
„Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“ (ERDF) „Překračujeme hranice“
„Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný příjemce dotace obec Vápenná.“

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego“ (ERDF) „Przekraczamy granice”
„Za treść niniejszego dokumentu ponosi wyłączną odpowiedzialność beneficjent dotacji gmina Vápenná.”

obec vápenná
Gmina vápenná

naUčná stezka krajem rychlebských hor
Ścieżką dydaktyczną przez kraj rychlebskich Gór
lidová architektura / architektura ludowa

20

Obec Vápenná byla založena jistě při kolonizaci Jesenicka ve 13. století. Svědčí o tom urbanistická, dodnes čitelná 
struktura vesnice a její původní pojmenování podle svého lokátora, který se mohl podle historika Rudolfa Zubera 
jmenovat Siecieslaw nebo Sieciebor. Vesnice prospívala a pustla a její jméno se proměňovalo s dobou a jazykem 

místních obyvatel. Dotkly se jí citelně války a živelné pohromy, zažila i klidná období prosperity, která jí vždy dala sílu 
se znovu vzchopit a rozvinout do renesanční, barokní, empírové i novodobé podoby. Dodnes můžeme obdivovat i zdejší 
barokní památky, kostel sv. Filipa nebo bývalou krčmu (č.p. 98) opodál. Obě jsou nemovitými kulturními památkami. Při 
prohlídce některých domků, vysázených z obou stran říčky Vidnávky, bychom byli možná překvapeni ještě dochovanou 
barokní dispozicí. Dnes je kolorit kontinuálně se vyvíjející vesnice ohrožen novými přístupy a materiály ve stavebnictví, 
které nenavazují na tradiční stavitelství a hledají nové formy a technologie. 
Původně byly ve vesnici stavěny většinou uzavřené dvory obestavěné ze dvou, tří i čtyř stran. Kromě toho i chudší domky 
komorochlévního typu obdélného půdorysu. Domky byly roubené se sedlovou střechou. Na Jesenicku se postupně ustálil 
trojdílný typ se světnicí a komorou, s černou kuchyní v zadní části síně a s hospodářským zázemím naproti světnice přes 
síň - vše pod jednou střechou. Domky měly jednoduše i zdobněji vyskládané trojúhelníkové lomenice a mohly mít chráněná 
zápraží. V období barokizace vesnice dřevěnou zástavbu nahrazovaly zděné domy – zděné byly stavěny především krčmy, 
mlýny, sýpky nebo sakrální budovy. V roce 1781 byl na svahu v centru obce vystavěn zděný pozdně barokní kostel sv. Filipa. 
Jistě ještě barokní podobu vesnice se zděnou a dřevěnou zástavbou zachycuje velmi podrobně mapa Císařských povinných 
otisků, vydaná pro Jesenicko v roce 1836 (viz. obrázek). Na mapě jsou zakresleny žlutou barvou dřevěné domky a červenou 
barvou barokní zděné domky. Na pohlednicích z poč. 20. století měl nejeden domek ještě barokní podobu. Jeden z nich s č.p. 
98, nedaleko kostela, se zachoval do dnešní doby ve své autentické podobě, doplněn pozdějšími empírovými přístavbami. 
V té době byly přes říčku postaveny pouze dřevěné mostky. 
Kolem poloviny 19. století lze ve vesnici, jako všude jinde na Jesenicku, přepokládat empírovou přestavbu obce, kdy byly 
jistě téměř všechny dřevěné domky nahrazeny domky zděnými, častěji i se sedlovou střechou s polovalbou, pořád obdél-
ného půdorysu. Střechy byly dřevěné. Se změnou topení se zobytňovala podkroví domků, nad hlavními vstupy často přibyly 
výrazné zděné vikýře. Nové tvary budov a novou požáru-odolnou střešní krytinu na střechy přinesl až konec 19. století. 

Domek č.p. 98, bývalá krčma, je velmi vzácně uchovanou barokní lidovou architekturou Jesenicka, doplněnou empírovými 
přístavbami – zadní k říčce Vidnavce a v podélné ose objektu na severní straně. Jižní strana domku, otáčející se k pozdně 
baroknímu kostelu sv. Filipa v centru obce, má ozdobný barokní zvonový štít se stylizovanými kuželkami po stranách, vy-
bíhajícími výrazně z hmoty štítu. Ve štítu je umístěn štukový kruhový medailon, ve kterém byl údajně letopočet MDCCLXIII. 

Miejscowość Vápenná została założona jeszcze w ramach kolonizacji Ziemi Jesenickiej w XIII wieku. Świadczy  
o tym do dziś widoczna struktura urbanistyczna wioski i jej nazwa pochodząca od mieszkańca, który według his-
toryka Rudolfa Zubera miał się nazywać Siecieslaw lub Sieciebor. Wieś rozkwitała i pustoszała, jej nazwa zmieniała 
się wraz z epoką i językiem tutejszych mieszkańców. Dotkliwie dotknęły ją wojny i klęski żywiołowe, przeżyła też 

spokojne okresy pomyślnego rozwoju, które zawsze dawały jej siłę, by znowu porwać się do pracy i zmienić swoje oblicze 
na renesansowe, barokowe, empirowe i wreszcie współczesne. Do dziś możemy też podziwiać tutejsze barokowe zabytki, 
kościół św. Filipa czy dawną karczmę (pod nr 98) nieopodal. Oba są nieruchomymi zabytkami kultury. Podczas zwiedza-
nia niektórych domków rozstawionych po obu stronach rzeczki Vidnavki bylibyśmy może zaskoczeni wciąż zachowanym 
barokowym planem miejscowości. Dziś koloryt rozwijającej się nieprzerwanie wioski jest zagrożony nowymi metodami  
i materiałami stosowanymi w budownictwie, które nie nawiązują do tradycyjnego budownictwa i szukają nowych form  
i technologii. 
Pierwotnie w wiosce były budowane w większości zamknięte dwory z dziedzińcami obudowanymi z dwóch, trzech i czter-
ech stron. Oprócz tego także uboższe domki z izbą i chlewem na planie prostokąta. Były to domy o konstrukcji zrębowej 
z dachem dwuspadowym. Na Ziemi Jesenickiej stopniowo ustalił się typ trójdzielny z izbą i komorą, z czarną kuchnią w 
tylnej części sieni i z zapleczem gospodarczym naprzeciwko izby za sienią – wszystko pod jednym dachem. Domki miały 
proste lub ozdobnie wykończone trójkątne szczyty, mogły mieć osłonięte przyzby. W okresie baroku drewnianą zabudowę 
wioski zastępowały domu murowane - murowane były przede wszystkim karczmy, młyny, spichrze czy budowle sakralne. 
W 1781 roku na zboczu w centrum miejscowości został wzniesiony murowany kościół św. Filipa. 
Jeszcze barokowe oblicze wioski z murowaną i drewnianą zabudową utrwaliła bardzo szczegółowo mapa z cesarskiego 
archiwum obowiązkowych odbitek, wydana dla Ziemi Jesenickiej w 1836 roku (zob. reprodukcja). Na mapie żółtym kolorem 
są zaznaczone domki drewniane, a czerwonym barokowe domki murowane. Na pocztówkach z początku XX wieku wiele 
domów miało jeszcze formę barokową. Jeden z nich z nr 98, niedaleko kościoła, zachował do dzisiejszych czasów swój 
autentyczny wygląd, uzupełniony o późniejsze empirowe przebudowy. W tym okresie przez rzeczkę były budowane tylko 
drewniane mostki. 
Około połowy XIX wieku można w wiosce, jak wszędzie na Ziemi Jesenickiej, zaobserwować empirową przebudowę, 
gdy prawie wszystkie drewniane domki zostały zastąpione domkami murowanymi, częściej z dachem dwuspadowym  
z naczółkiem, wciąż na planie prostokąta. Dachy były drewniane. Wraz ze zmianą sposobu ogrzewania poddasze domków 
stawało się mieszkalne, nad głównymi wejściami przybywały często wyraźne drewniane okna mansardowe. Nowe kształty 
budynków i nowe ognioodporne poszycie dachowe przyniósł dopiero koniec XIX wieku. 
Domek nr 98, dawna karczma, jest bardzo cennym zachowanym przykładem architektury ludowej Ziemi Jesenickiej, 
uzupełnionej o empirowe przybudówki – tylna w stronę rzeczki Vidnavki i zgodnie z osią podłużną po stronie północnej. 
Południowa strona domku, zwrócona w stronę późnobarokowego kościoła św. Filipa w centrum miejscowości, ma ozdobny 
szczyt w kształcie dzwonu ze stylizowanymi tralkami po bokach, wysuniętymi wyraźnie przed płaszczyznę szczytu. W szc-
zycie jest umieszczony stiukowy okrągły medalion, na którym była rzekomo data MDCCLXIII. 
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Pozůstatky černé kuchyně
Pozostałości czarnej kuchni

Vápenná – foto z roku 1908
Vápenná – zdjęcie z 1908 r.

Císařské otisky z roku 1936
Pieczęcie cesarskie z 1936 r.

Dům č.p. 98 – foto z roku 1995
Dom numer 98 – zdjęcie z 1995 r.

Původní architektura zachycuje pohlednice z roku 1902
Pierwotna architektura ujęta na widokówce z 1902 r.


