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Soubor historických vrat a dveří v Nové Bystřici a okolí 
Jiří Dluhoš

Úvod 
Ne každé malé historické město v naší republice má 

to štěstí jako Polička, kde díky zvýšenému zájmu odbor-
níků vstoupil do podvědomí občanů města jedinečný 
soubor vrat z 1. poloviny 19. století a stal se předmětem 
odborných studií a následně i památkové ochrany. 

Dobroslav Líbal, významný český historik architek-
tury, který se o tato vrata v Poličce zajímal už v 50. letech 
20. století při průzkumu města (tzn. ještě v době, kdy 19. 
století bylo ještě stále historiky umění vnímáno jako neza-
jímavé oproti předchozímu baroku nebo pozdější secesi a 
moderním stylům nastupujícího 20. století),1 se ještě 
k tématu vrátil v roce 1994 a v publikaci Klasicistní do-
movní vrata v Poličce napsal: „Dveře i vrata jsou jedním 
z nejdůležitějších článků každé architektury. Byly 
v nepřetržitém kontaktu s jejími obyvateli i návštěvníky. 
Skvělý zjev poličských dveří a vrat vyzařuje dnes hluboký 
a opravdový vztah městských obyvatel k umělecko – 
řemeslnému dílu. Neexistuje zřejmě žádný podobný sou-
bor z poloviny 19. století, který by byl aspoň částečně 
srovnatelný s poličskými příklady. Nikde se neopakuje 
taková různorodost forem a jemnost řemeslného podání.“2   

Že tento soubor je opravdu svým řemeslným zpra-
cováním výjimečný, není sporu. Ale i další, často menší 
města v různých našich regionech mají soubor historické 
dveří a vrat, která stojí za povšimnutí. A to obzvlášť 
v době, kdy po předchozí postupné likvidaci minimální 
údržbou v období totality nastoupila od 90. let nová vlna 
„oprav“ výměnou poškozených dřevěných konstrukcí za 
nové, zjednodušené nebo plastové.  

 
Historická vrata a dveře v Nové Bystřici  

Nová Bystřice, už od 17. století významné centrum 
českého pohraničí nejen pro obyvatele Čech ale i blízkého 
Rakouska, se pyšnila výstavnými domy nejen na náměstí, 
ale i na předměstí. Bohužel období po odsunu původních 
obyvatel do Německa spojené s vybudováním železné 
opony na blízkých hranicích se nepříznivě podepsalo na 
dalším vývoji v 2. polovině 20. století. Příliv nových oby-
vatel často nízké sociální úrovně a vzdělání bez vztahu 
k přiděleným domům z konfiskovaného majetku a později 
likvidace drobného podnikání a úpadek výroby, které bylo 
zdrojem bohatství místních obyvatel, se podepsaly 
na celkovém chátrání objektů. Modernizace a opravy 
v období normalizace se zjednodušením  fasád a použitím 
typizovaných prvků otvorových výplní vedly často 
k likvidaci původních, kvalitně řemeslně zhotovených 
truhlářských nebo i zámečnických prvků.  

Jako zázrakem se dochovalo do dnešních dnů v ob-
jektech často již téměř úplně zničených po odstranění 
zdobných fasádních prvků a úpravou jednolitou břízolito-
                                                           
1 Junek, D.: Polička – klasicistní vyřezávaná vrata a dveře, 
Polička 2008, s. 44. 
2 Líbal, D. – Junek, D: Klasicistní domovní vrata v Poličce, 1994, 
s. 8. 

vou šedí pár původních vrat a vstupních dveří na památ-
kově nechráněných objektech v centru i na předměstích, 
které si zaslouží pozornost a minimálně zdokumentování. 
Ani dnešní doba modernizací spojených se zateplováním 
fasád a náhradou za plasty a zjednodušené novotvary není 
k těmto prvkům příznivá a je otázkou několika let, kdy 
zmizí i tyto poslední doklady kvalitní řemeslné výroby 
minulých století. 

Obr. 1: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjezdo-
vá vrata domu Vídeňská čp. 9 s detaily římsy a okopné 
části (všechna fota autor, rok pořízení 2018–2019). 
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Obr. 2: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjezdová vrata domu Vídeňská čp. 10 s detaily. 

Obr. 3: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjezdová vrata domu Vídeňská čp. 11 s detaily. 
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V  Nové Bystřici je zachováno několik desítek vrat a 
někde i kvalitních historických vstupních dveří z 2. pol. 
19. století a počátku 20. století, kdy město zažívalo období 
zvýšené prosperity díky rozvoji zejména textilní výroby.  

Největší koncentrace zachovalých historických vrat 
je kromě památkové zóny na Novém předměstí3 v dnešní 
Vídeňské (dříve Nádražní) ulici, která směřuje z města na 
nádraží místních drah a dále pak na hranice s Rakouskem. 
Tato cesta byla vždy významná, spojovala Jindřichův 
Hradec s Vídní, byla vždy frekventovaná v obou směrech 
a stala se jakousi výkladní skříní města. Pro projíždějící 
zde byla nabídka prodejních krámků i ubytovací hostince.  

Zde prakticky v místě, kde původní domy 
v normalizační době neustoupily uniformnímu sídlišti, 
zůstaly historické prvky u několika domů často již celkově 
jinak vzhledově změněných. Řada zajímavých vrat na 
Vídeňské ulici začíná už na konci náměstí ještě v centru 
v městské památkové zóně, kde většina z nich není před-
mětem památkové ochrany v rámci objektu. Zde se za-
chovala vrata u domu   čp. 9, 10 a 11 (obr. 1, 2, 3).  

Na Vídeňské ulici je ucelená řada vrat u čp. 92, 118 
a u řady domů čp. 122, 123, 124 a 129 (obr. 4 -9).  

V dalších částech města se už historická vrata vy-
skytují jen sporadicky ve více či méně zachovalém stavu.  

Zajímavá vrata jsou v naprosto vybydleném domě 
na Staré ul. čp. 77 a 78, Švermově čp. 278, v Mlýnské ul. 
čp. 339, na Nádražní čp. 388 nebo na Husově nám. 194 
(obr. 10 – 14). Několik historických vrat i dveří je na 
Žižkově ul. (čp. 222, 228, a 383, 401). Vedle dřevěných 
vrat je ještě pozoruhodná úprava ocelových vrat z 30. let 
20. století u domu čp. 116 dokládající kvalitu tehdejšího 
řemesla na rozdíl od pozdějších plechových „typovek“ u 
čp. 118 apod. (obr. 15). Vzácně zachovalé jsou vedle vrat 
také vstupní dveře do objektů včetně celkového architek-
tonického výrazu objektu s členěním fasád i historickými 
okny u domu čp. 69 na Vídeňské ulici nebo čp. 228, vilky 
z počátku 20. století, na Žižkově ulici.   

Konstrukce vrat na okraji Mírového náměstí nebo u 
novějších objektů na předměstích je už novější rámová 
s výplňovými kazetami, ve starších domech na předměs-
tích ještě převládá jednodušší konstrukce s hlavní nosnou 
svlakovou konstrukcí z vnější strany pak upravenou rá-
movým pokryvem. Oblíbený je jednoduchý až venkovský 
motiv překládaných prken v ploše vrat s masivní okopnou 
částí doplněnou kosočtverci, který se vyskytuje i 
v okolních městečkách.  

Ne všechny domy měly štěstí na obyvatele, kteří 
měli cit a respekt k hodnotám svých předchůdců a toto se 
snažili zachovat. Někde už byla dožívající vjezdová vrata 
nahrazena normalizačními plechovými výrobky, v nové 
době po r. 1989 zase nastoupil trend plastů a zjednodušení 
nových výplní. 

 
 

                                                           
3 Bylo založeno majiteli panství hraběcím rodem Slavatů r. 
1629 pro tkalce k rozšíření tkalcovské výroby v Nové Bystřici 
a okolí. Zdroj H.Hadam - Neubistritz, Geschichte der Stadt und 
der ehemaligen Herrschaft, Stuttgart 1981, s. 67 

Obr. 6: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjezdo-
vá vrata Vídeňská čp. 122 celk. pohled, vrata, detail. 
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Obr. 4: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjezdo-
vá vrata do dvora Vídeňská čp. 92, celk. pohled, vrata, 
detail. 

Obr. 5: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjezdo-
vá vrata do dvora Vídeňská čp. 118, celk. pohled, vrata. 

Obr. 7: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjezdová vrata Vídeňská čp. 123 celk. pohled, vrata, detail. 
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Obr. 8: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjezdová vrata Vídeňská čp. 124, celk. pohled, vrata, detail. 

Obr. 9: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjezdová vrata Vídeňská čp. 129, celk. pohled, vrata, detail.  
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Obr. 10: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjezdová vrata Stará ulice (dříve Radniční) čp. 77 a 78, celkový po-
hled, vrata, detail.  

Obr. 11: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjez-
dová vrata Nádražní čp. 388, vrata. 

Obr. 12: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Nová 
Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjezdová vrata Švermo-
va čp. 278, celkový pohled, detail. 
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Obr. 13: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjezdová vrata Mlýnská čp. 339, celkový pohled, 
detail.  

Obr. 14: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjezdová vrata Husovo nám. čp. 194, celkový pohled, vrata, detail. 
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Obr. 15: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Kvalitní práce zámečníků z 30. let 20. století u vrat na Vídeňské čp. 
116 a typová plechová normalizační vrata nahrazující postupně ve městě většinu vjezdů.  
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Městečka v okolí Nové Bystřice 
Pokud se porozhlédneme po dříve kvetoucích okol-

ních městečkách v okolí Nové Bystřice v oblasti České 
Kanady, tak zašlou slávu a kvalitu řemeslné práce zde 
připomíná už jen pár posledních historických prvků, které 
pravděpodobně také brzy budou nahrazeny „moderními“ i 
přes to, že jsou zde zachována někde původní kamenná 
ostění.  

V městečku Kunžaku po modernizacích zbyla jedi-
nečná vrata v polozbořeném domě čp. 313 na předměstí 
upravená rámovým pokryvem s ozdobami na nosné svla-
kové konstrukci (obr. 16). 

V kdysi prosperujícím městě s textilní výrobou 
Strmilově můžeme vidět snad už jediná historická zacho-
valá a repasovaná vrata z 19. století u domu čp. 9 
s rámovou konstrukcí s výplněmi a se zdobenou okopnou 
plochou. 

Jedny z posledních historická vrat ve Starém Městě 
pod Landštejnem jsou v domě čp. 17 na bývalém náměs-
tí s typickým jednoduchým členěním pokryvu z překláda-

ných prken, v oblouku s paprsky a v dolní okopné ploše 
zde poměrně oblíbenými kosočtverci (obr. 17). 

V městečku Číměři mezi J. Hradcem a Novou Bys-
třicí na kraji náměstí jsou pak obdobně zdobená vrata 
venkovského charakteru u usedlosti čp. 10, zde již bez 
odstraněné patrně ozdobné okopné části (obr. 18). 

Bohužel mnohé historické prvky z dalších zdejších 
lokalit můžeme sledovat už jen na historických fotografi-
ích z doby před obdobím  normalizačních modernizací. 
Takovým příkladem je čp. 23 v Hůrkách (obr. 19). 

 

Obr. 16: Kunžak (okr. Jindřichův Hradec), čp. 213 –
původní vrata na předměstí městečka.  

Obr. 17: Staré Město pod Landštejnem (okr. Jindřichův 
Hradec). Vrata s plošným pokryvem na svlakové kon-
strukci s oblíbeným motivem překládaných prken a koso-
čtverců 

Obr. 18: Číměř (okr. Jindřichův Hradec) čp. 10, vrata 
s plošným pokryvem na svlakové konstrukci. 

Obr. 19: Hůrky (okr. Jindřichův Hradec) čp. 23, vrata 
s plošným rámovým pokryvem býv. MNV, stav v r. 1975 před 
jejich likvidací (SOkA JH, AO Hůrky, kronika obce po r. 1949).
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Obr. 20: Znázornění vrat a vstupních dveří na plánech 
zednického mistra J. Schaffera v letech 1800–1801 u 
návrhů přestaveb domů v Jindřichově Hradci (výřezy 
z plánů). 
 

Obr. 22: Znázornění vrat a vstupních dveří na plánech 
zednického mistra J. G. Theurera na plánech domů 
v Nové Bystřici a blízké osadě Obora z let 1836 až 1839. 

Obr. 23: Znázornění vrat a vstupních dveří na plánech zed-
nického mistra F. Schneidera na plánech domů ve vesnicích 
v okolí Nové Bystřice (Hůrky čp. 29 – 1846, Blato čp. 25 –
1848, Klenová čp. 8 – 1848, Kunějov čp. 1 – 1848). 

Obr. 21: Znázornění vrat a vstupních dveří na plánech 
zednického mistra J. G. Theurera na plánech domů v Nové 
Bystřici a Oboře z let 1836–1839. 

Obr. 24: Vrata ve Strmilově čp. 136 na plánu Adalberta 
Stippla, zednického mistra za Strmilova z roku 1853 
(SOkA J.Hradec, fond OkÚ J. Hradec, kart.78, fol.11) 

Obr. 25: Návrhy vrat na plánech městských domů zed-
nických mistrů Kocába, Schetky a Purkita z let 1868 -
1869 s prokreslením detailů včetně nákolníků vjezdu 
(výřezy z plánů). 
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Zobrazování vrat na plánech v 19. století  
Na několika dochovaných plánech z města Nové 

Bystřice a vesnic v jeho okolí můžeme sledovat, jak se 
v době od 30. let 19. století vrata nebo vstupní dveře za-
kreslovaly. V předchozím období se vrata detailně ještě 
běžně až na výjimky nekreslila, ale pouze se vyšrafovaly 
otvory. Náznaky řešení s použitím tehdy běžných svlako-
vých dveří pobíjených prkny kladenými na koso jsou 
v plánech od Josefa Schaffera z Jindřichova Hradce 

z počátku 19. století (obr. 20).4 První schémata vrat a 
vstupních dveří u hlavních průčelí s vybarvením většinou 
hnědou nebo okrovou barvou pro napodobení dřeva se na 
plánech objevila i u místních zednických mistrů od konce 
30. let 19. století. Převládalo zde většinou jednoduché 
členění tvaru s rámem a kazetovými výplněmi, 
s klapačkou mezi křídly a s úpravou zesílené dolní okopné 
části. U obloukového nadpraží byly někde naznačeny 
paprsky, vše pak bylo vykresleno podle individuálních 
grafických schopností a invence místních zednických 
mistrů. Jedním z nich je zednický mistr J. G. Theurer a 
jeho plány domů v Nové Bystřici a Oboře z let 1836–1839 
(obr. 21-22)5 Dalším příkladem jsou plány domů ve vesni-

                                                           
4 SOA Třeboň, odd. J. Hradec, fond AM J. Hradec, kart. 324, 
325, 326 (výřezy z plánů). 
5 SOA Třeboň, odd. J. Hradec, fond Vs N. Bystřice, kart. 23. 

cích v okolí Nové Bystřice od zednického mistra F. 
Schneidera (obr. 23).6 

Teprve od konce 50. let 19. století již školení zed-
ničtí mistři v navrhování plánů vykreslovali vrata nebo 
vstupní dveře více detailně. To je patrné např. na plánu 
Adalberta Stippla, zednického mistra za Strmilova z roku 
1853 (obr. 24)7 a zejména u plánů obytných a obchodních 
objektů přímo v centru větších měst (zde v Jindřichově 
Hradci z let 1866-69) u vjezdů do hospodářského zázemí 

ve dvoře a u stodol nebo jiných hospodářských objektů na 
předměstích.8 I v těchto případech jde o jednoduché čle-
nění s rámem a kazetami se zesílením v okopné části ale 
již s náznakem detailnějšího členění často s použitím 
kruhů, u panských staveb černínského velkostatku (pivo-
varu a hospodářských objektů) je použito diagonální čle-
nění rámů. Vjezdy mají vykreslené také u ostění běžné 
profilované nákolníky pro jejich ochranu před koly vozů 
(obr. 25 - 26).   

                                                           
6 SOA Třeboň, odd. J. Hradec, fond Vs N. Bystřice, kart. 25. 
7 SOkA J.Hradec, fond OkÚ J. Hradec, kart.78, fol.11. 
8 SOkA J. Hradec, fond AM J. Hradec, kart. 584. 

Obr. 26: Návrhy vrat hospodářských objektů na plánech zednických mistrů Kocába a Schetky z let 1866 - 1868 
s prokreslením detailů včetně nákolníků vjezdu (výřezy z plánů). 
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Soubor historických vrat a dveří v Nové 
Bystřici a okolí 

Jiří Dluhoš 

V Nové Bystřici, na okraji města a v jeho okolí probuze-
ném po roce 1990 z normalizační šedi, se zachovalo i 
přes velmi nepříznivé podmínky po vysídlení německých 
obyvatel a v blízkosti železné opony mnoho kvalitních 
vrat a dveří z minulých dob. Po období malé údržby a 
ničení i dnes tyto prvky postupně mizí a nezbývá než je 
aspoň zdokumentovat. Příspěvek se věnuje zachovalým 
prvkům vrata s vyobrazením současného stavu.   

Vyobrazení 

Obr. 1: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjezdo-
vá vrata domu Vídeňská čp. 9 s detaily římsy a okopné 
části (všechna fota autor, rok pořízení 2018–2019). 

 Obr. 2: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjez-
dová vrata domu Vídeňská čp. 10. 

Obr. 3: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjezdo-
vá vrata domu Vídeňská čp. 11 s detaily. 

Obr. 4: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjezdo-
vá vrata do dvora Vídeňská čp. 92, celk. pohled, vrata, 
detail. 

Obr. 5: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjezdo-
vá vrata do dvora Vídeňská čp. 118, celk. pohled, vrata. 

Obr. 6: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjezdo-
vá vrata Vídeňská čp. 122 celk. pohled, vrata, detail. 

Obr. 7: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjezdo-
vá vrata Vídeňská čp. 123 celk. pohled, vrata, detail. 

Obr. 8: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjezdo-
vá vrata Vídeňská čp. 124, celk. pohled, vrata, detail. 

Obr. 9: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjezdo-
vá vrata Vídeňská čp. 129, celk. pohled, vrata, detail.  

Obr. 10: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjez-
dová vrata Stará ulice (dříve Radniční) čp. 77 a 78, 
celkový pohled, vrata, detail.  

Obr. 11: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjez-
dová vrata Nádražní čp. 388, vrata. 

Obr. 12: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Nová 
Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjezdová vrata Šver-
mova čp. 278, celkový pohled, detail.  

Obr. 13: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjez-
dová vrata Mlýnská čp. 339, celkový pohled, detail.  

Obr. 14: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Vjez-
dová vrata Husovo nám. čp. 194, celkový pohled, vrata, 
detail. 

Obr. 15: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). Kva-
litní práce zámečníků z 30. let 20. století u vrat na Ví-
deňské čp. 116 a typová plechová normalizační vrata 
nahrazující postupně ve městě většinu vjezdů.  

Obr. 16: Kunžak (okr. Jindřichův Hradec), čp. 213 – 
původní vrata na předměstí městečka.  

Obr. 17: Staré Město pod Landštejnem (okr. Jindřichův 
Hradec). Vrata s plošným pokryvem na svlakové kon-
strukci s oblíbeným motivem překládaných prken a koso-
čtverců.  

Obr. 18: Číměř (okr. Jindřichův Hradec) čp. 10, vrata 
s plošným pokryvem na svlakové konstrukci. 

Obr. 19: Hůrky (okr. Jindřichův Hradec) čp. 23, vrata 
s plošným rámovým pokryvem býv. MNV, stav v r. 1975 
před jejich likvidací. 

Obr. 20: Znázornění vrat a vstupních dveří na plánech 
zednického mistra J. Schaffera v letech 1800–1801 u 
návrhů přestaveb domů v Jindřichově Hradci (výřezy 
z plánů). 

Obr. 21: Znázornění vrat a vstupních dveří na plánech 
zednického mistra J. G. Theurera na plánech domů 
v Nové Bystřici a Oboře z let 1836–1839. 

Obr. 22: Znázornění vrat a vstupních dveří na plánech 
zednického mistra J. G. Theurera na plánech domů 
v Nové Bystřici a blízké osadě Obora z let 1836 až 1839. 

Obr. 23: Znázornění vrat a vstupních dveří na plánech 
zednického mistra F. Schneidera na plánech domů ve 
vesnicích v okolí Nové Bystřice (Hůrky čp. 29 – 1846, 
Blato čp. 25 – 1848, Klenová čp. 8 – 1848, Kunějov čp. 1 
– 1848). 

Obr. 24: Vrata ve Strmilově čp. 136 na plánu Adalberta 
Stippla, zednického mistra za Strmilova z roku 1853 
(SOkA J.Hradec, fond OkÚ J. Hradec, kart.78, fol.11) 

Obr. 25: Návrhy vrat na plánech městských domů zed-
nických mistrů Kocába, Schetky a Purkita z let 1868 - 
1869 s prokreslením detailů včetně nákolníků vjezdu 
(výřezy z plánů). 

Obr. 26: Návrhy vrat hospodářských objektů na plánech 
zednických mistrů Kocába a Schetky z let 1866 - 1868 
s prokreslením detailů včetně nákolníků vjezdu (výřezy z 
plánů). 


