
Krajina kolem Litovle přímo vybízí k výpravám. Pamětihodností a zajímavých 
míst, jež stojí za návštěvu, je zde více než dost – vesnické kostely, zámky a tvrze, 
boží muka i smírčí kříže, vrch Třesín s Mladečskými jeskyněmi, ale také půvabné 
lužní lesy v okolí řeky Moravy, jezera, rybníky či zaniklé lomy, jež vytvářejí neopa-
kovatelné přírodní scenérie. 

Výpravy za poznáním se ovšem nemusí odehrávat pouze v přítomnosti. Litovel 
a její okolí totiž ukrývají řadu památek, jež nelze spatřit na první pohled. Za jejich 
vzkříšení z věčného zapomnění vděčíme archeologii. Nepotřebuje zázraky moder-
ní techniky, i když je s oblibou využívá. Jen díky ní můžeme nahlédnout do minu-
losti a spatřit zaniklý svět našich předků.     

Vydejme se na stranách této knihy na takové výpravy! Spatříme ctihodné posta-
vy z počátků litovelské archeologie, podnikneme cesty proti proudu času do růz-
ných období a na rozmanitá naleziště; nahlédneme také do běžně nepřístupných 
depozitářů s jejich poklady a zastavíme se rovněž v knihovně. A nebude chybět ani 
ryzí zlato. 

Výpravy za litovelskou archeologií právě začínají. Nuže, učiňme první krok…

V Litovli v červenci 2019 
Karel Faltýnek – Martin Golec – Miloš Hlava – Lukáš Hlubek – Pavlína Kalábková – 
Zuzana Mírová – Pavel Šlézar – Radovan Urválek          
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Je příznačné, že rovněž další horizont 
vápenických pecí na Bouzovsku, spada-
jící do průběhu 19. a počátku 20. století, 
se svými hlavními charakteristikami po-
někud liší od předchozích. Je to etapa 
tzv. selských vápenek. V této době vápe-
nická výroba probíhala již v režii jednot-
livých sedláků či chalupníků, a většina 
vápenic se proto nalézala přímo v obcích, 
a to v zadních částech parcel, jinak nále-
žejících k obytným stavením či přilehlým 
humnům. Bylo to především bezpečnost-
ní protipožární opatření. Soukromý ma-
jitel obyčejně kupoval a přivážel k peci 
jak surovinu, tak i palivo, pokud si něco 
z toho nezajišťoval na svých vlastních po-
zemcích. Taktéž si často zjednával a nají-
mal pomocníka, tzv. palače, který mnoh-
dy sám vykonával veškeré práce spojené 
nejen se stavbou vlastní vápenice, ale také 
s jejím provozem a často i rozvozem vypá-

leného vápna. To se distribuovalo na Mo-
ravskotřebovsko a Svitavsko, případně 
do hanáckých dědin na Litovelsku či Olo-
moucku. Získaný výdělek byl velmi vítán, 
neboť na kopcovitém Bouzovsku byla vcel-
ku chudobná hospodářství. Vypálené váp-
no se často prodávalo v malém množství, 
někdy šlo o pouhých několik kilogramů. 
Užívalo se především na každoroční jar-
ní bílení chalup a chlévů ve vesnicích, ale 
také k nakládání a konzervaci slepičích va-
jec pro zimní období. Když vápeník získal 
větší zakázku, znamenalo to zaručený jed-
norázový odbyt několika výpalů za sebou. 
Vápeník míval na svém pozemku někdy 
i dvě pece vedle sebe, přičemž do jedné se 
zakládala vsázka a v druhé se vápno již pá-
lilo. Proto bylo zapotřebí dokonce několika 
pomocníků najednou.

Toto období je charakteristické malý-
mi či středně velkými, mnohdy částečně 

Romantika archeologického výzkumu vápenky v Blažově v roce 2008 (NPÚ).
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Kachel z Litovle

V Litovli stojí kaple sv. Jiří a z výzkumů ve městě pocházejí kachle z kamen s výzdobným 
motivem sv. Jiří zabíjejícího draka. Je to jen pouhá náhoda? Asi ne – kachle i kaple totiž 
pocházejí z 15. století. Avšak zatímco o kapli sv. Jiří víme již mnohé, u kachle na fotografi i 
tápeme – opět totiž postrádáme jakékoliv údaje o bližších nálezových okolnostech. Víme 
jen, že byl předán do sbírek litovelského muzea spolu s dalšími kachlemi, jež byly obje-
veny při různých stavebních činnostech v Litovli někdy během první poloviny 20. století.         

IV. 

Lampa z Litovle

Novověká lampa některé z litovelských domácností byla navýsost praktickým předmě-
tem, nepostradatelnou součástí života lidí snad každý den. Je proto s podivem, že jich při 
archeologických výzkumech ve městě nenacházíme desítky či stovky. Litovelská lampa 
z Uničovské brány je prozatím jediným dochovaným exemplářem tohoto typu z novověké-
ho města.

IV. 
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