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Zprávy 
z Klubu přátel

Členská schůze 
se uskutečnila 7. března v kině Pano-

rama. Byla přednesena zpráva o činnos-
ti za rok 20�7, zpráva o hospodaření za 
rok 20�7, zpráva kontrolní komise a byl 
schválen plán práce na rok 20�8. Návrh 
jmenovat Jiřího Bušinu byl čestným 
předsedou KPB schválili všichni členo-
vé Klubu. 

Prohlídka židovského hřbitova, 
v pořadí druhá, se uskutečnila 20. 

června a Olga Sokolová seznámila téměř 
30 přítomných s historií hřbitova a u 
pomníků nejznámějších židovských oby-
vatel Boskovic i s jejich životem.

Zájezd do obce Kořenec
Vynikající celodenní program při-

pravil pro 2� členů, kteří se zájezdu 
účastnili, místní obyvatel Pavel Fabiá-
nek. Po seznámení s historií Kořence  
následovala prohlídka Muzea Kořence 
s expozicí Práce a život našich předků,  
větrného mlýna - kulturní památky z  
roku �866 a místní kapličky, ve které bylo 
Muzeum původně umístěno. V �. patře 
Obecního úřadu se nachází galerie obra-
zů akad. malíře Františka Řehořka se �3 
jeho obrazy. Prohlídku Kořence ukončila 
návštěva areálu golfového hřiště.

Tabule MUDr. Karlu Svěrákovi
Výbor  KPB  připravil na 26. října 

veřejnou prezentaci pamětní tabule ve 
vestibulu Nemocnice Boskovice v rámci 
oslav 60. výročí zahájení jejího provozu. 
Akce se zúčastnil jednatel Nemocni-
ce Boskovice Miloš Janeček a starostka 
Hana Nedomová. Jaroslava Kovaříková 
krátce seznámila přítomné s osobností 
MUDr. Karla Svěráka.

Pamětní deska u Lípy republiky,
vysazené před padesáti lety na nám. 

9. května u Základní školy byla odhalena 
28. října v rámci celoměstských oslav �00. 
výročí republiky.

Setkání u bábovky
pro členy Klubu se uskutečnilo 

ve středu �4. listopadu od �5 hodin ve 
videosále kina Panorama. 

Lidová architektura Boskovicka  
ve fotografii Františka Lipky

František Lipka před droguerií.

Selská světnice v Chrudichromech.

Kaplička v Bačově.

Žondr v Horním Smržově č. 8.

Statek se špýcharem v Bořitově.

Na Štědrý den roku �9�7 zemřel v 
Letovicích ve věku 54 let na zápal plic 
František Lipka, civilním povoláním 

František Lipka

Na fotografiích Františka lipky, 
uložených v Muzeu regionu Boskovicka 
jsou zachyceny především objekty lido-
vé architektury, mizející na Boskovicku 
již koncem �9. století. Z fotografií, poři-
zovaných pro připravovanou krajinskou 
národopisnou výstavu, zaslouží největší 
pozornost žondry, které se na Malé Hané 
vyskytovaly od Jevíčka a Velkých Opato-
vic až po Býkovice. Jsou natolik ojedině-
lé, že byly definovány jako samostatná 
„malohanácká“ lokální forma domu. 

Jednopatrový žondr představuje 
zvláštní formu dřevěné podsíně. Horní 
část žondru, sloužícího jako komora, 
tvořil uzavřený roubený prostor s malými 
okny v průčelí a bočních stěnách. Přední 
část žondru spočívala na třech podpěr-
ných sloupech, propojených dřevěný-
mi oblouky, připomínajícími podloubí 

městských domů; zadní část byla pode-
přena rovněž třemi sloupy nebo se její 
tíha přenášela na průčelní stěnu domu. 
Sedlová střecha žondru byla pokryta 
došky, později šindelem. Štítovou výplň 
tvořily dekorativně kladené desky. Nej-
starší doklady žondrů pocházejí z počát-
ku �8. století.

Tím, že byly roubené, se výrazně liší 
od hanáckých žudrů, které jsou řazeny 
do oblasti hliněné architektury (např. 
žudr v Brodku u Prostějova, Dřevohos-
ticích či jinde).

Na fotografiích jsou zachyceny žon-
dry z Velkých Opatovic, Dolního Smržo-
va, Horního Smržova, Knínic, Sebranic, 
Voděrad a Býkovic.

Do dnešních dnů se dochoval pouze 
sebranický (říkalo se tam „u Požondrů“), 
který je navíc doplněn pavláčkou.

Petr Vítámvás
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(Dokončení ze str. 1)
lékárník, jinak však zanícený arche-
olog, etnograf a historik, zakládající 
člen muzejního spolku v Boskovicích. 
Nebude příliš velkou nadsázkou říci, 
že řada z nejvýznamnějších předmě-
tů ze sbírky muzea prošla jeho ruka-
ma – ať už jde o archeologické nále-
zy, doklady místních řemesel či kre-
sebnou a fotografickou dokumentaci 
památek.

František Lipka se narodil 3. 
srpna �863 v rodině boskovického 

měšťana, zámečnického mistra Vin-
cence Lipky a jeho manželky Fran-
tišky, rozené Sychrové. Pokřtěn byl 
5. srpna jako Franz Josef. Studoval na 
českém gymnáziu v Brně a poté absol-
voval lékařskou praxi v Přešticích u 
Plzně, kde se seznámil s českobudě-
jovickým biskupem Martinem Jose-
fem Říhou, s kterým jej pojil zájem o 
historii. Následně Lipka vystudoval 
filozofickou fakultu v Praze, kde zís-
kal diplom magistra farmacie. Půso-
bil jako lékárník v Kutné Hoře, kde 
ve volném čase zkoumal zajímavé 
památky, zvony, listiny a náhrobky 

a působil též v místním archeologic-
kém spolku Vocel, pojmenovaném po 
slavném místním rodákovi, zaklada-
teli české archeologie Janu Erazímu 
Vocelovi. Dalšími působišti Františka 
Lipky byly lékárny ve Slaném, v Hrani-
cích a v Přerově, poté se vrátil do rod-
ných Boskovic, kde si zřídil drogerii 
„U Černého psa“. Později se s lékárnou 
přestěhoval do Letovic.

V roce �892 se podílel na přípravě 
boskovické umělecké, národopisné a 
sběrací výstavy.

V roce �905 byl František Lip-
ka spolu s dalšími zájemci o místní 

historii u vzniku Muzejního spolku 
v Boskovicích. V počátcích muzea 
patřil Lipka k nejaktivnějším čle-
nům, zastával střídavě funkce kus-
toda a jednatele a ve spolupráci s 
dalším členem muzejního spolku 
a městským lékařem MUDr. Sněti-
nou učinil řadu zajímavých objevů 
v regionu, například nález množství 
bronzových předmětů a keramických 
nádob v lokalitě Pod Lipníky sever-
ně od Boskovic při stavbě železnič-
ní dráhy, nebo několikaletý výzkum 
laténského hradiska ze Starého Hra-
diska u Protivanova. Zde se nalezlo a 

Žondr v Býkovicích. Hadáčkův žondr v Knínicích. Žondr v Dolním Smržově.

Procházkův statek v Knínicích. Náves v Chrudichromech.

Žondr v Sebranicích. Dřevěné chalupy v Sebranicích.

František Lipka
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do sbírky muzea bylo uloženo tisíce 
předmětů ze železa, z bronzu, skla, 
keramiky a kamene, několik kusů z 
jantaru, několik zlatých a stříbrných 
keltských mincí, vedle toho plno 
keramiky a nesčetně zvířecích kos-
tí. Předměty získané archeologickou 
činností Lipka sám konzervoval. Tyto 
nálezy dodnes patří k nejcennějším 
ze sbírky muzea.

V roce �907 představil Lipka pra-
věké nálezy odborné veřejnosti na 
sjezdu Moravského archeologického 
klubu v Litovli a v roce �908 s Kar-
lem Snětinou získali zlatou medaili za 
prezentaci archeologických nálezů na 
sjezdu v Kroměříži. Po tomto úspěchu 
se další sjezd moravských archeologů 
uskutečnil přímo v Boskovicích.

Ve vzpomínce na Františka Lip-
ku připomněl jeho přítel historku, 
jež prý tehdy „mocně rozčeřila malo-
městskou klidnou hladinu veřejného 
mínění boskovického“. „Přijel jednou 
na inspekci do gymnasia vicepresi-
dent zemské školní rady moravské p. 
Houdek. Vše jej čekalo v ústavě v plné 
parádě, zejména sbor profesorský. On 
však odbyv rychle prohlídku školy a 
vyřídiv záležitosti nejnutnější omlu-
vil se a vyhledal tehdy ještě veřejnos-
tí nedoceněného archeologa Lipku. 
To bylo divení tehdy v Boskovicích. 
…tak vysoký hodnostář viděl už teh-
dy v lékárníkovi Lipkovi snaživého a 
velenadaného samouka-učence…“

K poznání historie Boskovic a 
obcí regionu přispěl František Lip-
ka řadou článků v různých vlastivěd-

ných periodicích. Okrajově se věnoval 
také kastelologii – napsal rozsáhlejší 
stať věnovanou boskovickému hra-
du, takzvané baště a zámku, popsal 
dochované reálie a historii panských 
rodů, držitelů Boskovického pan-
ství. K poznání dalších středověkých 
opevněných areálů na Boskovicku 
přispěl stručným nástinem historie 
a popisem hrádků Rychvald, Lysice a 
Drnovické tvrze. Spolupracoval také 
s Augustem Sedláčkem, v jehož roz-
sáhlém díle Hrady, zámky a tvrze Krá-
lovství českého otiskl několik svých 
kreseb a fotografií. Věnoval se i sakrál-
ním památkám a také jej zaujaly sta-
ré epigrafické památky, hlavně nápisy 
na náhrobcích a na zvonech. Ve snaze 
zachránit to nejcennější pečlivě pře-
pisoval všechny nápisy, které našel, 
u nejzajímavějších kusů pořizoval i 
fotodokumentaci. Přepsal a odborně 
vyhodnotil nápisy na zámeckých a 
hradních branách v Boskovicích, Čer-
né Hoře, v Moravské Třebové, Jaro-
měřicích, v Kunštátě, Rájci a v Blan-
sku. Podrobněji se věnoval popisu 
náhrobků významných šlechtických 
rodů. Kromě Morkovských publi-
koval například i náhrobky Konic-
kých ze Švábenic, rodu Pernštejnů 
v kostele v Doubravníku a popsal i 
další umělecky nebo historicky cen-
né náhrobky z boskovického okolí. 
Nápisy na zvonech Lipka uveřejnil v 
několika článcích věnovaných koste-
lům a jejich inventářům; velmi cenná 
je jeho studie Soupis zvonů na Bos-
kovsku, už proto, že velká část zvo-

nů byla nenávratně zničena za první 
světové války. Celkem popsal na sto 
padesát zvonů.

Při svých archeologických výzku-
mech Lipka onemocněl zápalem plic, 
z kterého se později rozvinulo chro-
nické onemocnění plic. Na Štědrý den 
roku �9�7 své nemoci podlehl.

František Lipka věnoval muzeu 
svou soukromou sbírku knih a sta-
rožitností, je také autorem řady kre-
seb a fotografií zachycujících Bosko-
vice a region na konci �9. a začátku 
20. století; množství kreseb a foto-
grafií bylo publikováno v rámci svaz-
ků Moravské vlastivědy. V posled-
ních letech se sbírka muzea rozšířila 
o několik dalších fotografií a kreseb z 
pozůstalosti Františka Lipky dary od 
jeho dědiců. Jsou to nedocenitelné 
dokumenty doby.

Na závěr si dovolím být poněkud 
osobnější – s léty práce se sbírkou 
vzrůstá můj respekt k práci našich 
předchůdců muzejních pracovníků, 
zejména k práci zakladatelské gene-
race. Čeho dosáhli ve volném čase, 
kdy každý z nich měl vedle muzejní 
práce především své civilní zaměst-
nání, rozhodně ne nenáročné, a se 
skromnými prostředky, zaslouží 
obdiv. Se záviděníhodným zápalem 
a nezištně pracovali na tom, aby pro 
příští generace uchovali památku na 
díla lidských rukou z dob minulých, s 
ideou – jak uvedli v zakládací listině 
muzejního spolku – „bychom všemu 
obyvatelstvu umožnili znalost his-
torie naší“.

Dvůr Nepalova statku v Sebranicích..

Okrouhlá - náves.
Mlýn a pila v Lazinově.

Zvonička ve Skrchově.

Statek v Petrově.

Chaloupka v Rudce.
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Nádvoří statku ve Vážanech.

Žondr ve Voděradech. Třebětín.

Žondr ve Velkých Opatovicích.Žondr ve Velkých Opatovicích.

 Vísky a Malá Haná.

Roubený statek ve Slatince.


