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Souhrn

Základním tématem práce je prostupování lidové architektury selského 

baroka s architekturou moderní. Sleduje základní vývojová období lidového 

stavitelství a seznamuje se základními typy vesnického uspořádání. 

V práci se věnuji i památkové péči v táborském okrese, konkrétně 

v soběslavsko-veselských Blatech. A to jak jejímu vývoji, tak i často protichůdným 

zájmům památkářů a majitelů chráněných objektů.

V další části se zabývám vývojem lidového stavitelství v soběslavsko-

veselských Blatech a jejími přesahy do dnešní podoby jednotlivých vesnic. Na 

konkrétních případech ukazuji chyby, jichž se majitelé dopustili. Mnoho přestaveb 

v jihočeských vesnicích je v přímém protikladu k selskému baroku, které je v 

památkově chráněných sídlech stále živé.

Nakonec ukazuji případ vesnice Komárov, která dokázala i nevzhlednou 

stavbu prodejny přestavět tak, aby zapadla do malebné jihočeské návsi.
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Summary

The main topic of this work is a permeation of South Bohemian Rustic 

Baroque with the modern architecture. It maps basic progress period and introduce 

basic types of village setting.

I am also talking about the monument preservation in Tabor region -

especially in „Sobeslavsko-Veselska Blata“ -  its development and often 

contradictory interest of preservationist and owners of the protected properties.

Next part of the work follows progress of Rustic Architecture in 

„Sobeslavsko-Veselska Blata“ and its overlap into today’s looks of individual 

villages. I am pointing out owners‘mistakes on particular cases. There are lots of 

reconstructions in direct opposite to the Rustic Baroque which is still alive in listed 

areas.

On the end I show case of village Komarov. They managed to rebuild 

unsightly shop house in a way that it fit nicely in with the other picturesque village 

buildings.
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Úvod

Každý člověk je do určité míry ovlivněn krajinou, ve které vyrůstá. A 

krajina, to nejsou jen lesy, louky, kopce a údolí, ale i vesnice po nich roztroušené. 

Umístění vesnic v reliéfu krajiny mělo vždy svá pravidla, která určovala sama 

příroda. Lidé dříve žili v mnohem větším sepjetí s přírodou kvůli zemědělskému 

způsobu života. Ale s postupným mizením tradiční zemědělské výroby, docházelo 

na vesnicích k razantnějšímu pronikání městského způsobu života, což vedlo 

samozřejmě i k částečnému popření tradičních hodnot. Lidé přestali být závislí na 

přírodě a přestali respektovat její pravidla. 

Naprosté popření všech tradic a životních východisek venkova znamenaly 

události po roce 1948 a následná kolektivizace. Na vesnice se začaly dostávat 

typizované rodinné domy, které neměly nic společného s původní lidovou 

zástavbou a logicky tak působily jako naprosto cizorodý prvek. Do podoby vesnic 

se nesmazatelně zapsaly také bytové domy nebo budovy občanské vybavenosti, 

jako kulturní střediska, prodejny, hospody apod., které svým stavebním stylem na 

český venkov vůbec nepatří. 

Bohužel se socialistické novostavby a přestavby zapsaly do podoby českých 

obcí víc, než je nám dnes příjemné. Tato snaha smazat rozdíly mezi vesnicí a 

městem často naprosto zatlačila do pozadí tradiční lidové stavby, které do té doby 

tvořily přirozeně harmonický celek. Lidové stavby ve své podobě odrážely jak styl 

vesnického života, tak potřeby jejich obyvatel, ale i smysl pro čistotu tvaru a 

stylovou jednotu. Každý region měl svá přírodní a tím pádem i stavební specifika, 

která byla v 2. polovině 20. století programově stírána. 

Obzvláště v některých oblastech České republiky zůstalo i přes to zachováno 

mnoho lidových staveb v téměř nezměněné podobě. Aby nedocházelo k jejich 

dalšímu znehodnocování, jsou většinou pod dozorem památkové péče. Jejím cílem 

je zachování těchto budov jako vzoru pro další výstavbu, která by měla na tuto 

stavební tradici navazovat a pozvolna ji rozvíjet, aby celek vesnické zástavby 

působil jednotně.

Mnoho takových vesnických památkových rezervací a zón je v jižních 

Čechách, které jsou typické svými statky postavenými v duchu selského baroka. 

Největší koncentrace takových domů je v tzv. hlubockých a soběslavsko-veselských 
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Blatech. Já se ve své práci zaměřím na soběslavsko-veselská Blata a konkrétně na 4 

vesnice, které jsou buď památkovou rezervací (Komárov) nebo zónou (Debrník, 

Svinky, Vlastiboř). Na Blatech je památkově chráněných vesnic mnohem více, ale 

já se budu zabývat pouze těmito, protože tvoří poměrně uzavřený okruh na okraji 

soběslavsko-veselských Blat a na všech se poměrně citelně podepsaly socialistické 

přestavby. Právě těmto věnuji svou práci a pokusím se zachytit ty nejvýraznější, 

které nejvíce zasahují do jednoty jihočeského venkova.
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1. Vývoj lidové architektury na našem území

Co je vlastně lidová architektura? Je možné ji charakterizovat několika málo 

slovy? Je možno její vznik vymezit časově? Je možné vůbec určit, které stavby ještě 

jsou a které naopak už nejsou projevy lidové architektury? Na tyto základní otázky 

nechám odpovědět Václava Menzela: „To, co dnes přičítáme lidu jako tvořivý 

projev, je ve skutečnosti výsledek složitého historického navrstvení výtvarných 

seberealizací několika typů společenských útvarů, následujících po sobě. Jejich 

společenský základ tvořil bezejmenný, anonymní, neosobní, kolektivní lid; jeho 

neosobní kvalita byla jejich společným jmenovatelem.“1 Podle Menzela bylo zlatou 

dobou lidové architektury období kolem poloviny 19. století a těsně po ní. Pak už 

lidová architektura jako taková prakticky nevzniká. 

Ale abychom nepředbíhali. Vznik nejstarších objektů lidové architektury na 

našem území souvisí s prvním trvalým osídlením Moravy. O to se postaraly 

slovanské kmeny přibližně v 6. století. Slované v tomto období začali opouštět 

polokočovný způsob života a zakládat tak první vesnice. Zpočátku žili v zemnicích 

a polozemnicích, o nichž nemáme mnoho informací. Pouze z archeologických 

nálezů vyvozujeme, že měly čtvercový nebo obdélníkový půdorys a konstrukce 

byla z proutí a dřeva obalená silnou vrstvou jílové hlíny. Ze zemnic a polozemnic se 

postupně utvořily domy s podlahou v úrovni terénu, na jejichž stavbu se využíval 

materiál v dané oblasti nejsnáze dostupný. Jelikož na téměř celém území Čech byly 

rozsáhlé jehličnaté lesy, nejvíce se ve zdejší lidové architektuře uplatnily stavby 

roubené. Hliněný nebo i kamenný dům bychom nalezli hlavně v oblasti Hané a celé 

jižní Moravy typické svými rozsáhlými sprašemi. Posledním ze základních typů 

lidového domu je hrázděný dům západních a severozápadních Čech, který je vázaný 

na listnaté lesy, typické svým krátkým a křivým dřevem.2

Zásadním mezníkem ve vývoji lidového stavitelství je až 12. století, v jehož 

průběhu se změnila organizace celé společnosti. Namísto hradišť nastupují kamenné 

hrady a diferencuje se i osídlení. Sídla položená v blízkosti důležitých komunikací 

se změnila v celky městského charakteru a vesnická sídla se zahustila. Středem 

osídlení byl většinou kostel, kolem něhož se víceméně neorganizovaně stavěla 

                                                
1 Menzel. Lidová architektura v Československu. s. 609
2 Menzel. Lidová architektura v Československu. s. 609
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menší sídliště. Raně středověká vesnice v Čechách byla většinou poměrně malá a 

bez geometrické půdorysné osnovy, tzv. shluková. Oproti tomu na Moravě už byly 

vesnické celky větší, nejčastěji ulicového nebo vřetenového charakteru.3

V nejúrodnějších nížinných oblastech Čech a Moravy v tomto období 

definitivně mizí polozemnice a domy se přesouvají zcela nad zemský povrch. 

Z dispozičního hlediska se uvnitř takových stavení nachází síň a za ní kurná jizba, 

tedy místnost s otevřeným ohništěm, později s uzavřenou pecí. V rozvoji vesnice 

hrálo její umístění velice důležitou roli, ale velice důležitý byl také samotný 

vlastník vsi neboli zeman. Přeměna sídel totiž závisela především na jeho vůli, což 

mělo za následek existenci vsí různého vývojového stupně i charakteru.

Mnohým novým vesnicím dala vzniknout také organizovaná kolonizace 

v 60. letech 12. století. Vznikala nová sídla a kláštery a hospodářství bylo 

organizováno tak, že si vlastník postavil sídlo daleko od vsi a vesnický dvorec i 

s půdou pak dědičně propůjčil svému poddanému, který měl za úkol dvorec 

spravovat. Pán také přesně určil peněžní částku i naturální dávku, kterou bylo nutno 

platit z vyměřené půdy. 

V čele takto plánovaného hospodářství stál v 13. a polovině 14. století král 

spolu s cisterciáckými kláštery. Cisterciáci zakládali své kláštery záměrně 

v neobydlených oblastech, které tak postupně kolonizovali. Kláštery určovaly i 

podobu nově vznikajících a přestavovaných staveb českého venkova, a protože byly 

franckého původu, dalo toto období pravděpodobně vzniknout typické gotické 

selské usedlosti, tzv. „franckému dvorci“. Gotická vesnice byla přeměněna i 

sociálně a hospodářsky, a to tak, že řemesla byla soustředěna do měst a venkov se 

specializoval převážně na zemědělskou výrobu. Nositeli gotických stavebních 

prvků samozřejmě nebyli pouze cisterciáci, ale souběžně s jejich působením 

proběhl i proces nepřímé gotizace ve městech, odkud se gotické stavitelství rychle 

rozšířilo i na vesnice.4

Velice specifickým způsobem byla tímto procesem ovlivněna architektura 

jižních Čech. Venkovské obyvatelstvo přejalo pražské gotické prvky a dodalo jim 

lidový výraz, který propůjčuje jižním Čechám jejich líbezný až pohádkový ráz. „V 

jižních Čechách vznikaly tak zděné domy jakoby přitulené k zemi, dlouhých a 

                                                
3 Kuča, Karel. Vývoj historických sídel na našem území (vesnice). s. 95
4 Mezel, Václav. Lidová architektura v Československu. s. 595
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táhlých hmot, s omítanými a bělostně líčenými stěnami a hlavně se střechami ve 

vrcholech štítů malebně vodorovně zkosenými širokými trojúhelníky valeb.“5

Nové vesnice 13. a 14. století nevznikaly jen na již osídleném území, ale 

vlna osidlování se rozšířila i do dosud nedotčených výše položených zalesněných 

oblastí. V rámci tzv. vnější nebo velké kolonizace byly do těchto pohraničních lesů 

povoláni němečtí kolonisté, kteří s sebou samozřejmě přinesli i nové stavební prvky 

a postupy.6

Nejvýraznějším rozdílem původního slovanského a nově využívaného

německého typu domu bylo spojení obytné a hospodářské části domu. Zatímco 

v českých podmínkách byla hospodářská část oddělena od obytné a měla i svůj 

vlastní vchod ze zápraží, německé obyvatelstvo v příhraničních oblastech 

prosazovalo spojení obou prostorů, takže se z obytné světnice šlo přes síň přímo do 

chléva. Dalším rozdílem bylo umístění ohniště. Německý dům měl ohniště v síni a 

kamna ve světnici, kdežto v českém domě bylo ohniště ve světnici a síň samostatně 

vytápěná vůbec nebyla. K přenesení ohniště do síně a vzniku světlé světnice 

docházelo u slovanského typu domu až později a to právě vlivem příkladu 

německých obydlí nebo městských domů. 

Na prahu husitských válek už byly vyvinuty prakticky všechny půdorysné 

formy vesnic, které určují podobu českého venkova dodnes. Podle reliéfu krajiny, 

kde vesnice vznikla, se rozlišují základní typy vesnického uspořádání. Vesnice nově 

založené v příznivém terénu měly pravidelný návesní nebo silniční (ulicový) 

půdorys. Nejrozšířenější a nejvíce sevřený je právě typ návesní. U takové vesnice je 

jasně viditelné, že vznikla jednorázovým vyměřovacím aktem pro konkrétní počet 

obydlí, která jsou soustředěna kolem pravidelného (zpravidla obdélného nebo 

čtvercového) návesního útvaru, což umožňovalo pravidelné rozvržení parcel a 

pravoúhlé organizování statků. Velikost návsi se samozřejmě liší podle počtu 

stavení, pro které byl tento prostor určen. Pravidelný návesní typ zástavby vznikal 

nejvíce v 13. a 14. století a i přes již patrnou diferenciaci obyvatelstva venkova jsou 

všechna stavení obrácená štítovou stranou do návesního prostoru. 

Mezi návesní typy se řadí i silniční vsi, v nichž tvoří veřejný prostor široká 

ulice podél průběžné dálkové komunikace a usedlosti jsou do veřejného prostoru 

                                                
5 Menzel, Václav. Lidová architektura v Československu. s. 601
6 David, Petr - Soukup, Vladimír. 555 památek lidové architektury České republiky. s. 6
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také otočené svou štítovou stranou. Silniční vsi jsou typické pro stará sídelní území 

hlavně na jižní Moravě.

Dalším typem návesní vsi je tzv. vřetenovka, která je svým výskytem vázána 

na staré sídelní území v nižších polohách. Zemědělská půda v ní navazuje 

bezprostředně na jednotlivé usedlosti.

V různých částech Čech i Moravy můžeme nalézt tzv. ulicové vsi, o jejichž 

oblíbenosti svědčí výskyt v řadě časových období. Společně se silničním typem 

nese znaky záměrného založení a kvůli navození co nejtěsnější sevřenosti sídla jsou

domy otočené užší stranou k ulici nebo návsi. Oproti silniční vsi ale leží na 

komunikaci místního charakteru. 

Při již zmíněné kolonizaci pohraničních oblastí německým obyvatelstvem ve 

14. století se hojně využíval typ lánové vsi, který byl typický hlavně pro méně 

přehledný hornatý terén. Vesnice se totiž nejčastěji vlní podél menších vodních toků 

nebo jsou sevřené v údolí. Zpravidla se táhnou několik kilometrů a volně přecházejí 

jedna v druhou. Stavení jsou tak rozložena po celém katastru obce, přičemž lány 

(jednotlivá pole) procházejí vzhůru do strání. Zástavba netvoří vnitřní prostory 

obce, její centrum je tvořeno jen souborem kostela, fary, hospody a školy.

Zvláštní charakter mají tzv. lesní návesní vsi, které byly zakládány na konci 

cesty, která už dále nepokračovala. V této vsi nalezneme poměrně uzavřený 

společný návesní prostor, který umožňoval paprsčité uspořádání usedlostí, resp. 

lánových pruhů. Tento typ byl využíván zejména v neprůchodných oblastech, např. 

v lese. Proto se s ním můžeme setkat hlavně u vesnic nazývaných Žďár, což 

upomíná na vypalování lesa kvůli uvolnění místa pro stavbu vesnice. Nalézt je 

můžeme v mladší kolonizační vesnické zástavbě v Čechách a na západní Moravě.7

Rozvoj vesnic ovšem neměl ve všech historických obdobích příhodné 

podmínky. Za první velkou redukci vesnických sídel můžeme považovat celé 15. 

století. Po husitských válkách bylo pro české země těžké se znovu pozvednout. 

Celkový hospodářský úpadek měl za následek i poměrně značnou redukci 

venkovské sítě v českých zemích8.

                                                
7 Škabrada, Jiří – Voděra, Svatopluk. Jihočeská lidová architektura. s. 12 – 19,  Škabrada, Jiří. 
Lidové stavby. s. 58 – 63, Frolec,Václav – Vařeka, Josef. Lidová architektura.
8Kuča, Karel. Vývoj historických sídel na našem území (vesnice). s. 98
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Zánik vesnic pokračoval i v 16. století, kdy začala ve vlastní režii podnikat 

šlechta. Ta potřebovala k založení vrchnostenských dvorů, pivovarů apod. rozsáhlé 

plochy zemědělské půdy. Některé vesnice byly zatopeny v důsledku zakládání 

rozsáhlých rybničních soustav nebo zanikly kvůli nově zřizovaným loveckým 

oborám. Šlechta samozřejmě nové osady i zakládala, ale jednalo se hlavně o 

specializovaná sídliště nejčastěji při železárnách, sklárnách, hamrech apod. 

v horských oblastech. V tomto období také dochází k zahušťování již existujících 

vesnic.9

Další katastrofou pro české země byla třicetiletá válka, během níž zaniklo 

množství vesnic. Opět spíš v důsledku hospodářského rozvratu. Vítězství 

Habsburků mělo za následek náboženské emigrace a prosazení nevolnictví, které 

venkovské obyvatelstvo prakticky podřídilo záměrům vrchnosti. Poválečný úpadek 

je patrný i na tom, že se zastavil rozvoj zděného stavitelství. Např. v jižních 

Čechách nebo Polabí se lidé vrátili ke stavbám dřevěným.

Novou etapu rozvoje českého venkova přinesly až reformy Marie Terezie a 

Josefa II., z nichž nejdůležitější bylo zrušení nevolnictví, které uvolnilo 

hospodářské možnosti venkova. V souvislosti s tím se prosadila i tzv. raabizacei. 

Uvedením reforem v život se na českém venkově opět začalo mohutně stavět, 

docházelo jak k rozšiřování vesnic stávajících, tak k zakládání naprosto nových. 

Stavěly se velké statky, ale i drobné chalupy a domky. Docházelo k dělení velkých 

pozemků a zastavování dosud volné plochy návsí. V některých vesnicích byl tento 

proces natolik intenzivní, že návesní prostor prakticky zanikl. Vesnice se ovšem 

rozšiřovaly i po obvodu, hlavně podél cest. Dalo by se říci, že toto období 

charakteristické mohutnou výstavbou bylo posledním a největším rozšířením sídlení 

soustavy od středověku.

Od poloviny 19. století se rozrůstaly prakticky jen vesnice okolo velkých 

průmyslových center, které se v mnoha případech staly součástí příslušného města, 

a obyvatelé odsud dojížděli za prací. Nové vesnice vznikaly jen zcela výjimečně a 

ve stávajících docházelo k přestavbám spíše sporadicky, přičemž šlo buď o 

přestavbu dřevěných částí obydlí na zděné, nebo rozšíření zastavěné plochy domu a 

jeho hospodářských stavení. 

                                                
9 Kuča, Karel. Vývoj historických sídel na našem území (vesnice). s. 98
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Vše ještě umocnily změny spojené s procesem modernizace na přelomu 19.

a 20. století, které měly za následek zvyšující se náročnost na objem zemědělské 

výroby a v důsledku toho zrychlující se vylidňování venkova. Obyvatelé houfně 

odcházeli do průmyslových měst nebo do zahraničí za vidinou snazší obživy. 

V meziválečném období se vesnice rozšiřují zejména díky vilovým 

zástavbám na okrajích, ale jelikož systém zemědělského hospodářství zůstával 

stejný, stavěly se stále i tradičně řešené stavby. 

Dalším podstatným mezníkem ve vývoji českého venkova byla 2. světová 

válka. České obce měly to štěstí, že se jich válečné ničení nijak zásadně nedotklo. 

Poměrně citelně se jich ale dotkl poválečný odsun německého obyvatelstva, v 

jehož důsledku zůstaly rozsáhlé oblasti hlavně v pohraničí prakticky neobydlené. Je 

pravda, že docházelo k opětovnému osidlování obyvatelstvem z vnitrozemí, ale 

všechny oblasti se zalidnit nepodařilo.

Události konce války a těsně poválečné zasadily českému venkovu celkem 

silnou ránu. Nicméně následné dění, hlavně tedy komunistický převrat v roce 1948 

tuto „zkázu“ dokonal. Mnohé pohraniční oblasti byly znovu vysídleny a na jejich 

místě vystavěny vojenské výcvikové prostory. V celé zemi probíhala po vzoru 

Sovětského svazu násilná kolektivizace zemědělství, stavebnímu vývoji vesnice 

nebyla věnována pozornost a docházelo k neuváženému používání nových 

stavebních prvků a materiálů, což mělo za následek naprostý rozchod s tradiční 

architekturou. Venkovské stavebnictví této doby pouze šablonovitě napodobovalo 

městské vzory a to jak v nové výstavbě, tak i v přestavbě staré tradiční zástavby.10

Historický vývoj po roce 1948 neměl vliv pouze na stavebnictví, ale 

především naprosto změnil tradiční společenské a ekonomické vazby na venkově, 

protože zemědělská výroba byla násilím koncentrována do družstev a státních 

statků. Do malebné české krajiny zasáhlo družstevní zemědělství jak slučováním 

historických vesnických plužin, tak výstavbou rozsáhlých vepřínů, kravínů a dalších 

areálů zemědělské velkovýroby. V důsledku praktického vymizení zemědělské 

výroby z původních vesnických usedlostí tato stavení chátrala nebo byla 

demolována. Mnohá z nich byla přestavěna v duchu stírání rozdílů mezi venkovem 

a městem, takže naprosto ztratila svou historickou hodnotu. Nová výstavba na 

                                                
10 Kašparová, Ludmila – Rozehnalová, Eva. Nové stavby pro venkov. s. 16 - 17
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venkově nebyla nikterak regulována a mnoho vesnic tak bylo v této době naprosto 

přestavěno. Téměř neporušenou původní podobu si zachovaly jen malé 

„nestřediskové“ vesnice, kde byla nová výstavba prakticky zakázána. Z dnešního 

pohledu to tyto vesničky v podstatě zachránilo11. 

Obrovský podíl na záchraně mnoha hodnotných staveb lidové architektury 

mají také chalupáři. Zájem o chalupaření u nás vzrostl po roce 1968 a umožnil tak 

mnoha cenným stavbám pokračovat v započatém životě bez razantních přestaveb.

Od 90. let 20. století dochází k novému poměrně značnému nárůstu nové 

výstavby na českém venkově, a to hlavně okolo velkých měst, do kterých lidé 

dojíždějí za prací. Staví se tzv. katalogové rodinné domky, jejichž zástavba často 

převyšuje počet původních stávajících obydlí.12

Poměrně velkým nešvarem novodobé výstavby je její různorodost. Se starou 

výstavbou rozhodně netvoří harmonický celek, který by nechával citlivě vyniknout 

měkkým liniím lidového stavitelství. Proč by se turisté měli jezdit dívat jen na 

historické stavby, které jsou památkovou péčí uchovávány téměř jako skanzeny? 

Mohli bychom se přece pyšnit celými vesnicemi i s modernějšími přestavbami. To 

by se ovšem musela při výstavbě dodržovat některá základní pravidla. Hlavně by 

noví stavitelé nesměli být individualisté, kteří chtějí svou novostavbu za každou 

cenu odlišit od zbytku zástavby, např. výrazným stavebním prvkem v podobě 

věžičky nebo kruhového podloubí. Bohužel v tomto duchu nevznikají pouze nové 

stavby, ale jsou v něm rekonstruovány i hodnotné lidové domy (viz Debrník čp. 29). 

Těmto renovacím se snaží zabránit nebo je alespoň usměrnit Státní 

památkový ústav, který má ovšem v mnoha případech poměrně svázané ruce. 

Ochrana památek, ať už lidového stavitelství nebo jiných, přitom není záležitostí 

posledních několika let. Už na konci 18. století si lidé začali uvědomovat, že 

památky jsou nenahraditelným zdrojem poznání národních dějin, protože jsou mimo 

jiné dokladem tvořivé práce a způsobu myšlení jejich předků.

                                                
11 Kuča, Karel. Vývoj historických sídel na našem území (vesnice). s. 102
12 Kuča, Karel. Vývoj historických sídel na našem území (vesnice).. s. 102
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2. Ochrana památek lidového stavitelství 

První předpisy související se stavebnictvím byly vydány v 16. století a byly 

to požární řády, které měly zabránit častým ničivým požárům. Teprve v polovině 

18. století byly vydány požární řády vztahující se i na vesnice. „Zásadní význam 

měl požární řád z roku 1785, který mimo jiné nařizoval u novostaveb vyčleněné a 

klenuté černé kuchyně, klenuté maštale, zákaz používání dřevěných komínů aj."13

V Habsburské monarchii byly v době vlády císařovny Marie Terezie (1740 –

1780) vydány i první obecně závazné předpisy na ochranu památek, které byly 

rozvíjeny hlavně v dalších letech. Např. v roce 1833 byl vydán stavební řád pro 

venkov, který zakazoval mimo jiné stavbu dřevěných lomenic, nebo pokrývání 

staveb spalnými krytinami. Díky tomu, že tato nařízení často nebyla dodržována, 

bylo zachráněno poměrně velkého množství hodnotných lidových staveb. V druhé 

polovině 19. století už začíná i vědecký výzkum lidových staveb.

Na přelomu 19. a 20. století bylo přistupováno ke zřizování tzv. muzeí 

v přírodě, jejichž zárodkem byl počin Ludvíka Salvátora Toskánského. Ten koupil 

jednu z nejstarších dochovaných roubených chalup v Polabí a nechal v ní zřídit 

národopisné muzeum. 

Se vznikem samostatného Československa se v lidech probudila mohutná 

vlna vlastenectví spojená se zájmem o vše lidové a národní. Bohužel, tato vlna 

rychle opadla a opravdového uznání se pak dostávalo pouze umělecky 

nejhodnotnějším lidovým stavbám. A právě v této době vznikl dodnes jednoznačně 

nevyřešený spor o způsob záchrany hodnotných staveb. Jedna skupina ochránců, 

zvláště muzejníci prosazují přenesení domů na jedno místo a vytvoření přírodních 

muzeí a druhá skupina, památkáři preferují ponechání stavby na původním místě. 

Většina muzeí v přírodě byla ale stejně založena až po 2. světové válce, s výjimkou 

Valašského muzea otevřeného už roku 1925. 

Poměrně velkým zlomem byl v ochraně památek lidového stavitelství rok 

1958, kdy byl vydán zákon č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, který byl i přes 

nepříznivou dobu svého vzniku poměrně progresivní. Zavedl pojmy památková 

rezervace, památkové ochranné pásmo, nově strukturoval organizaci památkové 

péče. Ústřední metodickou organizací ministerstva školství a kultury se stal Státní 
                                                
13 Hájek, Václav a kol. Lidová stavení Opravy a úpravy. s. 10
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ústav památkové péče a ochrany přírody a v o 3 roky později v něm vznikl i referát 

pro lidovou architekturu. V roce 1960 byla vytvořena Krajská střediska státní 

památkové péče a ochrany přírody, které dnes známe jako památkové ústavy.14

V době socialistického režimu byla kvalitní ochrana památek lidového 

stavitelství obzvlášť důležitá, protože stále více sílil tlak na úplnou přeměnu 

venkova a jeho přiblížení městskému stylu života. Památková péče ovšem neměla 

takové pravomoci, aby mohla tuto urbanizační vlnu nějak výrazněji ovlivnit.

Situaci nezlepšil ani nový zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

který sice zaznamenal nějaké změny, ke kterým v uplynulých letech došlo, ale 

zásadní problémy neřešil.

Poněkud optimističtější byl pro památkovou péči rok 1989. Jedním 

z nejvýznamnějších kroků v této kulturní oblasti bylo vyhlášení 60 památkových 

rezervací a 138 památkových zón lidové architektury v roce 1995. „Tyto nové 

památkově chráněné celky reprezentují nejen typologickou bohatost lidového 

stavitelství u nás, ale dokumentují i variabilitu půdorysné struktury sídel, různost 

použitého stavebního materiálu a druhovou pestrost obytných, hospodářských a 

technických lidových staveb.“15

V současné době je v oblasti památkové péče velice důležitá i širší 

mezinárodní spolupráce. „Česká republika přistoupila v roce 1991 k Úmluvě o 

ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Od roku 2000 je pro nás 

závazná Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy a rovněž Úmluva o 

ochraně archeologického dědictví Evropy.“16  

Cílem památkové péče 21. století je zachránění co největšího počtu památek 

lidového stavitelství a to jak solitérů, tak celých rezervací nebo zón. Ale nejen to. 

Současně se také snaží přimět širokou veřejnost a obce, aby navázaly na staré 

tradice vývoje vesnic. Aby respektovaly stavební regionální zvláštnosti, typické 

prvky a snažili se novou výstavbu harmonicky začlenit do té nejpůvodnější 

zástavby. Podle metodiky Státního památkového ústavu17 je sice důležité, aby nové 

prvky na lidových stavbách a v jejich okolí nesly znaky nového moderního 

                                                
14 Bureš, Pavel - Škabrada -Jiří, Šnajdrová, Hana. Památková ochrana historických vesnic v České 
republice. s. 3
15 Bureš, Pavel - Škabrada -Jiří, Šnajdrová, Hana. Památková ochrana historických vesnic v České 
republice. s. 6
16 Příručka vlastníka kulturní památky (http://www.npu.cz/prur/download/provlastniky)
17 Kučová, Věra – Bureš, Pavel. Principy péče o lidové stavby.
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stavebnictví, aby se nesnažily za každou cenu splynout s prvky starými, ale všeho 

moc škodí. Proto by se majitelé těchto starých domů měli snažit, aby žádným 

novým zásahem výrazně nenarušili původní kompaktnost a jednotu stavení, ani 

harmonii tvarů. Vždy by se měli inspirovat regionálními stavebními prvky, ale 

neměli by se pouštět do přehnaně historizujících rekonstrukcí. S ohledem na 

potřebu pravdivé výpovědi o historii objektu by totiž měli být všechny nové prvky 

v detailech odlišitelné od původních historických.

2.1 Památková péče o vesnické celky

Z hlediska ochrany celých vesnic rozlišuje Zákon o státní památkové péči 

památkové rezervace a památkové zóny.

Laickému oku by se mohlo zdát, že jakmile je nějaká vesnice vyhlášena za 

památkovou rezervaci či zónu, nemohou se na jejím katastru vyskytnout stavby, 

které by přímo nepodléhali památkové péči. Opak je ale bohužel pravdou. O 

vyhlášení vesnice památkovou rezervací rozhoduje vláda České republiky a 

následně i stanovuje podmínky pro zabezpečení její ochrany. U památkové zóny má 

stejnou funkci Ministerstvo kultury. Je ale důležité říct, že za rezervaci či zónu je 

vyhlášena jen určitá část vesnice, která je nejvíce památkově hodnotná. Je sice 

pravda, že i mimo toto památkářsky bedlivě střežené území platí přísnější pravidla 

pro výstavbu než ve vesnicích nechráněných, ale rozhodně nejsou natolik přísná, 

aby podoba některých domů stojících v bezprostřední blízkosti lidových staveb 

nevyrazila člověku dech. Pravda, existuje tzv. ochranné pásmo kulturní památky18, 

které může být vyhlášeno jak kolem konkrétního domu, tak kolem celé zóny, ale 

jedná se o proces tak náročný, že se k němu přistupuje jen ve výjimečných 

případech.

To ovšem neznamená, že by území za hranicí rezervace či zóny nepodléhalo 

žádným regulativám. Značný podíl na podobě této části vesnice má nebo může mít 

sama obec. Má totiž možnost do svého územního plánu zakotvit určitá pravidla pro 

novou výstavbu v obci, např. počet podlaží, sklon střešních rovin, barvu omítky, 

apod. Není tedy pravda, že by si každý, kdo nevlastní kulturní památku mohl 

                                                
18 Informace získané na základě konzultace s PhDr. Pavlem Burešem z Národního památkového
ústavu, odd. vesnických sídel a lidové architektury.
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postavit, co se mu zlíbí. Určitá omezení existují, ale pokud je stavitel dodrží, 

konečná podoba novostavby je jen a jen na majiteli. Často tedy nezbývá než se 

spolehnout na určitý vkus majitele a doufat, že se také nebude chtít nápadně odlišit 

od zbytku zástavby. 

Nepoměrně přísnější omezení platí pro stavby prohlášené za kulturní 

památky nebo domy stojící na území již zmíněných památkových rezervací a zón. 

2.1.1 Památková rezervace

Památková rezervace je území, „jehož charakter a prostředí určuje soubor 

nemovitých kulturních památek“19. Historický stavební fond a prostředí památkové 

rezervace podléhá tomu nejvyššímu a nejnáročnějšímu stupni památkové ochrany. 

Aby mohlo být místo vyhlášeno památkovou rezervací, musí být naprosto 

minimálně narušena urbanistická struktura sídla a neměly by být narušeny ani 

objemové formy všech zastoupených typologických druhů staveb. Dále musí být 

„převážná část hodnotných staveb dochována ve své autentické podobě, 

nevykazující závažné nebo neodstranitelné nedostatky. Plně je zachováno pojednání 

určujících fasádních ploch včetně architektonických a konstrukčních detailů. 

Zachovány jsou rovněž výplně okenních, dveřních a vratových otvorů. V neposlední 

řadě je dochováno rovněž základní dispoziční členění staveb, někdy dokonce včetně 

movitého vybavení interiéru.“20

Důvodem pro vyhlášení určitého sídelního útvaru za památkovou rezervaci 

je plošná ochrana území a historického stavebního fondu. Proto jsou zde na 

minimum omezeny plochy určené pro novou výstavbu. Pokud je stavba povolena, 

podléhá velmi přesným regulačním zásadám, jako je umístění na parcele, tvar 

půdorysu, výška římsy a hřebene, sklon střešních rovin apod. V případě jakýchkoliv 

stavebních úprav na kulturních památkách i dalších stavbách v památkové rezervaci 

je nutné projednání s úřadem památkové péče, popř. i s orgány ochrany přírody. 

                                                
19

Zákon č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči. § 5 Památkové rezervace
20http://www.lidova-architektura.cz/C-ochrana/chranene-lokality/vesnicke-pamatkove-rezervace.htm
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2.1.2 Památková zóna

Méně přísným nařízením památkového ústavu podléhají památkové zóny. 

Zákon o památkové péči je vymezuje jako „území sídelního útvaru nebo jeho části 

s menším podílem kulturních památek“21

Přestože je v památkových zónách nižší stupeň ochrany staveb, musí 

majitelé dodržovat pravidla památkového péče pro výstavbu nových budov nebo 

přestavbu stávajících. V praxi to tedy znamená, že za památkovou zónu může být 

vyhlášeno místo, kde je „výrazněji nenarušena urbanistická struktura sídla nebo 

její určující části a jsou zachovány původní objemové formy rozhodujících 

typologických druhů staveb. V předem stanovené míře autenticky dochované 

historické objekty nevykazují závažnější nedostatky. Většinově nebo alespoň 

v obnovitelné míře je zachováno pojednání hlavních průčelních ploch včetně 

původní velikosti a rozmístění otvorů.22

Nová výstavba uvnitř památkové zóny je omezena v souladu s kulturními 

hodnotami tohoto území. Často je kontrolováno i umisťování nových staveb při 

vnější hranici zóny nebo na místech určujících pohledových směrů, aby nedošlo ke 

změně kompoziční osy nebo panoramatického obrazu vesnice v krajině apod. U 

všech novostaveb je ale přísně sledováno umístění na parcele i vnější vzhled stavby 

(podlažnost, sklon střešních rovin, tvar půdorysu atd.). Stavební úpravy kulturních 

památek v památkových zónách je samozřejmě nutné konzultovat s dotčenými 

orgány státní památkové péče, popř. i s orgány ochrany přírody, ale regulativních 

opatření je v zónách podstatně méně než v památkových rezervacích. 

2.1.3 Památkově chráněné vesnické celky v soběslavsko-veselských 

Blatech

V celém táborském okrese podléhá památkové ochraně celkem 11 vesnic, 5 

Vesnických památkových zón a 6 Vesnických památkových rezervací. 

Většinu lidových staveb v táborském okrese označených štítkem Národní 

kulturní památka spojuje kromě místního určení i doba vzniku. Jedná se totiž téměř 

bez výjimky o stavby tzv. selského baroka, které je pro jihočeskou oblast tolik 

typické. Jejich největší koncentrace je v oblasti tzv. soběslavsko-veselských Blat, 

                                                
21 Zákon č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči. § 6 Památkové zóny
22 http://www.lidova-architektura.cz/C-ochrana/chranene-lokality/vesnicke-pamatkove-zony.htm
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což je území mezi Soběslaví a Veselím nad Lužnicí známé nejen svými malebnými, 

téměř pohádkovými vesničkami, ale i rozsáhlými rašeliništěmi. Jádrem této oblasti 

jsou obce: Vesce, Zálší, Vlastiboř, Svinky, Komárov, Klečaty, Záluží, Mažice, 

Borkovice a Sviny, z čehož Klečaty, Komárov, Mažice, Zálší, Záluží a Vlastiboř 

byly v roce 1995 prohlášeny za vesnické památkové rezervace. Většinou se jedná o 

vesnice s rozlehlou návsí a pravidelnou zástavbou. Centrum obce vždy tvoří velké 

usedlosti, které na první pohled prozrazují bohatost tohoto území, a to jak svojí 

rozlohou, tak i zdobností svých průčelí.

Vesnické památkové zóny v okrese Tábor: 

Bechyňská Smoleč Vyhláška MK ČR č. 249/1995 Sb. ze dne 22. 9.1995 

Nedvědice Vyhláška MK ČR č. 249/1995 Sb. ze dne 22. 9.1995 

Ounuz Vyhláška MK ČR č. 249/1995 Sb. ze dne 22. 9.1995 

Svinky Vyhláška MK ČR č. 249/1995 Sb. ze dne 22. 9.1995 

Debrník Vyhláška MK ČR č. 413/2004 Sb. ze dne 24. 6. 200423

Vesnické památkové rezervace v okrese Tábor:

Klečaty Nařízení Vlády ČR č. 127/1995 Sb. ze dne 24. 5. 1995

Komárov Nařízení Vlády ČR č. 127/1995 Sb. ze dne 24. 5. 1995

Mažice Nařízení Vlády ČR č. 127/1995 Sb. ze dne 24. 5. 1995

Vlastiboř Nařízení Vlády ČR č. 127/1995 Sb. ze dne 24. 5. 1995

Zálší Nařízení Vlády ČR č. 127/1995 Sb. ze dne 24. 5. 1995

Záluží u Vlastiboře Nařízení Vlády ČR č. 127/1995 Sb. ze dne 24. 5. 199524

                                                
23

http://www.npu-cb.eu/chranena-uzemi/vesnicke-pamatkove-zony/
24

http://www.npu-cb.eu/chranena-uzemi/vesnicke-pamatkove-rezervace/
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3. Cesta k selskému baroku v oblasti soběslavsko–

veselských Blat

V procesu osídlování české kotliny přišly jižní Čechy na řadu poměrně 

pozdě. Až do poloviny 13. století zde bylo osídleno jen okolí obchodních stezek. 

Pak se ale situace změnila a hlavně díky zájmu panovníka o jihočeskou oblast 

přichází silná kolonizační vlna, která vyvrcholila na přelomu 13. a 14. století. 

Na oblast soběslavsko-veselských Blat došlo až na konci 13. století po 

zřízení tzv. Blatské stoky. Stoka močálovou oblast odvodnila a umožnila tak jak její 

osídlení, tak využití zdejší velice úrodné rašelinné půdy. 

Hned na počátku výstavby se utvořily základní typy půdorysného 

uspořádání vesnice – nepravidelné, ulicové nebo návesní (podle tvaru návsi buď 

oválné, kruhové, čtvercové nebo obdélné). Tato urbanizační éra končí s nástupem 

husitství a v následném období se už v půdorysném uspořádání vesnice výrazně nic 

nemění. 

Samotné období husitských válek značně ovlivnilo jihočeskou krajinu, 

protože obcí výrazně ubylo. V období následujícím se změnil hlavně životní styl 

šlechty, která zakládala své vlastní velkostatky. V důsledku snah o zvýšení 

ekonomických příjmů byly v jižních Čechách zakládány rybníky, což výrazně 

ovlivnilo i zemědělství v kraji, protože byla odvodněna půda vhodná pro louky, 

zemědělství a lesní hospodářství. Zvýšila se tím také přístupnost jihočeské oblasti. 

V jižních Čechách byly, stejně jako ve většině ostatních českých oblastí, 

původní lidové stavby roubené. Se zrušením nevolnictví roku 1781 a následným 

uvolněním poddanských povinností zde ale bylo přistupováno ke kvalitnější 

výstavbě zděné. Touto poměrně mohutnou stavební vlnou skončilo také období 

jasně čitelných vesnických půdorysů, jelikož byly odprodávány obecní pozemky a 

docházelo tak stále častěji k postupnému zastavování návsí. Nově se ve vsích 

objevují kovárny, pazderny, mlýny, ovčíny apod. O další pokračování výstavby se 

postarala Raabova reforma (1781 – 1810), která pozitivně ovlivnila rozvoj venkova 

ve všech oblastech Českých zemí. 25

                                                
25 Škabrada, Jiří - Voděra, Svatopluk. Lidová architektura v jižních Čechách. s. 29
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I následné období bylo poznamenáno uvolněním poddanských poměrů. 

Životní úroveň obyvatelstva se zvýšila, a proto mohla v 80. letech 18. století 

nastoupit silná stavební vlna. Obyvatelstvu se totiž spolu se snižováním 

ekonomických břemen naskytla možnost investovat do fyzicky dožilých, často až 

150letých staveb.

Zřetelným důsledkem zlepšující se situace na vesnici je i to, že již od 80. let 

18. století se začaly objevovat výstavné zděné objekty v Borkovicích a Svinkách v 

soběslavských Blatech.26  Tímto sociálním zlepšením se ale odstartovala i vnitřní 

diferenciace vesnice. Logicky se stavby nového výtvarného ztvárnění objevují 

nejprve u velkých statků, ale už od 20. let 19. století dochází na Soběslavsku ke 

generální přestavbě, která kulminuje v čtyřicátých a padesátých letech. Vlastní 

architektura staveb zůstala alespoň na počátku v základních rysech věrná vžité 

půdorysné a tvarové tradici roubených staveb, ale jinak vytvářela zcela svébytnou a 

novou výtvarnou mluvu. Nová technologie vymaňující se ze sevřené srubové 

konstrukce nabídla volnější a často i méně pravidelnou dispoziční skladbu. Klenby 

daly možnost využít i nepravidelné prostory podmíněné často tvarově složitějšími 

parcelami a efektnější využití vyššího podlaží. 

Pokračující velice silná stavební aktivita je typická pro celé 19. století, ve 

kterém se utvářelo právě typické jihočeské selské baroko.  Tento stavební sloh 

v sobě propojuje styly městské barokní zástavby s krajovými stavebními zvyklostmi 

a folklorem, což by nebylo možné bez kvalitních profesionálních řemeslníků. S 

prohlubující stagnací agrárních poddanských městeček jich stále více odcházelo na 

venkov, kde se naopak stavebnictví velice rozvíjelo. Tito zedničtí mistři s sebou 

pochopitelně přinesli i výtvarné návyky z městské panské výstavby. Tak v roce 

1840 přišel např. do Zálší František Šoch nebo do Vlastiboře Martin Paták. 27

Od konce 18. století a po celé 19. se tedy utvářel obraz jihočeského venkova 

tak, jak je dodnes obecně zafixován ve vědomí lidí. Stavebnictví tohoto období bylo 

natolik silné, že vytvořilo pevné základy i pro další stavební a výtvarný vývoj 

vesnického domu v době následné. I když tedy ve třetí třetině 19. století stavební 

ruch na jihočeském venkově pozvolna dozníval, nově vznikající stavby dále čerpaly 

z tradice a široké palety forem, které byly utvořeny v první polovině století a jimiž 

                                                
26 Škabrada, Jiří - Voděra, Svatopluk. Lidová architektura v jižních Čechách. s. 124
27 Škabrada, Jiří - Voděra, Svatopluk. Lidová architektura v jižních Čechách. s. 125
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nebyl ovlivněn vzhled jen zemědělských usedlostí, ale i kováren, kaplí, ohrazení 

nebo božích muk.

Na počátku 19. století měla již převážná část zemědělských statků 

pravidelný čtvercový nebo obdélný půdorys, přičemž u jihočeských statků 

převažovalo trojstranné uspořádání. Hlavní průčelí statku, tedy strana směřující 

k cestě nebo veřejnému prostoru, tvoří obytný dům a sýpka vzájemně propojené 

ohradní zdí s vjezdem.

Dvouštítové průčelí je typickým jihočeským venkovským kompozičním 

prvkem. Oba štíty jsou pak propojeny ohradní zdí, která je spojuje v jeden celek. 

Uprostřed je vjezd – brána nejčastěji ve formě půlkruhového oblouku nebo rovného 

překladu. Záleží na stáří brány – čím je brána a vjezd starší, tím je oblouk průjezdu 

kruhovitější. Průčelní strana usedlosti je jedinou fasádou obrácenou k pozorovateli, 

proto se stala prostorem pro uplatnění ozdobných prvků, které odráží především 

výtvarný názor stavebníka a zednického mistra. 

I když má každý štít svá výtvarná specifika, nepůsobí to v celkovém pohledu 

rušivě. Tvary barokní architektury totiž podléhaly opticko-formálním vztahům a ty 

byly určovány hlavně podle prostoru, ve kterém se uplatňovaly. S okolním 

krajinným prostředím vytvářely vesnické celky harmonickou jednotu. Promyšlené 

Debrník čp. 38, dvouštítové průčelí, vlevo obytná část propojená ohradní zdí se sýpkou 

(špýcharem) vpravo. (foto vlastní)
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bylo i rozmístění obytných a hospodářských stavení. Striktně byla dodržována 

centrální i osová souměrnost, nebo perspektivní vidění.28

Úroveň a četnost štukových ornamentů 

mimo jiné poukazovala na sociální možnosti 

vlastníka usedlosti. Výzdoba směřovala od 

drobných dekoračních motivů k pokrytí celého 

štítu. Zděný štít byl rozdělen na horní 

trojúhelnou a dolní obdélnou či čtvercovou 

plochu s postranními trojúhelníky pomocí 

vodorovných říms a svislých architektonických 

článků (lizén a pilastrů). Zedničtí mistři 

vyplňovali tyto základní plochy nejrůznějšími 

výzdobnými prvky, zvláště geometrickými 

ornamenty, náboženskými a přírodními 

symboly, slepými okny či okenicemi ve štuku. 

Uprostřed štítu býval obvykle výklenek, ve kterém stála soška Panny Marie, sv. 

Floriána či jiného světce jako ochránce domu. Dnes je již většina těchto výklenků 

prázdná. Některé zdobené štíty z počátku 19. století mají už nápadně profilované 

římsy přímých i lomených linií a barokně tvarované obvody štítů, na jejichž 

vrcholu, případně i na okrajích střední štítové římsy jsou usazeny šišky, koule, 

nádoby apod.29

Poslední fází zděné přestavby jihočeského venkova byl podle Voděry a 

Škabrady30 konec 19. století, kdy dochází k dokončení přestaveb roubených domů 

nebo dokonce přestavbám budov z přelomu 18. a 19. století. Tato doba je na jedné 

straně pokračováním vrcholné fáze selského baroka, ale na druhé straně přináší 

mnoho nových vývojových znaků, které odráží vliv příměstského prostředí a formy 

ohlašující nástup racionalismuii a purismuiii. Začíná se tedy více než na estetický 

dojem hledět na účelnost a efektivnost zemědělského podnikání. V důsledku tohoto 

procesu se na konci století často objevuje podélný, okapově orientovaný dům 

                                                
28 Menzel ,Václav. Lidová architektura v Československu, s. 525
29 Robek, Antonín - Vařeka, Josef a kol.: Národopis s. 21
30 Škabrada, Jiří - Voděra, Svatopluk. Lidová architektura v jižních Čechách. s. 151

Komárov sýpka čp. 1, typické členění a 
zdobení štítové strany špýcharu. Autorem 
je zednický mistr Martin Paták. (foto 
vlastní)
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s vysokou půdní nadezdívkou. Štítová strana je sice stále zdobena, ale kontury štítu 

se postupně srovnávají, zvětšují se okenní otvory a zjednodušuje se barevná škála.
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4. Regionální zedničtí mistři a jejich práce

Statky soběslavsko-veselských Blat jsou díly především zednického mistra 

Jana Šocha (1798 – 1867) a jeho syna Františka Šocha (1828 – 1874). Jimi 

postavené statky můžeme nalézt v Hartmanicích, Mažicích, Komárově, Klečatech, 

Zálší, atd. Průčelí gruntů rozčleňovali architektonickými články na plochy zdobené 

náboženskými (monstrance, kříž) a světskými motivy známými z jejich okolí a 

používaných i na výšivkách (srdíčka, polní kvítka, lesní stromy, jetelové čtyřlístky, 

ozubená kolečka, květináče aj.) nebo převzatými z architektury slohové, s níž se 

seznámili při práci ve Vídni a jiných městech. „Maltovou plastiku“ barevně 

tónovali.31

                                                
31 Robek, Antonín - Vařeka, Josef a kol.: Národopis. s. 22

Vlastiboř čp. 38, štít sýpky z roku 1859 (foto vlastní)

Debrník čp. 7 (foto vlastní)
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Dalším významným zednickým mistrem působícím v oblasti mezi Soběslaví 

a Veselím nad Lužnicí byl Martin Paták (1820 – 1889). Pocházel z Vlastiboře u 

Soběslavi, kde také převážně uplatňoval své řemeslné umění. Jím postavené statky 

ale můžeme nalézt i v sousedních 

vesnicích, jako je Čeraz, Debrník, Rybova 

Lhota, Vesce, Záluží u Vlastiboře aj. Štíty 

členil pilastry a lizénami s různými obrazci 

a střapci (čabrakami) a nahoře je spojoval 

obloučky s křížky a kvítky. Častým 

motivem je u něj kříž, lesní stromek a 

obloučkový ornament na obvodě štítu 

nahrazený na jeho základně přetínajícími 

se kruhy. Mezi pilastry umísťoval okénka 

na půdu v podobě šesticípé hvězdy nebo 

ozubených koleček, dělených uvnitř na 

čtyři nebo šest částí.32

                                                
32 Robek, Antonín - Vařeka, Josef a kol.: Národopis s. 22

Vlastiboř čp. 39, sýpka je jednou z nejstarších prací Františka 
Šocha, štít ještě nemá pilastry, jen vpadlá pole lemovaná lizénami, 
ve štítu kulaté i obdélníkové voluty. (foto vlastní)

Komárov čp. 28, typické členění štítové 
strany sýpky z roku 1863. (foto vlastní)
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Co se týče barevnosti fasád, dnes jsou laděny do pastelových barev okrové, 

bílé a oranžové, ale původní barevné tónování bylo mnohem pestřejší. Každá 

ozdoba v průčelí statku byla barevná.

Otec a syn Šochovi i Martin Paták působili na Blatech součastně a jejich 

práci je velice těžké rozeznat, protože se samozřejmě do určité míry vzájemně 

ovlivňovali. Všichni totiž uplatňovali veškeré výrazové fasádové prvky, které jsou 

pro blatské selské baroko typické. Autorství není tedy stoprocentně prokazatelné u 

všech statků. Většinou bylo určeno podle dobových zápisů v obecních kronikách 

nebo svědectví pamětníků.

V blatenské architektuře můžeme mimo jiné najít i domy postavené bratry 

Štráfeldovými ze Zálší, Františkem Vandou, zednickými mistry z rodin Fraitových 

Aujezdských z Nedvědic, Dušákových z Neplachova atd.33

                                                
33 Menzel ,Václav. Lidová architektura v Československu. s. 526

Zajímavé rozčlenění dlouhé ohradní zdi mezi obytnou a hospodářskou částí statku č. 34 ve 
Vlastiboři není ojedinělé. Bylo využíváno u statků, kde nebyl vjezd umístěn uprostřed zdi. Touto 
„iluzivní“ štukovou výzdobou tak zednický mistr Martin Paták zopakovala motiv vstupní branky a 
vjezdu i ve druhé polovině zdi. (foto vlastní)



31

5. Rekonstrukce selského baroka

Statky postavené v duchu selského baroka jsou bezesporu jak cenným 

kulturním dědictvím, tak ozdobou jihočeských návsí. Jejich majitelé to ale nemají 

jednoduché. Nejen že jsou ze zákona34 povinní tyto stavby prohlášené za Národní 

kulturní památky udržovat a opravovat, ale každou úpravu musí konzultovat s 

příslušným regionálním pracovištěm Národního památkového ústavu, které nemusí 

s jeho plány vždy souhlasit. Potom mu nezbývá nic jiného, než ustoupit 

všeobecnému kulturnímu zájmu a pod hrozbou pokuty zachovat památku v co 

nejpůvodnějším stavu a vzdát se tak bydlení podle svých vlastních představ.  

Národní památkový ústav má poměrně přesnou představu o přestavbách 

historických lidových staveb.Podle jeho metodiky musí péče o lidové stavby 

„zahrnovat promyšlené kroky k uchování co největšího množství původních 

konstrukcí a detailů v kombinaci s nezbytnými úpravami objektu tak, aby mohl být i 

v dnešní době smysluplně využíván.“35 Z této věty jasně vyplývá, že z hlediska 

památkové péče není nutné nechávat stavby lidové architektury v naprosto 

původním stavu nebo je do takového stavu uvádět. Určitý prostor pro majitele 

dychtící po stylovém, ale komfortním bydlení zde tedy přece jen je. Co si ale 

představit pod pojmem smysluplné využívání? Nároky na bydlení se liší člověk od 

člověka. Někomu stačí do lidové stavby přidat modernější kuchyň, funkční 

koupelnu a je spokojený. Někdo ale potřebuje pro smysluplné využívání svého 

domu naprosto změnit vnitřní dispoziční řešení a tím pádem změnit také počet 

okenních, možná i dveřních otvorů. Každý má jiné nároky a jiné požadavky. A 

většina majitelů Národní kulturní památky se shodne, že vlastnit takovouto stavbu 

je spíš přítěž než čest. Je s tím spojeno mnoho komplikací a nepříjemností. Nejenže 

si nemohou s vlastním majetkem nakládat podle svého uvážení, ale musí se podvolit 

názoru jednoho zaměstnance Památkového ústavu. Při konkrétním posouzení totiž 

záleží jen na příslušném regionálním pracovníkovi, který má i přes jednotnou 

koncepci památkové péče poměrně volné ruce, což může být leckdy značně 

diskriminační. Co povolí jeden, nepovolí druhý. 

                                                
34 Zákon č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči. § 9 Ochrana a užívání kulturních památek
35 Kučová, Věra – Bureš, Pavel. Principy péče o lidové stavby. s.15
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Prakticky ale Památkovému ústavu nejde o uchování staveb v naprosto původním 

stavu, snaží se o nový přístup, který by dovoloval kombinovat historické prvky 

s novými: „Nové prvky proto mohou být ztvárněny odlišně, často až kontrastně, 

zejména pokud jde o stavební materiál (sklo, kov). ... Nové prvky se nesmějí 

záměrně prosazovat na úkor historického prostředí, mají být spíše nenápadné.“36

Tento přístup u nás nemá dosud vybudovanou tradici, takže se zatím příliš 

nevyužívá, ale určitě jsou to přinejmenším nadějné vyhlídky jak pro majitele 

památek, tak pro památky samotné. Často totiž dochází k jejich chátrání právě 

v důsledku přehnaných nároků památkářů. Týká se to zejména hospodářských 

stavení větších statků, v nichž právě stodoly a sýpky zabírají mnohem větší plochu 

než obytný dům. V dnešní době jsou ale tato stavení převážně nevyužitelná k jejich 

původnímu účelu, a tak je naprosto logické, že budou využívána jinak. V takovém 

případě ale opět přichází na řadu rozhodnutí památkového ústavu a ten často změnu 

využití zamítne, protože taková změna s sebou pochopitelně nese i určité stavební 

zásahy, které by se odrazily i na exteriéru domu (nejčastěji nové okenní otvory nebo 

prosvětlení podkrovního prostoru). Přitom ale v památkářské metodice jasně stojí, 

že „určitý vývoj je přirozenou vlastností jakékoliv stavby“37. Tak proč se dnes tolik 

dbá na to, aby konkrétně na stavbách selského baroka nebylo vidět, že už lemují 

jihočeské návsi 150 let? 

Soupeření majitelů historických staveb s památkáři asi nebude mít konce. 

Důvodem jsou samozřejmě protichůdné zájmy obou skupin. Památkáři chtějí 

zachovat co nejvíce z kulturního dědictví, které nám zanechali naši předci a majitelé 

těchto staveb chtějí pohodlně žít ve svých domech. Někdy se podaří najít 

kompromis, který vyhovuje oběma stranám, někdy majitelé ustoupí a poslechnou 

odborníky z památkového ústavu a někdy se tyto zájmy naprosto minou. Při 

pohledu na stavby, které prodělaly rekonstrukci v době socialismu, kdy byla činnost 

památkářů značně oslabena nebo přestavby majitelů bez sebemenší úcty k umělecké 

práci předků, musí i zarytí odpůrci památkářů pochopit jejich snahy. Jde jim o 

zachování harmonizujícího celku, který nebudou narušovat zbytečně výrazné 

moderní prvky.

                                                
36 Kučová, Věra – Bureš, Pavel. Principy péče o lidové stavby. s. 17
37 Kučová, Věra – Bureš, Pavel. Principy péče o lidové stavby. s. 17
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5.1 Pravidla citlivé přestavby

Aby venkovské prostředí působilo harmonizujícím dojmem, nemělo by se 

stát experimentálním prostorem. Přestavby nejen selského baroka, ale jakýchkoliv 

vesnických domů by proto měly podléhat určitým zásadám. Takové zásady mohou 

být do určité míry zaneseny v územním plánu obce. Záleží jen na jednotlivých 

zastupitelstvech, jak přísné podmínky budou majitelé nemovitostí pro jejich 

přestavbu mít. 

Snad nejdůležitějším pravidlem pro jakékoliv stavební práce prováděné jak 

na starších objektech, tak na novostavbách je zachování místního rázu vesnice. 

Jedná se jak o prostorové členění zástavby, zachování historických staveb, tak péči 

o zeleň apod. Pro konkrétní vlastníky to znamená, že by měli zachovávat nejen 

odpovídající situování stavby vůči návsi, dodržet sklon střech a štítů, příbuzné 

členění štítů, uspořádání nástupních prostorů, ale i použití příbuzných materiálů na 

průčelích svých obydlí.38

Znovu se tak dostávám k tomu, že není vhodné, aby se majitel objektu chtěl 

za každou cenu jakýmkoliv způsobem odlišit od zbytku zástavby. Toto základní a 

poměrně snadno dodržitelné pravidlo ovšem často bylo, je a zdá se, že i bude, 

porušováno. 

                                                
38 Knopp, Alfred a kol. Vesnice – stavby a krajina mají svůj řád. s. 11 - 83
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5.2 Konkrétní přestavby selského baroka

Vlastiboř čp. 32 (foto vlastní)

Na první pohled je zřejmé, že tento statek ve Vesnické památkové zóně 

Vlastiboři se stal „obětí“ modernizujících přestaveb období socialismu. Nejen že při 

rekonstrukci obytné části nebyl respektován místní ráz zástavby, ale ani ona 

základní pravidla, která by se při úpravách venkovských staveb měla brát v úvahu. 

Střešní roviny spolu s vikýřem, nevhodně dělená okna nebo přístup do obytné části 

po schodech jsou prvky naprosto „nevenkovské“. Použitá břizolitová omítka má 

hodně daleko k původní vápenné omítce zachované na špýcharu. 

Špýchar byl přestavby ušetřen, je zachován v původní podobě a 

v současnosti po velice zdařilé rekonstrukci. Jeho průčelí je tradičně dělené na 

spodní obdélnou a štítovou trojúhelníkovou část, obě dále dělené pilastry 

s hlavicemi a lizénami. Větrací okénka na půdu mají podobu ozubených koleček a 

ve vrcholu štítu je šesticípá hvězda, ve které patrně bývalo vročení vzniku. Pod ní se 

nachází výklenek i se soškou Panny Marie.

Ohradní zeď spojující 

obytnou a hospodářskou část 

statku je také po rekonstrukci, 

původní velká vrata nahradila 

menší a celá zeď je předsunuta 

před špýchar na úroveň průčelí 

nové obytné části, takže se tradičně 

(foto vlastní)
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zdobená sýpka dostává do pozadí a ustupuje novému obydlí.

Pohled z návsi plné krásných lidových statků ještě narušuje typizovaná 

stavba prodejny ze 70. let 20. století.

Svinky čp. 10 (foto vlastní) – další 

typická ukázka kompletní 

přestavby obytné části statku, 

která absolutně nerespektuje 

původní ztvárnění stavby ani 

celkového výtvarného vyznění 

obce. Sklon střešních rovin, 

podlažnost, dvoudílné dělení oken 

ani březolitový typ omítky se 

nehodí do venkovského prostředí. Při průjezdu vsí je kaplička bohužel i spolu 

s tímto domem první, co 

návštěvník vidí.

Špýchar se dochoval 

v původní podobě. Vročení 

1939 ve štítě je patrně rokem 

opravy fasády, samotná 

sýpka byla postavena dříve. 

Zrušena byla i 

ohradní zeď, která původně spojovala špýchar s obytnou částí statku a byla 

nahrazena plechovými vraty a vstupní brankou.

(foto vlastní)
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Debrník čp. 29 (foto vlastní)

Tento dům se na první pohled zdá být novostavbou, ovšem navazující 

stodola nám prozrazuje pouhou přestavbu. Jedná se o přestavbu poměrně razantní, 

při které byl naprosto změněn původní ráz domu. Ještě před dvěma lety vypadal 

tento objekt ve Vesnické památkové zóně Debrník takto:

Na této fotografii už je 

rekonstrukce započata 

výměnou okna za 

půlkulaté a otlučením 

původní fasády. Přesto 

jsou stále patrné 

ozdobné fasádové prvky 

jak v prostoru kolem 

okna, tak mezi vraty a vstupními dveřmi. 

Při rekonstrukci byla odstraněna stylová dřevěná vrata a nahrazena 

francouzským oknem, kulatý vikýř sloužící jako odvětrání půdového prostoru a 

otvory pod střechou byly odstraněny úplně. Vstupní dveře se proměnily v průjezd 

do dvora a v prostoru mezi vraty a dveřmi přibylo nové okno.  Nejen že nebyly při 

přestavbě respektovány stylové prvky domu jako takového, ale ještě k tomu se 

výsledná podoba budovy vůbec nehodí do vesnického prostředí, natož do Vesnické 

památkové zóny. Kulatá podloubíiv, okna i dveře se na jihočeském venkově 

neobjevovala snad v žádném vývojovém období.  

Tyto dvě fotografie dokládají, jak naprosto nerušivě působí na pozorovatele 

dům před přestavbou, který čerpal z lidové tvořivosti a tradice a který svým 

(foto vlastní)
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výtvarným zpracováním nevyčníval ze svého okolí, kdežto nynější podoba musí 

svou okázalostí zákonitě upoutat pozornost každého kolemjdoucího. 

Komárov čp. 3 a 4 (foto vlastní)

I na návsi Vesnické památkové rezervace můžeme nalézt podobné 

přestavby. Tato rekonstrukce čp. 3 v Komárově znehodnotila nejen samotný statek, 

jehož štítová strana byla zrušena a nahrazena přístavbou, ale zasáhla i do vzhledu 

sousedního domu čp. 4. Ten je sice majiteli udržován přesně ve stylu, ve kterém byl 

postaven, nicméně jeho sýpka je z návesní strany naprosto zastíněna právě 

přístavbou sousedního domu.

Dům čp. 3 

musel být podle 

umístění na návsi i 

podle postavení 

původních částí statku 

také dvouštítový a 

propojen ohradní zdí 

s malým výminkem. 

Za klad bychom 

mohli považovat fakt, 

že majitel nezvyšoval podlažnost tohoto stavení, nicméně orientace k návesnímu 

prostoru, díky níž je ještě zastíněn historický špýchar sousedního domu je naprosto 

nevhodná. Stejně je tomu i s trojdílnými okny a použitou břizolitovou omítkou, jež 

silně kontrastuje s vápennou omítkou na výminku. Ten je opraven v původním stylu 

a vročení ve štítu upomíná rok vzniku 1875.

(foto vlastní)



38

Ohradní zeď spojující obě části stavení byla zrušena a nahrazena pletivem, 

které je na komárovské návsi rovněž poměrně rušivým prvkem.

     

    Debrník čp. 14 (foto vlastní)

Majiteli tohoto statku rozhodně nelze upřít, že se snaží zachovat alespoň 

vnější podobu statku tak, jak vypadal původně. Fasáda štítu je udržována 

v původním stylu, průjezd mezi obytnou a hospodářskou častí také. Štít je dělen 

třemi pilastry, mezi nimiž jsou obdélníková větrající okénka a nad nimi typické 

regionální motivy stromečků v květináčích. Podle vročení byl dům postaven roku 

1883 a na základně štítového trojúhelníku můžeme vidět nápis: „Žehnej Bože domu 

tomu“. Vyzděné pilastry se opakují i ve spodní části průčelí obytné i hospodářské 

budovy.

Pokud jsou tedy zavřená vrata, nepůsobí dům v celku okolních statků příliš 

rušivě. Při pohledu do dvora ale vidíme změny, kterými dům od roku 1883 prošel. 

Zádveří u původního statku určitě nebylo a omítka je opět jiná než původní 

vápenná. To ale můžeme považovat za přirozený vývoj budovy, který je beztak 

většině pozorovatelů skryt za velkými dřevěnými vraty. 

Co ale nelze přehlédnou i se zavřenými vraty jsou nedělená okna v průčelní 

části domu se stahovacími žaluziemi. Už to samotné působí na lidové stavbě velmi 

rušivě, natož když se k tomu přidá podobná zídka okolo předzahrádky. Zděné 
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ohraničení předzahrádky se v tomto regionu vůbec nevyskytuje, a když už statky 

předzahrádku mají, většinou jsou od návesního prostoru odděleny nízkým 

plaňkovým plotem.

Vlastiboř čp. 39 (foto vlastní)

Krásná ukázka selského baroka ve Vlastiboři, špýchar je dílem zednického 

mistra Františka Šocha, podle vročení byl postaven v roce 1834, je tak jedním 

z prvních prací tohoto regionálního stavitele. Obytná část v této podobě je mladší, 

z roku 1871. Tomuto statku prakticky nelze téměř nic vytknout, až na trojdílné okno 

v přístavbě mezi vraty a obytnou částí. Majitelé si pravděpodobně přistavěli zádveří 

a použili okno, které bylo v té době nejsnáze sehnatelné.

Velice pozitivní je ale to, že tento statek v současnosti prodělává další 

rekonstrukci a ono trojdílné okno je nahrazeno oknem totožným s dvěma 

sousedními, což přístavbu s ostatními částmi budovy sjednotí.

(foto vlastní)
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Svinky čp. 12 (foto vlastní)

I když tato stavba rekonstrukci nezapře, je její pojetí poměrně málo rušivé. 

Původní obytná část byla nahrazena zvýšenou novostavbou s vikýřem, ale se 

stodoloou stále tvoří poměrně kompaktní celek. Pocit jednoty umocňuje ohradní 

zeď s vjezdem a vrátky, která spojuje obě části, ale i nová fasáda ve stejné 

barevnosti.
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5.3 Návaznost na regionální stavební tradici 

Inspirací mnoha vesnicím by mohl být Komárov, obec se 121 stálými 

obyvateli, která je od roku 1995 Národní památkovou rezervací. Střed Komárova 

tvoří pravidelná obdélná náves, v jejímž středu je malý rybník a kaple z 19. stolení. 

Celou náves lemují honosné selské statky.  Bohaté zdobené štíty s bílými štukovými 

reliéfy na barevné omítce působí dojmem jemné krajky. Zdobí nejen obytná stavení, 

ale i špýchary. „Jsou názornou ukázkou postupného přechodu lidové blatské 

architektury od barokních forem k prvkům empírovým a pseudorománským, 

typickým pro období pozdního romantismu“39.

Komárov čp. 7 je zajímavý svým trojštítovým průčelím (foto vlastní)

Komárov čp. 1 (foto vlastní)

                                                
39 http://www.obeckomarov.cz/hlavni
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Poměrně velkou vadou na kráse byla donedávna typizovaná stavba prodejny 

postavená hned vedle místní kapličky a návesního rybníčku.

     Obec přistoupila v roce 1999 na popud místního obyvatele Miroslava 

Zelenky na celkovou rekonstrukci v duchu lidového stavitelství. Nyní prodejna 

působí jako naprosto nerušivý, harmonizující prvek této vesnice.

Komárov – prodejna (před rekonstrukcí)                  (po rekonstrukci) (foto vlastní)

(foto Miroslav Zelenka)

Celková rekonstrukce v podstatě sestávala ze zvýšení krovu, úpravy 

okenních a dveřních otvorů a fasádových úprav, díky nimž získala celá prodejna 

vesnickou podobu. Aniž by se autoři projektu snažili zakomponovat do budovy 

historizující prvky v přehnané míře, využili jen podobného členění průčelní plochy 

na dolní obdélnou a horní trojúhleníkovou a zaoblili okenní a dveřní otvory, aby 

korespondovaly s půlkruhovým vjezdem v sousední ohradní zdi. Využili tedy 

regionálních architektonických prvků, aniž by se snažili napodobit zdobnou 

architekturu selského baroka. Díky tomu se tak prodejna dokonale sladila s okolním 

prostředím a rozhodně už dnes není rušivým prvkem návsi. V obci Komárov se tak 

podařilo docílit důležitého pravidla Škabrady: „Proto nezbývá než stále při 
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návaznosti na tradiční okolní zástavbu doporučovat jednoduchost, porozumění pro 

základní principy a naopak opatrnost v použití histického detailu.“40

              Komárov – prodejna s kapličkou (foto vlastní)

                                                
40 Škabrada, Jiří. Lidové stavby: architektura českého venkova. s. 217
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6. Závěr

Přes všechno, čím si lidová architektura prošla, je velice pozitivní, že si 

dnešní člověk čím dál víc uvědomuje dosah novodobé vesnické výstavby, která 

často vůbec nekoresponduje se stávající výstavbou historickou. Mnozí lidé se 

pokorně a s nostalgií vrací na venkov, odkud jejich předci odešli za snazší obživou 

nebo z něj byli vytrženi, a snaží se alespoň zachovat hodnotu staveb, v nichž 

stavitelé nechali i kousek srdce. Konkrétně jihočeský venkov se může chlubit 

jedním z nejzdobnějších stavebních stylů, selským barokem. Stylem, jenž sice 

vychází z městských barokních vzorů, nicméně právě tu pohádkovou líbeznost mu 

dává až sama lidová tvořivost, která se ve výzdobě fasád uplatňuje v nejvyšší 

možné míře. 

Bohužel ale nejen tato pohádková architektura prošla hlavně v období 

socialismu těžkou zkouškou. Mnoho statků bylo přestavěno v neosobité a 

typizované rodinné domy bez sebemenšího náznaku regionality a individuální 

tvořivosti stavitele. Lidový prvek už v takových přestavěných domech hledáme 

velice těžko. Některé měly paradoxně to štěstí, že tehdejší majitel neměl na opravu 

celého statku a zachoval se alespoň špýchar i se svými zdobnými prvky. Takové 

sýpky jsou dnes Národními kulturními památkami a podléhají velice přísnému 

dozoru Národního památkového ústavu. 

Osud lidové architektury a vzhledu jihočeského venkova neleží na srdci jen 

památkářům, ale naštěstí i mnohým obyvatelům. A to jak majitelům lidových 

staveb, kteří je z vlastní vůle opravují s ohledem na potřeby konkrétní stavby i 

jejího okolí, tak i starostům, kterým není vzhled obce a hlavně její návsi lhostejný. 

V této souvislosti se objevují i snahy o přetváření socialistické výstavby budov 

občanského vybavení v duchu okolní zástavby. Konkrétně narážím na případ 

prodejny v Komárově, kde už byl takový projekt uskutečněn a myslím si, že to bylo 

to nejlepší, co se dalo pro komárovskou náves udělat. Tyto typizované prodejny se 

objevují téměř v každé vesnici, a i když jsou to poměrně malé stavby, vnáší do 

celkově harmonické hmoty statků značnou disharmonii.

Podle mého názoru je velice důležité, že se začínají objevovat podobné 

projekty, které se snaží navázat na regionální architektonické odlišnosti, brojí proti 

unifikovanosti a nesourodosti novodobých prvků. Každý region má svá specifika, 
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která naši předci dokázali vyzdvihnout a jejichž stopy je možné najít v každé 

vesnici. My bychom se dnes měli snažit v této tradici pokračovat a nenechat 

jednotlivé regionální architektury splynout v jednu celorepublikovou, která nebude 

mít ani jediný jednotící prvek, protože bude obsahovat jen přejaté zahraniční 

stavební formy.

Při podrobnějším průzkumu jednotlivých vesnic soběslavsko-veselských 

Blat mě překvapilo, kolik viditelných přestaveb v nich bylo provedeno. Nejednalo 

se přitom pouze o rekonstrukce doby socialismu, ale bohužel se k podobně 

razantním přestavbám uchylují mnozí majitelé i dnes. Neuvědomují si přitom, jakou 

hodnotu těmito zásahy ničí. Doufám, že by se moje práce mohla stát jakýmsi 

vodítkem pro majitele podobných domů, aby si na příkladech z nejbližšího okolí 

mohli představit plnou váhu svých rozhodnutí. Nejde totiž jen o jejich komfort, ale 

o celkový vzhled vesnice jako takové. 

Zároveň by práce mohla posloužit i místním obyvatelům, kteří se o svém 

regionu chtějí dozvědět víc, proniknout hlouběji do jeho historie a pochopit alespoň 

některé stavební zákonitosti jednotlivých vesnic. 
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Vysvětlivky:
                                                
i Raabova reforma byla v českých zemích prováděna v letech 1781 – 1810 a jednalo se o zakládání 

a výstavbu nových obcí na pozemcích zejména zrušeného jezuitského řádu a na pozemcích 

vrchnosti. (Voděra, Škabrada – Jihočeská lidová architektura)

ii Racionalismus je směr italské architektury 20. a 30. let 20. století; typická je přísná symetrie, 

pravidelné rozmístění malých oken tvořících plošný ornament, vyříznutí kubické hmoty z hlavního 

bloku stavby, opakování stejných architektonických prvků. (Encyklopedie světové architektury)

iii Purismus je architektonický směr uplatňovaný 19. století (tzv. historický purismus) a poté v letech 

1918 – 1925 (moderní purismus); usiluje o stylovou čistotu v architektonické tvorbě; celkového 

vyznění stavby má být dosaženo co nejmenšími prostředky, důraz je kladen na konstrukci a tvarové 

oproštění architektury v celku i detailu. Symbolem dokonalosti je stroj. Puristické prvky byly přejaty 

a dotvořeny funkcionalismem. (Encyklopedie světové architektury)

iv Kulatá podloubí můžeme najít v panonských oblastech a okrajově na jižní Moravě, kde jsou 

dokladem proniknutí antických vlivů.
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