Nûkolik z volarsk˘ch alpsk˘ch domÛ v‰ak mÛÏe
veﬁejnost nav‰tívit a prohlédnout si i jejich interiéry.
Pﬁednû je to mûstské Muzeum Volary v âeské ulici
ã. p. 71, jehoÏ jedna ze stál˘ch expozic je vûnována
právû jedineãné volarské architektuﬁe. Domy ã.p. 41
a 81 slouÏí jako penziony, v ã. p. 55 je obchod.
Roubené domy se ve Volarech nacházejí na
tûchto adresách: Budûjovická ulice ã. p. 41, 42,
Soumarská ulice ã. p. 55, Pﬁíãná ã. p. 67, âeská ã. p.
70, 71, 81, 96, 99, 102, 104, K. V. Raise ã. p. 162, 163,
164. Zmínûné ulice na sebe navazují a lze je snadno
projít pû‰ky procházkou ze stﬁedu Volar podél potoka
na Staré mûsto.
DÛm ã. p. 159 v ulici K. V. Raise v prosinci roku
2006 vyhoﬁel a jeho majitel ho v souãasnosti s pouÏitím historick˘ch ﬁemesln˘ch technik rekonstruuje.
Základní rysy volarského domu lze snadno rozpoznat
i v domech, které pro‰ly promûnou z roubeného
objektu ve zdûn˘. Jedná se napﬁ. o restaurace U potÛãku (âeská ã. p. 123) a Kukaãka (âeská ã. p. 76).

Dﬁevûn˘ch seníkÛ stávalo na loukách v okolí Volar
nûkolik set! SlouÏily k úschovû sena, které se do mûsta
sváÏelo aÏ v zimû na saních poté, co podmáãené louky
umrzly. V 90. letech 20. století podstoupilo nûkolik
seníkÛ záchranné rekonstrukce. Nejstar‰í pocházejí
z pﬁelomu 18. a 19. století a dochovaly se v lukách
severnû a jiÏnû od mûsta.

Vesnickou památkovou rezervací je od roku 1995
i blízká osada Dobrá (západnû od Volar, na pravém
bﬁehu Teplé Vltavy) a to pro velk˘ dochovan˘ soubor
domÛ právû tzv. volarského typu. Tato osada byla zaloÏena roku 1816 jako do délky roztaÏená dﬁevorubecká
ves s osídlením pouze po jedné stranû cesty. Zdej‰í
objekty lidové architektury jsou tedy mlad‰í neÏli nejstar‰í dochované alpské domy ve Volarech.
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Vítejte ve mûstû alpsk˘ch rouben˘ch dvorcÛ,
vítejte ve mûstû unikátní horské lidové architektury!
Jméno na‰eho mûsta dalo název jedineãnému typu
rouben˘ch domÛ, jaké nikde jinde v âeské republice
nenajdete. Volarsk˘ dÛm evokuje iluzi Alp uprostﬁed
·umavy.

Volary b˘valy kdysi popisovány jako „alpská
vesnice“ ãi „alpské mûsteãko“, jediné toho vzhledu
nejen na ·umavû, ale v cel˘ch âechách. Nezvyklá
architektura star˘ch Volar vycházela ze skuteãnosti,
Ïe Volary byly v 16. století kolonizovány rázovitou
a do sebe uzavﬁenou komunitou horsk˘ch dobytkáﬁÛ
z oblasti Tyrol ãi ·t˘rska, která si pﬁinesla a po staletí
uchovávala tradiãní zvyklosti.
Volarsk˘ dÛm je unikátem a samostatnou kategorií
lidové architektury âeské republiky. Jeho v˘skyt je
omezen na mûsto Volary a sousední osadu Dobrá.
Volarsk˘ dÛm u nás pﬁedstavuje alpskou architekturu,
která vychází z horsk˘ch podmínek a nutnosti obstarat
chod usedlosti vãetnû péãe o dobytek i v zimách s mnoÏstvím snûhu.
Základní rysy volarského domu jsou:
●
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●
●

Nejstar‰í z volarsk˘ch domÛ alpského typu stojí na
svém místû jiÏ ãtvrté kalendáﬁní století! Dﬁevo jejich
stûn vzdoruje ‰umavsk˘m zimám a horskému slunci po
dobu, která zahrnuje deset lidsk˘ch pokolení. Jak je to
moÏné? âím jsou tzv. volarské domy tak unikátní a tolik
pozoruhodné?

●
●
●

‰iroká a rozlehlá usedlost poschoìového rázu se
svûtnicí v podkroví
obytné i hospodáﬁské prostory ukryty pod velkou
spoleãnou stﬁechou
sedlová stﬁecha je velmi plochá a kryta ‰típan˘m
‰indelem, dﬁíve zatûÏkan˘m kameny
patrová usedlost má vrchní patro roubené, pﬁízemí
je buì roubené nebo ãásteãnû ãi zcela kamenné
‰iroké prÛãelí domu se vstupem do prÛjezdu
pavlaã ve ‰títû, dﬁíve s bﬁevny, pozdûji s ozdobnû
vyﬁezávan˘mi prkny
impregnace rouben˘ch ãástí domu volskou krví

V létû roku 1863 postihl Volary velk˘ poÏár, kter˘
byl pro roubenou zástavbu i mûsto samé pohromou
i pﬁedûlem zároveÀ. Ohni padlo za obûÈ na ‰edesát
stavení, pﬁedev‰ím po levé stranû potoka. Po poÏáru se
ve vût‰í míﬁe zaãalo pﬁi stavbû domÛ uÏívat zdiva
a kamene, av‰ak tradiãní alpsk˘ ráz architektury zÛstal
zachován.
K zásadní zmûnû alpské tváﬁe mûsta do‰lo po
skonãení 2. svûtové války. Dosavadní obyvatelstvo
bylo vysídleno a noví dosídlenci (doslova ze v‰ech
oblastí âeskoslovenska a zahraniãních krajansk˘ch
komunit) nena‰li k nezvyklé roubené architektuﬁe
vztah. Velká ãást domÛ zÛstala také po léta neobydlena
a zchátrala. V 50. létech se prodávaly celé domy po

padesátikorunû coby palivo na zimu! Pﬁed zájmy
památkové péãe dostalo pﬁednost budování pohraniãí
a moderní v˘stavba socialistického typu. Navzdory
tomu se ﬁada tzv. volarsk˘ch domÛ ve stﬁedu Volar
a v ãásti zvané Staré mûsto dochovala do souãasnosti.
Naﬁízením vlády âeské republiky ã. 127/1995
Sb. ze dne 24. kvûtna 1995 „o prohlá‰ení území
ucelen˘ch ãástí vybran˘ch mûst a obcí s dochovan˘mi
soubory lidové architektury za památkové rezervace“
byla vyhlá‰ena „vesnická památková rezervace Volary“. Mimoto jsou jednotlivé volarské domy a dal‰í
roubené objekty vedeny jako kulturní památky. Lidovou architekturu Volar pﬁedstavují vedle volarsk˘ch
domÛ i roubené stodoly a seníky v lukách. Vût‰ina
z památkovû chránûn˘ch volarsk˘ch objektÛ je v soukromém vlastnictví a slouÏí k trvalému ãi rekreaãnímu
bydlení, coÏ je v pﬁípadû zájmu nutno respektovat.

