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Historie obce 
 Na cestě z Jindřicova Hradce do Dačic leží malá obec LIPOLEC. 

 Ves vznikla důsledkem německé kolonizace – záborem území spravovaném z 
rakouského hradu Raabs. Po skončení rakouského záboru byla obec zřejmě 
součástí landštejnského panství. Poprvé se v písemných pramenech objevuje 
v roce 1392, kdy Jindřich z Hradce daroval dva lány lesa faře v Slavonicích. 
Roku 1399 byla ves prodána  Jindřichem z Jindřichova Hradce pánu 
Volfgangovi Krajíři z Krajku, společně se zbořeným hradem – opevněním 
Bělkov (Bílkov) a obcí Bělkov a dalšími namovitostmi. 1487 si Volfgang 
Krajíř ponechal s městečkem Dačicemi také ves Lipolec. Roku 1610 bylo také 
městečko Lipolec prodáno společně s Dačickým panstvím Vilému Dubskému 
z Třebomyslic. Od té doby sdílel s Dačickým panstvím stejné osudy až do 
r.1849. Roku 1610 byla ves nazvána městečkem. Není známo, kdo mu udělil 
tržní právo – to městečko prodalo Dačicím v polovině 18. století. V letech 
1850 až 1855 patřil Lipolec pod Podkrajský úřad v Dačicích. 

 Pozn.  

 (Město Dačice obdrželo právo výročního jarmarku na svátek sv. Mikuláše r. 
1464 od krále Jiřího z Poděbrad.)  



Kostel sv. Lamberta 
 Jedná se o jednolodní – původně gotický kostel z 14. 

století. Má 17 metrů vysokou hranolovou věž s dřevěným 

podsebitím – nejvyšší dřevěné patro je neseno na 

krakorcích. Kostelík patřil zřejmě k opevněným kostelům. 

Stavba je jednolodní, obdélníková, s polygonálně 

uzavřeným presbytářem.  Později byl kostel zcela zničen 

(požárem po zásahu blesku r 1865) – kromě věže – a byl 

znovu přestavěn dačickým stavitelem F. Silkou. Práce byly 

dokončeny r. 1868. 

 Původní kostel měl plochostropou loď, dnešní klenby 

pocházejí z oprav v druhé polovině 19 století. 

 Ze středověké stavby je původní ještě západní štít a obě 

západní nároží. 



Původně byly na věži 3 zvony. V současné době jsou zde 

zvony 2 – z roku 1666 (225 Kg) a z roku 1840 (23kg).  (Zvon z 

roku 1506 o váze 450 kg se nedochoval.) Věž je postavena z 

lomového kamene bez omítky. 
V případě nutnosti mohla vrchní patra věže sloužit jako 

krátkodobé útočiště před nepřáteli. 



Kostel sv. Lamberta 



Zdroje 

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Lipolec 

 Dačický listinář -  Dr. František Křížek; Dačice 

1941 

 Autor fotografií Mgr. Lenka Hrubá 

Konec 

Zpět na začátek 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lipolec

