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Lanšperský betlém

Příběh příběhů, odehrávající se na Boží hod
vánoční, uchvacuje už více než dva tisíce let.
Adventní čas s tajemstvím očekávání Spasitelova
příchodu, dvanáct vánočních nocí mezi Narozením Páně a Zjevením Páně je jedno velké mystérium, ve kterém se v průběhu času smísily pohanské
a křesťanské tradice.
Když František z Assisi v roce 1223 celebroval
u Greccia v Umbrii půlnoční mši, kde nechybělo
ležící dítě zavinuté v hadrech mezi oslem a volkem
a klanějící se pastýři, nemohl tušit, že vstoupil také
do dějin betlémářství. I když se živá scéna obešla bez
Panny Marie, svatého Josefa, bez stáje nebo jeskyně.
V Čechách a na Moravě se o stavění jeslí v kostelích
zasloužili od 60. let 16. století jezuité a později o rozšíření lidových jesliček také nechtěně císař Josef II.,
když betlémy vykázal z církevních prostorů.
České lidové betlémářství vneslo do vánočního
času pohádkovou poetiku a přizpůsobilo ho domácím poměrům. Zobrazuje všední, vysněný i reálný,
život lidí na vesnici i v malých městečkách.
Lanšperský betlém navazuje na tradici přenosných jesliček a na umění orlickoústeckých betlémářů, kteří své figurky mnohdy rozmístili do různorodých vztahů. I on z dálky působí jako pestrý gobelín.
Vzdává hold zakladateli lanšperského hradu a jeho
panství Přemyslu II. Otakarovi, který shodou okolností žil ve stejném století s duchovními osobnostmi Františkem a Klárou z Assisi a Anežkou Českou.
Žehnajícímu Vykupiteli lidstva se ve sklepení zříceniny lanšperského hradu dále klaní Přemyslův syn,
český král Václav II., opat zbraslavského kláštera
Petr Žitavský a bezejmenný lanšperský rytíř. Panna
Maria podle gotických zpodobení klečí a sv. Josef
stojí a opírá se o hůl.
Prozatím první písemná zpráva o Lanšperku
pohází z roku 1285, kdy hrad Václav II. daroval své-
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mu otčímovi Závišovi z Falkenštejna. Po založení
kláštera ve Zbraslavi se Lanšperk se svým územím,
oblastí ústecko-třebovskou a lanškrounskou, stal
Václavovým rozhodnutím cisterciáckým majetkem.
Poděkoval tak Bohu za překonání tíživé situace
v Českém království. Dějinné události vylíčil v latinsky psané Zbraslavské kronice třetí opat zbraslavského kláštera Petr Žitavský, obnovitel lanšperského probošství.
Lukášovo evangelium uvádí, že jako první se do
Betléma seběhli podívat pastýři, které z nočního
spánku probudil Anděl Páně. V našem příběhu se
Boží posel zjevuje u novogotické lanšperské kaple
Nanebevzetí Blahoslavené Panny Marie a pastýři
odpočívají pod jednou z místních lip.
Vesnička Lanšperk se původně jmenovala Budy
nebo městečko Budy pod zámkem Lanšperkem.
V jejím okolí se pěstoval chmel, na hradě nebo
v podhradí byl pro panskou potřebu pivovar, který
zanikl někdy koncem 16. století. Chmel byli lanšperští poddaní povinni očesat. V Budách žilo devět
osob povinných robotou. Desátým byl krčmář, který sice byl od roboty osvobozen, ale musel odebírat
a čepovat pouze panské pivo a kořalky. Ostatních
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devět poddaných se postaralo o panský len, o sázení
zelí a úklid zámku. Do zámeckých sklepů spouštěli
a vytahovali víno a pivo, robotovali u zámku a chodili na hony vlků.
Zajímavostí betlému je přítomnost diskutujících nad novou mimořádnou událostí, budoucích
darovníků. Nemůže chybět zemědělec, děvečka,
kovář, lazebnice, hudebníci, hostinský a řezník
v jedné osobě. Pod jabloní u lanšperské zvoničky, v podobě z druhé poloviny 19. století, se krčí
mírumilovná dobrodějka Grů a, která podle
pověsti pomáhá Lanšperským v těžké době, napravuje křivdy a trestá nepoctivce. Po staletí odnášela
z lanšperského hradu poklady, kterými pomáhala
místním chudým.
Nedílnou součástí betlému jsou ovečky a samozřejmě beránek. Prvotní křesťanské umění zobrazuje
dvanáct ovcí jako apoštoly s Beránkem božím uprostřed. Zajíc vykukující ze skály je symbolem pohanů
a hříšníků, kteří se s lítostí zpovídají a nalézají cestu
k Bohu. Půvabný bílý pes je personifikovaná Věrnost.
Vlk jako symbol zla je počinem středověku a kohout
zvěstovatelem pravého světla. Právě on ochránil
Lanšperk od vítězství zla. Je hrdinou místní pověsti
o Čertově mostu, jež vypráví příběh o dvou rytířích
lanšperského a žampašského hradu, kteří chtěli
pokořit kopce a údolí. A tak lanšperský pán povolal ku pomoci samotného vládce pekel, kterému
vlastní krví upsal směnu své duše za přímý most
z hradu Lanšperka na hrad Žampach. Lucifer měl
pouze jednu podmínku. Přes noc nesměl zakokrhat jediný kohout. Proto je hradní stráž po celém
panství pobila. Jednoho kohouta se jim však zabít
nepodařilo. Patřil jedné opuštěné a chudé stařence.
Svého kohoutka litovala a schovala pod pekáč na
plotně. Kdepak by slídilům přišlo na rozum hledat
pod pekáčem!
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Za blesků a hromobití se začaly pohybovat
skály a obludné balvany se rovnaly za pomoci
Luciferových pacholků v pilíře. Skoro se už rozednívalo, když se stařenčin kohoutek dostal z úkrytu a zakokrhal. Moc ďábla tak ztratila svou sílu
a místo mostu zbyly Čertovy kameny rozházené
po polích, lukách a lesích. Rytířova duše propadla
peklu následující noc.
Svůj význam v betlémářské ikonografii mají
dřeviny i byliny. Například dub je stromem nebeské a pozemské svrchovanosti, je podpěrou nebes
a Osou světa. Středověké legendy vyprávějí, že
se v jeho listoví zjevovala Madona. Kosmickým
stromem spojující nebe, zemi a podsvětí je buk
lesní. Podpírá a živí vesmír. Strom poznání se ve
středověkém křesťanství často zobrazoval jako
jabloň a plod prvotního hříchu jako jablko. Svatý
Augustin vysvětluje, že strom poznání je součástí
alegorie pýchy. Adam a Eva snědli jablko, a tím se
odsoudili k exkomunikaci a k smrti. Jablko se stalo atributem samotného Krista Spasitele a vykupuje z dědičného hříchu. Na vánočním stromku
připomíná, že Kristus svým narozením umožnil lidstvu návrat do ráje. Lípa srdčitá, národní
strom, je rostlinou ženskosti a ochránkyní rodu.
Areál lanšperské kaple Nanebevzetí Blahoslavené
Panny Marie se pyšní lipovou alejí císaře Františka
Josefa I. Tradovalo se, že vůně jalovce zahání hady
a šťáva z jeho jehličí a bobulí léčí zmijí uštknutí
a kousnutí jedovatých živočichů. Proto se hříchy
přirovnávají k symbolickým hadům a dřevo jalovce ke kříži Krista Spasitele.
Břečťan popínavý je ozdobou zimy a patří lásce.
Používá se i jako vánoční dekorace. Zvyk vychází z pověry, podle níž domácí skřítkové vymýšleli
o vánočních svátcích malé zlomyslné žertíky.
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Květ lilie se pro svou bělost stal obrazem čistoty. Odtud lidové rčení: „Čistá jako lilie.“ Je jako
Matka Boží, která je díky své panenské plodnosti
užitečná světu a zároveň každému člověku milá,
je symbolem Církve a věrné duše. Kromě Panny Marie je lilie připisována také dalším svatým,
například Antonínovi z Padovy, Tomáši Akvinskému i Kláře z Assisi.
Len patří světlu, životu a plodnosti. Sedmikráska oznamuje východ slunce a zavírá se s večerem.
Připomíná narození Krista a klanění Tří králů, je
spojena se Spasením. Od středověku je nenápad-

né květince připisována schopnost předpovídat
lásku. Všeobecně známým se stal zvyk otrhávání
lístků s odříkáváním: „Má mě rád, nemá mě rád…“
Jiný zvyk středověkých dam je už v zapomnění.
Když chtěly dát veřejně najevo, že jsou milovány, dovolily svému kavalírovi, aby si ozdobil štít
dvěma sedmikráskami. Paznehtník je symbolem
Vzkříšení a Věčného Krista, prvosenka knížete
apoštolů sv. Petra, ostružiník Neposkvrněného
početí, pokání nebo lítosti, tykev pomíjivosti života a krátkého štěstí, máta střídmosti, umírněnosti
a moudrosti, ostropestřec mariánský pozemských
bolestí a u Krista a mučedníků dobrovolně podstoupeného utrpení.
Znaky ve spodní girlandě představují malý erb
Sboru pro záchranu hradu Lanšperka, občanského sdružení. Svatý Václav, s korouhví v levé ruce
a štítem s přemyslovskou orlicí v pravé, je znamením vesnice Václavov, vzniklé z bývalého poplužního dvora u lanšperského hradu, později místní
část obce Lanšperk. Figuru následně převzal celý
Lanšperk. Stříbrný dvouocasý lev se zlatou zbrojí
v červeném štítu patří českým králům a Českému
království. Plamenná orlice se zlatou zbrojí ve stříbrném štítu napovídá, že čeští králové Přemysl II.
Otakar a Václav II. vzešli z mocného přemyslovského rodu. Dvě zkřížené motyky jsou původním
znakem vesnice Lanšperk. Heraldickou galerii uzavírá symbol Občanského sdružení pro kapli a boží
muka Lanšperk.
Autor Lanšperského betlému Adolf Lachman
nám přináší dar a rozvíjí tradice betlémářů Orlickoústecka - „Ke cti a chvále Boží a pro potěšení
srdce.“
Radim Dušek, 2011
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Návod na sestavení do skříňky

Schéma a rozměry jednotlivých polystyrenových dílů do skříňky.

Levá část

Střední část

Pravá část
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1. Stavbu Lanšperského betlému zahájíme sestavením
střední části skříňky. Nejprve vlepte části oblohy „dálinu” (D,
E, F) na zadní stěnu skříňky a pak na vnitřní boky.

Návod na sestavení do skříňky

Na sestavení betlému potřebujete:
• nůžky
• řezák, skalpel nebo žiletku
• lepidlo (nejlépe disperzní)
• případně papírovou lepící pásku (vhodná i oboustranná lep. páska)
• pravítko
• špejle, párátka, sirky či dřev. třísky
• barvu na polystyren (nejlépe disperzní, tempera, balakryl, atd.)
• štětec
• sololit nebo karton
• polystyrén
• podložku na vyřezávání

3. Z polystyrenu vyřízněte díly dle rozměrů (str. 3), které sestavíte a natřete viditelně zelenou barvou v odstínu barvy trávy
z vystřihovánky.

4. Na zadní stěnu přilepte vystřižené pozadí
hradního sklepení.

5. Boky sklepení (chléva) natřete barvou
připomínající kamení, podlahu dle odstínu
prken z vystřihovánky.
2. Vlepte pruhy stromů na boky skříňky.

Pozn.: Pro lepší přehlednost návodu, zde vyznačené tloušťky polystyrenových dílů neodpovídají skutečnému měřítku!
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Návod na sestavení do skříňky
9. Postupujte odzadu dopředu. Do nejvyššího patra upevněte skupiny ovcí a o patro níže vlka, zajíce, buk
a jalovec. Napevno je umístěte až ve chvíli, kdy bude
přední stěna nalepená, aby jste jim našli nejlépe
vyhovující pozici.

6. Jako první připevněte vystřižené postavy Svaté rodiny, osla
a volka, opatřené zezadu dřevěným trnem na vpíchnutí do
podložky.

10. Ustřihněte korunu u buku
tak, abyste ho mohli připevnit
mezi strop a podložku kde
vyrůstá.
Nechte si v koruně přečnívající zahnutý díl jako
chlopeň na připevnění ke
stropu skříňky.

7. Přilepte horní polystyrenový díl (strop sklepení)
a natřete jej na zeleno.

11. Napevno přilepte přední stěnu kamenného sklepení.
Nahoře pod obloukem Vám bude
přečnívat polystyrenový díl, ten přelepíte
andělem nesoucí zprávu “Gloria in excelsis Deo!” (viz bod č. 13)

8. Nyní vložte vystřižený hrad, který se lepí přímo
na dálinu, nevpichuje se do polystyrenu. Podlepte
ho kousky sololitu, nebo kartonu v max. tloušťce
5 mm, aby se docílilo viditelného odsazení hradu
od dáliny.

12. Pokud budete přední dva stromy lepit
přímo na tuto stěnu, pro snadnější manipulaci přilepte stromy nejdříve zvlášť
mimo skříňku, poté vsaďte stěnu se
stromy najednou (viz bod č. 14).
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Návod na sestavení do skříňky

13. Nalepte paznehtník, anděla a žebráka na přední stěnu.
Žebráka nalepte na vyznačené místo před buk, kde je viditelný
vržený stín na stěně. Paznehtník dle uvážení můžete opatřit
trnem a zasadit ho za stěnu k vlkovi.

14. Dva přední stromy u vchodu do sklepního
chléva můžete buď přilepit přímo na stěnu, nebo
je podlepit kousky sololitu či kartonu jako tomu
bylo v případě hradu, celek pak bude působit
plastičtěji.

15. Nyní můžete připevnit postavy sv. Kláry a sv. Anežky na
podstavcích před stromy, pak sv. Františka a dva klanějící
se krále, Václava II. a Přemysla Otakara II. Před ně vsaďte
svázaného beránka a ovečky před podstavce obou světic.
K Václavovi II. umístěte kočku. Královskou korouhev Přemysla
Otakara II. podlepte vzadu třískou, aby pevně držela a neohýbala se.

6

Lanšperský betlém

Návod na sestavení do skříňky

16. Do spodního patra umístěte nejprve lanšperského rytíře
a vpravo opata Petra Žitavského. Mezi ně vsaďte spící ovečku,
sedmikrásku a petrklíč. Ke stranám zasaďte len a ostružinu.
Tyto rostliny jsou ve vystříhovánce vícekrát, můžete je použít
i jinde, záleží na Vašem uvážení.

17. Nyní přilepte stromovou girlandu. Nejdříve levou a pravou část, pak horní díl a hvězdu. Hvězdu s listnatým dílem
odměřte přesně tak, aby byla na středu skříňky.

18. Nakonec překryjte dolní rohy
levou a pravou zahrádkou, přes ně
nalepte přední zahrádku s nápisem
Lanšperský betlém a na závěr
do rohu, s mírným odsazením od
hran skříňky, vlepte erby se znaky
českého lva a přemyslovské orlice.
Tím je střední část betlému hotova.
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Návod na sestavení do skříňky

U sestavení levého a pravého křídla skříňky postupujte obdobně jako u střední části betlému.

1. Části dáliny (A, B, C) nalepte přímo na zadní
a boční stěny skříňky. Dolů na boky vlepte stromy.

2. Vystřihněte polystyrenové části dle rozměrů
(str. 3), nalepte je do skříňky a natřete viditelné
části na zeleno.

3. Vystřihněte stromy v pozadí za kaplí a nalepte
je přímo na dálinu.

4. Nalepte přímo na pozadí vystřiženou
Lanšperskou kapli. Podlepte ji opět kousky
sololitu, nebo kartonu v max. tloušťce 5 mm,
aby se docílilo viditelného odsazení kaple od
dáliny. Stejně tak nalepte odsazeného Anděla
Zvěstování.

5. Lípu zastřihněte tak, aby se přesně vešla
mezi podložku a strop skříňky. Nahoře nechte
přečnívat kousek koruny, který Vám poslouží
k přilepení lípy ke stropu. Dole lípu vpíchněte do
polystyrenu.

6. Postupujte odzadu dopředu. Rozmístěte
ovečky a pasáčky na horní patra polystyrenové
konstrukce.

7. Nalepte skálu s kohoutem a dolů umístěte
zbývající objekty a postavy (děvečka, zemědělec,
kovář, pes a nůše).

8. Nalepte levou a pravou stromovou girlandu,
dole zahrádku a nakonec do rohů umístěte
erby Sboru pro záchranu hradu Lanšperka (L) a
Václavova.
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Návod na sestavení do skříňky
1. Části dáliny (G, H, I) nalepte přímo na zadní
a boční stěny skříňky. Dolů na boky vlepte stromy.

2. Vystřihněte polystyrenové části dle rozměrů
(str. 3), nalepte je do skříňky a natřete viditelné
části na zeleno.

3. Vystřihněte vesnici se stromy v pozadí za
zvonicí a nalepte je přímo na dálinu.

4. Nalepte přímo na pozadí vystřiženou zvonici.
Podlepte ji opět kousky sololitu, nebo kartonu
v max. tloušťce 5 mm, aby se docílilo viditelného
odsazení zvonice od dáliny.

5. Rozmístěte hudebníky, jabloň a za ní vykukující dobrodějku Grůfku.

7. Nalepte kamennou zeď a dolů umístěte zbývající objekty a postavy (hudebník, lazebnice,
hostinský, čert a máta).

8. Nalepte levou a pravou stromovou girlandu,
dole zahrádku a nakonec do rohů umístěte erby
vesnice Lanšperka (zkřížené motyky) a Obč.
sdružení pro kapli a boží muka Lanšperk.
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Návod na sestavení mimo skříňku

Pokud sestavujete betlém mimo skříňku, doporučujeme vytvořit pozadí z polystyrénu o rozměru cca 730×330 mm a tloušťce 30-50 mm. Tento díl polepte části dáliny A, B, E, H, I a díly C, D a F, G odstřihněte pryč. Dálina
je vytvořena tak, aby oblaka plynule navazovala (to platí pouze v případě, pokud odstřihnete výše uvedené díly). V dolní části přilepte pásy stromů, které viditelně rozmístěte, aby vyplňovali prostor mezi třemi hlavními
scénami z polystyrenových panelů, které od sebe umístěte cca 15 mm. Dále je nutné změnit tloušťky polystyrenových částí. Důvodem je, že při variantě ve skříňce se některé skupiny lepí přímo na zadní díl skříňky.
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Návod na sestavení mimo skříňku

Při sestavování betlému mimo skříňku zachovejte celé stromy,
vlevo lípu a buk uprostřed, a nechte je vyčnívat nad betlém.

Hvězdu (větší variantu) nalepte na
korunu buku.

Hrad a zvonici můžete podlepit tužším papírem, aby se nevlnily, přilepte k nim dřevěné třísky a umístěte je na stupňovitě
uspořádané polystyrénové díly, místo nalepování na dálinu, jako
tomu bylo ve skříňce.

Kapli můžete podlepit tužším papírem,
aby se nevlnila, přilepte jí dřevěné třísky
a umístěte ji na polystyren.
Sklepení nalepte na polystyrenový díl
130×180 mm o tloušťce 10 mm a vsaďte jej jako
pozadí sklepního chléva.

Opatřete trnem Anděla Zvěstování
a umístěte ho na polystyrénový
podstavec.
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Návod na sestavení

Dálina je vytvořena tak, aby plynule navazovala na sebe, i když ji zkrátíte, nebo ponecháte v celku. Díly dáliny jsou ve vystřihovánce označeny.

1) Dálina- verze do skříňky
Kompletní dálinu v této podobě rozstříhejte a sestavte do skříňky. Boky (A, C, D, F, G, I) a zadní stěny (B, E, H).

2) Dálina - verze bez skříňky
Zkrácenou dálinu (odstřihněte díly C, D, F, G) použijte na betlém mimo skříňku. Je možné ji použít celou, pak je nutné zadní desku vyříznout větší
(viz verze č.1, šíře 950 mm). Vše záleží na Vašem tvůrčím myšlení.

Přejeme Vám příjemnou pracovní zábavu a vydařené dílo!
12

Tip nakonec!
V betlému přiložený barevný náhled si
můžete navíc jednoduše sestavit jako stojatý
plošný betlém. Stačí pouze boční a vnitřní
části se stromy, oddělující jednotlivé scény,
vyhnout libovolně ven či dovnitř (A nebo B),
čímž vytvoříte jednoduché stojny. Pro přesný
ohyb, papír z druhé strany ohybu jemně
naříznete tak, aby se řez rozevřel.
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