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Poezii Vánoc si nikdo neumí představit bez 
rozzářeného stromečku a v Třešti ke stromečku 
musí být i betlém. Město je z hlediska českého 
i evropského ojedinělou betlémářskou lokalitou. 
Betlémářství je ve městě stále živé díky tradici 
mnoha betlémářských rodů již více jak 200 let. 
Betlém je ztvárnění biblického příběhu narození 
Ježíška v chudém chlévě a do dnešní doby 
symbolizuje lásku člověka k člověku.

Počátky betlémářství v Třešti spadají 
do 19. století. Hlavním impulsem byl styk 
třešťských soukeníků s betlémáři z okolí. 
Zpočátku bylo ovlivněno třebíčskými papírovými, 
dále jihlavskými dřevěnými betlémy.

Nejstarší třešťské betlémy byly papírové. 
Postavičky se nejčastěji malovaly na kreslící 
papír, byl používán hlavně starý notový, který 
se vyztužil kostrou ze slabých třísek. Figurky se 
barvily práškovými barvami (v několika případech 
olejovými), rozmíchanými v arabské gumě. Jako 
mističky se používaly lastury škeblí. Velikost 
figurek se pohybovala okolo 10 cm. Mnoho 
betlémů zmizelo přestěhováním majitele, 
prodáním, či požáry, kterými bylo městečko 
několikrát těžce postiženo. Nejstarším 
třešťským betlémářem byl soukeník František 
Jabůrek (1779 – 1848). Velmi cenná sbírka 

papírových figurek je zastoupena v třešťském 
muzeu.

Dřevěné betlémy se v Třešti začínají objevovat 
později, a to ve druhé polovině 19. století 
a postupně vytlačují betlémy papírové. Mezi 
první tvůrce patřili truhláři a jedním z prvních byl 
truhlář Matěj Suchý (1820 – 1900). Významnou 
osobností byl malíř, řezbář a sochař František 
Klaus ze Stonařova (1815 – 1890), od kterého 
zprvu třešťští betlémáři figurky nakupovali. 
Zajímavostí je, že obličeje figurek tvořil z chleba. 
Nejvíce rozšířeny jsou figurky od Aloise 
Boudného z Brtnice. Zpočátku se postavičky 
nevyráběly z jednoho kusu dřeva, neboť to 
bylo složité a vyžadovalo to zručnost. Figurky 
se vyřezávaly a doposud vyřezávají hlavně 
z lipového dřeva. Někteří řezbáři vyřezávali 
podle vlastní fantazie, jiní podle předlohy, 
kterou si nakreslili na špalík dřeva a pak pilkou 
a dlátem dali postavě hrubý tvar. Pomocí 
dlátek, nožíků, nebozezů a rydel vytvořili figurku 
k obrazu svému. Někomu stačil k vyřezání 
pouze ševcovský knejp (jednoduchý nůž). 
Hotovou postavičku začistili skelným papírem, 
potřeli tmelem a nabarvili. Od práškových 
barev se přešlo k barvám temperovým. 
Velikost současných betlémů se pohybuje od 
1,2x1,5 m, do 8,5x3 m. Pro třešťské betlémy 

je typická tzv. třídílná kompozice – město – 
zbořeniště – pastviny, kterou si od dávných dob 
zachovali dodnes. Krajina, prostoupena údolími, 
jeskyněmi a skalnatými hřbety, je vytvořena 
z pařezů, mechu a jiných přírodních materiálů. 
Stupňovitě se zvedá k horizontu, kde přechází 
v krajinu malovanou, která se nazývá „lončoft“, 
jež lemuje pozadí celého betléma. Krajina 
třešťských betlémů není obrazem krajiny v okolí 
Jeruzaléma, ale je fantazií každého betlémáře. 
Každý rok před zahájením adventu přestavují 
členové spolku všechny betlémy, a tak je každé 
Vánoce vždy vidět betlém jinak komponovaný 
a vylepšený.

Třešťské betlémářství je významným 
dokladem lidového umění. Tuto tradici se snaží 
udržet a rozšířit místní lidoví řezbáři – amatéři 
z různých profesí, dále Spolek přátel betlémů, 
který byl založen v roce 1997 a má přes 60 členů. 
Mládež je soustředěna v řezbářském kroužku 
při DDM.

V Schumpeterově domě je stálá expozice 
betlémů. Část je v pobočce muzea Vysočiny 
a část v expozici Spolku přátel betlémů v zadním 
traktu domu. Krásu lidového řezbářství lze 
obdivovat od 26. prosince do 2. února ve více jak 
15 domácnostech, kde jsou návštěvníci srdečně 
vítáni.


