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Abstrakt

Magisterská diplomová práce rozšiřuje jiţ započaté téma v práci bakalářské
a zaměřuje se na gotickou a renesanční architekturu okresu Frýdek-Místek. Diplomová
práce nastiňuje oblast jednotlivých významných území okresu nezbytným shrnutím
důleţitých dějinných událostí od poloviny 13. století do období třicetileté války.
V návaznosti na velkou rozmanitost území v rámci majetkových, správních
a náboţenských poměrů zde vedle sebe působilo těšínské kníţectví a různorodá šlechta
(Bruntálští z Vrbna, Pernštejnové,…), rovněţ zde působila i katolická církev –
vratislavské biskupství, olomoucké biskupství, v polaritě s církví evangelickou –
protestantskou. Tato specifičnost sledovaného území tvoří stylovou originalitu, jeţ se
projevuje i ve stavební produkci. V kapitole o vývoji gotické a renesanční architektury
práce usiluje o stylově – formální analýzu jednotlivých staveb v moţné komparaci
s analogiemi, jeţ se nachází i mimo území českých zemí.
V ústřední kapitole – v katalogu je zahrnuto patnáct vybraných staveb sakrálního
i profánního charakteru, řazených chronologicky: hrad Hukvaldy, farní kostel sv. Jiří
v Brušperku, Frýdecký zámek, fragmenty městské hradby, farní kostel sv. Jana Křtitele,
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Fryčovicích, farní kostel sv. Kateřiny
Alexandrijské ve Vendryni, farní kostel Boţího Těla v Jablunkově, opevnění tzv.
Jablunkovské šance (Velké šance) v Mostech u Jablunkova, filiální kostel Boţího Těla
v Třinci, Gutech, farní kostel Všech svatých v Metylovicích, filiální kostel sv. Jošta ve
Frýdku, farní kostel sv. Martina ve Skalici, filiální kostel sv. Jakuba staršího v Místku,
farní kostel sv. Jana Křtitele v Palkovicích, filiální kostel Všech svatých v Sedlišti a
farní kostel Nalezení sv. Kříţe ve Staříči.

Abstract

The Master´s thesis follows with the topic introduced in the Bachelor´s thesis. It
focuses on Gothic and Renaissance architecture of Frýdek-Místek District. The thesis
points out the significant parts of the region by summarizing important historical events
since the second half of the 13th century to the Thirty Years´ War. Given the vast
diversity of the region regarding property, administrative and religious relations, there
were in power the principality of Těšín alongside with diverse nobility (such as the
Lords of Vrbno and Bruntál, the Lords of Pernštejn). One could also find there the
influence of the Catholic Church – the Diocese of Wrocław, the Diocese of Olomouc, as
opposed to the Evangelical Protestant Church. This specificity of the region resulted in
a unique style, found also in building construction. The chapter on the evolution of
Gothic and Renaissance architecture is dedicated to formal and stylistic analysis of each
of the buildings in comparison with analogies from outside of the Czech lands.
The main chapter – catalogue includes fifteen chosen buildings, both sacral and
secular, chronologically ordered: Hukvaldy Castle, St. George Parish Church in
Brušperk, Frýdek Castle, fragments of city walls, St. John the Baptist Parish Church,
Church of the Assumption of the Virgin Mary in Fryčovice, St. Catherine of Alexandria
Parish Church in Vendryně, Corpus Christi Parish Church in Jablunkov, Jablonkov
Chance (Big Chance) Fortification in Mosty u Jablunkova, Corpus Christi Chapel of
Ease in Třinec, Guty, All Saints´ Parish Church in Metylovice, St. Joyce Parish Church
in Frýdek, St. Martin Parish Church in Skalice, Church of St. Jacob the Elder in Místek,
St. John the Baptist Parish Church in Palkovice, All Saints´ Parish Church in Sedliště
and the Parish Church of the Finding of the Holy Cross in Staříč.
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1. Úvod
Předkládaná diplomová práce navazuje a rozšiřuje bakalářskou práci na téma:
Gotická a renesanční architektura města Frýdku-Místku. Diplomová práce si klade
za cíl zmapovat oblast celého okresu Frýdek-Místek v období gotiky a renesance
s územním vymezením okresu k roku 2016. Práce se zabývá architekturou, jejíţ vznik je
datován od první poloviny 14. století do období třicetileté války.
Administrativně je území rozděleno na správní obvody s rozšířenou působivostí:
Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Třinec, Jablunkov. Dříve se zde střetávalo více
mocenských vlivů. Tato problematika byla jiţ řešena v předchozí práci, zde je však
na ni navázáno a této problematice se diplomová práce bude věnovat do větší hloubky.
Na území se projevily vlivy na uměleckou činnost, zejména architekturu. Jedná
se například o vlivy zprostředkované olomouckým biskupstvím, vratislavským
biskupstvím, pozdějšími vlivy evangelické církve či územím těšínských údělných
kníţat. Zajímavým faktem je, ţe se město Frýdek-Místek, a stejně tak i jeho okres,
rozkládají z části na území Moravy a z části na území Slezska. Tento jev právě dodává
stylovou originalitu a výjimečnost okresu, který si jistě zaslouţí větší pozornost, neţ mu
byla doposud věnována.
Cílem práce je náhled na gotickou a renesanční architekturu v kontextu soudobé
moravské a slezské stavební produkce s přihlédnutím ke specifičnosti stavebních tradic
na Moravě a ve Slezsku, na pozadí s dobovým dějinným konceptem a historií
jednotlivých měst a vesnic, jeţ jsou na území dnešního okresu Frýdek-Místek.
Práce se věnuje především samotným stavbám, ale výzkum se neobejde
bez studia a znalosti dějin regionu a jeho kulturního prostředí, proto pokládám
za nezbytné věnovat se jednotlivým oblastem, ve kterých vznikaly architektonické
památky, jak sakrální, tak i profánní, jeţ korespondují s vymezenou dobou gotiky
a renesance.
Na konci 15. století a zejména v 1. polovině 16. století přichází do regionu velká
vlna výstaveb dřevěných venkovských kostelíků. S jevem výstaveb dřevěné sakrální
architektury se nesetkáváme pouze na vymezeném území obsaţeném v diplomové práci,
ale je rozšířen prakticky na celou Moravu a Slezsko, kde za pokročilé christianizace
vznikalo největší mnoţství dřevěných sakrálních staveb obecně. Kostelíky musely být
postupem času, kvůli nevyhovujícímu stavu nahrazeny za zděné novostavby v době,
kdy se jiţ stavělo v barokních a pozdějších tendencích. Například kostela sv. Stanislava
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v Bruzovicích, kostel sv. Jiří v Dobré, či kostel sv. Jakuba Staršího v Horních
Domaslavicích. Práce zahrnuje kapitolu, ve které se těmto jiţ neexistujícím stavbám
věnuje.
Ústřední kapitolou diplomové práce je katalog, jenţ obsahuje jednotlivá
katalogová hesla významných architektonických památek. Tato část je především
podloţena literárními, archivními a jinými prameny. Jednotlivé stavby jsou seřazeny
chronologicky. Kaţdé katalogové heslo obsahuje podrobný odborný popis památky
s příklonem ke stručné dějinné historii, která je nedílnou součástí vzniku samotné
stavby a určuje tak mnohdy její formální a ideový vzhled, pokud moţno na základě
stavebníkovy konfese. Katalog zahrnuje především dnes stojící stavby, avšak v průběhu
času přestavované, například z důvodu zvětšování kostelního prostoru, v tendencích
pozdějších stavebních slohů. Za všechny nutno uvést například kostel sv. Jiří
v Brušperku nebo kostel Všech svatých v Metylovicích. Diplomová práce se však
nezabývá pouze architekturou sakrální, zahrnuje taktéţ stavby profánní, například
zříceninu zámku v Ropici, či v té době nejvýznamnější moravský hrad Hukvaldy.
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2. Přehled dosavadního bádání
Přehled dosavadního bádání je vymezen na nejzákladnější výčet studované
literatury, která přispěla k lepší orientaci dané problematiky. Nastíněný přehled
předkládá stěţejní literaturu a prameny zabývající se obecnou problematikou
sledovaného území. Výčet literatury jednotlivých oblastí a jejich památek je pro větší
přehlednost součástí katalogových hesel. Ostatní literatura a prameny jsou citovány
v seznamu pouţité literatury a pramenů.
Důleţitým aspektem k lokaci a porozumění počátečního vývoje jednotlivých
lokalit byl badatelský zájem o zpracování historicko-topografických dějin středověkého
osídlení, kterým se jako jeden z prvních badatelů věnoval historik Jaroslav Bakala.
Snahou jeho práce bylo sdělit analytické výsledky vlastní práce prostřednictvím rozborů
zaměřených na konkrétní lokality v publikacích Osídlení Frýdecka a Jablunkovska
v období vrcholného feudalismu1 z roku 1982 a Osídlení Místecka a Brušperska
v období vrcholného feudalismu2, vydanou o rok později, v roce 1983. Dalším
Bakalovým svazkem Moravskoslezské pomezí v proměnách 13. věku3 obsahuje soubor
nejdůleţitější medievistických studií, jenţ nejdříve historik Bakala publikoval většinou
v Časopise Slezského muzea, ale také v dalších regionálních časopisech a sbornících,
vycházejících

na

Opavsku,

Ostravsku

a

Těšínsku.

Stěţejními

kapitolami

pro diplomovou práci jsou například: Komentář k bádání o počátcích města Frýdku4
a Příborsko-hukvaldské léno v 13. a 14. století.5
Velkou mírou se na formujícím se území projevovalo olomoucké biskupství, jeţ
vytvořilo severomoravské dominium – hukvaldské panství a právě jím se zabývá
příspěvek Miloně Dohnala, Hukvaldské panství v období středověké kolonizace6
ve sborníku prací pedagogické fakulty v Ostravě. Příspěvek se zbývá nejstarší historií

1

Jaroslav Bakala, Osídlení Frýdecka a Jablunkovska v období vrcholného feudalismu, Frýdek-Místek
1982.
2
Jaroslav Bakala, Osídlení Místecka a Brušperska v období vrcholného feudalismu, Frýdek-Místek 1983.
3
Jaroslav Bakala, Moravskoslezské pomezí v proměnách 13. věku: výbor z článků a studií. Brno 2002.
4
Jaroslav Bakala, Komentář k bádání o počátcích města Frýdku, in: Moravskoslezské pomezí v
proměnách 13. věku: výbor z článků a studií. Brno 2002, s. 402-427.
5
Jaroslav Bakala, Příborsko-hukvaldské léno v 13. a 14. století, in: Moravskoslezské pomezí v proměnách
13. věku: výbor z článků a studií. Brno 2002, s. 505-517.
6
Miloň Dohnal, Hukvaldské panství v období středověké kolonizace, in: Historica-Geographica 1987 č.
105, s. 3-16.
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počátku kolonizace území, rodem Hückeswagen a pozdějším majetkem olomouckého
biskupství hukvaldským panstvím. Další prací věnující se problematice hukvaldského
panství je článek Jana Al Saheba, K formování mensálních statků olomouckého
biskupství před Bílou Horou,
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zveřejněný v časopise Historica-Revue pro historii

a příbuzné vědy. Na ni navazuje o rok později příspěvek stejného autora: Hukvaldské
panství před Bílou Horou (1553-1619)8, rovněţ směřující ke kontextu mensy
olomouckého biskupství a jeho hospodářského vývoje. Jan Al Saheb svým dalším
článkem přispěl do sborníku prací historických: Historica Olomucensia.9 Příspěvek se
tentokrát věnuje problematice vymezování příhraničních území.
Slezskými dějinami nejen na českém území se věnuje publikace Jaroslava
Valenty, Nástin dějin Těšínska, zabývající se územím malého regionu mezi Beskydami,
Ostravicí, Odrou a Olší. Kniha obsahuje kapitolu Rudolfa Ţáčka, Těšínsko od roku 1450
do vymření Piastovců,10 která pojednává o těšínské rodové větvi, která vládla
na Těšínsku aţ do vymření v roce 1653. Šlechtický rod měl na mapované území nemalý
vliv a je tedy pro diplomovou práci podstatné věnovat se dané problematice. Historií
vzniku Těšínského kníţectví se zabývá svazek Ericha Šefčíka, Studie o Těšínsku11
a rovněţ také sborník přednášek z let 2008-2009, věnovaný dějinám Těšínského Slezska
Radima Jeţe a Davida Pindura, nazvaný Těšínsko v proměnách staletí.12 Struktura
sborníku je rozdělena do dvou kategorií. První se věnuje osudům Těšínska v rámci
středoevropského prostoru, politických dějin slezských větví Piastovců, druhá část se
zabývá hmotnou kulturou Těšínska.
Publikací zaměřujících se přímo na konkrétní architektonické památky není
mnoho, objevují se jen velmi zřídka. Výčet všech památek mapovaného území přináší
Státní seznam nemovitých kulturních památek okresu Frýdek-Místek13 Leoše Mlčáka,
jenţ je vhodný pro prvotní orientaci problematiky se základními daty zaloţení měst
a architektonických památek. Obdobnou úlohu sehrávají dva svazky Bohumila Samka,
7

Jan Al Saheb, K formování mensálních statků olomouckého biskupství před Bílou Horou. In:
Historica – Revue pro historii a příbuzné vědy, 2010, č. 1, s. 11-22.
8
Jan Al Saheb, Hukvaldské panství před Bílou horou (1553-1619), Ostrava 2011.
9
Jan Al Saheb „Coţ tamţ do Slezska nenáleţí a sem k Moravě přísluší.“ Státoprávní spor o lenní statek
Místek v 16. - 17. století, in: Historica Olomucensia 2011, č. 2., Olomouc 2011, s. 19-30.
10
Rudolf Ţáček, Těšínsko od roku 1450 do vymření Piastovců, In: Jaroslav Valenta, Nástin dějin
Těšínska, Ostrava-Praha 1992, s. 31-44.
11
Erich Šefčík, Studie o Těšínsku, Zemské zřízení těšínského knížectví z konce 16. století, Český Těšín
2001.
12
Radim Jeţ, David Pindur, Těšínsko v proměnách staletí, Sborník přednášek z let 2008-2009 k dějinám
Těšínského Slezska, Český Těšín 2010.
13
Leoš Mlčák, Státní seznam nemovitých kulturních památek okresu Frýdek – Místek, Ostrava 1980.
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jenţ nazval Umělecké památky Moravy a Slezska. První svazek obsahuje města od A-I14,
druhý svazek vzniká aţ o pár let později a zahrnuje města J-N.15

14
15

Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska, I. svazek A/I, Praha 1994.
Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska, Díl 2, J-N, Praha 1999.
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3. Geografický prostor

3. 1 Současný okres Frýdek-Místek
Okres Frýdek-Místek leţí v moravskoslezském kraji, v nejvýchodnější části
České republiky. Na severovýchodě a východě okres zároveň tvoří státní hranici
s Polskou republikou. Okres Frýdek-Místek sousedí z jihovýchodu se Slovenskou
republikou, z jihozápadu s okresem Vsetín, na západě s okresem Nový Jičín a na severu
pak s okresy Ostrava-město a Karviná. Okres Frýdek-Místek s rozlohou 1 208 km2 se
v Moravskoslezském kraji řadí na druhé místo. S 213 tisíci obyvateli je třetím
nejlidnatějším okresem v kraji a šestým v České republice celkově.
Stávající okres Frýdek- Místek vznikl v roce 1960, spojením okresu Místek,
několika obcí okresu Ostrava-okolí, jiţní části okresu Český Těšín a východní částí
okresu Frenštát pod Radhoštěm. V současné době je okres Frýdek-Místek rozčleněn
na 72 obcí, šest z nich má statut města. Město Frýdek-Místek se od 1. 1. 2003 nově řadí
k obcím s rozšířenou působností, spolu s Frýdlantem nad Ostravicí, Jablunkovem
a Třincem.
Okres

Frýdek-Místek

leţí

v údolích,

jeţ

jsou

obklopeny

horami

Moravskoslezských Beskyd. Okres nabízí mnoţství historických a kulturních památek.
9. června 2000 zde vznikl Euroregion Beskydy, který se tak stal historicky první
euroregion, spojující hranice tří zemí – České, Slovenské a Polské republiky.16
Současný okres Frýdek-Místek je rozdělen řekou Ostravicí na slezskou
a moravskou část. Od svého zaloţení se města Frýdek (Slezsko) a Místek (Morava)
vyvíjely samostatně, přičemţ byly sloučeny aţ za nacistické okupace 1. 1. 1943.
V rámci sledování politického vývoje území je tedy nutno přistupovat k oběma městům
jednotlivě.

16

Vyhledáno na webových stránkách českého statistického úřadu, krajská správa ČSÚ v Ostravě:
https://www.czso.cz/csu/xt/charakteristika_okresu_frydek_mistek
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3. 2 Územní vymezení mapovaného okresu a spory o zemskou
hranici Moravy a Slezska - mezi olomouckými biskupy a těšínskými
kníţaty
V srpnu 1297 byla sepsána smlouva o hranice mezi moravskými drţavami
a územím těšínských Piastovců - olomouckým biskupem Dětřichem z Hradce
a těšínským kníţectvím v zastoupení kníţete Měška I. Těšínského.17 Od středověku
vyvstávala potřeba o vytyčování hranic, zpravidla za pomocí přírodních bariér v podobě
hřebenů

hor,

či

toků

řek.

Ani

tady

tomu

nebylo

jinak.

Hranicí

mezi jednotlivými územími se stala řeka Ostravice. Kromě biskupských majetků
Hrabové a Paskova jsou pak uvedeny i statky náleţející Baruthovi,18 které leţely naproti
přes řeku, na jejím východním břehu. V současnosti se zde nacházejí obce Kunčice,
Vratimov a Řepiště, jiţněji pak Lískovec a Sedliště. Je velice zvláštní, ţe v době, kdy se
zmiňují majetky rodů Baruthů na pravém východním břehu Ostravice, jiţ toto území
dlouhodobě patřilo k Opolsku, které bylo přičleněno k Těšínskému kníţectví. Statky
na západním břehu patřily biskupství olomouckému.
Formování území jednotlivých dominií se neobešlo bez hraničních sporů se
sousedními drţavami. Spory vyvolávali především poddaní – obyvatelé sousedních
panství a většinou přerostly do rozsáhlejších hraničních konfliktů. Spory tak byly řešeny
vrchností z důvodu hájení vytyčených hranic vlastních území.19
Například později, v předbělohorské době, v rámci hukvaldského panství, se
problematická území rozkládala především na východě a severozápadě dominia.
Severozápadní hranice byla tvořena tokem řeky Odry, východní hranice byla ještě
před získáním Místecka vytyčena mimo linku vodního toku. Právě proto zde docházelo
velmi často ke sporům mezi poddanými hukvaldského panství na jedné straně,
a místeckého manství na straně druhé. Předmětem hlubších a častějších rozepří však
bylo hospodářské vyuţití hraniční řeky Ostravice a výběr mýta. Také na slezské straně
hranice docházelo k potyčkám mezi drţiteli drobných statků a biskupskými poddanými,

17

Viz Polášek, Jaromír Polášek, Dřevěné kostely a kaple Moravy a Slezska, Český Těšín 2001 s. 62.
Šlechtický rod „de Baruth“ z Luţice. Jejich sídelní hrad Barutswerde se nacházel v místech současné
vesnice Baruth über Bautzen v Luţici. Na přelomu 13. a 14. století drţel toto panství Jindřich z Baruthu,
patrně příbuzný „Baruthů“, kteří vedli luţickou kolonizaci kraje. První příslušníci rodu „de Baruth“ se ve
Slezsku objevují údajně jiţ okolo čtyřicátých let 13. století. Slezsko s Luţicí přímo sousedí, takţe jejich
kolonizování a usazování v sousední zemi se jeví za zcela přirozené. Viz Bakala (pozn. 3), s. 162.
19
Viz Al Saheb (pozn. 8), s. 113.
18
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kteří rabovali na území spadající ke kníţectví těšínskému.20 Konfrontace poddaných tak
vedla v postupnou nevraţivost mezi představiteli olomouckého biskupství, zástavními
pány a těšínským kníţectvím, která přetrvávala po celou etapu předbělohorské doby.
Mnohdy musel dokonce vyhrocené situace řešit moravský zemský sněm a nastalé
napjaté situace musela řešit stavovská smírčí komise.
Napětí ustalo aţ roku 1581, kdy Stanislav Pavlovský odkoupil místecké léno,
které následně v roce 1584 spojil s hukvaldským pastvím. Jihovýchodní část hranice
byla utvářena tokem řeky Ostravice, které se měnilo koryto a tím vyvstávaly nové
územní spory, tentokrát s panstvím Frýdeckým, které Pavlovský prodal Bruntálským
z Vrbna, jeţ tím pádem přešlo pod kníţectví těšínské. Z vnitrostátních problémů se
ovšem staly problémy státoprávní, poněvadţ řeka Ostravice tvořila také hranici
mezi Moravou a Slezskem.21
Území Místecka, které se nacházelo na levém břehu horního toku Ostravice,
náleţelo jako samostatný celek ke konglomerátu manských drţav olomouckých biskupů
jiţ ve druhé polovině 13. století. Za zakládací listinu Místku lze pokládat listinu z roku
1288, bratrů Dětřicha, Jindřicha a Erkemberka Stangů, kteří území drţeli jako léno
pod přísahou olomouckého biskupa Dětřicha. Od roku 1402 bylo Místecko na základě
obchodu mezi bratry Lackem a Vokem z Kravař s těšínským kníţetem přičleněno
k Frýdecku, a tak připojeno pod těšínské kníţectví.
V 15. a 16. století se těšínské kníţectví pokoušelo po stránce státoprávní
vymanit Místecko z lenního svazku a připojit jej ke Slezsku. Intenzita sporů
mezi těšínským kníţectvím a olomouckým biskupstvím sílila od konce 15. století
z důvodu oslabování olomouckého biskupství, které bylo otřásáno husitskými a českouherskými válkami.
Se jménem olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza (1497-1540) je spojována
snaha o konsolidaci rozvrácených biskupských drţav. Thurzo usiloval o obhájení
nároků olomouckého biskupského stolce na místecký lenní statek. V roce 1512 dosáhl
úspěchu, kdyţ se mu podařilo uzavřít smlouvu s těšínským kníţetem Kazimírem II.
Jejím obsahem bylo potvrzení lenního statutu Místecka. Kazimír II. ovšem trval
na určité kličce, a to takové, ţe těšínská kníţata mohla drţet Místecko po tři pokolení
jako alodní, tedy svobodné, a nikoliv manské panství. Poté bylo teprve Místecko – v té
20
21

Ibidem, s. 115-116.
Ibidem, s. 118.
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době tvořeno i dalšími vesnicemi (Horním a Dolním Sviadnovem, malými Kunčicemi,
Hodoňovicemi a Frýdlantem) – olomouckými biskupy vkládáno do rukou drţitelů
v rámci lenní přísahy.22
Tohoto ústupku po smrti Kazimíra II. vyuţil jeho vnuk Václav III. Adam.
Z důvodů nedostatku finančních prostředků Václava, těšínského kníţete, muselo být
frýdecké panství včetně místeckého léna opakovaně zastavováno v průběhu padesátých
a šedesátých let 16. století.
V roce 1573 pak došlo k nucenému odprodeji frýdeckého panství a místecké
drţavy z důvodu finanční krize těšínské kníţecí pokladny. Léno bylo odprodáno
svévolně, tím pádem se těšínský kníţe zpronevěřil lennímu právu a zároveň tak
olomouckému biskupu Janu Grodeckému, který bez ohledu na faktický stav věci udělil
Místecko svým čtyřem synovcům i přesto, ţe prodejem bylo Místecko přičleněno
ke slezské správě.23 Na tento popud olomoucký biskup Jan Mezoun (1576-1578) roku
1577 udělil místecké manství Jiřímu z Lohova, bez ohledu na jeho drţbu. Slezané byli
nastalou situací značně zneklidněni a situaci řešil vratislavský biskup Martin
Gerstmann. Vzniklý konflikt musel vyřešit císař Rudolf II., který dal za pravdu
olomouckému biskupovi a moravským stavům. Lenní status Místecka byl obhájen,
avšak i po roce 1577 stále náleţel ke slezské komoře.
Zdánlivé vyřešení sporu nastalo jiţ výše zmíněným obchodem mezi Jiřím
z Lohova a Stanislavem Pavlovským v roce 1581, kterým chtěl Pavlovský, mimo jiné
vyřešit dlouholeté spory, coţ se mu ovšem nepodařilo úplně. Situace se definitivně
uklidnila aţ prodáním frýdeckého panstvím Bruntálským z Vrbna. 24
Dalším vyvstalým sporem v roce 1588, jejţ musel Stanislav Pavlovský řešit
po odprodeji jednotlivých území, byl spor o zemskou hranici mezi Frýdkem a Místkem,
tvořenou řekou Ostravicí. Pavlovský musel ţádat o ochranu zemských práv moravskou
stavovskou reprezentaci a také panovníka.
Rozepře o berní příslušnost bývalého místeckého léna přetrvávaly aţ
do dvacátých let 17. století. K definitivnímu vyjmutí Místecka ze slezského berního
rejstříku proběhlo aţ v roce 1628.25

22

Viz Al Saheb (pozn. 9), s. 21-22.
Viz Al Saheb (pozn. 8), s. 119-120.
24
Viz Al Saheb, (pozn. 9), s. 26.
25
Ibidem, s. 28.
23
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3. 3 Lenní statky olomouckého biskupství
Dominantní postavení biskupského stolce bylo zapříčiněno vysokou pozicí
ve správním a právním systému – stali se nejvyššími duchovními správci země, byli
senioři vlastního manského systému a zastupovali nejpřednější místo mezi stavy.26
Olomoucké biskupství se během pěti staletí stalo většinovým vlastníkem statků
na Moravě. Pozemková drţba představovala politickou moc a zároveň zajišťovala
hospodářské a ekonomické přínosy. V rámci upevňování politického vlivu se odjakţiva
zabírala území a tímto se také řídili olomoučtí biskupové, kteří se snaţili svá území
rozšiřovat.
Do počátku 15. století se biskupské pozemky rozrůstaly jen díky donacím.
Drţavy olomouckého biskupství by se daly rozdělit do tří kategorií. První kategorií byly
statky stolní (mensální), které byly původně majetkem české koruny, ale byly vyčleněny
pro olomoucké biskupství. Další kategorii tvořily statky komorní, které byly vyděleny
z drţav české královské komory. Posledním typem biskupských pozemků byly manské,
neboli lenní statky. Lenní drţavy byly z prvé řady majetkem české koruny, která je
olomouckému biskupství udělovala. Biskupství následně udělovalo manství sekundárně
svým leníkům. Přímá lenní závislost na české koruně zajistila vyjmutí biskupů a jejich
statků z jurisdikce zemských úřadů.27 K hospodářskému zabezpečování biskupství
slouţily pouze statky mensální a komorní.
Ve druhé polovině 15. století byly statky v převáţné většině spíše v rukou
světských feudálů, kterým byli biskupové nucení zastavovat části panství z důvodu
vleklých válečných konfliktů, na které neměli dostatek finančních prostředků. U z části
zastavených statků pak docházelo ke konsolidaci pozemkových drţeb jejich postupným
vykupováním nazpátek.28
V polovině 16. století nastala nová vzestupná fáze. Biskupové Marek Khuen
(1553-1565), Vilém Prusínovský (1565-1572) a Stanislav Pavlovský (1579-1598) se
snaţili roztříštěné statky zcelovat do kompaktních území. I přesto hospodářskou
základnu biskupství tvořil neměnný počet mensálních panství. Nejednalo se
o vzájemné spojování dominií, ale o formu přikupování a následné připojování
drobných statků v jejich přímém okolí. V době před Bílou horou se olomoucké
26

Ibidem, s. 29.
Viz Al Saheb (pozn. 8), s. 15.
28
Viz Al Saheb (pozn. 7), s. 11-12.
27

10

biskupství stalo největším vlastníkem pozemků na Moravě (vlastnili jednu desetinu
země)29, díky záměrnému spojování jednotlivých panství. Největším mensálním
statkem olomouckého biskupství bylo severomoravské dominium, nazývané hukvaldské
panství - v čele s hradem Hukvaldy.
Kořeny Hukvaldského panství, sahají do episkopátu Bruna ze Schauenburka
(1245-1281), tedy do doby, kdy byla zahájena kolonizační činnost na území
severovýchodní Moravy.
Hukvaldské panství bylo velice rozsáhlým územím, jeţ ve dvacátých letech 16.
století nazpět vykoupil z dlouholetých zástav Stanislav I. Thurzo (1497-1540). Ve druhé
polovině 16. století bylo tvořeno hradem Hukvaldy, městy Ostravou, Příborem,
Brušperkem a Frenštátem pod Radhoštěm a dalšími sedmnácti obcemi: Drnholcem,
Fryčovicemi,

Chlebovicemi,

Klokočovem,

Kopřivnicí,

Kozlovicemi,

Lhotkou,

Lichnovem, Metylovicemi, části Mniší, Palkovicemi, Sklenovem, části Skotnice, částí
Staříče, Tichou, Větřkovicemi a Vlčovicemi. Ačkoliv se celkový počet len navyšoval
připojováním nových území, nebo naopak sniţoval z důvodu jejích rozdělování, či kvůli
jejich úplnému zániku, přibliţný počet vţdy čítal okolo dvaceti statků. Největší část
těchto statků se nacházela na severu a severozápadu od správního centra panství, které
bylo tvořeno právě výšinným hradem Hukvaldy, tyčícím se nad stejnojmennou obcí. 30
Uvnitř hukvaldského panství bylo utvořeno ne příliš rozsáhlé léno se dvěma fojtstvími,
v Brušperku a ve Staříči. Jejich drţitelé – fojtové – byli biskupům zavázáni lenní
přísahou a také povinnostmi, jeţ vyplývaly z úřadu městského nebo vesnického fojta.
Nejmenším lenním majetkem hukvaldského panství byla obec Fryčovice.31
Na základě lenních statků se biskupové snaţili zlepšovat svou hospodářskou
situaci. V průběhu staletí si biskupský stolec zvládl udrţet vrchní právo nad svými
manskými statky. Nárokovali si zmocnění se tzv. odumřelého léna a také přednostní
kupní právo, při prodeji jednotlivých manství. Tyto výhody byly cíleným obchodem,
poněvadţ hospodářským a ekonomickým nátlakem na méně majetné many docílili
odprodeje lenních statků ve svůj prospěch. Stanislav I. Thurzo započal s cílenou
politikou proti leníkům na severovýchodě Moravy, přičemţ biskupovým zájmem bylo
29

Jiří Jirásek, Růst pozemkového vlastnictví olomouckého biskupství v letech 1555–1636. Sborník
Matice moravské, č. 81, 1962, s. 187.
30
Viz Al Saheb (pozn. 7), s. 13-14.
31
Viz Al Saheb (pozn. 8), s. 109.
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scelování hukvaldského - mensálního panství, právě na úkor malých manů – drobné
šlechty. Příkladem takovýchto obchodů bylo získání lenního statku Místek (ale jen
na krátkou dobu), část Fryčovic, Ostravy a dalších.
V devadesátých letech 16. století začala růst zadluţenost biskupských drţav
a vedla k zastavování mensálních panství. Špatnou ekonomickou situací tak nemohlo
dojít k zakončení scelování biskupských drţav.
V roce 1581 dosáhlo vrcholu rozšíření mensální drţby na úkor okolních
manských statků. Krátce po nástupu Pavlovského do funkce olomouckého biskupa,
začal uvaţovat o prodeji drţavy významný šlechtic Jiří z Lohova, jehoţ lenním statkem
bylo Místecko, společně i s Frýdeckem, které bylo menším stavovským panstvím
těšínských kníţat. Poněvadţ měl Pavlovský zájem získat a přičlenit Místecko
k biskupským statkům, v roce 1581 odkoupil obě panství. Na straně slezských stavů
však nastal bouřlivý protest. Stavy nechtěly, aby se Frýdecko připojilo k Moravě,
pod drţavu olomouckého biskupství.32 Aby Pavlovský předešel dalším konfliktům
spojených s protesty, rozhodl se, ţe statky Frýdek a Místek rozpojí a slezské území –
Frýdecko – odprodá. V roce 1584 území Frýdecka od Stanislava Pavlovského odkoupil
Bartoloměj Bruntálský z Vrbna.33 Pavlovský tak mohl bez dalších protestů připojit
Místecko s hukvaldským panstvím. Zároveň udělil městu Místku 24. září 1584 velké
privilegium. Tímto krokem bylo zakončeno scelování nejrozsáhlejšího dominia, které
nyní obsahovalo osm dřívějších biskupských lenních statků.
Od roku 1585 se hukvaldské panství skládalo z větších měst – Ostravy
a Příbora, z menších – Brušperku, Frenštátu pod Radhoštěm, Místku a z dalších dvaceti
devíti vsí - Sviadnova, Malých Kunčic, Hodoňovic, Frýdlantu nad Ostravicí, Vítkovic,
části Staříče, Fryčovic, Chlebovic, Palkovic, Metylovic, Lhotky, Myslíku, Kozlovic,
Kunčic pod Ondřejníkem, Tiché, Bordovic, Lichnova, Kopřivnice, Vlčovic, Mniší,
Větřkovic, Drnholce, Sklenova, Rychaltic, části vsi Závišic, Skotnice, Klokočova
a ze dvou nově zaloţených obcí – Čeladné a Ostravice.
Přesto, ţe biskupové vynaloţili nemalé peníze ve snaze o sjednocení území,
nepodařilo se jim dokonale scelit jejich mensální statky. Hukvaldské panství ze všech
biskupských dominií prošlo nejvýznamnější proměnou. V porovnání s ostatními
mensálními drţavami je přirovnatelné pouze panství Kelč.

32
33

Viz Al Saheb (pozn. 7), s. 18.
Petr Juřák, Frýdek – Místek, Praha – Litomyšl, 2011, s. 12-13.
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V předbělohorském období nebyla hospodářská situace pro olomoucké biskupství
příznivá. Východiskem pro udrţování takového mnoţství velkostatků byla úvěrová
politika, která přivedla olomoucké biskupství k ekonomickému krachu. Aby se
biskupství alespoň trochu ekonomicky vzpamatovalo, zavedl Stanislav Pavlovský
v osmdesátých a devadesátých letech 16. století krizová opatření - zdvojnásobování
poddanských platů, či pronajímání jednotlivých panství. V předbělohorském období byl
zabaven především majetek niţší šlechty. Tato opatření představovala jen krátkodobé
řešení. Právě ekonomické potíţe zapříčinily přerušení sjednocování drţav v rámci
dominia.34

3. 4 Těšínsko a těšínská kníţecí komora
Těšínsko v dnešním kontextu je termín označující území bývalého Těšínského
kníţectví ve Slezsku. Na západě je Těšínsko vymezeno toky řek Ostravice a Odry
a na východě řekou Bělou. Území Těšínska v kontextu českého území zahrnuje
východní – slezskou – část Ostravy, okres Karviná a část okresu Frýdek-Místek,
konkrétně města Frýdek, Jablunkov, Třinec (Guty) a Vendryně.
Těšínské kníţectví se rozkládalo v jihovýchodní části Slezska a představovalo hraniční
oblast s Horními Uhrami na jihu a Polským královstvím na jihovýchodě.
Vznik Těšínského kníţectví je kladeno k roku 1281, kdy dochází k rozdělení jednotného
opolského Slezska – Opolsko-Ratibořského kníţectví mezi čtyři syny opolského kníţete
Vladislava. Těšínská kníţata rodů Piastovců - zaloţena kníţetem Měškem I. Těšínským
(†1315), který se tak stal v roce 1290 prvním těšínským kníţetem - se později přiklonila
k Českému království a stala se tak leníky české koruny.35
Za vlády těšínského kníţete Měška I. bylo zaloţeno město Frýdek na pravém břehu
řeky Ostravice na emfyteutickém právu, které představuje feudální formu dědičného
nájmu půdy.
Následně byl městu přiznán lenní vztah Měškovu následníkovi - těšínskému
kníţeti Kazimíru I. (1315/16-1358) vůči českému králi Janu Lucemburskému. Lenní
vztah je potvrzen listinou z 23. února 1327. Pozitivní vztah mezi kníţetem Kazimírem
34

Viz Al Saheb (pozn. 7), s. 19-21.
Ivo Stolařík – Jaroslav Štika – Věra Tomolová, Těšínsko. 1. díl: Přírodní prostředí, dějiny,
obyvatelstvo, nářečí, zaměstnání, Šenov 1997, s. 25-26.
35
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a českým králem Janem vedly k častým obchodním stykům na území Moravy v období
dvacátých a třicátých let 14. století.36
V části zkolonizovaného Těšínska vyvstala potřeba vystavět zeměpanský hrad Friedeck, který by chránil nejzápadnější těšínské pomezí a hlídal by tak hranici
mezi Moravou a Slezskem a zároveň i dálkovou cestu vedoucí přes hraniční přechod.
Jeho stavebníkem byl Kazimír I. Zeměpanský frýdecký hrad zastával roli ve stabilizaci
těšínské kníţecí správy území.37
Vláda Kazimíra I. a rovněţ i jeho syna Přemysla I. Nošáka (1358-1410) bývá
charakterizována jako období klidu, přičemţ se podařilo majetek těšínských kníţat dál
rozšiřovat. Kníţectví se rozrostlo například o dnešní Místecko, které kníţe Přemysl I.
Těšínský připojil k těšínskému území po vyplenění jeho vojsky v rámci domácích válek,
které probíhaly v letech 1387-1400.38
Díky geografické poloze Těšínska, zůstalo jeho území za husitských válek
stranou konfliktů, při kterých Boleslav I. (1410-1442) podporoval českého krále
Zikmunda Lucemburského.39
Z nedostatku finančních prostředků potomci těšínského kníţete Boleslava I. byli
nuceni roku 1434 zastavit frýdecké i místecké panství ve prospěch Arnošta z Tvorkova.
Tohoto roku bylo spojeno místecko léno spolu s panstvím frýdeckým (do osmdesátých
let 16. století).40 Po smrti kníţete Boleslava přešla vláda na vdovu kněţnu Eufemii
(1431-1442, které se nepodařilo udrţet získaná území a dočasně došlo k zmenšení
drţav. Přemysl II. Těšínský (1442-1477) i následně Kazimír II. Těšínský (1477-1528)
přešli na stranu Matyáše Korvína.41
Těšínská kníţata usilovala o území Místecka, poněvadţ jej povaţovala za své
dědičné zboţí. Olomoucký biskup Stanislav Thurzo totiţ Místecko roku 1522 udělil
těšínskému kníţeti Kazimíru II. v léno jako alodní statek.42
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Viz Juřák (pozn. 33), s. 7.
Emanuel Rottek, Frýdecký – zámek, 1957. Uloţeno v: Muzeum Beskyd Frýdek – Místek,
nestránkováno.
38
Jan Al Saheb, Počátky a rozvoj Místku do roku 1434, in: Tomáš Adamec et al., Frýdek – Místek, Praha
2014, s. 46.
39
Viz Stolařík – Štika – Tomolová (pozn. 35), s. 45–46.
40
Viz Juřák (pozn. 33), s. 12.
41
Viz Stolařík – Štika – Tomolová (pozn. 35) s, 46-48.
42
Viz níţe v kapitole: 3.2 Územní vymezení mapovaného okresu a spory o zemskou hranici Slezska těšínských knížat a Moravy - olomouckých biskupů.
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Od 40. let 16. století se na území Těšínského kníţectví setkáváme s luterskou
církví. Po smrti Václava II. se stal regentem mladého kníţete Václava III. Adama
(1545-1578) Jan z Pernštejna. Jan byl velice duchovně zaloţený a jeho vliv se projevil
jednak na postoji kníţete Václava III. Adama k církvi, a také na vývoji v zemi, kde
postupně začalo převaţovat evangelické učení. Po nabytí zletilosti na území svého
kníţectví postupně zaváděl kníţe Adam protestanství a vyhnal všechny katolické řády,
dominikány, františkány i benediktiny, coţ utvrdil kostelním řádem evangelické
církve roku 1568, který později doplnila jeho druhá manţelka Kateřina Sidonie roku
1584.
Kníţe Václav Adam byl dosti špatným hospodářem. Více utrácel, neţ získával.43
Z důvodu nedostatečných finančních prostředků docházelo k zadluţování a následně
k nutným prodejům částí získaných kníţecích území, jako tomu bylo například
u Frýdeckého panství (24. srpna 1434), ze kterého vzniklo menší stavovské panství –
status minor. Následně započala kolonizace hornatých částí Těšínska Valachy, jeţ sem
pronikali z Uher a kteří s sebou přinesli rozvoj pastevectví.44
Následovník Václava III., syn Václav I. Adam (1595-1617) nejenţe netíhnul
k protestanství jako otec, ale dokonce konvertoval ke katolické víře a zahájil
protireformaci, ve které pokračoval Bedřich Vilém (1617-1625) za třicetileté války.
Těšínsko čelilo náporu nájezdů a průchodů vojsk. Úmrtím Bedřicha Viléma v roce 1625
se stalo těšínské kníţectví odumřeným lénem, poněvadţ Vilém neměl muţského dědice.
Těšínské území si nárokoval český král Ferdinand II. 45
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Erich Šefčík, Zemské zřízení těšínského knížectví z konce 16. století, Český Těšín 2011, s. 5.
Viz Stolařík – Štika – Tomolová (pozn. 35), 48-49.
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Ibidem, s. 49-51.
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4. Dějiny církevní správy
V minulosti byla církevní správa určená rozdělením území mezi středověké
státy. Území dnešního okresu Frýdek-Místek náleţelo pod správu z části diecéze
olomoucké a z části vratislavské. Kníţectví moravské enklávy spadalo pod správu
olomouckého biskupství a území kníţectví Těšínského pak pod biskupství vratislavské.
Na dnešním území působí instituce ostravsko-opavské diecéze, jeţ je rozčleněna
na jednotlivé úseky - římskokatolické farnosti. Ostravsko-opavská diecéze je zcela
novodobá a zároveň nejmladší správní jednotka na území České republiky a spravuje
farnosti na území Českého Slezska a části severní Moravy. Diecéze byla zaloţená
30. května 1996 bulou Jana Pavla II. a vznikla vydělením z arcidiecéze olomoucké.
Do své správy přejala farnosti s kostely, jeţ v minulosti vznikaly pod správou
olomouckého a vratislavského biskupství.
Olomoucké biskupství, nejstarší moravská církevní instituce, bylo zřízeno v roce
1063 českým kníţetem Vratislavem.46 Představovalo jeden ze základů právního
uspořádání země. V předbělohorském období bylo na Moravě představitelem
římskokatolické, a v jistém ohledu také utrakvistické, církevní správy. I přes šířící
se reformaci si olomoucké biskupství udrţelo své výhradní postavení, přičemţ se jeho
významní představitelé zásadním způsobem podíleli na politickém ţivotě země.47
Olomoučtí biskupové měli sice moravskou část sledovaného území ve své
správě, ale co se týkalo stavitelství (vyjma hradu Hukvaldy), se přílišnou stavební
produkcí neprezentovali. Soustředili se především na svá sídla v Olomouci a Kroměříţi.
Největší zájem na přestavbách a vzniku novostaveb měl biskup Stanislav Pavlovský,
který stavby nových kostelů či jen jejich přestaveb v čase protireformace vyuţíval jako
nástroj katolické reformy.

46

Miloslav Pojsl, Olomouc a letošní výročí – 1150 let od příchodu byzantské misie na Moravu a 950 let
zřízení biskupství v Olomouci, Střední Morava, vlastivědná revue, č. 36, roč. 2013, s. 4.
47
Viz Al Saheb (pozn. 8), s. 7.
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Stejně jako většina slezských kníţectví, přejalo i Těšínsko luterství, jeţ se
rozšířilo v době reformace v 16. století. Těšínsko v tu dobu spadalo pod správu
těšínských kníţat rodu Piastovců. Augsburská konfese se tak stala vyznáním zemské
církve těšínské. Evangelické náboţenství vycházelo z myšlenek německého reformátora
Martina Luthera. Reformace probíhala nejdříve v Dolním Slezsku.
O rozšíření nového evangelického náboţenství na území Těšínska se zasadil
moravský magnát Jan z Pernštejna, poručník čtyřletého Václava III. Adama. Jan
z Pernštejna se snaţil o udrţení reformačního ducha na Moravě a v Čechách. Zletilý
Václav III. Adam navazuje na svého poručníka a hlásí se k protestantismu. Václav dbal
o náleţitý řád v církvi a na tento popud sepsal v roce 1568 církevní řád, jímţ zavedl víru
podle Lutherova učení. Václav se ve čtyřicátých letech zasadil o vyhnání řeholních řádů
z území Těšínského kníţectví a přistupoval k sekularizaci a následným odprodejům
jejich majetků. K tomuto kroku se uchýlil nejspíše kvůli sloţité finanční situaci.
Po smrti Václava III. Václavova manţelka Sidonie Kateřina vydává v roce 1584
druhé vydání církevního řádu doplněné o další dodatky. Luteránská víra byla jiţ pevně
zakořeněná v širokých vrstvách těšínského obyvatelstva - šlechty, měšťanů i poddaného
lidu. Moţným ulehčením rozšiřováním protestantské víry bylo připraveno husitstvím,
které sem pronikalo z Moravy.48
Císař Rudolf II. vydal 9. července 1609 Majestát na náboţenskou svobodu,
na jehoţ základě byla českým evangelíkům umoţněna svoboda vyznání. Slezsko se
ke svobodě vyznání připojilo záhy, 20. srpna 1609. Zdálo se tedy, ţe rozvoj evangelické
církve nemohlo nic ohrozit. Dokument zaručoval právo na ponechání odňatých kostelů
a dovoloval výstavbu nových chrámů a škol.49 Následník Václava III. Adama, jeho syn
Václav I. Adam, nejprve pokračoval v utuţování luterského učení, ale na přelomu let
1609-1610 konvertuje ke katolicismu. Jeho krok je velice zvláštní, protoţe evangelická
církev byla právě v největším rozkvětu.
V době českého stavovského povstání panoval na Těšínsku Bedřich Vilém
(1617-1625) a v dalších letech třicetileté války Alţběta Lukrécie (1625-1653), jeţ byla
poslední panovnicí rodu Piastovců.
Následkem uzavření vestfálského míru v roce 1648 byl v letech 1653-1654
dramaticky zredukován počet protestantských svatostánků ve Slezsku. V roce 1653 byla
48

Rudolf Říčan, Evangelická církev na Těšínsku, Křesťanská revue, 1959, roč. 26, s. 139.
Józef Szymeczek, Vznik Československa a evangelíci augsburského vyznání v Těšínském Slezsku 19181923, Český Těšín 2010, s. 32.
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zřízena církevní komise, jejímţ cílem bylo zahájení rekatolizace v Těšínském kníţectví.
Komise si stanovila za úkol uzavření všech evangelických kostelů a vyhnání pastorů. Jiţ
v roce 1654 církevní komise zabrala 27 evangelických kostelů na území dnešní české
části Těšínského Slezska,50 mezi nimi například kostely sv. Kateřiny ve Vendryni,
kostel Boţího Těla v Gutech, kostel Všech svatých v Sedlištích a v neposlední řadě
i kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku.

50

Ibidem, s. 33-34.
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5. Vývoj gotické a renesanční architektury v okresu FrýdekMístek
Kapitola se pokusí nastínit a shrnout vývoj architektury v kontextu gotického
a renesančního slohu od poloviny 13. století do třicetileté války. Studie si klade za cíl
analyzovat architekturu na území okresu Frýdek-Místek a pokud moţno, nalézt analogie
v nejbliţším okolí, popřípadě na celém území České republiky. V rámci kapitoly je
zkoumána

urbanistická

struktura

vybraných

středověkých

historických

jader

významnějších měst. Vývoj architektury je pro větší přehlednost rozdělen do sféry
sakrální a profánní.

5.1 Urbanistický vývoj vybraných městských historických jader
Pojmem „historická města“ se rozumí vznik sídlišť městského typu zakládané
daleko před 13. stoletím, jeţ podněcovala rozvoj řemesla a obchodu. Sídliště bývala
zpravidla nejdříve stavěna na důleţitých obchodních stezkách. Kolem vznikajících
městeček bylo většinou budováno opevnění, aby byly schopny zastat případnou
obrannou funkci. Teprve sídliště budována po 13. století, jeţ přetrvala v přeměněné
podobě - vzniklá následkem dalšího vývoje – lze povaţovat za skutečná města. Svým
postupným vývojem se profilovaly jako urbanistické unikátní části, jeţ byly v dobách
minulých zárodkem dnešních rozsáhlých měst. Především rozvoj v 19. a 20. století měl
vliv na jejich současnou podobu. Právě v tomto období se často zásadně změnila
urbanistická struktura a panoramata jednotlivých měst.51
Tehdejší oblast severní Moravy, na níţ leţí města Místek a Brušperk, se
vyznačovala členitým terénem, jenţ ze začátku neposkytoval zcela optimální podmínky
pro kvalitní ţivobytí. Nedocházelo tak k plynulému kontinuálnímu osidlování území.
Teprve během 30. let 13. století se mezi říčními toky Odrou a Ostravicí formovala
významná drţava aristokratického porýnského rodu Hückeswagen, jeţ vytvořila základ
několika středověkých panství na území dnešního Frenštátska, Místecka, Novojičínska
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Jana Koudelová, Stavebně historický vývoj městských jader Příbora, Místku a Brušperku, Historická
města a památková péče, Opava 2012, s. 30.
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a Příborska, s nimiţ je úzce spjata také postava olomouckého biskupa Bruna
ze Schauenburka, jenţ území odkoupil v rozmezí let 1252-1258.52
Hranice historického jádra se dají obecně definovat podle průběhu linie
městského opevnění, pokud se alespoň torzálně dochovalo. V případě měst Místku
a Brušperku se ţádné hradby a ani jejich doloţitelný náznak nedochovaly. Naopak
město Frýdek jisté fortifikační prvky vykazuje z dochovaných 150 metrů původní
městské hradby. Nicméně u výše zmíněných měst existovalo jisté vymezení vnitřního
města, které mohlo být dáno jen jednoduchým ohrazením, například v podobě
městských bran. Pomůckou k vymezení nejstarších historických jader by mohly být
starší předměstí, jeţ obklopovaly samotnou nejstarší část, ve vztahu náměstí k jeho
zástavbě, popřípadě čísla popisná jednotlivých staveb, i kdyţ to nemuselo vţdy platit,
z důvodu přečíslování objektů.
5.1.1 Frýdek
Město lokačního typu bylo vysazeno na „zeleném drnu“ a zároveň podmíněno
výstavbou zeměpanského gotického hradu, kolem nějţ se začala logicky pozvolna
soustřeďovat středověká zástavba. Podobně jako tomu bylo u mnohých jiných měst
Těšínského kníţectví, jenţ taktéţ vznikaly v první polovině 14. století – Bílsko
a Fryštát, půdorysná dispozice vznikajícího Frýdku byla ovlivněna terénní situací.
Půdorysně středověké město odpovídalo oválu.
Poddanské město bylo situováno východně od hradu, na vrchovině oddělené
na jihu strmým svahem prudce směřujícím k řece Ostravici. Vyvýšená dispozice byla
velice výhodná z hlediska bezpečí proti povodním, jeţ se jinak rozlévaly do širokého
okolí. Dalším významným aspektem ovlivňující půdorys města byl tvar trţiště, jeţ
zaujalo značnou část intravilánu.
Západní okraj náměstí byl nejspíše v počátcích utvářen příkopem se zemním
valem a dřevěnou palisádou. Vzhledem k existenci tvrze se rovněţ předpokládá
fortifikace, jeţ by navazovala na opevnění městského jádra. Jisté relikty městských
hradeb z první poloviny 14. století, jsou dodnes znatelné například ve zdech domů
ve Farní ulici.

52

Ibidem, s. 148.
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Historické jádro Frýdku je tvořeno obdélníkovým náměstím – dnes Zámeckým
náměstím - které zaujímá plochu 0,69 hektaru.53 Kromě trţiště se město skládalo
ze sedmi hlavních ulic, sedmi vedlejších ulic a před farním kostelem sv. Jana Křtitele se
rozkládalo volné prostranství. Na obdélníkovou dispozici náměstí měla jistý vliv
i hlavní komunikace, procházející centrem města. Obchodní stezka směřovala z Místku
na sever, přes Ostravici a dále okolo hradního vrchu. Vstup do města byl otevřen
městskými branami z dnešní ulice Hluboké a na východní straně z Těšínské. Důleţitá
ulice, jeţ vybíhala z náměstí, vedla ke kostelu. Na trţiště byla napojena síť přímých
ulic, které v jádru města vytvářely domovní bloky, jeţ byly tvořeny úzkými hlubokými
dřevěnými domy. Dál od jádra pak byly ulice uţší a zástavba domů byla přizpůsobena
členitému terénu.
Urbanistická struktura historického jádra města Frýdku zůstala zachována i
navzdory probíhajícím nevhodným přestavbám v průběhu 18. století a také na konci 19.
a začátku 20. století. Z období druhé poloviny 16. století se dochovala středověká
zástavba síňových dispozic s renesančními sklepy pod měšťanskými domy č. p. 1244,
1245 a 1254.
Analogii na poli rozsahu k frýdeckému trţišti tvořilo například náměstí
ve Fryštátě. V nejbliţším okolí však frýdecké trţiště představovalo dominantu
oproti sousednímu Místku (0,49 ha) i Příboru (0,56 ha).

5.1.2 Místek
Město je lokačního typu s pravidelným trţištěm, bez uliční sítě. Historický střed
města Místku leţí v níţině při západním levém břehu řeky Ostravice, avšak jiţním
směrem se terén zvedá. K definování územního rozsahu vnitřního historického jádra
Místku máme k dispozici jen málo záznamů, které by nám dokázaly s určitostí říci, kam
aţ se původní jádro rozkládalo. S velkou pravděpodobností město Místek nikdy
nedisponovalo opevněním. Přístup do vlastního města byl zajišťován zřejmě jen
branami v ulicích.
Jistý pokrok odhalující podobu historického jádra Místku přinesl ve dvacátých
letech 20. století František Linhart, který na základě písemné zmínky z roku 1691, jenţ
53

Radim Jeţ, Od počátků měst do roku 1434, in: Tomáš Adamec et al., Frýdek – Místek, Praha, 2014, s.
38.
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dohledal, předpokládal, ţe vlastní město uzavíraly dvě brány s parkánem a mohutná
dřevěná vrata. Jedna z bran se nacházela v oblasti Dolní ulice, dnešní ulice Václava
Sládka (dříve Ostravská). Druhá brána pak směřovala na jihovýchod a pokračovala
na jih, v oblasti Horní ulice, dnešní ulice Trţní (kdysi Frýdlantská). Linhart se dále
zmiňuje o existenci zdi, jeţ lemovala krajní dům, po celé délce Horní ulice.54
Jádro, tvořené náměstím, bylo spojeno se západní předměstskou čtvrtí
průchodem, který je dodnes dochován, v rámci přízemního domu č. p. 29 (dříve č. p.
11). Východně od náměstí se pak nacházelo tzv. Zámostí, které bylo odděleno
mlýnským náhonem. V západní části dnešního Antonínova náměstí stával mlýn.
Z důvodu zřízení nové komunikace v roce 1833, která směřovala na Frýdek, utrpělo
půdorysné uspořádání severozápadní části městského jádra značný zásah.
V roce 2001 probíhaly stavební práce, ale nebyly provedeny záchranné
archeologické výzkumy. Přesto byla nalezena kamenná zeď v prostoru podloubí
u západního domovního bloku s domy č. p. 27 a 29. V nálezové zprávě byla zeď
specifikována jako moţná součást fortifikace města. Při pracích byla také zjištěna
existence historických sklepů pod a před budovou č. p. 9. ve Štursově ulici, jeţ byly
zasypány. Po bliţším prozkoumání bylo dosaţeno závěru, ţe se původní sklepy
zasypaly v důsledku rozšíření dnešní Štursovy ulice a došlo tak k posunutí uliční čáry
zhruba o jeden metr. V jiţním domovním bloku, v přední nároţní části byly rovněţ
nalezeny zasypané sklepy pod domem č. p. 44. Před průčelím dnešního objektu č. p. 19,
který se nachází v zadní části starší parcely bývalého měšťanského domu č. p. 44, byla
zaznamenána mohutná kamenná zeď, jeţ vzbuzuje nejasnosti. Nelze potvrdit, ţe se
mohlo jednat o fragment městského fortifikačního systému. Proti moţné hradbě
vypovídá její předpokládaný průběh, jenţ ale nekoresponduje se současnou pozicí jiţní
části západního domovního bloku. Nelze však ani vyloučit, ţe by se mohlo jednat
o městskou bránu, uzavírající Horní (Trţní) ulici. Tuto teorii by potvrzovala nezvyklá
mocnost zdi.55
Identifikace průběhu hranice, vytyčující historické jádro města Místku je
nepřehledná. V roce 1833 a v letech následujících docházelo k průběţným změnám
v rámci vývoje, jeţ znesnadnily čitelnost půdorysného uspořádání. Převáţně v jiţním
a severním úseku se vymezení hranic zdá nespolehlivé. K neblahé situaci rovněţ
přispěla nová výstavba čtyřproudé komunikace, zvané Hlavní třída, jeţ způsobila váţný
54
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František Linhart, Kniha o Místku, Příbor 1929, s. 49.
Viz Koudelová (pozn. 51), s. 187.
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zásah do uspořádání právě jiţní části historického města.56 Výstavba nové Hlavní třídy
neměla za následek pouze odstranění staré části městské zástavby, ale rovněţ zcela
nesmyslně oddělila novodobou centrální část s významnými architektonickými
budovami.
Historické jádro je tvořeno téměř čtvercovým náměstím Svobody (dřívějším
trţištěm) o rozloze 0,45 hektarů, z něhoţ vybíhá pět pravoúhlých ulic do dalších vrstev
města. Severovýchodní ulička vede přímo k farnímu kostelu sv. Jakuba Většího. Tvar
západní části vnitřního města byl z části ovlivněn existencí obchodní stezky, vedoucí
ze severu, z Moravské Ostravy, na jih, do Frýdlantu nad Ostravicí. Úsek této stezky
probíhal centrem Místku skrz jiţ výše zmiňované ulice Dolní a Horní. Vzniklá
komunikace se výrazně projevila v urbanistické struktuře souvislým oválným obvodem
v západní polovině města. Východní část města byla naopak tvořena pravoúhlými
ulicemi, vybíhajícími ze severovýchodního koutu náměstí. Vzniklé spojnice
umoţňovaly propojení měst Místku s Frýdkem. V případě Místku nemůţeme hovořit
o dochování původních uličních sítí.57
Jistou analogii jádra Místku, alespoň co se týče rozlohy, tvoří nedaleké město
Příbor. Města mají totoţná rovněţ i čtvercová náměstí a okolní zástavbu.
5.1.3 Brušperk
Město Brušperk je rozloţeno v prudkém svahu, klesajícím k východnímu břehu
řeky Ondřejnice. Ve městě Brušperku se rovněţ nedochovaly ţádné relikty
fortifikačních systémů, přesto urbanistická struktura historického jádra města zůstala
ve větší míře zachována. Mezi badateli vládne přesvědčení, ţe zde městské opevnění
vystavěno bylo. Údajně mělo být město obehnáno zdmi a valy, které aţ na pár
nepatrných fragmentů zmizely. Podle Františka Pinkavy muselo být nutně kaţdé město
obklopeno alespoň hluboký příkopem. Pinkava odkazuje na dvě ulice Ve Vale (dnes Ve
Svahu a Radniční Val), obepínající vnitřní město z východní a severní strany. Jádro
bylo opatřeno dvěma východy. První, severozápadní, ve směru na Starou Ves a druhý,
směřující na jih ulicí Klepary, která původně pokračovala k Fryčovicím. Na existenci
dvou moţných bran naznačují prostory kolem náměstí, příznačně pojmenovány jako
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Horní a na protější straně Dolní ulice, stejně jako tomu bylo v Místku. Západní hranice
vnitřního města byla pravděpodobně tvořena mlýnskou strouhou.58
Městské opevnění biskupského Brušperku bylo zničeno na konci třicetileté války
švédskými vojsky, které na území vpadly roku 1643. O tomto činu vypovídá písemný
pramen z roku 1727.59 O přímém zničení hradeb se zde nedočteme, ale město zajisté
velmi utrpělo.
Existence jistého fortifikačního systému, vytvořeného ze dřevěného hrazení, jeţ
bylo doplněno po obvodu intravilánu města příkopy a valy, by mohla být doloţena
na základě nálezu provedeného v roce 1918 při kopání kanálu ze sklepa domu č. p. 23
(dříve č. p. 343). V hloubce dvou metrů byly odhaleny tesané trámy, před nimiţ se
nacházely mohutné kůly, které byly následně označeny za součást bývalého mostu.
Podobný nález, ve stejné hloubce byl zjištěn u objektu č. p. 237 (dříve č. p. 175).
Ani určení historického jádra města Brušperku není zcela jednoznačné, avšak
v porovnání s vymezením vnitřního jádra města Místku, se zdá být problematika
poněkud věrohodnější. Katastrální mapa z roku 1826 zobrazuje průběh mlýnské strouhy
na západní straně od centra města. Jisté nejasnosti a komplikace nastaly při regulaci
řeky Ondřejnice a výstavbou okresní silnice.60
Urbanistická struktura historického jádra města Brušperku je určena náměstím
Jana Amose Komenského, mírně lichoběţníkového půdorysu, jehoţ rozloha činí 0, 37
hektaru. Z náměstí vybíhají čtyři koutové ulice a také spojnice, jeţ procházejí
mezi dvěma východními bloky. Ulice K Náměstí a Klepary určují průběh kdysi důleţité
komunikace, jeţ vedla napříč vlastním centrem města. Uliční síť ohraničuje sedm
hlavních bloků. Samostatná uliční síť historického jádra Brušperku zůstala téměř
neporušena. Historické jádro Brušperku, oproti Místku, zaujímá plochu větší o jeden
hektar. Rovněţ se liší svým protáhlým tvarem náměstí, uspořádáním domovních bloků
a charakteristickým rozloţením ve svahu.
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5. 2 Chronologický vývoj architektury sledovaného období, její
charakteristické rysy a analogie
5.2.1 Sakrální architektura
Kapitola se snaţí chronologicky, přehledově pojmout nejdůleţitější sakrální
objekty sledovaného území s poukázáním na analogie. Církevní architektura, jeţ byla
stavěna ve výjimečném a originálním okresu, rozkládajícím se z části na území Moravy
a z části na území Slezska, tvoří zároveň velice sloţitou situaci ve snaze postihnout
ucelený pohled nejen na sakrální architekturu. Zkoumaný architektonický fond tvoří
vyrovnané zastoupení staveb jak na území Moravy, tak i na území Slezska. Je nutno
připomenout, ţe moravskou část spravovalo olomoucké biskupství, jeţ k části svým
drţavám přišlo po odprodeji majetků Hükeswagenových drţav před rokem 1437.
Zatímco město Frýdek se spolu s dalšími obcemi nacházelo na území těšínských
(původně opolských) Piastovců.
Sakrální architektura okresu Frýdek-Místek tvoří rozsáhlý fond objektů, jeţ byly
zakládány jiţ od první poloviny 14. století. Největší část produkce sakrálních staveb je
zprostředkována drobnými kostely, budovanými v menších městech a na venkově, kde
nebyla zastoupena vrchnost, jeţ by stavby finančně podporovala. Moravská část území
sice spadala pod správu olomouckého dominia, ale přednostně se zaměřovala na
rezidenční města.
K nejstarším kostelům se řadí kostel sv. Jiří v Brušperku (kat. 002), o němţ
máme doloţené zmínky jiţ v roce 1305. Kostel disponuje dochovaným gotickým
jádrem v západní části presbytáře a celé lodi. Jisté architektonické prvky – mohutné
opěrné pilíře v západních nároţích vytočené nakoso a okna s půlkruhovými záklenky
tvoří typizované stavební prvky, jeţ se objevují u několika kostelů na území
mapovaného teritoria, bez ohledu na dobu vzniku kostela, ať uţ se jednalo o gotické
stavby či novostavby, vznikající na prahu renesančního a barokního slohu. Tyto prvky
se opakovaně vyskytují chronologicky na kostelech Nanebevzetí Panny Marie ve
Fryčovicích (1345), Všech svatých v Metylovicích (1577), sv. Martina ve Skalici (16121617), sv. Jana Křtitele v Palkovicích (1631), Nalezení sv. Kříže ve Staříči (1656), jeţ
by ale mohl být datován jiţ do 14. století na základě nalezených fragmentů gotického
klenebního systému.
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Písemně doloţené datování kostelů nemusí být jednoznačné. V období, kdy
probíhala protireformace, docházelo záměrně k předatování vzniku kostelů. Zamezilo se
tak přiznání skutečného stáří na obranu proti spojování sakrálních staveb
s nekatolickým vyznáním. Změna datace kostelů byla prováděna také z hlediska zvýšení
zásluh olomouckých biskupů, jejichţ zájmem bylo upevnění katolické víry. V praxi to
znamenalo, ţe pokud se jistý biskup zasadil třeba jen o částečnou přestavbu kostela,
pramenně pak byla církevní stavba vydána za novostavbu, která měla reprezentovat
větší zásluhy. Tyto machinace probíhaly například za olomouckého biskupa Stanislava
Pavlovského.61 O uplatnění tohoto systému bychom mohli uvaţovat právě
u staříčského kostela, jenţ vykazuje znaky gotické architektury, nejen na základě
klenebních reliktů, ale odpovídala by tomu i dispozice prodlouţeného chóru
s mohutnými opěráky.
Na území českého a stejně tak i polského Slezska nebyla architektura středověku
jednotná62 a slezské stavitelství bylo obohacováno lokálními prvky. V případě drobných
venkovských kostelů (Vendryně), se soudy vynáší velice obtíţně, poněvadţ spojitosti
stylových prvků lze nalézat v rámci celého Slezska především u monumentálnějších
staveb, kterými se stavitelé inspirovali při jejich realizaci. Stavby takového měřítka se
na území okresu Frýdek-Místek neobjevují. Na území české části bývalého těšínského
kníţectví se dochoval jen velmi nepatrný počet středověkých sakrálních stavebních
památek. Městské kostely z doby gotické ve Frýdku a Fryštátu, tvoří jediný příklad
dochovaných staveb ve stavu dovolujícím jeho uměleckohistorické srovnání
s architekturou jiných oblastí.
Kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku (kat. 003.3), vzešel pravděpodobně v první
polovině 14. století pod církevní správou vratislavského biskupství, které zakládalo na
území Slezska své kostely. Kostel sv. Jana Křtitele spadá do trojice nejstarších
dochovaných kostelů na území celého Těšínska.63 Farní kostel sv. Jana Křtitele ve svém
jádru obsáhnul původní gotickou stavbu, která se nachází v úrovni nynějšího
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presbytáře. Přímý slezský vliv je patrný především na kvadratické západní věţi, na niţ
byla uplatněna kombinace tufitu, lomeného zdiva a neomítnutých cihel.

Cihly

v kombinaci tufitu, byly vyuţívány u obzvláště staticky zatíţených základových partií
věţí, vysokého presbytáře a pro nesčetné architektonické články. Tradice lomového
kamene, jenţ se uplatňoval na sakrálních stavbách, byla rozvinuta především v hlavním
městě opavské provincie a následně i opavského vévodství – v Opavě, kde se uplatnila u
farního kostela Nanebevzetí Panny Marie (přelom 13. – 14. století) a kostela sv.
Václava (1291-1336).
Dispozice dochovaných hvězdicových kleneb bočních kaplí kostela sv. Jana
Křtitele jsou geneticky spjaté s lokálním slezským přesněji hornoslezským stavitelstvím
ve druhé polovině 15. století. Hvězdice byla hojně vyuţívaný, klenební vzorec
vratislavských kostelů, jeţ v parafrázi nalezneme v kostelech Božího Těla, sv. Alžběty a
sv. Vojtěcha.
V návaznosti na dostavby bočních kaplí kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku je
nutno zmínit, ţe se 15. století na slezském území nevyznačovalo větší realizací
novostaveb, nýbrţ docházelo především k drobnějším přestavbám jednotlivých kostelů.
Příkladem takové to drobné realizace je například i kaple sv. Aneţky při farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Opavě nebo jen torzálně dochovaná kaple ve farním kostele
sv. Martina v Krnově. Na území Těšínska kromě realizací kostela sv. Jana Křtitele je
moţné zmínit jen jednu zásadní přestavbu církevní stavby a to kostela Panny Marie
v Orlové, jenţ se do přestavby vyznačoval ještě svou románskou koncepcí. Na jeho
místě vznikla trojlodní bazilika s obdélným presbytářem a kvadratickou věţí
v západním průčelí.
Půdorysné řešení dispozice frýdeckého kostela sv. Jana Křtitele, včetně
podlouhlého, pětiboce uzavřeného presbytáře, koresponduje a tvoří analogii
ke kostelům sv. Václava v Moravské Ostravě (13. století) a Povýšení sv. Kříže
v Karviné-Fryštátě (druhá čtvrtina 14. století).
Klenební princip lodě a kněţiště sv. Jana Křtitele byl aplikován u dalších staveb okresu.
Valená klenba s lunetovými výsečemi je vyuţita u kostela sv. Martina ve Skalici, sv.
Jošta ve Frýdku a sv. Jakuba v Místku.
Mezitím, co kostely ve Frýdku a Fryštátě odpovídají přímé návaznosti na Vratislavskou
cihlovou gotiku, opavské kostely k vratislavskému okruhu nenáleţí. Nejbliţší analogie
opavské stavební produkce nacházíme v chrámech v hornoslezské Ratiboři, jeţ se
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vyznačují neobvyklou délkou presbytářů městských chrámů, vazbou mezi plánovanou,
ale nerealizovanou šestidílnou klenbou presbytáře v Opavě a klenbami chóru v Ratiboři,
zaniklými v 16. století.64 Opavský městský kostel je moţné uţ v jeho prvních etapách
výstavby ze 14. století přiřadit k lokální variantě architektury na moravsko-slezském
pomezí, která se formovala v opavském vévodství, respektive na jeho levé straně
povodí Odry.
V roce 1345 poprvé zmíněný kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Fryčovicích
(kat. 004), kromě zmíněných masivních opěráků, disponuje i fragmentárně dochovaným
monumentálním lomeným gotickým portálem, jehoţ šikmé kamenné ostění člení
hluboké výţlabky a pruty hruškového profilu. Obdobný styl profilace se dochoval
rovněţ u bočního portálu jiţní zdi.
Společným prvkem kvadratických věţí v západním průčelí mnoha kostelů bylo
členění horizontálními římsami, na sv. Jiřím v Brušperku (věţ 1577-1580) dokonce
v několika výškových úrovních – pod okny a pod hodinami. Častěji bylo kordonovou
římsou odděleno jen nejvyšší zvonicové patro, jako tomu bylo u kostela Nanebevzetí
Panny Marie ve Fryčovicích (věţ před 1560) či sv. Jana Křtitele v Palkovicích (1631).
Na území Slezska se nachází kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Vendryni (kat.
005) doloţený roku 1447. Badatelé pokládají vznik kostela do 10. století, coţ se dnes
vzhledem k dochovanému (spíše nedochovanému) materiálu

jeví

jako zcela

nepravděpodobné.
Rok 1528 můţeme povaţovat za počátek začínajícího renesanční období
ve městě Frýdku a jeho okolí. Datum se váţe k drobné přestavbě frýdeckého zámku jiţ
v renesančních tendencích. Renesance se pak plně rozvíjí s novými drţiteli frýdeckého
panství, se šlechtickým rodem Pernštejnů, kteří se ve 40. letech 16. století zasadili
o přestavbu hradu na reprezentační renesanční sídlo.
Renesance se lokálně projevovala nejčastěji hřebínkovou klenbou, která byla
na zkoumaném území hojně vyuţívaná. V renesančním kostelíku sv. Jošta ve Frýdku
(1612) se uplatnily kříţové hřebínkové klenby v zaklenutí lodi a stejně tak
i v podkruchtí. Renesanční klenební vzorec s vytaţením do hřebínku se rovněţ
uplatňoval v podvěţí a sakristii sv. Jiří v Brušperku. Hřebínková klenba se bohatě
vyskytuje v kostele sv. Jana Křtitele ve Frýdku – v presbytáři, hlavní lodi, podkruchtí,
64
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jiţní kapli sv. Jana Nepomuckého a předsíni. Dále v lodi kostela Všech svatých
v Metylovicích a sv. Jana Křtitele v podkruchtí. Stejný typ hřebínkové klenby je
aplikován rovněţ i na profánní architektuře, zejména v renesančních palácích
frýdeckého zámku, přesněji určeno v arkádových ochozech či v měšťanském domě č. p.
26. na dnešním Zámeckém náměstí.
V Třinci, místní části Guty, se dochoval významný roubený kostelík Božího Těla
(kat. 007), doloţený k roku 1563, vystavěný v renesančním stylu. Specifickým
projevem dřevěné produkce je pouţití ryze iluzivní bedněné klenby v presbytáři, který
ovšem na území České republiky nemá obdoby. Výjimečným prvkem uplatněným
v presbytáři je zaklenutí valenou klenbou, která má pouze dekorativní charakter. Valená
klenba v presbytáři byla stejně tak vyuţita i v kostele sv. Mikuláše v Nýdku (1576),
v němţ se zaklenutí uplatnilo i v chrámové lodi, coţ bylo téměř nevídané. Nejčastěji
bylo uţíváno plochého stropu. V komparaci s gutským kostelem jevil stejné
architektonické znaky kostelního celku jiţ zaniklý kostel sv. Bartoloměje v Třanovicích
(zánik 1903).
V roce 1577 poprvé zmíněný kostel Všech svatých v Metylovicích (kat. 008) byl
postaven v pozdně gotických invencích, ale s renesančními prvky, které se projevily
například při půlkruhovém zaklenutí oken. Další aspekt, jenţ se projevil v exteriéru,
fragmenty malované nepravé bosáţe (kvádrování) v kombinaci barev bílé a červené,
vyslovuje otázku, zda kostel nebyl vystavěn v pozdější době. Barevné řešení exteriéru
staveb je známo aţ z doby renesance. Nabízí se moţnost, ţe výzdoba mohla vzniknout
aţ druhotně, ne nutně při samotné výstavbě kostela. Teorii pozdější výstavby nahrává
zápis v místecké děkanské matrice, kde je uveden rok 1637. Polemika můţe být
opodstatněna dendrochronologickou analýzou, která prokázala stáří krovů nad lodí
a presbytářem k roku 1636-1637.
V přímém okolí dnešního okresu Frýdek-Místek se nachází obec Stará Ves
nad Ondřejnicí,65 jeţ sice není jiţ součástí mapovaného okresu, ale je podobná
počátkům nejstarších lokalit regionu - městu Brušperk a obcí Staříč. Původní název
osady „Bruneswerde“66 vypovídá o jejím zakladateli, jeţ byl olomoucký biskup Bruno
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ze Schauenburka. První zmínka o osadě pochází právě z Brunovy závěti z roku 1267.
Kromě stejného zakladatele měly obce Stará Ves, Staříč a město Brušperk i jinou
podobnost. Pravděpodobně záhy po kolonizaci předlokačních osad bylo přistoupeno
k výstavbě kostelů. Kostel sv. Jiří v Brušperku vykazuje podobnost kostelem sv. Jana
Křtitele ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, jenţ byl původně dřevěnou stavbou. Oba kostely
byly vystavěny na vyvýšeném místě, uprostřed hřbitova, coţ vypovídá zvyklostem 13.
století. Oproti tomu stařičský farní kostel byl situován uprostřed vsi na návsi.67
Počátky dřevěné svatyně sv. Jana Křtitele ve Staré Vsi nad Ondřejnicí jsou
doloţeny jiţ k roku 1375. V 16. století přestal kostel vyhovovat poţadavkům
a technickému stavu. Hejtman Jaroš Syrakovský z Pěrkova dostal v roce 1566 Starou
Ves nad Ondřejnicí společně s Proskovicemi v léno od olomouckého biskupa Viléma
Prusinovského. V roce 1587 Ctibor, jenţ zdědil léno po otci, započal s výstavbou
nového zděného kostela za podpory biskupa Stanislava Pavlovského, který podobné
činy vítal jako podporu protireformačních aktivit. Kostel byl dostavěn roku 1589.
Jednolodní orientovaný kostel vyniká svou renesanční věţí a stylovým řešením
valené renesanční klenby s výsečemi a gotizující sítí ţeber v lodi kostela. Dozvuky
gotického slohu se rovněţ objevují u vnějších opěrných pilířů, štíhlých oken
se zalomenými oblouky a gotického lomeného oblouku, jeţ se uplatňuje v renesanční
architektuře vstupního portálu. Dekorativní prvky v interiéru odkazují na mecenáše rodu
Syrakovských, stejně jako rollwerkové kartuše s rodovými erby na hlavním vstupním
portále, jeţ svým vyuţitím rollwerku odkazují na moţné angaţmá severoitalských
kameníků. Při bliţším prozkoumání kamenných prvků lze odlišit více úrovní kamenické
práce, která probíhala v různých obdobích. Konzoly ţebrové klenby tvoří tvarovou
analogii s kostelem sv. Jiří v Lubojatech, jeţ jsou datovány do dvou etap – starší 13.
století a mladší do přelomu 14. – 15. století.68
V rozmezí let 1612- 1617 postavený pozdně renesanční kostel sv. Jošta ve
Frýdku (kat. 009) představoval příklad vůbec jediné sakrální stavby, jeţ byla situována
za hradbami městského jádra. Stejně tak kostel tvořil jediný příklad votivní architektury
na území mapovaného okresu. Fundátoři kostelíku - Bruntálští z Vrbna byli tehdejší

Historie Staré Vsi nad Ondřejnicí, in: Antonín Grůza - Libuše Dědková, Stará Ves nad Ondřejnicí –
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majitelé frýdeckého panství. Zároveň byli významnými následovníky renesanční etapy,
a také se podíleli na rekatolizaci celého frýdeckého panství. Kostel má zajímavou
půdorysnou dispozici, jeţ se projevuje nečlenitostí stavby – bez zjevného oddělení
presbytáře a lodi. Vznikla jednoprostorová stavba se sloučenými funkcemi do jednoho
prostoru (sakristie byla přistavěna aţ 1791). Kostelík se svým venkovsky a prostě
působícím trojúhelníkovým štítem nemá na zkoumaném území analogii.
Novostavba kostela sv. Martina ve Skalici z let 1612-1617 (kat. 010) byla
fundována rovněţ rodem Bruntálských z Vrbna, na místě menší středověké kaple,
označované jako lesní kaple, u které se předpokládá, ţe byla včleněna do nové stavby
Jana Bruntálského v místě dnešní sakristie.
Kostel sv. Jakuba v Místku (kat. 011) ve své době vzniku mezi lety 1622-1644,
na místě původního dřevěného kostela zasvěceného sv. Mikuláši (1582), byl jedinou
sakrální architekturou na území města Místku. Zvláštností místeckého kostela je řešení
rozčleňování prostoru za pomocí výklenků - nik na fasádě a slepými arkádami
v interiéru. Stejné prvky lze spatřit rovněţ v kostele sv. Martina ve Skalici. Oba kostely
mají i další zvláštní,na našem území nezvyklý, prvek falešného opěrného systému,
včleněného do těla lodi, který ale nemá opěrnou funkci. Vtaţených pilířů do lodi je zde
vyuţito jen z estetického hlediska. Oba kostely mají venkovní opěráky, které zajišťují
opěrnou funkci.
Stavební produkce architektury pokračovala i navzdory válečným událostem
třicetileté války. Kostel Božího Těla v Jablunkově (kat. 012) v roce 1620 (poprvé
doloţen k roku 1447, zřejmě však na jiném místě) podstoupil rozsáhlou renesanční
rekonstrukci, při níţ byla hlavní prostora kostela nově zaklenuta klenbou se štukovými
ţebry a terči. Ve 20. století renesanční stavba utrpěla stavebním zásahem, při němţ byl
celý presbytář s opěrným systémem pohlcen přístavbou nově vzniklého transeptu a
presbytáře.
V roce 1631 bylo započato s výstavbou kostela sv. Jana Křtitele v Palkovicích
(kat. 013). Zevnějšek kostela působí mohutně, ještě poněkud goticky. Pocit umocňují
mohutné opěráky lemující obvod lodi. V nároţích západního věţového průčelí jsou
opěráky vytočeny nakoso. Interiér je však jiţ renesanční, pouţitím výsečových kleneb
v presbytáři a hřebínkové klenby v podkruchtí.
Obec Sedliště spadala pod vratislavské biskupství, díky kterému se v rámci
soupisů desátku dochovala písemná zpráva o předchůdci kostela Všech svatých
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(kat. 014) z průběhu 14. století. Novostavba byla nejspíše vybudována na starých
základech středověké stavby, kterou nechal vystavět bruzovický farář Jan Scultetus jiţ
v roce 1624, nebo vznikl na popud šlechtického fundátora hraběte Jiřího z Oppersdorfu
(1638).
Významným pozůstatkem odkazujícím na gotickou periodu 1656 kostela Nalezení sv.
Kříže ve Staříči (kat. 015) představují gotické fragmenty klenebního systému, avšak
svou dispozicí se vyznačuje jako typická renesanční longitudiála. Relikty prostých
klenebních ţeber klínového profilu kostela Nalezení sv. Kříţe tvoří stylovou analogii
s kostelem sv. Jana Křtitele. Tento jednoduchý styl profilace se vyskytoval ve
francouzské poklasické gotice, jeţ se u nás projevovala od konce 13. století.
Zda lze výtvarné umění na území dnešního okresu chápat jako umění moravské,
slezské, lokální či jejich skloubenou podobou je velice těţké určit. V rámci stavební
produkce českého Slezska je nutné si uvědomit, ţe Slezsko bylo homogenní oblastí a
nemůţeme se vymezit jen vůči Vratislavi, která by udávala neměnný formální styl do
všech ostatních oblastní Slezska. V rámci gotické architektury jsou typově různící se
okruhy míseny. Výmluvným příkladem je Ratibořské a Těšínské kníţectví, které
v rámci stavební stylové produkce v komparaci s Vratislaví vykazují rozdíly.

5.2.1.1 Dřevěná sakrální architektura
Vznik dřevěných sakrálních staveb je výsledkem lidové architektury, která
souvisela s celou řadou faktorů, ať uţ geografických, historických nebo náboţenských.
Ve stavbách se prolínaly stavební tradice jednotlivých území spolu s konfesemi
jednotlivých stavebníků či poţadavky náboţenských a aristokratických institucí.
Urbanisticky bývají zasazeny na okraj vesnice či na návrších, izolovaně od okolní
zástavby a často bývají stejně jako zděné stavby obklopeny hřbitovem a vzrostlými
stromy.
Dřevěné sakrální stavby se všeobecně dochovaly ve větším mnoţství
ve východních Čechách, na severní Moravě a ve Slezsku.69 Nejstarší dřevěné kultovní
stavby pocházejí z doby před christianizací, která následně vyţadovala výstavbu
zděných staveb, z důvodu negativního vztahu ke dřevu, které se církvi nezdálo příliš
69
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reprezentativní ke stavbě křesťanských svatyní. V raném středověku znamenaly dřevěné
sakrální stavby jakýsi ústupek církve před lidovou tradicí, který byl odůvodněn
rychlejším šířením křesťanské nauky. Dalším důvodem výstavby specifických staveb
v podhorských a horských oblastech bylo dávání přednosti dřevu před pevnými
materiály, z důvodu přebytku vhodného stavebního dřeva v místě výstavby. Materiál se
nemusel dováţet zdaleka. Zpracovávání dřeva v beskydské a jesenické oblasti má
nejdelší tradici ze všech řemesel. Rozhodovaly především niţší náklady oproti zděným
stavbám.70
V okresu Frýdek-Místek jsou pramenně doloţitelné dřevěné sakrální stavby,
které se do dnešních dní nedochovaly, a bohuţel mnohdy nemáme ani informace
o jejich vzhledu. První příklady pocházejí jiţ ze 14. století: kostel sv. Vavřince
v Paskově z roku 1368.71 Kostel stál přibliţně ve stejných místech jako dnešní zděný
barokní chrám z let 1740-1746. O podobě dřevěného kostela nemáme pramenné
informace.
Další původně dřevěnou stavbou je kostel sv. Šimona a Judy v Lískovci, který
mohl být podle domněnky zaloţen jiţ na konci 14. století (poprvé zmíněn 1617).
Samotná obec Lískovec vznikla ve druhé polovině 14. století nebo na počátku 15.
století. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1450, kdy ves Lískovec náleţela
k frýdeckému kníţecímu panství. Jediné zmínky o kostele nalezneme v kronice
frýdeckého děkana Karla Josef Schippa72 z roku 1826, kde je uvedeno, ţe byl dřevěný
kostel jiţ ve velmi špatném stavu a hrozilo mu zřícení. Karel Schipp uvádí, ţe kostel sv.
Šimona a Judy nebyl velkých rozměrů - sotva pro dvě stě lidí. Frýdecký děkan Schipp
se zasadil o jeho obnovu. Započal s výstavbou nové zděné stavby v letech 1790-1791.73
Kostel sv. Jakuba Většího v Horních Domaslavicích býval další dřevěnou
stavbou okresu Frýdek-Místek, jehoţ počátky jsou spolu s farou doloţitelné k roku
1350.74 Podle lidové tradice stál dřevěný kostel pod vrcholem kopce Vidíkov. Kostel po
čase

ztrouchnivěl

a

kolem

roku

1745

byl

vyvrácen

větrem

a následně nahrazen stavbou zděnou v pozdně barokním slohu.
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Obecně nejstarší, alespoň z části, dochované dřevěné sakrální stavby pocházejí
z 15. století. Starší stavby lze rekonstruovat pouze na základě archeologických
průzkumů. Nejstarší stavby se pravděpodobně budovaly v dráţkové konstrukci –
vyuţívala se u ochozů, přístřešků nebo předsíní – s výplněmi ze dřeva, které byly
vystřídány roubením. Z architektonického hlediska šlo o jednoduchou obdélnou loď
s pravoúhle či polygonálně uzavřeným presbytářem. Stavebním materiálem bylo
nejčastěji modřínové, smrkové nebo jedlové dřevo. Ke stavbě větších konstrukcí,
například u zvonice, se pak pouţívalo tvrdší dřevo dubové nebo bukové. Roubené stěny
kostelů byly pak následně pobity prkny nebo šindelem. Aţ na vzácné výjimky se
nesetkáváme s dochovanou dřevěnou klenbou. Dochované stavby jsou převáţně
plochostropé.75
K nejstarším dřevěným sakrálním stavbám v mapovaném území a celkově
na Moravě a ve Slezsku patří kostel sv. Michaela Archanděla v Řepištích, postavený
na slezské plošině, datovaný do poloviny 15. století. Kostel byl však v letech 18671891 bohuţel z velké části přestavěn do dnešní podoby.76 Razantním zjednodušením
sakrální stavby došlo k odnětí starobylého vzezření. Původní kostel byl dokola obehnán
zastřešeným ochozem, kostel tak tvořil velice podobnou analogii kostela Všech Svatých
v Sedlištích. Kvůli značně upravenému interiéru a exteriéru není moţné určit, do jaké
míry je stavba původní.

Výstavba řepišťského kostela byla pod přímým vlivem

gotického slohu, jeţ se projevil jednoduchou obdélnou lodí

s polygonálně

nebo pravoúhle zakončeným kněţištěm, strmou sedlovou střechou s věţí nebo
samostatně stojící zvonicí, nad okny se vyuţívaly sedlové portálky.
K roku 1447 je doloţena existence několika dřevěných sakrálních staveb, jeţ
jsou uvedeny v seznamu tehdejších farností, který byl obsaţen ve svatopeterském halíři.
Samozřejmě není vyloučeno, ale ani potvrzeno, ţe stavby pocházejí z dřívější doby, jiţ
z doby okolo poloviny 14. století. K těmto stavbám se řadí kostel sv. Jiří v Dobré,77
jehoţ rekonstrukci vzhledu provedl Rostislav Vojkovský. Podle jeho návrhu se jednalo
o

podélnou

stavbu s pravoúhle

uzavřeným

kněţištěm,

se zvonicovou

věţí

na lichoběţníkovém půdorysu, jeţ byla situována mimo tělo lodi. Zvonice vznikla aţ
v pozdější době, mezi lety 1636-1652. V letech 1682-1686 bylo přistoupeno k výstavbě
zděné novostavby na místě dřevěného kostela.
75

Viz Frolec – Vařeka (pozn. 69), s. 47-48.
Viz Polášek, (pozn. 71), s. 63.
77
Ibidem, s. 81.
76

34

O nejstarším dřevěném kostele sv. Michaela archanděla ve Stříteži78 nemáme
ţádné zprávy týkající se jeho vzhledu. Víme, jen, ţe stával na malém pahorku. V roce
1666 byl na místě původního zchátralého kostela vystavěn nový dřevěný kostel, který
měl mít podle vizitačního protokolu z roku 1688 v presbytáři klenutý strop, loď byla
plochostropá, bohatě malovaná. Kostel pak měl zvonici připojenou k tělu. V roce 1806
byla dřevěná stavba opět nahrazena zděnou.
O kostelu sv. Kateřiny v Ropici

79

nemáme do 17. století ţádné informace.

Vizitační protokol z roku 1688 odhaluje, jak původní dřevěná stavba vypadala. Kostel
byl široký s dostatkem světla. Dřevěná zvonice byla součástí samotné chrámové stavby.
Presbytář byl zaklenut na způsob valené klenby, loď kostela byla plochostropá. Podél
bočních stěn kostela vedly chóry. Protokol uvádí, ţe kostel v Ropici byl ve velmi
dobrém stavu. Ve Slezsku patřil k nejhezčím dřevěným kostelům, ale během několika
let rychle zchátral a v letech 1733-1735 byl nahrazen opět stavbou zděnou.
Kostel sv. Stanislava v Bruzovicích byl také jako všechny předešlé kostely,
uveden ve svatopeterském halíři, sepsaném v roce 1447.80 Ve vizitačním protokolu
z roku 1652 je stručný popis dřevěného kostela, jenţ má přilehlou dřevěnou věţ se třemi
zvony. Podle protokolu byl kostel ve velmi dobrém stavu, není proto jasné, z jakého
důvodu byl rozebrán a v letech 1674-1677 nahrazen zděnou stavbou.
Původní kostel Navštívení Panny Marie v Soběšovicích81 podlehl zkáze v době
nájezdů husitů. Následně byla zřejmě vybudována nová sakrální stavba ze dřeva, o níţ
se zmiňují vizitační protokoly z roku 1654 a 1679. V pozdějším protokolu je filiální
kostel Navštívení Panny Marie popsán jako ruina v dezolátním stavu, které hrozí zkáza.
Podle ústní tradice, nepodloţené pramennými materiály, převezli dřevěný kostel
z Dobré do Soběšovic v roce 1681. Dřevěný kostel sv. Jiří z Dobré jiţ nebyl potřebný,
poté co František Eusebius nechal vystavět v Dobré zděný kostel. Bohuţel se ani tato
stavba do dnešní doby nedochovala. Kvůli svému tragickému stavu musel kostel v roce
1789 ustoupit zděné architektuře.
Poslední stavbou spadající do poloviny 15. století je kostel sv. Bartoloměje
v Třanovicích.82 První písemná zmínka pochází aţ z roku 1652, předpokládá se ale, ţe
vznikl jiţ dříve. Podrobnější popis podoby kostela přináší v roce 1688 tentýţ vizitační
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protokol, který hraje důleţitou roli při popisu téměř všech výše zmíněných kostelů.
Kostel sv. Bartolomějeje popisován jako dřevěná stavba s jedním chórem, s velmi
malou a úzkou sakristií, jeţ měla jen jedno malé okénko. Kostel měl věţ přistavenou
k lodi, kolem níţ byl krytý ochoz s šindelovou stříškou. Stejně jako v kostele sv.
Michaela archanděla ve Stříteţi a v kostele sv. Kateřiny v Ropici byl presbytář sklenut
do podoby valené klenby. Stejně tak je také u všech zmíněných sakrálních staveb v lodi
kostela plochý strop. V roce 1817 byl třanovický kostel prohlášen za nezpůsobilý
k bohosluţbám a následně uzavřen. V následujících letech proběhly pokusy o záchranu
kostela nejnutnějšími opravami. Kostel se nepodařilo zachránit a v roce 1902 byl
nahrazen zděnou stavbou.
Na počátku 16. století došlo, zejména pod vlivem doznívajících gotických forem
uplatněných ve zděné sakrální architektuře, k početnějšímu budování trojboce
zakončených presbyterií u nově vznikajících dřevěných kostelů. Také se začaly stavět
věţe s lehkou konstrukcí z dlouhých trámů s mírně skloněnými stěnami, které měly
na základní těleso ve tvaru kolmého jehlanu nasazeno větší skříňovité zvonicové patro,
na které nasedala jehlancovitá střecha. Věţe se zpočátku budovaly jako samostatné
stavby v sousedství kostela po jeho boční straně, časem se volně připojovaly ke kostelní
lodi nad hlavním vstupem a navazovaly na starší zastřešené předsíně. Prostor
mezi věţní konstrukcí a střechou na kostelní lodi vymezovala značně niţší sedlovitá
stříška. Teprve postupem času se věţ stala nedílnou součástí konstrukce dřevěného
kostela.
Od 16. století postupně přibývá detailů na stavbách dřevěných kostelů, které jsou
přizpůsobovány vlivům právě platného uměleckého slohu, i kdyţ někdy opoţděně
a ve zjednodušené podobě. Proměňuje se například tvar přechodu mezi kostelní lodí
a presbyteriem – tedy triumfálního oblouku. Místy se zachovává příčný trámec pod jeho
vrcholem, i kdyţ dřevo jako materiál neumoţnilo dát oblouku stejný tvar jako
u zděných sakrálních staveb. Triumfální oblouk má většinou tvar silně stlačeného
segmentu. Přibývá více oken, celkově se zvětšují, zasklívají se, výjimečně i barevným
sklem. U většiny kostelů se setkáváme s bedněnými pavlačemi, které bývají dekorativně
pomalované, a setkáváme se i s dekorativní výzdobou stěn.83

83

Viz Adamczyk (pozn. 70), s. 8.

36

Významnou stavbou býval renesanční kostel Povýšení sv. Kříže v Bystřici
nad Olší z roku 1587,84 který ve své původní podobě stál aţ do roku 1897. Kostel byl
malých rozměrů s pětibokým presbytářem, bez krytého ochozu, s nízkou vtaţenou věţí.
Kostel byl sice od roku 1897 znovu budován ze dřeva, ale uţ v odlišné podobě.
Kostel sv. Bartoloměje ve Frýdlantu nad Ostravicí stával v nejstarší části města,
dnes nazývané Kamenec. První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1580.85 Kostel
byl postaven celý ze dřeva a zřejmě se jednalo o stavbu menších rozměrů, poněvadţ byl
nazýván „kostelíkem“. Nový zděný kostel byl vybudován v letech 1665-1672.
Také kostelu sv. Mikuláše v Rychalticích předcházel dřevěný, doloţený k roku
1506.86 Zděná novostavba pak vznikla mezi roky 1727-1729.
Roubený Kostel sv. Mikuláše v Nýdku byl vybudován v roce 1576.87 V roce
1798 muselo být přistoupeno k přestavbě, protoţe původní stavba byla zchátralá.
Při generálních opravách byl zároveň významněji přestavěn. Kostel byl podezděn, boční
zdi byly pobity deskami – bylo provedeno tzv. deštění, střecha byla obnovena a spolu
s věţí podstatně sníţena. Jako jeden z mála kostelů byl sice radikálněji přestavěn, avšak
nebyl nahrazen trvanlivějšími materiály.
V 16. a 17. století loď kostela získává na svém obvodu podsíň s jednoduchou
sloupkovou konstrukcí, částečně chráněnou prkenným bedněním, s pultovou šindelovou
stříškou. Podsíně původně obtáčely i věţ, například u nedochovaných, jiţ výše
zmíněných kostelů v Bystřici nad Olší a Řepištích. Dochovaly se u kostelů v Sedlištích
a Gutech.88
Dřevěných kostelů bývalo velké mnoţství, ale jejich skupina se začala časem zuţovat.
Při zanedbání údrţby, dřevo podléhá rychlé zkáze vlivem povětrnostních podmínek,
velmi často docházelo k poţárům nebo se stavba stávala nepotřebnou z důvodu
výstavby nového zděného kostela, který byl mnohem reprezentativnější neţ roubená
stavba. Celkově mají dřevěné stavby příchuť nouzovosti či provizoria. Počet dřevěných
kostelů na našem území se přímo katastrofálně sníţil v průběhu 19. století.89
Z přehledu výše zmiňovaných kostelů je moţno vyčíst, ţe dnešní okres FrýdekMístek byl velice bohatý na tradici výstavby dřevěné sakrální architektury. Téměř
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v kaţdé vesnici se takovýto kostel nacházel. Jen u mála případů se však pozdější
generace opět rozhodly pro vyuţití původního, méně trvanlivého materiálu při výstavbě
nových kostelů, které jsou vystaveny uţ v pozdějších tendencích, například
v romantickém slohu. Přesněji určeno se jedná o kostel Povýšení sv. Kříţe v Bystřici
nad Olší, kostel sv. Mikuláše v Nýdku a kostel sv. Michaela Archanděla v Řepištích.

5.2.3 Profánní architektura
Navzdory faktu, ţe profánní architektury se jistě obecně stavělo více neţ
sakrální, v míře dochování není světská architektura na území dnešního okresu FrýdekMístek ani zdaleka zastoupena v tak hojném počtu, jako tomu je u produkce sakrální
architektury. Ve světské architektuře se gotika na sledovaném území projevovala v prvé
řadě v rámci fortifikační architektury. Dochovaný fond je reprezentován především
výšinným hradem Hukvaldy. Zástupce profánní architektury musíme hledat ve větších
městech, respektive ve Frýdku, Místku a Brušperku, u jejich rozvíjejících se městských
jader – historické zástavby měšťanských domů, s jádry pocházejícími aţ z doby
renesance. Na základě velmi nepatrného mnoţství dochované středověké profánní
architektury není moţné vytvořit ucelenější pohled na vývoj stavební produkce, natoţ
pak dosáhnout uměleckohistorického srovnání celku.
Nejstarším stavebním počinem dochovaným na území dnešního okresu FrýdekMístek, je jeden z největších moravských hradů, hrad Hukvaldy (kat. 001), který byl
vystavěn někdy mezi lety 1228-1285 na skalnaté vyvýšenině, porýnským rodem
Hückeswagen – nejspíše Frankem.
Dispoziční podobnost nejstarších částí hradů vykazuje hrad Hukvaldy s hradem
Starý Jičín (přelom 12. - 13. století, první písemná zmínka 1240), jenţ byl vystavěn
za účelem obsazení pohraničního prostoru Arnoldem Hückeswagen. Starý Jičín se
nachází v blízké vzdálenosti od hradu Hukvaldy a je jen o pár desítek let starší stavbou,
kterou pravděpodobně opustil Frank Hückeswagen (syn Arnoldův) kolem poloviny 13.
století a přesídlil na právě zbudovaný hrad Hukvaldy (1257-1285).90 Obě nejstarší jádra
hradů (východní vrchol nynější zříceniny hradu Hukvaldy) vykazují stavební dispozici,
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která byla typická pro 13. a počátek 14. století. – byla zaloţena na půdorysu protáhlých
oválů, jejichţ delší osa byla namířena proti vstupu, s do čela hradební zdi včleněnou
úzkou okrouhlou věţí. V roce 1256 získává rozsáhlé území olomoucký biskup Bruno ze
Schauenburka. V následujícím období se hrad rozšiřuje ještě v gotických invencích
stavbou paláce a především rozsáhlých fortifikačních prvků. Hrad musel být schopný se
ubránit případným dobyvatelům.
Při prvních stavebních počinech všeobecně nově zakládaných měst musela být
řešena jejich ochrana za pomocí fortifikačních prvků. Nejdříve se jednalo o vyuţití
přírodních dispozic za pomocí valů, příkopů, jimţ popřípadě vypomáhaly dřevěné
palisády.
Město lokačního typu Friedeck (1327), zaloţené těšínským kníţetem Kazimírem
I. z rodu Piastovců, se začalo pozvolna rozvíjet kolem novostavby stejnojmenného
zeměpanského gotického hradu (kat. 003. 1), k jehoţ stavbě bylo přistoupeno v letech
1327-1339. Kníţe se rozhodl přistoupit k výstavbě stráţního hradu z důvodu dohledu
nad pohraničním územím a rovněţ i nad obchodní stezkou, jeţ tudy vedla. Frýdecký
hrad měl stejnou půdorysnou dispozici jako jiţ dříve vybudovaná významná stavba,
nacházející se taktéţ na slezském území – Slezskoostravský hrad (1297). Oba hrady
měly stejného stavebníka – těšínského kníţete Kazimíra I. a téţ shodně disponovaly
nepravidelným obdélným, aţ lichoběţníkovým půdorysem. V době vlády kníţete
Přemysla I. Piastovce (1358-1410) tvořilo analogii k vzniklému městu Frýdku Bílsko
(pol. Bielsko) – z hlediska jeho postavení v rámci kníţecího dominia, relativní shody
v půdorysném lokačním řešení, velikosti a zejména stráţní funkci pohraničního území.
Dispozice nově vznikajících měst byla ovlivňována faktorem nutnosti
zabezpečování sídlišť budováním fortifikačních systémů, které ovlivňovaly stavební
plochu a které v pozdější době bránily jejich rozšiřování. Městské hradby tak měly
kromě primární ochranné funkce podstatný vliv na organizaci vnitřního prostoru města.
Města Frýdek (1. pol. 14. století), Opava, Krnov (1240-1253), Bruntál a Moravská
Ostrava (1371-1376) přistoupila k výstavbě trvanlivějších kamenných hradeb. V Opavě
bylo započato s výstavbou kamenného opevnění velice brzy v letech 1213-1220.91 Do
roku 1253 byly hradby plně funkční včetně tří bran, které umoţňovaly vstup do
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hrazeného města. U frýdeckého městského kamenného opevnění (kat. 003. 2) se
uvaţuje o napojení se na fortifikační systém zeměpanského hradu. Teze zatím nebyla
archeologicky podloţena.
První zástavba měšťanských domů na oválném půdorysu, se začala soustřeďovat
ve druhé polovině 14. století kolem nově zbudovaného hradu. S ohledem na stavební
materiál, kterým bylo především dřevo, se z první etapy výstavby města nedochoval
ţádný z domů. V období renesance se jako hlavní stavební materiál uplatňoval kámen
(v Opavě cihla), který byl vyuţíván i na dekorativní prvky, například ostění oken.
Intaktně dochované okenní ostění měšťanských domů se na sledovaném území
dochovaly jen zřídka. Významný příklad dochovaného ostění na fasádě hlavního průčelí
představuje nároţní dům ve Frýdku čp. 26. Dvoupatrový Wolfův dům s válcovou věţí
stojí na východním nároţí Zámeckého náměstí. Okna prvního patra domu orientovaná
do náměstí jsou osazena kamenným ostěním, jeţ je vymezeného parapetní
a překladovou římsou. Ostění oken jsou profilovány a pravoúhle se zalamují. Doba
vzniku domu byla datována letopočtem 1660,92 jenţ byl vytesán do vstupního portálu,
který je dnes pojat do vnitřních prostor domu. Datace však nemusí souviset s jeho
úplným vznikem, nýbrţ se mohlo jednat jen o určitou stavební etapu. Wolfův dům je
v podloubí zaklenut kříţovými hřebínkovými klenbami, mázhaus pak valenou klenbou
s lunetami.
Zámecké náměstí je tvořeno jedno a dvoupatrovými domy, stojícími na
středověkých parcelách, z nichţ se dochovalo pár objektů síňové dispozice
s renesančními sklepy (domy čp. 1254, 1244 a 1245). Domy se nedochovaly
v intaktním stavu následkem rekonstrukcí a nevhodných přestaveb převáţně
v klasicistních formách přelomu 19. a 20. století.
Moravské město Místek (1420), kromě své urbanistické sítě, nedisponuje
ţádnými vodítky aţ do konce 16. století, z důvodu nedochovaných pramenných
písemností, jeţ pravděpodobně podlehly několikanásobným poţárům. Většinu
středověké parcely, tvořené čtvercovým náměstím, zabírají dvoupatrové domy s pozdně
renesančním jádrem.
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S příchodem renesance (na území Frýdku vymezeno rokem 1528) skončila éra
středověkých hradů a movitější šlechticové si začali stavět vlastní reprezentativní sídla.
O rozsáhlejší renesanční přestavbu frýdeckého hradu se zasadil rod Pernštejnů, který
měl panství v drţbě v období let 1528-1554. Z různých etap renesančních přestaveb se
na zámku dochovalo mnoţství kamenných prvků – ostění oken a portálů, na kterých se
obecně nástup renesance uplatňoval nejdříve před samotnými stavbami renesančního
slohu. Také na hradě Hukvaldy byly v roce 1537 dokončeny stavební úpravy
realizované biskupem Stanislavem Thurzem v pozdně gotickém stylu, jiţ s ozvuky
nastupující renesance. Olomoučtí biskupové se snaţili udrţovat hrad v chodu
a upravovat jej. V 16. století byl upravován a rozšiřován budováním renesančních
paláců a rovněţ byla rozvíjena i fortifikace. Rozsáhla přestavba na hradě probíhala pod
záštitou Thurzových následovníků, především v osobě olomouckého biskupa Marka
Khuena v roce 1555. Marek Khuen nechal vystavět prosluněný renesanční palác
s velkými okny a dřevěnými pavlačemi, jenţ uzavíral severní stranu nádvoří vnitřního
hradu. Z období renesanční přestavby se dochovalo ostění oken. V celém pozdějším
období se olomoučtí biskupové snaţili upevňovat moc nad hradem a mensálním
územím – severomoravského dominia, nazývaného hukvaldské panství.
S hradem Hukvaldy je v době renesance spojena osoba rytíře a hejtmana Jaroše
Syrakovského z Pěrkova, který disponoval úřednickým bytem právě na biskupském
hradě Hukvaldy. Právě zde měl moţnost poznat výhody ţivota v modernějších
prostorách, neţ které nabízely chladné a temné hrady. Jaroš v rámci své funkce
hukvaldského hejtmana zastupoval stavebníka – olomouckého biskupa. Často tak
spolupracoval se zednickými mistry a kameníky.
Před rokem 1566 Jaroš dostal Starou Ves93 jako lenní statek od olomouckého
biskupa Viléma Prusínovského a započal s výstavbou staroveského zámku, který byl
symetrického čtvercového půdorysu, v té době jednopatrový s dalším polopatrem
v podstřeší. Přesto, ţe k určení stavitele zámku nejsou k dispozici ţádné hmotné
prameny, jeho čtyřkřídlá dispozice s uzavřeným arkádovým dvorem dostatečně
vypovídá

o

moţné

účasti

severoitalských

stavitelů

–

kameníků,94

kteří

podle Menclové95 přišli nejspíše ze Slezska a pracovali nejdříve na renesančních
budovách hradu Hukvaldy. Odtud je mohl Jaroš Syrakovský, jakoţto zástupce
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biskupův, naverbovat i na stavební práce spojené s jeho soukromou rezidencí. Italští
mistři zde mohli pracovat na všech kamenných pokojových portálech, jeţ byly
vysekány z pískovce hrubšího zrna, s vysokými římsami, zdobenými různými prvky
například v podobě kanelur, geometrických tvarů. Kamenná ostění oken se
neprojevovala přílišnou zdobností. V průčelí zámku byl vyhotoven pískovcový masivní
bosovaný portál, nad jehoţ římsu nechal Jaroš Syrakovský, jakoţto stavebník zámku,
vsadit dva pískovcové rodové erby Syrakovských a Petřvaldských (medailon jeho
manţelky Kateřiny). Z doby Syrakovských se nedochovaly ţádné informace o tom, jak
zámek vypadal.96
Realizaci výzdoby fasády zámku započal ještě Jaroš, který se nejspíše inspiroval
hlavním hukvaldským palácem, na němţ byla realizována psaníčková sgrafitová
výzdoba, která byla jiţ v sedmdesátých letech 20. století uţ jen reliktně viditelná.
Při následujících stavebních úpravách byly pozůstatky výzdoby odstraněny. V roce
1570 Jaroš zemřel a léno s prozatím jednopatrovým zámkem zdědil jeho syn Ctibor,
který budovu zámku stavebně dokončil, včetně velmi bohatého ikonografického
konceptu sgrafitové výzdoby. Přesto, ţe zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí jiţ nespadá
pod současný okres Frýdek-Místek, tvoří velice cenný příklad venkovské renesanční
architektury, jeţ se dodnes intaktně dochovala v jeho okolí.
Profánní stavební produkce se nevztahuje pouze na reprezentativní sídla, ale
v návaznosti na hrozící nebezpečí vpádu tureckých vojsk do Slezska, které hrozilo
v roce 1529, vyvstala potřeba vystavět soubor fortifikačních opevnění, jeţ by chránily
Jablunkovský průsmyk. Hraničním územím Těšínského Slezska a Horních Uher vedla
od pradávna důleţitá obchodní stezka zvaná Měděná, která slouţila k důleţitým
obchodům. Jablunkovské šance představovaly systém opevnění, který se skládal
z příkopů, valů, hradeb a v pozdější době i z bastionů a vojenských budov.
Za třicetileté války měly Jablunkovské šance významnou úlohu. Zabránily
spojení dánských vojsk pod vedením generála Arnošta Mansfelda s protihabsburskými
povstaleckými vojky v Uhrách. Dánská vojska vpadla do Frýdku 24. prosince 1626,
a do poloviny roku 1627 se jim podařilo město zcela vyplenit. Další těţkou ránu Frýdek
utrpěl vpádem švédských vojsk Lionarda Torstersona v roce 1642. Na celém území bylo
zničeno hospodářství, tím omezen obchod, a nastalo těţké období.
96

Libuše Dědková, Zámek a jeho výzdoba, in: Antonín Grůza - Libuše Dědková, Stará Ves nad
Ondřejnicí – dějiny obce a její dominanty, Ostrava 2013, s. 101.
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6. Mecenáši architektury a stavitelé působící na sledovaném
území
Na poli mecenátu zastávají funkci v největší míře olomoučtí biskupové, jeţ
financovali, jak sakrální, tak i profánní architekturu. V architektuře se nejčastěji
uplatňuje tradiční heraldická výzdoba daných rodů nebo rozdílné dispoziční uspořádání.
Příkladem mohou být erby Dobeše z Boskovic a Hedviky z Rožmberka, nacházející se
na vnitřní straně arkády západního křídla gotického paláce v komplexu hradu Hukvaldy.
Další příklad vypovídající o fundaci tvoří kamenná skulptura rodového erbu
olomouckého biskupa Stanislava Thurza s polovičním lvem a růţemi mezi dvěma gryfy,
datovaný k roku 1537. Thurzův rodový erb se nachází v nadpraţí páté brány rovněţ
na hradě Hukvaldy.97 V Thurzově stavitelské činnosti, v architektuře světské i sakrální,
byla uplatňována pozdní gotika v půdorysu i ve výstavbě. Intenzivní stavební aktivitu
můţeme zaznamenat rovněţ u olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského, který se
na území správy zasadil o velké mnoţství rekonstrukcí sakrálních objektů. Stavební
aktivita biskupů je odůvodněna jednak ze strany reprezentace, komfortního bydlení, ale
souviselo také s rekatolizačním programem.98 Kromě rozsáhlejších rezidencí olomoučtí
biskupové fundovali mnoho drobnějších kostelíků, či jejich přestaveb v panstvích, jeţ
měli ve své správě.
Rovněţ i kníţecí a šlechtické rody se uplatňovaly v pozici donátorů. V roli
samotného stavebníka se Kazimír I. Piastovec, zasadil o vybudování zeměpanského
gotického hradu ve Frýdku (1327-1339). Za účelem reprezentace byl hrad v pozdějších
etapách několikrát přestavován šlechtickými rody, například Pernštejny (1548-1554),
Bruntálskými z Vrbna (po 1584) a poslední velká stavební akce proběhla za hraběte
Jiřího z Oppersdorfu (1637-1644), který byl donátorem celé řady sakrálních staveb.
Podle farní kroniky se podílel i na nové výstavbě dřevěného kostela Všech svatých
v Sedlišti (1638). Donátoři většinou silně ovlivňovali podobu a výzdobu kostelů, avšak
toto privilegium nebylo v Sedlištích uplatněno. V sedlišťském kostele Všech svatých
nenacházíme ţádné indicie, jeţ by potvrzovaly Jiřího z Oppersdorfu v roli mecenáše.
Na území okresu Frýdek-Místek se objevuje zcela ojedinělý příklad kostela,
vystavěného čistě pro votivní účel. Stavebníkem kostela sv. Jošta ve Frýdku (1612) byl
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Florian Zapletal, Z dějin hradu Hukvaldu, Naše Valašsko, sborník prací o jeho ţivotě a potřebách, roč.
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hraběcí rod Bruntálských z Vrbna, buďto Bartoloměj, nebo jeho synovec Jan. Dalším
donátorským počinem Jana Bruntálského z Vrbna byla renesanční novostavba kostela
sv. Martina ve Skalici (1612-1617). Komparace obou kostelů rodu Bruntálských vede
k zcela odlišným ideovým formám, jeţ byly u staveb uplatněny. Moţným důvodem
pro odlišnost staveb byla určena funkcí. Kostel sv. Jošta měl od začátku plnit funkci
pouze votivního kostelíku hraběcí rodiny, kdeţto novostavba sv. Martina byla
vystavěna na místě kaple či menšího kostelíka, který po čase jiţ kapacitně nestačil
farníkům. Kostel byl tedy vystavěn nový a teoreticky mohl napomáhat probíhající
rekatolizaci, jíţ byli Bruntálští velcí zastánci.
V případě financování kostela sv. Jana Křtitele v Palkovicích máme doloţenou
obec. Spolu s datem výstavby se o fundaci obce dočteme na hlavním vstupním portále.
Dělníci, kameníci, tesaři či mistři, kteří se podíleli na výstavbách objektů, zůstali
aţ na malé výjimky v anonymitě. U kostela Všech svatých v Sedlištích máme
doloţeného tesaře Václava Šustka se synem a u sv. Martina ve Skalici zedníka Petra
Schulze. K ostatním objektům se nedochovala ţádná účetní dokumentace k výplatám
stavitele popřípadě kameníků. Neznáme tedy mistry, kteří se na výstavbách svatostánků
podíleli. Tento jev můţe být vysvětlen, buďto ţe mistři mohli být najímáni pouze ústní
domluvou, nebo byly archiválie zničeny ţivelními pohromami – poţáry, jako tomu bylo
například u místeckého kostela sv. Jakuba Většího. Většinou jsme odkázáni
na pramenné zmínky o existenci fary a samotného kostela, v pozdějších dobách
na základě vizitačních protokolů, které vznikaly při kontrolách duchovně pastorační
činnosti a hospodaření církevní instituce. Významným výpovědním pramenem je
vizitační protokol z roku 1688, který předkládá popis vzhledu, stavu a majetku
jednotlivých sakrálních staveb a mnohdy přináší jediné svědectví o jiţ neexistujících
stavbách (kostel sv. Kateřiny v Ropici, kostel sv. Michaela archanděla ve Stříteţi
a mnoho dalších).
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7. Pogotika
Pogotické umění („Nachgotik“)99 jako fenomén tendence gotických prvků, jeţ
prostupují celou etapu renesančního období.
Vymezení sledovaného fenoménu spadá zhruba do období poloviny 16. století a
přetrvává do století následujícího. Na přelomu století můţeme sledovat nejvyšší
intenzitu pogotických projevů. Pogotické prvky se ve sledovaném období projevují
především v sakrálním stavitelství a z hlediska „typologické konformity“ byla gotika
povaţována obecně za „kostelní styl“. Proto je velmi sloţité odlišit přeţívání gotiky od
záměrného znovu vyuţívání jejich prvků - problematika survival/revival.100 Stavební
produkce byla na jedné straně podmíněna domácími tradicemi, které dlouhodobě
uţívaly právě gotické prvky, na straně druhé docházelo i k záměrnému navracení se ke
gotickým formám, coţ v těchto obou polohách – od sebe někdy těţko rozlišitelně –
trvalo hluboko do 17. století.
Pogotické formy se mohly projevovat na základě přání stavebníka, jenţ volil
záměrnou formální koncepci, která mohla navazovat na jistou zaběhlou tradici daného
území, jeţ se projevovala historizujícím a tradicionálním tvaroslovím pogotického
slohu.101 Jednotlivé konfese hledaly potvrzení legitimity prostřednictvím forem
odvozených ze středověké architektury. S reminiscencí středověkých prvků bylo zajisté
spojeno upevňování církevních mocí při obnovování jednotlivých kultů.102
Spojitost moţných pogotických prvků s osobou konkrétního stavebníka, jenţ by
volil záměrnou formální koncepci architektonické památky na mapovaném území, nelze
- aţ na malé výjimky - aplikovat z důvodu absence pramenů. Otázka moţného
architektonického pogotického řešení vyvstává u kaple sv. Anny v kostele sv. Jana
Křtitele ve Frýdku. Kaple je pokládána za původní boční kapli se zachovanou gotickou
hvězdicovou ţebrovou klenbou z 15. století. Kdyţ ale vezmeme v potaz mnohé poţáry
kostela (pro nás důleţitý poţár v roce 1688) a následnou novou výstavbu protější kaple

OJ [Ondřej Jakubec], heslo Pogotické umění, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého
výtvarného umění – Dodatky, Praha 2006, s. 602-603.
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Howard Montagu Colvin, Gothic survival and gothic revival, in: Idem, Essays in English Architectural
History, London 1990, s. 217-244.
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Ondřej Jakubec, Forma sleduje funkci. Sakrální gotizující architektura renesance na Moravě
v průsečíků demonstrace konfesionality a rodových tradic, in: Petr Holý (ed.), Artis historia Sborník
studií o dějinách umění a památkové péči 1. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity,
Ostrava 2006, s. 68-76.
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sv. Kříţe (1688) s totoţným klenebním vzorcem, nabízí se polemika, zda kaple sv.
Anny nebyla rovněţ znovu vystavěna spolu s novou kaplí v reminiscenci gotického
slohu. Přetrvávající gotizující prvky se na renesančních stavbách mohly projevovat
historizujícím gotickým zevnějškem, jako tomu bylo u kostelíku sv. Jošta ve Frýdku
(1612).
Především u dřevěné sakrální architektury byla vazba na tradiční formu udrţována déle.
Příklad tvoří roubený kostel Božího Těla v Třinci – Gutách. Ačkoliv je kostel datován
rokem 1563 v nadpraţí portálu – vyvstávají nad ním hypotézy o jeho pravosti
na základě typu písma inklinujícímu spíše k baroku. Stavba kostelíka byla sice
pramenně datována do 16. století, čemuţ by odpovídala i konstrukce, ale materiálově
odpovídá době barokní. Kostel by tak byl vystavěn v historizujícím duchu. Rovněţ
Kostel Všech svatých v Sedlištích vykazuje historizující formy, ačkoliv byl vystavěn aţ
v roce 1638, tedy na prahu baroka. Pogotické formy se uplatňují ve způsobu ukončení
presbyterií (u kostela Všech svatých se jedná o pětiboké zakončení) či uplatnění
triumfálního oblouku ve tvaru stlačeného segmentu, coţ je dáno nepřizpůsobivosti
materiálu.
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8. Katalog 001 - 015
Katalog zahrnuje architektonické památky na území dnešního okresu FrýdekMístek, svým vznikem datované do doby gotického a renesančního slohu, v rozmezí let
1230-1620. V úvodu jednotlivých katalogových hesel je pro lepší přehlednost předloţen
výčet stěţejní literatury a pramenů zabývající se jednak historií samotných měst, ve
kterých významná architektura vznikala a publikace či periodika věnující se samotným
památkám. Architektonické památky jsou chronologicky prezentovány formou
samostatného katalogového hesla, v němţ je obsaţena stručná historie města či obce od
svého vzniku, pokud moţno s uvedením lokátora případně správy, pod kterou dané
území spadalo. Katalog dále obsahuje datace samotných staveb, které jsou mnohdy jen
orientační a zaznamenávají tak aţ jejich první zmínku například v urbářích. Následuje
stavební historie dané architektonické památky, její stručný popis a popřípadě také
moţnou analogii.
Nabízí se zde moţnost řadit stavby teritoriálně podle jednotlivých správních
obvodů – správní obvod Frýdek-Místek, správní obvod Frýdlant nad Ostravicí, správní
obvod Jablunkov a správní obvod Třinec – ale vzhledem k tomu, ţe toto teritoriální
rozdělení vstoupilo v platnost teprve 1. ledna 2003,103 zahrnuté památky jsou řazeny
chronologicky.
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001
Sklenov, m. č. Hukvaldy
První písemná zmínka 1294
Hukvaldy sloţeny ze čtyř místních částí: Hukvaldy, Horní Sklenov, Dolní Sklenov
a Rychaltice
Správní obvod Frýdek-Místek, katastrální území činí 20,28 km2

Hrad Hukvaldy je jednou z mála památek okresu, jeţ odjakţiva upoutávala
velkou pozornost badatelů. O hradu vzniklo nespočet různých studií, časopiseckých
příspěvků, stavebně historických průzkumů a menších publikací. V přehledu si zmiňme
alespoň některé. Jak uţ nám napovídá název příspěvku Floriana Zapletala: Z dějin
hradu Hukvald,104 všechny články či publikace se zabývají právě historií hradu
a mnohdy i stejnojmennou obcí Hukvaldy. První stavebně historický průzkum nazván
Státní hrad Hukvaldy105 vznikl v roce 1965, od trojice autorů Dobroslava Líbala,
Milady Vilímkové a Marie Heroutové. Také badatelka Dobroslava Menclová se
zabývala jedním z největších moravských hradů ve své publikaci Hrad Hukvald106
z roku 1971. V encyklopedii Františka Spurného a kolektivu: Hrady, zámky a tvrze
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II,

107

jenţ se věnuje severní Moravě, a hradu

Hukvaldy je zde věnováno samostatné heslo. Další stavebně historický průzkum Hrad
Hukvaldy,108 vytvořila Dagmar Černoušková v roce 1993. Průzkum je věnován
problematice objektu tzv. Kulatiny. Romana Rossová a Lucie Augustinková vydaly
roku 2005 rovněţ Stavebně historický průzkum,109 ve kterém mimo jiné shrnují jednak
dějiny obce Hukvaldy a odděleně dějiny hradu. Miroslav Plaček v Ilustrované
encyklopedii moravských hradů, hrádků a tvrzí,110 věnoval hradu Hukvaldy samostatné
104
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heslo. Poslední z výčtu literatury týkající se hradu Hukvaldy je publikace Romana
Vojkovského, Hrad Hukvaldy. Hrad východně od Příbora,111 doplněnou o rekonstrukce
podoby hradu a fotografie.
Dnešní obec Hukvaldy netvořila jen jedna obec, ale byla sloţena z jednotlivých
místních částí, které tvořily samostatné celky. Počátky historie Hukvald sahají do 13.
století a jsou spojovány s budováním hradu.
Jména obce Hukvaldy a také stejnojmenně nazývaného hradu se odvíjí od jména
porýnského

hraběcího

rodu

Hückeswagenů.112

Prvním

představitelem

rodu

Hückeswagenu na našem území byl Arnold.113 Do Čech se dostal prostřednictvím
kolínského arcibiskupa Jindřicha, v jehoţ zájmu bylo utuţení německo-anglického
spojenectví za pomocí sňatku dcery českého krále Václava I. s anglickým panovníkem
Jindřichem III. Přemysl Otakar I. pověřil Arnolda diplomatickou cestou na anglický
dvůr v roce 1228.114
Po splnění jednoho z poslání zůstal Arnold z Hückeswagenu na území Moravy,
kde před polovinou 13. století získal statky v okolí Moravské brány s centrem na hradě
Starý Jičín, za účelem obsazení pohraničního prostoru šlechticem na popud panovníka
Přemysla Otakara I.115 Někdy před rokem 1240 jiţ Arnoldovi patřila rozsáhlá území
mezi městem Hranicemi na západě a řekou Ostravicí, která tvořila hranici se Slezskem,
na východě a dále mezi Beskydami na jihu a řekou Odrou na severu.116 V následné
kolonizaci okolí pokračovali jeho potomci.
Frank, Arnoldův syn, musel z ekonomických důvodů prodat rodové statky
olomouckému biskupovi Brunovi ze Schauenburka (1245-1281). Byl to velice výhodný
obchod, území Frankovi zůstala ve formě léna. Polovinu panství si Bruno nechal
a druhou, výnosnější, polovinu poskytl formou lenního systému podle vzoru
111

Rostislav Vojkovský, Hukvaldy. Hrad východně od Příbora, Dobrá 2012.
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magdeburského lenního práva. Frankovi tak připadla západní část (Příborsko) a rozsáhlé
lesy na jihu (pozdější Frenštátsko). Tím se Frank zbavil těţkostí spojených
se zakládáním nových osad na neosídlené severní straně, k řece Odře, aţ po část
východní, po řeku Ostravici.117
Následník Franka, jeho syn Jindřich z Příbora, přišel o Hukvaldy někdy kolem
roku 1316 z neznámých důvodů. Několik následujících let bylo panství zastavováno
ve prospěch olomouckých kanovníků (Dětřich a Jindřich z Fulštejna).
V roce 1347 bylo celé hukvaldské panství získáno nazpět olomouckým
biskupem Janem Volkem a natrvalo vykoupeno v roce 1359 Janem Očkem z Vlašimi
za podpory císaře Karla IV. Listina z 18. prosince k hukvaldskému panství přičleňuje
také území bývalého léna místecko-frýdlantského118 spolu s dalšími územími na západě
a jihozápadě: Kozlovice, Tichá, Nová Tichá, polovina Závěšic, Sedlnice, Sklenov,
Petrovice, Trnávka, Chlebovice, Metylovice. Výše nově uvedené statky byly
k hukvaldskému panství připojeny spolu s many, právy, poli, lesy, vodami a důchody
spolu s městem Příborem.119
V posledním desetiletí 14. století bylo celé panství vystaveno bojům
mezi moravskými markrabaty Joštem a Prokopem, kteří si navzájem ničili statky. Boje
se rozšířily i na olomoucké biskupství. Příčinou této války bylo dosazení Mikuláše
Rýzmburka na biskupský stolec, coţ se stalo proti vůli obou markrabat. Kvůli válčení
byl biskup Mikuláš donucen znovu zastavit statky ve prospěch svého maršálka Jošta
z Wolfsberga. Celé okolí zpustošily válečné ničivé nájezdy120 z Hukvald.
Po celá léta docházelo ke střídání vlastnictví a zastavování biskupských statků
včetně Hukvald biskupským válečníkům a manům z důvodu nedostatku finančních
prostředků biskupství. Olomoučtí biskupové se neustále snaţili vykoupit statky
ze zástavy nazpět a znovu je zastavovali. Takto se statky dostaly například i ke králi
Zikmundovi, který je ale obratem postoupil dále ze stejného důvodu, z důvodu finanční

117

Ibidem, s. 2.
Frýdecko-frýdlantské manství – léno vytvořil olomoucký biskup Dětřich z Hradce v roce 1288.
Manství obsahovalo města: Místek, Frýdlant nad Ostravicí a obce: Sviadnov, Malé Kunčice, Bahno,
Hodoňovice, Metylovice. Viz Linhart (pozn. 54), s. 12.
119
Viz Vojkovský (pozn. 111), s. 4.
120
To mělo například za následek, ţe nedaleký Frýdeberk, tedy Místek na původním území na Štandlu
zanikl a obyvatelstvo tak bylo nuceno přesunout se o několik kilometrů dál, na území dnešního
historického centra města Místku.
118
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krize. Hukvaldy utrpěly i vpády husitů. Například v roce 1428 padl celý kraj
pod hradem Hukvaldy a jeho široké okolí do husitských rukou.121
V 16. století bylo panství tvořeno hradem, čtyřmi městy a dvaceti třemi
vesnicemi. Moc nad územím měl hejtman, který měl na panství nejvyšší politickou
moc. Zodpovídal za soudní a politickou správu a rovněţ měl i dohled nad zámeckými
budovami.
Dar dvaceti daňků od císaře Maxmiliána biskupu Vilému Prusínovskému
z Víckova v roce 1566 vedl k zaloţení hukvaldské zámecké obory, jeţ se rozprostírala
na pozemcích Horního Sklenova. Obora byla dobudována v roce 1568. Na tomto místě
setrvala 160 let, ale poté byla přesunuta do lesa pod hradem. Vilém Prusínovský se
zasadil i o vznik malého pivovaru, který vznikl rovněţ pod hradem v roce 1567.122
Následkem přesunu vrchnosti z hradu do podhradí vznikla v polovině 18. století
samostatná obec Hukvaldy a stala se sídlem vrchnostenských úřadů. V této době byl
vybudován lovecký zámeček, který slouţil jako letní sídlo olomouckých biskupů.
Od roku 1858 se stala obec Hukvaldy osadou Sklenova.123

121

Viz Vojkovský (pozn. 111) s. 6.
Ibidem, s. 12.
123
Viz Mlčák (pozn. 13), s. 100.
122
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HRAD HUKVALDY
Parcely č. 52-62, 248/1 - 248/4, bez čp.
Rozsáhlá zřícenina v jádře gotického, výšinného hradu, zaloţení mezi lety 1228-1285.
Výrazné přestavby v 15. a 16. století, v roce 1762 zničen poţárem.

Zřícenina hradu Hukvaldy [1] se nachází nad údolím říčky Ondřejnice,
na protáhlém hřbetu se strmě se svaţujícími úbočími. Vrch je orientovaný přibliţně
v ose severovýchod – jihozápad. Na koncích je ohraničen skalnatými vyvýšeninami.
Jeden z největších moravských hradů [2] odjakţiva upoutával velkou pozornost
badatelů, kteří přicházeli s nejrůznějšími datacemi vzniku samotného hradu. O době
jeho zaloţení se názory lišily o více jak půl století, mezi roky 1228-1285, kdy je hrad
doloţitelný v písemných pramenech. Badatelé Dobroslava Menclová124 a František
Spurný125 se přiklání ke vzniku hradu jiţ ve druhé čtvrtině 13. století. Jaroslav Bakala126
pokládá zaloţení do poloviny 13. století na základě archeologických výzkumů, při nichţ
byla nalezena keramika odpovídající pozdější době. Pavel Bolina127 Zdeněk Měřínský
a Miroslav Plaček128 pak před rok 1285, kdy je hrad přímo zmíněn v pramenech.
Například z roku 1234 se nám zachovaly tři listiny, na nichţ figuruje jméno jiţ
výše zmíněného Arnolda z Hückeswagenu, jenţ byl zde ale uveden jako svědek.
Domnívali se tedy, ţe hrad Hukvaldy jiţ stál a Arnold se psal po nich.129
Doloţitelné vlastnictví nedalekého hradu Starý Jičín však přispěl k dalším
nejasnostem. Jičínský archivář Paul Ziegler přisoudil stavbu obou hradů Arnoldu
z Hückeswagenu. Arnoldu byl doloţitelně hrad v Jičíně svěřen před rokem 1240,
po vysazení města Jičína. Určitá dispoziční podobnost nejstarších částí hradů Starý Jičín
a Hukvaldy můţe napovídat, ţe byly oba vystavěny právě Arnoldem. Obě jádra mají
tvar protáhlých oválů, delší osou namířenou proti vstupu, v čele s okrouhlou, štíhlou
věţí o průměru necelých 6 metrů, jeţ byla součástí hradební zdi a podílela se tak na
124

Viz Menclová (pozn. 106) a Dobroslava Menclová, České hrady I. Praha 1976.
Viz Spurný (pozn. 107), s. 95.
126
Jaroslav Bakala, Příborsko-hukvaldské léno v 13. a 14. století, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín,
č. 38, 1986, s. 5-14.
127
Pavel Bolina, Ke vlivu biskupa Bruna se Schaumburku na vývoj moravské hradní architektury,
Archaeologia historica, č. 11, 1986, s. 175-187. A Pavel Bolina, K problematice kolonizace a počátků
hradů na severovýchodní Moravě ve 13. století, Československý časopis historický, roč. 34, č. 4, 1986, s.
565-584.
128
Zdeněk Měřínský, Miroslav Plaček, Nástin vývoje hradní architektury na Moravě a ve Slezsku do
období husitských válek, Archaeologia historica č. 13, 1988, s. 217-249.
129
Viz Vojkovský, (pozn. 111), s. 1.
125
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ochraně vstupní cesty130 (při přestavbách byla věţ v Hukvaldech sníţena a vzniklá suť
byla pouţita při výstavbě patra pozdně gotického paláce).131 Obecně se však jedná
o charakteristický styl výstaveb hradů, typických pro 13. a počátek 14. století v nově
osídlených podhorských končinách východní Moravy a Slezska. V obou případech jde
o běţný typ dispozice, která se váţe k německé kolonizaci od konce 12. století do první
poloviny 14. století. Z tohoto důvodu je datování těchto hradů velice obtíţné. Uvaţuje
se o domněnce, ţe nejstarší jádra obou hradů vznikla mezi lety 1228-1240,132 ale
setkáváme se s názorem, ţe Hukvaldský hrad byl vystavěn později, v letech 12571285.133
Nabízí se nám tedy několik různých pohledů na vysvětlení problematiky
stavebníka a dataci stavby. Výstavbu opevnění na západním hradním vrcholu hradu
Hukvaldy je moţné přičíst Arnoldovi, avšak vzhledem k dnešnímu zachovanému stavu
hradu není moţné pokládat jej za dílo první poloviny 13. století,134 ale za výsledek
přestavby nebo zcela nové výstavby z 15. století, pro niţ bylo typické předsunuté
opevnění na místech, která se mohla stát základnami pro nové palné zbraně. 135
Druhou moţností je připuštění domněnky, ţe Arnold výstavbu hradu
ve východní části sice započal, ale dostavba byla dokončena olomouckými biskupy.
Také se nabízí i třetí moţnost. Pokud budeme počítat s variantou výstavby hradu
v letech 1257-1285, stavebníkem by mohl být Frank, který přišel spolu se svými syny
o hrad Starý Jičín, který prodali nebo postoupili spřízněnému rodu Bludoviců,
pozdějším pánům z Ţerotína, a vyvstala tak jejich potřeba zřídit si nové útočiště, které
by vycházelo z názvu rodu.136
Uvaţuje-li se o vzniku hradu před rokem 1285, Jaroslav Bakala uvádí ztrátu
hradu Starého Jičína z rukou Hückeswagenů v padesátých letech 13. století jako podnět
k zaloţení nové drţavy na Hukvaldech.137 V roce 1285 tak vzniká první listina, jeţ se
poprvé zmiňuje o existenci hradu a jako svědka listiny uvádí jiţ Jindřicha z Hukvald,
dříve zvaného z Příbora, syna Franka. Díky této informaci se například Miroslav
130

Viz Menclová (pozn. 95), s. 4.
Viz Plaček, (pozn. 110), s. 257
132
Viz Menclová, (pozn. 95), s. 4.
133
Viz Vojkovský, (pozn. 111), s. 2.
134
Dobroslava Menclová povaţuje tuto část hradu za nejstarší. Část je nazývána tzv. Kulatinou, která
měla díky předsunutí obrannou funkci. Tento útvar můţe být také nazýván jako „motta“. Dobroslava Viz
Menclová (pozn. 106), s. 7.
135
Viz Líbal – Vilímková – Heroutová (pozn. 105), s. 41.
136
Viz Vojkovský, (pozn. 111), s. 2.
137
Viz Bakala (pozn. 2), s. 172.
131
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Plaček138 domnívá, ţe zakladatelem hradu Hukvaldy nebyl Frank, ale aţ jeho syn
Jindřich z Příbora, kterému sídlo v Příboře jiţ nevyhovovalo, a tak se rozhodl postavit
nový hrad (před rokem 1285).
Badatelé přišli s nejrůznějšími teoriemi o zaloţení a dataci hradu. V dnešní době
se jeví jako nejschůdněji nejlépe nejvěrohodněji podloţený názor, ţe byl hrad postaven
v letech 1270-1280 Jindřichem z Příbora. Za nejstarší část hradu [3] je povaţován
vnitřní hrad [4], jenţ se nachází na východním vrcholu [5]. Domněnku o zaloţení pak
dokládá datace, jeţ se nachází na gotickém portálku, který byl vloţen do hradební zdi.
Jindřich z Příbora o svůj hrad přichází v roce 1316.
Po vymření posledního člena přemyslovského královského rodu, Václava III.
(†1306), vypukly feudální rozbroje, které ovlivnily soudrţnost českého státu. Politické
poměry postavily biskupa proti jeho manům, kteří podporovali Rudolfa Habsburského,
zatímco biskup se přikláněl na stranu Jindřicha Korutanského. Biskup byl tak nucen
najímat ţoldnéře, aby mu chránily jeho statky. Tato situace biskupství finančně
vyčerpala a statky musely být zastaveny ve prospěch Jindřicha ze Šornštejna a posléze
olomouckým kanovníkům Dětřichovi a Jindřichovi z Fulštejna. V roce 1327 bylo
panství zastaveno ve prospěch Jindřicha Kytlice.139
V polovině 14. století mocenské problémy ustaly a biskupství se pomalu začalo
vzpamatovávat. Následkem byla restituce majetků. Hrad se podařilo vykoupit zpět
biskupu Janu VII. Volkovi aţ v roce 1347, který jakoţto nevlastní strýc krále Karla IV.
měl jeho plnou podporu. O trvalé zajištění hradu Hukvald se zasadil papeţ Inocenc VI.,
jeţ v roce 1355 vydal nařízení, které zakazovalo zastavování hradu či odebrání Hukvald
biskupům. K trvalé výplatě hradu tak dochází v roce 1359 biskupem Janem VIII.
Očkem z Vlašimi (1351-1364). Podle Očkovy listiny daroval císař Karel IV. celé
panství církvi „v léno“ na věčné časy. Avšak léno bylo přímo podřízeno koruně.
V příštích třiceti letech, do roku 1389 měly Hukvaldy moţnost rozvíjet se. Hrad
mohl být opraven a rozšířen. Jiţ stojící věţ byla obestavěna obytnými a provozními
místnostmi.

Kdyţ

byl

dvůr

takto

zastavěn,

bylo

nově

zřízeno

nádvoří

mezi branami. Také se uvaţuje o rozšíření a zdokonalení opevnění, coţ bylo pro tuto
dobu obvyklé. Zastaralé cimbuří bylo pravděpodobně nahrazeno ochozem a proluky
mezi vytvořenými zuby byly zazděny. Tento názor potvrzuje nález tří, pravidelně
uspořádaných zazděných skupin. Jako součást hradu jiţ stál na nedaleké skalnaté
138
139

Viz Plaček, (pozn. 110) s. 257.
Viz Rosová – Augustinková (pozn. 109), nestránkováno.
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ostroţně Hrádek, který slouţil jako stráţní místo. Hrádek zanikl aţ z důvodu
nepotřebnosti při výstavbě důkladnějšího opevnění, které bylo nutné zajistit při válkách
s husity.140
Po smrti Karla IV. biskupské statky trpěly pod náporem bojů mocenského střetu
mezi moravskými bratranci Václava IV., markrabětem Joštem a jeho bratrem Prokopem
proti olomouckému biskupství. Biskupství se na chvíli zmocnil Jan Soběslav, který
následně svěřil správu nad biskupskými statky Jindřichu z Lipé (1275-1329). Brzy byl
Jan Soběslav vystřídán olomoucký biskupem Mikulášem z Rýzmburka (1388-1397),
který znovu panství, i přes nařízení papeţe Inocence IV. z roku 1355, zadluţil
a hukvaldský hrad v roce 1396 zastavil biskupskému maršálkovi Markvartu
z Wolfsbergu.
V roce 1399 se snaţil o výplatu hradu Mikulášův nástupce olomoucký biskup
Jan XI. Mráz (1398-1403). K výplatě hradu Hukvaldy však nedošlo, z důvodu vyhlášení
války markrabětem Prokopem, který na biskupa Jana naléhal, aby mu jako úhradu dluhů
zastavil své statky. Biskup neměl prostředky na obranu, a proto postoupil své statky
uherskému králi Zikmundu Lucemburskému s nadějí, ţe ten bude schopen hrad
zabezpečit. Zikmund ale neměl tolik finančních prostředků na obhájení biskupských
hradů ani statků. Nedlouho na to, roku 1400, zastavuje hrad i statky oravskému
kapitánovi Jurkovi z Messenpeku.141
Četné přestavby hradu se prováděly před koncem 14. století, ale především
na počátku století 15. Na jiţním boku jádra bylo vystavěno předhradí, které tak mohlo
nahradit staré vystavěné předhradí ještě z dřeva a hlíny. Tato domněnka nemůţe být
potvrzena z důvodu opevňovacích prací, které probíhaly po roce 1510. Nečitelnost
zajistily také romantické obnovy, jeţ probíhaly v letech 1856-62.142
Biskupský lenní systém se rozpadl v letech 1414-1417. Na základě sledu
událostí spojených s husity. Po upálení Jana Husa se leníci připojili k protestu. Tento
akt biskupství povaţovalo za zradu. Vzniklou situaci zachránil biskup Jan Ţelezný,
který zastavil rozpad. V roce 1423 pronikli husité přes Litomyšl na Moravu. V rámci
husitských válek byly Hukvaldy v roce 1428 v zajetí husitského vojska v čele s Janem
Tovačovským z Cimburka, který Hukvaldy drţel aţ do roku 1435.143

140

Viz Vojkovský (pozn. 111), s. 4.
Viz Menclová, (pozn. 95), s. 10.
142
Viz Plaček (pozn. 110) s. 258.
143
Viz Menclová (pozn. 95), s. 10.
141

55

Hukvaldy se podařilo získat olomouckému biskupství zpět aţ v polovině 15.
století, biskupu Tasovi (zvaný téţ Protasius z Boskovic a Černé Hory). Biskup Tas
(1458-1484) získal majetek nazpět díky svému mocenskému vlivu, byl totiţ
významným moravským kancléřem. Mocného muţe si chtěl naklonit král Jiří
z Poděbrad (území vykoupil roku 1465), mezi lety 1465-1466 postoupil biskupovi hrad
i s panstvím. Hrad Hukvaldy byly nástrojem upevněním moci biskupa Tase na severní
Moravě, ten nechává značně poškozený hrad opravit - opevnění bylo zbořeno po bojích
s husity. Bylo nutné, aby se hrad stal opět oporou v pohraničním území s Uhrami, jeţ
byly ohroţovány vpády Turků.144
Na hradě započaly roku 1469 opravy a rozsáhlé přestavby z důvodu
staromódnosti hradu. Oba paláce, starší na východě a mladší na západě byly navýšeny
o další – třetí patro. S výstavbou se velice spěchalo, dokládají to nesrovnané pobořené
koruny zdí paláce, na něţ se rovnou stavělo nově. Napojování lze dobře spatřit zvenčí.
Nové zdi třetího patra jsou slabší, takţe mezi novým a starým zdivem vznikl zřetelný
ústupek.145 Do staršího paláce byla přesunuta kaple, jejíţ presbytář, uzavřen pěti
stranami osmiúhelníku, je patrný dodnes. Po dostavbě pater paláců výšky budov značně
převyšovaly budovy kolem, a tak mohla být pouţita větší okna, která přiváděla
do temných staveb více světla a dala také moţnost výstavbě dvou balkónů, na jiţní
a severní straně. Obytná plocha paláce byla rozšířena věţovitou budovou, jeţ byla
vestavěna

do

prostoru

mezi

starou

okruţní

zeď

vnitřního

hradu

a parkán na jihovýchodě. Mohutná věţovitá stavba je z této přestavby nejvíce
dochovaná. Údajně se zde měla nacházet kuchyně, hospodářské zázemí hradu a ve třech
patrech místnosti pro sluţebnictvo.
Oba paláce byly spojeny šnekovým schodištěm, které umoţnilo propojení všech
čtyř podlaţí nové budovy a přes pavlače byla propojena i patra paláce. 146 Hrad
Hukvaldy se měl nejspíše stát sídelním zámkem. Je moţné, ţe právě z tohoto důvodu
bylo při přestavbě vynaloţeno tolik úsilí a především finančních prostředků, které byly
vyuţity na výstavbu obytných místností. Nechyběla ani nově zbudována cisterna, jeţ se
nachází před západním křídlem a která je dochovaná doposud.147
Poté, co biskup Tas v roce 1482 zemřel na morovou nákazu, téhoţ roku Dobeš
z Boskovic, moravský šlechtic a věhlasný válečník nechal rozšířit opevnění. Bylo nutné
144

Viz Vojkovský (pozn. 111), s. 8.
Viz Menclová (pozn. 95), s. 12.
146
Viz Plaček (pozn. 110), s. 258.
147
Viz Vojkovský (pozn. 111), s. 8.
145
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hrad dostatečně opevnit. Dobeš z Boskovic se totiţ roku 1485 přidal na stranu
rakouského kurfiřta Bedřicha III. Moudrého (1486-1525), který byl sokem krále
Matyáše Korvína, z čehoţ hrozila válka. Z tohoto důvodu bylo nutné zabezpečit západní
část hradního kopce, kde byly zřejmě doposud jen dřevěné palisády. Taktéţ bylo
vystavěno i kamenné předsunuté opevnění s ochozem, které mělo slouţit k dobrému
přehledu hradní posádky. V letech 1486-1488 byly vynaloţeny nemalé finanční
prostředky na opravu zámku.
Palác zvaný boskovické křídlo [6] vystavěné Dobešem z Boskovic, tvoří jiţní
část vnitřního hradu. Věţovité stavení [7] bylo vystavěno mezi okruţní a parkánovou
zeď na jihu. Rodové erby Dobeše z Boskovic a jeho manţelky Hedviky z Roţmberka
[8] se dochovaly na kamenné desce zevnitř půlkruhové arkády Khuenova paláce, jenţ
byl vystavěn později (1555), jedná se tedy určitě o sekundární zasazení. Se stavební
činností Dobeše z Boskovic se spojuje také vznik pevnosti na západní straně, tzv.
Kulatiny [9].148 Někdy po roce 1485 bylo Dobešovo stavební úsilí nuceně přerušeno.
Král Matyáš Korvín hrad zkonfiskoval a Dobeše nechal uvěznit.149
Vybudováním kvalitního opevnění se přenesla vojenská moc z Ostravy na hrad
Hukvaldy, které byly jedinou pevností v kraji. V roce 1511 se podařilo hrad vyplatit
ze zástavy Stanislavem Thurzem, biskupem olomouckým (1496-1540). Za jeho
působení byly opět posíleny obranné prvky, protoţe stále hrozila válka s Turky. Biskup
Thurzo nechal vystavět dvě brány (dnes čtvrtou a pátou) s opevněním před vnitřním
hradem. Stavbou Tasovy obytné věţe při modernizačních počinech byl vyřazen
z provozu starý parkán. Ten byl rozšířen o prostranný dvůr, který byl zpevněn
půlkruhovou baštou na jiţním svahu. Dále byla nad bránou vybudována nová věţ
s průjezdem a s novou stráţnicí u čelní hradby bočního předhradí. Věţ je upomínkou
na dobu biskupa Stanislava Thurza, nachází se zde jeho erb [10]. Podobně byla
zabezpečena také první (dnes čtvrtá) hradní brána a taktéţ byla navýšena o jedno patro
(brána fungovala jako vstupní aţ do 16. století). Věţ byla opatřena stráţnicí a také
baštou nalevo od ní. V této době byla zřejmě změněna i přístupová cesta do hradu.
Dosavadní příjezd od východu a severu byl přerušen vybudováním nového opevnění.
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Dobroslava Menclová pokládala zaloţení Kulatiny do první poloviny 13. století. Povaţuje tuto část
hradu za nejstarší. Viz Menclová (pozn. 106), s. 7. Miroslav Plaček také není zcela přesvědčen o
vystavění Kulatiny Dobešem v letech 1486-1488. I přes jistou podobnost mezi Novým hradem u
Adamova, Dobešova dalšího sídla, Plaček uvaţuje i o moţnosti, ţe Kulatina pochází z přelomu 14. a 15.
století., čemuţ nasvědčují keramické nálezy, datované právě do přelomu 14. - 15. století. Viz Plaček
(pozn. 110), s. 258.
149
Viz Plaček (pozn. 110), s. 258.
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Cesta tak vznikla nově v jiţním svahu a umoţňovala díky kopírování tvaru předsunuté
pevnosti stálý dohled posádky.150
Stavební úpravy hradu byly dokončeny zřejmě kolem roku 1537, o čemţ svědčí
bohatý portál, v jehoţ nadpraţí byl tento letopočet vytesán. Portál byl osazen
sekundárně v průčelí domu č. 52 pod hradem ve vsi v Hukvaldech-Podoboří [11][12].
Na portálku je dochován zbytek Thurzova erbu s polovičním lvem a růţemi mezi dvěma
gryfy. Spodní část erbu byla odlámaná, aby se vlys vešel mezi římsu a renesanční
portál.151 Další portálek se nachází v suterénu paláce. Tyto malé stavební počiny
odkazují na nastupující renesanci, kterou humanista Stanislav Thurzo vnímal. Také není
vyloučeno, ţe jiţ biskup Thurzo započal stavbu severního křídla, jeţ propojilo oba
gotické paláce.152
V roce 1555153 byla Thurzovými následovníky, nejspíše olomouckým biskupem
Markem Khuenem, stoupencem tridentského koncilu, v hradním dvoře započata
výstavba rozsáhlého paláce ve vnitřním nádvoří. Polemizuje se nad důvodem výstavby
nového, renesančního paláce. Moţností by mohla být potřeba prostoru pro nově
vzniklou kněţskou věznici154 (fungovala dvě staletí). Biskup Khuen se totiţ zasadil
o rekatolizaci a následné utuţení kněţské morálky u kněţí, kteří propadli nekázni.
Marek Khuen nechal vyhloubit sklepy a postavil prosluněný zámek [13]
s velkými okny a dřevěnými pavlačemi, které propojovaly všechny čtyři paláce. Palác
uzavírá severní stranu nádvoří ve vnitřním hradě a spojuje starý palác na východní
straně s tzv. boskovickým křídlem. Všechny budovy byly opatřeny novými okny a
východní a západní část byla spojena krytou chodbou.155 Přízemí paláce bylo zaklenuto
valenou klenbou, patra byla plochostropá. Palác byl opatřen sjednoceným renesančním
průčelím. Do dnešní doby se dochovalo ostění oken [14], jeţ bylo vytvořeno
z kazničovského pískovce,156 který se těţil nedaleko.157 Tento nový zámek byl situován
150

Viz Vojkovský (pozn. 111) s. 8.
Menclová se domnívá, ţe na hradě pracovali italští kameníci (ze severoitalské provincie), kteří přišli
nejspíše ze Slezska. Je přesvědčená, ţe se s jejich prací setkáváme i jinde na Moravě. Jako příklad uvádí
radnici v Hranicích, kde se nachází podobně zdobený renesanční portál z roku 1544. Viz Menclová (pozn.
95) s. 17.
152
Viz Plaček (pozn. 110) s. 259.
153
Menclová datuje výstavbu renesančního paláce do rozmezí let 1550-1560. Viz Menclová (pozn. 95) s.
18.
154
Podle Rostislava Vojkovského mohla věznice fungovat jiţ za biskupa Stanislava Thurza. Viz
Vojkovský (pozn. 111) s. 10.
155
Ibidem.
156
Všechny části nového zámku byly vytesány z velmi dobrého a dobře opracovatelného pískovce, který
se těţil v Kazičově lomu. Kazničovský pískovec byl vyuţíván do 19. století na celou řadu památek
v blízkém okolí (kostely v Hukvaldech, Příboře, Místku. Viz Vojkovský (pozn. 111), s. 10.
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na staré okruţní zdi hradu. Tíha působící na zeď hradu narušila statiku zdi zámku a bylo
nutné ji opravit. Vůbec poprvé se nám zde objevuje jméno stavitele, v tomto případě
spíše „opraváře“ Gabriela Vlacha z Příbora,158 jenţ neprodleně opravil roh zámku, který
se utrhnul.159 Jako o autorovi stavby zámku se také uvaţuje o Khuenově předchůdci
olomouckém biskupovi Janu Dubraviovi (1541-1553).
Kolem roku 1560 [15] byla dokončena dostavba opevnění po levé straně dnešní
čtvrté hradní brány. Do tohoto období se datují také obytné budovy a kanceláře,
situované před vstupem do vnitřního hradu. Z důvodu devastace opuštěného hradu se
tyto budovy nedochovaly a zbyly jen fragmenty psaníčkového sgrafita na zevním
průčelí, dále zlomky okenních ostění a vybouraný bosovaný portál.160
Po travičských aférách několika nástupců na biskupský stolec, pokračuje nový
olomoucký biskup Stanislav Pavlovský (1579-1598) nejen v díle protireformace, ale
také ve stavebních úpravách hukvaldského hradu výstavbou nového rozsáhlého
opevnění.161
Roku 1580 se započalo s kopáním nové studny, která byla situována mimo hrad
a s ním spojena jen provizorním opevněním. Největším stavebním počinem té doby
(1580-1585) byla výstavba dalšího renesančního předhradí (mezi dnešní čtvrtou
a druhou hradní bránou) se šesti půlválcovými baštami, jimiţ se spojil hrad se starou
„Kulatinou“. Tento způsob napojení se však zdá jako velice zastaralý.162 Hradní bašty
byly stejně vysoké jako hradební zdi s krytými ochozy, tři na severní straně a dvě
na straně jiţní a byly opatřeny střílnami ve dvou řadách nad sebou. Původní kamenná
hranolová věţ nalevo od Kulatiny byla zbořena, aby byla na jejím místě zbudována
další (dnes druhá) hradní brána s mohutnou třičtvrtěválcovou baštou.163 Biskup
Pavlovský chtěl zřejmě přistoupit i k dostavbě opevnění na východní straně hradu, jeţ
byla nejspíše do té doby ohrazená jen plotem.164
Dokončení

dostavby hradního

opevnění

stálo

na nástupci

Stanislava

Pavlovského, k tomu však nedošlo. V roce 1599 se stal novým olomouckým biskupem
František Ditrichštejn (1599-1636), jenţ byl jedním z nejvýznamnějších politiků
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Viz Plaček (pozn. 110) s. 260.
Dobroslava Menclová povaţuje Gabriela Vlacha za učence z některých severoitalských provincií, kteří
zde od počátku 16. století pracovali pro celou Evropu severně od Alp. Viz Menclová (pozn. 95) s. 18.
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Viz Vojkovský (pozn. 111) s. 10.
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Viz Menclová (pozn. 95) s. 19.
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Ibidem, s. 19.
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Viz Plaček (pozn. 110) s. 260.
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Viz Vojkovský (pozn. 111) s. 14.
164
Viz Menclová (pozn. 95) s. 21.
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Moravy 17. století. Navázal na snaţení jeho předchůdců a měl dokončit protireformaci.
Biskup Ditrichštejn se trvale odstěhoval do Mikulova, protoţe mu šlo především
o vlastní kariéru – plnil diplomatické povinnosti ve sluţbách Habsburků. Způsobil tak
obsazení hradu vojskem povstalých stavů v období stavovského povstání (1618-1620)
a po celá léta docházelo k pustošení hradu.165 Hradu se v roce 1619 zmocnili
protestanté. Hukvaldy přečkaly moţné obléhání a útoky Dánů (1626), Švédů (1642), ale
hrad nikdy nebyl dobyt. Švédové vţdy zůstali jen před hradem.166
Avšak strach z moţného poškození hradu dalekonosnými děly, ze kterých se
dalo střílet z přilehlých kopců, přiměl biskupa Leopolda Viléma Habsburského, aby
v letech 1645-1653 vynaloţil finanční prostředky na zmodernizování hradního
opevnění. Nově vznikly dvě dělové bašty – bastiony na východní straně. Obdobné
bastiony byly vystavěny i na západní straně, ale z důvodu rozsáhlého nádvoří je nebylo
moţné vystavět v plné síle. Mezi bastiony byla zřízena třetí hradní brána. Vstup
do Kulatiny byl krytý severním bastionem a jiţní mířil přímo do druhé brány. V případě
nebezpečí tak mohl být nepřítel ostřelován z obou bastionů, od druhé ke třetí bráně.
Dobyvatelé by se tak dostali do pasti, protoţe by byli na dostřel z obou stran.167
Poslední stavbou této raně barokní fortifikace,168 byla dnešní první hradní brána
a její opevnění vstupu. Opevnění jiţ nebylo tvořeno dělovým bastionem, ale bylo
provedeno zastaralou hradbou s ochozem, včetně stráţní věţičky nad vstupem.
Nad branou byl umístěn rodový znak biskupa Leopolda Viléma [16], který se dochoval
dodnes. Z důvodu vystavění poslední, dnes první brány, bašta chránící druhou bránu
začala postrádat svůj obranný smysl, protoţe se ocitla uvnitř opevnění.
Jedinou dochovanou stavbou dříve rozsáhlých budov, jeţ zaplňovaly předhradí,
představuje kaple sv. Ondřeje z let 1583-1597, jeţ je situovaná v jedné z jiţních bašt.
V době válek bylo nutné zajistit provozuschopnost bašty, a tudíţ je téměř vyloučeno,
aby zde stávala kaple. Kaple, která je zmiňována jiţ v roce 1597, byla zřejmě původně
na jiném místě. Dnešní budova nejspíše vznikla teprve v poslední čtvrtině 17. století.
Poslední přestavba hradu Hukvaldy přeměnila gotický středověký hrad
v moderní pevnost, jeţ byla schopná odolávat obléhání dobyvatelů. Olomouckým
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Ibidem, s. 22.
Viz Vojkovský (pozn. 111), s. 20-21.
167
Ibidem, s. 22.
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Dobroslava Menclová se domnívá, ţe není vyloučeno povaţovat za projektanta stavby italského
architekta Filiberta Lucheseho, který byl zaměstnáván vídeňským dvorem od roku 1646. Viz Menclová
(pozn. 95), s. 25.
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biskupům se tak podařilo vybudovat jednu z největších pevností na Moravě, jeţ byla
určena k obraně proti nepřátelům ze zahraničí, ochraně církevních hodnostářů
a v neposlední řadě slouţila jako ochrana vůči vlastním poddaným za stavovského
povstání.
5. listopadu 1762 postihl hrad ničivý poţár, který trval celé tři dny a po něm se
hrad stal rychle ruinou. Téměř všichni obyvatelé hradu odešli a hrad začal chátrat.
Nejnutnější opravy Hukvald započal rokem 1855 biskupský stavitele Buffel. Tento
počin je povaţován za jednu z prvních snah o památkové zajištění historické stavby.169
V roce 1973 byl zahájen archeologický výzkum, který mohl dokázat teorii
výstavby hradu jiţ ve 13. století. Výzkumem však nebyly zjištěny pozůstatky mohutné
věţe ani zdivo, které by bylo moţno datovat do první poloviny 13. století.170 Do dnešní
doby se zachovalo torzo vlastního hradu na severozápadě. V rámci původní dispozice se
z části dochoval také parkán.
Hukvaldy, v jádře gotický výšinný hrad, uzavřený do nepravidelné protáhlé
dispozice, situován ve směru od severozápadu k jihovýchodu na podlouhlém
vrcholovém hřebeni, ohraničeném na obou koncích skálami. Hrad je obklopen strmými
svahy spadajícími do údolí, přístupný dvěma cestami – ze západu a z jihu, před hradem
spojující se v jednu. Vstup do hradu vede první branou, jeţ je prolomena v šikmé zdi
bastionu, chránící vstup do hradu. S kamenným znakem stavitele biskupa Leopolda
Viléma Habsburského nad branou a s arkýřem. Za první bránou následuje hned druhá.
Meziprostor bran je lemován vlevo vnitřním bastionem a vpravo Kulatinou
na vyvýšenině.
Druhá hradní brána je umístěna v hradbě, která spojuje Kulatinu a tři čtvrtě
válcovou baštu. Nad branou se nachází alianční znak na kamenné desce, patřící rovněţ
biskupu Leopoldu Vilémovi. Za druhou branou je vpravo umístěna budova pro správce
hradu. Následuje velké renesanční předhradí s půlkruhovými baštami. Na jiţní straně
situována barokní kaple sv. Ondřeje ze 17. století. Na opačné straně vnitřního hradu se
na vrcholu nachází Kulatina nepravidelného půdorysu s

příkopem a valem,

dochovaným pouze na vnější straně hradu. Kulatina je obehnána ochozem.
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Ibidem, s. 29.
Rudolf Ţáček, Dosavadní výsledky archeologického výzkumu na hradě Hukvaldy, Těšínsko, Český
Těšín 1974, č. 3, s. 22.
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Po původním obestavění budovami se zachovaly dva sklepy a zbytky zdi nad vchodem
do jednoho z nich.
Velké renesanční předhradí je ukončeno na východě třetí hradní branou,
s dochovanými bočními zdmi a s obezděným příkopem. Po obou stranách brány vybíhá
hradba, na koncích rozšířena barokními bastiony. Za třetí bránou se nachází
mezibranový prostor. Napravo od brány jsou pozůstatky stavení a mohutná dělová bašta
nad příkopem. Následující čtvrtá brána je opět s obezděným příkopem. Na severu se
nachází k bráně přilehlá stráţnice, prolomená pogotickými okny z konce 19. století.
Za čtvrtou branou se nachází volný prostor před navazujícím mohutným, hlubokým
hradním příkopem. V pravé části příkopu se dochovaly zbytky budovy. Přes příkop
vede nový (1970) kamenný most (dříve ze dřeva) postavený na kamenných pilířích.
Na most navazuje pátá brána se zachovanými okny v přilehlém prostoru
a se stráţnicí brány po levé straně. V této části se nachází mohutné pozůstatky vnitřního
hradu v čele se štíhlou válcovou věţí s pozůstatky vyhlídkového arkýře. Na úpatí hradu
jsou zřetelné pozůstatky parkánu. Pátá brána vede na hradní nádvoří (z 19. století)
se vstupem do samotného vnitřního hradu. Nádvoří dominuje palác přistavěný
na obvodovou zeď vnitřního hradu – do prostoru bývalého parkánu. V dochované vnější
obvodové zdi jádra hradu je patrný lomený gotický portál (1270-1280), na toto místo
sekundárně přenesen (15. století).
Vnitřní jádro hradu je půdorysem zalamovaný osmihran s okrouhlou, štíhlou
věţí v čele. Celý obvod hradu lemuje vysoká, silná hradba, s širokým parkánovým
prostorem, na nějţ navazuje parkánová hradba. Na západní straně s příkopem,
na východě se nachází hradní křídlo paláce (původně nejstarší hradní palác, 1270)
s pouze zachovanými přízemními místnostmi s portály. Přízemní prostory paláce jsou
částečně zapuštěny pod úroveň terénu, rozdělené do tří místností, jeţ jsou zaklenuté
valenou klenbou. Ve druhém patře zůstaly viditelné pozůstatky presbytáře nejstarší
hradní kaple (1470).
Západní křídlo paláce (kolem 1500) je tvořeno třemi patry s válcovou věţí,
s novodobou vyhlídkovou terasou na vrcholu. Z boku půlkruhové arkády jsou
na kamenné desce viditelné znaky Dobeše z Boskovic a jeho manţelky Hedviky
z Roţmberka. Na jihu, na vnější straně jádra, je vysunut pozdně gotický věţovitý palác,
spojený s přilehlým východním palácem točitým schodištěm (1470). Východní
a západní palác byly spojeny pomocí krytého pavlačového ochozu.
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Severní renesanční palác (Khuenovský palác) je nejmonumentálnější část jádra.
Spojuje palác západní s východním. Průčelí severního paláce zůstalo poměrně
zachováno. Dochovalo se ostění oken a dveří a odsekané krakorce, poukazující
na dávnou přítomnost pavlačí. Pod palácem se nachází mohutná sklepení s cisternou.
Další studna je situována v jihovýchodním nároţí vnitřního hradu. Severní obvodová
hradba je podepřena mohutnými opěráky.
Z šesté hradní brány se zachovala jediná zeď s proraţeným průchodem (nově
v 19. století), navazuje na pozdně gotický vnější palác, který se nachází na konci
prostoru předhradí vnitřního hradu. Na jiţní zdi východního paláce jsou dochovány
fragmenty renesančního arkýře.
V zadní části hradu se nachází barokní opevnění (vzniklé jiţ v době renesance)
s dochovanými bastiony.

Hrad Hukvaldy, největší hrad na moravském území byl z největší části pod
správou olomouckých biskupů, jeţ navzdory opakujícím se finančním prostředkům hrad
nepřetrţitě opravovali a modernizovali. Hrad patřil k významným stavebním počinům
na poli celého území českých zemí. Ve své nejstarší době hrad Hukvaldy, přesněji
řečeno vnitřní hrad (jak je dnes nazývána jeho nejstarší část) tvořil přímou analogii
s hradem Starý Jičín, jeţ se nacházel v přímé blízkosti Hukvaldského hradu. Oba hrady
disponovaly stejnou půdorysnou dispozicí. Mezitím, co hrad Starý Jičín ve velmi brzké
době zanikl, Hukvaldy měly moţnost vyvíjet se dále, coţ vedlo k významným
renesančním přestavbám. Někteří badatelé jsou přesvědčení o tom, ţe se na hradě
podíleli severoitalští kamenící, kterým například historička Menclová připisuje
kamenný portál, jenţ byl z hradu snesen do podhradí a zasazen do domu čp. 52.
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002

Brušperk
První písemná zmínka 1267. Zakladatel Bruno ze Schauenburka
Správní obvod Frýdek-Místek. Katastrální území činí 10,26 km2
Součástí hukvaldského panství

V publikacích vznikajících přímo o městě Brušperku, je vyloţena historie města
od dob zaloţení vsi olomouckým biskupem Brunem. Kostel sv. Jiří je v literatuře
rovněţ zmiňován. První kapitolou zabývajícím se nejstarším obdobím města se nazývá
Město Brunovo,171 sepsaná Ladislavem Hosákem. Frýdecký historik Petr Juřák přispěl
článkem Památky sakrálního charakteru na katastru města Brušperka,172 jenţ vyšel
ve sborníku okresního archivu ve Frýdku-Místu v roce 2005. V Juřákově publikaci
Brušperk, nahlédnutí do historie města,173 nalézáme k jednotlivým památkám kulturně
historické souvislosti a neopomíjí zde ani kostel sv. Jiří.
Brušperk, město lokačního typu, je umístěn na svahu nad levým břehem dolního
toku Ondřejnice. Brušperk je jedním z nejstarších měst regionu.
Stejně jako okolní vesnice i Brušperk je úzce spjat s lokační činností
olomouckého biskupa Bruna, který město Brušperk zaloţil na zeleném drnu
v šedesátých letech 13. století, na magdeburském právu. Se soupisem Brunem
získaných území se setkáváme v jeho závěti z 29. listopadu 1267. Území o velikosti 70
lánů, Brušperk spolu se Starou Vsí, Krmelínem a Paskovem, přičlenil k Hukvaldskému
panství.174
Město Brušperk bylo velice významné. Uţ jen jeho název vypovídá o jeho
důleţitosti – Brušperk – Brunsberg, tedy „Brunův vrch“. Město se mělo stát hlavním

171

Ladislav Hosák, Město Brunovo, in: Lumír Dokoupil et al., Brušperk, město nikoliv nejmenší,
Brušperk 1969, s. 34-43.
172
Petr Juřák, Památky sakrálního charakteru na katastru města Brušperka, Sborník státního okresního
archivu ve Frýdku-Místku, Frýdek-Místek 2005, s. 119-168.
173
Petr Juřák, Brušperk, nahlédnutí do historie města, Brušperk 2009.
174
Setkáváme se také s informací, ţe území města Brušperku v první polovině 13. století vlastnil Konrád
z Plavačů, od jehoţ vdovy odkoupil olomoucký biskup Bruno Brušperk a jeho okolí. Historickostatistický nástin k šestistoleté památce založení města, Olomouc, Občanská beseda v Brušperku, 1869, s.
5.
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centrem území, které odkoupil od Franka z Hückeswagenu.175 Město bylo původně
chráněno náspy, příkopy a dřevěným opevněním. Teprve v roce 1389 získalo město
právo hradeb a právo odúmrti.176
První oficiální písemná listina týkající se Brušperku je jeho zakládající listina,
pocházející z 24. února 1270, vyhotovená biskupem Brunem pro rychtáře Jindřicha
z Fryčovic, který měl dokončit osídlení vsi Fryčovice a třikrát ročně se účastnit
městského soudu v Brušperku.177 Lokací města byl pověřen také rychtář Bertold
ze Staříče, jenţ se patrně stal prvním brušperským fojtem.
S lokací původního historického jádra je spojeno několik teorií. Vesnice se
mohla nacházet v jihovýchodní části města poblíţ náměstí, nebo v západní části
Brušperku pod kopcem, či v blízkosti severozápadní části náměstí, ve směru na Starou
Ves.178 Historické jádro města je tvořeno ulicovým trţištěm, jeţ se táhne po vrstevnici.
Trţitě má půdorys mírného lichoběţníku. Podél horní fronty náměstí procházela cesta
k mocenskému centru, hradu Hukvaldy.
Město Brušperk bylo součástí hukvaldského panství, jeţ bylo především během
15. století několikrát zastavováno.179 V roce 1545 byl městu udělen týdenní trh,
stanovený na úterý a svobodný výroční trh na den sv. Kateřiny. Biskupem olomouckým,
Vilémem Prusínovským bylo uděleno právo vařit pivo spolu s právem výčepu.
V průběhu 16. století došlo k rozvoji hospodářského ţivota, přičemţ byly zakládány
cechy – soukenický, řeznický (1563), ševcovský (1661).180
Největší rozkvět město zaţívalo ve druhé polovině 18. století s rozvojem soukenictví,
který vyvrcholil na počátku 19. století. Největší zásahy do historické zástavby způsobily
ţivelní pohromy. Poslední dřevěné domy musely být odstraněny v důsledku ničivého
poţáru, který město zasáhl v roce 1910.181

175

Viz Juřák (pozn. 173), s. 5.
Viz Juřák (pozn. 172), s. 122.
177
Jiří Dvorský, 650 let kostel nanebevzetí Panny Marie ve Fryčovicích, Fryčovice 1995, s. 1.
178
Viz Koudelová (pozn. 51), s. 137.
179
Viz pozn. 7.
180
Viz Juřák (pozn. 172), s. 122-123.
181
Viz Mlčák (pozn. 13) s. 9.
176
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FARNÍ KOSTEL SV. JIŘÍ
Brušperk, na pozemku parcely č. 1, bez čp.
Poprvé zmíněn roku 1305. V jádře gotický. Věţ 1577-1580
Pozdně barokní přístavba centrální boční kaple

Farní kostel sv. Jiří [17][18] se nachází na svahu východně nad náměstím a stal
se tak dominantou města. Kostel sv. Jiří v Brušperku vznikl pravděpodobně jiţ při
zaloţení vsi před rokem 1269. První písemný doklad o existenci kostela včetně fary
pochází z roku 1305. Patronát kostela sv. Jiří je spojován s Brunovou výpravou do Prus,
která se uskutečnila v roce 1267. Svatý Jiří nebyl patronem pouze kostela, ale celého
města Brušperku.182
Z nejstaršího období kostela se zachovalo jeho gotické jádro, jeţ je datováno
do 14. století. Nejstarší části stavby se nacházejí v západní části presbytáře a v celé lodi,
včetně portálu. Kvadratická věţ kostela byla vybudována později, v letech 1577-1580.
V období baroka byla přistavěna boční kaple. V roce 1765 bylo vystavěno schodiště
na kůr, jehoţ dataci potvrzuje trám s vytesaným letopočtem.
V 16. století koexistence náboţenských příslušností působila mírné rozepře. V té
době velká část obce tíhla k protestantskému luterství. Například kněz Tomáš byl
z Brušperku vypovězen a jeho úřad zastoupil Stanislav Šustka, který zde z důvodu
úpadku fary nevydrţel dlouho. Bohosluţby zde byly vykonávány přespolním farářem
Michalem z Příbora. Obyvatelé Brušperku se snaţili dosadit protestantského kněze, ale
olomoucké biskupství nařídilo, aby si v Kroměříţi vybrali kněze katolického.
I přes snahu rekatolizovat obyvatelstvo se v Brušperku v roce 1582 dokládá přijímání
podobojí a také působení sboru českých bratří. Od roku 1587 uţ však v Brušperku
působili jen katoličtí kněţí, to se nedalo říci o obyvatelích.183
V průběhu 19. - 20. století docházelo k nejrůznějším nutným opravám kostela.
Celková přestavba farní budovy, rekonstrukce kostela, včetně věţe, byla provedena
podle projektu stavitele Karla Gajovského.184
Kostel sv. Jiří v Brušperku je jednolodní longitudinální orientovaná stavba
s půlkruhově uzavřeným odsazeným presbytářem [19], k němuţ se na severní straně
182

Viz Juřák, (pozn. 173), s. 114.
Viz Juřák (pozn. 172), s. 126.
184
Viz Koudelová (pozn. 51), s. 201.
183
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přimyká sakristie na čtvercovém půdorysu s oratoří v patře. V ose závěru se nachází
obdélná kaple s půlkruhovým vstupem, rámovaným edikulou s hladkými pilastry,
ukončenými korintskými hlavicemi. Na západní straně s představenou kvadratickou
věţí.
Jiţní zeď presbytáře podepřena odstupněným pilířem a západní nároţí lodi je rovněţ
opatřeno pilíři, vytočenými nakoso [20]. Fasádu kostela prolamují okna s půlkruhovými
záklenky. Kostel završen sedlovou střechou se sanktusníkovou věţičkou. Kostel
lemován ohradní zdí se čtrnácti zastaveními kříţové cesty.
Loď kostela na západní straně zpřístupněna gotickým portálem s šikmým kamenným
ostěním, členěným střídajícími se pruty hruškového profilu s hlubokými ţlaby [21].
Renesanční kvadratická věţ disponuje vstupním, mělce profilovaným, půlkruhově
završeným portálem [22]. Věţ v horní části přepásána římsami, zakončená barokní
cibulovou bání. Podvěţí zaklenuto hřebínkovou klenbou.
Kněţiště a loď zaklenuta plackovou klenbou s pasy, v presbytáři dosedající
na podloţené a v lodi na zdvojené pilastry s kompozitními hlavicemi, nesoucími
římsové kládí [23]. Klenba v lodi členěna profilovanými štukovými mělkými zrcadly.
Sakristie zaklenuta valenou klenbou s hřebínky a lunetovými výsečemi, oratoř
plackovou klenbou s pasy a se štukovými zrcadly. Oratoř otevřena do prostoru dvěma
stlačenými oblouky.
Ke krátké obdélné lodi se přimykají na severní a jiţní straně dvě centrální kaple
oválného půdorysu, z lodi zpřístupněné vysokými půlkruhově završenými otvory. Kaple
zaklenuty nízkou kupolí.
Barokní hudební kruchta [24] v západní části nesena hranolovými pilíři se zvlněnou
poprsní a kuţelkovou balustrádou. Podkruchtí zaklenuto třemi poli kříţové klenby
s hřebínky. Kostel má barokní mobiliář.

Z nejstarších etap kostela sv. Jiří v moravském městě Brušperku se dochovaly jiţ
jen na první pohled zřetelné masivní opěrné pilíře, gotický vstupní portál a renesanční
věţ ze sedmdesátých let 16. století. Exteriér i interiér podstoupil barokní přestavbu a
není tak moţné přistoupit ke stylově – formální analýze ani za pomocí písemných
pramenů. Kostel sv. Jiří musel být v době svého vzniku jistě reprezentativní, vzhledem
k tomu, ţe chtěl Bruno z Brušperku udělat hlavní město.
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003
Frýdek185
Vznik 2. polovina 14. století (předchůdce osada Jamnice 13. století, 1. písemná zmínka 1305)
Frýdek (Friedeck) zaloţen těšínským kníţetem Kazimírem I. 1327-1385.
První písemná zmínka 1339.
Správní obvod Frýdek-Místek, k. ú. Frýdek. Katastrální území činí 13,73 km2.

K historii města Frýdku se váţe několik základních publikací. Ladislav Hosák
rozebírá počátky dvojměstí, ale kaţdého zvlášť v knize Počátky měst Frýdku a
Místku,186 včetně jejich památek. Nejstarší dějiny Frýdku187 Jiřího Kotáska se
nezabývají čistě jen historií města, ale i ţivotem v něm. Další kniha týkající se nejen
města Frýdku je od současného historika Petra Juřáka Frýdek – Místek.188 Velmi
přínosnou publikací, která se zabývá městskými jádry i okolních měst a přináší tak
jejich komparaci, je Stavebně historický vývoj městských jader Příbora, Místku a
Brušperku189 Jany Koudelové z roku 2012. Velmi vydařenou monografií předních
soudobých historiků je kniha Tomáše Adamce a kolektivu Frýdek – Místek.190
V počátcích město Friedeck spadalo pod správu těšínských kníţat. Bylo součástí
Ratibřsko-Opolského kníţectví (1202-1281/2), které vzniklo za polského kníţete Měška
I., spojením Opolska s Ratibořským kníţectvím. Kníţectví zaniklo smrtí Vladislava I.
(†1281) Opolského z rodu Piastovců. Jednotlivá území, tvořící původní kníţectví byla
rozdělena mezi jeho čtyři syny.191
Frýdek byl centrem stejnojmenného stavovského panství – frýdeckého panství,
jeţ se rozléhalo okolo města Frýdku. V roce 1571 bylo menší stavovské panství – status
minor Friedeck192 – vyňato z přímé podřízenosti Těšínského kníţectví, kvůli dluhům

185

Podrobnou historií města Frýdku se zabývá bakalářská diplomová práce. Veronika Lachová, Gotická a
renesanční architektura města Frýdku-Místku (bakalářská diplomová práce), Katedra dějin umění, FFUP,
Olomouc 2015, s. 12-19.
186
Ladislav Hosák, Počátky měst Frýdku a Místku, in: 700 let města Frýdku Místku, Frýdek – Místek,
1965, s. 39-47.
187
Jiří Kotásek, Nejstarší dějiny Frýdku, Frýdek – Místek, 2008.
188
Viz Juřák (pozn. 33).
189
Viz Koudelová (pozn. 51).
190
Tomáš Adamec et al., Frýdek – Místek, Praha 2014.
191
Ladislav Hosák, Historický místopis země moravskoslezské, Praha 2004, s. 871.
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těšínského spolukníţete Fridricha Kazimíra. 20. ledna roku 1572 bylo frýdecké panství
oficiálně schváleno císařem Maxmiliánem. Frýdecké panství, patřící pod těšínské
panství, přešlo pod rod z Lohova. V období let 1434-1584 bylo k Frýdecku na krátkou
chvíli připojeno i Místecko. Následně frýdecké panství spolu s místeckým územím bylo
vykoupeno v roce 1581 olomouckým biskupem Stanislavem Pavlovským. Biskupu
Pavlovskému však šlo především o Místecko a Frýdecka se zbavil prodejem
Bruntálským z Vrbna (1584-1636).193 V letech 1636-1708 měli frýdecké panství
v drţbě páni z Oppersdorfu (1708-1797), následně Praţmové z Bílkova (1797-1918).
Roku 1797 vykoupila Frýdek nazpět komora Těšínského kníţectví, jeţ tehdy patřila
Habsburkům (1797-1918).194 V roce 1918 byly jejich majetky zestátněny. Na území
pozdějšího soudního okresu frýdeckého se nacházely i drobnější statky Řepiště,
Vratimov, Kunčice a Šenov.

192

Území stavovského panství Frýdek: Frýdek, Baška, Bruzovice, Dobrá, Staré Hamry, Janovice,
Kaňovice, Krásná, Niţní Lhoty, Vyšní Lhoty, Lískovec, Lubno, Malenovice, Staré Město, Morava,
Nošovice, Prţno, Raškovice, Sedliště, Skalice, Nová ves, Vojkovice, Ţermanice. Viz Hosák (pozn. 191),
s. 926-927.
193
Rudolf Ţáček, Těšínsko od roku 1450 do vymření Piastovců, in: Nástin dějin Těšínska. Ostrava-Praha
1992, 34-35.
194
Dominik Drobiš, Přehled správního vývoje okresu Frýdek-Místek. Frýdek-Místek 1976, s. 73.
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003.1
FRÝDECKÝ ZÁMEK195
Frýdek, na pozemku parcel č. 3339, 3340, 3338/1, čp 1264.
Původně gotický zeměpanský hrad 1327-1339. Stavitel těšínský kníţe Kazimír I.
V drţení těšínských kníţat do 1545. Renesanční přestavba 40. – 50. léta 16. století a po 1584.
Raně barokní přestavba 1636-1638. Dnešní podoba z 18. století.

Zeměpanským hradem, dnes frýdeckým zámkem se zabývalo mnoho
historiků. Přehled bádání představuje jen stěţejní díla, například Emanuela Rotteka,
Frýdecký zámek.196 Jan Eliáš vypracoval dva stavebně historické průzkumy. První z nich
nese název Frýdek Místek – zámek, stavebně historický průzkum, II. etapa,

architektonický rozbor, stavební historie,197 z roku 1978 a navazuje spisem Historický a
stavební vývoj frýdeckého zámku.198 Rovněţ Zuzana Břízová přispívá stavebně
historickým průzkumem Frýdek-Místek, zámek – I. nádvoří, Nálezová zpráva.199 Veškeré
výše zmíněné spisy jsou uloţeny v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku, jenţ příznačně sídlí
ve frýdeckém zámku.

Frýdecký zámek [25][26], původně zeměpanský gotický hrad Friedeck,
vystavěný na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí, vznikl v rozmezí let 1327-1339.200
Jeho stavebníkem byl těšínský kníţe Kazimír I. Hrad měl od samého počátku stráţní
funkci hranic mezi Moravou a Slezskem a rovněţ hlídal protínající dálkovou cestu.
Nejstarší části hradu je třípodlaţní palác na půdoryse nepravidelného
lichoběţníku (dnes tvoří jiţní křídlo zámku) ze stavební etapy z třicátých let 14. století.
Z nejstarší etapy výstavby se dochovalo zazděné reprezentativní třídílné okno
ve druhém poschodí [27], dále úzká ulička, tzv. soutka, s dochovanými dvěma krakorci
[28]. Soutka odděluje nejstarší gotickou fázi od pozdější dostavby Jiřího Oppersdorfu.
Ve třetím patře se dochoval nejstarší gotický portál, ve výběţku zkosený [29].
195

Katalogový heslem frýdeckého zámku se podrobně zabývá bakalářská diplomová práce. Viz Lachová
(pozn. 185), s. 40-47.
196
Viz Rottek (pozn. 37)
197
Jan Eliáš, Frýdek Místek – zámek, stavebně historický průzkum II. etapa, architektonický rozbor,
stavební historie, 1978. Uloţeno v: Muzeum Beskyd Frýdek – Místek.
198
Viz Eliáš (pozn. 191)
199
Zuzana Břízová, Frýdek – Místek, zámek I. nádvoří, Nálezová zpráva, 1996. Uloţeno v: Muzeum
Beskyd Frýdek – Místek.
200
Viz Rottek (pozn. 37), nestránkováno.
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Stavební úpravy hradu se neprováděly aţ do dob husitských válek. Ale ani války
nebyly příčinou přestavby. V devadesátých letech 15. století byl zámek upravován
pro Kazimíra II., z důvodu nutných nových obytných a reprezentativních prostor.201
Za této pozdně gotické výstavby vzniklo celé, dnes východní třípodlaţní křídlo,
zajišťující vstup do zámku, ve druhém patře s dochovaným kamenným portálem
s okosením a s jehlancovým výběţkem. V celém nově vzniklém křídle se nachází
náročnější profilace s jehlancovými výběţky u ostění všech dveří i oken. Za těšínského
kníţete Kazimíra II. byla také vystavěna východní část severního křídla a nová
fortifikace hradního komplexu, včetně příkopu v oblasti dnešního prvního nádvoří.
Zeměpanský hrad byl od roku 1528 postupně přestavován, především však
ve čtyřicátých a padesátých letech 16. století, na reprezentativní sídlo v renesančním
slohu. Ve 40. letech 16. století spadá správa zámku pod Jana z Pernštejna a následně
jeho synům.202 Ve snaze vytvořit čtyřkřídlou dispozici zámku, započala výstavba
podsklepeného západního křídla, které bylo napojeno na severní křídlo skrz kuchyňské
místnosti a na starší objekty křídla jiţního.
Významnou renesanční přestavbu reprezentativních prostor (podmíněna zřejmě
poţárem města v roce 1592) inicioval po roce 1584 hrabě Bartoloměj Bruntálský
z Vrbna, který na zámku i sídlil. Z tohoto období se dochoval renesanční portál
s ostěním s pravoúhle zalomenou profilací [30] v jiţním křídle zámku.
Severní křídlo zámku je velice obtíţné zařadit do časového rámce. Stavební
materiál je různorodý, zařaditelný, jak do středověku, tak i do období renesanční
přestavby. Jisté je, ţe patrové arkádové chodby [31] s lunetovou klenbou s hřebínky
[32] byly vystavěny později.
Renesanční věţ [33] vznikla na přelomu 16. – 17. století v průčelí východního
křídla. Další stavební etapou prošel zámek za Jiřího z Oppersdorfu v letech 1637-1644,
kdy byl vybudován gloriet, zámecká kaple a budovy v předzámčí.
Zámek byl v letech 1677-1731 v drţbě rodu Praţmů z Bílkova a poté Habsburků
v zastoupení Marie Kristýny. Roku 1900 zámek prošel historizující přestavbou, jeţ se
projevila především v nároţní věţi.
Areál Frýdeckého zámku tvořen nepravidelným půdorysem, dvěma nádvořími,
hranolovou věţí ve východním křídle, kaplí s půlkruhovým závěrem a třemi bastiony.
201
202

Viz Eliáš (pozn. 197), s. 70.
Ibidem s. 74.
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Jádro zámku tvořeno dvoupatrovou budovou s předstupujícím rizalitem hranolové věţe
s nároţní bosáţí ve vstupním průčelí. Hladké fasády členěny kordonovými římsami,
prolomeny obdélnými okny, rámovanými šambránami, s parapetními římsami, v patře
prvním okny sdruţenými. Východní průčelí prolomeno průjezdem, vedoucím
do nádvoří čtvercového půdorysu.
Nádvoří obklopují budovy s arkádovými ochozy, neseny hranolovými pilíři,
na východní, severní a jiţní straně. Ochozy zaklenuty valenou klenbou s lunetovými
výsečemi vytaţenými do hřebínků. Zámecká patrová kaple s půlkruhovým závěrem
předsunutá před západní průčelí. Kaple zaklenuta valenou klenbou s výsečemi
a konchou. Průjezdem křídla východního se lze dostat po schodišti do jiţního paláce.
V interiéru zámku pouţity klenby valené, kříţové hřebínkové a valené s lunetami. Patra
bez zaklenutí, plochostropá, z části plackami se štukovými zrcadly.
Předzámčí tvořeno nepravidelnými hospodářskými budovami s prolomeným valeně
zaklenutým průjezdem.

Frýdecký zámek zaloţen těšínským kníţetem Kazimírem II. byl vystavěn jako
gotické zeměpanské sídlo, jeţ mělo stráţní funkci a nebylo tak podrobeno estetickým
poţadavkům. Analogií frýdeckému hradu byl Slezskoostravský hrad, vystavěn ve
slezské části města Ostravy. Svou téměř lichoběţníkovou dispozicí nabízel přesnou
shodou s hradem frýdeckým.
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003.2
MĚSTSKÉ HRADBY203
Frýdek, na pozemcích parcel č. 119, 120, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 141.
Vznik 1. polovina 14. století.
Městská zeď připomínána v listině z 1423.

Městské jednoduché kamenné hradby města Frýdku zřízené v první polovině 14.
století, se dochovaly jen velmi fragmentárně. Městská hradba byla vystavěna
ze světlého lomového kamene a má jednoduchou podobu bez náznaku fortifikačních
prvků.
Do dnešních dní se dochoval jen souvislý úsek za farou při farním kostele sv.
Jana Křtitele [34], kde je přerušen schody. Městská hradba vede ve zdech domů [35] na
Farní ulici a dále 150 metů k Herschlegerovskému špitálu, kde je začleněna do jeho zdi.
Absence archeologických průzkumů okolí znemoţňuje potvrzení jakýkoliv teorií
o průběhu městských hradeb. Vyvstává moţná domněnka, ţe fortifikační systém
zeměpanského hradu navazoval na městské hradby. Vnitřní město by tak bylo
ohraničeno pevnou kamennou zdí, která spolu s valem chránila město.
Přístup do města byl moţný pouze skrz dvě hlídané městské brány. První brána
zvaná Lískovecká/Leskovská se nacházela v kříţení dnešních ulic Zámecké, Hluboké
a Na Blatnici. Druhá Horní – později označovaná jako Bruzovická či Bruzovská se pak
nacházela v protnutí ulic Radniční a Na Blatnici.
V 16. století hradby začali pozvolna rozebírat místní obyvatelé, kteří si z jejich
kamenů stavěli svá obydlí.204 Ve druhé polovině 18. století pak došlo k úplnému zrušení
městských hradeb z důvodu nedostatku místa k rozšiřování předměstí města Frýdku.205

203

Fragment městské hradby tvoří samostatné katalogové heslo v bakalářské diplomové práci. Viz
Lachová (pozn. 185), s. 48-49.
204
Radim Jeţ, Počátky města Frýdku (do roku 1434), in: Tomáš Adamec et al., Frýdek – Místek, Praha
2014, s. 41.
205
David Pindur, Frýdek v letech 1648-1780. in: Tomáš Adamec et al., Frýdek – Místek, Praha 2014, s.
104.
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003.3
FARNÍ KOSTEL SV. JANA KŘTITELE206
Frýdek, na pozemku parcely č. 1, bez čp.
Gotické jádro 2. polovina 14. století. První písemná zmínka 1447.
Poţáry 1592, 1688, 1703 a 1871. Věţ 1604-1650 – úpravy 1688 a 1848.

Samotné stavbě kostela sv. Jana Křtitele je věnován například Dějepis farního
kostela u sv. Jana Křtitele ve Frýdku207 kněze Karla Findinského, který jiţ k známým
historickým faktům a domněnkám přidává své poznatky. Dalibor Prix věnoval kostelu sv.
Jana Křtitele ve Frýdku samostatné katalogové heslo v katalogu k výstavě Od gotiky
k renesanci, ve IV. svazku.208

Počátky výstavby farního kostela sv. Jana Křtitele [36][37] jsou kladeny do
druhé poloviny 14. století. Jedná se tak o nejstarší sakrální památku města Frýdku, která
byla budována severovýchodně od nově zaloţeného města těšínským kníţetem
Kazimírem I.
Patrocinium kostela sv. Jana Křtitele - jakoţto patrona vratislavské diecéze vypovídá o důleţitosti samotné stavby v rakouském Slezsku. Od roku 1654 zde sídlil
Děkanský úřad, biskupští komisaři a také generální vikariát. Uţ na pohled se uplatňuje
viditelný vliv slezského stavitelství v pouţití stavebního materiálu, neomítaných cihel.
První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1447, kde se kostel objevuje
v soupise desátku opolského arcijáhenství.
Hodnotným pramenem s informacemi o kostele sv. Jana Křtitele je latinský
rukopis Josefa Karla Schippa,209 faráře a pozdějšího generálního vikáře vratislavské
diecéze z roku 1826. Na Schippa navazuje roku 1876 Karel Findinský, jenţ byl rovněţ
farářem a generálním vikářem. Findinský ve svém Dějepise rozvíjí vlastní myšlenku o
zaloţení

kostela

jiţ

v první

polovině

14.

století,

který

byl

na

místě

a v rozsahu dnešního presbytáře [38]. Podle jeho teorie byla teprve v pozdějších letech
206

Podrobný rozbor kostela sv. Jana Křtitele obsaţen v katalogu bakalářské diplomové práce. Viz
Lachová (pozn. 185), s. 50-56.
207
Karel Findinský, Dějepis farního kostela u sw. Jana Křtitele ve Frýdku, Těšín 1876.
208
Dalibor Prix, Katalog 002, in: Kaliopi Chamonikola et al., Od gotiky k renesanci: výtvarná kultura
Moravy a Slezska 1400-1550, IV. Opava, Brno 1999, s. 33-34.
209
Josef Karel Schipp, Liber ecclesiae Fridecensis, 1826, fond Farní úřad Frýdek, SOkA Frýdek –
Místek.
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ke starému kněţišti přistavěna loď. Rovněţ se Findinský zabývá datací přistavené kaple
sv. Anny [39][40], jejíţ existence je potvrzena zakládací listinou Kazimíra I. z 15.
století. Findinský se domnívá, ţe kaple byla přistavena v době vzniku samotné lodi.
V letech 1554-1581 byl kostel pod správou luterských kněţí, které roku 1581
vyhnal olomoucký biskup Stanislav Pavlovský a navrátil tak kostel sv. Jana Křtitele
i se všemi dalšími frýdeckými kostely pod správu katolické církve.
V roce 1592 byl kostel po poţáru nově zaklenut. Roku 1604 byla započata
výstavba hranolové kamenné věţe na původním jádru z 15. století [41]. Výstavba
kostelní věţe byla přerušena třicetiletou válkou, přičemţ se ji podařilo dostavět téměř
o padesát let později, v roce 1650 avšak uţ v raně barokní podobě.
V roce 1679 byly ke kostelu přistavěny dvě boční kaple, které půdorys změnily
do tvaru kříţe. Roku 1688 vypukl katastrofický poţár v celém městě Frýdku
a výrazně poškodil i kostel sv. Jana Křtitele. Shořela velká část kostelní věţe a klenba se
zřítila. Po následcích poţáru zůstaly stát pouze obvodové zdi. Mecenášem obnovy
kostela se stal farář Samuel Wolf, který nechal kostel zrekonstruovat a nově vystavět
kaple sv. Kříţe [42] a Jana Nepomuckého.
V roce 1847 se odsouhlasil plán na rozšíření kostela, který byl proveden jen
z části, opět kvůli poţáru v roce 1848. Aţ za Karla Findinského bylo roku 1876
vystavěno novogotické zvonicové patro věţe. Novogotickou přestavbu provedl
Friedrich Schmidt.
Kostel sv. Jana Křtitele je jednolodní longitudinální orientovaný kostel
s bočními kaplemi, s polygonálním závěrem, přimknutou obdélnou sakristií k severní
straně presbytáře, s depozitářem a oratoří v patře na straně jiţní a s představenou
mohutnou kvadratickou věţí na západě.
Fasáda členěna dvakrát odstupněnými opěrnými pilíři s pultovými stříškami, prolomena
osou oken s půlkruhovým zakončením. Fasáda věţe vystavěna z neomítaných cihel,
členěna kordonovými římsami, prolomena osou oken opět půlkruhově zakončenými.
Vyšší patro věţe tvořeno polygonálním nástavcem s armovaným nároţím. Nad vstupem
ve druhé a třetím patře edikuly s bosovanými archivoltami.
Presbytář a hlavní loď zaklenuty třemi poli kříţové klenby s hřebínky. Boční kaple sv.
Anny na severu a sv. Kříţe na jihu otevřeny do prostoru hlavní lodě dvěma
půlkruhovými oblouky, zaklenuty dvěma poli hvězdicové ţebrové klenby na konzolách.

75

V západní části hudební kruchta nesena dvěma pilíři. Podkruchtí zaklenuto třemi poli
kříţové klenby s hřebínky. Kaple Panny Marie Bolestné přimknuta k severní stěně lodi,
zaklenuta valenou klenbou. Kaple sv. Jan Nepomuckého na jiţní straně zaklenuta
dvěma poli kříţové klenby s hřebínky s kruhovými svorníky. Předsíň kostela klenuta
rovněţ hřebínkovou kříţovou klenbou s letopočtem 1616 v kruhovém svorníku.
Sakristie zaklenuta valenou klenbou, oratoř dvěma pruskými klenbami s pasy.
Půdorysná dispozice frýdeckého kostela sv. Jana Křtitele, včetně podlouhlého,
pětibokého závěru presbytáře, koresponduje a tvoří analogii ke kostelům sv. Václava
v Moravské Ostravě a Povýšení sv. Kříţe v Karviné-Fryštátě. Klenební princip lodě a
kněţiště sv. Jana Křtitele byl aplikován u dalších staveb okresu - valená klenba
s lunetovými výsečemi je vyuţita například u kostela sv. Martina ve Skalici, sv. Jakuba
v Místku a u sv. Jošta v aplikaci se zdobnějším ornamentem.
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004
Fryčovice
První písemná zmínka 1267. Zakladatel biskup Bruno ze Schauenburka.
Správní obvod Frýdek-Místek. Katastrální území činí 16,46 km2.

K významnému výročí vzniku obce vznikla v roce 1995 publikace o historii
Fryčovic a jejich kostelu autora Jiřího Dvorského: 650 let kostela nanebevzetí Panny
Marie ve Fryčovicích.210
Obec Fryčovice leţí v proláklině na obou březích řeky Ondřejnice. Zakladatelem
obce byl olomoucký biskup Bruno ze Schauenburka (1245-1281), který krátce
po usednutí na biskupský stolec zakoupil od Franka Hückeswagena rozsáhlá území.
Biskup se rozhodl na části panství zaloţit větší osadu. Osada byla vyměřena někdy
v rozmezí let 1258-1267 lokátorem Fritzem (Vreccem), podle nějţ byla osada
pojmenována: Fritzendorf nebo také Vreccendorf.211 Vesnice měla při svém zaloţení
tvar tzv. francké dlouhé vsi.
První písemná zmínka o obci je obsaţena v závěti biskupa Bruna z roku 1267.
Roku 1270 biskup Bruno nařídil rychtáři Jindřichovi, aby vyměřil sedmdesát a půl lánu
pole, kaţdý šestý mu měl dědičně patřit. Lány byly osvobozeny od daně. Při zaloţení
osady byl Brunem zřízen mlýn a rovnou i kostel, jenţ byl s největší pravděpodobností
dřevěný.212
Ve druhém desetiletí 14. století vesnice zpustla.213 V roce 1320 byl v obci fojtem
Kunešem se svolením biskupa Konráda vystavěn i druhý (Špluchovský) mlýn, coţ
ukončilo chátrání vesnice. Na konci 14. století byly Fryčovice přidány k hukvaldskému
panství olomouckých biskupů.214

210

Viz Dvorský (pozn. 177)
Viz Dvorský (pozn. 177), s. 1
212
Ibidem.
213
Viz Samek (pozn. 14), s. 437.
214
Viz Dvorský (pozn. 177), s. 1.
211
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FARNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Fryčovice, na pozemku parcely č. 1, bez čp.
Poprvé zmíněn roku 1345. V jádře gotický kostel ze 14. století.
Přestavby v 16. a 17. století (1560 věţ), úpravy v 19. století.

Zděný kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Fryčovicích [43][44] stojí na skalnaté
vyvýšenině na levém břehu říčky Ondřejnice v dolní části obce Fryčovice.
Můţeme předpokládat, ţe na místě dnešního fryčovického kostela Nanebevzetí
Panny Marie stál jeho dřevěný předchůdce z období zaloţení vsi, z druhé poloviny 13.
století. K této domněnce však neexistují ţádné prameny, které by ji potvrzovaly.
Můţeme se tak domnívat, ţe zakladatel obce, olomoucký biskup Bruno, v jehoţ zájmu
mohla být snaha o duchovní zaloţení obyvatel, započal stavbu kostela na území vzniklé
osady.
První písemný pramen zmiňující kostel ve Fryčovicích pochází z roku 1345.215
Jedná se tak o jednu z nejstarších kamenných sakrálních staveb dnešního okresu
Frýdek-Místek. O starobylosti kostela svědčí například, do dnešních dní dochované, dva
gotické portály. Bohumil Samek216 tyto datuje do konce 14. století. Kamenné ostění
lomeného portálu v jiţní zdi je členěno hruškovou profilací a hlubokými výţlabky
[45][46]. Portál v severní zdi kostela vykazuje rozlišnosti, jak v materiálu, tak
i v profilaci [47]. Rovněţ i masivní opěrné pilíře [48] lodi a presbytáře [49] odkazují
na stáří kostela.
Fryčovice od začátku neměly samostatnou farnost, brušperský farář dostával
desátek. V roce 1582 je fryčovický kostel nazýván filiálním kostelem farního kostela sv.
Jiří v Brušperku. Tento poměr přetrvával aţ do roku 1784, kdy byla zřízena lokálka
(kuracie), nákladem náboţenského fondu.217
V kostele se na architektonických prvcích dochovala řada letopočtů, značící
přestavby či přístavby částí kostela. Například na krovu byl vytesán rok 1573, taktéţ
malý zvonek na sanktusníkové věţičce je nositelem stejného data. Předpokládá se, ţe
ke kostelu byla nově vystavěna věţ [50].218

215

Ibidem.
Viz Samek (pozn. 14), s. 437.
217
Viz Dvorský (pozn. 177), s. 2.
218
Podle Samka se k přístavbě věţe přistoupilo před rokem 1560. Viz Samek (pozn. 14), s. 437.
216
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Fryčovice, jakoţto malá obec, neměly příliš finančních prostředků a udrţování
kostela bylo velice nákladné. Kostel byl ve špatném stavu, a proto bylo nutné jej
alespoň po malých částech spravovat. Původně byla střecha pokrytá šindelem, ale její
dezolátní stav volal po výměně. V roce 1847 byl šindel nahrazen břidlicí.
V roce 1903 byla provedena velká oprava kostela, při níţ se nalezly v báni věţe
listiny, které však nebyly čitelné. Následujícího roku byla věţ obílena a byly pořízeny
nové věţní hodiny. Další opravy kostela a fary proběhly roku 1930. Obě věţe kostela
byly pokryty měděným plechem.
Na konci druhé světové války, v květnu 1945, byla zasaţena věţ kostela čtyřmi
dělostřeleckými ranami. V rámci dalších stavebních úprav byl například rozšířen kůr
pro nové varhany, a dále byl v roce 1948 pořízen nový krov chrámové lodi, přistoupilo
se k výměně střešní krytiny, byly zhotoveny hromosvody a okapové ţlaby. 219
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je v jádře gotický jednolodní, longitudinální,
orientovaný kostel s odsazeným, polygonálně zakončeným presbytářem, k němuţ je
na severní straně přimknuta čtyřboká sakristie s oratoří v patře [51]. Na západě
s předstupující kvadratickou věţí v ose průčelí. Loď kostela s presbytářem opatřeny
masivními odstupňovanými opěrnými pilíři, západní nároţní pilíře postavené nakoso.
Hladká fasáda prolomená okny s půlkruhovým záklenkem. Kostel zastřešen sedlovou
střechou, se sanktusníkovou věţičkou nad presbytářem.
Hlavní vstup do kostela na západní straně zaklenut kříţovou klenbou. V západní zdi
lodi se nacházejí fragmenty gotického, zřejmě lomeného portálu s hruškovým profilem.
Jiţní zeď kostela prolomena bočním portálem s obdobnou profilací. Sakristie na západní
straně kostela přístupna kamenným portálem s hladkým ostěním.
Jednolodí kostela odděleno od kněţiště půlkruhovým triumfálním obloukem. Zdi lodi
navazují vysokými fabiony na plochý strop. Presbytář zaklenut konchou s lunetami
a dvěma poli kříţové klenby [52]. Sakristie a oratoř zaklenuty pruskými klenbami
s pasy. V západní části se nachází novodobá hudební kruchta [53]. Kostel vybaven
barokním mobiliářem.

219

Viz Dvorský (pozn. 177), s. 3.
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005
Vendryně
Vznik 1305, ves náleţela těšínské komoře.
Správní obvod Třinec. Katastrální území činí 20,94 km2.

Obci Vendryni a jejímu kostelu sv. Kateřiny Alexandrijské se věnuje
dvojjazyčná publikace Ireny Ciché, Okolím beskydského průsmyku,220 v níţ se stručně
zaobírá historií jednotlivých měst a obcí na Těšínsku. Jiří Czemek v roce 2004 vydává
samostatnou, také dvojjazyčnou publikaci, Vendryně 1305-2005.221

Obec Vendryně se nachází na území Těšínského Slezska, v podhůří Těšínských
Beskyd, v údolí po obou stranách řeky Olše. Vendryně patří k nejstarším osadám
v regionu východního Slezska.
Poprvé je obec (Wandrina) připomínána v roce 1305 v soupisu desátků
biskupství vratislavského vratislavskému biskupovi Jindřichu I. a vyplývá z něj, ţe
osada existovala jiţ dříve. Ves byla nejdříve kníţecím majetkem, poté alodním statkem.
Ves představovala pro Těšínsko typický drobný statek, který byl tvořen jednou, dvěma
nebo dokonce jen částí vsi.222
V roce 1426 byla obec darována těšínským kníţetem Boleslavem, zřejmě jen
do zástavní drţby Aleši von Orle. Po smrti Aleše přešla do majetku Jakúbka z Březov.
V roce 1529 se pak území stalo majetkem Jana Čela z Čechovic, jehoţ pozemky se
rovněţ rozrostly o vendryňské hory a lesy za řekou Olší, které mu daroval těšínský
kníţe Václav. Území bylo stanoveno potokem Lideřovem aţ po vrch Kozinec. Takto
nejasné vyměření území vyvolávalo v pozdějších letech územní spory, které byly téměř
typickým jevem, v tomto případě mezi Těšínskou komorou a bystřickými Valachy.
V 16. století byla ves stejně jako celé Těšínsko vyznavačem luterského
náboţenství. Mezi lety 1568-1694 Vendryně patřila rodu Borků z Roztropic.
Z dokumentu z roku 1592 je patrná osada Lidéřovice, která leţela na druhém
břehu řeky Olše a jeţ zanikla patrně za třicetileté války. Dnešní vendryňské Záolţí
220

Irena Cichá, Okolím beskydského průsmyku, Okolice beskidzkiej przełęczy, Český Těšín 2003.
Jiří Czernek, Vendryně 1305-2005 – Wędrynia 1305 – 2005, Vendryně 2004.
222
Viz Mlčák (pozn. 13), s. 115.
221
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(východní díl české části Těšínska) bylo pravděpodobně někdejší část Vendryně, kde si
pravděpodobně Borkové z Roztropic vystavěli renesanční zámek, o jehoţ vzniku není
nic známo.223
Poslední vlastník rodu Adam Borek roku 1694 věnoval území řádu Milosrdných
bratří, jenţ původně sídlili ve Valticích. V roce 1700 se milosrdní bratři přestěhovali
do Těšína. Roku 1702 vykoupila statek od Milosrdných bratří Těšínská komora.224

FARNÍ KOSTEL SV. KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ
Vendryně, na pozemku stavební parcely č. 3038, bez čp.
Poprvé zmíněn 1447.
Dochovány gotické opěrné pilíře a částečně renesanční jádro z 16. století.
Radikální přestavba 1911.

Datování kostela sv. Kateřiny Alexandrijské [54][55] je velice obtíţné, přesné
datum vzniku nelze určit. K problematice datování kostela se vyjádřilo mnoho badatelů
a je nutné podotknout, ţe se jejich názory často liší aţ o celá dvě staletí. Existují určité
domněnky, které vyslovují názor, ţe kostel vznikl jiţ v 10. století. Biskup Šniegoň
v roce 1860 datuje kostel do 12. století,225 čemuţ by odpovídal gotický nápis na zvonu
ze 13. století.226 Badatel František Popiolek se naopak domnívá, ţe kostel byl
vybudován

šlechticem

Alešem

von

Orlem.227

Tento

názor

je

ale

velmi

nepravděpodobný, poněvadţ byl husitou a vykonával misijní cesty. Po smrti rytíře von
Orla v roce 1440 patřila ves Jakúbkovi z Březovic. V této době kostel jiţ bezpečně stál.
Navzdory všem teoriím se kostel datuje před rok 1305, spolu se vznikem obce
Vendryně.
S určitostí se však jedná o jednu z nejstarších sakrálních staveb tohoto kraje.
Poprvé je kostel sv. Kateřiny doloţen aţ roku 1447. Kostel byl od samého počátku
zděný, vyjma dřevěné věţe. V letech 1550-1654 byl kostel vyuţíván protestanty. Právě
po roce 1654 kostel opět připadl katolíkům, jak tomu bylo od samého počátku známé
223

Viz Cichá (pozn. 220), s. 136.
Viz Mlčák (pozn. 13), s. 115.
225
Viz Czernek (pozn. 221), s. 96.
226
Viz Cichá (pozn. 220), s. 138.
227
Odkazy k primární literatuře, pojednávající o tezích badatelů v publikaci chybí. Viz Czernek (pozn.
221), s. 96.
224
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historie kostela, i přesto, ţe většina obyvatel se nadále přikláněla k evangelické víře.
Posledním evangelickým pastorem byl Štěpán Mokoszycki, který odešel v onom roce
1654 do Uher a vzal sebou kromě inventáře také velmi cenné archiválie, které by nám
dnes jistě pomohly objasnit vznik vendryňského kostela.
V roce 1800 byl kostel ve velmi špatném stavu. Zejména jeho dřevěné části
musely být vyměněny. Dřevěný trámový strop musel být strţen a nahrazen cihlovou
klenbou, stejně jako původní dřevěná věţ kostela.
Kněz Olszak nechal roku 1891 k velké škodě zvětšit malá, nejspíše románská
okna. V roce 1910 bylo přistoupeno k radikálnější přestavbě kostela, o níţ rozhodl kněz,
pozdější děkan jablunkovského děkanátu, František Hermann. Kostel byl rozšířen
do tvaru kříţe.228 Zásah do takto staré sakrální památky stavbu značně historicky
znehodnotil. Kromě části gotického jádra jednolodí jsou dodnes dochovány pouze
gotické opěrné pilíře [56].
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské je jednolodní longitudinální stavba
na půdorysu latinského kříţe s pravoúhle uzavřeným presbytářem, dvojicí kaplí, tvořící
kříţení [57] a s kvadratickou vestavenou věţí v západním průčelí [58]. Loď kostela
s presbytářem lemován gotickými masivními opěrnými pilíři se stříškami. Fasáda podél
celé osy – presbytáře, bočních kaplí a lodě - ukončena profilovanou korunní římsou
a prolomenou okenní osou s půlkruhovými záklenky, lemovanými šambránou. Kostel
zastřešen sedlovou střechou s polygonálním sanktusníkem nad kříţením.
Průčelí

tvořeno

konkávně

zvlněnými

štítovými

křídly,

přiléhajícími

k věţi

a se segmentově zvlněnou korunní římsou. Hlavní vstup opatřen pravoúhlým
kamenným portálem. Věţ s bočním vřetenovým schodištěm, členěna vertikální okenní
osou s půlkruhovým ukončením, s lemováním plochou šambránou. Horní patro věţe
ukončeno profilovanou korunovanou římsou a završeno helmicí se segmentově
zakončenou lucernou.
Interiér zaklenut pruskými klenbami s pasy [59]. Loď na západě ukončena kruchtou,
nesenou na litinových sloupech.

228

Ibidem, s. 95-108.
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006
Mosty u Jablunkova
Vznik obce před 1573, náleţely Těšínské kníţecí komoře.
Správní obvod Jablunkov. Katastrální území činí 33,95 km2.

Profánní památce, Jablunkovským šancím, byla věnována studie vydaná
ve sborníku přednášek. Martin Krůl přispívá článkem Pevnostní stavitelství na příkladu
fortifikací Těšínského Slezska – Jablunkovské šance.229
Obec Mosty u Jablunkova se rozkládá v nejuţším místě Jablunkovského
průsmyku, mezi horami Polomem a Gírovou. Patří k mladším obcím Těšínského
Slezska. Poloha obce Mostů u Jablunkova byla vyuţita při výstavbě obranných systémů,
kterou umoţnily nejvyšší polohy průsmyku.
Vznik obce je kladen před rok 1573.230 Mosty u Jablunkova zaujímaly
výjimečné postavení na území bývalého Těšínského kníţectví. Název obce souvisel
se starou obchodní stezkou, nazývanou Měděná, spojující Slezsko s Uhrami. Stezka
vedla přes průsmyk do Jablunkova, skrz údolí Osetnice. Zde se hojně vyskytovaly
baţiny a močály, které byly průchodné za pomocí dřevěných trámů a klád – mostů.
Počátky vsi byly úzce spjaty se zaloţením obranného systému v části MostyŠance. Mosty se staly počátečním stanovištěm Valachů, kteří odtud kolonizovali
Beskydy.231 Obec Mosty u Jablunkova spadaly po celý čas pod správu těšínského
kníţectví.
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Martin Krůl, Pevnostní stavitelství na příkladu fortifikací Těšínského Slezska – Jablunkovské šance,
in: Radim Jeţ, David Pindur, Těšínsko v proměnách staletí, Český Těšín 2010, s. 201-214.
230
Viz Bakala (pozn. 1), s. 88.
231
Viz Cichá (pozn. 220), s. 50.
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JABLUNKOVSKÉ ŠANCE (VELKÉ ŠANCE)
Mosty u Jablunkova, na pozemcích parcel č. 4014/1 a 4014/2, bez čp.
Systém renesančního opevnění 1578.
Barokní přestavba 1663.

Jablunkovské šance [60][61] jsou dnes reliktem fortifikačních prvků, které byly
budovány podél slezské zemské hranice na ochranu nejdříve proti Tatarům, později
proti Turkům. Pozůstatky obranných prvků pochází z různých období. V současné době
jsou pozorovatelné na území jiţní a jihovýchodní hranice Slezska.
Hlavní pevnost Jablunkovských šancí se nacházela v Jablunkovském průsmyku,
v Mostech u Jablunkova. Menší objekty se vyskytovaly v Bukovci, Hrčavě, Javořince,
Svrčinovci, kde byly nazývány Staré šance a Valy Čierné tzv. Hayducké šance. Tímto
územím vedly cesty, jeţ překračovaly horský masiv Karpat a jeţ spojovaly povodí řek
Váhu a Odry. Jablunkovský průsmyk byl svého času nejvýznamnějším komunikačním
koridorem, kterým vedla cesta ze Slezska do Uher. Obchodní stezka byla nazývána
Měděnou, kvůli obchodům s mědí, která se převáţela z hornouherských dolů
do Slezska. Obchodní význam si stezka udrţela aţ do první třetiny 16. století.
Kromě důleţité hlavní zemské cesty zde byl další komunikační koridor mezi Slezskými
a Slovenskými Beskydy, spojující Těšínské kníţectví s Polskem.232
Nelze přesně říci, kam sahají počátky Jablunkovských šancí. Dá se předpokládat,
ţe na místě pozdějších jablunkovských šancí bylo jiţ ve 14. století vystavěno jakési
opevnění – stráţnice. Objekt původních šanců byl budován ze dřeva, 233 na půdoryse
nepravidelného čtyřhranu, podobně jako jiţněji poloţené, tzv. Staré šance, které jsou
dnes na území Slovenské republiky. Později byla k šancům přistavěna hvězdicovitá část
a celá lokalita byla zpevněna hradbami s příkopem a valy.
Opevnění se začalo budovat v roce 1529, kdyţ hrozilo nebezpečí vpádu
tureckých vojsk do Slezska.234 Opatření bylo posvěceno slezským kníţecím sněmem
ve Vratislavi. Zmínky o opevnění jsou doloţitelné v korespondenci Jana z Pernštejna
(poručníka Václava III. Adama) zemským úředníkům z roku 1453, zmiňující nařízení
posekání lesního porostu horských pásem směrem k Uhrám.
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Viz Krůl (pozn. 229), s. 201.
Viz Cichá (pozn. 220), s. 51.
234
Karel Gaura, Jablunkovské šance, Těšínsko, 1968, č. 1, s. 22.
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Vojenského významu Jablunkovský průsmyk nabýval od první třetiny 16.
století. Podmětem ke změně účelu průsmyku se stala expanze tureckých vojsk v 16.
a 17. století. V průběhu třicetileté války se Jablunkovský průsmyk ocitl v centru dění.
Stalo se z něj místo moţného spojení protihabsburských vojsk z obou částí podunajské
monarchie.
Další fází výstavby prošel Jablunkovský průsmyk v období třicetileté války
(1618-1648). V roce 1621 byla postavena nová pevnost, která byla situována severněji
od stávající. V roce 1633 vznikl plán barokní přestavby Velké šance, na němţ je princip
bastionového systému opevnění. Velká šance byla přestavěna podle návrhu, jenţ
vytvořil vojenský císařský inţenýr, kapitán Jan Eusebius Meier.235
V letech 1642-1645 došlo k posílení obranyschopnosti průsmyku, jednak
opravou stávajících šancí, dále vybudováním dvou děl a dvojitými záseky hraničního
pohoří, které představovaly efektivní fortifikační prvek, díky němuţ bylo moţné chránit
širší pás hraničního území.
V roce 1638 byly šance zničeny Uhry. Nové obavy z vpádu, tentokrát Švédů
v roce 1642 zapříčinily obnovu staré šance. Po skončení třicetileté války fortifikační
architektura začala znovu chátrat a následně byla znovu obnovena a prohlášena
za zemskou pevnost v roce 1672. Hlavní část opevnění byla v letech 1724-1729
přestavěna na pevnost s kasárnami, skladištěm a dalšími budovami. Naposledy byly
šance opraveny v roce 1808 a poté uţ jen chátraly. Kameny ze staveb byly rozebírány
místními obyvateli na výstavbu vlastních domů.
Celkový počet opevnění po částech postavených na jiţní a jihovýchodní hranici
Slezska byl osmnáct. Z tohoto mnoţství se dochovalo zhruba osm fragmentů, známých
pod názvy: Velká šance – Mosty u Jablunkova, Malá šance - Valy Čierne, Stará šance Svrčinovec, Megoňky, Mosty – Dolina, Stará šance, Bukovec).236
Jablunkovské šance tvoří jedny z nejstarších památek v obcích, v nichţ se
nacházejí. Do dnešních dní se dochovalo jen pouhé torzo z dříve velice rozsáhlého
fortifikačního systému. V terénu jsou mnohdy dosti obtíţně rozeznatelné příkopy, valy,
zbytky hradeb [62][63] a terénní náznaky bastionů a vojenských budov. V posledních
dvaceti letech fortifikační památka velmi zpustla. Pod hustým rostlinným porostem je
stěţí rozpoznatelná.
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Viz Krůl (pozn. 229), s. 203-204.
Ibidem, s. 211-212.
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007
Třinec, m. č. Guty
Vznik 1305, ves náleţela těšínské komoře.
Správní obvod Třinec. Katastrální území činí 9,47 km2.

Gutský dřevěný kostelík Boţího Těla přitahoval pozornost mnoha badatelů.
Mezi nejzákladnější literaturu věnující se této problematice se řadí například článek
v časopise Těšínsko, jejímţ autorem je Jindřich Benatzky.237 Samostatné heslo kostelu
Boţího Těla věnovala Irena Adamczyk a kolektiv v dvojjazyčné publikaci, Dřevěné
kostely a kaple v Beskydech a okolí.238 A nejnovější samostatnou broţuru vydal David
Pindur v roce 2012.239
Obec Guty jsou místní část města Třinec, k němuţ byly přičleněny v roce 1980.
Guty jsou malebná podhorská vesnice, jeţ se nachází v podhůří Beskyd.
Ves Guty vznikla pravděpodobně v průběhu 13. století240 při velké lánové
kolonizaci. První písemná zmínka o obci Guty pochází z doby kolem roku 1305, jeţ je
obsaţena v soupisu desátků vratislavského biskupství a je zde zapsána pod názvem
Gutha.241 Název vsi byl nejspíše odvozen od svého majitele Jana Gutha z Dětmarovic,
jenţ ves Guty získal darem od těšínského kníţete na přelomu 14. – 15. století. Další
moţností pojmenování obce souvisí s osídlením německojazyčných obyvatel, kteří dali
název obci na základě staroněmeckého slova Guth – usedlost.242
Obec patřila k majetku Piastovců - těšínských kníţat, kteří se vydělili
z rozsáhlého kníţectví Opolského na konci 13. století.243
Guty byly ve středověku rozsáhlou lánovou vsí s velkou výměrou pastvin. Ves
nikdy netvořila samostatnou církevní organizaci, ale byla přifařena k nedaleké obci
Stříteţ. Osada Guty byla velmi malá vesnice s pouhými třinácti osadníky s rodinami.
V roce 1459 se zmiňuje v obci mlýn. Listina Adama Václava z roku 1613 dokládá
237

Jindřich Benatzky, Kostel Boţího Těla v Gutech, Těšínsko, 1993, č. 1, s. 14.
Viz Adamczyk et al., (pozn. 70).
239
David Pindur, Kostel Božího Těla v Gutech, Stříteţ – Guty, 2012.
240
David Pindur pokládá dobu zaloţení obce jiţ do 12. století. Viz Pindur (pozn. 239), s. 4.
241
Viz Polášek (pozn. 71) s. 149.
242
Viz Cichá (pozn. 220), s. 86.
243
Viz Pindur (pozn. 239), s. 4.
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vazbu gutských poddaných na robotní povinnosti pro tzv. folvark -pánský dvůr
v Mnichách u Těšína. Kníţe Václav Adam předal pánský dvůr dominikánům.244
Po polovině 16. století se většina území Těšínského kníţectví přiklonila
k novému náboţenskému učení Martina Luthera. V samotném Frýdku a okolí však
luterství zdomácnělo aţ po roce 1554. V čele evangelíků na Těšínsku byl těšínský kníţe
Václav III. Adam (1524-1579), který konvertoval k luterství v 50. letech 16. století.
K tomuto vyznání se přiklonili rovněţ všichni obyvatelé Gutů.245 Roku 1654 však
katolíci opět převzali moc nad obcí, spojenou také s převzetím kostela Boţího Těla
v Gutech z rukou evangelíků.246
V první polovině 17. století se setkáváme s prostupem valašské a „pasekářské
kolonizace“247 na území obce. V Pobeskydí se rozvíjelo salašnictví, chování dobytka
z důvodu ne příliš úrodné půdy.248
Drtivá většina gutských obyvatel se hlásila k luterství. Zdejší evangelíci spadali
pod sbor v Komorní Lhotce, jenţ byl zaloţen hned po vyhlášení tolerančního patentu
Josefem II. v roce 1782. V Gutech pak v posledním desetiletí 18. století vznikla
evangelická škola. V roce 1882 byl zaloţen evangelický hřbitov. Převaha obyvatelů,
přiklánějící se k evangelické církvi byl patrný i na počátku 20. století, kdy ţilo v Gutech
z konfesního hlediska 600 evangelíků a pouze 28 katolíků. Dne 25. června 1950 byl
v obci Guty ustanoven samostatný sbor Slezské církve evangelické.249
Obec Guty byla původně součástí polského záboru části českého Těšínska
(1938), poté přešla pod polský okres Těšín. V roce 1960 obec připadla pod okres
Frýdek-Místek.250
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Ibidem, s. 5.
Ibidem, s. 7.
246
Viz Polášek (pozn. 71) s. 149.
247
„Vznik pasek souvisí s pasekářskou kolonizací postupující z níže položených krajů k vyšším lesnatým
polohám, které se do té doby nevyužívaly. Části lesů na horských strání byly „pouštěny“ novým
kolonistům, kteří je vykáceli a na mýtinách pak budovali své příbytky. Pasekářskou kolonizací se
rozšiřovaly již existující obce na úpatí hor a vznikaly také nové osady. „Ven z dědiny“ odcházeli ženatí
synové (popř. vdané dcery), jimž byly paseky přiděleny jako otcovské dědictví a pro něž nebylo ve vesnici
vhodné stavební místo, nebo si zde stavěli chalupy nemajetní chalupníci a podruzi („hofeři“), někdy i
staří lidé odcházející na výměnek“. Citováno z: Viz Frolec – Vařeka (pozn. 69), s. 154.
248
Viz Cichá (pozn. 220), s. 87.
249
Viz Pindur (pozn. 239), s. 6.
250
Ibidem
245
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FILIÁLNÍ KOSTEL BOŢÍHO TĚLA
Třinec - Guty, na pozemku stavební parcely č. 5, bez čp.
Renesanční dřevěný kostel z roku 1563.

Kostel Boţího Těla [64][65] se nachází v severní části obce Guty, stranou
od zástavby, u silnice, jeţ vede do sousedních Nebor (místní část Zapol).
Renesanční roubený kostelík je povaţován za jednu z nejcennějších dřevěných
sakrálních staveb v České republice. Počátky výstavby kostela na náklady obce můţeme
klást do první poloviny šedesátých let 16. století.251 Doklad, ţe byl kostel dostavěn
právě v roce 1563, připomíná letopočet na dřevěném portále do sakristie. Ve věţi je pak
zavěšen zvon s letopočtem 1565.252
Dřívější zmínky o kostelu se v písemných pramenech neobjevují. Časnější
výstavba se tedy nepředpokládá. Naopak regionální badatelé (například Valentin Krpec)
soudí, ţe letopočet dochovaný na portále datuje pozdější barokní přístavbu sakristie
k lodi kostela.253 Dalším tvrzením k vysvětlení nedochování pramenů je fakt, ţe kostel
vystavěli evangelíci. V době vzniku kostela byly Guty součástí majetku těšínského
kníţectví, na jehoţ území dominoval příklon k protestantské víře a k tomuto vyznání se
přiklonili rovněţ všichni obyvatelé Gutů. V kostele Boţího Těla kázali pastoři
ze Stříteţe (Šimon Schopp od roku 1566, Josef Reithing od roku 1606).254 Z tohoto
období se nám dochoval jeden ze tří zvonů, větší část hlavního oltáře z roku 1591, také
renesanční epitaf neznámé rodiny a malovaná kruchta s letopočtem 1626.255
K protestantským bohosluţbám kostel slouţil aţ do roku 1654, kdy byl uzavřen
a následně předán katolíkům jako filiální kostel, jeţ byl přifařen k obci Stříteţ.256 Avšak
i přes nejrůznější snahy o rekatolizaci obce Guty a jejího okolí, probíhajícího po celou
druhou polovinu 17. století, si oblast nadále uchovávala evangelický charakter.
V roce 1679 je kostel zmiňován ve vizitačním protokolu, kde se uvádí, ţe se
ve vsi Guty nachází filiální kostel stříteţského farního kostela. Uvádí také patrocinium,
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Ibidem, s. 7.
Viz Adamczyk (pozn. 70), s. 59.
253
Viz Polášek (pozn. 71), s. 149.
254
Viz Pindur (pozn. 239), s. 7.
255
Ibidem, s. 8.
256
Viz Benatzky (pozn. 237), s. 14.
252
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Nejsvětějšího Těla Kristova a zmiňuje se, ţe se kostel nezdá být zasvěcený. Tato
zmínka je tak první konkrétnější písemnou zprávou o kostele v Gutech.257
Věţ kostela byla dostavěna aţ v pozdější době, v roce 1781. Původní zvonice
stála samostatně, poté byla spojena s lodí. Věţ nyní slouţila jako krytá předsíň
před vstupem do samotné lodi kostela. Zvonici vyhotovili tesaři z nedalekého okolí, Jan
Molin z Rakovce a Jan Dulava z Hnojníku. Jména autorů známe díky nalezenému spisu
ve věţi.258
Při opravách v roce 1863 byl kostel opatřen kamennou podezdívkou, protoţe
stěna u hlavního oltáře byla prohnilá a zapříčinila pokles objektu.259 Kostelu v Gutech
hrozila demolice v prvním desetiletí 20. století. V čele farnosti stál Tomáš Kahánek,
jehoţ předchůdce ve své poslední vůli odkázal 4 000 korun na výstavbu nového kostela
v Gutech. Měl nahradit stávající dřevěný objekt. Jedná se o období, kdy se teprve rodila
památková péče. Ve stejném období na Těšínsku byly staré dřevěné kostely
nahrazovány novostavbami. Výjimečným prvkem kostela Boţího Těla je zaklenutí
presbytáře. Dřevěné kostely bývají plochostropé, zde se však setkáváme s valenou
klenbou v presbytáři, jeţ má pouze dekorativní charakter. Obdivuhodná je tloušťka
dřevěných trámů, která místy dosahuje aţ 60 centimetrů. Prvek sedlové střechy, ploše
uzavřeného presbytáře a tloušťky trámů z jedlí odkazují na společné znaky se zaniklým
kostelem sv. Bartoloměje, který se nacházel v Třanovicích. Podobnou analogií je
dochovaný kostel sv. Mikuláše v Nýdku ze sedmdesátých let 16. století. Liší se zvonicí,
jeţ v případě kostela v Nýdku není představena.

Kostel Boţího Těla je jednolodní roubená stavba z masivních dřevěných trámů
s uţším pravoúhle uzavřeným presbytářem [66]. Na západní straně k čelu kostelní lodi
přimknuta věţ s lichoběţníkovým průřezem. Věţ ukončena kvadratickou zvonovou
částí a jehlancovou střechou, završena malou dřevěnou makovicí s dekorativním
deštěním, s kříţem na vrcholu [67]. Kostel dokola obehnán krytým ochozem, takzvanou
sobotou [68]. Na evangelijní straně je k lodi přimknuta sakristie. Kostel je zastřešen
strmou šindelovou střechou. Presbytář kostela zaklenut valenou klenbou [69], loď
kostela je plochostropá. V západní části se nachází malovaná kruchta na půdoryse
písmene L [70].
257

Viz Pindur (pozn. 239), s. 10.
Viz Benatzky (pozn. 237), s. 14.
259
Viz Adamczyk et al. (pozn. 70), s. 59.
258

89

U dřevěných staveb dochází k zaklenutí jen výjimečně. Klenba nemá nosnou
funkci a slouţí jen jako dekorativní prvek. U většiny kostelů se setkáváme s plochým
stropem, ale gutský kostel Boţího Těla tvoří výjimku. V presbytáři je aplikovaná valená
klenba, která byla vyuţita i v kostele sv. Mikuláše v Nýdku, v němţ se zaklenutí
uplatnilo i v chrámové lodi, coţ bylo téměř nevídané. Nejčastěji bylo uţíváno plochého
stropu. V komparaci s gutským kostelem jevil stejné architektonické znaky kostelního
celku jiţ zaniklý kostel sv. Bartoloměje v Třanovicích.
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008
Metylovice
Vznik obce po 1267. První písemná zmínka 1299.
Pod správou kroměříţské kapituly, následně pod olomouckým biskupstvím.
Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí. Katastrální území činí 11,14 km2.

Publikací Milana Spusty260 700 let obce Metylovice, je spjat s výročím samotné
obce, jak tomu bývalo zvykem u mnoha obcí či měst.
Obec Metylovice je ves hromadného typu, jeţ se rozkládá v údolí svaţité
Metylovické pahorkatiny a na severovýchodním úbočí hory Ondřejníku, u ústí potoka
Metylovky do Olešné. Metylovice leţí na historické moravsko-slezské hranici.
Kolonizace území Metylovic započala za olomouckého biskupa Bruna ze
Schauenburka po roce 1267

261

První osadníci začali kolonizovat západní břeh potoka

Metylovky. Písemná zmínka biskupa Dětřicha z Hradce z roku 1299 potvrzuje existenci
vesnice. Ves byla budována na vytvořených mýtinách podél obou břehů. Obec nejprve
náleţela kroměříţské kapitule.262 V roce 1359 ves přešla pod správu olomouckého
biskupství, přesněji pod biskupa Jana Očka z Vlašimi.
V období neklidu, které vládlo na Moravě za vlády markraběte moravského
Jošta Lucemburského, došlo v osmdesátých letech 14. století k vydrancování
a následnému opuštění obce Metylovice. Protoţe byla obec pod správou olomouckého
biskupství, patřily tedy Metylovice do velkého dominia – hukvaldského panství. Obec
sdílela osudy spolu s celým územím a byla tak spolu s panstvím několikrát zastavena
z důvodu nedostatečných finančních prostředků olomouckých biskupů a stávaly se tak
zeměpanskými majetky spolu s hradem Hukvaldy.
V letech 1598-1599 si nejen obyvatelé Metylovic vynutili zmírnění svých
poddanských povinností, které na ně kladli olomoučtí biskupové zvyšováním
vrchnostenských nároků, které byly následkem třicetileté války. K dalším povstáním
došlo v letech 1642, 1653, 1695.263
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Milan Spusta, 700 let obce Metylovice, Metylovice 1999.
Ibidem, s. 38.
262
Viz Mlčák (pozn. 13), s. 56.
263
Viz Spusta (pozn. 260), s. 55.
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FARNÍ KOSTEL VŠECH SVATÝCH
Metylovice, na pozemku parcely č. 149/1, bez čp.
Pozdně goticko-renesanční kostel 1577. Barokní úpravy.
Vysvěcen 10. listopadu 1653.

Ústní tradice vypráví o dřevěné sakrální stavbě, jeţ předcházela dnešnímu
zděnému kostelu. Původní dřevěný kostel měl být demontován do Hrabové u Ostravy,
kde je v replikované podobě dodnes.264 Tvrzení ale nemá písemný pramen, který by
existenci dřevěné architektury a také následné přesunutí doloţil.
Výstavba metylovického kostela Všech svatých [71][72] započala roku 1577265
ve stylové podobě přelomu pozdně gotického a renesančního slohu. V exteriéru kostela
bylo zjištěno malované kvádrování,266 typické aţ pro období renesance. Kostel byl
vysvěcen za více, jak sedmdesát let od započetí výstavby. Stavba byla pozastavena
kvůli probíhající třicetileté válce. Ke slavnostnímu vysvěcení olomouckým biskupem
Gobbárem došlo aţ 10. listopadu 1653.267 V sedmdesátých letech 17. století byla
vystavěna věţ kostela, spolu s barokní boční kaplí sv. Barbory.
Nalezené listiny ve věţi kostela Všech svatých zaznamenávají čtyři zásadní
opravy kostela. V roce 1745 byla k severní straně kostela přistavěna kaple
sv. Barbory.268 Další pak v letech 1781, 1869 a 1960. Vlastního faráře s farou získaly
Metylovice aţ v roce 1786.
Kostel Všech svatých v Metylovicích je orientovaná longitudinální stavba
s odsazeným trojboce ukončeným presbytářem [73] k němuţ se na severní straně
přimyká podélná kaple sv. Barbory, na straně jiţní obdélná sakristie a předsíně
s oratořemi v patře. Západní průčelí tvořeno představenou kvadratickou věţí [74].
Jiţní loď s presbytářem podepírají jednou odstupňované opěrné pilíře [75]. Hladké
fasády prolamuje osa protáhlých oken s půlkruhovým závěrem. Fasáda věţe členěna
profilovanou korunní římsou, v posledním patře půlkruhově zakončenými okny.

264

Dřevěný kostel sv. Kateřiny Alexandrijské (údajný metylovický kostel) v Hrabové shořel v roce 2002.
Následně se přistoupilo k obnově – k vědecké rekonstrukci. Viz Adamczyk et al. (pozn. 70), s. 76.
265
Děkanská matrika v Místku uvádí rok dokončení kostela v Metylovicích aţ k roku 1637.
Zaznamenaný rok však mohl zaznamenat jen jeho přestavbu.
266
Viz Augustinková (pozn. 61), s. 126.
267
Viz Spusta (pozn. 260), s. 89.
268
Viz Samek (pozn. 14), s. 451.
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Schodištní přístavek s pultovou stříškou přičleněn k pravé straně věţe. Vstup do kostela
prolomen na jiţní straně, otevřeným podvěţím, zaklenutým valenou klenbou.
Presbytář od lodi oddělen triumfálním obloukem, zaklenut konchou s lunetovými
výsečemi a jedním polem kříţové klenby [76]. Loď kostela zaklenuta třemi poli kříţové
klenby s hřebínky. Klenební patky v lodi dosedají na přízední polopilíře [77]. Klenební
pasy zdobeny štukovými zrcadly. Předsíň a sakristie zaklenuty valenou klenbou
s lunetami. Boční kaple a oratoře klenuty pruskými klenbami a otevřeny do prostoru
lodi oblouky. V západní části lodi kruchta s konvexně zvlněnou poprsní, nesena dvěma
pilíři.
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Frýdek
FILIÁLNÍ KOSTEL SV. JOŠTA269
Frýdek, na pozemku parcely č. 2944, bez čp.
Pozdně renesanční kostel kolem 1612. První písemná zmínka 1617.
Stavitel Bartoloměj/Jan Bruntálský z Vrbna.
Věţ a sakristie dostavěny 1791.

Kostelíku sv. Jošta je věnována drobná publikace bratrů Novotných , Z dějin

kostelíka sv. Jošta ve Frýdku 270 a Kostelík sv. Jošta v zrcadle čtyř století271 z roku 2007
od Jana Kukuczky.
Frýdecký kostel sv. Jošta [78][79] je po kostelu sv. Jana Křtitele druhou nejstarší
církevní stavbou města. Kostel byl umístěn za hradby městského opevnění, na Horní
předměstí. Kostel neměl hlavní farní funkci, proto nebyl součástí městského jádra. Sv.
Jošt byl kostelem votivním pro hrabata Bruntálské z Vrbna, kteří byli současně drţiteli
frýdeckého panství v letech 1584-1636. V době morové rány byl kostel vyuţíván jako
hřbitovní, aby se nákaza nešířila uvnitř města.
Počátky kostela sv. Jošta jsou nejasné. Nedochovala se ţádná písemná zakládací
listina. Jediná indicie k určení datace se objevuje aţ v latinsky psané kronice Jindřicha
Samuela Wolffa z roku 1687, kde je doslovně napsáno: „Anno 1612. Aedificata est
Ecclesia sancti Jodoci Confessoris extra civitatem ab Illmo Dno Dno Bartholomeo de
Wrbna.272 Tvrzení ve Wolffově kronice ovšem nevysvětluje, jak mohl být kostel
vystavěn Bartolomějem (†1604) osobně, kdyţ byl v té době jiţ mrtev.
Existence kostela sv. Jošta je doloţena roku 1617 listinou, kde se Jan Bruntálský
vzdává práva patronátu nad kostelem ve prospěch vratislavského biskupa a tím došlo
k upevnění katolické pozice na frýdeckém panství, kde se převáţně na jeho východním
269

Sv. Joštem podrobně zabývající se katalogové heslo vzniklo v bakalářské diplomové práci. Viz
Lachová (pozn. 185), s. 57-60.
270
Jaroslav Novák – Karel Novák, Z dějin kostelíka sv. Jošta ve Frýdku, 1993.
271
Jan Kukuczka, Kostelík sv. Jošta v zrcadle čtyř století, Toronto 2007.
272
Roku 1612. Vystavěn vně města kostel sv. Jošta, vyznavače, od nejjasnějšího pána Bartoloměje
z Vrbna. Citováno z: Viz Novák – Novák (pozn. 270), nestránkováno.
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okraji uchytilo luterství. Dřevěná kvadratická věţ spolu se sakristií byla vybudována aţ
v roce 1791.
Kostel sv. Jošta je přibliţně orientovaná jednolodní longitudinální stavba
s pětibokým kněţištěm, na východní straně přimknutou polygonální sakristií v ose
presbytáře a nízkou dřevěnou kvadratickou věţí vystavěnou na hřebení střechy
na západní straně. Loď kostela opatřena mohutnými opěrnými pilíři s pultovou stříškou,
na západních nároţích opěráky vytočeny nakoso [80]. Fasáda lodě prolomena osou
oken se segmentovými záklenky. Fasáda sakristie členěna lizénami. Průčelí tvořeno
trojúhelníkovým štítem s profilovanou římsou se zubořezem, členěný středovým
pilastrem, malými obdélnými a kulatými okny [81]. Hlavní vstup prolomen v ose
západního průčelí, boční vstup na jiţní straně lodě.
Presbytář i loď zaklenuty valeně s lunetovými výsečemi s vytaţenými štukovými
hřebínky [82]. Sakristie zklenuta konchou s pasy a lunetami. Vystupující ţebroví tvoří
jednoduchou síť. V západní části kruchta s hladkou poprsní, nesena dvojicí pilířů,
zaklenutá valenou klenbou s dotýkajícími se výsečemi. Podkruchtí zaklenuto třemi poli
kříţové hřebínkové klenby.

U kostela sv. Jošta se setkáváme s poměrně často vyuţívaným klenebním
systémem, jeţ se uplatňoval na sledovaném území okresu Frýdek-Místek nejvíce.
Valená klenba s lunetovými výsečemi je vyuţita u staveb kostela sv. Jana Křtitele ve
Frýdku, kostela sv. Jakuba Staršího v Místku, v kostele Boţího Těla v Jablunkově
a v kostele sv. Martina ve Skalici. V komparaci s ostatními kostely je v kostele sv. Jošta
vyuţit princip valené klenby s lunetovými výsečemi s přídavkem motivu lidového
charakteru.
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010
Skalice
Vznik 12. – 13. století. První písemná zmínka 1305.
Správní obvod Frýdek-Místek. Katastrální území činí 9, 81 km2.

Kostelu sv. Martina byla věnována větší pozornost, neţ jsme u sakrálních staveb
na Frýdecko-Místecku zvyklí. Romana Rossová společně s Lucií Augustinkovou
významně přispěly Stavebně historickým průzkumem.273 K problematice přispěli rovněţ
spoluautoři Pavlína Běrská a David Pindur ve Sborníku prací a studií muzea Beskyd
ve Frýdku příspěvkem Historický a stavební vývoj kostela sv. Martina ve Skalici do
poloviny 19. stol.274
Obec Skalice se rozkládá na Slezsko – moravském pomezí, na vysokém návrší
posledního výběţku Lysé Hory, nad středním tokem řeky Morávky.
Vznik obce Skalice se klade do 12. – 13. století. První písemná zmínka pochází
z doby kolem roku 1305. Jméno obce Skalice bylo odvozeno od šlechtického rodu,
kterému vesnice náleţela jako alodní statek. Později obec spadala pod frýdecké
panství.275
FARNÍ KOSTEL SV. MARTINA276
Skalice, na pozemku stavební parcely č. 145, bez čp.
Předchůdce dřevěná lesní kaple 1528-1545. Stavitel Jan z Pernštejna. Poprvé zmíněna 1604.
Zděný kostel vystavěn 1612 – 1617. Stavitel Jan Bruntálský z Vrbna.
Klasicistní přístavba 1848-1849.

Kostel sv. Martina ve Skalici [83][84] je mimo město Frýdek nejstarší zděnou
sakrální památkou. Zděnému kostelu měla podle tradice předcházet malá dřevěná
273

Romana Rosová - Lucie Augustinková, Stavebně historický průzkum Farního kostela sv. Martin ve
Skalici, Národní památkový ústav, Ostrava, 2003.
274
Pavlína Běrská - David Pindur, Historický a stavební vývoj kostela sv. Martina ve Skalici do poloviny
19. stol., Práce a studie muzea Beskyd, Společenské vědy, 2007, č. 18, s. 1-23.
275
Viz Bakala (pozn. 1), s. 148.
276
Kostelu sv. Martina ve Skalici je věnováno katalogové heslo v bakalářské diplomové práci. Viz
Lachová (pozn. 185), s. 61-65.
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stavba, tzv. lesní kaple, jejíţ vznik je připisován Janu z Pernštejna. Zaloţení kaple je
kladeno do let 1528-1545, protoţe v tomto období byl Jan z Pernštejna správce
frýdeckého panství. Údajně se v lesní kapli konaly bohosluţby pro šlechtu v době
honů.277
Existence kaple je doloţena v urbáři frýdecko-místeckého panství z roku 1580278
a také v listinách hrabat Bruntálských v letech 1604 a 1617. Mělo se jednat o čtyřbokou
stavbu zaklenutou valenou klenbou z kamene. Kaple jiţ na počátku 17. století
nedostačovala svému účelu, nebo byla poškozena a musela být nahrazena stavbou
zděnou.
Renesanční zděný farní kostel byl vybudován někdy mezi lety 1612-1617 Janem
Bruntálským z Vrbna. Domněnka o zakomponování původní lesní kaple do novostavby
není vyvratitelná, kdyţ uváţíme fakt, ţe nynější sakristie kostela byla zaklenuta valenou
klenbou z lomového zdiva, které se v období renesance pro klenbu jiţ nepouţívalo, ale
byly preferovány lehčené cihly. Další indicií je absence opěráků ve východní zdi
při staré sakristii, které jsou jinak pouţity podél celého kostela.
Na novostavbě byl doloţen zedník Petr Schulz, jenţ byl frýdeckým měšťanem.
Kostel měl dispozici krátké jednolodí na obdélném půdorysu. K zaklenutí kostela došlo
v roce 1652. Existence dnes jiţ nedochované dřevěné patrové kruchty, vzniklé
za Schulzovy realizace, je doloţena v inventáři z roku 1839. Rovněţ dřevěná věţ, jeţ se
původně nacházela v ose průčelí, byla roku 1773 pro svůj havarijní stav nahrazena věţí
novou, znovu dřevěnou.
Kostel byl povýšen na farní a přestal kapacitně dostačovat jednak farníkům, ale
i duchovním. V roce 1873 bylo přistoupeno k přestavbě, při které byla vystavěna nová
sakristie s oratoří v patře. Ze staré sakristie (původní lesní kaple) byl později vybudován
Boţí hrob. Kvůli přestavbě se vchod do sakristie nachází na epištolní – jiţní straně.
Kostel sv. Martina spolu s kostelem Všech svatých v Metylovicích tvoří výjimku
na území Frýdecka, při uplatnění sakristie na epištolní straně.279
V letech 1848-1849 prošel kostel sv. Martina klasicistní stavební úpravou, která
je výsledkem dnešní podoby kostela [85]. Florián Biefel k původnímu jednolodí
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Viz Běrská – Pindur (pozn. 274), s. 4.
Bohumil Sobotík - Andělín Grobelný, Urbář panství frýdecko – místeckého z roku 1580, Opava 1953,
s. 19.
279
Analogii výjimečného vstupu do sakristie na epištolní straně představuje rovněţ i farní kostel sv.
Stanislava v Bruzovicích.
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v závěru přistavěl klasicistní trojlodí se zděnou hudební kruchtou a vysokým
tympanonem v průčelí [86].280
Kostel sv. Martina je jednolodní longitudinální orientovaný kostel s odsazeným
trojboce uzavřeným presbytářem, s přiléhající kaplí (starou sakristií) Ukřiţování sv.
Kříţe na severní straně, s novou sakristií na straně jiţní [87] a s vestavěnou
kvadratickou věţí na hřebenu sedlové střechy a se sanktusníkem nad starou lodí.
K jednolodí přistavěno klasicistní trojlodí.
Presbytář a stará část lodi opatřeny jednou odstupněnými opěrnými pilíři [88]. Hladké
fasády staré stavby prolomeny štíhlými okny s půlkruhovými záklenky, nová část
prolomena půlkruhovými okny. Vstup do kostela prolomen v ose západního průčelí.
Průčelí pozdně empírové, tvořeno tympanonem, pod nímţ je blok rozčleněn nároţní
rustikou, hladkými pilastry s římsovými hlavicemi, nesoucími průběţné kladí. Původní
vstup do kostela rozpoznatelně zazděný v jiţní zdi.
Kněţiště zaklenuto jedním polem kříţové ţebrové klenby [89]. Renesanční část lodě
zaklenuta valenou klenbou s lunetovými výsečemi. Třísvazkové klenební pruty se
protínají v nízkých svornících [90] a jsou ukončeny patkami na přízedních polopilířích
[91]. Mladší západní část s patrovými bočními emporami zaklenuta plackami. Kaple
Ukřiţování Krista zaklenuta valeně, nová sakristie plackou. Boční lodě klasicistního
trojlodí člení kaple s oratořemi a empory [92]. V západní části kruchta, nesena dvěma
hranolovými pilíři. Podkruchtí zaklenuto plackami.
Kostel sv. Martina byl postaven na náklady rodu Bruntálských z Vrbna. Spolu se
sv. Joštem jsou jedny z mála sakrálních staveb sledovaného území aristokratického
mecenátu. Navzdory tomu, ţe skalice spadá pod historickou zemi Slezsko, nelze stavbu
spojovat se sakrální produkcí slezské architektury. Kostel sv. Martina projevuje gotické
rezidua v aplikaci mohutných opěrných pilířů, ale především se jedná o typickou
renesanční

longitudinálu s často vyuţívaným klenebním systémem valené klenby

s lunetami, vyuţívaným v mapovaném okresu.
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Viz Běrská – Pindur (pozn. 274), s. 10.
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011
Místek281
Zaloţen před 1420 hrabaty z Hückeswagenu.
Předchůdcem Místku (Friedberg) slovanská osada na Štandlu (pol. 13. stol.) 282
a Lipině (přelom 13. - 14. století)283 - zánik před 1402.
První písemná zmínka 1267 - testament Bruna ze Schauenburka.
Správní obvod Frýdek-Místek, k. ú. Místek. Katastrální území činí 12,14 km2.

K historii města Místku existuje nemalé mnoţství literatury, mezi nimi je nutno
zmínit knihu Františka Linharta Kniha o Místku284, publikaci Počátky měst Frýdku a
Místku,285 Ladislava Hosáka. Velkým přínosem je nejnovější kompendium vydané k
historii města, v němţ je obsaţena kapitola Jana Al Saheba, o počátcích a rozvoji
Místku do roku 1434.286
Místek

byl

podle

předpokladů

vytyčen

porýnským

hraběcím

rodem

Hückeswagen před rokem 1240. S kolonizací oblastí je poté spojováno jméno
olomouckého biskup Bruna ze Schauenburka, který měl území odkoupit v roce 1256
od Franka z Hückeswagenu. V biskupově závěti z roku 1267 je rozděleno koupené
území do dvou lén. První léno bylo místecko-frýdlantské (1285-1300). V období let
1402-1584 bylo toto léno spojeno s panstvím frýdeckým. Druhé léno, paskovské bylo
starší neţ léno místecko-frýdlantské a jeho rozloha se během staletí měnila. Obě tato
léna spadala pod významné biskupské severomoravské dominium, nazvané hukvaldské
panství, pod nějţ patřilo Místecko do roku 1850.

281

Podrobnými dějinami moravského Místku se zabývá předešlá bakalářská práce. Viz Lachová (pozn.
185), s. 7-11.
282
K drobnému středověkému opevnění na Štandlu vzniklo samostatné katalogové heslo. Viz Lachová
(pozn. 185), s. 29-32.
283
K drobnému středověkému opevnění a trhové vsi Friedeberg na Lipině vzniklo samostatné katalogové
heslo. Viz Lachová (pozn. 185), s. 33-35.
284
Viz Linhart (pozn. 54).
285
Viz Hosák, (pozn. 186).
286
Jan Al Saheb, Počátky a rozvoj Místku do roku 1434, in: Tomáš Adamec et al., Frýdek – Místek, Praha
2014, s. 46.
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FILIÁLNÍ KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO287
Místek, na pozemku parcely č. 1, bez čp. První písemná zmínka 1582.
Dřevěný kostel sv. Mikuláše 1582-1602, zděný kostel sv. Jakuba 1622-1644.
Přístavba kaple Panny Marie 1644. Generální oprava 1887-1888.

Kostel sv. Jakuba Většího [93] byl původně dřevěnou stavbou se zděným
presbytářem, s patrociniem sv. Mikuláše. Dnešní stavba zasvěcená sv. Jakubu Většímu,
stojící na starších základech, nacházející se na Farním náměstí pochází z roku 1622
[94].288 Kostel byl první sakrální stavbou města Místku vůbec. První písemná zmínka
pochází z roku 1582 a objevuje se ve vizitačním protokolu.289
Na stavbě se projevilo vícero stavebních slohů, počínajícími gotickými prvky
v renesančně-barokní podobě. Kostel byl mnohokrát přestavován z důvodu ţivelních
katastrof (1602 například shořel původní dřevěný kostel sv. Mikuláše, 1723, 1887),
z tohoto důvodu se nám nedochovaly písemné prameny. Roku 1644 byla přistavena
kaple Panny Marie Lurdské (známé téţ Mariánská kaple) pro Bratrstvo Nejsvětějšího
růţence. Tento počin potvrzuje dochovaný letopočet na západním kamenném portále
kaple. Původně dřevěná zvonice byla v roce 1683 nahrazená mohutnou zděnou věţí.
Věţ kostela sv. Jakuba dosahovala jen do výšky dnešní zvonice (do roku 1724)
a předchůdkyní dnešní barokní cibulové báně byla jednoduchá jehlancová střecha, jeţ je
doposud dochována na několika historických fotografiích města Místku.
Interiér kostela byl do gotické podoby znovu obnoven po poţáru v roce 1887,
kdyţ se jeho následkem zřítila klenba dovnitř stavby.290
Místecký kostel sv. Jakuba je jednolodní longitudinální stavba s pětibokým
závěrem, s představenou kvadratickou věţí v ose západního průčelí, s přistavěnou kaplí
na jiţní straně a obdélnou sakristií přimknutou k severní straně presbytáře, nad níţ se
nachází depozitář.
Presbytář lemován jednou odstupněnými opěrnými pilíři s půlkruhově ukončenými
nikami [95]. Fasáda presbytáře prolomena okenními osami s půlkruhovým zakončením,
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Heslo o kostelu sv. Jakuba Většího v Místku v katalogu bakalářské práce. Viz Lachová (pozn. 185), s.
36-39.
288
Dominik Škaruda, Pomníky zboţnosti křesťanské v Místku na Moravě, Method, 1884, roč. 10, č. 9, s.
102.
289
Viz Linhart (pozn. 54), s. 15.
290
Jaromír Polášek, Za historií místeckých kostelů, Frýdecko-Místecko, 1996, roč. 2, č. 31, s. 14.
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s profilovanou nízkou šambránou a vrcholovým klenákem. Fasáda boční kaple členěna
plochými pilastry s římsovými hlavicemi [96]. Vstup prolomen v západní kvadratické
věţi kamenným portálem. Věţ členěna několika profilovanými kordonovými římsami a
okny. Na kvadratický základ nasazena polygonální nadstavba věţe, členěna pilastry
s korintskými hlavicemi. Věţ zakončena cibulovou bání s lucernou [97].
Presbytář zaklenut konchou s lunetovými výsečemi a dvěma kříţovými klenbami s
maltovými ţebry [98]. Loď zklenuta valenou klenbou s výsečemi s kruhovými svorníky
uprostřed [99]. Profilovaná maltová ţebra s výţlabky a oblouny svedena na vegetabilní
konzoly s listy a bobulemi [100]. Presbytář odděluje od lodi vítězný oblouk. Oratoř do
kostela otevřena dvěma půlkruhovými oblouky. Jiţní stěnu kostela prolamují arkády –
průchody do mariánské kaple, jeţ je zakončená kopulí. Kaple Panny Marie přístupná ze
západní strany kamenným portálem [101] s datací v napraţí „S. S. M. DC. XXXX.IV. S.
S.“ [102]. V západní části hudební kruchta stojící na dvou hranolových pilířích,

zaklenuta plackami s pasy.
Kostel sv. Jakuba v Místku byl v době své výstavby jedinou sakrální stavbou na
území města Místku. Zajímavý prvek rozčlenění fasády pomocí nik je aplikován i u
kostela sv. Martina ve Skalici. Oba kostely rovněţ vyuţívají prvky falešného opěrného
systému, jenţ je včleněn dovnitř kostela, navzdory tomu, ţe postrádá opěrnou funkci.
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012
Jablunkov
První zmínka 1435, náleţel Těšínské kníţecí komoře.
Původní město vypáleno roku 1447.
Správní obvod Jablunkov. Katastrální území činí 10,38 km2.

Irena Cichá v dvojjazyčné Okolím beskydského průsmyku zařazuje kapitolu
o městě Jablunkov, včetně jeho kostela Boţího Těla.291
Město lokačního typu Jablunkov se nachází na slezském a slovenském (dříve
Horno Uherském) pomezí, v průsmyku obklopeném beskydskými vrchy, na soutoku řek
Olše a Lomné, v jihovýchodní části okresu Frýdek-Místek.
Jablunkov na území historického Slezska je poprvé připomínán roku 1435
v listině dokumentující Návsí, kde se také objevuje zmínka o daru těšínského kníţete
Václava Pavlu Sikorovi z Návsí. Mělo se jednat o půldruhý lán polí u Jablunkova.
Městečko bylo v roce 1447, za uherského vpádu vypáleno. Listina konkrétně
uvádí, ţe Jablonka neodevzdala svatopeterský halíř vratislavské diecézi. Tato zmínka
odkazuje na jiţ existující kostel a moţná i faru.292
Vyvstává otázka, zda se původně jednalo o území nynějšího Návsí
nebo o severněji poloţenou obec Hrádek. Roku 1532 se objevují názvy Starý a Nový
Jablunkov.293 Starý Jablunkov se zřejmě nacházel na území vypáleného Jablunkova,
v jehoţ blízkosti byly nalezeny úlomky cihel a zdiva, které by mohly dokazovat
existenci osady ze 14. století. Nový Jablunkov – dnešní – pak byl postaven na soutoku
řek Olše a Lomné.294
Po celou dobu existence města, spadal Jablunkov pod správu těšínských kníţat
(aţ do zrušení patrimoniální správy). Městu byla udělována privilegia těšínskými
kníţaty – právo drţet vinný šenk, právo týdenního trhu.
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Viz Cichá (pozn. 220), s. 16-23.
Ibidem, s. 17.
293
Viz Samek (pozn. 15), s. 15.
294
Viz Cichá (pozn. 220), s. 17.
292
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V první polovině 17. století probíhala valašská kolonizace a město se tak stalo
významným centrem Valachů.295

FARNÍ KOSTEL BOŢÍHO TĚLA
Jablunkov, na pozemku stavební parcely č. 178, bez čp.
Dřevěná stavba 1223. Zděná novostavba 1401. Doloţen 1447.
Pozdně gotické jádro, přestavěné v roce 1620.

Farní kostel Boţího Těla v Jablunkově [103] je situován na obdélném
Mariánském náměstí.
Poprvé byl kostel doloţen v roce 1447. Záznamy ve farní kronice uvádějí
dřevěnou sakrální stavbu v roce 1223. Roku 1401 pak jiţ nový zděný kostel s farou.296
Tyto informace však nebyly doposud potvrzeny. Kostel stál zřejmě na jiném místě
a současně se sídlištěm zanikl.
V 16. století byl kostel pod správou luteránů, přičemţ jej katolíci získali
do svých rukou v roce 1615. V roce 1619 byl kostel zasaţen poţárem a muselo dojít
k částečné výstavbě kostela nového, která probíhala v roce 1620, ve stylu renesance.
V rámci rekonstrukce bylo přistoupeno k novému zaklenutí chrámové lodi klenbou
renesančního charakteru se štukovými ţebry a terči. Nově byla prolomena vysoká okna.
Teprve roku 1709 byla dostavěna severní kaple Panny Marie Bolestné. V roce
1932 byl kostel rozšířen o příčnou loď, včetně oratoří a kněţištěm se sakristií. Nově
byla vybudována také kruchta.297 Původní kostel z roku 1620 tak byl ve 20. století
podle plánů Jaroslava Oplta pohlcen novou přístavbou, která kostel prodlouţila.
Na půdorysu kostela je jasně rozpoznatelná stará stavba, jejíţ původní polygonálně
uzavřený presbytář s opěrnými pilíři, byl vsazen do nově vzniklého transeptu [104].
Jablunkovský kostel Boţího Těla je jednolodní longitudinální orientovaný kostel
se segmentově zakončeným odsazeným presbytářem se čtvercovými okny [105],
k jehoţ severní zdi přiléhá čtyřboká sakristie. Kostel členěn podélným transeptem
s emporami v patře. Průčelí dominuje kvadratická představená věţ, přístupná z jihu
295

Ibidem, s. 17-18.
Ibidem, s. 17.
297
Viz Samek (pozn. 15), s. 15.
296

103

vřetenovým schodištěm [106]. K severní straně lodi se přimyká pravoúhlý přístavek,
skrývající schodiště na hudební kruchtu.
Loď opatřena po bocích jednou odstupněnými opěrnými pilíři. Věţ rovněţ obsahuje
pilíře – dvojici nároţních, vytočených na koso [107]. Věţ kostela členěna
ve vrchní části římsou a okny s půlkruhovými výklenky. Věţ završuje korunovaná
římsa, nad níţ jsou hodiny. Věţ na vrcholu ukončená helmicí se segmentově
zakončenou lucernou.
Hladké fasády prolomeny v hlavní lodi úzkými okny s půlkruhovými záklenky.
V přístavku transeptu okna dlouhá pravoúhlá. Jiţní strana lodi s přístavkem bočního
vchodu s pultovou střechou. Kostel zastřešen sedlovou střechou se sanktusníkovou
věţičkou nad kříţením.
Hlavní vstup v podvěţí zaklenut valenou klenbou. Presbytář a sakristie nejsou
zaklenuty, jsou plochostropé, transept opatřen kazetovým stropem. Hlavní loď
zaklenuta valenou klenbou s výsečemi, klenební patky dosedají na přízední pilíře,
završené římsou [108]. Hrany lunet překryty profilací štukových ţeber. Nízká ţebra
vedou od profilovaných říms k zrcadlovým rámům – kruhovým medailonům
a obdélníkovému zrcadlu. Boční severní kaple zaklenuta hranolovou kopulí s pasy,
dosedajícími na úseky kladí, jeţ jsou neseny nízkými pilastry s vegetabilní štukovou
výzdobou.

Ve 20. století bylo přistoupeno k přestavbě renesančního kostela. Původní
presbytář byl včleněn do prostoru dnešního kříţení. Přestavba byla zahájena z důvodu
nedostačující kapacity kostela. Tímto zásahem jsme přišli o významný příklad sakrální
architektury z doby jiţ vypuknuté třicetileté války. Na nejstarší etapu kostela poukazuje
jen renesanční valená klenba s lunetovými výsečemi doplněna o kruhové a čtvercové
terče. Klenba má analogie u větší části kostelů sledovaného území (kostel sv. Jana
Křtitele, kostel sv. Jošta, kostel sv. Jakuba v Místku, kostel sv. Martina ve Skalici).
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013
Palkovice
Počátky obce ve 14. století, první písemná zmínka 1437.
Součást hukvaldského panství - olomouckého biskupství.
Správní obvod Frýdek-Místek. Katastrální území činí 21,74 km2.

O kostele sv. Jana Křtitele v Palkovicích nebyla sepsána samostatná publikace,
z důvodu nedostatku písemných pramenů. Jan Al Saheb věnoval palkovické sakrální
stavbě ne příliš rozsáhlý článek ve Sborníku okresního archivu ve Frýdku-Místku.298
Obec Palkovice leţí 7 kilometrů jihozápadně od města Frýdek-Místek. Centrum
obce je lemováno tzv. Palkovickými hůrkami. Charakteristika obce je zaloţena na lesní
lánové vsi se záhumnicemi.
Počátky obce Palkovice je moţné klást do 14. století. Avšak první písemná
zmínka pochází aţ z roku 1437, jeţ dokládá sounáleţitost s hukvaldským panstvím,
jakoţto mensálního statku. Původní kolonizační název vsi a její pluţinový charakter
naznačuje, ţe území obce Palkovice původně tvořilo jádro obvodu, který byl v roce
1299 udělen olomouckým biskupem Dětřichem Farkašem (1281-1302) pro zaloţení
města Frenštátu (Farkastadtu). Zřejmě neúspěšná lokace Farkašovy vesnické osady,
která následně do 15. století zpustla, vedla k zaloţení vsi nové, jiţ pod jiným
jménem.299
První zprávy o obci se objevují aţ v osmdesátých letech 16. století. Území
spadalo pod správu olomouckých biskupů. Biskup Stanislav I. Thurzo potvrdil roku
1534 privilegia palkovickému fojtovi. Další olomoucký biskup Vilém Prusínovský
z Víckova udělil obci právo odúmrti. Máme jen velmi málo informací o obci a jejích
osudech. Předpokládá se, ţe osudy obce Palkovice závisely a byly úzce spjaty
s dějinami hukvaldského panství.300
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Jan Al Saheb, Z dějin palkovického kostela sv. Jana Křtitele v 16. století, in: Sborník státního
okresního archivu ve Frýdku-Místku, Frýdek-Místek 2005, s. 5-9.
299
Viz Bakala (pozn. 2), s. 181.
300
Viz Al Saheb (pozn. 298), s. 5.
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FARNÍ KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
Palkovice, na pozemku stavební parcely č. 556, bez čp.
Jádro kolem roku 1631, úpravy kolem poloviny 19. století.

Palkovický kostel sv. Jana Křtitele [109][110] byl vystavěn v samotném centru
obce

Palkovice.

Kostel

je

představitelem

kvalitní

architektury

pocházející

z období třicetileté války.
Stejně jako o obci Palkovice, nemáme téměř ţádné zprávy o náboţenském
ţivotě obyvatel. První zprávy se objevují aţ ve třetí čtvrtině 16. století.301
Tyto velmi stroze popisují existenci dřevěného kostela sv. Jana Křtitele, který
byl umístěn na levém břehu říčky Olešná na dolním konci obce – mimo dnešní kostel.
Na základě jiţ neexistujícího vizitačního protokolu z roku 1582 se dozvídáme jen
strohou informaci, ţe zvonice se dvěma zvony byla postavena mimo chrámovou loď.
Mělo se jednat o malý dřevěný kostelík s malým hřbitovem, jenţ nechal vystavět roku
1580 olomoucký biskup Stanislav Pavlovský. Stavba dřevěného kostela nahradila v roce
1851 zděná kaple sv. Mořice. Původní dřevěná sakrální stavba byla zbořena a rozebrána
jelikoţ ztratila svůj význam po výstavbě nového zděného kostela, se kterou se započalo
v roce 1631. Kostel sv. Jana Křtitele byl nově situován doprostřed obce.302
Kostel byl vystaven na náklady obce, o čemţ nás informuje nápis nad hlavním
vchodem: „Tento chrám jest zbudován ke cti a k chvále Pán Bohu, s nákladem dědiny
Palkovic za úřadu Jírů Fojta Ondra Wasice Bartoša Kulhana).“
S rozhodnutím olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského byl palkovický
kostel nakrátko přifařen, jako filiální k farnosti, jejímţ sídlem byly Rychaltice, pod něţ
spadaly rovněţ obce Sklenov, Metylovice a také hrad Hukvaldy. Následně byl kostel
přifařen k Místku společně s Metylovicemi.
V 16. století byl z finančního hlediska, v případě udrţování a nutných oprav
odkázán na tzv. kostelní jmění, které se skládalo z polností a luk. Pronájem jmění pak
přinášel prostředky právě na údrţbu kostela. Z vizitačního protokolu se dozvídáme, ţe
si obyvatelé Palkovic stěţovali na zpronevěru kostelních příjmů. O vzniklých
problémech se dozvěděl Stanislav Pavlovský a ten nařídil svému bratru, Valentinu
301

Ibidem
Zda dnešnímu zděnému kostelu sv. Jana Křtitele doopravdy předcházela dřevěná stavba, není známo.
Písemná informace potvrzující dřevěnou stavbu jiţ neexistuje. Můţeme se tedy spoléhat pouze na ústní
tradici.
302
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Pavlovskému, ne příliš oblíbenému hukvaldskému správci, aby dříve odňaté příjmy
byly roku 1584 navráceny.303
Kostel sv. Jana Křtitele je longitudinální jednolodní kostel s pětibokým
uskočeným závěrem [111], s přimknutou obdélnou sakristií na severní straně, s kaplí
na jiţní straně. Na západě s představenou kvadratickou věţí ukončenou jehlancovou
střechou. Hladká fasáda lodi a presbytáře ukončena profilovanou korunní římsou. Loď
i presbytář opatřeny opěrnými pilíři [112]. Fasáda prolomena osou oken s půlkruhovým
zakončením. Věţ s bočním vřetenovým schodištěm, prolamují obdélná okna. Horní část
zvonice členěna profilovanou kordonovou římsou, lizénami a půlkruhově ukončenými
okny [113]. Na vstupním portále dochován třířádkový nápis kapitálou: TENTO HRAM
GEST ZBVDOWAN KE CCZI A K CHWALE / PAN BOHV Z NAKLADEM DZEDZINI
PALKOWICZ ZA VRZA / DV GIRV FOGTA ONDRA WASICE BARTOSA KVLHANA
1631. Kostel zastřešen sedlovou střechou se sanktusníkem nad lodí kostela.
Presbytář kostela zaklenut konchou s výsečemi a jedním polem kříţové klenby [114].
Loď je plochostropá (19. století). Podvěţí zaklenuto kříţovou klenbou. Sakristie je
rovněţ plochostropá. Na západní straně se nachází kruchta s konvexně zvlněnou poprsní
[115]. Kruchta nesena dvěma hranolovými pilíři, s do prostoru otevřenými třemi
stlačenými oblouky s klenáky na vrcholu. Podkruchtí zaklenuto třemi poli hřebínkové
kříţové klenby.

303

Viz Al Saheb (pozn. 298), s. 5-9.
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014
Sedliště
Vznik obce na přelomu 13. -14. století, zaloţení šlechtickým luţickým rodem Baruthů.
První písemná zmínka 1305 v desátku vratislavského biskupství.
Správní obvod Frýdek-Místek. Katastrální území činí 9,90 km2.

Přínosná publikace Jaromíra Poláčka, Dřevěné kostely a kaple Moravy
a Slezska,304 se věnuje doposud stojícím stavbám, ale také těm, jeţ jiţ neexistují.
Sedlišťský kostel Všech svatých je ve výše zmíněné publikaci rovněţ zastoupen.
Celkové historii obce, včetně historie samotného sedlišťského kostela se věnoval David
Pindur v samostatné publikaci Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích.305
Vznik slezské obce Sedliště je spojován s příchodem kolonistů původem z Dolní
Luţice na sklonku 13. století. Území bylo Luţickými Srby kolonizováno
na půdě, kterou nejspíše získal luţický šlechtický rod Baruthů de Barutswerde. 306 Název
Sedliště je pak zřejmě odvozen od stejnojmenné luţicko-srbské vsi v Dolní Luţici –
Sedlišćo. Sedliště zůstaly alodním majetkem Baruthů přinejmenším do poloviny 15.
století. Poté obec přešla k majetku území Těšínské komory.307
První spolehlivá zmínka o obci Sedliště je zaznamenána v soupisu desátků
vratislavského biskupství, který vznikl někdy kolem roku 1305 na popud vratislavského
biskupa Henryka I. z Wrbna. Obec zde byla uvedena jako typ lesní lánové vsi
jednořadové. Nejstarší zástavba obce kopíruje potok Datyňku, jeţ tvoří pravobřeţní
přítok řeky Ostravice.
V roce 1450 jsou Sedliště uváděny v listině těšínského kníţete Boleslava II. jako
léno pro manţelku Annu. Později v 15. století se obec stala součástí frýdeckomísteckého panství.
Po polovině 16. století se většina území Těšínského kníţectví přiklonila
k novému reformnímu učení Martina Luthera. Obyvatelé Frýdku a okolí, tedy i Sedlišť,
přijali nové náboţenské učení aţ po roce 1554, kdy frýdecko-místecké panství vykoupil
304

Jaromír Polášek (pozn. 71).
David Pindur, Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích. Sedliště 2012.
306
Viz pozn. 18.
307
Viz Polášek (pozn. 71), s. 46.
305
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ze zástavy těšínský kníţe Václav Adama III. (1524-1579). V této době zde duchovní
správu farnosti vykonávali evangeličtí duchovní.308 O evangelické minulosti obce
Sedliště svědčí ţelezný kohout, jenţ byl nalezen na půdě kostela v roce 1862,
při bourání věţe.309
V roce 1580 vznikl urbář frýdecko-místeckého panství, tedy ještě před obdobím
drţby olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic, který následně
spravoval panství včetně obce Sedliště v letech 1581-1584 a musel mimo navrácení
frýdecko-místeckého panství ke katolictví, řešit nejrůznější spory o hranice katastrů
přilehlých obcí. V průběhu 16. století se Sedliště z hlediska církevní správy staly
součástí farnosti Bruzovice.310
Roku 1584 bylo frýdecké panství odděleno od místeckého (olomoucké
biskupství nemělo zájem o frýdeckou část) a to bylo odprodáno hraběti Bartoloměji
Bruntálskému z Vrbna.311

FILIÁLNÍ KOSTEL VŠECH SVATÝCH
Sedliště, na pozemku parcely č. 112, bez čp.
Poprvé zmíněn 1447, znovu vystavěn 1638, stavitel hrabě Jiří z Oppersdorfu.
1865 nová výstavba věţe – včlenění do těla lodě, nová kruchta.

Dřevěný kostelík zasvěcený Všem svatým [116][117] se nachází uprostřed obce
Sedliště. Nejstarší doklad existence kostela je doloţitelný k roku 1447. Nachází se
v seznamu svatopeterského haléře, v seznamu padesáti tehdejších farních kostelů
v arcipresbyteriátu těšínském, spadající pod arcijáhenství opolské.
Na místě dnešního kostela původně stál rovněţ dřevěný kostel vybudován jiţ
v průběhu 14. století.312 Listina Bartolomějova následovníka hraběte Jana staršího
Bruntálského z Vrbna ze dne 17. června 1617 potvrzuje zasvěcení kostela Všem
svatým. Zmíněná listina rovněţ převádí patronátní právo na kostely frýdeckého panství
na vratislavského biskupa Karla Habsburského a jeho nástupce.

308

Viz Pindur (pozn. 305), s. 15.
Ibidem, s. 16.
310
Ibidem, s. 8.
311
Ibidem, s. 16.
312
Viz Polášek (pozn. 71), s. 46.
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Informace o náboţenských poměrech v Sedlištích přináší "Chronica parochiae
brusovicensis" (kronika fary bruzovské) sepsané bruzovským farářem Ondřejem
Antonínem Bínkem na konci 17. století, který čerpal ze starších, dnes jiţ ztracených
kostelních knih. Kronika obsahuje údaje od roku 1506. Důleţitým údajem je latinský
zápis, který zaznamenává stavebníka sedlišťského kostela Všech svatých: „Roku 1638
kostel Všech svatých v Sedlištích za urozeného pána Jiřího z Oppersdorfu znovu
vystavěn.“313 Hrabě Jiří z Oppersdorfu (1588-1651), který byl v té době drţitelem
frýdeckého panství, patřil k předním katolickým šlechticům ve Slezsku a také byl
mecenášem celé řady církevních objektů (například kostel sv. Antonína Paduánského
na Prašivé, 1640).314 Podle jiného zdroje byl kostel Všech svatých vystavěn proboštem
Janem Scultetem, farářem v Bruzovicích jiţ v roce 1624. Kostel pak měli postavit
místní tesaři.
Vzhledem k půdorysu stavby je dosti moţné, ţe byla novostavba vystavěna
na gotických základech původního kostela v totoţném měřítku a snad s pouţitím části
neztrouchnivělých trámů. Taktéţ vizitační protokol z roku 1679 potvrzuje domněnku
o nové stavbě na místě staré.315 Protokol uvádí i řadu nových údajů, například se zde
zmiňuje nová malířská výzdoba, která následovala nedávné výstavbě kostela,
poznamenává taktéţ střechy v dobrém stavu a uvádí, ţe kostel není konsekrovaný.316
Pod sedlišťský kostel připadala jediná vesnice Sedliště. Při kostele nebyla ani
fara, ale jen dřevěná chalupa, vystavěná se svolením Františka Eusebia hraběte
z Oppersdorfu na náklady faráře. Dřevěná chalupa slouţila k odpočinku či přípravě
přespolních farářů, kteří do Sedlišť přijíţděli kázat z vedlejších Bruzovic.
V následujícím vizitačním protokolu z roku 1688, jehoţ tvůrcem byl opolský
arcidiakon Martin Theofil Stephetius, je zaznamenáno, ţe v obci „Sedlicze“ mají kostel
celý dřevěný, s cihelnou podlahou, s umělecky vyřezanou kazatelnou. Dále se
v protokolu uvádí, ţe jsou v obci všichni katolíci a slouţí se zde mše svatá kaţdou třetí
neděli a v některé svátky.
V roce 1702 byly sedlišťskému kostelu schváleny odpustky papeţem
Klementem XI.317 Dochované písemné prameny neinformují o ţádných radikálních
přestavbách kostela, snad jen v letech 1742-1744 a 1775-1776 proběhla komplexnější
313

Ibidem, s. 47.
Viz Pindur (pozn. 305) s. 18
315
Viz Polášek (pozn. 71), s. 47.
316
Ibidem, s. 47.
317
Viz Pindur (pozn. 305), s. 22.
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rekonstrukce zvonice. Vţdy se jednalo jen o nutné opravy spojené s běţnou údrţbou
jednotlivých částí dřevěného kostela, například o opravy šindelové střechy či náhradu
ztrouchnivělých trámů.318 V roce 1862 byla původní věţ kostela samostatně stojící
před kostelem rozebrána a v roce 1865 znovu postavena nad hlavním vstupem.319
Kostelní loď byla na západní straně rozšířena a také nově vznikla kruchta.
Při rekonstrukci byl Sedlišťský kostel Všech Svatých prodlouţen o 6,1 metrů.
Architektura kostela tak získala dnešní vzhled.320 Fara v Sedlištích se stala samostatnou
aţ 1. dubna 1871 s nástupem faráře Jana Gorila.321
Dřevěný roubený kostel Všech svatých je longitudinální orientovaná stavba
s pětiboce uzavřeným závěrem [118], vestavěnou kvadratickou věţí při hlavním vstupu
na západní straně. S obdélnou sakristií při severní (evangelijní) straně presbytáře,
v patře upravenou na oratoř [119]. Destěné (téţ táflované) průčelí člení podlomenice,
v ose je průčelí prolomeno hlavním obdélným vstupem [120]. Vstupní čtyřpatrová věţ
členěna průběţnými okapními stříškami, prolomena čtvercovými okenními osami
a zakončena cibulovou bání. Kostel zastřešen šindelovou střechou se sanktusníkovou
věţičkou nad presbytářem. Tělo lodi je členěno obdélnou okenní osou, pod kterou se
nachází tzv. sobota, neboli krytý ochoz [121], vedoucí podél obvodu celého kostela,
se vstupem na pravé straně. Kostel obklopen hřbitovem.
Interiér kostela plochostropý s výmalbou. Presbytář [122] oddělený od lodi triumfálním
obloukem. V západní straně lodi se nachází dřevěná kruchta [123]. Celý interiér
obsahuje malířskou výzdobu. Kostel vybaven barokním mobiliářem.
Kostel Všech svatých, stavba mecenáše Jiřího z Oppersdorfu, se svým
stavebním počinem řadí jiţ na práh baroka. Navzdory tomu, kostel vykazuje
historizující prvky. U dřevěné sakrální architektury se nové slohové vlivy příliš
neuplatňovaly. U stavby sedlišťského kostela bylo navíc přistoupeno k vyuţití stejných
měřítek a s velkou pravděpodobností byl vyuţit materiál předcházející stavby. Kostel
Všech svatých v Sedlištích je jednou z nejvzácnějších dřevěných staveb na území České
republiky, nejen v mnoţství zachovaných architektonických prvků z doby výstavby
kostela,

ale

především

svou

velikostí

mezi

dřevěnými

kostely

nemá
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Ibidem, s. 24.
Viz Polášek (pozn. 71), s. 52.
320
Viz Pindur (pozn. 305), s. 28.
321
Viz Polášek (pozn. 71), s. 51.
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na Těšínsku obdoby. Moţnou analogií k sedlišťskému kostelu by byl nedochovaný
kostel sv. Michaela archanděla v Řepištích, jeţ v 19. století prodělal celkovou
přestavbu.
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015
Staříč
Vznik obce nejpozději do 1327, zaloţení šlechtickým luţickým rodem Baruthů.
První písemná zmínka 1258 v listině biskupa Bruna ze Schauenburka.
Správní obvod Frýdek-Místek. Katastrální území činí 18,95 km2.

Regionální badatel Jaromír Polášek se zasadil o vznik ne mála publikací. V roce
2008 přispěl článkem o obci Staříč v periodiku Archeologie Moravy a Slezska322
a v témţe roce vydal samostatnou publikaci Obec Staříč: 1258 – 2008,323 jeţ se věnuje
obci od samotného vzniku po současnost. Studií fragmentů kostela Nalezení sv. Kříţe
se zabývala Lucie Augustinková, vydala broţuru Gotické fragmenty ze Staříče,324
doplněnou o fotografie a technický popis.
Obec Staříč leţí na severozápadních výběţcích Moravskoslezských Beskyd.
Předpokládá se, ţe první osídlování zde probíhalo jiţ v době pravěké. Později na území
sídlili Slované, kteří zde zaloţili svou osadu. Můţeme ji snad spojovat s pozdější
osadou nově vzniklou za velké kolonizace v době, kdy vešlo v platnost právo feudální
formy dědičného nájmu půdy – neboli právo emfyteutické. V severozápadní části
katastru Staříče zaznamenáváme stopy po zaniklém časně středověkém osídlení.325
Hovoří se o trhové vsi s hrádkem Friedberg (Lipina)326 . Ves zanikla nejpozději
na počátku 14. století, zřejmě v době, kdy se uskutečnilo připojení slezských kníţectví
k českému království (1327) a tím tak upadla efektivnost opevnění, poněvadţ byla
zvýšená důleţitost obchodní cesty z Olomouce do Těšína. Logicky tak muselo dojít
k přesunu významu Friedbergu na výhodnější pozici – na území dnešního Místku.
Stejně jako tomu bylo u Místku, prvními majiteli území Staříče byla hrabata
z Hückeswagenu – první doloţený je Arnold, pravděpodobně ve 30. letech 13. století.
Arnoldův syn Frank zdědil hukvaldské panství, ale z hospodářských důvodů byl nucen

322

Jaromír Polášek, Staříč – 750 let obce, Archeologie Moravy a Slezska, VIII. ročník, 2008, s. 226-244.
Jaromír Polášek, Obec Staříč: 1258-2008, Český Těšín 2008.
324
Lucie Augustinková, et al., Gotické fragmenty ze Staříče, /The gothic fragments of Staříč, Opava 2012.
325
Viz Polášek (pozn. 323), s. 15.
326
Problematice lokace původního města Místku je věnováno samostatné katalogové heslo
v předcházející bakalářské diplomové práci. Viz Lachová (pozn. 185), s. 33-35.
323
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prodat rozsáhlá území olomouckému biskupství, které se stalo vlastníkem území dnešní
Staříče.327
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1258 z listiny biskupa Bruna
ze Schauenburka, konkrétně z 3. ledna. Nacházíme v ní sdělení o zaloţení čtyř
kanovnických prebend, kterým bylo poskytnuto 66 lánů lesa u Staříče pro zúrodnění.
Bruno se v ní prohlašuje za kupce území Staříče. Další dochovanou listinou zmiňující
ves Staříč je závěť olomouckého biskupa Bruna z 29. listopadu 1267.328 Odkazuje zde
na – „pro sebe vysazené vesnice v újezdu“, mezi nimi ves Staříč se sedmdesáti lány.329
Je evidentní, ţe osada patřila k předkolonizační vrstvě osídlení a následně prošla
lánovou kolonizací – potvrzuje to výše zmíněná pasáţ z Brunovy závěti.
První důvěryhodná informace o stařičské faře pochází z roku 1400, tedy po kolonizaci
vsi.
I nadále ve 14. a 15. století zůstala Staříč stolním statkem biskupství
olomouckého. Jen některá menší území byla udělována do majetku šlechticů z řad
biskupských vazalů jako léno či svobodné lány.330 Koncem 14. století Staříč připadla
k biskupskému panství na hradě Hukvaldech, jehoţ součástí zůstala po následující
staletí.331 Roku 1438 udělil Jan Čapek ze Sán, tehdejší drţitel panství, svobodný lán
ve Staříči Niklu Jarčovičovi. A také zaloţil rybník u Staříče na pěti lánech. Poloţil tak
zřejmě základ pozdější rozsáhlé rybniční soustavy mezi Místkem, Staříči a Paskovem.
Jedním z následujících drţitelů části Staříče byl Jan z Kateřinic (vlastnil 5 lánů).
V 16. století byla Staříč proměněna v biskupský lenní statek, jenţ měli v drţení
Harasovští z Harasova. Stařičské fojtství, které se stalo taktéţ lénem, drţel Jan Syřenka
ze Syřeně v roce 1524 a o dva roky později Jiří Širocký ze Široké. Roku 1568 dostala
Staříč odúmrť. Roku 1580 dostala ves nařízení odebírat pivo jen z Brušperku, kterému
toto právo udělil biskup Stanislav Pavlovský. Později byli Staříčané od povinnosti
výčepu panského piva výhradně z Brušperku osvobozeni (1584). Dalším majitelem
Staříče se stal roku 1597 Jan Petřvaldský z Petřvaldu.
Následně bylo hukvaldské panství roku 1617 pronajato biskupem městu Příbor
za roční nájem 6000 moravských zlatých, po dobu šesti let. Staříč tak náleţela městu

327

Viz Polášek (pozn. 322), s. 230.
Viz Augustinková et al (pozn. 324), s. 16.
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Citováno z: Karel Jiřík, Bruno ze Schauenburka - biskup olomoucký, Závěť olomouckého biskupa
Bruna z roku 1267, Ostrava 1967. s. 11.
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Polášek (pozn. 323), s. 27.
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Samek (pozn. 14), s. 448.
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Příbor a měla povinnost plnit robotní povinnosti ve prospěch příborských měšťanů.
V následujících letech vypuklo stavovské povstání proti panování Habsburků, za vlády
krále Matyáše. Slezské stavy se připojily k povstání jiţ 12. října 1618, kdeţto moravské
aţ na počátku května 1619. Olomoucký biskup byl rozhodnutím stavů ze srpna 1619
zbaven svých statků. Došlo tedy k tomu, ţe hrad Hukvaldy byl zabaven a obsazen
stavovskou posádkou. Panství následně slíbilo poslušnost vzbouřeným stavům.
V moci Příborských se hrad ocitl ještě v době před bitvou na Bílé Hoře, v létě roku
1620. Stavovská posádka byla přepadena měšťany Příbora a hrad odevzdali nazpět
biskupovi. Opakovanou přísahu věrnosti skládali poddaní hukvaldského panství 17.
července 1620 kardinálu Dietrichsteinovi. Z jeho zprávy můţeme vyčíst, ţe Příbor,
Brušperk a okolní vsi byly vyrabovány a vypáleny roku 1626 vojskem kníţete
z Weimeru. Dále se územím na Vánoce toho roku prohnali Dánové pod vedením
Arnošta Mansfelda. Dánové byli podporování vzbouřenými sedláky (zmocnili se
i Frýdku). Oproti tomu Valaši z frýdeckého a hukvaldského panství drţeli při své
vrchnosti a bojovali za ni. Pobili několik stovek dánských vojáků.
Na počátku 17. století vznikl velký nárůst poţadavků na robotnou práci. Došlo
k velké vzpouře na hukvaldském panství proti majiteli svobodného dvora Jiřímu
Harasovskému. Poddanému obyvatelstvu se nelíbila rychlá aktivizace vrchnostenského
hospodaření. Docházelo také k soudním sporům poddaných s vrchností. To jim ovšem
nestačilo. Staříčané se dopouštěli škod ve formě plenění gruntu, náleţejícího Jiřímu
Harasovskému (1634, 1637), kdy opakovaně vpadli na jeho majetky a zabrali si
pro sebe několik luk, vykáceli stromy, vyrabovali pánskou krčmu i fojtův dvůr.
Obdobně pokračovali i v letech 1638 a 1639.
Roku 1643 vydrancovali Staříč Švédové, z toho důvodu byla značná část
usedlostí pustá ještě kolem poloviny 17. stol. O mnoha dalších utrpení, které Staříči
přivodila třicetiletá válka, se dozvídáme jen nepřímo. Poddaní si po vpádu Švédů
stěţovali na škody na gruntech, na zařízení obydlí, šatstvu, dobytku i na stodolách. 332
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Polášek (pozn. 323), s. 27 – 31.
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FARNÍ KOSTEL NALEZENÍ SV. KŘÍŢE
Staříč, na pozemku stavební parcely č. 1, bez čp.
První písemná zmínka 1290, dřevěný kostel do 1656. Zděná stavba 17. století.

Stařičský kostel Nalezení sv. Kříţe [124] stojí uprostřed obce na mírném návrší.
Dnešnímu zděnému kostelu Nalezení sv. Kříţe pravděpodobně předcházela dřevěná
stavba malých rozměrů neznámého stáří, ale jistě vznikl v návaznosti na samotný vznik
obce. První písemná zmínka o kostelu pochází z roku 1290,333 ale nenese ţádné bliţší
informace. Stařičská fara bývala prebendou kroměříţské kolegiátní kapituly.334
Dnešní podoba kostela je výsledkem výstavby aţ ze 17. století [125]. Za faráře
Jana Titla byl v roce 1656 vystavěn zděný kostel na místě původního dřevěného a dostal
tak jiţ barokní vzhled, dochovaný do dnešních dní.335 Určité stavební prvky tvoří
odkazy, jeţ přispívají k teorii dřívější výstavby kostela. Protaţený presbytář, typický
pro období pozdní gotiky, výška kostelní stavby a odstupněné opěráky podél jejího těla
[126]. Dochovaly se také gotické fragmenty, jenţ jsou nejpočetněji tvořeny ze zlomků
klenebních ţeber, klínovitého profilu [127], různých délek. Tento typ ţeber se objevuje
jiţ od konce 13. století minimálně do konce 15. století.336 Ve stařičském kostele se
jedná o zprostředkované vlivy západoevropské poklasické gotiky, jeţ je v českých
zemích zahájena vrcholnou fází gotiky. K dochovaným fragmentům patří také klenební
„diamantová“ konzole [128]. Z části presbytáře se dochoval kruhový svorník se čtyřmi
výběhy [129] a dva kusy okenních kruţeb [130], jeţ byly vyuţívaným častým typem.337
Všechny zmíněné a mnohé další fragmenty klenebního systému jsou v české gotice
opakovány u mnohých staveb datovaných do přelomu 13. – 14. století. Hypoteticky
mohl být tedy i kostel Nalezení sv. Kříţe vystavěn jiţ ve 14. století v době po spojení
biskupských statků a následného vzniku hukvaldského panství. Jestliţe se uvaţovalo, ţe
nejstarší kostel byl ze dřeva, musí dojít po nálezů fragmentů k přehodnocení stanoviska.
Muselo by se tedy jednat minimálně o sakrální stavbu v kombinaci kamene a dřeva jako
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Bohuslav Samek uvádí první pramennou zmínku o kostele aţ v roce 1400. Viz Samek (pozn. 14), s.
448.
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Polášek (pozn. 323), s. 53.
335
František Linhart, Místecký okres, in: Vlastivěda Moravská II., Brno 1915, s. 85.
336
Václav Mencl, Tvary klenebních ţeber v české gotické architektuře, Zprávy památkové péče, XI-XII,
1951-52, s. 268-281.
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Viz Augustinková et al. (pozn. 324), s. 32-34.
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stavebního materiálu, nebo byla nejstarší fáze kostela zbořena a na jeho místě vystavěná
zděná stavba, ale dříve neţ v roce 1656.
Kostel prošel mnohými stavebními úpravami. V roce 1757 ke kostelu přistavěli
věţ. [131]338 Dále například v roce 1767 byl kostel vydláţděn kamenem a také byla
vystavěna krypta. V roce 1773 byl původně plochostropý kostel zaklenut a současně
byla prolomena nová okna. Na náklady farníků byla v roce 1852 přistavěna boční kaple
a oratoře. Tato dostavba dala kostelu konečný půdorysný vzhled.
Kostel sv. Kříţe téměř čtvercová jednolodní stavba s trojboce uzavřeným
ustoupeným presbytářem se dvěma okny, s po obou stranách přiléhající sakristií a kaplí
s oratořemi v patře. K lodi kostela se na severní straně přimyká obdélná předsíň. V ose
západního průčelí předstupuje kvadratická věţ s válcovým schodištěm. Loď kostela
a presbytář lemován odstupněnými opěrnými pilíři se stříškou, v západních nároţích
vytočenými nakoso [132]. Hladké fasády prolomeny okny s půlkruhovým záklenkem.
Hranolovou věţí vede hlavní vstup do kostela. Kostel zastřešen sedlovou střechou
s polygonální sanktusovou věţičkou na východní straně.
Kněţiště [133] a loď kostela zaklenuta plackou s pasy, dosedající na přízední polopilíře,
překryté podloţenými pilastry s korintskými hlavicemi, nesoucí úseky římsového kládí.
Klenba členěna plastickými výplněmi, lemovanými bohatými štukovými rámy.
Sakristie i kaple zaklenuty plackovou klenbou s pasy, oratoře jsou plochostropé, předsíň
zaklenuta valenou klenbou s výsečemi.
V západní části se nachází hudební kruchta, podklenuta plackami s pasy. Kruchta
nesena hranolovými pilíři tvořící arkádu [134]. Kostel má barokní mobiliář.

Architektura kostela Nalezení sv. Kříţe pochází aţ ze 17. století. Starobylost
kostela dokládají gotické relikty, tvořící stylovou analogii s kostelem sv. Jana Křtitele.
Fragmenty vykazují uplatnění prostých klenebních ţeber klínové profilace, která se
vyskytovala ve francouzské poklasické gotice a na našem území byla projevem století
13.
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Polášek tvrdí, ţe původní zvonice byla ze dřeva a stála stranou kostela na hřbitově. Domněnka však
nebyla potvrzena. Viz Polášek (pozn. 323), s. 53.
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7. Závěr
Předloţená magisterská diplomová práce navázala a rozšířila předešlou
bakalářskou práci o gotické a renesanční architektuře města Frýdku-Místku. Práce se
pokusila nastínit a zároveň shrnout stavební produkci dochovaného architektonického
fondu sakrální i profánní architektury na území dnešního okresu Frýdek-Místek.
Pro docílení vytvoření si uceleného pohledu dané problematiky, bylo nezbytné stručně
vylíčit obsáhlou historii všech měst a obcí. V ústřední části diplomové práce –
v katalogu – je jednotlivým městům a obcím věnováno samostatné heslo, kde je
rozváděna historie od samotného zaloţení s vyzvednutím nejvýznamnějších osobností,
které se podílely na jejich utváření.
Okres Frýdek-Místek neodkrývá své kulturní bohatství hned na první pohled, ale
při důkladnějším prozkoumání dané oblasti můţeme narazit na studnici velké stavební
produkce v rozmezí let 1300-1620. Stavební produkce oblasti je dosti specifická, coţ je
dáno samotnou polohou okresu – území Moravy a Slezska. Architektura mapovaného
území se v ţádném období nevymezuje čistě gotikou nebo renesancí. Architektonické
památky se postupně rozvíjely od svého vzniku a byly ovlivňovány následujícím
slohotvorným obdobím. S nástupem renesance jsou po celé 16. století stále aplikovány
gotické prvky. Při sledování gotických principů je velice sloţité určit, zda gotika
přetrvává, nebo se vrací v rámci historismu. Nově se práce zaměřila na konfesijní
strukturu a mecenát staveb, u kterých to bylo moţné.
Magisterská diplomová práce si kladla za cíl předloţit ucelený pohled
na stavební produkci architektonických skvostů specifické oblasti Frýdecko-Místecka.
Ačkoliv diplomová práce navazuje na problematiku, jeţ byla z části zpracovaná
v bakalářské práci, věřím, ţe přesto přinesla nový pohled, který je však zapotřebí ještě
hlouběji rozvíjet. Diplomová práce poprvé předloţila půdorysy některých kostelů
(kostel sv. Jiří v Brušperku, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Fryčovicích, kostel
Všech svatých v Metylovicích, koste sv. Kateřiny Alexandrijské ve Vendryni a kostel
sv. Jana Křtitele v Palkovicích), které nebyly k dispozici v ţádné dostupné literatuře ani
pramenech. Půdorysné dispozice sakrálních staveb byly vytvořeny pro účel lepší
orientace daných staveb.
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Foto: Veronika Lachová

93.

Místek, kostel sv. Jakuba Většího, jihozápadní pohled na kostel
Foto: Veronika Lachová

94.

Místek, Kostel sv. Jakuba Většího, půdorys kostela
Přejato z: Veronika Lachová, Gotická a renesanční architektura města FrýdkuMístku (bakalářská diplomová práce), Katedra dějin umění, FFUP, Olomouc
2015, s. 82.
Autor půdorysu: Veronika Lachová

95.

Místek, kostel sv. Jakuba Většího, pětiboce uzavřený presbytář s odstupněnými
opěrnými pilíři s nikami v jejich horní části
Foto: Veronika Lachová

96.

Místek, kostel sv. Jakuba Většího, jiţní kapli Panny Marie Růţencové členní
ploché pilastry s římsovými hlavicemi
Foto: Veronika Lachová

97.

Místek, kostel sv. Jakuba Většího, kvadratickou věţ člení kordonové římsy,
polygonální nástavec zvonice je členěn plochými pilastry s korintskými
hlavicemi, jiţní pohled
Foto: Veronika Lachová

98.

Místek, kostel sv. Jakuba Většího, presbytář zaklenut konchou s lunetovými
výsečemi a dvěma poli kříţové klenby s maltovými pruty
Foto: Veronika Lachová

99.

Místek, kostel sv. Jakuba Většího, loď kostela zaklenuta valenou klenbou
s lunetovými výsečemi s profilovanými ţebry, jeţ jsou svedeny do kruhových
maltových svorníků
Foto: Veronika Lachová

143

100.

Místek, kostel sv. Jakuba Většího, klenební maltové pruty jsou profilovány
oblouny a výţlabky a svedeny na vegetabilní konzoly s listy a bobulemi
Foto: Veronika Lachová

101.

Místek, kostel sv. Jakuba Většího, kamenný portál v západní zdi vstupu
z předsíně do kaple Panny Marie Růţencové
Foto: Veronika Lachová

102.

Místek, kostel sv. Jakuba Většího, detail kamenného portálu s půlkruhovým
záklenkem s letopočtem v napraţí „S. S. M. DC. XXXX.IV. S. S.“
Foto: Veronika Lachová

103.

Jablunkov, kostel Božího Těla, jihozápadní pohled
Foto: Veronika Lachová

104.

Jablunkov, kostel Božího Těla, půdorys kostela
Přejato z: Bohuslav Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska, Díl 2, J-N,
Praha 1999, s. 16.

105.

Jablunkov, kostel Božího Těla, segmentově zakončený presbytář s vysokými
okny a přístavby bočních kaplí, tvořící transept – přístavba z 20. století
Foto: Veronika Lachová

106.

Jablunkov, kostel Božího Těla, představená kvadratická věţ s přimknutým
vřetenovým schodištěm
Foto: Veronika Lachová

107.

Jablunkov, kostel Božího Těla, loď opatřena odstupněnými pilíři, v nároţí
vytočenými na koso
Foto: Veronika Lachová

108.

Jablunkov, kostel Božího Těla, valená klenba s výsečemi, se štukovými ţebry,
jeţ se protínají v terčích. Klenební patky dosedají na přízední pilíře
Foto: Veronika Lachová

109.

Palkovice, kostel sv. Jana Křtitele, pohled z jihozápadu
Foto: Veronika Lachová

110.

Palkovice, kostel sv. Jana Křtitele, půdorys kostela
Autor: Veronika Lachová

111.

Palkovice, kostel sv. Jana Křtitele, pětiboký závěr kostela, severní pohled
Foto: Veronika Lachová

112.

Palkovice, kostel sv. Jana Křtitele, presbytář a loď kostela členěna mohutnými
opěrnými pilíři s pultovou stříškou
Foto: Veronika Lachová
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113.

Palkovice, kostel sv. Jana Křtitele, představená kvadratická věţ, v horním patře
členěna profilovanou kordonovou římsou a lizénami
Foto: Veronika Lachová

114.

Palkovice, kostel sv. Jana Křtitele, pohled do presbytáře zaklenutého konchou
s lunetovými výsečemi a jedním polem kříţové klenby
Foto: Veronika Lachová

115.

Palkovice, kostel sv. Jana Křtitele, průhled napříč lodí s kruchtou s konvexně
zvlněnou poprsní, nesena dvojicí hranolových pilířů
Foto: Veronika Lachová

116.

Sedliště, kostel Všech svatých, jihozápadní pohled
Foto: Veronika Lachová

117.

Sedliště, kostel Všech svatých, půdorys kostela
Foto: Veronika Lachová

118.

Sedliště, kostel Všech svatých, pětiboký závěr
Foto: Veronika Lachová

119.

Sedliště, kostel Všech svatých, k presbytáři přimknutá obdélná sakristie s oratoří
v patře
Foto: Veronika Lachová

120.

Sedliště, kostel Všech svatých, průčelí kostela tvořeno vstupní vestavenou věţí
s průběţnými stříškami
Foto: Veronika Lachová

121.

Sedliště, kostel Všech svatých, loď kostela lemuje po celém obvodu krytý ochoz,
tzv. sobota
Foto: Veronika Lachová

122.

Sedliště, kostel Všech svatých, pohled do presbytáře
Foto: Veronika Lachová

123.

Sedliště, kostel Všech svatých, v západní části kostela se nachází dřevěná
kruchta, průhled napříč lodí s bohatou malířskou výzdobou
Foto: Veronika Lachová

124.

Staříč, kostel Nalezení sv. Kříže, severní pohled na kostel
Foto: Veronika Lachová

125.

Staříč, kostel Nalezení sv. Kříţe, půdorys kostela
Přejato z: Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska, I. svazek A/I,
Praha 1994. s. 449.

126.

Staříč, kostel Nalezení sv. Kříže, podlouhlý trojboce uzavřený presbytář
s odstupněnými opěráky, k němuţ se na severní straně přimyká sakristie
Foto: Veronika Lachová
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127.

Staříč, kostel Nalezení sv. Kříže, fragment klenebního ţebra klínového profilu
Přejato z: Lucie Augustinková, et al., Gotické fragmenty ze Staříče, /The gothic
fragments of Staříč, Opava 2012, s. 44.

128.

Staříč, kostel Nalezení sv. Kříže, fragment diamantové konzoly
Přejato z: Lucie Augustinková, et al., Gotické fragmenty ze Staříče, /The gothic
fragments of Staříč, Opava 2012, s. 36.

129.

Staříč, kostel Nalezení sv. Kříže, kruhový svorník se čtyřmi výběţky
Přejato z: Lucie Augustinková, et al., Gotické fragmenty ze Staříče, /The gothic
fragments of Staříč, Opava 2012, s. 45.

130.

Staříč, kostel Nalezení sv. Kříže, fragment okenní kruţby
Přejato z: Lucie Augustinková, et al., Gotické fragmenty ze Staříče, /The gothic
fragments of Staříč, Opava 2012, s. 45.

131.

Staříč, kostel Nalezení sv. Kříže, vstupní západní kvadratická věţ, zakončena
barokní cibulovou bání
Foto: Veronika Lachová

132.

Staříč, kostel Nalezení sv. Kříže, odstupněné opěrné pilíře se stříškou,
v západních nároţích vytočené nakoso
Foto: Veronika Lachová

133.

Staříč, kostel Nalezení sv. Kříže, pohled do kněţiště zaklenutého plackou s pasy,
jenţ dosedající na přízední polopilíře
Foto: Veronika Lachová

134.

Staříč, kostel Nalezení sv. Kříže, barokní kruchta se zvlněnou poprsní
Foto: Veronika Lachová
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10. Obrazová dokumentace

1. Hukvaldy, hrad Hukvaldy, letecký pohled z jihu

2. Hukvaldy, hrad Hukvaldy, půdorys hradu
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3. Hukvaldy, hrad Hukvaldy, rekonstrukce hradu
z doby kolem roku 1300. Válcová věţ s palácem,
první hradní bránou a parkánem.

5. Hukvaldy, hrad Hukvaldy, půdorys
vnitřního hradu. I. sklepy, II. první
patro, III. druhé patro
černé zdivo: 13 století, křížkované z
let 1466-1483, šrafované z let 15501660
1. velká věž, 2. starý palác, 3. vstup do
vnitřního hradu, 4. cisterna, 5. brána,
6. pavlače, 7. točité schodiště, 8.
parkánový přístavek, 9. parkánová
zeď, 10. zazděná brána, 11. palácová
kaple, 12. spojovací chodba, 13.
studna ve sklepě, 14. studna na

4. Hukvaldy, hrad Hukvaldy, vlevo západní průčelí
paláce s válcovou věţí, která tvoří jednu z posledních
zbytků nejstarší stavby hradu, napravo pravděpodobně
budova purkrabství, pohled na pátou hradní bránu

6. Hukvaldy, hrad Hukvaldy, vlevo boskovická přístavba
(kolem 1470) Dobeše z Boskovic, vestavěná mezi okruţní
a parkánovou zeď na jihu, severozápadní pohled na palác
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7. Hukvaldy, hrad Hukvaldy, boskovická
přístavba (vlevo) s dosud viditelnými
krakorci, jenţ dříve podepíraly prevéty,
otevřené do původního příkopu, uprostřed
zbytek z balkónu. Starý palác vpravo –
pohled od jihovýchodu.

8. Hukvaldy, hrad Hukvaldy, erby Dobeše
z Boskovic a Hedviky z Roţmberka, druhotně
osazené uvnitř půlkruhové arkády Khuenova
paláce – sekundární osazení

9. Hukvaldy, hrad Hukvaldy, předsunuté
opevnění tzv. Kulatina (1486-1488) stavba pánů
z Boskovic, situovaná na západě hradního
areálu, vstup prolomen do východní zdi

10. Hukvaldy, hrad Hukvaldy, znak olomouckého
biskupa Stanislava Thurza na severní zdi průjezdu
dnešní čtvrté brány
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11. Hukvaldy, hrad Hukvaldy,
kamenný portál s erbem
Stanislava Thurza. Portál byl
z hradu snesen a sekundárně
osazen v průčelí domu čp. 52
v Hukvaldech-Podoboří

12. Hukvaldy, hrad Hukvaldy, detail kamenného portálu
s erbem Stanislava Thurza, sloţený z polovičního lva a
dvěma růţemi mezi dvěma gryfy, průčelí domu čp. 52 v
Hukvaldech-Podoboří

13. Hukvaldy, hrad Hukvaldy, nejmladší palác
(1555) olomouckého biskupa Marka Khuena,
severní palác, pohled na jiţní zeď

14. Hukvaldy, hrad Hukvaldy, dochované
kamenné ostění velkých oken druhého patra
severního renesančního paláce olomouckého
biskupa Marka Khuena, jiţní zeď
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15. Hukvaldy, hrad Hukvaldy, rekonstrukce hradu Hukvaldy pro
dobu kolem roku 1560, pohled od jihu

16. Hukvaldy, hrad Hukvaldy, první hradní brána (1653) s rodovým
erbem olomouckého biskupa Leopolda Viléma
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17. Brušperk, kostel sv. Jiří, pohled
z jihozápadu

18. Brušperk, kostel sv. Jiří, půdorys kostela

19. Brušperk, kostel sv. Jiří, pohled na odsazený,
půlkruhově uzavřený presbytář a barokní přístavbu
válcové kaple,
¨ jihovýchodní pohled

20. Brušperk, kostel sv. Jiří,
západní nároţí s opěrným pilířem
vytočeným nakoso, pohled z jihu
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21. Brušperk, kostel sv. Jiří, gotický
portál s šikmým kamenným ostěním,
členěným pruty hruškové profilace a
hlubokými výţlabky

23. Brušperk, kostel sv. Jiří,
presbytář kostela zaklenut
plackovou klenbou s pasy

22. Brušperk, kostel sv. Jiří,
půlkruhově završený pozdně
renesanční portál s mělkou
profilací v západní kvadratické
věţi

24. Brušperk, kostel sv. Jiří, pohled napříč lodí na
barokní kruchtu se zvlněnou poprsní
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25. Frýdek, Frýdecký zámek, východní pohled na zámek

27. Frýdek, Frýdecký zámek, pozůstatek
nejstaršího gotického paláce ze 14. století –
třídílné okno s okosenými hranami, 2. podlaţí
jiţního paláce

26. Frýdek, Frýdecký zámek, půdorys zámku

28. Frýdek, Frýdecký zámek,
jiţní křídlo, krakorce v tzv.
soutce
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29. Frýdek, Frýdecký zámek,
detail ostění s okosením výběţku
se zhoupnutím v profilaci,
nejstarší gotický portál, 3.
podlaţí jiţního křídla

31. Frýdek, Frýdecký zámek, arkádové ochozy
severního a východního křídla ve druhém
nádvoří

30. Frýdek, Frýdecký zámek,
detail ostění s pravoúhle
zalomenou profilací, renesanční
portál, 3. podlaţí jiţního křídla

32. Frýdek, Frýdecký zámek,
arkádová chodba zaklenuta valenou
klenbou s lunetovými výsečemi
s hranami vytaţenými do hřebínků,
1. podlaţí severního křídla
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33. Frýdek, Frýdecký zámek, pohled
na východní průčelí

34. Frýdek, městská hradba, při farním kostele sv.
Jana Křtitele

35. Frýdek, městská hradba souvislý pás
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36. Frýdek, kostel sv. Jana
Křtitele, jihovýchodní pohled na
kostel

37. Frýdek, kostel sv. Jana Křtitele, půdorys kostela
(plán z přestavby1846)

38. Frýdek, kostel sv. Jana
Křtitele, presbytář kostela, valená
klenba s lunetovými výklenky

39. Frýdek, kostel sv. Jana Křtitele,
severní kaple sv. Anny (1490?)
s hvězdicovou ţebrovou klenbou
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40. Frýdek, kostel sv. Jana
Křtitele, detail jehlancové
konzoly, kaple sv. Anny

41. Frýdek, kostel sv. Jana Křtitele,
kvadratická věţ, přelom 15. - 16.
století, jiţní pohled

42. Frýdek, kostel sv. Jana Křtitele, jiţní kaple sv.
Kříţe s hvězdicovou kříţovou klenbou
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43. Fryčovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
pohled na kostel z jihu

45. Fryčovice, kostel Nanebevzetí Panny
Marie, gotický lomený portál, členěný
pruty hruškové profilace a hlubokými
výţlabky, konec 14. století, jiţní zeď

44. Fryčovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
půdorys kostela

46. Fryčovice, kostel Nanebevzetí
Panny Marie, detail gotického
portálu v jiţní zdi
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47. Fryčovice, kostel
Nanebevzetí Panny Marie,
gotický portál v severní zdi
kostela

49. Fryčovice, kostel
Nanebevzetí Panny Marie,
detail masivních gotických
pilířů presbytáře, jihovýchodní
pohled

48. Fryčovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
odstupňované gotické opěrné pilíře lodi a presbytáře,
jiţní pohled

50. Fryčovice, kostel Nanebevzetí
Panny Marie, kvadratická vstupní věţ
kostela přistavěná před rokem 1560,
západní pohled
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51. Fryčovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
gotickým portálem přístupná sakristie s oratoří
v patře, přimknuta k severní straně presbytáře,
pohled ze severu

52. Fryčovice, kostelNanebevzetí
Panny Marie, presbytář zaklenut
konchou s lunetami a dvěma poli
kříţové klenby (před 1560),
průhled do oratoře,
severovýchodní pohled

53. Fryčovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
průhled lodí k novodobé kruchtě, pohled na západ
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54. Vendryně, kostel sv. Kateřiny
Alexandrijské, pohled ze severozápadu

56. Vendryně, kostel sv. Kateřiny
Alexandrijské, mohutné gotické
opěrné pilíře, severní pohled

55. Vendryně, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské,
půdorys kostela

57. Vendryně, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské,
pohled na pravoúhle uzavřený závěr a severní kapli,
jeţ tvoří s protějškovou jiţní kaplí pomyslný transept
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58. Vendryně, kostel sv.
Kateřiny Alexandrijské,
barokně upravená vstupní věţ
kostela

59. Vendryně, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské,
průhled lodí do presbytáře
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60. Mosty u Jablunkova, Jablunkovské šance,
letecký snímek

62. Mosty u Jablunkova, Jablunkovské šance,
pozůstatky hradeb a valu

61. Mosty u Jablunkova, Jablunkovské šance,
půdorys opevnění

63. Mosty u Jablunkova, Jablunkovské šance,
pozůstatky hradeb
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64. Třinec, Guty, kostel Božího Těla, pohled z jiţní
strany

66. Třinec, Guty, kostel Božího Těla, pravoúhle
uzavřený presbytář, severovýchodní pohled

65. Třinec, Guty, kostel Božího Těla,
řez a půdorys kostela

67. Třinec, Guty, kostel Božího Těla,
vstupní věţ s kvadratickým
zvonicovým patrem, severozápadní
pohled
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68. Třinec, Guty, kostel Božího Těla, sobota - krytý
ochoz lemující celý obvod lodě

69. Třinec, Guty, kostel Božího
Těla, presbytář zaklenut valenou
klenbou

70. Třinec, Guty, kostel Božího Těla, malovaná kruchta s letopočtem
1626, severozápadní pohled
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71. Metylovice, kostel Všech svatých,
severovýchodní pohled

73. Metylovice, kostel Všech
svatých, odsazený trojboký závěr
presbytáře s přimknutou předsíní
na severní straně a sakristií
s oratoří v patře na straně jiţní

72. Metylovice, kostel Všech svatých, půdorys kostela

74. Metylovice, kostel Všech svatých,
vstupní představená kvadratická věţ,
jiţní pohled
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75. Metylovice, kostel Všech svatých, jiţní zeď
s odstupňovanými opěrnými pilíři

76. Metylovice, kostel Všech svatých,
presbytář zaklenut konchou
s lunetovými výsečemi
a jedním polem kříţové klenby

77. Metylovice, kostel Všech svatých,
loď kostela zaklenuta třemi poli
kříţové klenby, jejíţ hrany jsou
vytaţeny do hřebínků, klenební
patky jsou plynule svedeny na
přízední polopilíře, pohled na jiţní
zeď
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78. Frýdek, kostel sv. Jošta, severní pohled

80. Frýdek, kostel sv. Jošta, na
koso vytočené opěráky,
jihozápadní pohled

79. Frýdek, kostel sv. Jošta,
půdorys kostela

81. Frýdek, kostel sv. Jošta,
trojúhelníkový štít
s profilovanou římsou se
zubořezem, pohled na průčelí

169

82. Frýdek, kostel sv. Jošta, presbytář a loď kostela zaklenuta
valenou klenbou s lunetovými výsečemi, s hranami vytaţenými
do hřebínků, pohled na východ do presbytáře
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83. Skalice, kostel sv. Martina, severovýchodní
pohled

84. Skalice, kostel sv. Martina, půdorys kostela

85. Skalice, kostel sv. Martina, klasicistní přístavba –
polovina 19. století, jihozápadní pohled

86. Skalice, kostel sv. Martina,
klasicistní průčelí s tympanonem,
západní pohled
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87. Skalice, kostel sv. Martina, trojboce ukončený
presbytář s přiléhající kaplí Ukřiţování sv. Kříţe
(stará sakristie) na severní straně a s novou
sakristií na straně jiţní, východní pohled

89. Skalice, kostel sv. Martina,
trojboce uzavřené kněţiště,
zaklenuto jedním polem
kříţové klenby, východní
pohled

88. Skalice, kostel sv. Martina, hlavní loď
opatřena odstupěnými opěráky s pultovou
stříškou, severní pohled

90. Skalice, kostel sv. Martina, hlavní loď kostela
zaklenuta třemi polí kříţové klenby, tvořené ze
třísvazkových maltových prutů, jeţ se protínají
v nízkých svornících
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91. Skalice, kostel sv. Martina,
klenební maltové pruty svedené
na přízední polopilíře

92. Skalice, kostel sv. Martina, boční lodě klasicistní
přístavby tvořeny kaplemi a emporami, jihozápadní
pohled
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93. Místek, kostel sv. Jakuba
Většího, pohled na jihozápad

94. Místek, kostel sv. Jakuba Většího, půdorys kostela

95. Místek, kostel sv. Jakuba Většího,
pětiboce uzavřený presbytář s odstupněnými
opěrnými pilíři s nikami

96. Místek, kostel sv. Jakuba Většího,
kaple Panny Marie Růţencové
členěna plochými pilastry
s římsovými hlavicemi, jihovýchodní
pohled
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97. Místek, kostel sv. Jakuba Většího,
kvadratická věţ s polygonální
nástavbou zvonice, členěnou
plochými pilastry s korintskými
hlavicemi, jiţní pohled

99. Místek, kostel sv. Jakuba Většího, loď
kostela zaklenuta valenou klenbou s lunetovými
výsečemi s profilovanými ţebry, jeţ jsou
svedeny do kruhových maltových svorníků,
severní pohled

98. Místek, kostel sv. Jakuba
Většího, presbytář zaklenut
konchou s lunetovými výsečemi a
dvěma poli kříţové klenby,
východní pohled

100. Místek, kostel sv. Jakuba Většího,
klenební maltové pruty jsou profilovány
oblouny a výţlabky a svedeny na vegetabilní
konzoly s listy a bobulemi
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101. Místek, kostel sv. Jakuba
Většího, kamenný portál
v západní zdi vstupu z předsíně
do kaple Panny Marie
Růţencové, východní pohled

102. Místek, kostel sv. Jakuba Většího, detail kamenného
portálu s půlkruhovým záklenkem s letopočtem v napraţí
„S. S. M. DC. XXXX.IV. S. S.“
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103. Jablunkov, kostel Božího Těla,
jihozápadní pohled

104. Jablunkov, kostel Božího Těla, půdorys kostela

105. Jablunkov, kostel Božího Těla, segmentově
zakončený presbytář s vysokými okny a přístavby
bočních kaplí, tvořící transept – přístavba z 20. století

106. Jablunkov, kostel Božího
Těla, představená kvadratická
věţ s přimknutým vřetenovým
schodištěm, jihozápadní pohled

177

107. Jablunkov, kostel Božího Těla,
loď opatřena odstupněnými pilíři,
v nároţí vytočenými na koso

108. Jablunkov, kostel Božího
Těla, valená klenba s výsečemi,
se štukovými ţebry, jeţ se
protínají v terčích. Klenební
patky dosedají na přízední pilíře
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109. Palkovice, kostel sv. Jana Křtitele,
pohled z jihozápadu

111. Palkovice, kostel sv. Jana Křtitele,
pětiboký závěr kostela, severní pohled

110. Palkovice, kostel sv. Jana Křtitele, půdorys
kostela

112. Palkovice, kostel sv. Jana Křtitele, presbytář
a loď kostela členěna mohutnými opěrnými
pilíři s pultovou stříškou
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113. Palkovice, kostel sv. Jana
Křtitele, představená
kvadratická věţ, v horním patře
členěna profilovanou
kordonovou římsou a lizénami,
severozápadní pohled

114. Palkovice, kostel sv. Jana
Křtitele, pohled do presbytáře
zaklenutého konchou
s lunetovými výsečemi a
jedním polem kříţové klenby

115. Palkovice, kostel sv. Jana Křtitele, průhled napříč
lodí s kruchtou s konvexně zvlněnou poprsní, nesena
dvojicí hranolových pilířů, západní pohled
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116. Sedliště, kostel Všech svatých, jihozápadní
pohled na roubený kostel

118. Sedliště, kostel Všech
svatých, pětiboký závěr,
východní pohled

117. Sedliště, kostel Všech svatých,
půdorys kostela

119. Sedliště, kostel Všech svatých, k presbytáři
přimknutá obdélná sakristie s oratoří v patře, severní
strana kostela
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120. Sedliště, kostel Všech
svatých, průčelí kostela tvořeno
vstupní vestavenou věţí
s průběţnými stříškami

121. Sedliště, kostel Všech svatých, loď kostela lemuje
po celém obvodu krytý ochoz, tzv. sobota

122. Sedliště, kostel Všech
svatých, pohled do presbytáře

123. Sedliště, kostel Všech svatých, v západní části
kostela se nachází dřevěná kruchta, průhled napříč lodí
s bohatou malířskou výzdobou
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124. Staříč, kostel Nalezení sv. Kříže,
severní pohled

126. Staříč, kostel Nalezení sv. Kříže, podlouhlý
trojboce uzavřený presbytář s odstupněnými opěráky,
východní pohled

125. Staříč, kostel Nalezení sv. Kříže,
půdorys kostela

127. Staříč, kostel Nalezení sv. Kříže,
fragment klenebního ţebra klínového
profilu
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128. Staříč, kostel Nalezení sv. Kříže,
fragment diamantové konzoly

130. Staříč, kostel Nalezení sv.
Kříže, fragment okenní kruţby

129. Staříč, kostel Nalezení sv.
Kříže, kruhový svorník se čtyřmi
výběţky

131. Staříč, kostel Nalezení sv.
Kříže, vstupní kvadratická věţ,
severozápadní pohled
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132. Staříč, kostel Nalezení sv. Kříže, odstupněné
opěrné pilíře se stříškou, vytočeny v západních
nároţích nakoso, severozápadní pohled

133. Staříč, kostel Nalezení sv.
Kříže, kněţiště s plackovou
klenbou s pasy, dosedající na
přízední polopilíře

134. Staříč, kostel Nalezení sv. Kříže, barokní
kruchta se zvlněnou poprsní, západní pohled
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