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Vesnická architektura zahrnuje širokou škálu ob-
jektů - venkovské zámečky, velkostatky, usedlosti, cha-
lupy, ale také kostely, kaple a kapličky, stejně jako kříže  
či sochy světců. Ve svém pojetí se budeme této oblasti  
věnovat jako sourodému a kompaktnímu celku,  
a to na neohraničeném území českomoravského po-
mezí. Tímto názvem je označováno široké okolí měst  
od Vysokého Mýta na západě po Mohelnici na východě 
a od Ústí nad Orlicí na severu po Poličku na jihu (obr. 1). 
Takto vymezenou oblast tvoří různorodé struktury ven-
kovského osídlení z různých časových období a různých 
jazykových enkláv. Současně je ale možné vysledovat 
jednotnou typologii v řešení venkovského obydlí a jeho 
uspořádání s ohledem na podobné klimatické podmínky 
a podobné způsoby hospodaření.

Je známou skutečností, že v posledním století se ra-
dikálně změnila struktura a vzhled venkovských sídel.  
Je to dáno dvěma faktory. Jednak se výrazně změnil po-
měr lidí aktivně se podílejících na obdělávání půdy a na-
opak se zvýšil počet lidí dělnických a nezemědělských 
profesí. Tento způsob změny životního stylu dosáhl své-
ho vrcholu na přelomu 20. a 21. století, kdy v mnoha ob-
cích obhospodařují zemědělskou půdu jeden až tři sub-
jekty, které ani v dané obci nesídlí.

Proměna vesnic v jakási předměstí rodinných domů 
měla katastrofální vliv na vzhled vesnic a na původní zá-
stavbu. Jestliže do roku 1945 byla dominantní zástavba 
v regionu tvořena selskými a chalupnickými usedlostmi, 
kde největší část obestavěného prostoru tvořily stodoly, 
chlévy a sýpky, pak se všechny tyto prostory postupně 
uprázdnily, staly se zbytečnými a byla zcela opomíje-
na jejich údržba. V tomto směru nejhůře dopadly obce 
s bývalou německou majoritou, do jejichž domů přišli 
noví osídlenci a než začali sami hospodařit na zmenše-
ných výměrách, byli zařazeni do kolektivního hospodář-
ství. Vesnice bývalého německého jazykového ostrova  
(Hřebečsko), stejně jako celého pohraničí našeho státu, 
se změnily v torza obklopená  rozvalinami a zřícenina-
mi, o něž byl projeven zájem jenom tehdy, když chyběl 
stavební materiál na dehonestující estetické a stavební 
úpravy obydlených částí. Změny ve formě hospodaření  
a nadbytek budov při klesajícím počtu obyvatel způsobi-
ly ztrátu velkého množství cenných budov. 

Zaniklé venkovské stavby 

Postupné prohospodařování se stalo osudným zámeč- 
ku s velkostatkem Hvězda u stejnojmenného rybníka  
u Opatova, kdy barokní hospodářské budovy a sýpka byly 
zbytečně zbořeny v roce 2010 (obr. 2), podobně barokní zá-
meček v Bělé na Svitavou, kde velká stodola a sýpka byly 
zbořeny také až v roce 2008 (obr. 5), aby je nahradila utili-
tární a vzhledově podřadná bytová zástavba. Původně go-
tická tvrz přestavěná na úřední dům velkostatku byla srov-
nána svévolně se zemí i s celým velkostatkem v Pomezí, a to 
roku 2010 (obr. 3). Devastován je také renesanční zámeček 
ve Čtyřiceti Lánech či renesanční letohrádek v Koclířově. 
Beze stopy zmizel také lovecký zámeček na Baldě (obr. 4). 
V nedávné době byl úmyslně zapálen pozdně renesanční li-
hovar v Baníně (obr. 6) a jeho zbytky jsou rozebírány na sta-
vební materiál, což je osud i starobylého Tobischova statku 
v Karli čp. 81, kde měl dříve stávat hrad (obr. 7).1 Zdevasto-
vané zbytky usedlosti byly rozebrány a prostor zplanýrován. 

K dalším velkým ztrátám patří rychty. Byly to nej-
větší statky v obci a byly tak přiděleny státním statkům  
či jednotným zemědělským družstvům stejně jako bý-
valé velkostatky. Kvůli rozšíření silnice byla zbytečně 
zbořena prázdná barokní rychta v Koclířově v roce 1960, 
barokní rychta v Dětřichově pro celkovou neúdržbu  
(obr. 9), po roce 1990 byla zbořena klasicizující rychta 
v Opatově (obr. 12), po nárazu kamionu empírová rychta 
v Javorníku (obr. 13), rychta ve Chmelíku, ke svému konci  
se blíží rychta v Květné (obr. 11), zcela bezohledně byla 
přestavěna rychta v Pomezí, teprve před pár lety ustoupi-
la rychta v Rybníku novostavbě montovaného kulturního 
domu a prodejny potravin, žádné pozůstatky se nedocho-
valy ani po rychtě v Tatenicích a zcela byla nahrazena ple-
chovými halami také rychta ve Skleném (obr. 8). 

Nejen zemědělské objekty byly postiženy nezá-
jmem a postupnou devastací. Po požáru byl zbořen na-
příklad empírový kostel v Gruně (obr. 15),2 před nedáv-
nem zbytky velké kaple v zaniklém Královci u Opatova  
(obr. 17). Zcela zanikla patrová barokní fara v Kamenné 
Horce (obr. 18), přízemní fara ve Skleném nebo Lubníku,  
po roce 1990 byly zbořeny roubené stodoly a kle-
nuté chlévy celého dvora fary v Kunčině a před  
několika měsíci byla zbořena také barokní patrová fara  
ve Vendolí (obr. 19).
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Výčet významných budov na venkově není zdale-
ka úplný, ale ilustruje celkový přístup k prostředí, které  
se formovalo několik staletí a několik desítek let posta-
čovalo k jeho celkové proměně. Stejnou anabázi si totiž 
prodělala i běžná zástavba, v mnoha případech velice 
cenných, velice starých a přinejmenším velmi malebných 
staveb.

Větší štěstí v tomto ohledu měly původně české 
vesnice. Kromě lidí, kteří byli označeni za vesnic-
ké boháče a vyhnáni ze svých gruntů, ve většině domů 
zůstali původní obyvatelé a rodoví majitelé. Přestože  
se i v jejich případě změnila životní úroveň a náplň prá-
ce, snažili se zachovat dědictví svých předků. I v těchto 
oblastech ale dochází k velkým ztrátám, mnohdy přede-
vším z pocitu sebereprezentace vlastního socio-ekono-
mického postavení vlastníka objektu. A tak na místech 
roubených domů vznikají novostavby s vysokými štíty, 
sokly, schodišti a balkony na všechny světové strany, jen 
aby se co nejvíce odlišily od okolní zástavby. Tuto ztrátu 
sebereflexe a ohleduplnosti k okolí i prostředí lze nej-
lépe vysledovat v moravských řadových vesnicích. Tam 
došlo k téměř plošné modernizaci, zpravidla formou  
demolice původního domu, a tím moravské vesnice při-
šly o veškerou původní malebnost a připomínají městská 
sídliště s trávníky plnými jehličnanů a růží.

V tomto ohledu měl venkov i ve sledované oblasti 
českomoravského pomezí více štěstí. Přestože nejstar-
ší roubená zástavba zanikla téměř bez výjimky nebo  
se dostala do stavu, kdy již nemá majitel sílu, prostředky 
ani důvod k opravám, zachovalo se množství kamenných 
domů. Opět je ale nutné konstatovat, že se tato zástavba 
nenachází v takovém stavu, jako je tomu třeba na Brou-
movsku či Jesenicku, kde je možné oblast do určité míry 
charakterizovat právě díky dochovanému specifickému 
profilu lokální a regionální stavební tradice. V česko-
moravské hraniční oblasti byly tradiční formou země-
dělské usedlosti uzavřené ze všech čtyř stran, německy  
„Vierkanthof“. V původně českých vesnicích se většina 
těchto usedlostí zachovala v celistvé uzavřené podobě. 
V dosídlených obcích však tuto formu najdeme spíše výji-
mečně. Pokud usedlosti nezanikly úplně, jako například 
celá jedna strana v Dětřichově či Koclířově, pak zůstala 
stát jen obytná křídla s chlévy, někdy adaptovanými pro 
nové účely a ostatní budovy zanikly beze stop nebo z nich  
zůstaly jen vnější obvodové zdi.

Dva rozdílné přístupy je možné vysledovat na obci 
Koclířov, která leží v pomyslném středu bývalého jazyko-
vého ostrova, a obci Chmelík, která leží naopak na jeho 
okraji. Obě obce jsou původně německé, leží na české 
straně hranice a představují vývojově podobný, ale lokál-
ně odlišný vývoj.

Chmelík

Chmelík je vesnicí, která je poměrně vzdálena  
od městských center. Leží mezi městy Litomyšl, Polička 
a Svitavy ve vzdálenostech kolem 13 km. Do roku 1945 
byl Chmelík s filiálním kostelem sv. Jana Nepomuckého, 
dvojtřídní školou a dvěma hostinci čistě zemědělskou lá-
novou vsí s 478 německými obyvateli. Základ tvořily velké 
uzavřené usedlosti na stranách strmých údolních svahů  
a menší domkařská zástavba v hlubokém údolí pod nimi. 
Pod kostelem stála rychta a téměř u každé usedlosti kříž 
či kaplička. Ve své struktuře se nelišila obec od okolních 
vesnic, tvořících téměř nepřetržitý řetězec kolem údolí 
Loučné. Po roce 1945 bylo původní obyvatelstvo vysídle-
no a do usedlostí přišli lidé z blízkého okolí, kteří vesnici 
i podmínky pro obdělávání půdy znali. V průběhu času 
tu vznikla 2 zemědělská střediska a obec byla přičleněna 
ke střediskové obci Trstěnice. Byl zrušen hřbitov, neudr-
žovaná a opuštěná rychta zbořena a několik opuštěných 
usedlostí čekalo na další vlnu obyvatel. Přesto a přes 
několik výrazných modernizací a novostaveb si vesnice 
zachovala svůj charakter a dodnes patří k urbanisticky  
i stavebně nejzachovalejším sídlům na území.

1. Mapa regionu českomoravského pomezí, vypracoval J. Kmošek, 
2016. Map of the region of the Bohemian-Moravian Borderland, drawn 
by J. Kmošek. Die Landkarte von der böhmisch-mährischen Grenzre-
gion, entworfen von J. Kmošek. 
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Koclířov

Koclířov byl v opačné situaci než Chmelík. Svou 
polohou mezi Moravskou Třebovou a Svitavami, v po-
myslném středu jazykového ostrova Hřebečsko, měl 
problém s dosídlením. Původně zde žilo 1700 obyvatel.  
Je zde poutní farní kostel sv. Jakuba st. a sv. Filomény,  
na protějším svahu byl postaven klášter, v obci stál vrch-
nostenský letohrádek a do správy obce patřila i česká 
část sousední Kamenné Horky a samostatná osada Hře-
beč. Také se jedná o lánovou ves, ale v podstatně mělčím 
údolí, proto byly usedlosti budovány v blízkosti potoka  
(obr. 20). Obec byla po druhé světové válce rozdělena 
na dvě části. Dolní část připadla založenému Horskému 
pastevnímu družstvu, horní část dolům Hřebeč. Od této 
chvíle lze sledovat soustavnou a nepřetržitou devastaci  
a likvidaci vesnice.

Nejhodnotnější zaznamenaný příklad roubené used-
losti byl zdokumentován počátkem 20. století a byl za-
řazen do publikace lidová architektura v celém Rakous-
ko-Uhersku.3 Tzv. Kohlgrund, čp. 167, však zanikl krátce 
poté a byl nahrazen kamennou usedlostí s obrácenou 
orientací hlavního průčelí k cestě (obr. 21). Ještě v roce 
1956 byla kompletně zachována roubená usedlost čp. 50, 
kterou tvořil velký roubený dům a roubené hospodářské 
objekty (obr. 22, 23). Stával na dolním konci a na jeho 
místě a místě sousedního statku vzniklo mechanizační 
středisko Státního statku s komplexem nevzhledných  
a nedokončených hal. 

Před rokem 1970 byla ještě většina chlévů a stodol 
velkých usedlostí využívána státním statkem. Celková 
absence údržby a oprav způsobila rychlý zánik, pod-
pořený i mnohdy nevhodným využitím pro skladování 
umělých hnojiv. Nebylo výjimkou, že se obyvatelé a sou-
časně zaměstnanci státního statku stěhovali podle toho, 
kam zrovna nejméně zatékalo. Když v roce 1956 vyhoře-
la hospodářská křídla barokní rychty, byla hlavní obyt-
ná budova opuštěna, kanceláře statku se přestěhovaly  
do jiného domu a v roce 1960 došlo bez jakékoli doku-
mentace k demolici této hodnotné stavby a rozšíření 
průtahu obcí (obr. 22, 25). Stejný osud naštěstí nepostihl 
kostel, kterému při požáru sousední rychty shořela stře-
cha a na rozdíl od kostela v Gruně byla střecha obnovena, 
i když ne v původní podobě a výšce.

Střed obce byl výrazně zasažen počátkem 20. sto-
letí demolicí usedlosti pod klášterem a v roce 1945 
požárem velkého hostince. Postupně následovaly de-
molice usedlostí od středu na obě strany. Byla tak zbo-
řena velká usedlost s roubeným patrovým domem  
čp. 3 (obr. 26), přízemní usedlost čp. 4 a 5, velká kamen-
ná usedlost čp. 10 se dvěma klenutými průjezdy (obr. 27).  
Na druhé straně potoka zanikly usedlosti čp. 73 (obr. 33)  

i s kapličkou, čp. 75, směrem na horní konec usedlost 
čp. 171 (obr. 41), téměř celá čp. 88 (97) (obr. 35) a pouze 
obytný dům zůstal z čp. 89 (96). Na dolním konci used-
losti čp. 49 (obr. 30) a čp. 50, po požáru byla výrazně pře-
stavěna starobylá usedlost čp. 40. Pouhé torzo výměn-
ku zůstalo z usedlosti čp. 61 (171) (obr. 31) či čp. 67 (151).  
Na horním konci zanikla patrová roubená usedlost  
čp. 155 (obr. 39) a téměř sousedící usedlost s celorou-
beným domem čp. 158 (obr. 40). Další roubené used-
losti stávaly na protější straně potoka čp. 95 (obr. 35)  
a čp. 101. Velká, patrně roubená usedlost čp. 95 stávala také  
na místě pozdější výstavby prominentních domků, které 
se doposud přezdívá Vládní čtvrť, mívala dva bedněné 
štíty. V torzech zůstaly usedlosti čp. 92 (89), čp. 108 (66), 
čp. 96 (81), čp. 116 (51). 

Přesto zůstaly i usedlosti, které svou velikos-
tí vytvářejí charakter vesnice a v některých případech  
se je daří i vracet zpět do malebnější podoby. Po res-
titucích se pustil do práce majitel usedlosti čp. 151 
(58) a postupně nahradil trojdílná okna velkého  
celokamenného obytného domu znovu původními,  
u čp. 91 se daří vrátit ztracenou tvář rozeklanému průčelí 
menší usedlosti, u čp. 11 (149 a 243), které je rozděleno 
mezi dva vlastníky se obec v osvícenějších časech posta-
rala o celkovou přestavbu opuštěných hospodářských 
částí pro bytové účely, v celku se ale jedná o výrazné, 
avšak málo významné změny k lepšímu. 

Celkově zaniklo na území obce již v roce 1956 ke stov-
ce domů, bez dokumentace a jakéhokoli zhodnocení. 
Záznamy o nich tvoří zpravidla náhodné fotografie nebo 
jen záznam v mapách. I v současnosti pokračuje de-
vastační trend, jsou bořena hodnotná stavení a zástavba 
se díky současnému vedení obce zapleveluje těmi nejlev-
nějšími variantami malých přízemních domů z levných 
materiálů s nízkým sklonem střechy. K tomuto trendu 
pochopitelně přispívá i forma současných oprav obecní-
ho majetku.

Po roce 1990 byla obec celkově ve velice špatné kondi-
ci. Množství domů patřilo zanikajícímu státnímu statku, 
některé přešly do majetku obce a následně byly prodány 
v nich žijícím obyvatelům. Obec si nechala v roce 1994 
vypracovat Program obnovy vesnice, který řešil množství 
proluk a problematických míst, a současně se podařilo 
vybudováním obchvatu odvést hlavní část dopravní zá-
těže mimo obec. Od roku 1997 se intenzivně pracovalo 
na plánech, které nastínil Program obnovy, a v několika 
domech tak poměrně citlivou formou vznikly obecní 
nájemní byty. Bylo tím dosaženo zachování školy a nově 
příchozí obyvatelé oživili fungování obce. Bohužel se na-
stavený trend nepodařilo udržet.

Zánik venkovských stavebních památek českomoravského pomezí
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Další obce regionu

Mezi velmi hodnotná sídla s dochovanou zástavbou 
patří ve zmíněném regionu několik obcí. Jednou z nej-
zachovalejších je Strakov. Krátkou ves tvoří klasicizující 
usedlosti s patrovými štítovými domy a uzavřenými dvo-
ry. Bohužel zde nebyla aplikována žádná z forem plošné 
ochrany, a tak byly v posledních letech provedeny mnohé 
dehonestující zásahy včetně zbytečné demolice doposud 
zachovalých usedlostí nebo jejich částí (obr. 45).

Další významnou obcí je Trstěnice. Dlouhá lánová 
ves si zachovala svou strukturu velkých usedlostí včetně 
chalupnické zástavby. I zde došlo k množství dílčích ne-
gativních zásahů, ale bez zásadního vlivu na celek. Stej-
ným případem je i Chmelík s nezměněnou strukturou 
zástavby, avšak s ve větším měřítku provedenými nega-
tivními zásahy, které s ohledem na velikost sídla podstat-
ným způsobem narušují jinak harmonický celek.

Velmi hodnotná zástavba se nachází v Rychnově  
na Moravě, kde bylo velké množství usedlostí zapsáno  
po roce 1990 na seznam nemovitých kulturních pamá-
tek. Bohužel mnohé z nich to nezachránilo před postup-
ným chátráním a společně s Mladějovem či Tatenicemi 
tak obec  působí značně nesourodě a roztříštěně, byť  
už při pouhém průjezdu je možné zaznamenat množ-
ství zajímavé architektury. Z menších obcí patřila  
do nedávna k těm velmi zachovalým Horákova Lhota. 
Bohužel hlavní usedlost čp. 1 (obr. 43) byla dědici pone-
chána svému osudu a dnes leží roubený dům v rozvali-
nách. K tomu byla jedna z původních chalup nahrazena 
kulisovou novostavbou, další je nevhodně přestavována 
a k dovršení všeho byla na okraji vsi postavena nevkusná 
novostavba silně poškozující celkový dojem, neboť sídlo 
tvoří jen desítka domů a každá podobná ztráta je zni-
čující.

Zajímavou obcí jsou Lázy, které také nemají žádnou 
plošnou ochranu, ale v tomto případě již hanácké used-
losti si zachovaly mnoho původních charakteristických 
znaků.

Bohužel i v českých vsích dochází ke zbytečným de-
molicím – v obci Sádek, vedle památkové zóny v Telecí, 
byl před nedávnem zbořen velký roubený statek u koste-
la (obr. 44).

Velkou roli hraje také zanedbanost prostoru obce. 
V tomto směru byla v mnoha obcích nasazena armáda 
pracovníků, aby se takovéto nálepky zbavily, což však 
mnohdy není z důvodu složitosti terénu jednoduché. 
Jedním z takových sídel je třeba Kamenná Horka nebo 
Dlouhá Loučka, kde prostředí vesnice připomíná džung-
li, v níž se vesnice jako taková během roku téměř ztrácí,  
a podobně je na tom i Karle, kde jsou rozsáhlé svahy po-
nechány náletovým keřům a stromům.

Ke zcela znehodnoceným sídlům, když pominu  
zbořený Královec nebo Muzlov, lze počítat obce, jež jsou 
dnes součástí Svitav. Moravský Lačnov a Čtyřicet Lánů 
si zachovaly velmi málo ze svého původního charakte-
ru, území těchto obcí je vyplněno průmyslovými areály 
nebo panelovými domy. Většina usedlostí zmizela také 
v Dětřichově, kde centru vévodí sídliště montovaných 
domů typu Okal. V Opatově také není snadné najít cha-
rakteristickou původní zástavbu a nevhodné kapacitní 
objekty jsou důmyslně zdůrazňovány módními barevný-
mi kombinacemi, takže se obec stává ještě více nesouro-
dou. Podobně na tom jsou i Hradec nad Svitavou, Radi-
měř, Janov, Čistá, Javorník a další.

Několik kladných příkladů

K pesimistickému vyznění předchozích řádků je tře-
ba dodat několik světlých výjimek. Příkladem je postup-
ná obnova a využití usedlosti ve Studené Loučce, kde  
se majitelka snaží uvést usedlost do klasicizující po-
doby a současně ji využívat jako malé muzeum. Dobře 
provedena, s ohledem na zachovalé detaily, je i rekon-
strukce fary v Křenově, kde také bylo otevřeno muzeum.  
Do výčtu ohleduplně opravovaných venkovských far  
je nutné započítat také Semanín, Koclířov, Radiměř,  
Boršov či Pomezí nebo faru s roubeným patrem v Čisté. 

Mezi zvláštnosti patří usedlost v Horní Hynčině, 
kde byl silně narušený roubený výměnek nahrazen no-
vostavbou roubené konstrukce a postupnými opravami 
hospodářských křídel byl zcela přestavěn do idealizo-
vané podoby i zděný obytný dům. V tomto případě šlo 
o důsledek zbytečně vysoké investice, která ve výsledku 
nepůsobí zle, ale opět se jedná o pouhou kopii původní-
ho a zachovalého stavu.

Oproti tomu v Koclířově je usedlost čp. 151 (58)  
(obr. 48) dle možností postupně navracena do původ-
ní podoby s respektem k současnému bydlení a stej-
ným způsobem byla přebudována i hospodářská část  
čp. 11 (149 a 243) na byty (obr. 49, 50). V Květné byla 
adaptována usedlost pro sociální účely, bohužel po-
někud chalupářským způsobem, a tak je výsledek re-
konstrukce málo přesvědčivý. Ke kladným příkladům  
je nutné zařadit i velmi malou skupinu domů, které jsou 
udržovány v původním stavu průběžně s minimem nut-
ných modernizací. K těm je možné počítat klasicizující 
usedlost ve Chmelíku čp. 13, podobnou usedlost v Mo-
ravském Lačnově čp. 32, několik usedlostí v Trstěnici, 
Hrušové, Morašicích, Újezdci i jinde. 

Nelze k nim ale přiřadit stavby, které byly sice ob-
noveny, ale současně jim byla odňata veškerá historická 
hodnota a připomínají tak spíše smutnou náhradu no-
vostavbou, než chvályhodnou rekonstrukci. K takovým 
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patří například radikální přestavba fary v Trstenici.  
Při ní nebylo dostatečně kvalitně provedeno odvlhčení 
zdí, ale odstraněny byly všechny dveře, okna, šablonové 
výmalby interiérů a hospodářské objekty byly nahraze-
ny funkčními novostavbami. Totéž platí také o nákladné 
přestavbě fary v Žichlínku, jejíž historická hodnota při 
rekonstrukci zanikla. Rekonstrukcí střechy byla také 
značně znehodnocena poloroubená rychta v Helvíkově 
(obr. 51, 52).

Závěr 

Bohužel tento výše popsaný stav je jen dílčí součástí 
postupného celkového zániku, neboť i v jinak osvíceném 
městě, jako je v regionu Litomyšl, dochází k neustálým 
ztrátám v oblasti lidové architektury. V části zvané Bet-
lém se až do roku 1990 dochovala unikátní ulička s pi-
toreskní řemeslnickou zástavbou. V dnešní době nebyla 
sice plošně srovnána se zemí, jak tomu bývalo v minulosti  
u celých čtvrtí, ale téměř všechny domy byly postupně  
nahrazeny architektonicky podřadnou zástavbou nebo 
nevalnými kopiemi. Dnes je zde, na dohled od zám-
ku a pár kroků od centra města, nesourodá bezcenná  
zástavba, přitom unikátní historická architektura byla 
nenávratně zničena. Z osobních zkušeností z ostatních 
regionů s dochovanou osobitou a charakteristickou ar-
chitekturou musím konstatovat, že ve sledovaném regio-
nu došlo za posledních 25 let k výraznému zhoršení situ-
ace. Není zde možné vysledovat nějaký šířící se pozitivní 

trend, ba naopak. Za čtvrt století se v regionu nenašel 
tým lidí, instituce nebo iniciativa, které by nějakým způ-
sobem přispěly k záchraně prostředí. Teprve nedávno  
se v oblasti s výskytem zbytku nejcennější lidové archi-
tektury objevily snahy o obnovu krajiny a prostředí. Sna-
ha začala obnovou tradic, přes obnovu kaplí a v součas-
nosti se rozvíjí v záchraně nejcennějších památek lidové 
architektury, o nichž bychom bez této iniciativy brzy již 
jen četli a prohlíželi nákresy a fotografie. Až budoucnost 
ukáže, zda se jedná o ojedinělý výkřik do tmy, nebo po-
zvolný spouštěč zájmu obyvatel o vlastní region, v němž 
se jejich předkové, mnohdy teprve nedávn0, rozhodli za-
kotvit a žít.

Poznámky

1 ŠUSTROVÁ, Drahomíra a HOLOMÝ, Zdeněk. Naše Hře-
bečsko v dávnověku. Svitavy: Město Svitavy, 2003.

2 LIDL, Josef. Der Schönhengstgau. Göppingen: Schönheng-
ster Heimatbund, 1992.

3 Das Bauernhaus in Österreich-Ungarn und in seinen Gren-
zgebieten. Herausgegeben von Österr. Ingenieur- und Architek-
ten-Verein. Mit 67 Abbildungen im Texte, 6 Texttafeln, 75 Folio-
tafeln und 1 Landkarte. Wein: Verlag des Österr. Ingenieur- und 
Architekten-Vereines, 1906. 

2. Zámeček Hvězda v Opatově, barokní sýpka zámečku před demolicí celého areálu v roce 2008, foto J. Lenoch, 2006. Hvězda mansion  
in Opatov, baroque granary of the mansion before demolition of the whole complex in 2008. Schloss Sternlein in Opatov (Aptsdorf), barocker  
Schlossspeicher vor dem Abriss des ganzen Areals im Jahre 2008.

Zánik venkovských stavebních památek českomoravského pomezí
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3. Tvrz s velkostatkem v Pomezí, zemědělsky využívané budovy byly v roce 2009 srovnány se zemí, foto J. Lenoch, 2008. Stronghold with  
a manor farm in the Borderland, agricultural buildings razed to the ground in 2009. Die Feste mit Großgrundbesitz in Pomezí (Laubendorf),  
die wirtschaftlich genutzten Gebäude wurden im Jahre 2009 in Schutt und Asche gelegt. 

4. Zámeček Balda v Jedlové, 1930, 
zbořen po roce 1950, archiv J. Leno-
cha. Balda mansion in Jedlová, demol-
ished after 1950. Schloss Balda in Jedlová 
(Goldbrunn), abgerissen nach 1950.

5. Bělá nad Svitavou, zámecká stodo-
la během demolice areálu zámku 
a pivovaru, hospodářské budovy 
byly nahrazeny podřadnou bytovou 
zástavbou, foto J. Lenoch, 2006. Bělá 
nad Svitavou, manor house barn dur-
ing the demolition of the manor house 
and brewery complex, farm buildings 
were replaced by inferior housing de-
velopment. Bělá nad Svitavou (Deutsch 
Bielau), Schlossscheune während 
des Abrisses vom Schloss- und Bier- 
brauereiareal, die Wirtschaftsgebäude 
wurden durch minderwertige Wohn-
häuser ersetzt.

Jaromír Lenoch
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8. Rychta ve Skleném, zbořena před rokem 1980, na jejím místě byly postaveny plechové haly zemědělského družstva, autor neznámý,  
před 1945. Reeve’s office in Sklené, demolished before 1980, sheet-metal halls of a collective farm were built in its place. Vogtei in Sklené (Glaselsdorf),  
niedergerissen vor 1980, auf der Stelle dieses Objektes wurden Blechhallen der Agrargenossenschaft erbaut.

6. Velkostatek v Baníně, po neúspěšné snaze o prodej zapálen a následně rozebírán na stavební materiál, foto J. Lenoch, 2006. Manor farm  
estate in Banín; after an unsuccessful sale attempt, it was burnt and subsequently disassembled for building material. Großgrundbesitz in Banín 
(Bohnau), nach erfolglosen Bemühungen das Objekt zu verkaufen, wurde es in Flammen gesetzt und darauf als Grube für Baumaterial genutzt.

7. Karle čp. 81, usedlost To-
bischů, na místě údajného 
hradu se sklepením s nepo- 
tvrzenou datací 1004, roz-
bořena roku 2010, foto  
J. Lenoch, 2007. Karle No. 81, 
the Tobisch farmstead, located 
in the place of an alleged castle 
with cellars with unconfirmed 
dating to 1004, torn down in 
2010. Karle (Karlsbrunn) Hs.-
Nr. 81, Bauernhof von Familie 
Tobisch, erbaut an der Stelle 
einer vermeintlichen Burg mit 
Keller mit nicht beglaubigter 
Datierung auf das Jahr 1004, 
niedergerissen im Jahre 2010.

Zánik venkovských stavebních památek českomoravského pomezí
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9. Rychta pod kostelem v Dětřicho-
vě, zbořena před rokem 1970, autor 
neznámý, před 1945. Reeve’s office 
under the church in Dětřichov, de-
molished before 1970. Vogtei unter 
der Kirche in Dětřichov (Dittersdorf), 
niedergerissen vor 1970.

10. Rychta v Lukové, zbořena kolem roku 1988, autor neznámý, před 1970. Reeve’s office in Luková, demolished around 1988. Vogtei in Luková 
(Lukau), niedergerissen um 1988.

11. Rychta v Květné, klenuté podstáje zbořeny kolem roku 2005, zbytek doposud chátrá, autor neznámý, před 1940. Reeve’s office  
in Květná, vaulted sub-stables demolished around 2005, remnants still dilapidating. Vogtei in Květná (Blumenau), gewölbte Unterstallungen niedergerissen  
um 2005, der Rest der Bebauung zerfällt bis heute.

Jaromír Lenoch
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14. Rychta v Pohledech, zbořena před rokem 1970, autor neznámý, 1930. Reeve’s office in Pohledy, demolished before 1970. Vogtei in Pohledy 
(Pohler), niedergerissen vor 1970.

15. Kostel sv. Vavřince v Gruně, zbořen po požáru roku 1970, autor 
neznámý, před 1960, archiv M. Valenčíka. Church of St Lawrence 
in Gruna, demolished after 1970 fire. St.-Laurentius-Kirche in Gruna 
(Grünau), niedergerissen nach einem Brand im Jahre 1970.

12. Rychta v Opatově, objekt bez využití zbořen roku 1990, autor 
neznámý, 1990, archiv obce Opatov. Reeve’s office in Opatov, un-
used building demolished in 1990. Vogtei in Opatov, das Objekt ohne 
Nutzen niedergerissen im Jahre 1990.

13. Rychta v Javorníku, po nárazu kamionu zbořena před rokem 
1980, autor neznámý, před 1945. Reeve’s office in Javorník, demol-
ished after a truck crash before 1980. Vogtei in Javorník (Mohren), 
niedergerissen vor 1980 nach dem Aufprall eines LKWs.

16. Nemocniční kaple ve Svitavech, zbořena při stavbě nové 
vstupní budovy po roce 1995, autor neznámý, před 1945, archiv 
M. Valenčíka. Hospital chapel in Svitavy, demolished during the con-
struction of a new entrance building after 1995. Krankenhauskapelle in 
Svitavy (Zwittau), niedergerissen während der Erbauung eines neuen 
Eingangsgebäudes nach 1995.

Zánik venkovských stavebních památek českomoravského pomezí
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18. Fara v Kamenné Horce, zcela zchátralá fara zbořena po roce 1980, autor neznámý, před 1945. Parish office in Kamenná Horka, the completely 
dilapidated parish office was demolished after 1980. Pfarrhaus in Kamenná Horka (Mährisch Hermsdorf), total verfallene Pfarre niedergerissen nach 1980.

17. Kaple v Opatově – Královci, po likvidaci obce zůstala kaple opuštěná a chátrala, v roce 2008 srovnána se zemí rozhodnutím starosty  
Opatova, foto M. Valenčík, 2006. Chapel in Opatov – Královec, the chapel remained abandoned and dilapidating after the  
liquidation of the municipality; in 2008, it was torn down by the decision of the mayor of Opatov. Kapelle in Opatov – Královec (Aptsdorf – Königsberg), 
nach der Zerstörung der Gemeinde blieb die Kapelle verlassen und verfiel, niedergerissen kraft des Befehls des Bürgermeisters von Opatov im Jahre 2008.

Jaromír Lenoch
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20. Koclířov, skica stabilního katastru s vyznačenými velkými usedlostmi zaniklými po roce 1945, 1839, zdroj Národní archiv Praha, doplnil 
J. Lenoch. Koclířov, sketch of the stable Land Registry with large farmsteads vanished after 1945 marked. Koclířov (Kötzelsdorf), Skizze des Stabilen 
Katasters mit eingezeichneten, nach 1945 verfallenen großen Bauernhöfen.

19. Fara ve Vendolí, po neúspěšném dlouhodobém pokusu o prodej zbořena roku 2016, foto J. Lenoch, 2015. Parish office in Vendolí, demolished 
in 2016 after long-unsuccessful attempt at sale. Pfarrhaus in Vendolí (Stangendorf), niedergerissen nach nicht erfolgreichem und langwierigem Verkauf 
im Jahre 2016.

Zánik venkovských stavebních památek českomoravského pomezí
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21. Koclířov čp. 167 (94), 
podoba usedlosti na 
počátku 20. století, kolem 
roku 1910 nahrazena novo- 
stavbou, převzato z Das 
Bauernhaus in Österre-
ich-Ungarn. Koclířov No. 
167 (94), appearance of the 
farmstead at the beginning 
of the 20th century before it 
was replaced by a new build-
ing around 1910. Koclířov  
Hs.-Nr. 167 (94), Aussehen 
des Bauernhofes am An-
fang des 20. Jahrhunderts, 
um 1910 ersetzt durch einen 
Neubau.

Jaromír Lenoch
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22. Koclířov čp. 50, model původního stavu k roku 1945, vypracoval J. Lenoch, 2010. Koclířov No. 50, model of the original state in 1945. Koclířov 
Hs.-Nr. 50, Modell des ursprünglichen Zustandes im Jahre 1945.

23. Koclířov čp. 50, usedlost zbořena před rokem 1960, archiv J. Lenocha. Koclířov No. 50, farmstead demolished before 1960. Koclířov Hs.-Nr. 50, 
Bauernhof niedergerissen vor 1960.

Zánik venkovských stavebních památek českomoravského pomezí
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24. Rychta v Koclířově, model původního stavu k roku 1945, vypracoval J. Lenoch, 2010. Reeve’s office in Koclířov, model of the original state  
in 1945. Vogtei in Koclířov, Modell des ursprünglichen Zustandes im Jahre 1945.

25. Rychta v Koclířově, zbořena v roce 1960, hospodářské budovy vyhořely již roku 1956, autor neznámý, před 1945, archiv J. Lenocha.  
Reeve’s office in Koclířov, demolished in 1960, farm buildings destroyed by fire in 1956. Vogtei in Koclířov, niedergerissen im Jahre 1960, die Wirtschafts-
gebäude erlagen einer Feuersbrunst bereits im Jahre 1956.

26. Koclířov čp. 3, model původního stavu k roku 1945, zbořeno bez náhrady, vypracoval J. Lenoch, 2010. Koclířov No. 3, model of the original 
state in 1945, demolished without compensation. Koclířov Hs.-Nr. 3, Modell des ursprünglichen Zustandes im Jahre 1945, niedergerissen ohne Ersatz.

Jaromír Lenoch
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27. Koclířov čp. 10, model původního stavu k roku 1945, zbořeno před rokem 1975, na místě postavena družstevní bytovka, vypracoval  
J. Lenoch, 2010. Koclířov No. 10, model of the original state in 1945, demolished before 1975, cooperative block of flats built in its place. Koclířov Hs.-Nr. 
10, Modell des ursprünglichen Zustandes im Jahre 1945, niedergerissen vor 1975, ersetzt durch einen Genossenschaftswohnblock.

29. Koclířov čp. 39, model původního stavu k roku 1945, úmyslně devastováno od roku 1998, zbořeno roku 2008, vypracoval J. Lenoch, 2010. 
Koclířov No. 39, model of the original state in 1945, intentionally devastated from 1998, demolished in 2008. Koclířov Hs.-Nr. 39, Modell des ursprüngli-
chen Zustandes im Jahre 1945, absichtlich beschädigt ab 1998, niedergerissen im Jahre 2008.

28. Koclířov čp. 32 (201), model původního stavu k roku 1945, bývalý hostinec, zbořeno roku 2008, vypracoval J. Lenoch, 2010. Koclířov  
No. 32 (201), model of the original state in 1945, former inn, demolished in 2008. Koclířov Hs.-Nr. 32 (201), Modell des ursprünglichen Zustandes im Jahre 
1945, ehemaliges Gasthaus, niedergerissen im Jahre 2008.

Zánik venkovských stavebních památek českomoravského pomezí
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32. Koclířov čp. 71, model původního stavu k roku 1945, polygonální stodola a hospodářské budovy zbořeny před rokem 1960, vypracoval  
J. Lenoch, 2010. Koclířov No. 71, model of the original state in 1945, polygonal barn and farm buildings demolished before 1960. Koclířov Hs.-Nr. 71, 
Modell des ursprünglichen Zustandes im Jahre 1945, polygonale Scheune und Wirtschaftsgebäude niedergerissen vor 1960.

30. Koclířov čp. 49, model původního stavu k roku 1945, zbořeno před rokem 1970, vypracoval J. Lenoch, 2010. Koclířov No. 49, model  
of the original state in 1945, demolished before 1970. Koclířov Hs.-Nr. 49, Modell des ursprünglichen Zustandes im Jahre 1945, niedergerissen vor 1970.

31. Koclířov čp. 61, model původního stavu k roku 1945, zbořeno před rokem 1970, zůstalo jen torzo výměnku, vypracoval J. Lenoch, 2010. 
Koclířov No. 61, model of the original state in 1945, demolished before 1970, only a torso of a dwelling for retired former owners of the farmstead  
(reservatum rusticum) remained. Koclířov Hs.-Nr. 61, Modell des ursprünglichen Zustandes im Jahre 1945, niedergerissen vor 1970, es blieb nur ein Torso 
des Ausgedinges erhalten.

Jaromír Lenoch
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33. Koclířov čp. 73, model původního stavu k roku 1945, zbořen po roce 1970, vypracoval J. Lenoch, 2010. Koclířov No. 73, model of the original 
state in 1945, demolished after 1970. Koclířov Hs.-Nr. 73, Modell des ursprünglichen Zustandes im Jahre 1945, niedergerissen nach 1970.

35. Koclířov čp. 88, model původního stavu k roku 1945, zůstalo jen torzo výměnku, vypracoval J. Lenoch, 2010. Koclířov No. 88, model  
of the original state in 1945, only a torso of the reservatum rusticum remained. Koclířov Hs.-Nr. 88, Modell des ursprünglichen Zustandes im Jahre 1945, 
es blieb nur ein Torso des Ausgedinges erhalten.

34. Koclířov čp. 79, model původ-
ního stavu, zbořen před rokem 
1930, vypracoval J. Lenoch, 2010. 
Koclířov No. 79, model of the original 
state, demolished before 1930. Koclířov 
Hs.-Nr. 79, Modell des ursprünglichen 
Zustandes, niedergerissen vor 1930.

Zánik venkovských stavebních památek českomoravského pomezí
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36. Koclířov čp. 95, model původního stavu k roku 1945, zbořen před rokem 1960, vypracoval J. Lenoch, 2010. Koclířov No. 95, model of the  
original state in 1945, demolished before 1960. Koclířov Hs.-Nr. 95, Modell des ursprünglichen Zustandes im Jahre 1945, niedergerissen vor 1960.

38. Koclířov čp. 113, model původního stavu k roku 1945, zbořen před rokem 1960, vypracoval J. Lenoch, 2010. Koclířov No. 113, model of the  
original state in 1945, demolished before 1960. Koclířov Hs.-Nr. 113, Modell des ursprünglichen Zustandes im Jahre 1945, niedergerissen vor 1960.

37. Koclířov čp. 98, 
model původního stavu 
k roku 1945, zbořen 
před rokem 1970, vypra-
coval J. Lenoch, 2010. 
Koclířov No. 98, model 
of the original state in 
1945, demolished before 
1970. Koclířov Hs.-Nr. 98,  
Modell des ursprüngli-
chen Zustandes im Jahre 
1945, niedergerissen vor 
1970.

Jaromír Lenoch
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39. Koclířov čp. 155, model původního stavu k roku 1945, zbořen před rokem 1970, vypracoval J. Lenoch, 2010. Koclířov No. 155, model  
of the original state in 1945, demolished before 1970. Koclířov Hs.-Nr. 155, Modell des ursprünglichen Zustandes im Jahre 1945, niedergerissen vor 1970.

41. Koclířov 171, model původního stavu k roku 1945, zbořen před rokem 1970, vypracoval J. Lenoch, 2010. Koclířov No. 171, model of the original 
state in 1945, demolished before 1970. Koclířov 171, Modell des ursprünglichen Zustandes im Jahre 1945, niedergerissen vor 1970.

40. Koclířov čp. 158, mo- 
del původního stavu k roku 
1945, postupně chátral, 
přestavován po roce 2008, 
zbytek síně a světnice, vy-
pracoval J. Lenoch, 2010. 
Koclířov No. 158, model of the 
original state in 1945, gradually 
dilapidated, rebuilt after 2008, 
remnants of the hall and of the 
sitting room. Koclířov Hs.-Nr. 
158, Modell des ursprünglichen 
Zustandes im Jahre 1945, all-
mählich verfallen, umgebaut 
nach 2008, Reste des Flurs und 
der Stube.

Zánik venkovských stavebních památek českomoravského pomezí
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44. Sádek u Poličky čp. 196, 
roubená usedlost zbořena roku 
2008 a nahrazena nevkusnou no-
vostavbou, foto J. Lenoch, 2008. 
Sádek near Polička No. 196, timbered 
farmstead demolished in 2008, re-
placed by a tasteless new building. 
Sádek nahe Polička (Baumgarten 
nahe Politschka) Hs.-Nr. 196, in 
Blockbauweise gezimmerter Bau-
ernhof, niedergerissen im Jahre 2008 
und ersetzt durch einen geschmack-
losen Neubau.

42. Koclířov čp. 146 (49), zbořeno roku 2008 rozhodnutím zastupitelstva, které odmítlo záměr koupě a obnovy pro muzejní expozici  
soukromou osobou, foto J. Lenoch, 2005. Koclířov No. 146 (49), demolished in 2008 by the decision of the municipal authority, which refused a plan  
of sale and reconstruction as a museum exposition by a private person. Koclířov Hs.-Nr. 146 (49), niedergerissen im Jahre 2008 kraft des Entschlusses der 
Gemeinde vertretung, welche das Vorhaben zum Erwerb und Erneuerung durch eine Privatperson zwecks einer musealen Exposition ablehnte.

43. Horákova Lhota čp. 1, po zřícení střechy v roce 2007 ponechána usedlost na pospas přírodě, foto J. Lenoch, 2006. Horákova Lhota No. 1, after 
roof collapse in 2007, the farmstead was left exposed to the forces of nature. Horákova Lhota (Horakölhütte) Hs.-Nr. 1, nach dem Einsturz des Daches  
im Jahre 2007 wurde der Bauernhof den Kräften der Natur überlassen.

Jaromír Lenoch
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45. Strakov čp. 26, při vjezdu do obce zbytečně zbořen roku 2005, foto J. Lenoch, 2005. Strakov No. 26, situated at the entrance to the town,  
unnecessarily demolished in 2005. Strakov (Strokele) Hs.-Nr. 26, Objekt am Rande des Dorfes sinnlos niedergerissen im Jahre 2005.

46. Květná čp. 7, po roce 2005 se zřítila střecha opuštěného 
výměnku, následně byly rozebírány ostatní budovy a v součas-
nosti stojí jen pozůstatky obvodových zdí, foto J. Lenoch, 2005. 
Květná No. 7, roof of abandoned reservatum rusticum collapsed after 
2005, other buildings were taken to pieces subsequently; only remnants 
of outside walls remain at present. Květná Hs.-Nr. 7, nach 2005 stürzte 
das Dach des verlassenen Ausgedinges ein, danach wurden die anderen 
Gebäude abgetragen, heutzutage stehen hier nur die Reste der Umfas-
sungsmauern.

47. Karle čp. 55, zamýšlená rekonstrukce v roce 2006 byla ukonče-
na demolicí roku 2014, foto J. Lenoch, 2008. Karle, No. 55, an in-
tended reconstruction from 2006 was ended by demolition in 2014. 
Karle Hs.-Nr. 55, die geplante Rekonstruktion aus dem Jahre 2006 
mündete im Abriss im Jahre 2014.

48. Koclířov čp. 151 (58), po navrácení zdevastované usedlosti po 
roce 1990 prochází obnovou, foto J. Lenoch, 2005. Koclířov No. 151 
(58), the devastated farmstead has been going through reconstruction 
following its restitution after 1990. Koclířov Hs.-Nr. 151 (58), nach der 
Restitution im Jahre 1990 wird der zerstörte Bauernhof erneuert.

49. Koclířov čp. 11 (243), podoba nevyužívaných hospodářských 
částí usedlosti přestavěné na byt a sušku obilí, foto J. Lenoch 
2009. Koclířov No. 11 (243), the appearance of unused agricultural parts 
of the farmstead rebuilt into a flat and a grain dryer. Koclířov Hs.-Nr. 
11 (243), nicht genutzte Wirtschaftsteile wurden in eine Wohnung und 
Trockenraum für Getreide verwandelt.

Zánik venkovských stavebních památek českomoravského pomezí
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50. Koclířov čp. 11 (243), hospodářské části přestavěny roku 2013 na 7 obecních bytů za využití původních architektonických detailů, autor  
a foto J. Lenoch, 2013. Koclířov No. 11 (243), agricultural parts rebuilt into seven municipal flats in 2013 using original architectural details. Koclířov 
Hs.-Nr. 11 (243), Wirtschaftsteile umgebaut im Jahre 2013 in 7 Gemeindewohnungen unter Verwendung von ursprünglichen architektonischen Details.

51. Helvíkov čp. 1, částečně roubená archaická usedlost ve středu 
obce, foto J. Lenoch, 2012. Helvíkov No. 1, partially timbered archaic 
farmstead in the centre of the municipality. Helvíkov (Klein Hermigs-
dorf) Hs.-Nr. 1, teilweise in Blockbauweise errichteter archaischer Bau-
ernhof inmitten des Dorfes.

52. Helvíkov čp. 1, usedlost po zbytečné přestavbě střechy  
v roce 2008, kterou byla zničena historická hodnota a malebnost  
budovy, foto J. Lenoch, 2012. Helvíkov No. 1, farmstead after  
unnecessary reconstruction of the roof in 2008 that destroyed the 
historical value and scenic beauty of the building. Helvíkov Hs.-Nr. 1, 
Bauernhof nach einem unnötigen Umbau des Daches im Jahre 2008, 
wodurch der historische Wert und das malerische Aussehen, des 
Gebäudes vernichtet wurden.

Jaromír Lenoch
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Extinction of vernacular monuments from the Bohemian-Moravian Borderland
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The area of the Bohemian-Moravian Borderland lies 
on the historical border of Bohemia and Moravia, part-
ly consisting of a former German language island which 
was settled by a foreign population from various parts 
including Volhynia or Greece after 1945. Historically, 
however, the building development of farmsteads and 
cottages was similar. Great changes in agriculture, in the 
nature of the work and the distribution of the popula-
tion, and in the closely related structure of working and 
other professions took place after WWII. Another big 
change came after 1990 in the form of a radical reduction 
of agricultural labour force. Villages were fundamentally 
damaged during these periods. Original stables, grana-
ries and barns ceased functioning. The unused spaces 
were left to their fate and often demolished. Many build-
ings of high architectural value disappeared as a result, 
being replaced by inferior housing development and 
large-capacity farm buildings. Mansions, chapels, reeve 
and parish offices, numerous farmsteads and cottages 
were pulled down and taken to pieces without any docu-
mentation or photographs. 

Differences in the attitude to the original buildings 
and to the overall appearance of the village can be traced 
in individual villages, such as Koclířov (Kötzelsdorf) sit-
uated in the centre of the former German language island 
and Chmelík (Hopfendorf) located on its edge. Similar 
development to Chmelík can be also recorded in munic-
ipalities of Czech origin. In Chmelík, most of the origi-
nal buildings have survived albeit in a modernized form, 

because they kept new but permanent owners after the 
war. By contrast, the farmsteads in Koclířov did not have  
a permanent population; they were owned by a state 
farm, and most of them vanished in the course of time. 
Even 70 years after the end of the Second World War, 
the post-war resettlement and devastation are percepti-
ble in the municipalities, where buildings have been be-
ing misused proprietarily without further maintenance 
even after 1990. The extinction of unique farmsteads in 
Koclířov is documented by visualizations of 3D models 
of large farmsteads including a baroque reeve’s office in 
the form of a mansion, which no longer exist in these 
days. The situation is not any better in other municipal-
ities. Many valuable complexes that had been preserved 
until 1990 are being extensively devastated; the loss of 
the image of the villages has been affected by poor taste 
and lack of reasonable financial investment, often in the 
name of beautification.

Very few positive examples can be found in the en-
tire region of the Bohemian-Moravian Borderland. Most 
attempts at restoration of historic building monuments 
have rather negative or at least extraneous impacts in the 
context of the devastated milieu. Numerous negative 
examples still appear, presented as the results of an im-
provement of the milieu, even though the very opposite 
is true. Hopefully, the current effort to preserve tradi-
tions and historic buildings within the region will meet 
with a response and with followers, rather than remain-
ing a mere a cry in the dark.
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Das Gebiet der böhmisch-mährischen Grenzregion 
liegt an der historischen Grenze von Böhmen und Mäh-
ren und besteht teilweise aus einer deutschen Sprachin-
sel, welche nach dem Jahre 1945 von Menschen besiedelt 
wurde, die aus verschiedenen Regionen hierher einwan-
derten, einschließlich Wolhynien oder Griechenland. 
Die Bauentwicklung von Bauernhöfen und -häusern war, 
historisch gesehen, ähnlich. Nach dem zweiten Welt-
krieg kam es zu großen Änderungen insbesondere in der 
Landwirtschaft, im Charakter der Arbeit und damit auch 
in der Verteilung der Bevölkerung und Verbreitung der 
Arbeiterprofessionen sowie anderer Berufe. Eine weite-
re große Änderung erfolgte nach dem Jahre 1990, als die 
Anzahl der Arbeiterkräfte in der Landwirtschaft rapid 
sank. Die Dörfer wurden in diesen beiden Perioden be-
trächtlich beschädigt. Die ursprünglichen Ställe, Spei-
cher und Scheunen verloren ihre Funktion. Die nicht ge-
nutzten Räume wurden ihrem Schicksal überlassen oder 
massenhaft abgerissen. Es verschwanden auch zahlrei-
che architektonisch sehr wertvolle Bauwerke, welche 
durch minderwertige Wohnbauten und großwirtschaft-
liche Einrichtungen ersetzt wurden. Schlösser, Kapellen, 
Vogteien, Pfarrhäuser und viele Bauernhöfe und -häuser 
wurden niedergerissen oder auseinandergenommen, 
ohne dass jegliche Dokumentation oder Fotografien an-
geschafft worden wären. 

Man kann den Unterschied im Zugang der einzelnen 
Gemeinden zu den ursprünglichen Bauten und dem Ge-
samtbild des Dorfes beobachten, Beispiele dafür wären 
die Gemeinde Koclířov (Kötzelsdorf), welche im Zen- 
trum der ehemaligen deutschen Sprachinsel liegt, und 
die Gemeinde Chmelík (Hopfendorf), welche sich da-
gegen an deren Rande befindet. Die ursprünglich tsche-
chischsprachigen Gemeinden machten eben eine ähnli-
che Entwicklung wie Chmelík durch. In Chmelík ist die 
meiste ursprüngliche Bebauung erhalten, auch wenn in 
modernisierter Form, weil die Bauten nach dem Zweiten 

Weltkrieg zwar neue Besitzer erhielten, diese aber in der 
drauffolgenden Zeit nicht mehr wechselten. In der Ge-
meinde Koclířov blieben die Bewohner von den Bauern-
höfen dagegen nicht gleich, denn die Häuser befanden 
sich im Besitz der staatlichen Agrargenossenschaft und 
die meisten gingen mit der Zeit auch ein. Auch 70 Jahre 
seit Ende des Zweiten Weltkrieges kann man in diesen 
Ortschaften die Vertreibung der Nachkriegszeit und die 
Vernichtung von diesen Gemeinden spüren, wobei das 
vorhandene Baugut auch seit 1990 ohne jegliche Pflege 
missbraucht wird. Der Untergang der einzigartigen Bau-
ernhöfe in Koclířov wird anhand der Visualisierungen 
der Raummodelle von großen, heutzutage nicht mehr 
existierenden Bauernhöfen veranschaulicht, inklusive 
der barocken Vogtei in Form eines kleinen Schlosses. 
Aber auch in anderen Gemeinden sieht die Lage nicht 
viel besser aus. Viele wertvolle Objekte, die bis zum Jahre 
1990 erhalten geblieben sind, werden in der Gegenwart 
viel mehr als früher ruiniert und das Bild der Dörfer wird 
weitgehend mehr beschädigt, dieses geschieht oft wieder 
im Namen der Verschönerung, welche jedoch durch Ge-
schmacklosigkeit und Mangel an effektiv aufgewendeten 
Finanzinvestitionen geprägt wird. 

Man kann auf dem ganzen Gebiet an der böhmisch- 
mährischen Grenze nur wenige positive Beispiele im 
Umgang mit Bauwerken der ländlichen Architektur 
finden. Die Ergebnisse der meisten Bemühungen um 
die Erneuerung von historischen Bauobjekten sehen 
im Kontext der zerstörten Umwelt eher schlecht oder  
zumindest artfremd aus. Man findet immer wieder zahl-
reiche schlechte Beispiele, welche aber als Ergebnisse 
einer Verbesserung des Dorfraumes präsentiert werden, 
obwohl sie eben das Gegenteil darstellen. Möge die aktu-
elle Anstrengung um die Erhaltung von Traditionen und 
historischen Bauwerken in dieser Region Widerhall und 
Nachfolger finden und kein bloßer Schrei in der Dunkel-
heit sein.
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