dům č.p. 27 ve Velkých Karlovicích 

 
Velké Karlovice nacházející se v podhůří Javorníků a Beskyd, v Chráněné 

krajinné oblasti Beskydy, je obec bohatá na památky lidové architektury. Patří 

k nim také dům číslo popisné 27, který se řadil a stále ještě řadí k honosnějším 

stavením nacházejícím se v této oblasti. Skládá ze dvou obytných pater, přičemž 

existenci patra druhého lze lehce odvodit z poměrně velkého přístřešku 

vystupujícího do popředí asi v polovině střechy. Patrový výstupek domu má svůj 

vlastní dekorativní štít, který je tvořen trojím druhem bednění – svislým, šikmým a 

do tvaru slunce. Ve vrcholu tohoto štítu je umístěn kuželový kabřinec, v jeho středu 

se nachází malé okénko a na spodní straně štítu nechybí ani podlomení, které má 

zřejmě chránit část výběžku pod ním umístěnou. Také zadní a přední štít domu je 

ukončen kabřincem. 

Dům je postaven ze dřeva technikou roubení s kuláči na konci spojenými bez 

zhlaví a co se týče jeho střechy, jedná se o typ sedlový pokrytý šindeli. Na podélné 

straně domu je nakonec možné si všimnout tří oken v dolním patře orámovaných 

žlutým a do hněda laděným rámem a méně původně působících dveří, které jsou 

zčásti dřevěné a zčásti skleněné. Stejná okna, tentokrát však pouze dvě, i rámování 

se nachází v průčelní straně domu, jehož doplněk představuje také dřevěno 

betonový plot a dřevěná vstupní branka. 
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Dům č.p. 27 ve Velkých Karlovicích 

 
 

 

4.2.2 Lidový dům č.p. 312 ve Velkých Karlovicích 

Další dům, který se ve Velkých Karlovicích nachází, je dům s číslem 

popisným 312. Jedná se o dřevěné stavení obdélníkového půdorysu, v jehož 

podélné straně jsou umístěna tři zeleno-žlutě rámovaná okna s poličkami na 

květináče mezi nimi. Poněkud rušivě působí na tomto domě červené tašky, jimiž je 

pokryta sedlová střecha a je zřejmé, že se nejedná o původní část popisovaného 

stavení. Dům má dále dřevěný svisle bedněný štít, který je nasměrovaný nikoli k 

čelní, ale k podélné straně. Je na něm umístěn další modernizační prvek, tentokrát 

se jedná o satelit. Stavení nechybí podlomenice, ta však nicméně ztrácí své kouzlo 

kvůli již zmíněným červeným taškám.  
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Dům č.p. 312 ve Velkých Karlovicích 

 

   

 

4.2.3 Lidový dům č.p. 38 v Hážovicích 

 

 Na rozhraní Vsetínských vrchů a Moravskoslezských Beskyd, poblíž města 

Rožnova pod Radhoštěm se nachází osada Hážovice. Také zde je k vidění řada 

původních, případně zčásti modernizovaných lidových domů. Jedním z nich je dům 

s číslem popisným 38. Jedná se o stavení obdélníkového půdorysu vytvořené 

technikou roubení bez zhlaví, přičemž poměrně zanedbatelná spodní část domu je 

tvořená cihlami. K boční straně stavení přilehá přístřešek ze dřeva používaný 

zřejmě jako skladovací prostor. Dům je dvoupatrový se sedlovou střechou, v jejímž 

předním i zadním štítu lze sledovat pár ozdobných otvorů. Vrch štítu jak přední, tak 

zadní strany domu je uzavřen kuželovým kabřincem a na kabřinci přední části domu 

je vystavena dekorativní korouhev. Dům je opět doplněn podlomením a navíc 

dvěma komíny. Co se týče jeho oken, je jedno z nich lemováno žlutým rámem a 

okna zbylá, tedy dvě na podélné straně domu a dvě v hlavním průčelí, jsou 

olemována rámem bílým, který jasně kontrastuje s tmavým dřevem, z něhož je 

stavení zhotoveno. Dobovým doplňkem dmou jsou dřevěné dveře obehnané hrubým 

dřevěným rámem. 
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Dům č.p. 38 v Hážovicích 

  

 

 

4.2.4 Lidový dům č.p.1028 v Hážovicích 

 
Poměrně jiného ladění je poté dům s číslem popisným 1028 v Hážovicích. Od 

ostatních zmiňovaných domů se liší především svým štítem, který není dřevěný, 

nýbrž zhotovený z eternitové krytiny. Štít je poměrně velký a jsou v něm vestavěna 

okna druhého obytného patra, které je pokryto sedlovou střechou. Spodní patro 

domu je roubené s betonovou podezdívkou a se dvěma okny. Dům má ještě další 

zvláštnost a to dřevěné přístřešky, které se na rozdíl od ostatních domů vyskytují po 

obou jeho stranách a zdá se, že oba slouží jako prostory ke skladování. K domu, dá 

se říct, patří také rozrostlý strom, který stavení obklopuje. 
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Dům č.p. 1028 v Hážovicích 

  

 

4.2.5 Lidový dům č.p. 101 v Tylovicích 

 
Další dobový dům, tentokrát s číslem popisným 101, se nachází v Tylovicích 

spadajících pod město Rožnov pod Radhoštěm. Jedná se o dvoupatrové stavení 

obdélníkového půdorysu, k němuž přísluší také boční přístřešek. Stejně jako 

v minulých případech se jedná o dům roubený se sedlovou střechu a svisle 

bedněným štítem, ve kterém jsou vybudována dvě okénka. V hlavním průčelí domu 

je umístěno jedno velké okno vedoucí do obytné místnosti a jedno okno malé, 

osvětlující pravděpodobně komoru nebo předsíň. Jejich lemování je výrazně bílé. 

Co se týče štítu zadní strany domu, je taktéž svisle bedněný a mimo to se na jeho 

vrcholu vyskytuje kabřinec. Doplněk domu představuje jednoduchý starý dřevěný 

plot, který zvyšuje dojem dobovosti.  
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Dům č.p. 101 v Tylovicích 

 

 

4.2.6 Lidový dům č.p. 1854 v Tylovicích 

 
 Dům s číslem popisným 1854 je dalším příkladem dvoupatrového domu 

obdélníkového půdorysu. Jedná se o roubené stavení se svisle bedněným štítem 

s kabřincem a malým oknem, pod nímž je k vidění podlomení. Dřevěná je také 

postranní část domu, přístřešek, který s ohledem na jiný druh dřeva, z něhož je 

postaven, zřejmě není původní. Stavení působí na první pohled tradičním dojmem, 

nicméně i na něm se podepsala modernizace a to vzhledem k dvěma plastovým 

oknům umístěným v dolním patře průčelní strany domu. 
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Dům č. 1854 v Tylovicích 

 

 

4.2.7 Lidový dům č.p. 43 na Malé Lhotě 

 
K jednoduchým stavením nižších sociálních vrstev patřil v minulosti dnes již 

neobývaný dům číslo popisné 43 z Malé Lhoty, obce nedaleko od města Valašského 

Meziříčí. Jedná se o dřevěný roubený dvojdílný dům malých rozměrů, jehož spodní 

část je tvořena kamennou podezdívkou. Sedlová střecha domu je pokryta šindeli a 

jeho štíty jsou svisle bedněné bez kabřince. V podélné straně domu je umístěno 

okno s již nevýrazným lemováním a také dobové dveře. Ty jsou olemované 

širokým dřevěným rámem a v jejich  pravém horním rohu se nachází malé okénko. 

V hlavním průčelí domu jsou umístěna dvě značně sešlá okna. Dům je opatřen již 

polorozpadlým okapem a je zjevné, že se k jeho údržbě nevěnuje velké množství 

času. 
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Dům č.p. 43 na Malé Lhotě 

 

 

4.2.8 Lidový dům č.p. 494 v Karolince 

 
Velké množství památek lidové architektury nacházejících se na svém 

původním místě je k vidění také v obci Karolinka ležící v údolí podél řeky 

Vsetínské Bečvy, především poté v údolí Raťkov. Zde se nachází skupina 

dřevěných roubených staveb, které v minulosti patřily rodu Orságů, založeném 

Michalem Orságem v 16. století, který v průběhu doby rozšířil díky dobrým 

vztahům se šlechtou výrazně svůj majetek. Okolo roku 1731 pak získal jeho 

potomek Adam Orság pozemek při ústí Řaťkovského potoka do Bečvy, kde 

vybudoval řadu stavení, jež později obýval spolu se svou rodinou a 

služebnictvem.104 

Mezi stavení, která byla v údolí Raťkov vybudovaná a jež se dochovala 

v téměř nedotčeném stavu, patří i dům s číslem popisným 494. Jedná se o 

dvoupatrovou poměrně dosti členěnou stavbu postavenou technikou roubení ze 

dřeva. Podélná část domu je obohacena o dřevěný přístřešek, který má samostatný 

vchod a jeho část zastřešuje prostor před vchodem do domu. Ze sedlové šindelové 

střechy domu vybíhá vikýř s hnědě orámovaným oknem, které se neotevírá 
                                                 
104 Baletka, L. Karolinka: město v srdci Valašska: 1949-1998. Karolinka: Městský úřad v Karolince, 
1998, str. 12- 35. 
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klasickým způsobem, nýbrž je vyklápěcí. Hnědě rámovaná okna se nachází také 

v čelním a zadním střešním štítě domu, stejně jako u dvou vedle sebe umístěných 

oken v hlavním průčelí. Stavení má dále podlomení a dobové okapy a přes svou 

starobylost působí stále zachovale a udržovaně. 

 

 

 

 
Dům č.p. 494 v Karolince 

 

 

4.2.9 Lidový dům č.p. 495 v Karolince 

 
Dům číslo popisné 495 je postaven v podélné řadě s domem čísla popisného 

494 výše popisovaným. Tomu je také v mnohém podobný. Jedná se o stavení 

jednodušší, nicméně i přesto mající dvě patra opatřená vikýřem s vyklápěcím 

oknem. V průčelní straně domu se nachází dvě od sebe dosti vzdálená okna. Střecha 

domu je sedlová, pokrytá šindelem a zakončená podlomením. Stejně jako dům 

předešlý má i tohle stavení dobové dřevěné okapy a jeho dekorativní prvek tvoří 

květiny umístěné mezi okny. Dům je stejně jako stavení předešlé zachovalý a v 

dobrém stavu. 
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Dům č.p. 495 v Karolince 
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Závěr 

 
V závěru své bakalářské práce bych ráda podala stručné shrnutí jejích 

jednotlivých částí, popsala jisté problémy, na které jsem při jejich tvorbě narazila  a 

nakonec také dodala závěry, ke kterým jsem došla. 

Hned na začátku bych ráda vyzvedla první kapitolu práce, kde se mi na 

obecnější úrovni podařilo vystihnout, jak se na vzhledu lidového domu podílí 

použitý materiál a vliv cizích kulturních oblastí a jaké funkce lidový dům plnil.  

Druhou kapitolu bakalářské práce jsem vyhradila oblasti Valašska, její 

historii, vymezení a přírodním poměrům, jelikož se jedná o faktory, které ovlivnily 

život tamějších obyvatel a zároveň tamější lidovou architekturu. Došla jsem 

k zjištění, že se valašský lidový dům vyznačuje jednoduchostí a trojdílným 

půdorysem tak, jak si to vyžádaly podmínky popisované oblasti. 

S jistými problémy jsme se setkala v rámci kapitoly třetí a to při popisu 

specifických staveb Valašska, především poté valašského lidového domu. Dělo se 

tak vzhledem k místy pro mě složité terminologii pojící se s lidovou architekturou. 

V kapitole čtvrté jsem následně použila více svého vkladu a to zejména při 

deskripci lidových památek na svém původním místě. Také zde jsem se setkala 

s jistými obtížemi způsobenými faktem, že jsem k popisu lidových domů neměla 

k dispozici odbornou literaturu zaměřenou přímo na region Valašska a musela jsem 

tak významné objekty vytipovat a zdokumentovat sama na základě předchozího 

studia. 

Prostřednictvím své bakalářské práce jsem došla k závěru, že lidové domy 

přispívají ve velké míře k uchování jedinečného původního charakteru Valašska a 

umožňují objevování a seznamování se s historií této oblasti. Kromě stavení ve 

Valašském muzeu v přírodě, která si zachovávají své původní rysy, podléhají však 

ostatní lidové domy, tedy ty vyskytující se na svém původním místě, téměř vždy 

modernizaci. 

 Nejdůležitější přínos své práce proto vidím v zachycení a upozornění na 

lidová stavení, která nejsou chráněná a jsou stále používaná nebo chátrají. Považuji 
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za důležité, aby se kladl větší důraz na snahu přimět jejich majitele zachovat je i za 

cenu vzdání se vlastního komfortu v co nejpůvodnější podobě.  

Co se týče literatury, ze které jsme k napsání své bakalářské práce čerpala, 

byla pro mě stěžejní především dvě díla - Lidová architektura na Moravě a ve 

Slezsku od Václava Frolce a Lidová architektura v Československu od Václava 

Mencla. Václav Frolec se zabývá lidovou architekturou vzhledem k její složitosti 

v rámci užšího geografického území a jak již z názvu jeho knihy vyplývá, zaměřil 

se na oblast Moravy a Slezska. Druhý ze zmiňovaných autorů se naopak zabývá 

srovnáním lidových domů napříč republikou a hledá charakteristické rysy lidové 

architektury jednotlivých oblastí. K práci jsem použila také další díla zabývající se 

lidovou architekturou, nicméně literaturu, která by byla věnovaná přímo lidové 

architektuře na Valašsku, se mi nalézt nepodařilo. 

K části své bakalářské práce věnující se vymezení a historii Valašska jsem 

poté čerpala především z knih Valašská kolonizace v západních Karpatech (do r. 

1618/20) od Jaroslava Macůrka, Co mohou prozradit lidové stavby od Jiřího 

Langera a Etnografický region Moravské Valašsko, jeho vznik a vývoj od Jaroslava 

Štiky. Vzhledem k tomu, že byl posledně zmiňovaný autor mimo jiné také ředitelem 

prvního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, použila jsem ve své práce také 

jeho poznámky k historii této instituce. Dalším dílem, z něhož jsem čerpala 

poznatky o Valašském muzeu v přírodě byla kniha Valašská dědina od Ladislava 

Buzka doplněná kresbami Antonína Strnadela.  
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Anotace 

 
 

 Bakalářská práce Lidová architektura na Valašsku je zaměřena především 

na popis lidového domu, který byl dílem samotných obyvatel Valašska a nejlépe tak 

vystihuje charakter této oblasti. Lidový dům je v bakalářské práci popisován 

z hlediska teoretického na základě odborné literatury, nicméně zachyceny jsou zde 

také lidové domy, které se i v současnosti nacházejí na svém původním místě. 

Jejich dokumentace a popis ukazuje do jaké míry se daná stavení změnila a do jaké 

míry si zachovala svůj původní ráz. Bakalářské práce má mimo jiné upozornit na 

fakt, že i přes svou jednoduchost jsou valašské lidové domy jedinečnou a důležitou 

památkou lidové architektury. 

Co se struktury bakalářské práce týče, skládá ze čtyř dále členěných kapitol. 

První z nich se věnuje popisu typů lidového domu, jeho zvláštnostem v rámci 

jednotlivých regionů a jeho funkcím. Kapitola druhá je zaměřena na vymezení, 

přírodní poměry a historii Valašska, protože všechny tři zmiňované faktory 

ovlivnily lidovou architekturu této oblasti. V kapitole třetí je popsán valašský dům, 

fojtství a salašnické stavby, jakožto charakteristická stavení Valašska. Ve čtvrté a 

zároveň poslední kapitole jsou popisovány památky lidové architektury na Valašsku 

a to jak ve Valašském muzeu v přírodě, tak na svém původním místě.  
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Annotation 

 
 

The Bachelor thesis Popular Architecture in Wallachia is mainly focused on 

describing folk house, which was the work of the population of Wallachia itself and 

best captures the character of this area. The folk house is described from the 

theoretical point of view on the basis of professional literature in the Batchelor 

thesis, however also folk houses which are currently located on its original site are 

described. Their documentation and description shows to what extent the houses 

have changed and to what extent they retain their original character. The Bachelor 

thesis should also point out that despite its simplicity, the Wallachian folk houses 

are unique and important monuments of popular architecture. 

Regarding structure of the thesis  it consists of four chapters which are further 

divided. The first chapter is devoted to descriptions of the types of folk house, its 

specificities through the different regions and its functions. The second chapter 

focuses on the definition, natural conditions and history of Wallachia, since the 

three aforementioned factors influenced the folk architecture of the area. The third 

chapter describes the Wallachian house, bailiff and salaš construction, as they are 

the characteristic buildings of Wallachia. In the fourth and the last chapter the 

popular architecture monuments in Wallachai are described. The popular 

architecture monuments  are described  both in the Wallachian Museum in Nature 

and in its original place. 


