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Lidové vesnické stavby a historická vesnická sídla jsou 
nepochybně jedním z nejdůležitějších kompozičních 
prvků formujících obraz krajiny venkova. Současně ale 
také vypovídají mnohé o životě, myšlení i duchovním 
světě našich předků, kteří zde v průběhu staletí toto 
hmotné kulturní dědictví vytvořili a zanechali. Vývoj 
lidové vesnické architektury prošel po staletí složitým 
procesem, který vyvrcholil v průběhu 18. a 19. století 
v důsledku rozdílných podmínek a dalších faktorů 
(jmenujme zejména geografické, přírodní, hospodářské, 
sociální, kulturní, etnické a administrativně správní) 
vznikem mnohotvárného a pestrého spektra 
regionálních typů lidové architektury a jejich lokálních 
forem. Přestože hlavně ve druhé polovině 20. století 
prožila vesnice dramatickou proměnu provázenou 
zánikem značného množství původních staveb, 
představuje dosud dochovaná vesnická stavební tvorba 
důležité svědectví o naší minulosti, kterého bychom si 
měli vážit a pečovat o něj. 
Liberecký kraj, ač svou rozlohou nejmenší, po stránce 
rozmanitosti, početnosti i zachovalosti lidových 
vesnických staveb patří mezi nejbohatší u nás. 

Prakticky celé jeho území, až na nevelká pásma 
podél řek, pokrývá členitý kopcovitý terén stoupající 
k pásmům pohraničních Lužických a Jizerských hor 
a Krkonoš. Je to krajina romantická, hojně zalesněná, 
s neobyčejnou koncentrací historických památek 
a přírodních krás, z nichž asi nejznámější jsou unikátní 
skalní města a útvary. Právě dřevo z rozlehlých lesů 
a téměř všude se vyskytující tvárný pískovec byly 
převažujícím stavebním materiálem používaným 
obyvateli venkova, ale často i měst, na budování svých 
obydlí. Dá se říci, že tesařské i kamenické řemeslo zde 
dosáhlo na našem území svého vrcholu. Dokladem 
jsou mistrovsky provedené lomenice obytných 
domů, profilované podstávky, pavlače i další součásti 
vesnických usedlostí nebo kamenné portály, ostění 
i jiné stavební články a především drobná sakrální 
architektura v krajině, jež jsou obdivuhodnými díly 
místních lidových umělců. 
Přestože existuje řada dokladů předhistorického 
osídlení Libereckého kraje, organizovanější kolonizační 
činnost zde nastává postupně až od 12. století díky 
působení nově zakládaných klášterů a zejména 

Krajina Českého ráje s Troskami
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4/ 5/

pak ve 13. až 14. století v souvislosti s tzv. velkou 
kolonizací, prováděnou zpravidla německými 
osadníky. Výsledkem tohoto vývoje byl vznik 
základní sídelní sítě, jež se bez podstatnějších změn 
dochovala podnes. Svou půdorysnou dispozicí šlo 
převážně o protáhlé údolní řadové lánové nebo lesní 
návesní vsi, spíše sporadicky v rovinatém terénu to 
byly centrální typy vesnic a v horských oblastech 
někdy též osady s nepravidelnou zástavbou. Původní 
obyvatelstvo území jižního Českolipska a Podbezdězí 
bylo až do třicetileté války slovanské, ale v důsledku 
válečných událostí tohoto období jeho počet poklesl 
až o polovinu a noví osadníci přicházející po polovině 
17. století byli téměř výhradně Němci (zejména 
z blízkého Saska) a dosud Čechy obývané území 
bylo postupně germanizováno. V průběhu 16. až 19. 
století byly v souvislosti s podnikatelskou činností 
šlechty zakládány četné sklářské, hornické, železářské, 
dřevorubecké a jiné osady především v obtížně 
dostupných horských terénech a osidlovací proces se 
tím tak uzavírá. Z národnostního hlediska byla tedy až 
do konce druhé světové války větší část Libereckého 
kraje etnicky německá, českými obyvateli zůstalo 
osídleno především Pojizeří (Český ráj) a Podkrkonoší. 
Typologicky se lidový dům na území Libereckého 
kraje dělí do několika větších oblastí se specifickými 
lokálními formami, které se vyznačují jak určitými 
shodnými znaky, tak častou variabilitou v okrajových 
pásmech, jež jsou podrobněji popsány v jednotlivých 
kapitolách. Konstrukčním a materiálovým řešením 
jde převážně o stavby roubené, nahrazované od 19. 
století často objekty zděnými, vycházející v základní 

prostorové i hmotové skladbě z dřevěných vzorů. 
Najdeme zde i konstrukce hrázděné, užívané v patrech 
a štítech obytných domů a při stavbě hospodářských 
objektů. Ojedinělý je celý tento region plošným 
výskytem vesnického patrového domu, který se vyvinul 
v závislosti na konkrétních podmínkách v odlišných 
podobách na různých místech. Je třeba také 
připomenout dochované zbytky roubené architektury 
měst a městeček, jež kdysi tvořila převážnou část 
jejich historické zástavby. V horských a podhorských 
oblastech se zase ve vesnickém prostředí zachovala 
řada dokladů průmyslové, zejména sklářské, výroby, ať 
už jde o brusírny a mačkárny skla, faktorské domy aj., 
která silně ovlivnila život zdejších lidí a spoluvytvářela 
též ráz této krajiny. Tu si jistě nelze představit ani bez 
početné skupiny půvabných drobných solitérních 
kamenných sakrálních památek dosahujících značné 
umělecké úrovně a odrážejících v motivickém 
ztvárnění kolorovaných reliéfů, skulptur i drobných 
výklenkových kapliček duchovní i světský život jejich 
tvůrců. 

Díky velkému počtu zachovalých původních 
lidových staveb i celých vesnických sídel nebo 
jejich částí se na území Libereckého kraje setkáme 
se značným množstvím jednotlivých památkově 
chráněných staveb lidové architektury a také s řadou 
vesnických památkových rezervací (8) a zón (10), ale 
i s městskými památkovými zónami s dochovanou 
zástavbou venkovského charakteru (13). Neexistuje 
zde sice žádné větší muzeum lidového stavitelství 
v přírodě, ovšem svou činnost tu rozvíjí četná menší 
soukromá nebo obecní muzeální zařízení umístěná 
v objektech lidové architektury s národopisnými 
a historickými expozicemi. Svoje ocenění si zasluhují 
jistě i rekreanti – „chalupáři“, jimž můžeme děkovat 
za záchranu mnoha cenných vesnických staveb, které 
by jinak ve vysídleném pohraničí nenávratně zanikly.

Publikace vychází jako příspěvek ke Dnům lidové 
architektury Libereckého kraje, které se uskuteční 
ve dnech 14. – 20. července 2014 a jejichž 
centrem bude oblast Pojizeří mezi Turnovem, 
Malou Skálou, Železným Brodem a Semily. Tady 
se koncentrují aktivity spojené s propagací zdejší 
lidové architektury doprovázené programem určeným 
pro širokou veřejnost i dětské návštěvníky. Naším 
cílem je upozornit na toto jedinečné dochované 
kulturní dědictví a motivovat a inspirovat všechny 
k ohleduplnější, cílevědomější a systematičtější péči 
o něj. /PB

Horní Štěpanice, okr. Semily
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Český ráj a střední Pojizeří
Českým rájem byla v druhé polovině 19. století 
nazvána krajina, kde jsou přírodní hodnoty umocněny 
historickými památkami. Tepnou regionu je řeka Jizera, 
která se svými přítoky Kamenicí a Oleškou tvoří spojení 
mezi drsným krajem Jizerských hor, Železnobrodskem, 
Maloskalskem a Mnichovohradišťskem. Region patří 
k tzv. starému sídelnímu území. Na ranou kolonizaci 
tu poukazuje půdorysná dispozice vesnic. Osady 
tvořené nepravidelně sdruženými shluky domů zde 
vznikaly na vyvýšených polohách v blízkosti vodních 
toků. Tam, kde byl terén méně členitý, tvořily shluky 
kolem návesního centra, ve tvaru obdélníku, kruhu, 
elipsy či podkovy, výjimkou nebyla ani centra 
trojúhelníková se záhumenicovou plužinou. Údolní 
lánové vsi byly v povodí Jizery zakládány až ve druhé 
polovině 13. století. Novověká kolonizace zahustila 
řídce zastavěné osady chalupnickými usedlostmi. 
Od konce 18. století byly vesnice budovány 
na složitějších půdorysech žebrového nebo křížového 
tvaru. Výstavba pronikla do proluk podél komunikací, 
při vodních tocích se budovaly mlýny, pily, hamry, 
brusírny, valchy aj. V lidovém stavitelství v oblasti 
Českého ráje a středního Pojizeří převažují dva 
základní stavební typy. Patrový dům, typický pro oblast 
Maloskalska a Železnobrodska, Turnovska a Sobotecka 
se svým uspořádáním řadí k typu „severočeského 
domu“. Stavěl se v prostředí bohatších zemědělců. 
Potřeba zvětšit užitný prostor domu vedla k rozšíření 
původní přízemní dispozice (světnice, síň, komora 
a chlév) o obytný prostor v patře, který sloužil jako 
komory či výměnek, od konce 19. století i ke spaní. 

Do komor v patře se vcházelo z pavlače, která vede 
po délce patra z nádvorní strany. Z druhé poloviny 
18. století se vzácně dochovaly křížové světničky 
vestavěné do podkrovního prostoru nad světnicí 
(na Turnovsku a Sobotecku) nebo přímo do střechy 
nad vstupem do domu (Příšovice). Úprava roubeného 
patra se odrazila zvýšením štítu, dále řadou sloupků 
kolem obvodních stěn, tzv. podstávkou, jež podpírá 
vysunutá zhlaví stropních trámů. Základ konstrukce 
patrového domu tvoří stěny z trámů sroubených 
na úhel nebo začepovaných do sloupků. V průčelí 
na ně navazují bohatě skládané lomenice, členěné 
do polí orámovaných vyřezávanými lištami. Převážně 
sedlové střechy patrových domů kryly došky, šindel, 
na Železnobrodsku břidlice. Hospodářské usedlosti 
bohatých zemědělců tvořily pravidelné dvorce. Oproti 
zahradám byly uzavřeny stodolou, od komunikace 
je odděloval vysoký plot s bránou. Stodoly stávaly 
zpravidla jen u velkých usedlostí. Jejich konstrukci 
tvoří sloupky s roubenými nebo prkennými stěnami, 
s volnými spárami mezi trámy. Byly budovány 
na půdorysu obdélníka, s příčným průjezdem 
a sedlovou střechou. Velmi častým typem hospodářské 
budovy byl vedle stodoly špýchar, stojící samostatně 
uvnitř zahrady. Sloužil k uskladnění obilí, zásob nebo 
zemědělského nářadí. Vedle patrových staveb se 
na území Českého ráje a Pojizeří setkáme s domem 
přízemním. Nízké roubené chalupy s tradičním 
trojprostorovým půdorysem (světnice – síň – komora, 
či světnice – síň – chlév), chráněné bedněným 
zápražím a kryté mohutnými sedlovými střechami, 
bývaly rozsety nepravidelně na svazích, kolem návsí 
a podél cest. Štíty domů byly opatřeny výstavnými 

Dlaskův statek, okr. Semily

Malá Skála – Boučkův statek, okr. Jablonec nad Nisou
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lomenicemi s bohatě profilovanými římsami ve vrcholu 
s kuklou. Původní šindelové střechy postupně mizely 
pod lepenkovou krytinou nebo břidlicí. Zemědělský 
charakter těchto usedlostí připomínají pouze chlévy. 
Zaujímají místo jedné z komor a vchází se do nich 
přímo ze síně, anebo mají vchod ze zápraží, krytého 
přesahující střechou. Roubení doplňuje omítané 
obílené zdivo z kamene – v této oblasti neméně 
důležitého stavebního materiálu. 

Památky lidového stavitelství se zachovaly v obcích 
Dolánky u Turnova, Modřišice, Příšovice, Sobotka, 
Přepeře u Sobotky, Kacanovy, Malá Skála, Železný 
Brod, Semily, Jilemnice a na mnoha dalších 
místech. /VJ

 
Západní Podkrkonoší
Za Ještědsko-kozákovským hřbetem se ve směru 
k hraničním krkonošským horám rozprostírá pozvolná 
kopcovitá krajina západního Podkrkonoší.
Toto území bylo pro svoji relativní odlehlost soustavněji 
kolonizováno až v průběhu 14. století a svoji 
dominantní pozici si v něm na rozdíl od sousedních 
německojazyčných oblastí obhájil především český 
živel.
Charakter zakládaných vsí zde byl od počátku 
jednoznačně předurčen reliéfem krajiny a strukturou 
komunikačních tras, a proto tu ve většině případů 
nalezneme tzv. lesní lánové vsi, ve kterých jsou 
jednotlivé usedlosti s lány pozemků soustředěny podél 
cest a vodních toků. Jednoznačně definována byla 
také materiálová skladba zástavby, určená především 

dostatkem stavebního dříví a relativním nedostatkem 
kvalitního kamene. Region tedy z dnešního pohledu 
řadíme do stavební oblasti dřevěného roubeného 
domu. 
Na rozdíl od lokalit ve středním Pojizeří se nám 
zde ani v podobě dokumentace nezachoval žádný 
z archaických typů roubených objektů. Stavební 
vývoj tu tedy můžeme důkladněji sledovat zhruba 
od poslední čtvrtiny 18. století, kdy v oblasti došlo 
k masivní obměně původního stavebního fondu. 
Obytné domy se tehdy ve většině případů nově 
zřizovaly jako přízemní, poloroubené, se sedlovou 
střechou, založené na obdélném půdorysu, příčně 
rozděleném na roubenou světnici s pecí, průchozí 
roubenou nebo zděnou síň se zděnou černou kuchyní 
a zděnou hospodářskou část. Do domu a chléva 
se vstupovalo z boční podélné náspi s obedněným 
závětřím, suchým záchodem a přilehlým hnojištěm. 

Všeň, okr. Semily

Nová Ves nad Popelkou – bývalá kovárna, okr. Semily

Jilemnice – Zvědavá ulička, okr. Semily
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U obytných stavení s charakteristickými bohatě 
vyřezávanými štíty byly dále stavěny roubené stodoly 
se sedlovými střechami, přízemní (ale také patrové) 
roubené špýchary, výměnky, mléčnice a další drobné 
účelové stavby. 
Vesnické a nezřídka také městské roubené domy 
drobných řemeslníků, rolníků a domácích tkalců 
v oblasti západního Podkrkonoší byly svým 
charakterem spíše skromné a ryze účelové. K jejich 
specifickým znakům však patřily (a v okolí Nové Vsi 
nad Popelkou, Pasek nad Jizerou a Vysokého nad 
Jizerou doposud patří) výpravné, bohatě vyřezávané 
střešní štíty (tzv. lomenice), jejichž podobu k absolutní 
řemeslné dokonalosti dovedli především tesařští mistři 
z Nové Vsi nad Popelkou Josef Stránský a František 
Fendrych.
Region západního Podkrkonoší je na památky roubené 
lidové architektury velmi bohatý. K návštěvě lze tedy 
mimo jiných doporučit především vesnické památkové 
rezervace v Lomnici nad Popelkou a Železném 
Brodě a dále městskou památkovou zónu v Jilemnici, 
uchovávající ve čtvrti za kostelem unikátní soubor 
roubených domů z konce 18. století, soustředěný 
v tzv. Zvědavé uličce. /TKe

Západní Krkonoše 
Na horním toku řeky Jizery se při jejím levém břehu 
strmě zdvihají svahy předhůří západních Krkonoš.
Území, jehož severovýchodní část má spíše horský 

charakter, bylo soustavněji kolonizováno od konce 
14. století a až do roku 1945 bylo osídleno smíšeným, 

česko-německým obyvatelstvem (mimo města však 
obecněji platilo, že čím větší byla nadmořská výška, 
tím vyšší byl podíl německy mluvících usedlíků). 
Charakter zde zakládaných vsí byl od počátku 
jednoznačně předurčen reliéfem horské krajiny, 
a proto tu ve většině případů nalezneme spíše enklávy 
s rozptýlenou zástavbou a plužinami rozdělenými 
do nepravidelných šachovnicových útvarů. V údolí 
potoků se však nezřídka vyskytují také vsi lánového 
typu.
Od počátku byla jednoznačně definována také 
materiálová skladba nemovitostí určená především 
dostatkem stavebního dříví a relativním nedostatkem 
kvalitního kamene. Region tedy z dnešního pohledu 
řadíme do stavební oblasti dřevěného roubeného 
domu. 
V nižších nadmořských výškách byl charakter obytné 
zástavby typologicky velmi blízký charakteru zástavby 
v sousedním Podkrkonoší. Zhruba od konce 18. století 
se zde tedy začínají objevovat přízemní poloroubené 
domy se sedlovou střechou, založené na obdélném 
půdorysu, příčně rozděleném na roubenou světnici 
s pecí, průchozí roubenou nebo zděnou síň 
se zděnou černou kuchyní a zděnou hospodářskou 
část. Do domu a chléva se vstupovalo z boční podélné 
náspi s obedněným závětřím, suchým záchodem 
a přilehlým hnojištěm. U obytných stavení byly dále 
zřizovány roubené stodoly se sedlovými střechami 
(často se stěnami obíjenými šindelem), dřevníky, 
mléčnice a další drobné účelové stavby. 
Ve vyšších nadmořských polohách byly pro potřeby 
tzv. budního hospodářství zřizovány roubené stavby 
(tzv. boudy), sloužící v letních měsících k ustájení 
paseného dobytka. 

Františkov, okr. Semily

Horní Dušnice, okres Semily
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Region západních Krkonoš je na památky roubené 
lidové architektury velmi bohatý. K vybraným 
lokalitám, které by však návštěvník rozhodně neměl 
minout, patří především obce Buřany, Horní Dušnice 
a Poniklá a dále okrajové části měst Rokytnice 
a Jablonec nad Jizerou. /TKe

Jizerské hory
Jizerské hory patřily vždy k nejméně pohostinným 
a přístupným oblastem českých zemí. Do lesnaté 
krajiny pronikala sídla až v pozdním středověku 

a novověku. Osady archaického centrálního typu 
byly zakládány při důležitých cestách. V nejvyšších 
polohách, kde nebyly podmínky pro zemědělství, 
ale jen pro budařský způsob hospodaření, proběhla 
kolonizace až v 17. a 18. století. Usazovaly se 
zde především rodiny, které se vedle skromného 
dobytkářství věnovaly nejrůznějším formám domácké 
výroby. Pozůstatkem tohoto období jsou nízké roubené 
domky s vysokými šindelovými střechami, nepravidelně 
rozseté ve svazích. Na přelomu 18. a 19. století se 
v členité jizerskohorské krajině, poznamenané všemi 
projevy národnostního rozhraní, vyvinulo několik 
výrazných značně odlišných typů lidové dřevěné 
architektury. Rozmezí mezi nimi tvoří nejvýše položená 
lesnatá slatinná oblast, kam proniklo jen několik 
sklářských enkláv. Od severozápadu, z Frýdlantska 
a Chrastavska, proniká do Jizerských hor architektura 
hornolužického typu s hrázděnými patry a polopatry, 
spočívajícími na podstávkách. Takové domy dodnes 
najdeme v Bílém Potoce, Hejnicích, Raspenavě, 

Oldřichově v Hájích nebo ve Fojtce. Podstatně 
odlišný ráz má architektura v českých vesnicích 
na jižních a jihovýchodních svazích horského masivu. 
Sem zasahuje typ lidového domu horního Pojizeří, 
příznačný především pro Vysocko. Reprezentuje ho 
přízemní nízký roubený dům, s chráněným bedněným 
zápražím, s mohutnou sedlovou střechou s námětky, 
s lomenicí členěnou do několika horizontálních pásů 
a s balustrovým vlysem, tzv. kočičí procházkou, 
chráněnou strmou šindelovou kuklou. Domy měly 
zděnou síň, za ní komoru a malý chlév, přístupný 
ze zápraží. Téměř neporušené chalupy tohoto typu 
se zachovaly v Pasekách nad Jizerou, ve Zlaté 
Olešnici, Rejdicích, ve Stanovém. Interiéry domů 
byly jednoduché. Do světnic se dříve musely často 
vtěsnat kromě viklovacího stolu i stolice na navlékání 
korálů tak, aby zde zůstalo místo na vaření, stolování 
a spaní. V sousedství obytných domů stávaly 
dříve i drobné hospodářské stavby, volně stojící 
uvnitř zahrad – špýchary, sušárny ovoce, dřevníky 
a kůlny. Byly většinou zbourány nebo dnes slouží 
jako součást rekreačních staveb. Na vysocký typ 
navazuje architektura užší jablonecké oblasti. Zde 
tesaři stavěli podobné roubené domy jako v horním 
Pojizeří. Jedná se o jednoduché stavby se zděnou 
hospodářskou částí a roubenou světnicí, s členitými 
lomenicemi a profilovanými okenními šambránami. 
V druhé polovině 19. století se některé z těchto 

objektů výrazně změnily. Mohutné roubené stěny 
zmizely pod šalováním ze svisle kladených prken 
s úzkými lištami a obloučkovými vlysy. Lomenice 
byly členěny podobným způsobem nebo byly pokryty 
různobarevnou břidlicí skládanou do geometrických 

Bedřichov, okr. Semily

Paseky nad Jizerou, okr. Semily
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vzorů, postupně barevně zvýrazňovaných eternitovými 
šablonami. Celkový charakter lidového stavitelství 
Jizerských hor dotváří řada drobných sakrálních staveb 
– kapliček, budovaných ze žulových či pískovcových 
kvádrů a stavby technické. Vedle driket a brusíren 
mají výjimečné řešení mostky ze žulového kamene, 
které byly budovány jako součást regulace vodních 
toků, jejichž břehy byly vyzdívány lomovým kamenem 
z balvanů v okolí. 
Památky lidového stavitelství najdeme především v osadě 
Jizerka, v Josefově Dole, v Albrechticích, v Oldřichově 
v Hájích nebo v Pasekách nad Jizerou. /VJ

Frýdlantsko
Frýdlantský výběžek lze velmi jednoznačně vymezit 
masivem Jizerských hor na jihu a státními hranicemi 
s dnešním Polskem na severu, západě i východě. 
Region Frýdlantska, izolovaný obtížně překonatelným 
horským hřebenem od českého vnitrozemí, byl tak 
kulturně i historicky v kontaktu spíše s územím Horní 
Lužice a Dolního Slezska.
Starší archeologické průzkumy dokládají pravěké i raně 
středověké slovanské osídlení oblasti, ale dnešní sídelní 
struktura byla zformována v době vnější německé 
kolonizace ve 13. a 14. století. Nově vznikající 
vesnice byly založeny na dlouhém lineárním půdorysu 
táhnoucím se až několik kilometrů podél vodního 
toku a souběžně vedené komunikace. Od jednotlivých 
zemědělských usedlostí, vyvýšených nad nivou potoka 
či říčky se táhly dlouhé, pravidelně rozparcelované 
lány plužin. V údolích později vznikla mladší zástavba 
drobnějších zemědělců či řemeslníků.

Většina dodnes dochovaných lidových staveb pochází 
z období 18. a 19. století. Nejnovější průzkumy však 

objevily i domy se staršími jádry, datovanými až 
k polovině 17. století.
Převážnou část území charakterizují patrové domy 
s roubenou světnicí, zděnou síní s černou kuchyní 
a navazujícími zděnými zaklenutými hospodářskými 
prostory. Hrázděné patro, vyskytující se v celé řadě 
variant, potom vynáší zpravidla jednoduchá nezdobná 
podstávka. Sloupky podstávky, probíhající zde často 
přes obě podlaží (tzv. štenýře), bývají součástí hrázdění 
v patře a tvoří tak velmi důmyslný konstrukční systém. 
Pole hrázdění vyplňuje nejčastěji dřevěná tyčovina 
s hliněnou vymazávkou a vápenným nátěrem. Pro 
historickou podobu vesnic je charakteristické užití 
pálených tašek bobrovek a drobných půlkruhových 
vikýřů v sedlových střechách – tzv. volských ok. Větší 
usedlosti doplňují rámové stodoly s vnějším prkenným 
bedněním, vzácně zůstaly zachovány také stodoly či 
kůlny hrázděné. U drobnějších usedlostí bývá stodůlka 
napojena za hospodářskou částí domu pod jednou 
střechou.
Při jihovýchodním okraji regionu se vyskytují 
charakterově odlišné domy přízemní s roubenou 
světnicí, typologicky podobné stavbám Lužických či 
jižní části Jizerských hor. V rámci zděné architektury 
dominují bohaté patrové statky v Luhu, Raspenavě 
a okolí.
Region Frýdlantska značně poznamenal poválečný 
odsun německých obyvatel, který zcela přetnul 
kontinuitu osídlení. Přesto se zde dochovala řada 
vesnic s významným souborem cenné lidové 
architektury, bohužel bez plošné památkové ochrany 
– Višňová, Víska, Heřmanice a dále potom i jednotlivé 
hodnotné stavby a areály lidové architektury mj. 
v obcích Arnoltice, Pertoltice, Dětřichov, Filipovka, 
Černousy, Raspenava, Krásný Les, Bílý Potok. /TKo

Višňová, okr. Liberec

Pertoltice, okr. Liberec
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Lužické hory
Oblast Lužických hor a jejich podhůří je položena 
v severní části okresu Česká Lípa a lze ji vymezit 
zhruba Novým Borem, Zákupy, Jablonným v Podještědí 
a na severní straně německými hranicemi. Pro 
region jsou typické pískovcové skalní výchozy 
a řada vyvřelých homolovitých vrchů (čedič, znělec, 
trachyt), jejichž siluety jsou dominantou krajiny 
(Luž, Klíč, Hvozd, Jedlová a další). Počátky osídlení 
velmi členitého území s menšími vodními toky 
a rozsáhlými lesními partiemi spadají až do období 
tzv. velké kolonizace ve 13. a 14. století, zde nesené 
výhradně německým etnikem. Vzhledem k omezeným 
možnostem zdejší zemědělské produkce je tu již 
od středověku typický velký podíl obživy v řemeslech 
(sklářství a textilní produkce).
Pro Lužické hory jsou dominantním typem zástavby 
údolní lánové vesnice, situované v nivách toků, jejichž 
délka často dosahuje několika kilometrů. Páteř obcí 
tvořily velké selské a zahradnické usedlosti, nejpozději 
od 16. a 17. století doplňované drobnější zástavbou 
situovanou na méně výhodných pozemích v potoční 
nivě, nebo jiných členitých plochách. V regionu 
nacházíme rovněž mladší typy sídelních enkláv, 
které mají obdobnou strukturu, ale drobnější měřítko, 
případně jsou v terénu rozmístěny kobercovitě. Tyto 
vesnice, nebo jejich oddělené části či osady, vznikaly 
v 17. a 18. století v prostoru rozparcelovaných 
hospodářských dvorů panství Zákupy (Valy) nebo 
Sloup (tzv. Pihelská Staveniště, Janov, Maxov), jiných 

vrchnostenských pozemků, nebo zrušených sklářských 
hutních statků (Krompach, Juliovka). 

Dominantní podíl má u obytných i hospodářských 
staveb roubená konstrukce. U větších gruntů je obytný 
dům patrový s obloukovitou podstávkou. Především 
u vesnic v podhůří je patrová i domkářská zástavba. 
Ve vyšších polohách početně převažuje roubený 
přízemní dům. Zachovány jsou dodnes i roubené 
hospodářské objekty (stodoly, kolny). Výrazně menší 
je podíl použití hrázděné konstrukce. Zděné stavby 
(z pískovcových kvádrů nebo pálených cihel) jsou 
v období do poloviny 19. století používány spíše 
výjimečně (fary, mlýny apod.). Pískovec byl rovněž 
použit pro zdobné barokní a klasicistní portály 
obytných domů. Hojně se vyskytují zdobné obklady 
fasády z vodorovně skládaných širokých prken. 
Dalším charakteristickým materiálem je břidlice, která 
byla používána nejen jako střešní krytina (namísto 
dřevěného šindele nebo slaměných došků), ale také pro 
obklad fasády, především štítu a patra. 
Výčet hodnotných a dobře zachovaných sídel by 
v tomto regionu mohl obsáhnout téměř všechny 
vesnice. Památkové ochrany požívá ale pouze Sloup 
v Čechách a Velenice (VPZ). Z ostatních vsí je možno 
vyzdvihnout především nejvýznamnější lokalitu 
brusičů skla Rousínov, dále Krompach s osadami 
Juliovka a Valy, Dolní a Horní Světlou, Mařenice, 
Lindavu, Svitavu, Horní a Dolní Prysk, Skalici u České 
Lípy a jedno z nejstarších center sklářské výroby 
Polevsko. /MK

Podještědí a Českodubsko
Krajinu Podještědí lze přibližně ohraničit strmými 
svahy Ještědského hřbetu na severu, na jihu pak 
oblast plynule přechází v region středního Pojizeří. 

Dolní Světlá, okr. Česká Lípa

Polevsko – celkový záběr na střed obce, okr. Česká Lípa
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V rámci tohoto území se velmi výrazně odlišuje oblast 
západního Podještědí od jihovýchodně položeného 
Českodubska.
Vesnice západního Podještědí osídlené ve větší míře 
převážně v průběhu 13. a 14. století charakterizuje 
dlouhý údolní lánový půdorys (např. Křižany, 
Žibřidice, Zdislava, Jítrava). Dle stejného uspořádání 
byly založeny i mladší obce vzniklé v souvislosti 
s těžbou rud v období raného novověku (např. 
Kryštofovo Údolí, Novina). Převážnou většinu staveb 
lze datovat k přelomu 18. a 19. století, nicméně zde 
nalezneme objekty s jádrem již z konce 17. století 
i velmi hodnotnou mladší vesnickou zástavbu. 
Lidová architektura západní části má typologicky 
velmi blízko ke stavbám sousedních Lužických hor. 
Najdeme zde domy přízemní, polopatrové i patrové 
s roubenou světnicí, síní s černou kuchyní a navazující 
hospodářskou částí. Hrázděné nebo roubené patro 
zpravidla vynáší jednoduchá obloukovitě seříznutá 
podstávková konstrukce. Podstávka obíhá i světnice 
přízemních staveb nebo podpírá roubené věnce 
domů polopatrových. K typickým prvkům patří užití 
velmi zdobných složitě skládaných břidlicových či 
eternitových obkladů stěn a štítů. Z nejcennějších 
souborů lidové architektury můžeme jmenovat 
především obce Kryštofovo Údolí (VPZ), Novina, 
Křižany, Jítrava, Rynoltice, Polesí, Panenská Hůrka 
nebo Žibřidice.
Zcela odlišná je potom struktura vesnic 
na Českodubsku s nepřerušenou kontinuitou 
převažujícího českého osídlení. Struktura zástavby 
obcí a často drobnějších samot zde nedosahuje příliš 
pravidelných forem. Vesnice jsou utvářeny spíše se 
snahou o dostředné uspořádání, ovšem s odchylkami 

danými členitostí 
terénu. Nejstarší 
zástavbu, odkazující 
pravděpodobně až 
k druhé polovině 
17. století, zde 
prezentuje archaický 
konstrukční typ 
roubeného domu 
se špýcharovým 
polopatrem (např. 
Petrašovice, 
Letařovice). 
Převážná většina 
lidových staveb 
však pochází 
pravděpodobně 
z období přelomu 
18. a 19. století. 
Na Českodubsku 
se vyskytuje 

přízemní či patrový dům s roubenou světnicí, zděnou 
síní s černou kuchyní a navazujícími hospodářskými 
prostory. Výhradně roubené patro často doplňuje 
pavlač. Podstávku zde nalezneme spíše v jednodušší 
formě s drobnější zdobnou profilací. Mezi specifický 
prvek regionu můžeme řadit existenci tzv. horských 
lomenic se zapuštěnou pavlačí (např. Bílá, Proseč 
pod Ještědem, Březová, Trávníček). Štíty často zdobí 
dřevěné jednoduché lomenice a břidlicové nebo 
eternitové obklady. Malebným detailem jsou drobné 
oplocené předzahrádky při hlavní štítové stěně 
s okrasnými květinami.
K nejcennějším sídlům patří např. Trávníček, Dehtáry, 
Letařovice, Sedlíšťka, Rozstání, Hoření a Dolení Paseky 
nebo Světlá pod Ještědem. /TKo

Českolipsko
Rozsáhlá oblast jihovýchodní části okresu Česká Lípa 
se odlišuje od okolního území příhodnějším situováním 
v mělkých pánvích členité sítě vodních toků (povodí 
Ploučnice) a rozsáhlých rybničních soustav. I v tomto 
regionu se vyskytují pískovcové skalní výchozy 
a dominantní homolovité vrchy (Ralsko, Vlhošť, 
Ronov a četné další). Vzhledem k příhodnější poloze 
zde nacházíme obce založené již v rámci tzv. vnitřní 
kolonizace ve 12. století, většina sídel ale vznikla až 
v období tzv. velké kolonizace ve 13. a 14. století 
(německé etnikum). 

Rynoltice, okr. Liberec

Padouchov, okr. Liberec
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Na Českolipsku se vyskytují jak dlouhé lánové lesní 
vesnice, situované v nivách vodních toků, tak návesní 
typy vsí. Usedlosti jsou koncipovány se snahou 
o pravidelné rozmístění staveb kolem dvorů. Vjezdová 
brána je umístěna mezi obytný dům a výměnek či 
chlévy, v zadní části dvora stojí průjezdná stodola.
Dominantní podíl má u obytných staveb roubená 
konstrukce s podstávkami a pavlačemi v podélném 
vstupním průčelí. Výrazně se uplatňuje i hrázdění 
a pro řadu vesnic postižených četnými požáry 
je typická téměř kompletní zděná přestavba 
v průběhu druhé poloviny 19. století. Jedná se 
o impozantní statky z omítaných pískovcových 
kvádrů a pálených cihel s bohatou pozdně klasicistní 
a eklektickou štukovou výzdobou. Zachovány jsou 
dodnes i roubené a hrázděné hospodářské objekty 
(stodoly, kolny). Starší střešní krytiny ze slaměných 

došků, případně dřevěného šindele, zcela nahradila 
pálená nebo cementová taška (bobrovka a drážkovka). 
Charakteristickým prvkem střech jsou dlouhé nízké 
pásové vikýře, provětrávající půdu, na které byl sušen 
chmel.
V regionu se nachází velké množství cenných 
vesnických sídel s velmi dobře zachovanou 
urbanistickou strukturou a řadou cenných staveb. 
Památkově chráněné jsou vesnice na Kravařsku 
– Janovice, Rané (obojí VPR) a v rámci krajinné 
památkové zóny Zahrádecko i území mezi Zahrádkami 
a Holany. Mezi další cenné vsi patří Častolovice, 
Hvězda, Litice nebo Sezímky. /MK

Severní Kokořínsko a Podbezdězí
Kokořínsko s Podbezdězím je geomorfologicky výrazná 
oblast na pomezí Libereckého a Středočeského kraje 
prostírající se na jihu okresu Česká Lípa, severu okresu 
Mělník a okrajově zasahující do okresů Mladá Boleslav 
a Litoměřice. 
Jedná se o území mimořádně zajímavé z hlediska 
kulturně historického i přírodně krajinářského. 
Geologicky je formováno pozdně druhohorními 
usazeninami, tzv. kvádrovými pískovci, vytvářejícími 
hluboká strmá údolí a četná skalní města, s častými 
nápadně vystupujícími vypreparovanými vulkanickými 
čedičovými nebo znělcovými suky dominujícími 
celému kraji (např. Bezděz, Ronov, Vlhošť aj.).

Heřmanice u Žandova, okr. Česká Lípa

Rané, okr. Česká Lípa
Žďár, okr. Česká Lípa
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Přestože Kokořínsko a Podbezdězí můžeme po právu 
považovat za oblast s mimořádnou koncentrací 
památek původní lidové architektury, i zde došlo 
v průběhu druhé poloviny 20. století k viditelnému 
úbytku těchto staveb. Nízký stupeň industrializace 
a převažující orientace na zemědělství, fenomén 
tzv. chalupářství (sílící vlna zájmu o rekreační využití 
poválečným odsunem opuštěných vesnických staveb) 
spolu s přírodně hodnotnou atraktivní krajinou byly 
hlavními příčinami zachování ojediněle kompaktní 
a neporušené struktury vesnického osídlení i značného 
podílu historické zástavby vesnických sídel. 
Typickou a převažující půdorysnou sídelní formou 
tohoto regionu jsou pravidelně zakládané řadové 
(méně pak návesní) lánové kolonizační vsi, zpravidla 
však se složitější dispozicí ovlivněnou a přizpůsobenou 
členitému skalnatému terénu.
Svůj charakteristický vzhled získal lidový dům 
na Kokořínsku a v Podbezdězí v průběhu 18. a 19. 
století. Z tohoto časového úseku také pochází drtivá 
většina dosud zachovalých původních staveb. Jeho 
podobu ovlivnilo vzájemné působení několika 
výrazných oblastí lidového stavitelství v sousedních 
regionech – na severozápadě dům s brázděným patrem 
z Litoměřicka a Poohří, na severu podstávkový dům 

Českolipska a Lužických hor a na severovýchodě 
patrový roubený dům Pojizeří. Významným faktorem 
formujícím tvářnost zdejší lidové architektury 
bylo nepochybně také chmelařství, specifický 
druh hospodářské činnosti, doložený v regionu 
už od středověku a vrcholící konjunkturou právě 
v období 18. a 19. století, jež přinesla do tohoto kraje 

nebývalou prosperitu. Důsledkem byla postupná 
a téměř kompletní přestavba zdejších vesnických 
usedlostí. Budovány byly patrové domy s vysokými 
krovy, v nichž se v několika patrech sušil chmel, 
provětrávaný podlouhlými štěrbinovými střešními 
větracími otvory, tzv. volskými oky. Usušený 
chmel byl potom v žocích uskladňován v patře 
domu v několika za sebou umístěných komorách 
přístupných buď z vnější strany z pavlače nebo 
vnitřní chodbou. Ústupem chmelařství ztrácely 
patrové komory svou funkci, ale s rozvojem turistiky 
se našlo vhodné alternativní využití k ubytování 
letních hostů a návštěvníků. Typickým představitelem 
lidové architektury tohoto regionu je patrový dům 
se sedlovou střechou, zpravidla roubené konstrukce 
se zděnými kamennými hospodářskými částmi, 
méně často s hrázděným patrem, s podstávkovou 
konstrukcí, vynášející a odlehčující patro pomocí 
zdobně profilovaných sloupků umístěných podél stěn 
přízemí, s pavlačí, lodžií nebo balkonem situovanými 
na dvorní boční straně domu a s dřevěným bedněným 
štítem obvykle dekorativně členěným do několika polí, 
případně v mladším období někdy obloženým ozdobně 
skládanou břidlicí nebo eternitem. Nelze opomenout 
také hojné využití všudypřítomného pískovcového 
skalnatého terénu k vytvoření tesaných hospodářských, 
případně i obytných prostor. 
Na Kokořínsku a v Podbezdězí, především v jejich 
okrajových částech, má své významné zastoupení 
i kamenný vesnický dům. Vyvíjel se zde vedle roubené 
architektury od první poloviny 19. století v typologické 
návaznosti na sousední rovinatější oblasti Polabí 

Bukovec, okr. Česká Lípa

Lhota, okr. Česká Lípa
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a Litoměřicka, kopíroval však některé její základní 
znaky. Jde převážně o mohutné patrové domy se 
střídmější štukovou výzdobou vycházející z tvarosloví 
vesnického klasicismu, v ojedinělých případech 
s originálně dekorativně ztvárněnou plochou štítu.
Kromě řady jednotlivých památkově chráněných staveb 
lidové architektury najdeme na území Kokořínska 
a Podbezdězí také mnoho pozoruhodných urbanisticky 
i architektonicky zachovalých vesnických sídel, 
z nich některé vybrané byly prohlášeny vesnickými 
památkovými rezervacemi (Lhota, Žďár a navíc 
Dobřeň, Nosálov, Nové Osinalice a Olešno na území 
Středočeského kraje) a vesnickými památkovými 
zónami (Bukovec, Kravaře, Kruh, Tubož, Vojetín 
a navíc Brocno, Jestřebice, Kluky, Lobeč, Sitné, 
Střezivojice, Vidim a Víska na území Středočeského 
kraje a Rašovice na území Ústeckého kraje). 
Pomyslným centrem celé oblasti je malebné venkovské 
městečko Dubá, prohlášené městskou památkovou 
zónou, jehož historickou zástavbu tvoří též značné 
procento staveb lidového charakteru. Ve Vísce, místní 
části Kravař, stojí mohutná roubená rychta, v níž je 
umístěna národopisná expozice Vlastivědného muzea 
v České Lípě. /PB 

Dřevěná architektura měst 
a městeček

Pro severní Čechy je typické použití dřeva pro stavbu 
městských obytných a hospodářských staveb nejen 
ve středověku, ale i hluboko do novověku, až do konce 
19. století. Řada těchto budov zanikla zejména v 19. 
století četnými požáry. Dominantní podíl má roubená 
konstrukce, častý je ale i výskyt hrázdění (u patra 
obytných domů a hospodářských objektů). Dřevěné 
byly ve starším období rovněž sakrální stavby a radnice. 
U náměstí a hlavních komunikací byly velmi často 
použity tzv. podsíňové domy (Kuřívody, Lomnice nad 
Popelkou, Zákupy, Železný Brod), které byly opatřeny 
v čelním štítovém průčelí v přízemí otevřenou podsíní, 
jež byla obdobou podloubí u zděné městské zástavby. 
Podsíň byla tvořena, podobně jako u podstávek, 
tesařsky náročně zpracovanou konstrukcí vynášející 
patro domů. 
Unikátním typem domů jsou objekty ve sklářských 
městech Nový Bor a Kamenický Šenov a jejich 
okolí. Patrové, převážně roubené stavby představují 
po konstrukční a řemeslné stránce vrchol zpracování 
této tesařské konstrukce. U ostatních měst a městeček 
se vyskytují domy obvyklé pro okolní vesnické 
zázemí, často ale redukované o hospodářský díl, 
který nahrazovaly řemeslnické dílny nebo krámy. 
Charakteristické jsou dřevěné domy zejména pro 
předměstí. Jejich vznik často souvisí s rozvojem 
sklářského nebo textilního průmyslu a některé enklávy 
mají podobu dělnických kolonií. Na Českolipsku 
a Novoborsku se jedná často o patrové domy (patro 
roubené nebo hrázděné), v Lužických a Jizerských 

Lomnice nad Popelkou – Karlov, okr. Semily

Železný Brod, okr. Jablonec nad Nisou
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horách a Podkrkonoší převažují přízemní roubené 
objekty. 
Dřevěná zástavba je ve velkém rozsahu zachována 
především v Novém Boru (MPZ) a Kamenickém 
Šenově (MPZ), Cvikově (s drobnější řemeslnickou 
zástavbou na předměstích) a Jablonném v Podještědí 
(MPZ). Další dřevěné domy nalézáme v České 
Lípě (MPZ), Dubé (MPZ), nebo Doksech. Objekty 
s roubeným přízemím a hrázděným patrem se 
vyskytují v Chrastavě, Hrádku nad Nisou (MPZ) 
a Frýdlantě (MPZ). Cenné čtvrti s roubenou přízemní 
zástavbou se dochovaly v Želeném Brodě (tzv. 
Trávníky – VPR a VPZ), na Karlově v Lomnici nad 
Popelkou (VPR) a Jilemnici (tzv. Zvědavá ulička – 
součást MPZ). /MK

Sklářská architektura
Do podoby vesnických sídel se v severních Čechách 
velmi výrazně promítl sklářský průmysl, který zde má 
staleté tradice (první sklářské hutě zde v Lužických 
horách byly již ve 13. století). Pro oblast Novoborska 
a Lužických hor jsou charakteristické tzv. sklářské 
domy zdejších obchodníků a rafinérů. Jedná se 
o patrové domy s mansardovými nebo valbovými 
střechami, kombinující zděnou, roubenou a méně 
také hrázděnou konstrukci. Nejběžnější jsou stavby 
převážně roubené s obloukovitou podstávkou 
v přízemí. Časté jsou rovněž objekty se zděným 

přízemím a roubeným nebo hrázděným patrem, anebo 
kompletně zděné budovy. Ve všech těchto variantách 

jsou fasády „vyšperkovány“ řadou zdobných detailů, 
vyskytujících se na podstávkách, dřevěných obkladech 
roubení a omítkách. Charakteristické je použití 
pískovce pro zhotovení vstupních portálů, okenních 
ostění, říms, nebo bran a oplocení. 
Sklářské domy jsou zachovány především v Novém 
Boru (MPZ), který se může pyšnit unikátní 
urbanistickou strukturou se starším jádrem stavěným 
po roce 1757 a novou čtvrtí s pravidelnou uliční sítí 
z poslední čtvrtiny 18. a počátku 19. století. Další 
objekty nalézáme zejména v Kytlicích, Horním 
a Dolním Prysku, Kamenickém Šenově (MPZ), Lindavě, 
Polevsku, Novém Oldřichově, Skalici u České Lípy 
a Sloupu v Čechách (VPZ).
Typickou stavbou regionu jsou také brusírny skla. 
V Lužických horách je možno nalézt starší typy 
roubených brusíren, které se výrazněji neliší od ostatní 
zástavby vsí. Na místě hospodářského dílu, nebo 
v návaznosti na něj, jsou umístěny brusičské dílny 
se stolicemi, a k nim byla přistavěna zděná lednice 
pro vodní kolo. Obdobného vzhledu jsou rovněž 
brusírny v západních Krkonoších a Podkrkonoší. 
Brusírny v Jizerských horách se liší umístěním hustě 
řazených oken u brusičského sálu. Ve všech oblastech 
je dochována také mladší vrstva zděných brusíren 
s výrazně prosvětlenou dílnou. Nejvíce staveb se 
zachovalo v Lužických horách v Kytlicích, Rousínově, 
Dolním a Horním Prysku, Cvikově, Skalici u České 
Lípy a Svoru. V Jizerských horách stojí desítky brusíren 
v Janově nad Nisou, Josefově Dole, Albrechticích, 

Mariánské Hoře, Kořenově, Lučanech nad Nisou, nebo 
Smržovce, v Krkonoších pak v Harrachově či Rokytnici 

Kamenický Šenov, okr. Česká Lípa Kokonín – mačkárna skla, okr. Jablonec nad Nisou
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nad Jizerou. Výjimečnou stavbou je díky své velikosti 
a náročněji pojednané fasádě brusírna sklárny Nový 
svět v Harrachově a také brusírny zrcadel Kinských 
ve Sloupu v Čechách a okolí (čtyři provozy v Lindavě 
a jeden Janově). 
V Lužických horách nacházíme rovněž malířské 
dílny, jejichž vypalovací pece byly umístěny často 
do bývalých černých kuchyní (Kytlice, Nový Bor, 
Horní Prysk). V Kytlicích, ojediněle i jinde (např. 
v Rousínově), pracovaly také výrobny sklářských 
barev. Pro jizerskohorské vesnice je typickou stavbou 
naopak mačkárna skla (tzv. driketa). Jedná se o drobné 
bedněné, nebo častěji zděné stavby se sedlovou 
střechou s provětrávaným hřebenem a komínem při 
štítovém průčelí. Mačkárny lze dosud spatřit v okolí 
Jablonce nad Nisou, Smržovky a Železného Brodu, 
například v Alšovicích, Huti, Kokoníně, Pěnčíně, Nové 
Vsi nad Nisou, Lučanech nad Nisou nebo Josefově 
Dole. /MK 

Pískovce ve venkovském 
stavitelství
Venkovské osídlení pískovců využilo především 
náhorní plošiny a terasy, později s nedostatkem 
zemědělské půdy také jejich okraje a ostrožny. 

Do skalních výchozů byly zahlubovány nejprve úkryty, 
širšímu využití pískovců bránil trvalý nedostatek 

vody. Ta byla na dně zvodněných údolí, kam za ní 
sestupovaly vodní mlýny (Rozprechtice 1526) a cesty. 
Skalní stěny, zlomy a tektonické poruchy obsadily 
lomy na kámen (štuky a kopáky), písek (pusté kostely), 
mlýnské či brusné kameny a těžby rud. S nárůstem 
obyvatel byla od poloviny 18. století osidlována 
i údolí a bezvodé rokle, do pat skalních masivů se 
zahlubovaly hospodářské a stále více i obytné stavby 
chalupníků a domkářů. V polovině 19. století dosáhlo 
osídlení pískovců svého vrcholu. Po první světové válce 
a pozemkové reformě byly obytné objekty opouštěny, 
jejich trvalý zánik přineslo vysídlení rozsáhlých 
oblastí severních Čech po roce 1945. Ve stejné době 
zanikly také sakrální objekty, jejichž význam byl úzce 
vázán na paměť vysídleného obyvatelstva. Objekty 
zemědělské výroby zanikaly postupně se změnou 
způsobu hospodaření ve druhé polovině 20. století. 
Do současnosti si tak své využití udržely pouze 
zahloubené skladovací prostory. V poslední době 
byly znovu obnoveny některé sakrální objekty. Část 
staveb se využívá při rekreaci, převážná většina však 
zcela zanikla. Jen minimum z nich se těší památkové 
ochraně. 
Skalní obydlí byla určena k trvalému bydlení. 
Vycházela z formy trojdílného venkovského domu, 
kterou přizpůsobovala v dispozici a výrazu možnostem 
skalní stěny, do které se obracela vstupním průčelím. 
Velikostí, dispozicí a funkcí odpovídají místnosti 
skalních obydlí venkovským domům. I ty jsou často 
řešeny částečným zahloubením do pískovcové skály, 
kam vstupují síní s černou kuchyní, spížními komorami 
a chlévy. Jejich roubené či hrázděné světnice jsou 
ke skalní stěně přiloženy. 
Skalní byty, dvoudílné a jednodílné objekty bez 
hospodářského zázemí, vznikaly často úpravou komor 

Stvolínky - lednice mlýna, okr. Česká Lípa

Zábrdí - skalní obydlí, okr. Liberec
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nebo chlévů vysekaných ve skále, která uzavírala 
dvůr mateřské usedlosti s roubeným nebo hrázděným 
obytným domem. Úprava skalních místností na bydlení 
byla buď dočasná – sloužily jako provizorium při 
obnově domu, výminek, či k sezónnímu bydlení 
zemědělských dělníků –, nebo byly trvale obývány 
bezzemky. K zahloubení objektů byly využívány 
zarovnané lomové stěny a trvalé bydlení „ve skále“ si 
tak často zřizovali lamači kamene. Byty budovala také 
vrchnost jako sociální bydlení pro bývalé zaměstnance, 
po roce 1850 převzaly péči o „obecní chudé“ obce. 
Příklady: Zábrdí – dva skalní domy pod č. p. 15, 
Skalákovna na Mázově horce u Světlé pod Ještědem 
– skalní byt lamače z povídky Karoliny Světlé; 
Kamenný dům v Sosnové u České Lípy – patrový skalní 
dům v lomu, vystavěný (1829–1831) dominikálním 
domkářem Georgem Abertim.

Vodní mlýny využívaly relativní pevnost a snadnou 
opracovatelnost pískovce pro budování zařízení 
k přívodu a odvodu vody. Rybníky v pískovcích jsou 
založeny na jílech a za povodní jim hrozí protržení 
hrází. Proto se opírají o skalní stěny systémy stavidel, 
srážek, struh a náhonů, které jsou již od středověku 
zahlubovány při jejich okrajích do pískovcových 
masivů. V nich se dochovaly uměle vylámané průrvy, 
podzemní štoly a kanály, ale také mlýnice a mlýnské 
lednice.
Příklady: Noviny pod Ralskem – Průrva Ploučnice, 
Mařeničky – Hamerský potok, Antonínovo údolí, 
Radvanec – Radvanovský mlýn (1701), Stvolínky – 
Dolanský mlýn (1696), Zahrádky – Mnichovská průrva, 
Novozámecká průrva, Rozprechtice – Rozprechtický 
mlýn (1526), Tubož – Tubožský mlýn, Nedamov – 
Frauenmühle, Nebákov – Nebákovský mlýn.
Do pískovcového podloží byly zahlubovány také 
další stavby zemědělské výroby, které využívaly 
zejména požární odolnosti materiálu. Sušárny ovoce 
se budovaly v zahradách či v roklích při agrárních 
terasách osázených ovocnými stromy a převažují 
jejich bezdymné a polodymné typy. Do skalního 
bloku byla zahloubena sušicí komora, méně často 
také topná komora a manipulační síň. Konzervace 
ovoce v sušárnách se rozvíjela od konce 18. do konce 
19. století, křížaly z třešní, jablek, hrušek a švestek 
směřovaly na trh do Prahy, do Lužice a po Labi 
do Hamburku. V sousedství sušárny pod Tubožským 
dvorem (1812) se dochovala mladší palírna lihu.
Příklady: Kozly, Kvítkov, Zahrádky, Beškov, Houska, 
Zbirohy, Bukovina a Nouzov u Hrubé Skály.
Kovárna datovaná rokem 1813 je vyhloubena 
v balvanu u č. p. 46 v Rotštejně, malé cvočkárny lze 
najít pod Chudým hrádkem u Dřevčic, nebo u č. p. 17 
v Beškově.
Svými bizarními tvary a snadnou opracovatelností 
poskytují pískovce invenci i pro duchovní projevy. 
Nejen drobné sakrální stavby (kříže, reliéfy, výklenkové 
kapličky), ale také kaple a památníky našly své 
místo ve skalních stěnách. Jejich tvarosloví vychází 
často z barokní a klasicistní tradice, nesené místními 
kamenickými a sochařskými dílnami (Fiala, Culík, 
Jantsch, Jelínek, Prokop, Rulff).
Příklady: Mařenice – Kalvárie, Mařeničky – Nejsvětější 
Trojice Boží, Útěk Svaté rodiny (1740), Nový 
Bernštejn – Boží hrob, Velenice – kaple Božího hrobu 
(1710–1711), Kunratice u Cvikova – kaple Panny 
Marie Bolestné (1834), Svojkov – kaple Panny Marie 
Lourdské (1832, 1903), Klokočí – kaple Mistra Jana 
Husa (1933–1934). /KP

Mařeničky – reliéf Nejsvětější Trojice, okr. Česká Lípa
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Památkově chráněná území a význačné 
lidové stavby a sídla s dochovanou 
lidovou architekturou v Libereckém kraji
Vesnické památkové rezervace 
Horní Štěpanice, okr. Semily   
Janovice u Kravař, okr. Česká Lípa  
Kořenov-Jizerka, okr. Jablonec nad Nisou 
Lhota, okr. Česká Lípa    
Lomnice nad Popelkou-Karlov, okr. Semily  
Rané, okr. Česká Lípa    
Žďár, okr. Česká Lípa    
Železný Brod-Trávníky, okr. Jablonec nad Nisou 

Vesnické památkové zóny 
Bukovec, okr. Česká Lípa   
Kravaře, okr. Česká Lípa    
Kruh (Doksy), okr. Česká Lípa   
Kryštofovo Údolí, okr. Liberec   
Sloup v Čechách, okr. Česká Lípa  
Tubož, okr. Česká Lípa    
Újezdec, obec Syřenov, okr. Semily   
Velenice, okr. Česká Lípa    
Vojetín (obec Doksy), okr. Česká Lípa  
Železný Brod, okr. Jablonec nad Nisou  

Krajinné památkové zóny 
Lembersko     
Zahrádecko       
     
Městské památkové zóny s dochovanou zástavbou 
venkovského charakteru 
Český Dub, okr. Liberec    
Dubá, okr. Česká Lípa   
Frýdlant v Čechách, okr. Liberec  
Hodkovice nad Mohelkou, okr. Liberec  
Hrádek nad Nisou, okr. Liberec   
Jablonné v Podještědí, okr. Liberec  
Jilemnice, okr. Semily  
Kamenický Šenov, okr. Česká Lípa  
Lomnice nad Popelkou, okr. Semily  
Nový Bor, okr. Česká Lípa   
Turnov, okr. Semily  
Zákupy, okr. Česká Lípa 
   
Národní kulturní památky
Dlaskův statek v Dolánkách, okr. Semily  
Janatův mlýn v Buřanech, obec Jablonec nad Jizerou, 
okr. Semily

Další zajímavé lidové stavby 
Bičíkův statek, č. p. 11, Příšovice, okr. Semily
Boučkův statek, č. p. 12, Malá Skála, okr. Jablonec nad 
Nisou
kaplička P. Marie Bolestné, Sýkořice, okr. Semily
kaplička sv. Jana Nepomuckého, Dubecko, obec 
Mírová pod Kozákovem, okr. Semily
kaplička, Radeč, obec Kacanovy, okr. Semily
Kopicův, též Jirošův statek, č. p. 64, obec Kacanovy, 
okr. Semily
kovárna, Klokočské Loučky, okr. Semily
dřevěná zvonice s obrácenými zvony, Rovensko pod 
Troskami, okr. Semily
stará škola č. p. 90, Makov, obec Paseky nad Jizerou, 
okr. Semily
Šolcův statek ev. č. 309 (býv. č. p. 37), Frýdštejn, 
okr. Jablonec nad Nisou
venkovský dům č. p. 14, Vrát, obec Koberovy, 
okr. Jablonec nad Nisou
Vacardův mlýn č. p. 191, Labe, obec Malá Skála, 
okr. Jablonec nad Nisou

Sídla s dochovanou lidovou architekturou
Albrechtice u Frýdlantu, okr. Liberec
Arnoltice, okr. Liberec
Bedřichov, okr. Jablonec nad Nisou
Benecko, okr. Semily
Benešov u Semil, okr. Semily
Benešovice, okr. Liberec
Bohatice, okr. Česká Lípa
Bradlecká Lhota, okr. Semily
Brenná, okr. Česká Lípa
Bulovka, okr. Liberec
Bystrá nad Jizerou, okr. Semily
Český Šumburk, okr. Jablonec nad Nisou
Dalešice, okr. Jablonec nad Nisou
Dětřichov, okr. Liberec
Dolní Maxov, okr. Jablonec nad Nisou
Dolní Oldříš, okr. Liberec
Dolní Prysk, okr. Česká Lípa
Dolní Sytová, okr. Semily
Frýdštejn, okr. Jablonec nad Nisou
Háje nad Jizerou, okr. Semily
Heřmanice v Podještědí, okr. Liberec
Hlavice, okr. Liberec
Horní Libchava, okr. Česká Lípa
Horní Lučany, okr. Jablonec nad Nisou
Horní Police, okr. Česká Lípa
Horní Rokytnice a okolní osady, okr. Semily
Horská Kamenice, okr. Jablonec nad Nisou
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Hrabětice, okr. Jablonec nad Nisou
Hradčany, okr. Liberec
Hrubý Lesnov, okr. Liberec
Chlum, okr. Česká Lípa
Janovice v Podještědí, okr. Liberec
Jezvé, okr. Česká Lípa
Jindřichovice pod Smrkem, okr. Liberec
Jilemnice, Zvědavá ulička, okr. Semily
Kozly, okr. Česká Lípa
Kruh u Jilemnice, okr. Semily 
Křížlice, okr. Semily
Kundratice, okr. Semily
Kvítkov, okr. Česká Lípa
Lindava, okr. Česká Lípa
Luhov, okr. Liberec
Luka, okr. Česká Lípa
Mariánská Hora, okr. Jablonec nad Nisou
Markvartice, okr. Liberec
Mařenice, okr. Česká Lípa
Modřišice, okr. Semily
Nedamov, okr. Česká Lípa
Nová Ves nad Popelkou, okr. Semily
Panenská Hůrka, okr. Liberec
Pavličky, okr. Česká Lípa
Obora, okr. Česká Lípa
Okna, okr. Česká Lípa
Oldřichov v Hájích, okr. Liberec
Peřimov, okr. Semily
Ploukonice, obec Všeň, okr. Semily
Poniklá, okr. Semily
Příšovice, okr. Semily
Raspenava, okr. Liberec
Rejdice, okr. Semily
Roztoky u Jilemnice, okr. Semily
Rudolfov, okr. Liberec
Starý Dub, okr. Liberec
Stvolínky, okr. Česká Lípa
Svojek, okr. Česká Lípa
Šváby, okr. Česká Lípa
Trávníček, okr. Liberec
Tuhanec, okr. Česká Lípa
Uhelná, okr. Liberec
Vápno, část obce Hlavice, okr. Liberec
Višňová, okr. Liberec
Vítkov, okr. Liberec
Vlastibořice, okr. Liberec
Volfartice, okr. Česká Lípa
Vrchovany, okr. Česká Lípa
Všeň, okr. Semily
Semily, Jílovecká ulice, okr. Semily
Zahrádky, okr. Česká Lípa

Zbirohy, okr. Jablonec nad Nisou
Zlatá Olešnice, okr. Semily

Muzea a expozice Lidových staveb

Betlém, Zahradní 356, 464 01 Frýdlant, 
tel. + 420 725 501 896, luca.kubatova@seznam.cz

Běliště, expozice Městského muzea Železný Brod, 
Běliště č. 57, 468 22 Železný Brod, 
tel. +420 483 391 149, www.travniky.info, 
www.zeleznybrod.cz 

Dlaskův statek, Dolánky u Turnova č. p. 12, 
511 01 Dolánky u Turnova, tel. +420 481 322 954, 
tel. +420 481 325 277, www.muzeum-turnov.cz 

Führichův dům, ul. V. Nejedlého 74, 463 31 Chrastava, 
tel. +420 485 143 161, www.chrastava.cz

Historická mačkárna Korálek, Maršovická 437, 
468 01 Jablonec nad Nisou, tel. +420 483 302 203

Janatův mlýn, Buřany č. p. 37, 512 43 Buřany, 
tel. +420 603 260 319, janatuvmlyn@email.cz

Kittelovo muzeum na Krásné – Pěnčín, Krásná č. p. 11, 
468 21 Pěnčín u Jablonce nad Nisou, 
tel. +420 483 305 143, http://www.kittel.cz/cz/ 

Krkonošské muzeum – expozice Šindelka Harrachov, 
Lesnická a myslivecká expozice Správy KRNAP 269, 
512 46 Harrachov, tel. +420 481 528 310, www.krnap.cz 

Krkonošské muzeum – Památník zapadlých vlastenců, 
Paseky nad Jizerou, 512 47 Paseky nad Jizerou, 
tel. +420 481 523 609, www.krnap.cz

Maloskalská galerie – Boučkův statek, Vranové, 468 22 
Malá Skála, tel. +420 483 392 045, www.mala-skala.cz

Městské muzeum Železný Brod, náměstí 3. května 37, 
468 22 Železný Brod, tel. +420 483 389 081, 
tel. +420 483 391 149, www.zeleznybrod.cz/volnycas/
muzeum/, www.travniky.info

Minimuzeum výroby másla dle našich předků, 
Máslová 49, 463 32 Bílý Kostel nad Nisou, 
minimuzeum.webnode.cz

Muzeum Českého ráje Turnov, Skálova 71, 
511 01 Turnov, www.muzeum-turnov.cz

Muzeum Fragment, Srbská 133, 464 01 Horní Řasnice, 
http://fragment-srbska.com/
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Muzeum a galerie Starý Kravín, Františkov 63, 512 45 
Rokytnice nad Jizerou, www.rokytnice.com/stary-kravin

Muzeum betlémů, Kryštofovo Údolí – hospoda 
U Kryštofa, 460 01 Kryštofovo Údolí, 
tel. +420 482 720 333, 
www.orloj-betlemy-chaloupka.cz

Muzeum Jizerských hor, osada Jizerka, 
468 49 Kořenov, www.csopjizerka.cz

Muzeum krkonošských řemesel v Poniklé, 
512 42 Poniklá, tel. +420 481 585 262, 
www.krkonose-muzeum.cz

Muzeum pilníků, Jílovecká ulice 104, 513 01 Semily, 
tel. +420 481 621 406

Muzeum techniky v Loukově, Loukov 61, 513 01 Háje 
nad Jizerou, www.hajenadjizerou.cz/turistika/loukov_
muzeum.htm

Muzeum v podstávkovém domě (Sdružení Kolovrat), 
Luhová 25, 464 01 Raspenava, tel. +420 731 320 356, 
http://www.os-kolovrat.cz

Muzeum Višňová, 464 01 Višňová, 
tel. +420 482 348 005

Památník Karla Hynka Máchy – Hospitálek, 
Máchova 150, 472 01 Doksy, tel. +420 487 872 137, 
www.muzeumcl.cz

Památník sklářství Kristiánov, Kristiánov, 
468 12 Bedřichov, tel. +420 483 369 011, 
www.msb-jablonec.cz

Skanzen Český svět, Dolní Řasnice č. p. 27, 
464 01 Dolní Řasnice

Skanzen – vesnické muzeum Pertoltice – Lidové 
stavby, Dolní Pertoltice č. p. 198, 463 73 Pertoltice, 
http://www.lidovestavby.info/cs-cz/skanzenpertoltice/
oskanzenu.aspx, http://www.lidovestavby.info/cs-cz/
domů.aspx

Sklářské muzeum Kamenický Šenov, Osvobození 69, 
471 14 Kamenický Šenov, tel. +420 487 767 206, 
www.muzeumskla.cz

Soukromé regionální muzeum obce Višňová v Poustce, 
Poustka č. p. 59, 464 01 Višňová, 
tel. +420 482 348 237

Šolcův statek – Galerie Karla Samšiňáka, Šolcova 133, 
507 43 Sobotka, www.solcuvstatek

Tajuplné Kittelovo muzeum, Krásná 11, 468 21 Pěnčín, 
tel. +420 483 305 143, www.kittel.cz
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