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ANOTACE 

V této předloţené práci se zabývám významem a historií dřevěných, především sakrálních 

staveb, které se vyskytují na severní Moravě a ve Slezsku. Tyto stavby jsou především 

postaveny v pobeskydí. Dále se zabývá maketami těchto staveb a jejich vyuţitím. Práce je 

doplněna fotografiemi kostelů a kaplí. V závěru je provedeno shrnutí tématu, odkaz 

dřevěných staveb současnosti a zhodnocení maket. 

Klíčová slova: 

Sakrální stavba, Morava, Slezsko, pobeskydí, makety, fotografie 

 

 

ANNOTATION 

This submitted work deals with the significance and the history of wooden, especially 

sacred buildings which are found in the northern Moravia and Silesia. These buildings are 

built mainly in the area of the Beskydy Mountains. Furthermore, it deals with maquettes of 

these buildings and their utilization. The photographs of churches and Chaples are 

attached. In conclusion there is a summary of the subject matter, the legacy of the wooden 

buildings for today and the evalution of the maqquettes. 
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Sacred building, Moravia, Silesia, The Beskydy Mountains, maquettes, photographs 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

1.1 Úvod 

Koho by nefascinovaly dřevěné stavby z minulých století, které dnes ukazují to, co 

jsme my „lidé moderní doby“ jiţ mnohdy zapomněli. Nejde jen o architekturu a kvalitní 

zpracování budov, ale také o vztah k přírodě a v neposlední řadě i k Bohu.   

Roubené kostelíky jsou cenným odkazem minulých století. Dochovaly se do 

dnešních dnů zásluhou mnohdy velmi sloţitých udrţovacích prací. Jsou výsledkem lidové 

architektury, která vyuţívala nejsnáze dostupných materiálů – kamenných podezdívek, 

dlaţeb, dřevěných krovů, stěn a podlah z jedlí, dubů, buků, modřínů a šindelovou střešní 

krytinou. Roubené kostely patří většinou k chráněným kulturním památkám celostátního 

významu, jimiţ se můţeme chlubit i v zahraničí. Tyto skvosty nenechají ţádného člověka 

lhostejným. Vejdete – li dovnitř, rázem na Vás dýchne krása vytvořená v minulých 

stoletích našimi předky. S němým úţasem zůstanete stát, s pokorou a obdivem budete 

vnímat unikátní dřevěné sošky a křtitelnice vytvořené místními řezbáři, díla známých i 

méně známých malířů, malby na stěnách i originálně vyzdobené kruchty (Hajnyš, 2001). 

 

1.2 Cíl práce  

Zadání mé bakalářské práce nese název Makety dřevěných staveb severní Moravy a 

Slezska. 

V této práci bych se rád zaměřil na seznámení se s dřevěnými kostely, kaplemi a 

zvonicemi, které se nacházejí na území severní Moravy a Slezska, jako kulturně – 

historickou památku, neboť v těchto stavbách nalézáme odraz místního folklóru, lidových 

tradic a ukázku zdejšího stavitelství. 

V neposlední řadě bych se rád věnoval práci pana Jana Blizňáka, který se zabývá 

přetvářením těchto sakrálních budov do modelové podoby, a vytváří tak další způsob 

prezentace těchto dřevěných lidových staveb a umoţňuje tím rozšiřování vědomostí u 

ostatních lidí. 

Na závěr je ve fotografické příloze shrnuta činnost a tvorba pana Blizňáka ve formě 

maket dřevěných staveb.      
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2 PŘÍPRAVA A ZHOTOVENÍ MAKET DŘEVĚNÝCH 

STAVEB 

V tomto bodě své práce bych Vás rád seznámil s osobou pana Blizňáka, jeho prací 

při vytváření maket, které předchází poměrně náročná část zkoumání, zakreslování a 

přípravy na samotnou tvorbu.    

2.1 Jan Blizňák – tvůrce maket 

Jan Blizňák se narodil 5. srpna roku 1943. K modelářství jej to táhlo jiţ odmalička, 

protoţe jeho otec měl kolářskou dílnu, která byla pro modelářství dobře vybavena a tak, 

namísto klasických hraček vyráběl pan Blizňák dřevěné vozíky, modely letadel a podobně.  

Vystudoval hornické učiliště a bylo mu „doporučeno“ komunistickou stranou, aby šel 

pracovat na šachtu. Do roku 1971 pracoval na dolech v Ostravě, poté musel odejít na Důl 

Staříč, odkud byl v roce 1983 propuštěn kvůli chorobám z povolání. Dnes, jako penzista 

pracuje jako promítač filmů. K jeho zálibám kromě modelářství patří také účast ve Stráţi 

přírody CHKO v Roţnově, fotografování a další. 

 Jeho touha po originalitě a jedinečnosti, a jeho záliba ve vytváření dřevěných 

modelů, jej přivedla k myšlence vytvářet modely dřevěných staveb z Beskyd a Pobeskydí. 

Jedná se především o modely kostelů, kapliček a zvoniček.  

2.2 Příprava na vytvoření modelu 

2.2.1 Dokumentace fotografií 

 První velice podstatnou činností pro vytvoření věrných maket těchto dřevěných 

staveb je seznámení se se stavbou samotnou. To znamená zdokumentovat stojící objekt a 

zaznamenat si tak veškeré detaily.  

Při pořizování fotografií není vţdy zapotřebí povolení, neboť dřevěné kostely jsou 

volně přístupny pro širokou veřejnost a kaţdý tak má moţnost obdivovat tuto lidovou 

architekturu. Výjimečně, při pořizování fotografií interiéru je zapotřebí poţádat místního 

faráře o povolení ke vstupu do objektu a občas je potřeba o toto povolení ţádat aţ na 

biskupství Ostravsko – opavském, které se nachází v Ostravě.  
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Tato opatření jsou potřebná, protoţe mnohdy se v interiérech kostelů nachází 

vzácné historické skvosty, které by mohly být odcizeny a je zapotřebí evidovat, kdo do 

kostela má přístup.  

Při focení je zapotřebí udělat několik snímků celého kostela, dále je zapotřebí 

kostel nafotit z různých úhlů pohledu, aby se tak získala komplexní představa o stavbě. 

Pan Blizňák také ke své pozdější činnosti potřebuje zachytit i detaily budov, proto je 

nutností pořídit fotografie dveří, oken, trámů, kostelní věţe a podobně. 

Díky fotografiím je moţné zachytit přesnou architektonickou stavbu a strukturu kostela, 

kaple či zvoničky.  

Na fotografiích je také důleţité zachytit barevnost budovy, aby i na modelech 

mohly být tyto barevné trámy rozlišeny příslušným typem dřeva.  

 

2.2.2 Příprava plánů 

Při obhlídce stavby je zapotřebí získat alespoň některé délkové údaje, které by 

mohly být pro následné zakreslování plánů uţitečné a přínosné. Mezi tyto údaje patří 

celková délka a šířka stavby, velikost kostelní lodi, rozměry oken, dveří a dalších detailů. 

Takové focení a měření zabere většinou jeden celý den. Následně se další podrobnosti o 

stavbě, zpracovávají z pořízených fotografií. Mezi takto získané informace se řadí 

například počet řad šindelů na střeše, velikost podezdívky, počet a tvar oken.  

Autor dodrţuje u svých maket měřítko 1:50, přesto některé makety neodpovídají 

tomuto měřítku. Mnohdy je totiţ zapotřebí operativně vyřešit daný problém, kdyţ 

například nesedí počet trámů ve stěně kostela, či některé detaily nelze přesně zpracovat.  

Veškeré stavební plány, které jsou pouţívány ke stavbě dřevěných modelů sakrálních 

staveb, jsou vlastním výtvorem pana Blizňáka. Jsou dílem přesného měření, přepočítávání 

a překreslování do záznamových archů. 

Pokud chce být člověk při své práci důsledný, musí vycházet z odborných znalostí. 

Přesto, ţe tvůrce maket vyrábí dřevěné modely, nikdy se nevěnoval dřevařině, stolařině ani 

jinému podobnému oboru.   
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2.2.3 Výroba dřevěných maket 

Ke své práci pouţívá pan Blizňák především modelářské hranoly různých rozměrů 

a velikostí. Záleţí na nutnosti pouţití daného profilu na určitou stavbu, můţe se pouţít 

rozměr dva krát dva milimetry na různé doplňky, tak tři krát pět milimetrů na vytváření 

bání a kopulí kostelů. K výrobě nosníků, které tvoří základ střechy kostela, jsou pouţity 

modelářské hranoly o rozměrech tři krát deset milimetrů.  

K práci je samozřejmě zapotřebí i jiných dřevěných materiálů, neţ jen klasických 

modelářských hranolů a dřeva z, většinou tři roky uleţelých, jehličnanů. Proto autor 

pracuje také se dřevem, které si musí obstarat sám. Jedná se například o mahagon, dřevo 

lipové, dubové a další. Pro stavbu modelů se také pouţívá balza a dýha. Tyto materiály 

mají svou barvu a svou odolnost, proto je důleţité zakomponovat odlišné druhy do modelu 

velmi pečlivě a přesně.  

Jako lepidlo slouţí při vytváření pouze chemické lepidlo kanagon, které se nejlépe hodí pro 

tyto účely. 

Pro vyřezání jednotlivých potřebných dílů, které jsou ke stavbě potřeba, má pan 

Blizňák v garáţi malou dílnu, která je vybavena malými obráběcími stroji, na kterých se 

dají vyřezat potřebné díly, které se uplatní například při budování obloukových konstrukcí 

při tvorbě bání na vrcholcích maket.  

K samotné stavbě je potřeba nejdříve vztyčit hlavní podpůrné hranoly, které se 

podlepí tvrdým papírem. Na tuto konstrukci se umísťují příčné lišty, na které se následně 

nalepují kousky dřeva, jako šindele. Sloţité je vztyčení konstrukce střechy, kdy je 

zapotřebí, aby všechny trámy byly přesně na místech, kde se ve skutečnosti nalézají. Při 

tvorbě okýnek je zapotřebí nejdříve vytvořit okenní rámy, které se podlepí barevnou tuhou 

fólií, nejčastěji tmavé barvy. 

Nejtěţší prací při výrobě dřevěných maket je vytvoření dřevěných kopulí a bání, 

které zdobí většinu dřevěných kostelů. Tyto kopule se vytvářejí pomocí hranolků o 

rozměru tři krát pět milimetrů, kdy se samostatná ţebra konstrukce vyřeţou na pásové pile. 

Tato ţebra se podlepí tvrdým papírem tak, ţe vytvoří osmiúhelník. Tudíţ kopule nejsou ve 

skutečnosti kulaté, nýbrţ jsou tvořeny osmihrany, na které se nanášejí dřevěné bloky a 

tvoří tak celistvý prvek.  

Pan Blizňák se snaţí, aby jeho modely byly absolutně přesné, aby nikde nevznikaly 

ţádné mezírky, nebo volné prostory, neboť by to kazilo dojem stavby jako celku. 
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3 DŘEVĚNÉ STAVBY SEVERNÍ MORAVY 

Dřevěné kostelíky, na první pohled tak ubohé, nenápadné, nachýlené stářím, 

obklopené skupinami starých stromů, chránících je od větru, zčernalé od dešťů, zelené od 

mechu, které jsou charakteristickými barvami starých budov. Kolik krásy, poezie a 

harmonie je zaklenuto v jejich formách, liniích i okolí. Mezi listy stromů probleskují 

paprsky slunce, které na měchově zelených střechách a stěnách hrají podivnou hru barev 

(Veselská, 1969). 

3.1 Frýdecko - Místecko 

3.1.1 Bílá, filiální kostel sv. Bedřicha  

Ještě ve druhé polovině 19. století ţili obyvatelé osady Bílá ve značné izolaci a to i 

z toho důvodu, ţe beskydská turistika byla tehdy jen na samém začátku svého rozvoje. Pod 

vesnici Ostravice tehdy spadaly osada Bílá a Bezkyd a také skupina pasekářských usedlostí 

mezi které patřily například Hutě, Samčanka, Javořina, Mezivodí, Bumbálka a další. Obec 

Bílá vznikla teprve v roce 1951 spojením osad a samot z jiţní části dosavadního katastru 

Ostravice a připojením osady Hamrovice od Starých Hamrů.  

Dřevěný kostel sv. Bedřicha (obr. 1), který stojí v obci Bílá, byl postaven jiţ 

v letech 1873 – 1875 podle návrhu stavebního rady Antonína Kybasty na louce, která 

velmi blízko hraničila s okrajem lesa. Výstavba byla financována kardinálem olomouckým 

arcibiskupem kníţetem Fridrichem z Fürstenberku, který se nechal inspirovat v modelu 

podobného kostela skandinávského typu, který byl vystaven na světové výstavě ve Vídni. 

Kostel (Příloha 1.) byl vysvěcen 3. 10. 1875 a byl zasvěcen svatému Bedřichovi. 

Tento kostel je romantickou stavbou a jiţ z dálky nás zaujme štíhlou věţí s úzkými 

a vysokými okny a také se svou nápadně prolamovanou střechou kostelní lodi ve dvou 

úrovních. Kostel se od ostatních tradičních staveb, které se nacházejí v oblasti Beskyd, 

odlišuje tím, ţe se řadí ke kostelům skandinávského středověkého typu. Stavba vyniká 

sloţitou konstrukcí s vícenásobnými prostupy segmentovaných částí. Také půdorys 

kostelní lodi je zalamován díky přístavbám předsíní před hlavním vchodem a před bočními 

vstupy. V interiéru nás zaujme čtrnáct vyřezávaných sloupů o výšce 10 metrů, které nesou 
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strop a kruchtu se třemi arkádami. Celek je doplněn novobarokním hlavním oltářem 

s relikviářem.  

V roce 1910 byla v osadě Bílá zřízena samostatná farnost, proto muselo dojít 

k výstavbě farní budovy a ke kostelu byly přistavěny věţ, sakristie a kůr s točitým 

schodištěm. Tuto dostavbu kostela provedl frenštátský stavitel Alfred Parma. Varhany byly 

zhotoveny v roce 1924 Vojtěchem Kášem z Brna. 

Původní kostelík byl menší a měřil 14 metrů na délku a 10 metrů na šířku. V lodi 

potom měřil také 10 metrů na výšku (Polášek, 2001). 

 

Obr. 1 Bílá, okres Frýdek – Místek, 

filiální kostel sv. Bedřicha 

(Originál, 2010) 
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3.1.2 Bílý kříţ, zvonička  

Tato zvonička existovala poblíţ hotelu Bílý kříţ, který ovšem ve 20. letech 19. 

století vyhořel. Z toho důvodu původní zvonička zanikla. Později byla nahrazena zvonicí 

novou (Příloha 2.), o kterou se nikdo nestaral a tak vlivem povětrnostních podmínek 

chátrala, aţ znovu zanikla. Dnes na Bílém kříţi nestojí ţádná zvonice.  

     

3.1.3 Gruň, obec Staré Hamry, filiální kostel Panny Marie, 

pomocnice křesťanů 

Hora Gruň se nachází mezi masivem Lysé hory a hranicí se Slovenskou republikou 

a je vysoká 886 m. n. m. První údaj o Gruni pochází z roku 1636 a to z urbáře frýdeckého 

panství. Nejbliţší vesnice Staré Hamry vznikla pravděpodobně v letech 1636 – 1639 při 

pozdní etapě pasekářské kolonizace. Nelze však vyloučit ţe zde jiţ dříve existovalo nějaké 

osídlené místo, jelikoţ zde vedla obchodní stezka do Uher a také tuto teorii podporuje 

nález středověkého hrádku na Bílé s nálezy z období 14. – 15. století.  

Z dnes neznámých důvodů byla roku 1773 vztyčena na Gruni na kamenném 

podstavci socha Panny Marie. Tuto sochu zde nechal postavit ke cti a chvále Panny Marie 

rolník Šimon Tomeček. Vzhledem k tomu, ţe obyvatel na Gruni přibývalo a do nejbliţšího 

kostela museli chodit obyvatelé na Ostravici nebo později na Staré Hamry, vyvstala 

potřeba postavit ve zdejší osadě alespoň prostornou kapli, ve které by se jednou do roka 

mohla slouţit mše svatá. Jenomţe zdejší chudí rolníci a lesní dělníci postrádali peníze na 

nákladnou stavbu, museli ještě sedmdesát let chodit do kostela aţ na dolní konec 

Ostravice. Prvním dobrodincem, který zaloţil alespoň jednoduchý přístřešek nad stojící 

sochou Panny Marie, byl P. Jan Špaček. Tímto přístřeškem tak poskytnul zdejších 

farníkům alespoň nějaké pohodlí při modlitebních procesích k této svaté soše. Přístřešek 

měl sedlovou střechu pokrytou šindelem. Špačkův spoluţák a dřívější borovský kaplan 

P. Filip Habernal, rodák z Místku, který působil jako kněz v Domaslavicích, nechal v roce 

1868 sepsat svou závěť, ve které odkazuje větší hotovost na zřízení kostela na Gruni. 

Vymínil si také, aby ze dvou rolí, které mu patřily v Domaslavicích, jeho následovníci 

kaţdoročně odevzdávali čistý výnos frýdecké faře a aby se v budoucnu z těchto peněz 

postavil kostel na Gruni (obr. 2). Štědrý dárce se stavby kostela jiţ nedoţil (Polášek, 2001).  
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Aţ teprve frýdecký arcikněz a děkan P. Karel Findinski přistoupil k naplnění 

Habernalovy závěti. Ve stejné době totiţ opravoval frýdecký farní chrám sv. Jana Křtitele 

a po dokončení oprav vrhl své úsilí na výstavbu kostela na Gruni. V roce 1886 získal 

povolení kácet v lese na Gruni dřevo na stavbu nového kostela a o rok později byly 

poloţeny kamenné základy. Stavební návrh zpracoval frýdecký stavitel Heinrich a vlastní 

stavbu vedl frýdecký tesařský mistr Stanislav Pětroš. Kostel se stavěl v průběhu let 1890 -  

1891. Nejprve byl vztyčen jednoduchý srub kostelní lodi a obdélný presbytář, který byl 

překrytý sedlovou střechou, a stavba byla završena nízkou věţičkou s jehlancovou 

stříškou. Zvony dodala firma Hilcer z Vídně. Dvoucentový zvon byl zasvěcen Panně Marii 

a jednocentový sv. Filipovi. Zvony byly posvěceny dne 1. října 1891 frýdeckým farářem 

kníţe – biskupským komisařem Karlem Findinskim za veliké účasti lidu (Polášek, 2001). 

Oltář a kazatelnu vyřezal řezbář Gavlas ze Sedlišť a jejich pozlacení provedl známý 

frýdecký pozlacovač Menšík. V nadstavci oltáře je obraz Panny Marie, pomocnice 

křesťanů, od frýdeckého malíře Vaška. V prostředním výklenku oltáře je plastika Dobrého 

pastýře, která je vyřezána řezbářem Riefeserem z tyrolského Grödenu, vedle něj jsou 

plastiky sv. Filipa a sv. Jana Nepomuckého.  

Nový kostel Panny Marie, pomocnice křesťanů (Příloha 4.) spadal jako filiální pod 

starohamerský chrám a první mše svaté zde byly slouţeny tamním farářem P. Antonínem 

Nogolem. 
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Obr. 2 Gruň, obec Staré Hamry, okres Frýdek – Místek 

filiální kostel Panny Marie, pomocnice křesťanů 

(Originál, 2010) 

 

3.1.4 Hlávatá, kaple sv. Cyrila a Metoděje 

Kaple v obci Hlávatá je zasvěcená sv. Cyrilu a Metodějovi a stojí na samém pomezí 

Horní Bečvy a Bílé. Katastrálně však spadá pod obec Horní Bečva, která leţí dvanáct 

kilometrů od Roţnova pod Radhoštěm. Je to typická horská obec s nadmořskou výškou v 

centru 505 m. n. m. Nejvyšší vrchol je Vysoká 1024 m n. m. Horskému charakteru 

odpovídá i značná rozlehlost obce, v níţ ţije 2472 obyvatel, starší generace v typických 

valašských dřevěnicích, mladší pak v moderních rodinných domcích. Půvab obce vychází, 

stejně jako půvab celého Valašska z místního folklóru a lidových tradic. 

Kaple sv. Cyrila a Metoděje se nachází nedaleko známého turistického střediska „Keltské 

salaše Ebeka“.  

Kaple, ačkoliv se řadí do skupiny typických beskydských dřevěných lidových 

staveb s náboţenskou tématikou, byla postavena poměrně nedávno a slavnostní vysvěcení 

se konalo 21. 9. 1924 (Štěpánek, 2007). 
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Svou architekturou se kaple jiţ na první pohled jeví podobně jako ostatní lidové 

stavby, které byly projektovány či inspirovány tvorbou známého architekta Dušana 

Jurkoviče. Jako příklad lze jmenovat turistické útulny Libušín a Maměnka na Pustevnách, 

drobnou dřevěnou kapli a studánku na Horní Čeladné nebo dřevěnou zvoničku 

v Trojanovicích - Bystrém.  

Podobně jako na těchto stavbách se i zde snoubí klasické prvky beskydské lidové 

architektury s prvky doznívající secese a ornamentálních prvků s barevným kontrastem 

některých detailů.  

To, ţe je kaple zasvěcena sv. Cyrilovi a Metodějovi poznáme i z velmi zdařilé 

vitráţe na zadním okně kaple, která oba věrozvěsty vyobrazuje. Kaple je vybavena 

skromným dřevěným oltářem, několika dřevěnými lavicemi a dřevěným kříţem visícím na 

stěně kaple. 

Přesto, ţe okolí kapličky (Příloha 6.) je po celý rok volně přístupné, kaple zůstává 

zavřená, aby vandalové a zloději neponičili, či neukradli to, co v kapli zůstává. 

 

3.1.5 Kunčice pod Ondřejníkem, farní kostel sv. Maří 

Magdalény (dřevěný kostel zanikl v roce 1814) 

V současnosti stojí v Kunčicích pod Ondřejníkem kostel zděný, ale v minulosti zde 

stával kostelík ze dřeva. Ještě před postavením se zde údajně udál zázrak. Zboţná pasačka 

dobytka z Kunčic pod Ondřejníkem nalezla po třikrát na mýtině nedaleko zdejší kaple 

zázračnou sošku, která se pohybovala a s pasačkou promlouvala. Dívka ji vzala s sebou 

domů a ukryla do truhlice. V té noci se stal veliký div. Ze stavení probleskovala veliká 

záře, aţ se celá střecha rozsvítila velikým jasem. Následně byla soška přenesena do 

místního kostela k veřejnému uctívání. První zmínka o této zázračné sošce je z roku 1771 

(Polášek, 2001). 

Nejstarší zpráva o původním dřevěném kostele pochází z roku 1672, kdy ve 

vizitačním protokolu je psáno, ţe kunčický chrám sv. Maří Magdalény je konsekrován, má 

jeden konsekrovaný oltář, dva stříbrné pozlacené kalichy a dvě superpelicea. Vedle na 

hřbitově stojí dřevěná kaplička, ve které se na svátek sv. Maří Magdalény slouţívá mše 

svatá, pokud se ovšem sejde dostatek lidí.  
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Původní starý dřevěný kostel stál uprostřed hřbitova, který byl ohrazen dřevěným plotem. 

Na hřbitově vedle kapličky také stála dřevěná márnice.  

V kostele byl pouze jediný oltář, zasvěcený Maří Magdaléně, na kterém stála také 

její soška. Výše nad oltářem byl zavěšen velký, na plátně namalovaný obraz, na kterém 

byla zachycena smrt této svaté kajícnice. Obraz pochází z roku 1661 a ve spodní části byl 

opatřen znakem pana Orlíkovského, který byl dárcem onoho obrazu.  

V Interiéru byl dřevěný kostelík opatřen malbami, které byly pořízeny na náklad 

olomouckého biskupa. Jeho znak, společně se znakem olomoucké kapituly a letopočtem 

1660, byly namalovány na stropě kostela. Podrobnější popis kostela z roku 1771 udává, ţe 

na stěnách byly zavěšeny obrazy sv. Trojice, sv. Blaţeje a sv. Valentina. V 18. století byly 

v kostele oltáře jiţ tři, původní oltář, oltář sv. Petra a Pavla na straně evangelní, na straně 

epištolní byl oltář Neposkvrněného početí Panny Marie. Namísto lustru visela velká cínová 

lampa, kostel měl cihlovou dlaţbu a po stranách stály dřevěné lavice, oddělené pro muţe a 

ţeny.  

Mezi další vybavení kostela patřily korouhve, dřevěná křtitelnice opatřená na víku 

soškou sv. Jana Křtitele. V kostele byly také varhany, které stály na malém dřevěném kůru. 

V inventáři kostela podle údajů z roku 1771 byly mnohé stříbrné předměty a monstrance 

s pozlacenými paprsky. Kostel měl také mnoho svícnů, nádob, kadidelnici, komţe, birety, 

různé zajímavé knihy, misály, matriky a také dva pozlacené kalichy s patenami. K pořízení 

kalichů se vázala pověst. Údajně byl do chrámu darován z vděčnosti za uzdravení manţela 

šlechtičny Anny Marie, jejíţ jméno je do jednoho kalichu vyryto (Polášek, 2001).  

Zděná sakristie byla vystavěna roku 1768 na evangelní straně a v patře byla 

nadstavěna oratoří. Nejstarší kunčický kostel měl dvě věţe. Na hlavní věţi byl zavěšen 

zvon s obrazy Ukřiţovaného a sv. Maří Magdalény. V roce 1671 jej ulil Christian Hofman 

v Opavě. Zvonek na kapli byl ulit roku 1660. Bohuţel všechny zvony, poté co byly 

přeneseny do nového kostela, se roztavily při mohutném poţáru, který zasáhl kostel v roce 

1861. 

Začátkem minulého století dřevěný kostelík (Příloha 9.) doslouţil. Podle záznamu ve farní 

kronice se prý pokaţdé, kdyţ se zvonilo na některý zvon ve věţi, celý kostel hýbal a 

otřásal. Proto byl rozebrán a v letech 1812 – 1814 se zde nechal, na popud náboţenské 

matice, postavit nový zděný kostel (obr. 3). Do kostela byl pořízen nový baldachýn, v roce 

1830 nový oltář s tabernáklem, nová kazatelna a varhany a také byla konečně poloţena 
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nová kamenná dlaţba. Nyní jsou ve věţi kostela zavěšeny tři zvony, z roku 1556, 1712 a 

poslední zvon je z roku 1783. 

 

Obr. 3 Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek - Místek, 

farní kostel sv. Maří Magdalény 

(Originál, 2010) 
 

3.1.6 Prašivá, obec Vyšní Lhoty, filiální kostel sv. Antonína 

Paduánského 

Hora Prašivá, která má vrchol ve výšce 706,3 m n. m., má podle pověstí svůj název 

odvozen z doby, kdy tento kraj byl ještě pohanský. Pohané byli velmi krutí, a aby se 

nemuseli starat o nemocné, tak je namísto toho odnášeli na tuto horu. Podobně jako prašivá 

ovce se vzdaluje z ovčince, tak i nemocní byli vykázání a ponecháni napospas dravé zvěři. 

Podle starší lidové pověsti do lesů této hory sváţeli na vozech a saních lidi nečisté – 

sebevrahy, lidi nemocné, či zemřelé na mor a onemocnělé prašivinou. 

Samotný název Prašivá se poprvé objevuje v roce 1664 a to v zápise urbáře frýdeckého 

panství, v části, pojednávající o horách na frýdeckém panství. 

Maličký dřevěný kostelík byl údajně postaven jiţ v roce 1604, ale ve skutečnosti 

k jeho zaloţení došlo mnohem později na základě podivné události, která se přihodila 
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majiteli frýdeckého panství hraběti Jiřímu z Oppersdorfu, který byl v těchto místech na 

lovu jelenů. Kdyţ pronásledoval zraněného jelena a dostihnul jej, jelen se po nepřesném 

výstřelu z pušky hraběte rozeběhnul se proti němu a svými parohy ho zaklínil do kmene 

stromu. Hrabě byl objeven aţ po třech dnech polomrtvý. V úzkosti za záchranu ţivota 

slíbil postavit na tomto místě kostelík. Tento slib také později dodrţel (Veselská, 1969).  

Jiří z Oppersdorfu byl velice zboţný člověk a podílel se na opravě mnoha kostelíků, 

které se nacházely na jeho panství. Za záchranu ţivota nechal vystavět dřevěný kostelík, 

který byl původně zasvěcen sv. Ignáci z Loyoly. Tento kostel (Příloha 11.) byl z jedlového 

dřeva, protoţe v té době na Prašivé byly samé jedlové lesy. Takţe pravdivějším 

historickým údajem o stavbě kostela je rok 1640. Krátce po jeho dokončení v neděli 5. 

srpna téhoţ roku se zde konala první mše svatá. Teprve o mnoho let později, nechal syn 

Jiřího z Oppersdorfu postavit na vrchu Borové nový kostel namísto starší kaple a tím 

rozhodl, ţe se změní patrocinium na sv. Antonína Paduánského. Sv. Ignác z Loyoly se 

potom stal patronem kostela na Borové.  

Kostelík na Prašivé má jednoduchou konstrukci. Má obdélnou kostelní loď, sroubenou 

z mohutných jedlových trámů a navazuje na mírně odsazený trojboký presbytář, který má 

trojúhelný štít a je opatřen malou věţičkou. Původně byl kostel bez věţe, pouze 

s jednoduchým oltářem. V roce 1753 a následně v roce 1769 byla celá stavba na ochranu 

před povětrnostními vlivy obita šindelem. V roce 1762 kostel dostal novou podlahu a byly 

zde také opatřeny kvalitní dveře. Sakristie a kruchta byly ke kostelu sv. Antonína 

přistavěny aţ v roce 1779 a o patnáct let později byla také pořízena kazatelna. Varhany 

byly zakoupeny v roce 1801 a v roce 1860 byl kostel doplněn ještě o malou věţ, kterou do 

dnešní podoby obnovili v roce 1905.  

V letech 1842 – 1872 se o kostel velmi dobře staral farář František Stáhal, díky 

kterému jako dobrodinci byl kostel obohacen o věţ s novým zvonem a o nový oltář 

s obrazem sv. Antonína Paduánského od malíře Wankeho z Těšína. František Stáhal také 

nechal kostel opatřit novým hromosvodem, protoţe po předchozích zkušenostech 

s kostelem v Dobré, kdy jej roku 1862 zapálil za ohromné bouře blesk, nehodlal riskovat, 

ţe by i kostel na Prašivé mohl lehnout popelem. Tento dobrodinec také nechal kostel nově 

a vkusně vymalovat, proto kdyţ 5. března roku 1872 náhle zemřel, oplakávala jej celá 

farnost, protoţe byl pro svou obětavost, vlídnost a štědrou lidumilovnost mezi lidmi velice 

oblíben (Polášek, 2001). 
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Původní oltářní obraz pocházel z roku 1720 a byl namalován neznámým mistrem. Od 

téhoţ neznámého mistra pochází další malba, obraz Panny Marie, pomocnice křesťanů, a je 

umístěna nad malým oltářem. Oba obrazy byly restaurovány v roce 1948, přesto jsou stále 

v původních rámech. Zajímavostí je, ţe pod obrazem hlavního oltáře je ukryt ještě jeden 

obraz stejného námětu z doby okolo roku 1850 a pochází z rukou malíře Wankeho 

z Těšína.  

Poslední větší stavební úpravy prašivského kostelíka (obr. 4) byly prováděny v roce 

1907. Byl upraven interiér a postavena věţ, která stojí dodnes. Do plechové schránky tehdy 

byly vloţeny drobné mince a listina o historii kostelíka. Při tehdejší opravě byl kostel 

pokryt novým šindelem a také byla postavena nová farka, coţ je menší dřevěná bouda 

která slouţí jako úkryt pro kněze během poutí. Během oprav střechy a stěn kostela se po 

sejmutí starého obloţení ukázalo, ţe spodní trámy zdí jsou rozrušeny hnilobou a 

působením lesních mravenců. Trámy byly vyměněny, stejně jako část obloţení uvnitř 

kostela. V roce 1930 byla oprava ukončena, bohuţel při ní došlo k zamalování starší 

výmalby na stěnách a stropě kostela. Malba byla provedena nekvalitní hlinkou bez pojiva a 

brzy začala opadávat a povrch malby se stal velice nevzhledným.   

S Prašivou také souvisejí prvopočátky organizované beskydské turistiky. 

Pobezkydská jednota turistická zde jiţ na konci 19. století chtěla postavit první českou 

chatu ve slezské části Beskyd. Slavnostní zahájení stavby se konalo teprve 11. dubna 1921. 

Stavba rychle rostla a jiţ 2. října téhoţ roku mohla být předána k uţívání. 
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Obr. 4 Prašivá, obec Vyšní Lhoty, okres Frýdek – Místek, 

filiální kostel sv. Antonína Paduánského 

(Originál, 2010) 
 

3.1.7  Řepiště, filiální kostel sv. Michala, archanděla 

Hledáme – li nenápadný kostelík v Řepištích (obr. 5), musíme dojet aţ ke zdejšímu 

hřbitovu, kde se v poměrně prudkém svahu nachází tento méně výrazný a drobnější 

kostelík. Tato stavba je pod patronací sv. Michala. 

Přesné datum vzniku tohoto kostela je sporné, většinou se však uvádí, ţe vznikl v polovině 

15. století. Historikové datují jeho vznik aţ po polovině 15. století.  

Do poloviny 16. století byl Šenov pod řepišťskou farou. Dále zmiňuje, ţe ve výčtu 

vysvěcených kostelů je v Řepištích k roku 1485 uveden kostel sv. Michala (Lankočí, 

1913).     

Bohuţel všechny nejstarší řepišťské písemné prameny, které zaznamenávaly nejen 

historii kostela, ale také matriky shořely při poţáru fary v Šenově, pod kterou spadal 

řepišťský kostel po roce 1654. Před tímto letopočtem kostel slouţil protestantům, kterým 

ale byl, stejně jako mnohé další kostely odebrán a svěřen do péče katolické církve.  
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Další vývoj kostela není zcela přesně dokumentován a máme o něm poměrně málo zpráv. 

Jednou z nich je záznam vizitace provedené v roce 1679, kdy se dozvídáme o materiální 

vybavenosti kostela. Podobná vizitace proběhla ještě v roce 1688.     

V roce 1785 byl kostel v Řepišti oddělen od šenovské fary a byl nově přiřazen 

k farnosti Vratimov. V téţe době byla ke kostelu volně přistavěna velká věţ, tudíţ kostel 

neměl malou věţ, tak jak ji známe z dnešní podoby. Zápis z roku 1808 konstatuje, ţe 

kostel sv. Michala je v havarijním stavu a hrozí zřícením. Zavalením hrozil také dřevěný 

srub kostelní lodi, protoţe dřevěné trámy byly vlivem špatné střechy prohnilé, jelikoţ při 

kaţdém dešti do kostela zatékalo. Vlivem tohoto poškození došlo také k prohnití stropu. 

V tomtéţ zápise se uvádí, ţe kostel je tmavý, ţe má pouze troje okna a dvoje dveře a 

nachází se hluboko pod ostatní zástavbou.  

Generální oprava kostela do dnešní podoby byla provedena v letech 1867 – 1891 a 

změnila radikálním způsobem vzezření této stavby. Bohuţel z této doby se nedochovala 

ţádná fotografie, která by jistě prozradila mnohem více o tehdejším kostelu. Při opravách 

byla původní velká samostatná věţ zbořena, krytá obvodní galerie byla rovněţ odstraněna 

a kostel byl opatřen novými zděnými základy. Nová niţší věţ byla začleněna do střechy a 

ta získala novou sedlovou podobu a zároveň byla protaţena nad pětiboké presbyterium.  

Vybavení kostela je skromné, některé prvky pocházejí ze starší výbavy aţ z 18. století a 

výjimečná je také dřevěná kazatelna, která pochází ze začátku 18. století. Sakristie se 

nachází na evangelijní straně presbytáře, patrová oratoř pak na epištolní straně. 

Kostel (Příloha 16.) prošel také náročnou opravou na konci devadesátých let 

dvacátého století, při které byla opravena střecha, obě věţičky, došlo k výměně šalování 

vstupní strany, které do té doby mělo nevzhledný barevný nátěr. Na kostele bylo opraveno 

také šindelové krytí stěn a celý kostel byl důkladně naimpregnován proti hnilobě. Také 

interiér prošel značnými opravami, zrestaurovalo se vybavení kostela a kostel byl 

vymalován bílou barvou, coţ mu dodalo nový, světlejší vzhled. Touto opravou dostal 

kostel podobný vzhled jako kostel v Dolních Marklovicích. 
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Obr. 5 Řepiště, okres Frýdek – Místek, 

filiální kostel sv. Michaela, archanděla 

(Originál, 2010) 

 

3.1.8  Sedliště, farní kostel Všech svatých 

Jeden z nejmalebnějších dřevěných kostelů (Příloha 17.), který se nachází na území 

Slezska, je zcela určitě kostel Všech svatých v Sedlištích u Frýdku (obr. 6). Samotná 

vesnice vznikla někdy na přelomu 13. a 14. století vlivem kolonizace prováděné 

Luţickými Srby v příhraničním území Opolského kníţectví. Později přešlo Sedliště na 

krátkou dobu pod správu těšínské komory a následně se staly součástí Status minor Frýdek.   

Nejstarší kostel zde byl postaven pravděpodobně v roce 1447, jenomţe se nedochoval. 

Přesné datum výstavby nového kostela není přesně známo, některé literární prameny 

uvádějí, ţe byl postaven jiţ v roce 1624, ovšem jiné zdroje poukazují, ţe kostel byl 

postaven aţ v roce 1634, respektive v roce 1638. 

Pamětní kniha bruzovické fary uvádí latinský zápis tohoto významu: R. 1638 kostel 

Všech svatých v Sedlištích za urozeného pána Jiřího z Oppersdorfu znovu vystavěn 

(Polášek, 2009).  
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Podle nynějšího postavení kostela usuzujeme, ţe byl pravděpodobně postaven na půdorysu 

starší gotické stavby, neboť má totoţné presbyterium a dokonce nynější stavba vyuţívá 

snad původní části neztrouchnivěných trámů. 

Ve vizitačním protokolu z roku 1652 je patrné, ţe tento kostel byl velmi dobře 

spravován a obhospodařován, kolem kostela se podle zprávy nacházel hřbitov. Kostel 

Všech svatých byl ozdobený hezkými malbami, patřila k němu také dřevěná věţ, ve které 

byly umístěny dva zvony. Z inventáře kostela je ve vizitačním protokolu zmiňováno, ţe 

kostel je velmi slušně vybaven, mimo jiné kostelu patřila křtitelnice, ciborium, několik 

ubrusů, korouhve, kalich a mnoho dalšího. Z pozdějších vizitačních protokolů se 

dozvídáme o daleko obsáhlejším vybavení kostela. Kostel byl opatřen dvěma oltáři, z nichţ 

na hlavním byl umístěn obraz Všech svatých. Kolem oltáře stály také dřevěné sochy. Roku 

1808 došlo v zařízení kostela ke změnám, kdy byl nahrazen starý oltářní obraz za nový, 

zakoupený v roce 1760 a na boční oltáře byly umístěny dřevěné svícny (Veselská, 1969).  

Sedlišťská fara se osamostatnila aţ v roce 1871, kdy do ní nastoupil jako farář P. 

Jan Goril.     

Původně samostatná věţ, která patřila k Sedlišťskému kostelu byla v roce 1860 rozebrána a 

znovu byla postavena, tentokrát však uţ nad hlavním vstupem a byla vtaţena do půdorysu 

kostela a je zakončena dvojitou barokní bání. 

Kostel má roubenou jednolodní stavbu s trojbokým kněţištěm, a na boku má 

přistavěnou sakristii. Nad sakristiií je upravená oratoř, která je otevřená do prostoru 

kostela. Do ochozu se dá dostat vstupem, který je umístěn na pravé straně lodi. 

Charakteristickou podobu kostela dotváří galerie, která se dříve označovala sobota. Tato 

zastřešená galerie je vedena kolem celého kostela a chrání tak základy kostela před 

nepříznivými povětrnostními vlivy. U vchodu na vnější stěně je umístěn lidový kříţ se 

zajímavým vypodobněním Krista.  Střecha kostela je kryta šindelem, bohuţel ale 

v poslední době do kostela začalo zatékat, tak muselo být přikročeno k její opravě. Při této 

příleţitosti se ukázalo, ţe konstrukce horní části věţe je značně poškozená hnilobou a 

hrozilo zřícení kopule věţe, proto muselo také dojít i k výměně této části.    

Kostel Všech svatých patří do skupiny velkých kostelů. Vţdyť loď kostela má 

rozměry 9,05 krát 5,8 metrů. Presbytář má rozměry 5,56 krát 4,05 metru. Velikost sakristie 

uţ není tak impozantní, přesto má rozměry 1,60 krát 3,60 metrů (Polášek, 2001). 
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Obr. 6 Sedliště, okres Frýdek – Místek, 

farní kostel Všech svatých 

(Originál, 2010) 
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3.2 Třinecko a Jablunkovsko 

3.2.1 Bystřice nad Olší, filiální kostel Povýšení sv. Kříţe 

V Bystřici nad Olší stával aţ do roku 1898 pozoruhodný renesanční kostel, který se 

nacházel na zdejším starém hřbitově. Tato poměrně malá, dřevěná stavba, naposledy 

stávající bez krytého ochozu s pětibokým presbyteriem a s nízkou vtaţenou věţí vznikla jiţ 

v roce 1587. Přestoţe se zde nacházel zvon z roku 1584, byl kostel dostavěn později. Zvon 

mohl původně viset v samostatně stojící zvonici, podobně jako tomu bývá na jiných 

místech. Přestoţe okolnosti ohledně stavby kostela nejsou známy, starší literatura uváděla, 

ţe jej postavili evangelíci, podobně jako v nedalekém Nýdku. Pater Karel Josef Šíp bez 

bliţšího doloţení zdrojovými prameny uvedl, ţe kostel postavili aţ teprve v roce 1595. 

Katolické církvi kostel připadl aţ v roce 1654, ještě později v letech 1656 a 1679 při 

vizitacích bylo konstatováno, ţe kostel v Bystřici nad Olší zasvěcený Povýšení sv. kříţe 

není dosud konsekrován – vysvěcen biskupem a posvěcen k církevním účelům. Po převzetí 

od protestantů byl pravděpodobně vysvěcen, ačkoliv to nebylo ani doloţeno. Záznam 

vizitátora, který prováděl kontrolu nad duchovní a pastorační činnosti a také nad 

hospodaření farnosti z roku 1679 uvádí, ţe pouť se zde koná v neděli po svátku Povýšení 

sv. kříţe, které se slaví 14. září. 

Vybavení kostela bylo velmi skromné, nicméně bylo v dobrém stavu. Hlavní oltář 

byl dřevěný, trojdílný, na deskách bylo zpodobněno ukřiţování Jeţíše Krista s Pannou 

Marií a sv. Janem Evangelistou po stranách. Tyto obrazy byly namalované v roce 1588. To 

odpovídá roku dostavby kostela – 1587, následujícího roku bylo pořízeno vnitřní vybavení 

kostela.  

V roce 1781 byl kostel ohroţen zřícením, krovy a stropní trámy byly zatékáním 

zcela ztrouchnivělé. Těšínská komora tehdy zdarma dodala potřebné dřevo na opravu, 

z kostelní pokladny se potom zaplatila práce. Avšak ani po dalších opravách kostel 

Povýšení sv. kříţe nebyl v dobrém technickém stavu, a tak muselo být nakonec rozhodnuto 

o výstavbě kostela nového. Původní kostel musel být z úředního nařízení v roce 1893 

uzavřen a poslední mše v něm byla odslouţena 24. ledna roku 1897. Dřevo ze starého 

kostelíka bylo prodáno a nový majitel z něj postavil v Bystřici chalupu. V roce 1896 bylo 

vydáno stavební povolení a tak se mohlo začít s výstavbou nového kostela (Příloha 3.), 

který byl postavěn v romantickém stylu s bohatě vyřezávanými prvky v interiéru a 
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s barevně odlišenými zhlavími trámů. Tato stavba byla dokončena v roce 1897 podle 

návrhu architekta Albína Prokopa (Hajnyš, 2001). Původní trojdílný oltář slouţí jako levý 

boční oltář. Hlavní oltář byl pořízen v roce 1907 a je pojat v podobném stylu jako oltář 

původní. 

Současná stavba je jednolodní s úzkým trojbokým kněţištěm. Kostel má sedlovou 

střechu a do průčelí je vtaţena kvadratická věţ s jehlancovou střechou. Budova je opticky 

velmi členitá, coţ podtrhuje opakování vikýřů na střeše kostela i na hlavní věţi. Okna 

zdůrazňují barevně odlišené a bohatě vyřezávané lišty. 

 

3.2.2 Guty, filiální kostel Boţího těla 

Filiální kostel Boţího těla je jeden z nejstarších dřevěných kostelů na českém 

Těšínsku a nachází se v obci Guty, nedaleko města Třince. Tento kostel ještě před 

osmdesáti lety stál na volném prostranství, dnes je však ze tří stran zcela ukryt za vzrostlou 

zelení. Také od světského ruchu je kostel dobře izolován, neboť leţí stranou od dnešní 

zástavby a od doby svého vzniku zůstal aţ do dnešních časů takřka v nezměněné podobě. 

Vesnice Guty vznikla pravděpodobně ve starší etapě velké lánové kolonizace na sklonku 

13. století, pokud k jejímu zaloţení nedošlo jiţ v průběhu 13. století. Avšak první 

dochovaný písemný záznam o Gutech pochází aţ z roku 1305. Tento záznam se nachází 

v soupise desátků vratislavského biskupství pod názvem „Gutha“ (Polášek, 2001).  

Oproti jiným větším vesnicím v okolí není o zdejším kostele zmínka dříve neţ před 

polovinou 16. století. Rok výstavby gotického kostela Boţího těla bývá často ztotoţňován 

s letopočtem na dřevěném portálku do sakristie, nad kterým je gotickými číslicemi vyřezán 

rok 1563. Ale ani tento letopočet není zcela zřejmý, protoţe na jedné straně se historikové 

domnívají, ţe tento letopočet můţe znamenat pouze letopočet, kdy byla sakristie ke 

kostelíku přistavěna a samotný kostel mohl stát uţ dříve, na druhé straně těchto úvah stojí 

domněnka, ţe sakristie stojí s kostelíkem od začátku, ale byla pouze opravována a tak 

číslice, které se spíše podobají baroknímu stylu, mají pouze pozdější úpravu. Ve věţi je 

dosud zavěšen zvon, na němţ je letopočet 1565, tento zvon byl pořízen krátce po výstavbě 

kostela.  

O nejstarších dějinách gutského kostela prameny mlčí, pravděpodobně proto, ţe jej 

postavili místní evangelíci. Tvrzení katolíků, ţe kostel byl vystavěn právě jimi a tudíţ se 
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jednalo o katolický kostel, se zdá být nepravdivé, protoţe v době vzniku kostela byly Guty 

součástí majetku těšínské kníţecí komory, která se pod nadvládou rodu Piastovců hlásila 

k protestantské víře. Avšak kostel musel být 23. ledna 1654 předán z rukou protestantů do 

rukou katolíků. V roce 1661 jej 8. března znovu vysvětil krakovský biskup Mikuláš 

Oborský, který také konsekroval oltář. V 17. století byl kostel zřejmě bez podezdívky, 

namísto podlahy byly na holou zem poloţeny cihly, také křtitelnice byla v katastrofálním 

stavu. Ke kostelu spadal oplocený hřbitov, který však postrádal márnici a kostnici. Jako 

další vybavení kostela se ve zprávě vizitátora uvádí, ţe kostel měl ve vlastnictví pozlacený 

kalich, šest vel, korporál, misál, dva ornáty, alba s humerálem a cingulem, zvonek, dřevěné 

svícny a mnoho dalšího, kostel byl tedy na bohosluţby vybaven dostatečně. V kostele se 

také nacházela kazatelna a lavice, které podle vizitátora byly pohodlné. Na oltáři, který byl 

velmi starý, se nacházel obraz se sv. Boţím tělem. U kostela stála dřevěná věţovitá 

zvonice, která byla spojená s kostelem a měla tři zvony. Střecha byla dobrá jak na zvonici, 

tak na kostele. Bohosluţby se konaly v tomto kostele Boţího těla kaţdou čtvrtou neděli 

v měsíci a v ten samý den také probíhala výuka náboţenství.  

Dnešní věţ byla postavena aţ v roce 1781 a téhoţ roku byla do báně pod kříţem 

uloţena listina, která pojednávala o obnově věţe. Vzhledem k tomu, ţe v obci bylo málo 

katolíků, je aţ s podivem, ţe dokázali udrţet v chodu tento dřevěný kostel. Pro zajímavost 

v roce 1801 se bohosluţby konaly pouze pro dva katolíky a necelých šedesát let jich bylo 

pouze pět (Polášek, 2001).  

Při třístém výročí zaloţení kostela musel kostel projít generální opravou. Trámový srub byl 

opatřen kamennou podezdívkou, uvnitř byla poloţena kamenná dlaţba. V kostele byla také 

opravena kruchta a byly pořízeny nové lavice pro farníky. Kostel byl vymalován bílou 

barvou a zároveň byla vyměněna i střešní krytina. 

Stavba (Příloha 5.) je jako celek poměrně chudá na detaily a je poněkud 

bezvýrazná, přeţívající gotické vlivy cítíme pouze ze strmosti střech a z ujímání věţe 

v podobě komolého hranolu. Chór je tupě zakončen a má téměř čtvercový půdorys.  

Interiér kostela působí poněkud stěsnaným dojmem, který umocňuje přeplnění vnitřního 

prostoru inventářem a velmi nevkusnými novodobými doplňky. Kostel je pro věřící i pro 

turisty takřka muzeem lidové tvořivosti, nachází se v něm spousta řezbářských a 

malířských výtvorů.  

V poválečném období kostel opakovaně prošel několika opravami, celková obnova 

včetně střechy a stropů byla provedena v roce 1955. Z původních lavic dnes zůstali pouze 
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čtyři a jsou umístěny zvenčí v podvěţí. V roce 1970 byly v kostele restaurovány sochy a 

také oltář s vyobrazením Poslední večeře a Zmrtvýchvstáním. Kostel je udrţován v dobrém 

stavu a oproti jiným kostelům v minulosti měl to štěstí, ţe se mu vyhýbali vandalové a 

zloději. Avšak v lednu roku 2001 lupiči nepozorovaně vylezli do volně přístupné zvonice a 

odmontovali nijak nezajištěný gotický zvon z roku 1565. Kdyţ však bylo po zvonu, jako 

po významné historické a kulturní památce s velkou historickou hodnotou, vyhlášeno 

pátrání, objevil se zvon v příkopě, kam jej pravděpodobně lupiči odhodili. Zvon nebyl 

nijak váţně poškozen, pouze v něm chybělo původní srdce, které muselo být vyrobeno 

znovu. 

Kostel má rozměry podsíně pod věţí 7,9 krát 7,9 metrů, má také velmi malou loď, 

která měří pouze 7 krát 7,8 metrů a presbyterium má 5,5 krát 5,4 metrů. Boční sakristie je 

také poměrně malá, na délku má 4,3 metrů a na šířku 1,9 metrů. Klenba nad presbytářem je 

vysoká 6,8 metrů a loď má výšku 10,3 metrů. Makovička věţe je umístěna ve výšce 15,6 

metrů. I přes tyto poměrně malé rozměry se kostel řadí k dřevěným kostelům větším, 

neboť z vnější strany působí mnohem mohutnějším dojmem (Polášek, 2009). 

 

3.2.3 Hrčava, filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje 

První historická zmínka o Hrčavě pochází z roku 1645 zároveň se šancí Hertiawou, 

která patřila do dvojitého pásma pevnůstek stojících po celém jihotěšínském pohraničí, aby 

chránila oblast před vpády vojska z Uher.  

Hrčava byla výlučně českou osadou, proto její obyvatelé s obavami nesli, ţe mají 

být bez provedení plebiscitu přiřazeni k územím, která na konferenci velvyslanců dne 28. 

července 1920 připadla Polsku. Proti tomuto rozhodnutí se rozhodli obyvatelé bránit 

sepsáním petice, ve které ţádali, aby byly Javořinky, pod které Hrčava spadala připojeny 

k Československé republice. Tuto petici podepsalo zhruba 180 obyvatel a přes dalších 400 

podpisů připojili obyvatelé nedaleké obce Javořinky. Roku 1921 k tomuto připojení 

skutečně došlo, i kdyţ prozatím k provizornímu a teprve v roce 1924 se obec Javořinky a 

spolu s ní i Hrčava natrvalo připojily k Československé republice.  

Hrčavský kostel sv. Cyrila a Metoděje (Příloha 8.) byl postaven roku 1936 na staré 

cestě do Jaworzynky na vrcholu nad prudkým svahem. Slavnost posvěcení proběhla 

v neděli 5. července téhoţ roku za přítomnosti ministra veřejných prací Ing. J. Dostála. 
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Slavnostní mši celebroval P. Stanislav Weissmann. Kostel je postaven z pečlivě 

ohraněných trámů, má tříboké presbyterium a celou stavbu završuje velmi strmá střecha 

s malou jehlancovou víţkou. 

Zajímavý je vstup do sakristie, jeţ je přistavěná za presbytářem. Vstupuje se do ní 

nezvykle rovnou za oltářem, dveřmi, které jsou ukryty závěsem. Řešení interiéru nás 

zaujme střídmostí a jednoduchostí společně s velkými okny, tudíţ je ve vnitřních 

prostorách dostatek světla. Křtitelnice, spolu s několika dalšími plastikami je dílem 

místního řezbáře Ondřeje Zogaty, který byl od narození hluchoněmý a později navíc přišel 

o jednu ruku. Tento řezbář je jiţ dnes po smrti a je pohřbený na místním malém hřbitovu, 

na kterém jsou pochováni místní významní rodáci, a také zde ve věčném pokoji odpočívá 

babička známé herečky Jany Hlaváčové (Polášek, 2009).  

 

3.2.4 Nýdek, filiální kostel sv. Mikuláše, biskupa 

O vesnici Nýdek, jeţ se dříve nazývala Nidek, Niedeck se první zmínka objevuje 

v roce 1430, kdy vesnice byla dána v léno těšínskému kníţeti. Od roku 1456, kdy těšínský 

kníţe Přemysl II. povolil Nýdek prodat, tato vesnice rychle měnila majitele a přecházela 

tak z rodu do rodu. Naštěstí roku 1797 přešel Nýdek nazpět pod těšínskou komoru. 

Starší literatura uvádí, ţe kostel sv. Mikuláše byl vystaven v roce 1576 místními obyvateli 

na základě privilegia, aby tak nemuseli docházet jako dříve do vzdáleného kostela ve 

Vedryni.  O zaloţení kostela se zaslouţili fojt Valentin Rykala a jeho bratr Tomáš. O 

těchto dvou muţích je písemná zmínka na dřevěném obrazu z roku 1580, který původně 

visel v nýdeckém kostele. Později byl tento obraz deponován na faře ve Vedryni. 

Autentika o zaloţení kostela má podobu desky o rozměrech 35 krát 50 centimetrů, je 

zhotovená z lipového dřeva, které je bíle natřeno. Na obraze jsou zapsány latinské texty 

z Písma svatého.  

Kostelík sv. Mikuláše zaloţili evangelíci, poněvadţ v té době bylo celé Slezsko 

převáţně evangelické. Kostel vzniknul za pastora Martina Waligóry ze Skočova. Teprve 

v roce 1654 přešel evangelický kostel pod správu katolické církve. Vizitační protokol 

z roku 1679 uvádí zprávu opolského arcidiákona, ţe se doposud v nýdeckém kostele 

dochovalo větší mnoţství nepouţitelných věcí po protestantech, také na oltář musel být 

pořízen nový obraz sv. Mikuláše jako patrona kostela.  
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Nový vizitační protokol z roku 1688 uvádí, ţe klíče od truhlice, ve které byly 

uloţeny kalichy, měli u sebe dva nýdečtí usedlíci. Byla vyslovena obava, ţe je tajně 

poskytují evangelickým pastorům k Večeři Páně, proto vizitátor nařídil, ţe klíče má u sebe 

mít pouze vendryňský probošt. Jinak všechna nařízení z předchozí vizitace byla splněna. 

Bohosluţby se ve Vendryni slouţily ve dvou po sobě jdoucích nedělích, třetí v Bystřici a 

čtvrtou neděli se slouţila bohosluţba v Nýdku. Vendryňským proboštem byl tehdy Jakob 

Josef Mitek z Gliwic, který ke katolíkům převedl 100 protestantů. 

Po protestantech v kostele ještě slouţil starý oltář a to aţ do roku 1746. Tehdy byl 

od jezuity Rollera ze Skočova koupen oltář nový, do kterého vsadili starý obraz se 

sv. Mikulášem z prozatímního oltáře. Kazatelna byla spolu s tabernákulem přivezena 

z leszniańského kostela. Na oltáři byla vlevo umístěna plastika sv. Dominika se psem, 

který v tlamě drţí hořící pochodeň, napravo pak byla plastika sv. Františka Xaverského. 

Z vendryňského kostela byly do kostela v Nýdku převezeny dřevěné svícny. Křtitelnice 

v kostele nebyla. V roce 1752 pořídili do nýdeckého kostela varhany. Tyto varhany byly 

přenosné a původně stály také ve vendryňském kostele. V roce 1903 byly tyto varhany 

přeneseny do muzea v Cieszynie. V roce 1757 byl také konečně pořízen nový obraz 

sv. Mikuláše.  

V roce 1798 byl nýdecký kostelík v tak dezolátním stavu, ţe musel projít generální 

opravou, a při té příleţitosti přestavěn. Kostel (Příloha 10.) byl podezděn, byla obnovena 

střecha a kostelní stěny byly zvenčí obity deskami. Střecha a věţ byly oproti původnímu 

stavu podstatně sníţeny. Bohuţel oprava kostela se nezdařila, protoţe po sto letech muselo 

být přistoupeno k další velké rekonstrukci (Polášek, 2001). V roce 1801 byly do kostela 

zakoupeny nové cínové svícny, které dodal cínař Zanotto z Cieszyna. Také bohosluţebné 

oděvy byly v roce 1839 opraveny a monstrance, zakoupená jiţ v dřívější době, se nechala 

postříbřit.  

Přesto, ţe se kostel kaţdoročně opravoval, tyto opravy nepomáhaly a do kostela 

neustále zatékalo a jeho stav se stále více zhoršoval. Další větší oprava proběhla v roce 

1894, kdy byly vyměněny trámy v kostelní lodi, stěny byly obity deskami namísto 

dřívějšího šindele. Přesto, ţe v kostele probíhalo tolik změn a oprav, nedošlo ke změně 

interiéru, který si zachovával stále stejný původní vzhled. V roce 1898 byla kamenná 

podezdívka nahrazena podezdívkou betonovou a zároveň byla zbořena ohradní zeď kolem 

hřbitova s kamennými sloupky a s dřevěnými výplněmi. V roce 1910 byla ke kostelíku 
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přikoupena chaloupka pod vendryňským kostelem. V témţe roce byla provedena nevhodná 

výměna střešní krytiny, kdy šindele byly vyměněny za tehdy moderní eternit.  

Málokterý kostelík prošel tolika opravami a tak v roce 1934 byla provedena oprava 

další, při které byl kostel zvenčí obit deskami, a také byla obnovena podezdívka. Rámy 

oken a dveří byly nevkusně natřeny hnědou barvou. Touto opravou se z kostelíka setřel 

dosavadní lidový ráz. 

Teprve v polovině devadesátých let kostel konečně prošel důkladnou opravou. 

Došlo při ní k obnově ohrazení v podobě dřevěného parkánového plotu, upravena byla také 

dosavadní betonová podezdívka, kostel byl nakonzervován a také byla obnovena původní 

šindelová krytina. 

V interiéru nás dnes zaujme dřevěná kruchta, která je nesena čtyřmi sloupy, a je 

opatřena poprsní, zdobenou dřevěnými soustruţenými kuţelkami. 

 

 

3.3 Ostravsko 

3.3.1 Ostrava – Hrabová, filiální kostel sv. Kateřiny 

Ves Hrabová vznikla pravděpodobně po polovině 13. století, kdy první zmínku 

nacházíme ve smlouvě, která byla uzavřená mezi olomouckým biskupem a těšínským 

kníţetem v roce 1297. V této smlouvě se pojednává o vesnici Grabowa. Lidová tradice 

přisuzuje vznik obce velkému mnoţství habrů, v místním nářečí „hrabů“, které v okolí 

kostela hojně rostly ještě v polovině 19. Století (Polášek, 2001). 

Od roku 1376 drţeli samostatné hrabovské léno Tomík a Nicek z Grabowe, poté 

Aneţka Hrabová se synem Nickem. V listopadu roku 1408 byl Jan z Paskova obleněn 

paskovským lénem, zároveň s výčtem příslušných vsí. Hrabová pak zůstala součástí 

paskovského panství aţ do roku 1848. V tomto panství byly zahrnuty například Nová Bělá, 

Hrabůvka, ale také Ţabeň a Krmelín.  

Vzhledem k nedostatku písemných pramenů byl kostel písemně doloţen aţ teprve roku 

1564 a to prostřednictvím českého nápisu v předsíni pod věţí. Kostelní fara je poprvé 

zmiňována v roce 1580. 

V letech 1527 – 1617 v Hrabové působil sbor českých bratří, kteří zde měli i vlastní 

školu. Tento sbor byl vyhnán a poté, roku 1633, byl na faru dosazen katolický farář Martin 
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Fulkavius. Krátce na to bylo církevní sídlo přeneseno do Paskova. Po několika desítkách 

let, v roce 1780, byla fara v Hrabové obnovena a uvedla se znovu do duchovní činnosti.  

K první větší opravě kostela, která můţe být doloţena písemnými podklady, došlo v roce 

1659. O rok později byl do zvonice zavěšen barokní zvon, nazvaný Maria, který se 

zachoval aţ do dnešní doby. V minulosti ve věţi visely čtyři zvony, dva z nich byly ulité 

v roce 1660 Hansem Knauffem a zbývající dva v letech 1724 a 1815 opavskými zvonaři 

Stankeovými. Všechny čtyři zvony vznikly v dílnách opavských zvonařů. V roce 1724 byl 

do kostela také pořízen umíráček o průměru 33 cm. Tento zvonek původně visel ve věţičce 

sanktusníku, avšak za první světové války byl zrekvírován pro válečné účely. Společně 

s ním byl také zrekvírován další zvon z roku 1815. Nejmladší zvon byl zrekvírován 29. 

října 1916. Z toho důvodu byly ve dvacátých letech pořízeny dva nové zvony. Ty ovšem 

byly v roce 1942 sejmuty a rozbity opět pro válečné účely. Za druhé světové války padl za 

oběť také jeden ze zvonů z roku 1660. V současnosti je v kostelní věţi zavěšen pouze 

jeden zvon, který je původní z roku 1660.  

O dalších osudech kostela je nedostatek písemných zpráv. Kostel sv. Kateřiny 

podstoupil druhou velkou opravu v roce 1898, kdy došlo k seškrábání původně bílé 

omítky. Očištěné dřevo bylo napuštěno a přetřeno, tak aby budilo dojem dubu. Kostel byl 

také elektrifikován, ale k tomu došlo aţ v roce 1930, kdy byly pořízeny lustry. Přesto, ţe se 

kostel důkladně opravoval, interiér kostela velice utrpěl. Tato stavba proto byla 

povaţována za poměrně málo atraktivní a interiér kostela nebyl nikterak architektonicky 

zajímavý.  

Při osvobozování Hrabové po druhé světové válce kostel utrpěl znovu, tentokrát 

byla věţ zasaţena výbuchem dělostřeleckého granátu a došlo také ke značnému poškození 

střechy. Naštěstí škody, které zanechala na kostelu válka, byly urychleně opraveny a v roce 

1951 byla obnovena šindelová střešní krytina věţe i kostela. O tři roky později byla 

opravena také podezdívka. Přesto, ţe v minulosti nebyl pro historiky tento dřevěný kostelík 

moc zajímavý, ať uţ v interiéru, nebo při zkoumání exteriéru, dnes kostel sv. Kateřiny patří 

mezi nejhodnotnější dřevěné sakrální stavby, jeţ jsou dochované na severovýchodní 

Moravě. Kostel totiţ představuje architekturu, ve které lze najít vzájemné prolínání 

archaických stavebních prvků s prvky pozdní gotiky a progresivnějšími prvky renesance.  

Stavební úpravy kostela se v jeho interiéru projevují například tím, ţe presbyterium je od 

kostelní lodi odděleno velmi mohutným a rozměrným triumfálním obloukem s příčným 

horizontálně poloţeným trámem. Hlavní vchod je naproti hlavnímu oltáři, dva boční oltáře 
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jsou na epištolní straně.  Sakristie je k presbytáři připojena na severní straně v podobě 

menšího roubeného přístavku. Původní sakristie byla o něco menší, ale do dnešní podoby 

byla rozšířena aţ v roce 1904. Po úpravě je poměrně rozměrná, měří 5,1 krát 4,5 metru 

(Polášek, 2009). 

Stavba působí mohutným, horizontálně málo pročleněným roubeným srubem, který 

je završen vysokou stanovou střechou, jeţ je krytá šindelem. Kostel byl ve velmi dobrém 

stavu díky stěnám stavby, které byly sestaveny z dobře opracovaných a ohraněných 

modřínových trámů, s vysokým obsahem pryskyřice. Stěny jsou stejně jako střecha pobity 

šindelem. Celek kostela je zakončen věţí, která je obdobně jako v Gutech přičleněna ke 

kostelu a ve výšce 18 metrů je ukončena makovičkou a kříţem. Kostel byl obkrouţen 

krytým ochozem s pultovou šindelovou stříškou. Pod vysokou střechou bylo husté trámoví 

a ve střeše nad okny dva světlíky. Na hřebeni střechy nad presbytářem je malý sanktusník, 

který je zdobený malými arkádami a má přilbicovou stříšku, nad kterou je 

cyrilometodějský kříţ.  

V interiéru kostela vynikají dva dřevěné portálky. První vstupní, poměrně nízký, je 

odvozen od dobových kamenných portálů ve stylu vladislavské gotiky a vypíná se do hrotu 

tzv. „oslího hřbetu“. Druhý hrabovský portálek je zakončen půlkruhem. Oba tyto portálky 

jsou příznačné pro rozhraní gotiky a renesance, tedy přibliţně přelom 15. – 16. století, 

nebo spíše 1. polovinu 16. století. 

Vybavení kostela je většinou novodobé, rustikálního původu. Poměrně jednoduchý 

oltář netabulového typu nese obraz patronky kostela, sv. Kateřiny. Na bocích oltáře jsou 

sochy sv. Petra a Pavla. Svatostánek, který se nachází v kostele, je pozlacený a provázejí 

ho sochy sv. Františka Serafínského a sv. Aloise. Na evangelní straně je víceboká 

kazatelna zdobena obrazy čtyř evangelistů. Na pravé straně lodi je pod sochou Bolestného 

Krista dřevěná křtitelnice. Kříţová cesta, která je umístěna nejen v předprsni pavlače, je 

doplněna sochami sv. Barbory a sv. Ignáce. Temný dojem interiéru je způsoben tmavým 

vnitřním nátěrem, přesto, ţe v pravé stěně lodi jsou dvě velká dřevěná okna, která zajišťují 

poměrně značné mnoţství světla. Loď i presbytář jsou plochostropé, výška stropů je 

překvapivě vysoká oproti ostatním dřevěným kostelům. Kostel byl opakovaně vykraden, a 

proto všechny originály soch jsou dnes uloţeny v Ostravském muzeu a na místě je 

nahrazují věrné sádrové kopie. Kostel má poměrně velký a protáhlý presbytář, který je 

trojboce zakončený a má rozměry 8,2 krát 5,8 metru. Takřka čtvercová loď má velikost 9,7 
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krát 8,4 metru a rozlehlá samostatná předsíň pod věţí má rozměry 7,3 krát 6,3 metru. Strop 

v presbyteriu a v lodi je ve výšce 7 metrů (Polášek, 2009). 

Bohuţel kostel postihlo velké neštěstí, které vedlo ke ztrátě této vzácné památky. 

Kostel sv. Kateřiny nejspíše vlivem technické závady, elektrického zkratu ve vedení a 

mnoha dalších nešťastných náhod, roku 2002 vyhořel. Ještě v témţe roce začalo Ostravsko 

– opavské biskupství, společně s Národním památkovým ústavem v Ostravě přistupovat 

k obnově památky. Tato obnova kostela (obr. 7) byla pojata jako vědecká rekonstrukce. 

K rekonstrukci bylo pouţito převáţně kvalitní smrkové dřevo, jedle a dubové kmeny na 

konstrukci věţe. Celkové náklady na záchranu a obnovení této památky si vyţádaly 

přibliţně 27 milionu Kč. Hrabovský kostel (Příloha 7.) je prohlášen nemovitou národní 

kulturní památkou a byl vysvěcen biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem 

v roce 2004. 

 

Obr. 7 Ostrava – Hrabová, okres Ostrava, 

filiální kostel sv. Kateřiny 

(Originál, 2010) 
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3.4 Roţnovsko a Vsetínsko 

3.4.1 Pustevny, zvonice 

Tato zvonice (Příloha 12.) je další ukázkou lidové valašské tradice. Jedná se o 

roubenou valašskou zvonici pravděpodobně z konce 19. století, která patří ke komplexu 

dřevěných staveb. Tyto stavby na Pustevnách projektoval architekt Dušan Jurkovič. 

Zvonice (obr. 8) je zdobena barevnými ornamenty, které jsou výtvorem brněnských 

restaurátorů Ivana Popova a Františka Procházky. Barevná výzdoba, kterou původně 

navrhl architekt Dušan Jurkovič, se nedochovala. V roce 1997 proběhla rekonstrukce podle 

původních plánů architekta Jurkoviče, které jsou uloţeny ve Slovenském státním archívu 

v Bratislavě. Při příleţitost této opravy byla také pokryta novým šindelem.  

 

Obr. 8 Pustevny, okres Frýdek- Místek, 

Zvonice na Pustevnách 

(Originál, 2010) 
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3.4.2 Radhošť, kaple sv. Cyrila a Metoděje 

Hora Radhošť se nachází nedaleko obce Trojanovice a svou nadmořskou výškou 

1129 m je čtvrtou nejvyšší horou Moravskoslezských Beskyd.   

Na samotném vrcholu Radhoště stojí nejvýše poloţená církevní stavba v České republice 

spolu se sousoším věrozvěstů. (Stoklasa, 2004)  

V pohanských dobách stávala na Radhošti socha boha Radegasta, kterou ale nechali 

podle jedné pověsti průvodci sv. Cyrila a Metoděje povalit a na jeho místo umístili kříţ. 

Ten v průběhu let chátral a byl znovu vztyčován. V roce 1735 nechali misionáři, jeţ 

působili na Valašsku, postavit kříţ s obrazem umírajícího sv. Xavera. Avšak ani tento kříţ 

neměl dlouhého trvání a proto v roce 1805 nechali postavit namísto dřevěného kříţe, 

vysoký kříţ kamenný.  

Roku 1868 byl z hory Radhošť do Prahy poslán jeden ze základních kamenů pro 

stavbu Národního divadla.  

V letech 1881 a 1885 probíhaly po celém území Moravy a Slezska sbírky na 

výstavbu plánované kaple, které ovšem nedosahovaly částek, které by byly schopny pokrýt 

tuto stavbu. Proto se stavební výbor vedený Emilem Kostelníkem rozhodl pro koupi 

obrazu Valašské madony, jeţ byla namalována Adolfem Liebscherem, a tento trojdílný 

obraz byl vystavován po celém území naší vlasti za účelem získání chybějícího obnosu, 

který byl touto cestou zkompletován.  

První část stavebního pozemku zdarma daroval hrabě Rudolf Kinský v roce 1888, 

ale na další část si museli iniciátoři stavby počkat aţ do roku 1892, kdy byl jmenován nový 

olomoucký arcibiskup, který na rozdíl od předchozího biskupa, byl stavbě nakloněn. Kdyţ 

bylo v roce 1897 nashromáţděno dostatek kapitálu pro stavbu, proběhlo dne 5. července 

téhoţ roku, svěcení základního kamene (Polášek, 2001).  

Kaple sv. Cyrila a Metoděje (Příloha 13.) má unikátní a u nás často nevídaný, 

byzantský typ, který má základ v jednolodí, které se nachází na kříţovém půdorysu s 

příčnou lodí – transeptem, a s dynamickou kopulí, jeţ se nachází nad kříţením. Tato stavba 

nepatří mezi čistě dřevěné, neboť obvodové stěny jsou postaveny z lomového kamene, ale 

teprve v letech 1925 -1926 bylo vlivem nepříznivých klimatických podmínek, které 

ohroţovaly kamenné zdivo, rozhodnuto, o vybudování ochranného obloţení, které je 

šindelové a impregnačně ošetřené. V těchto letech byly také přistavěny ochozy na obvodu 



 
Ondřej Zuchnický: Makety dřevěných staveb severní Moravy 

 

2010                                                                                                                                      32 

 

a byla vztyčena nová dřevěná věţ, která je zakončena dvakrát odstupňovanou jehlancovou 

střechou. Tato střecha je v úrovni druhého patra opatřena rozhlednou.  

Stavba kaple sv. Cyrila a Metoděje (obr. 9) byla dokončena ve velmi krátkém čase, 

trvala jeden rok, a tak mohla být kaple posvěcena na svátek Jména Panny Marie dne 10. 

září roku 1898. Po opravách v letech 1925 – 1926 byla kaple znovu vysvěcena 5. července 

1927 u příleţitosti 1100. Výročí narození sv. Cyrila. Socha sv. Cyrila a Metoděje byla 

slavnostně odhalena roku 1931 ve dnech 4. a 5. července. O čtrnáct dní později, 18. 

července byla také odhalena socha boha Radegasta. Ovšem při první jarní bouřce roku 

1938 uhodil do sochy Radegasta blesk a její osud byl zpečetěn a originál sochy, která byla 

plněna betonovou směsí, musel být nahrazen ţulovou kopií, kterou na začátku roku 1997 

začali tesat kameníci z Lískovce. Tato socha byla dokončena roku 1998. 

Vybavení kaple na Radhošti bylo díky dobrodincům od zahájení provozu opatřeno 

obrazem Valašské madony, pro který byl upraven boční oltář. Dobrodinci se zaslouţili o 

to, ţe v kapli byla veliká stříbrná monstrance a také přispěli zvonem a harmoniem. Jména 

dobrodinců, kteří se zaslouţili v průběhu let o vybavení, jsou napsána na několika místech 

uvnitř kaple. V dnešní době je kaple vybavena také mramorovým oltářem se sousoším sv. 

Cyrila a Metoděje.    

V roce 2000 muselo být přikročeno k obnově dřevěné zvonice a rozhledny kaple na 

Radhošti, která musela být vlivem špatného statického zjištění uzavřena pro veřejnost. Po 

podrobnějším prozkoumání stavby bylo objeveno, ţe téměř osmdesát procent nosných 

trámů je poškozeno hnilobou. Vlivem tohoto poškození se mohla zvonice kdykoliv 

samovolně zřítit, proto musela být odborně rozebrána a postavena znovu z nových 

dřevěných trámů. Tato rekonstrukce byla dokončena a posvěcena 10. září téhoţ roku za 

účasti stovek věřících (Polášek, 2009).  

Bohuţel stavba nebyla vţdy jen pozitivně přijímána, některým lidem dokonce 

vadilo, ţe na vrcholu hory Radhošť byla postavena stavba, podle nich značně kýčovitá, 

která je rušivým prvkem velebnosti přírody a která naprosto nevkusným způsobem 

narušuje jednu z nejkrásnějších horských scenérií. 
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Obr. 9 Radhošť, obec Dolní Bečva, okres Vsetín, 

kaple sv. Cyrila a Metoděje 

(Originál, 2010) 

3.4.3 Roţnov pod Radhoštěm, filiální kostel sv. Anny 

Původně v Roţnově pod Radhoštěm stával dřevěný kostel, zasvěcený Všem svatým 

z roku 1490. Tento kostel zaniknul jiţ v polovině 18. století a v dnešní době stojí v tomto 

městě dva jiné dřevěné kostely. Jedná se o evangelickou modlitebnu, postavenou v roce 

1786 a v roce 2008 byla kompletně zrekonstruována a o kostel sv. Anny. Kostel sv. Anny 

dominuje roţnovské části skanzenu, který nese název dřevěné městečko. Tento kostel je 

nejmladší ze všech dřevěných kostelů na severní Moravě a ve Slezsku vůbec. 

Byl postaven v letech 1938 – 1942 podle upravených plánů zaniklého kostela sv. Václava, 

který dříve stával ve Větřkovicích u Příbora (Hajnyš, 2001). Stavbu kopie zaniklé stavby 

umoţnily také velkorysé dary roţnovských občanů na počátku druhé světové války.  

Kostel je postaven ve stylu pozdně gotického stylu, který dominoval v této oblasti 

od sklonku 15. aţ do první poloviny 17. století. V kostele sv. Anny (Příloha 14.) jsou 

oproti původnímu kostelu ve Větřkovicích provedeny některé změny, například věţ vrcholí 

dvakrát odstupňovanou, šindelem pokrytou bání, oproti originální střeše jehlancového 
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typu. Věţ je vtaţena do stavby a vespod je předsunuta předsíň, která vyplňuje celý prostor 

před hlavním vchodem.  

Interní vybavení tvoří vesměs originály, původem z různých valašských dřevěných 

kostelů, které bohuţel zanikly. Zpovědnice pochází z vyhořelého kostela sv. Mikuláše 

v Tiché a z původního kostela v Roţnově pod Radhoštěm Všech svatých je zde umístěna 

mohutná postava Krista na kříţi, která je vytepaná z měděného plechu. Pozdně gotická 

dřevěná socha Madony s Jezulátkem, pocházející z 16. století, stávala v minulosti ve 

Větřkovickém kostele.  

Kostel je zčásti obtáčen krytou podsíní, tzv. sobotou. Dřevěnou parkánovou zídkou 

je vymezen malý hřbitov, na kterém jsou pochováni sourozenci Jaroňkovi, kteří jsou 

spoluzakladateli skanzenu, dalších významných zdejších rodáků, kteří bývali umělci, 

básníci, spisovatelé. Na tomto hřbitově u kostela sv. Anny je pochován také významný 

olympionik Emil Zátopek (Polášek, 2009).    

 

3.4.4 Roţnov pod Radhoštěm, zvonice 

V Roţnově pod Radhoštěm se nachází skanzen Valašské muzeum, kde se také 

nalézá nepatrná dřevěná zvonička (Příloha 15). Z historických pramenů není jasné kdy a za 

jakým účelem byla tato malá roubená stavba postavena. Dnes můţeme pouze odhadovat, 

ţe byla postavena v 19. století, moţná za účelem ohlašování začátku a konce směny 

zdejších dělníků, moţná měla čistě náboţenský význam a slouţila k uctívání některé svaté 

osoby. Jisté ovšem je, ţe se původně nacházela mezi objekty Bilova měšťanského domu a 

Roţnovské radnice, který se nachází v areálu Dřevěného městečka. 

Do muzea byla tato zvonice přenesena před rokem 1925 a v roce 2008 byla 

začleněna do hamerní části Mlýnské doliny. 
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3.4.5 Trojanovice – Pod Javorníkem, Pod Radhoštěm, kaple 

Panny Marie Růţencové 

Obec Trojanovice se nachází pod severními svahy Radhoště. Tato vesnice 

pasekářského charakteru se v dřívějších dobách sestávala ze zhruba stopadesáti pasek, na 

kterých byly roztroušeny chalupy. Obec Trojanovice byla zaloţena 30. srpna roku 1754 

jako odměna za namáhavou práci pasekářů. V této oblasti se nachází velké mnoţství 

malých kapliček a zvoniček, které vznikaly v letech 1946 – 1948 jako pozdní odraz 

tradičního lidového stavitelství. Jejich autorem je nejčastěji lidový umělec a tesař Josef 

Štefek z Frenštátu.  

Malé romantické stavby stojí v lokalitě Pod Javorníkem (Příloha 19.), Pod 

Radhoštěm (Příloha 20.) a Na Bystrém. Většina zvonic a kapliček má podobný ráz, kdy ze 

střechy ve tvaru jehlanu vyrůstá cibulová báň, která je krytá šindelem a přechází 

v rozsochu a je zakončena kuţelovou stříškou. Na oltáři kaple (Příloha 18.), jeţ je 

zasvěcena Panně Marii Růţencové se nachází socha Panny Marie.  

Velikost kapliček je často stejná, mnohdy se liší pouze v řádech decimetrů. Obvyklý 

rozměr půdorysu kapliček je 2,45 krát 2,45 metrů.  

3.4.6 Velké Karlovice, farní kostel Panny Marie Sněţné 

Obec Velké Karlovice je dnes známa především jako rekreační středisková obec, 

která se nachází nedaleko Vsetína. Od roku 1515 zde panoval o toto území vleklý spor 

s Uhrami a teprve roku 1736 byla stanovena definitivní hranice. Samostatná vesnice byla 

zaloţena roku 1710 Karlem Jindřichem, hrabětem ze Ţerotína. Původně se vesnice 

jmenovala pouze Karlovice, ale kdyţ se v roce 1774 odloučila vsacká část pod názvem 

Malé Karlovice, byla větší část pojmenována Velké Karlovice. 

Zdejší kostel je naprosto výjimečnou stavbou mezi dřevěnými kostely.  

Stavba je pojata jako barokní centrála na půdorysu řeckého kříţe, jen polokruhovité 

zakončení ramen bylo nutno z čistě technických důvodů nahradit polygonem (Polášek, 

2001). 

Kostel začali stavět 1. května roku 1753, kdy se na financování stavby podílel hrabě 

František ze Ţerotína a místní poddaní. Kostel Panny Marie Sněţné byl dokončen 15. 

srpna 1754, kdy se tady konala také první mše svatá. Výstavbou byli pověření zdejší 
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zkušení tesaři, kteří velice precizně a pečlivě opracovávali trámy tak, ţe stavba je velmi 

kvalitně provedena. Tyto tesaře vedl mistr tesař Jan Ţák z Háţovic. Zajímavostí je, ţe při 

stavbě tohoto kostela nebyl pouţit jediný hřebík. 

Základem kostelní lodi je osmiúhelník, na tuto loď se napojují čtyři ramena, postupně 

přerůstající v apsidální útvary. Zde nacházíme podobnost s byzantskými stavbami. Stěny 

jsou konstruovány do dvaceti čtyř úhlů. Nad centrem protnutí konstrukce těchto ramen je 

věţička s cibulovou bání.  

Do malé víţky uprostřed střechy kostela byly dodatečně umístěny dva zvony, z nichţ větší 

pukl v roce 1832 a musel být přelit.  

Interiér kostela byl bíle vymalován bílou barvou a podlaha byla dřevěná. V roce 

1928 se do kostela nainstalovala malba, která imituje dřevo na stěnách. V kostele Panny 

Marie Sněţné (Příloha 20.) se nachází tři boční oltáře, z nichţ první, nejstarší, je zasvěcen 

sv. Ondřeji a byl pořízen v roce 1830. K tomuto oltáři byly v roce 1893 přistavěny další 

dva oltáře, první je zasvěcený Panně Marii Lurdské a druhý oltář je zasvěcen sv. Janu 

Nepomuckému. V kostele jsou také instalovány křišťálové lustry, které byly do kostela 

věnovány roku 1892. Střešní krytina byla v minulosti natřena červenou olejovou barvou, 

dnes je šindel pouze napuštěn impregnací. 

Kolem kostela je hřbitov, na který se vchází širokou brankou, která se nachází 

naproti hlavnímu vchodu do kostela. Dřevěná fara, která ke kostelu přináleţí, pochází 

z roku 1754 a má podobu obdélné stavby, která je obklopena zahradou. 

Kostel je poměrně rozlehlý, půdorysný kříţ má rozměry 21,2 krát 19,7 metrů a 

sakristie je veliká 5,5 krát 3,6 metru (Polášek, 2009).   
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3.5 Čekatelé  

V následující kapitole uvedu stavby, které mají být v následujících letech zpracovány do 

formy dřevěných maket.  

3.5.1 Albrechtice u Č. Těšína, okres Karviná, filiální kostel sv. 

Petra a Pavla   

Albrechtice, ve středověku nazývané Albochsdorf, v povodí říčky Stonávky 

nedaleko Českého Těšína, měly svůj farní kostel jiţ v roce 1447, který byl zasvěcený sv. 

apoštolům Petrovi a Pavlovi. Později kostel patřil protestantům a dne 26. března 1654 jim 

byl odejmut.   

Tento kostel je jiţ jediný stojící z mnoha kostelů, které zde byly postaveny. Ostatní 

dřevěné kostely byly na sklonku minulého století rozebrány a nahrazeny stavbami 

zděnými.   

   Předchůdce dnešního kostela byl mnohem větší a vzhlednější, usuzujeme tak 

z pochvalného zmiňování fryštátským děkanem Fridrichem Ferdinandem Chalikem ve 

vizitačním protokolu z roku 1679. Podle inventáře, zapsaného ve farní kronice, byl kostel 

v roce 1727 ve velmi dobrém stavu a zároveň byl velmi dobře vybaven – jednalo se 

především o vybavení bohosluţebnými předměty z předreformačních časů, tedy z 15. a 16. 

století, ze kterých bohuţel jiţ dnes není nic dochováno (Polášek, 2001).  

Z vizitačního protokolu také vyplývá, ţe albrechtický kostel byl jako filiální přifařen pod 

karvinský kostel, byl starý a celý ze dřeva, měl také dřevěnou věţ, ve které byly zavěšeny 

dva zvony. Ke kostelíku patřil malý domek, dále farské pole, také zahrada, která byla vedle 

kostela a rybníček, který s kostelíkem velmi blízce sousedí. Odtud, a také z říčky 

Stonávky, hrozilo kostelíku největší nebezpečí, protoţe v době povodní byl kostelík 

zaplavován, čímţ dřevěné vybavení kostela začaly hnít.  

Ze zprávy z roku 1680 vyplývá, ţe kostel byl zasaţen povodní, čímţ začalo 

docházet i k trouchnivění a rozpadání dalšího vybavení, například kamenný oltář musel být 

podepřen čtyřmi bidly, aby se zcela nerozpadnul. O osm let později byl kostelík opraven, 

jak se můţeme dozvědět ze zdejší kroniky. V interiéru byl strop z desek a hliněná podlaha. 

Sakristie, postavena ze dřeva byla velmi malá. Křtitelnice, jeţ dříve bývala dřevěná byla 

nová, kamenná. Do kostela, který musel být restaurován, byl zakoupen nový oltář 
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s obrazem sv. Michaela archanděla a s plastikami sv. Petra a Pavla po stranách. Tento oltář 

byl zakoupen v roce 1727. Dle inventáře, zapsaného ve farní kronice, byl kostel v roce 

1727 ve velmi dobrém stavu a zároveň velmi dobře vybaven. Následkem dalších povodní a 

zejména hnilobou, způsobenou vysokou vlhkostí, byl kostel váţně poškozen a v roce 1766 

musel být strţen. Datum znovupostavení kostela není přesně známé, ale byl postaven 

pravděpodobně jiţ v témţe roce.  

Dosavadní hřbitov kolem albrechtického kostela byl v roce 1890 rozšířen a zároveň 

došlo ke vztyčení dřevěného kříţe vyřezaného místním samoukem Pavlem Matuszynskym, 

který vyřezal i procesní kříţ a také další vybavení kostela. Do kostela byly v roce 1900 

zakoupeny a instalovány nové Riegrovy varhany. Roku 1910 do kostela udeřil blesk a 

přesto, ţe kostel nebyl vybaven hromosvodem, tak nevyhořel. Poté albrechtičtí farníci sami 

hromosvod instalovali. Od roku 1770 byly v kostele sv. Petra a Pavla, později v kostele sv. 

Michala zvony, které ulil František  Stanke v Opavě. Větší zvon měl hmotnost 243 kg, 

menší zvon váţil pouze 34 kg (Polášek, 2001). 

Po vybudování nového zděného kostela v letech 1935 – 1938 výrazně poklesl 

význam dosavadního dřevěného kostela a proto dnes je tento kostelík nenápadný a 

bohosluţby se v něm jiţ pravidelně nekonají. V minulosti byl několikrát vykraden a to, co 

nestihli, nebo nezvládli odnést zloději, bylo pro jistotu přeneseno do zděného kostela, nebo 

na faru. Proto je nynější interiér starého kostela takřka bez inventáře. Interiér je dnes 

poměrně chudý na detaily a je prostě bíle vymalován. Jestliţe bychom chtěli na 

albrechtickém kostele nalézt nějakou odlišnost oproti ostatním kostelům Moravy a Slezska, 

stačí se podívat na kostelní věţ. Má výjimečnou a ojedinělou konstrukci – v porovnání 

s jinými dřevěnými kostely není sestavena z mohutných svislých trámů takzvaných 

„štenýřů“, které jsou zpravidla pobity deskami, ale je po celé své výšce přízemku sroubená 

z poměrně silných trámů. Ačkoliv je po celé své výšce svisle pobita prkny a spáry jsou 

překryty lištami, působí tato konstrukce poměrně těţkopádně.  

Rozměry kostela nejsou příliš velké, na délku uvnitř kostela naměříme vzdálenost 

8,2 metru a na šířku naměříme 8,4 metru. Délka presbyteria je rovna 9,4 metrům a jeho 

šířka je 7,3 metru. Sakristie má rozměry 5,2 krát 2,1 metru (Polášek, 2001). 
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3.5.2 Dolní Marklovice, okres Karviná, filiální kostel 

Nanebevstoupení Páně 

Přestoţe první zmínky o obci Dolní Marklovice pochází jiţ z roku 1305, zmínky o zdejším 

kostele nacházíme aţ v roce 1360. Podle mladšího dokumentu z roku 1447 se jedná o 

dřevěný farní chrám. Stejně jako mnohé další kostely patřil i ten v Dolních Marklovicích 

protestantům. Těm byl 14. května roku 1654 odebrán a byl svěřen do rukou katolické 

církve. Původní stavba kostela byla zasvěcena sv. Mikuláši, biskupovi a spadala pod obec 

Ţibřidovice. Starý kostel byl rozebrán a roku 1739, došlo k vystavění kostela nového také 

dřevěného. O roku výstavby kostela svědčí letopočet na trámu pod triumfálním obloukem.  

Tento nový kostel byl zasvěcen Nanebevstoupení Páně (obr. 10). Dřívější patron se ocitl na 

bočním oltáři, druhý boční oltář je zasvěcen sv. Josefovi. Podle inventáře z roku 1805 

namaloval závěsný obraz Nanebevstoupení Páně v hlavním oltáři fryštátský malíř Josef 

Schneider, boční obrazy sv. Mikuláše a sv. Josefa těšínský malíř Jan Heymann. V roce 

1911 byly do kostela zakoupeny varhany, v roce 1913 nová kříţová cesta. 

Jedná se o jednolodní dřevěnou roubenou stavbu s pětibokým kněţištěm a čtyřbokou věţí s 

kvadratickou zvonicí zakončenou bání, která podtrhuje celkový archaický dojem. 

Výjimečným stavebním prvkem je venkovní kryté schodiště na oratoř, otevřenou do 

presbyteria. Ve věţi byly v minulosti zavěšeny tři zvony - nejstarší Marek bez nápisu a 

datace, Mikuláš datovaný 1722 a Jan z roku 1853. Dva větší padly na vojenské účely 

během 1. světové války. V roce 1922 byly nahrazeny novými, které byly zabrány ve 2. 

světové válce. Nové zvony byly zhotoveny a osazeny v roce 1964. 

Poslední výraznější stavební úprava kostela proběhla v letech 1912 – 1913. Během prací 

byly na zdech pod několika vrstvami tapet nalezeny fragmenty temperové nástěnné 

výmalby asi z konce 18. století. Nové vymalování kostela podle starých výmaleb provedl 

v roce 1927 Maule z Fryštátu. Nedávno restaurované nástěnné malby představují 

stylizované vázy s květinovým dekorem a sedm sloupů nesoucí nádoby s ohněm – znamení 

apokalypsy. Výzdobu doplňuje hodnotný klasicistní a empírový inventář (Polášek, 2001). 



 
Ondřej Zuchnický: Makety dřevěných staveb severní Moravy 

 

2010                                                                                                                                      40 

 

 

Obr. 10 Dolní Marklovice, okres Karviná, 

filiální kostel Nanebevstoupení Páně 

(Originál, 2010) 

 

 

3.5.3 Hodslavice, okres Nový Jičín, filiální kostel sv. Ondřeje 

Podél potoka Zrzávka pod západními výběţky Beskyd se rozprostírá obec 

Hodslavice. Název Hodslavice bývá odvozen od Hodislava, který přišel na území 

v průběhu kolonizace, která probíhala za vlády Přemysla Otakara II. ve 13. století. První 

písemná zmínka o obci je z roku 1411, avšak farnost Hodslavice existovala jiţ o něco dříve 

v roce 1383.   

První Hodslavický kostel byl postaven v průběhu 14. století z nadace vrchnosti a 

původně stával zřejmě na místě, kde dnes stojí právě kostel sv. Ondřeje. Ke stavbě nového 

kostela došlo pravděpodobně jiţ před rokem 1523, ale přesné datum výstavby nového 

kostela není přesně známo. 
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Ve věţi kostela se dodnes nachází jeden trám, na kterém je datum 4. 9. 1551. Je 

moţné, ţe nápis vzniknul při nějaké opravě kostela, nebo toto datum znamenalo den, kdy 

kostel pod svou patronaci převzali nekatolíci, protestanti, kterými byl kostel spravován aţ 

do počátku 17. století. Po protestantech roku 1624 připadl kostel jezuitům. Kostel sv. 

Ondřeje zaznamenal v průběhu let několik oprav, z nichţ větší opravy proběhly v letech 

1864, 1875 a 1892. Roku 1895 musel být opraven poté co jej zasáhnul blesk. Avšak 

dřevěný kostelík přestál i tuto nehodu (Polášek, 2001).  

Vzhledem k tomu, ţe stavba nového Hodslavického zděného kostela se dlouho 

odkládala, nebyla příleţitost, aby starý dřevěný kostelík zaniknul. Od roku 1908 je kostelík 

sv. Ondřeje chráněn jako památka, kdy moravské místodrţitelství rozhodlo kostel 

zachovat. Poslední větší opravy se kostel dočkal roku 1995.  

Tento kostel má jednolodní roubenou stavbu společně s jehlancovou věţí, která má 

v patrové části ochozu strmé schody nad presbyterium, kde ústí na dodatečně přistavěnou 

patrovou oratoř. Kostel je zvenčí vertikálně pobit deskami s krycími lištami. V tomto 

znaku můţeme poznat ještě doznívající gotický sloh.  

Interiér kostela je velice jednoduchý, je bíle vymalován a značná část interiéru je 

vyplňována širokou kruchtou, která je nesena sloupky. V kostele se zachoval vítězný 

oblouk s manýristickým vegetabilním malovaným dekorem. 

Loď kostela má rozměry 7,6 krát 6,9 metrů na šířku a presbytář má délku 6 metrů a 

široký je 5,6 metru. Sakristie, která na presbytář přiléhá, má rozměry 4,5 krát 4 metry  

(Polášek, 2009). 
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4 VÝZNAM A VYUŢITÍ MAKET PRO KULTURNÍ ÚČELY 

4.1 Vyuţití dřevěných maket 

Jiţ od dětství pan Blizňák své modely, nejenom dřevěných budov, ale také lodičky, letadla 

a další výtvory, vystavuje.  

Na první soutěţní výstavě, ještě na základní škole, se model lodičky umístil na prvním 

místě a postoupil tak do okresního kola, kde znovu zvítězil. A tak zcela jistě dalšímu 

prvenství zabránil fakt, ţe lodička byla ukradena.  

V průběhu dalších let, vzhledem k tomu, ţe na tvorbu nebylo moc času, se pan Blizňák ve 

své činnosti odmlčuje. Ovšem na konci devadesátých let minulého století, se rozhodl pan 

Blizňák, svými modely obohatit výstavu, která se kaţdoročně koná na Ostravici. Při 

prvním pokusu o prosazení se s modelem kaple na Radhošti je tato snaha zamítnuta a 

odůvodněním je, ţe kaple je opatřena kříţkem, coţ ještě na konci komunistické nadvlády 

nebylo přípustné, aby se taková věc vůbec vystavovala.  

Pokus o znovuproniknutí na tuto výstavu v roce 1992 byl uţ úspěšný, přesto, ţe na výstavu 

byla přihlášena znovu kaplička na Radhošti. O rok později uţ se pan Blizňák stal členem 

lidových tvůrců a tak kaţdoročně můţe vystavovat, společně se členy Výtvarné skupiny 

Petra Bezruče v Ostravici, své umělecké výtvory. 

Tato výstava se pravidelně koná jiţ čtyřicet let na začátku srpna v hotelu Freud v Ostravici, 

kde i široká veřejnost má moţnost shlédnout lidovou a uměleckou tvorbu. Mnohdy při 

spatření dřevěných maket, které jsou zde vystavovány, ani starousedlíci nevědí, ţe se 

v jejich blízkosti nachází stavba, kterou pan Blizňák prezentuje.  

Ovšem výstava v Ostravici není jedinou moţností jak tyto nádherné modely shlédnout. Pan 

Blizňák vystavuje i v okolních městech Frýdku – Místku. Tyto výstavy probíhají většinou 

přes kurátory, kteří s daným muzeem domluví spolupráci, o jaké makety by byl zájem, 

dobu trvání výstavy. Další podrobnosti, které jsou potřebné si pan Blizňák obstarává 

většinou jiţ sám.  

Výstavy modelů probíhaly jiţ ve Frýdku – Místku, Vsetíně, Českém Těšíně, Petřvaldu, 

Ţivoticích u Havířova, Kopřivnici, Kolíně a samozřejmě v Ostravici.  

V současné době by měla být instalována výstava v Muzeu v Třinci, které projevilo zájem 

na zapůjčení maket. Jako další muzeum, které letos projevilo zájem o výstavu, je muzeum 

ve Velkých Karlovicích. 
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Makety dřevěných kostelů jsou velice náchylné na špatné a bezohledné zacházení, dochází 

k odštipování jednotlivých dílů ze střech, k ulomení kříţků, někdy i k odlomení celé věţe 

kostela. Proto si pan Blizňák vyhrazuje právo na manipulaci s těmito modely, neboť tato 

kolekce modelů má neuvěřitelnou cenu. Zváţíme – li jen materiál, který je ke stavbě 

pouţitý, roční svědomitou práci a unikátnost, vychází nám vysoká hodnota nejen finanční, 

ale také umělecká.  

4.2 Význam dřevěných maket 

Makety sakrálních staveb jsou významnou historicko-uměleckou památkou, jeţ nám 

přibliţuje architektonické díla našich předků. V maketách, stejně jako v původních 

stavbách, jsou zachyceny prvky lidových tradic, obyčejů a zvyků, kterými se nám 

přibliţují oblasti, ve kterých tato díla vznikala. 
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5 ZÁVĚR 

Předloţená bakalářská práce se zabývá maketami dřevěných staveb a dřevěnými 

sakrálními budovami severní Moravy a Slezska. 

Při vypracovávání této práce jsem se seznámil s panem Janem Blizňákem, který je tvůrce 

maket a měl jsem moţnost s tímto člověkem spolupracovat. Věřím, ţe se mi povedlo 

zaznamenat a přiblíţit ostatním lidem činnost tohoto člověka, který svým koníčkem 

přibliţuje mnohdy takřka zapomenuté stavby, které se v našem nádherném kraji nachází.  

Doufám, ţe se mi také povedlo zachytit postup vzniku maket, jejich zpracování a 

následnou výrobu. Také jsem se snaţil poukázat na moţnosti vyuţití těchto modelů a na 

informační podvědomí nejen pro zasvěcené jedince, ale také pro ostatní veřejnost, které je 

tato umělecká činnost určena.  
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SEZNAM POJMŮ 

ciborium – liturgická nádoba slouţící k uchovávání konsekrovaných hostií ve svatostánku  

 

epištolní strana – pravá strana oltáře, u kterého se dříve celebrovalo zády k lidu, myšleno 

při pohledu z kostela 

 

 filiální kostel – dříve označován téţ jako filiálka, kostel ve farnosti mimo farní kostel, 

který podléhá pravomoci místního duchovního správce (faráře) 

 

kalich – liturgická nádoba zhotovená z kovu a umělecky vyzdobená, obvykle je kalich 

alespoň uvnitř pozlacený 

 

konsekrace – vysvěcení biskupa nebo svěcení kostela, oltáře, kalicha, zvonů apod. 

konsekraci provádí biskup, na rozdíl od jednoduchého svěcení kostela a upomínkových 

předmětů 

 

křtitelnice – nádoba mísového tvaru, zhotovená z kamene nebo z kovu. Slouţí ke křtu 

novorozených dětí a stojí v kostele na čestném místě 

 

ornát – téţ kasula, liturgické oblečení kněze při mši svaté, v liturgických barvách 

 

patrocinium – zasvěcení kostela konkrétnímu patronovi – Bohu, Panně Marii, světci, nebo 

světici 

 

sakristie – místnost v kostele nebo vedle něj, ve které jsou uloţeny bohosluţebné 

předměty, knihy a oblečení, a kde se kněz a přisluhující oblékají a připravují na 

bohosluţby 

 

sobota – přístřešek nad vstupem do kostela, někdy vedený kolem obvodu kostela 

  

tabenakulum (tabernákl) – svatostánek – zdobená skříňka, spojená s oltářem, kde jsou 

uchovávány monstrance s hostií a ciborium s konsekrovanými hostiemi 
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SEZNAM POUŢITÝCH OBRÁZKŮ 

 

1.  Obr. 1 – Bílá, okres Frýdek – Místek, filiální kostel sv. Bedřicha, (Originál, 2010) 

2. Obr. 2 – Gruň, obec Staré Hamry, okres Frýdek – Místek, filiální kostel Panny 

Marie, pomocnice křesťanů, (Oroginál, 2010)  

3. Obr. 3 – Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek – Místek, farní kostel sv. Maří 

Magdalény (Originál, 2010) 

4. Obr. 4 – Prašivá, obec Vysní Lhoty, okres Frýdek – Místek, filiální kostel sv. 

Antonína Paduánského, (Originál, 2010)  

5. Obr. 5 – Řepiště, okres Frýdek – Místek, filiální kostel sv. Michaela, archanděla 

(Originál, 2010)  

6. Obr. 6 – Sedliště, okres Frýdek – Místek, farní kostel Všech svatých, (Originál, 

2010) 

7. Obr. 7 – Ostrava – Hrabová, okres Ostrava, filiální kostel sv. Kateřiny, (Originál, 

2010)  

8. Obr. 8 – Pustevny, okres Frýdek – Místek, Zvonice na Pustevnách, (Originál, 2010) 

9. Obr. 9 – Radhošť, obec Dolní Bečva, okres Vsetín, kaple sv. Cyrila a Metoděje, 

(Originál, 2010)  

10.  Obr. 10 – Dolní Marklovice, okres Karviná, filiální kostel Nanebevstoupení Páně, 

(Originál, 2010) 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

1. Příloha 1. Bílá, maketa kostela sv. Bedřicha, (Originál, 2010) 

2. Příloha 2. Bílý kříţ, maketa zvonice, (Originál, 2010) 

3. Příloha 3. Bystřice nad Olší, maketa kostela Povýšení svatého kříţe, (Originál, 

2010) 

4. Příloha 4. Gruň, maketa kostela Panny Marie, pomocnice křesťanů, (Originál, 

2010) 

5. Příloha 5. Guty, maketa kostela Boţího Těla, (Originál, 2010) 

6. Příloha 6. Hlávatá, maketa zvonice, (Originál, 2010) 

7. Příloha 7. Hrabová, maketa kostela sv. Kateřiny, (Originál, 2010) 

8. Příloha 8. Hrčava, maketa kostela sv. Cyrila a Metoděje, (Originál, 2010) 

9. Příloha 9. Kunčice pod Ondřejníkem, maketa kostela sv. Prokopa, (Originál, 2010) 

10. Příloha 10. Nýdek, maketa kostela sv. Mikuláše, (Originál, 2010) 

11. Příloha 11. Prašivá, maketa kostela sv. Antonína Paduánského, (Originál, 2010) 

12. Příloha 12. Pustevny, maketa zvonice, (Originál, 2010) 

13. Příloha 13. Radhošť, maketa kaple sv. Cyrila a Metoděje, (Originál, 2010) 

14. Příloha 14. Roţnov pod Radhoštěm, maketa kostela sv. Anny, (Originál, 2010) 

15. Příloha 15. Roţnov pod Radhoštěm, maketa zvonice, (Originál, 2010) 

16. Příloha 16. Řepiště, maketa kostela Michaela, archanděla, (Originál, 2010) 

17. Příloha 17. Sedliště, maketa kostela Všech svatých, (Originál, 2010) 

18. Příloha 18. Trojanovice, maketa kaple Panny Marie Růţencové, (Originál, 2010) 

19. Příloha 19. Trojanovice, maketa zvonice Pod Javorníkem, (Originál, 2010) 

20. Příloha 20. Trojanovice, maketa zvonice Pod Radhoštěm, (Originál, 2010) 

21. Příloha 20. Velké Karlovice, maketa kostela Panny Marie Sněţné, (Originál, 2010) 

 

 


