
Zidovské osídlení a historismus v lidové architektuře ve
Slatině
Josef Smitka

Ves Slatina je vzdá|eta asi osm kilometru vzduš-
nou čarou od města Horažďovic v okresu K|atovy. Židé
se tu začali usazovat po roce 1650 za Alexandra Záboř-
ského z Brloha, který na své panství pÍ|jaI Žiďy nucené
se z Horažďovic vystěhovat' Hlavní rozvoj židovského
osídlení Slatiny je však spojen s rodem Kunášů' Kuná-
šové z Machovic poskytli na svém statku Slatině Žiatm
ochranu (''Schutzjuden'') a dali jim pozemky ke stavbě
domků a synagogy' jejíž součástí byla i židovská škola.
V roce 1123 povo|l|Yác|av Kunáš z Machovic zvláštni
listinou zŤizení Židovského hřbitova v místě nazývaném
Na Hradcích. Původní hřbitov, na kteý se pochovávalo
od roku 1618 aměl rozměry 15 x 15 metru' byl tehdy
rozšířen na 58 x 28 metru. Do slatinské Židovské nábo.
ženské obce spadalo 12 okolních vesnic, na hřbitov však
byli pochovávániŽiďé ještě ze širšího okolí. V roce 1996
při pruzkumu hřbitova, prováděného v rámci dokumen-
tačního výzkumu pro ICoMoS v lzraeIi, bylo na tomto
hřbitově zjištěno 172 náhrobkri. Počet uloŽených těl ie
však mnohonásobně vyšší' 1

Hlavní jádro židovského ghetta ve Slatině tvořila
skupina řadových kameno-hliněných domlď o velikosti
cca 6 x 5 metru' Například v roce 1846 bydlelo v 11
domcích celkem 19 rodin čítajících celkem 1l0 osob,
což představovalo třetinu obyvatel vesnice' Dalších 19
Zidů bydlelo, u ''křesťanů''. Po roce |850 zača|a emigrace
slatinských Žid:ů zejména do Spojených států severoame-
rických', ale i na Balkán (Bosna - Hercegovina) a po-
slední židovská rodina opustila Slatinu v roce 1917. Do
současné doby se ze slatinského ghetta dochovaly jen tři
domky (nynější čp. l9' 29,31), a to ještě radikálně pře-
stavěné, které slouží k rekreačním účelům. Při ořestavbě
domku čp. 29 prováděné okoIo roku l980 by|ó zjistěno
kamenohlinité jádro jednoho z původních domků židov-
ského gheta, poÍvrzljíci údaj uvedený v místní kronice,

1?. J. Smitka, Zidovské osídlení ve Slatině u HoraŽďovic" Kla-
tovský deník z |2. l '  1998.
' Zde je nutné se zmínit o dvou významných členech slatinské
Židovské komuniý z rodu Sabathů' bratrech Sabathových'
Jejich otec pocházel ze S1atiny, později přesídlil do ZáboÍi u
Blatné, matka rozená Ledererová rovněž ze Slatiny' Joseph
V Sabath - ýznamný člen Kogresu Spojených státi severoa-
merických' spolupracovník T' G. Masaryka. Významně se
podílel v Kongresu USA na přípravách osamostatnění Česko-
s]ovenska. V historii amerického Kongresu byl nejdéle působí
cím kongresmanem - plných 43 let. Mimo jiné byl autorem
důIežitého zákonapro české přistěhovalce, kteŤi až dosud byli,
jakožro příslušníci Rakousko-Uherské monarchi e, označováni
''Austria''. PÍiznánim národnosti ''Bohemia'' se pro Čechy
ýruzně 'Úšily 

přistěhovalecké kvoty. Jeho bratr Adolf Sabath
byl vrchním soudcem města Chicaga. Braři Sabathové nechali
na svůj náklad postavit v obci ZáboÍi tl Blatné dům pro pře-
stárlé (pro 4 rodiny), tzv' ''Sabathův úfulek''. Dnes je to sou-
kromá budova s dosud čitelným náoisem.
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obr. ] '. Slatina (olcr. Klato,vy), ýřez z katastrálního plánu
obce.

že domky byly ''hliněné''. Š1o o kombinaci kamene
a velkých nepálených hliněných cihel.

Synagoga, která je v roce 1837 zakreslena v plánu
stabilního katastru, byla celá dřevěná, postavená na čty-
řech mohutných nosných sloupech a měla rozměr 8 x 6
metni. Stála v ce4tru ghetta' V roce 1868 zakoupili
Žtdé pozemek a postavili Synagogu novou. Tato zděná,
na venkovské poměry honosná budova obsahovala
modlitebnu, školu a byt rabína a svému účelu sloužila
do roku 1893,

Legenda
1 areál panského dr'ora
2 bývalj-pivovar
3 bývalé židovské gheto : A - nová synagoga

B - stará sYnagoga
C - židovská hospoda
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obr 2: Slatina (okr. Klatovy), židovské ghetto, stav v r.
1837 (kresba J. Smitka).

i

Kmep: doupy

()

r Modlitebna

Obr. 4: Slatina (okr. Klatovy),
plán Josefa Blóhv z r. 1913.
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obr' 7: Slatina (okr, Klatovy)' plán synaqoqy z r,
]960, nahoře patro, dole přízemí, stav před vnitřními
úpravami (osobní archiv manželů Vápeníkoých,
s ouč asný ch maj itelů syna g o gy ).

Obr. 3: Slatina (okr. Klatovy), synagoga
(foto J. Smitka 2001).
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obr. 5. Slatina (okr' Klatovy), pohled na štít obytné budovy Josefa Kroupy, čp. 6 - plán Josefa Bláhy z r. ]9i3'

kdy slatinská židovská obec byla převedena do Horaž-
ďovic. Poté sloužila rízným hospodářským účelům, což
vedlo kjejí značné devastaci. Jen díky nynějším vlastní-
kum byla zachráněna před zničením a opravena' škoda
však, že vnitřními úpravami bylo původní funkční uspo-
řádání narušeno., Upravami však nebyla dotčena vlastní

obr. 6: Slatina (okr' Klato,vy), pohled na šrtt obytné budo-
w Vóclava Kandra, čp. 2 - plán Josefa Blóhv z r. 191 3.
modlitebna a její prostor 1e zachován v původním archi-
tektonickém členění včetně barevnosti vnitřních omítek.
Zajimavě se později ve Slatině projevoval v lidové ar-
chitekfuře historismus. Ve fondu bývalého obecního
úřadu obce Slatiny uloženého v Státním oblastním archi-
lu Plzeň, pobočka Klatovy, se nacházi několik desítek

I 
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plánů obytných i hospodářslcých objektu z let 1880 -
]'920.Pozomost upoutají tři plány na přestavby domů čp.
2, čp. 6 a čp' 22. Jejich autorem je stavební mistr Josef
BIáha z Dožic, v této části Horažďovicka dosud tezná-
mý Plány zhotovil V roce 1913 a představují stavebně-
dispoziční, řešení usedlosti pro domkáře, chalupníka
a sedláka." Jejich autor zÍejmě vycháze| z tvarosloví
budov slatinského panského dvora, který byl po požáru
vroce l883 zcela nově postaven. Jistě nejzajímavěji je
řešena přestavba usedlosti čp.22. Secesní prvky zděných
konstrukcí, ale i doplňků (wata, dveře, okna' a tak dále)
jsou pro tuto oblast lidové architektury severního Ho-
ražďovicka nebývalé a zce|a ojedinělé' Plány jsou velmi
precizně zpracovány. Stojí za ílvahu zabývat se činností
tohoto stavebního mistra blíže' Těžiště jeho působnosti
bylo však zřejmě převá'žně na Blatensku a Kasejovicku.

* Autor příspěvku provedl pruzkum současného stavu všech tí
hospodářslcých usedlostí, čp. 2, čp 6. a čp. 22. Všecbny sta-
vební objekty dozna|y oproti stalu z roku 19|3 značných
stavebních úprav, i když některé původní prvky jsou stále
čitelné. Upravami prováděnj'rni okolo let 1930 - 1940 byla
těmto stavbám l'tisknuta ýpická strohost lidové architektury
severního Horažďovicka - staveb nenáročných naídržb,l.

159



J. Smitka - Židovské osídlení a historismus v lidové architektuře ve Slatině

Die Judeistische Besiedlung und historismus
in Volksarchitektur in Slatina
Josef Smitka

In seinem Beitrag Autor zeigt uns, daB es móglich ist,
auch in der kleinen Landgemeinden die interessanten erkennt-
nisse aus der Historie ihrer Bauentwicklung zu finden. Be-
deuktungsvol im Besitz der Gemeinde Slatina hat der Ritters-
stamm Kunášs von Machovice eingegriffen. Dieser Ritters-
stamm hat Slatina bei Horažďovice im Jahre 1691 gekauft.
Kunášs' offenbar aus den ókonomischen Gri.inden' brachten in
Slatina die Juden. Die Juden da allmáhlich aufbauten den
Ghetto, die Synagoge mit der Schule' die Gaststátte und den
Friedhof' Zu der Slatina israelitischen Kulturgemeinde gehór-
teÍen 12 benachbarte Dórfer.

Das letzte Teil des Beitrages wird dem Blick auf die drei
interessanten Objekte der Volksarchitektur gewidmet. Die
Besitse Konskriptionsnummer 2,6 a22 wurden im geschichtli-
chen Baustil aufgebaut, der in dieser Teil vom Horažďovice
Gebiet sehr selten zur Geltung kam. Die interessanteste ist der
Bauplan von der Wirtschaftsitzung num. 22. Hier der Baumei-
ster Josef Bláha aus Dožice zur Geltung die Sezessionistische
Elemente nicht nur bei hauptsáchlichen Bauteilen und Kon-
struktionen, aber auch in Details brachte.

ABBILDTINGEN

Abb. 1: Slatina (Kreis Klatovy), der Ausschnitt aus der Kata-
sterkarte der Gemeinde.
Abb.2: Slatina (Kreis Klatovy), der Juden Ghetto und Herren-
hof, der Stand im J. 1857 (die Zeichnung vom J. Smitka). Abb.
3: Slatina (Kreis Klatovy), Synagoga (Photo J. Smitka 2001).
Abb. 4: Slatina (Kreis Klatovy), der Frontalblick auf Verwal-
tungsgebáude des Hofes, die nach dem Plan von W. Kába aus
dem J. 1880 realisiert wurde.
Abb. 5: Slatina (Kreis Klatovy), der Blick auf den Giebel des
Wohngebáudes vom Josef Kroupa, num. 6 - der Bauplan vom
Josef Bliáha aus dem J. 1913.
Abb. 6: Slatina (Kreis Klatovy), der Blick auf den Giebel des
Wohngebaudes vom Václav Kandr, num. 2 - der Bauplan vom
Josef Bláha aus dem J. 1913.
Abb. 7: Slatina (Kreis Klatovy), der Plan der Synogoga aus
dem Jahre 1960, oben das Geschoss, unten das Erdgeschoss,
der Zustand vor inneren Adaptierung (das Personďarchiv vom
Ehepaar Yápertk, jetzige Besitzer von Synagoga).

(ibersetzung J. Křenek)
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