
Kostel sv. Václava v Křižanově 

Návod: 

Model vytiskněte na 200g 

papír. Při lepení doporučuji 

nejdříve slepit modře 

očíslované jednotlivé části 

(domy, střechy, schodiště, 

věže, vchody apod.), poté je 

slepit k sobě, celek nalepit 

na podstavec a nakonec 

přidat doplňky (parapety, 

stříšky opěrných zdí, křížek, 

osazení apod.). Model 

můžete oživit trávou, keřem 

či stromem. 

Měřítko: 1:200 

 

Historie (Petr Uhlíř): 

Křižanov – městečko na úpatí Českomoravské vysočiny. 

První písemné dokumenty, ze kterých lze odvozovat historii kraje i míst v okolí Křižanova, jsou spojeny s 

kolonizací pohraničního pralesa mezi Čechami a Moravou koncem 12. a začátkem 13. století. To je období 

vlády českých králů Přemysla Otakara I. a Václava I. Z této doby pochází i první písemná zmínka o kostele. Je 

datována rokem 1239. Od pár desítek let později, roku 1297 je již Křižanov označován jako městys. Lze se tedy 

právem domnívat, že městečko i kostel mají svůj počátek daleko dříve. 

Prvním historicky známým majitelem Křižanova byl Přibyslav, který dostal za své zásluhy od krále Václava I. 

část pohraničního pralesa mezi Čechami a Moravou (tzv. úděl). Tento úděl se rozprostíral od dnešního 

Havlíčkova Brodu po Velkou Bíteš. Za manželku si pan Přibyslav vzal dvorní dámu královny Kunhuty Sybilu. Za 

sídlo si zvolili Křižanov. Oba byli podle podání kronik velmi zbožní. Pan Přibyslav nenechal postavit v Křižanově 

žádný kostel. To by jistě kronikáři zapsali. Z tohoto faktu je možno odvodit, že původní románský kostel stál v 

Křižanově před tím, než přešel do vlastnictví pana Přibyslava. 

Jak šel čas, měnili se majitelé i doba. Anežka ze Švábenic, Lhotští ze Ptení, Volf Křinecký z Ronova, Jiří Sieghard, 

Eleonora hraběnka z Oppersdorfa. To je jen několik jmen z dlouhé řady majitelů panství. 

Kostel prošel za staletí své existence složitým stavebním vývojem. Kostelní budova měla svá období rozkvětu i 

úpadku. Podoba kostela, tak jak jej můžeme vidět dnes, je výsledkem barokní přestavby v roce 1678. V 

průběhu staletí byla lidskýma rukama a vůlí formována sice složitá, ale z každého úhlu pohledu krásná, až 

líbezná stavba, dominanta nejen městečka Křižanova. 

 

 

PS: Pokud se Vám model líbí, napište mi. Pokud se Vám nelíbí, nebo máte nějaké připomínky či náměty na 

vylepšení, napište mi též. Děkuji. pavel.styl@seznam.cz, http://papir.pavelstyl.cz 


























