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Kamenná, příčně průjezdná 
stodola u mlýna Petřívald-
ských čp. 32. Žítková 2007.

Krmníky pro vepře, nad 
nimi kurníky pro slepice 
a samostatně stojí králikár-
na ve dvoře usedlosti čp. 68. 
Vápenice 2007.

Příčně průjezdná stodola 
ve dvoře usedlosti čp. 79 
– sloupková konstrukce 
s trámovou výplní do drá-
žek. Žítková 2007.

Krmníky pro vepře, nad nimi kurníky pro slepice a samostatně 
stojící králikárna ve dvoře usedlosti čp. 68. Vápenice.

Silueta mlékárny.
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 _zázemí pro obsluhu obchodu a minimlékárny   
 

 _šatna, sprcha, wc      1.1
 _kuchyňka       1.2
 _technická a úklidová místnost    1.3

 
 _minimlékárna       

 _výrobna       1.4
 _sklad obalů a přísad     1.5
 _sklad výrobků      1.6
 _prodejna produktů minimlékárny     1.7

 _zázemí pro obsluhu dojící části     

 _šatna, sprcha      2.1
 _wc        2.2

 _dojící část         

 _samostatný kotec pro ošetření zvířete na místě  2.3
 _dojící část        2.4
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Detail trámové vazby na zámek u krmníků na čp. 68. 
Zhotovil majitel usedlosti. Vápenice 2007.

Původní sušírna na ovoce u usedlosti čp. 62. Od konce 19. století přestavovaná 
k bydlení. Poslední obyvatelé zde žili do 50. let 20. století, pak upraveno jako 
skladovací prostor. Žítková – Koprvasy 2007.

Interiér kamenného chléva usedlosti čp. 1 – dřevěné 
stání z  kuláčů, žebřiny na seno, dřevěné koryto. 
Žítková 2007.

Detail trámové vazby na zámek u krmníků 
čp. 68. Vápenice.

Detail trámové vazby saun.
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Ochranný křížek za oknem usedlosti čp. 
197. Žítková - Pitínské paseky 2007.

Ochranný křížek za oknem domu smutku.

32 33DŮM SMUTKU
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drobné sakrální předměty – křížky, 
porcelánové sošky Panny Marie apod. 
Mají ochrannou funkci, aby lidský 
příbytek nezasáhly živelné pohromy 
a vyhýbaly se mu zlé síly. Jsou rovněž 
projevem náboženského cítění a hlu-
boké víry obyvatel Kopanic.

Zástavba dvora je polouzavřená 
nebo uzavřená. Dvůr vymezují obytné 
a hospodářské stavby, které navazují 
na obytný dům, nejčastěji v pravém 
úhlu, a tak ho ze dvou až tří stran ohra-
ničují. Čtvrtá strana zůstává volná, 
nebo ji uzavírá plaňkový plot s bran-
kou či vysoké dřevěné bednění. 

Dispozice hliněných staveb se 
většinou nezměnila. Obvykle ji tvoří 
dvě obytné místnosti, v některých pří-
padech jsou i trojprostorové. Dochází 
však ke změně funkčnosti obytných 
prostor. S proměnou otopného sys-
tému se původně nevytápěný pitvor, 
určený k ukládání produktů a nářadí, 
mění v obytnou kuchyni, kde se vařilo, 
topilo a kde se odehrával společenský 
život rodiny. Z jizby se stává místnost 
určená ke spaní – ložnice. Pokud se 
vyskytuje třetí prostor, představuje 
ho, podobně jako v ostatních částech 
Slovácka, komora umístěná napravo 
od vstupní místnosti.

Velké změny se projevují v otopném systému. Jeho vývoj na Kopanicích je odlišný 
od ostatních oblastí Slovácka. Tradiční topeniště je prezentováno pecí v jizbě. Ty jsou ve 
20.  století bourány a nahrazovány sporáky v původním pitvoru, který se tak přeměňuje 
v kuchyni, do které se z jizby přeneslo vaření. V původní jizbě, z níž se stala  místnost ke 
spaní, se topilo železnými kamny. Na Kopanicích je tak přeskočena jedna fáze vývoje otop-
ného systému, tedy nedochází k přesunu otvoru pecí do síně a vzniku černých kuchyní, 
jako se to dělo jinde na Slovácku. Pece se zde proto začínají budovat v podobě samostatných 
staveb v blízkosti obytného domu. Se zánikem starých pecí zanikají i dymníky, které jsou 
nahrazeny zděnými komíny. 

Novým prvkem u značného množství zděných staveb, ale i roubených, je podsíněk. Jeho 
budování je pro karpatský typ domu v tomto období příznačné.9 Představuje ho dřevěná 
bedněná konstrukce situovaná v podélné ose domu. V některých případech podsíněk nato-
lik ukrývá část chalupy, že usedlost působí téměř jako nedobytná pevnost (např. Vápenice 
čp.  23). Důvodem jeho pořizování je ochrana objektu před nepříznivými vlivy počasí, zvláště 
v zimním období, kdy jsou kopaničářské usedlosti na dlouhou dobu zaváté sněhem. Za 
těchto nepříznivých podmínek podsíněk umožňoval majitelům stavení chráněný přístup 
ke vchodům do chlévů nebo také k suchému záchodu. V návaznosti na podsíněk u chlévů 
se umísťovalo hnojiště. Podsíněk byl využíván i jako pracovní nebo úložný prostor. Podsíň-
kem jsou opatřeny např. domy čp. 9, čp. 68, čp. 28, čp. 24, čp. 73 ve Vápenicích nebo čp.  1, 
čp.  219, čp. 195 na Žítkové.

Ochranný křížek za oknem usedlosti  čp. 197. Žítková – Pi-
tínské paseky 2007.
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Stará hospoda.
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 _první podlaží
 _vstup pro poutníky    1.1
 _spolková místnost     1.2

 _druhé podlaží
 _společenská místnost a ložnice poutníků   2.1
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 _hygienické zázemí poutníků   2.3
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Zvonice kaple sv. Cyrila a Metoděje.

1. Zvonice, Žítková, 1921 2. Milíře 3. Kopary

1. 2.

3.
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Závěrem bych ráda poděkovala:

Rodině za podporu a trpělivost.

Svým zlínským holkám.

Aničce, kolegyni, spoluautorce, spolužačce a především výjimečné kamarádce.

Jonášovi!

Docentu Miroslavovi Cikánovi, ke kterému jsem do ateliéru přišla jako slepý k houslím (Jonáš!), aniž bych tušila, 
jak zásadně nasměruje můj život. Připojila jsem se na cestu, na které jsem potkala osobnosti, jež se mi staly těmi 
nejbližšími, přátele na celý život a směr, na který se obracíme.




