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SNĚM SOVAMM 2017 

Buřany v Krkonoších, 19. – 21. května 2017 
 

Milí přátelé, 

čas se naplnil a tak si Vám dovoluji zaslat slíbené podrobnější informace k organizování letošního 

sněmu, a to jak praktické, tak odborné. Prosím, věnujte jejich přečtení trochu času, hlavně pak 

otázkám organizačním a požadavkům na ubytování. 

místo konání: 

 Buřany v Krkonoších, Končiny 70, Jablonec nad Jizerou (http://konciny-

krkonose.webnode.cz/); GPS 50.7110356N, 15.4603822E 

 Buřany jsou typickou vesnicí západních Krkonoš a chalupa se tomu nijak nevymyká – stavení 

s roubenou světnicí již mladší generace, díky nízkému vaznicovému krovu s poněkud 

nádražním vzhledem, což je v kraji normální. 

 

příjezd a doprava: 

 Příjezd od Prahy směr Jablonec nad Jizerou (já osobně bych jel po trase Praha – Jablonec n/N 

– Smržovka – Tanvald – Příchovice – Rokytnice – Jablonec nad Jizerou, ale lze to i z opačné 

strany a jinudy); jediná slušná odbočka vede z hlavní silnice č. 14 2km jižně od centra 

Jablonce nad Jizerou vlevo (= ostře k severovýchodu) úzkým sevřeným údolím cca 3km proti 

proudu potoka. Kdo pojede z opačné strany, nechť si to stranově převrátí. Chalupa je po levé 

straně ve svahu pod silničkou. 

 POZOR: nezadávejte do navigace Končiny, zavede vás to někam jinam. Zadejte si případně 

Buřany. 

 Příjezd na místo směřujte na čas 18:00; já se tam budu snažit být už dříve, ale bez záruky – 

vše závisí na dosti frekventovaných silničních tazích (pátek večer směr Jizerské hory…) 

 Parkování: u objektu omezeně – doporučuji jet malý kousek proti proudu potoka a zde před 

mostem na asfaltové ploše auto nechat (50.7126347N, 15.4625706E) 

 Vzhledem k poloze objektu nedoporučuji využívat hromadnou dopravu. Zájemci mohou 

využít dopravu hromadně mojí dodávkou, kapacita 8 míst – zájem prozatím projevil pan 

Roman Tykal. Sraz v 15:00 na parkovišti u McDonald's v Praze na Černém Mostě 
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(50.1095456N, 14.5835139E). Odvoz zpátky tamtéž. Poprosím o symbolický příspěvek, 

kterým se spravedlivě podělíme o náklady. Prosím pište maily přednostně na 

shp-pesta@seznam.cz; ev. SMS na 775629325 (prosím jen SMS). Dtto možné i na cestu zpět, 

s návratem do Prahy kdekoli na trasu Černý Most – Zbraslav. 

ubytování: 

 Objekt mám osobně vyzkoušený z doby, kdy jsem dělal na SHP Janatova mlýna. 

 K dispozici máme chalupu, která je pronajatá na mé jméno (a zodpovědnost) na celý víkend. 

Chalupa je zařízená na skromnější horské ubytování – hlavně cílí na rodiny s dětmi, čemuž 

odpovídá skladba apartmánů. K dispozici ji máme celou, nicméně je nás opravdu hodně, 

takže se budeme muset nějak složit do apartmánů, což bude vyžadovat od Vás jistou míru 

tolerance, včetně tolerance genderové (rodinné skupiny dostanou přednost). Celková 

kapacita činí údajně 21 lůžek, + nějaké rezervy v místnosti nazývané dle původních obyvatel 

„Myšárna“ pro méně náročné a ve světnici, nicméně v apartmánech je počet lůžek 

kompenzován palandami, rozkládacími postelemi apod.. Budeme se muset nějak složit. 

Pokoje jsou celkem 4 + Myšárna + herna + světnice a jsou vybaveny WC a sprchou. Počítejte 

prosím s tím, že nováčci a mladší generace mohou být v rámci zkušební lhůty na přijetí do 

SOVAMM odkázáni na méně komfortní formy přespání. 

 Cena je za pronájem chalupy jako celku. Přihlásilo se mi 19 účastníků, z toho Karel Kuča a 

Zuzka Vařeková jen na 1 noc (vystřídají se). Takže 18 x 2 noci. Od každého při příjezdu vyberu 

400,- Kč na ubytování (za jednu noc tedy jen 200,-). Do této částky bychom se měli vejít, 

v případě přebytku si to spravedlivě rozdělíme, nebo prožereme. Faktura je napsaná na mně 

– pokud tedy někdo nebude smrtelně nutně potřebovat na těch 400,- účtenku, zjednoduší mi 

to život. Pokud ano, domluvíme se tak, že mu částku nafaktururuji jako účast na semináři 

(pozor, jsem plátce DPH, takže k tomu +21%). Kdyby – nedej Bože – částka nestačila (může 

nastat v případě, kdy někdo nedorazí a nechá nás tímto na holičkách, což se doufám 

nestane), pak se budeme muset nakonec ještě trochu složit. 

 Nadstandardně je možné objednat si saunu. 

 Pokud by přijel někdo nepřihlášený, pak bez nároku na lůžko. 

 teplo na pokojích by mělo být, případně jsou zde přímotopy, ve světnici pak kachlový sporák. 

 POZOR: Nutné je vzít si vlastní povlečení!!! V místě si ho lze sice pronajmout od správcové 

(není v objektu), ale na to bych nespoléhal.  Dále je vyžadována domácí obuv. 

 POZOR: Na chalupě je důsledně nutné chovat se důsledně „ekologicky“ – tedy třídit odpad, 

který si sami pak odvezeme. Dále se zásadně nesmí pouštět do biologické čističky nic, co 

tam nepatří – tedy nesmí se do WC v žádném případě splachovat odpad, hygienické 

potřeby apod.. Jinak vyšachujeme z provozu celou chalupu a já si to pak  „vyžeru“. Chalupa 

je důsledně nekuřácká. Podrobné podmínky jsou k dispozici u smlouvy o pronájmu, jsou 

dlouhé, ale mohu je zájemcům zaslat. 

 Za částečné „nepohodlí“ je nám odměnou ubytování v hezké chalupě v překrásném místě v 

národním parku, za naprosto bezkonkurenční cenu.  

stravování: 

 Stravování vlastní (kuchyňka). Lze si pro vlastní potřebu uvařit, nebo připravit studené jídlo. 

Na oběd možná někam zajedeme v rámci exkurzí (nebudu nic předem objednávat). Máme 

doporučené nějaké restaurace po okolí.  
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 Nákup rozhodně nenechávejte do Buřan: doporučuji něco po cestě – třeba soustavu 

supermarketů v Tanvaldu na kruhovém objezdu. 

program sněmu: 

pátek 19. 5. 

 příjezd na místo od 18:00 

 19:00: zahájení hymnou SOVAMM  

 od 19:01 jednání (světnice). Přípravy aktualit k projednání přenechávám vedení SOVAMM. 

sobota 20. 5. 

 dopoledne 1. díl exkurze: Harcubova chalupa a brusírna (Nový Svět 73, Harrachov). Intaktně 

dochovaný a zařízený objekt chalupy s ryteckou a brusičskou dílnou, spjatou se zdejším 

významným rodákem, Jiřím Harcubou, získalo letos do vlastnictví Severočeské muzeum 

v Liberci a připravuje se jeho zaměření a SHP a následné využití pro expoziční účely. 

 oběd asi v Harrachově 

 odpoledne 2. díl exkurze – zlatý hřeb sněmu: prohlídka Janatova mlýna v Buřanech. Naprosto 

intaktně dochovaný mlýn s roubenou stodolou a dalšími objekty, s několika vývojovými 

fázemi od 18. století (stavba datovaná nápisem i dendrochronologicky 1767) do první 

poloviny 20. století. 

 v podvečer procházka po Buřanech a Františkovu (dobře dochované horské vesnice 

s roubenou zástavbou) – případně na výhledy do kraje. 

 večer jednání (světnice) 

neděle 21. 5. 

 dopoledne 2. díl exkurze: Paseky nad Jizerou. Typická (a patrně i nejlépe dochovaná) vesnice 

západních Krkonoš, z českého jazykového pásma. Projdeme části zvané Makov, Havírna a 

Hořensko – jen exteriéry, jednáme o vstupu do jednoho objektu. Je to opravdu pěkná 

vlastivědná procházka krásnou krajinou s rozptýlenou horskou zástavbou s mnoha 

malebnými zákoutími, výhledy na Krkonoše apod., délka vč. zacházek je cca 8,5km. Pohyb po 

Pasekách je převážně po zpevněných komunikacích, ale nutno počítat s větší fyzickou 

náročností, která není daná jen délkou (8km), ale hlavně velkým převýšením a místy i 

strmostí cest (mapy mi ukazují stoupání i klesání 325m). Budeme si počítat 3-4 hodiny času, 

s přestávkami na focení. Pokud by se někdo na výlet fyzicky necítil, vymyslíme mu speciální 

„light“ verzi. Zájemci nechť se podívají na plánovanou trasu na: https://mapy.cz/s/1EmNP.  

 pozdní oběd v Příchovicích – asi ve vyhlášeném motorestu. 

 odpoledne cca od 15:00 návštěva mlýna v Roztokách 

 po jeho návštěvě asi rozpustíme oficiální část sněmu opět za zvuků hymny. Se zájemci se rád 

projdu ještě po dalších lokalitách dle výběru: možné jsou nejhezčí vsi v okolí - Horní Dušnice, 

Stanový a Roprachtice, Jiří Škabrada mluvil o případné možnosti návštěvy fary 

v Roprachticích; kdo bude mít už chaloupek moc, může navštívit po cestě domů Jilemnici, 

Železný Brod, ev. zříceniny hradů Nístějka nebo Navarov (dobře přístupné). 

 Na exkurzi je opět možné využít hromadnou dopravu dodávkou (8 osob) za symbolický 

příspěvek. 
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závazně přihlášení účastníci: 

1. Čermáková Zuzana 

2. Čerňanský Martin 

3. Dluhoš Jiří  

4. Efler Tomáš 

5. Hodač Jindřich 

6. Jírový Miroslav 

7. Kuča Karel jen noc pá/so 

8. Lenoch Jaromír  

9. Lenoch Jaromír – přítelkyně 

10. Musil Vladimír 

11. Němcová Škabradová – vnučka 

12. Němcová Škabradová Zdena  

13. Pešta Jan  

14. Syrová Zuzana 

15. Syrový Jiří 

16. Škabrada Jiří 

17. Tykal Roman 

18. Urbánek Radim 

19. Vařeková Zuzana jen noc so/ne 
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Příloha: příručka k exkurzi 

Lidová architektura západních Krkonoš 
Posledním regionem Libereckého kraje a jeho severovýchodním výběžkem je oblast západních 

Krkonoš. Rámcově ji můžeme vymezit od západu údolím Jizery, od jihu údolím jejího přítoku Jizerky a 

dále k východu pak úpatím okrajových svahů přibližně na spojnici Jilemnice – Vrchlabí. Východní 

hranice, probíhající po hřebenu Žalého a dále k severu přes Medvědín a okolo Labské louky až na 

hlavní hraniční hřeben Krkonoš je vymezena uměle (až do nového správního uspořádání patřil okres 

Semily k Východočeskému kraji) a nemá žádnou významnější oporu geografickou, historickou a 

z námi sledovaného úhlu pohledu ani národopisnou. 

Krajina Krkonoš se liší od zbytku území Čech. Nejvyšší polohy nad hranicí lesa tvoří v západních 

Krkonoších kromě pohraničního hlavního hřebene ještě masív Kotle a Lysé hory. Okrajové svahy jsou 

na jižní i západní straně rozbrázděny hlubokými údolími jednotlivých horských potoků a říček 

(Mumlava, Jizerka, Vejpalický potok, Rokytnice a další), oddělenými dlouhými zalesněnými hřbety. 

Osídlení horského terénu západních Krkonoš bylo ve středověku podníceno hlavně těžbou kovů, 

doloženou na celé řadě míst (srovnej Horní Štěpanice a Rychlov; Ryžoviště a další). Kolonizačním 

centrem byl po dlouhou dobu valdštejnský hrad Štěpanice, středisko rozsáhlého panství, k němuž 

zpočátku patřila i Jilemnice. Opěrnými body kolonizační a prospektorské aktivity byly i další hrádky 

v horském terénu, které měly charakter dočasných opěrných bodů a útočišť. Další významnou 

hospodářskou aktivitou bylo od raného novověku sklářství (Dolní Rokytnice, Harrachov – původně 

Dörfl, Rokytno) a v neposlední řadě i těžba dřeva a pálení dřevěného uhlí. 

Nejstarší stabilní osídlení se nepochybně vázalo na otevřenější kotliny jednotlivých vodotečí na okraji 

horského masívu. Vesnice mají údolní lánový půdorys, ovšem jejich česká jména (obdobně jako v 

horním Pojizeří) ukazují na slovanský původ prvních osadníků (Poniklá, Víchová nad Jizerou). Vesnice 

na lánovém půdorysu zde ovšem prokazatelně vznikaly i v raném novověku, největším sídelním 

celkem se přitom stalo osídlení rokytnické kotliny (Dolní Rokytnice a Horní Rokytnice). Horní 

Štěpanice měly údajně v 16. století statut městečka, který ovšem nelze doložit žádnou urbanistickou 

proměnou. 

V 17. a 18. století, podobně jako v oblasti východních Krkonoš (viz VI. díl encyklopedie) začalo osídlení 

postupovat stále výše do neosídlených, tehdy ovšem z velké části již odlesněných horských poloh 

(Zákoutí, Studenov, Dvoračky – viz Dolní Rokytnice a Rokytno; dále např. Benecko, Horní a Dolní 

Mísečky a další). Současně vznikaly na „zbytkových“ plochách mezi jednotlivými katastry další 

vesnice, osady a samoty (Buřany, Františkov, Horní Dušnice, Stromkovice). Tato mladší sídla mají 

často rozvolněnou strukturu, tvořenou jednotlivými chalupami a horskými usedlostmi rozptýlenými 

na velké ploše katastrů. 

Zatímco na jihozápadním a jižním podhůří se i během 17. – 19. století udrželo dominantní česky 

mluvící obyvatelstvo, vesnice dále k severu a ve vnitrozemí hor byly buď germanizovány, nebo již od 

počátku zakládané německými osadníky. Charakter lidové architektury však tato skutečnost příliš 

neovlivňuje, což je důkazem spíše pro geografické než národnostní utváření jednotlivých forem 

tradičních staveb. V regionu zcela dominují přízemní domy s roubenými světnicemi a zděnými 

zadními díly (někdy též roubenými), příbuzné jak s lidovou architekturou Jizerských hor, tak horního 

Pojizeří a Podkrkonoší. Vzhledem k často dramaticky svažitému terénu jsou domy obvykle založené 
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na kamenné podezdívce s vyvýšeným peronem zápraží na vstupní straně. Zadní strana směrem ke 

svahu bývá tvořena zastřešenými přístěnky, chránícími zadní stěnu domu od vlhkosti. Běžným 

prvkem jsou široké přesahy střech nad zápražím, bedněné vstupní přístavby nebo verandy a 

rozměrné vikýře (nebo celá bedněná kolmá křídla) na zadní straně, přivrácené ke svahu, sloužící 

zavážení sena přímo na půdu. Štíty bývají bedněné, případně skládané do podoby jednoduchých 

lomenic, v německých vesnicích často bez kabřince. 

Horské samoty (Dvoračky, Vosecká bouda) byly tvořeny často poměrně rozlehlými domy. Jejich 

prvotní funkce souvisela s horským sezonním pastevectvím a lučním hospodářstvím, od konce 19. 

století však začala nabývat na významu také rozvíjející se turistika (pohostinství a ubytování). Kvůli 

nárůstu ubytovací kapacity docházelo k přestavbám a rozšiřování jednotlivých objektů o přístavby 

restaurací (často prosklené), kolmá křídla s pokoji a podkrovní vestavby. Patrová zástavba je omezena 

na stavby výjimečného určení – mlýny (Buřany, Křížlice). Specifickou stavební technologií jsou tzv. 

stavby krčkové, postavené ze štípaných špalků. Literatura je spojuje především s vesnicí Horní 

Štěpanice, ovšem z původně většího množství staveb se dochovalo jen minimum. Poměrně hojně 

jsou v regionu dodnes dochovány stavby hospodářské, především roubené seníky a stodůlky, často 

rovněž postavené na kamenných tarasech. Mladší zděná architektura se v regionu až na výjimky 

prakticky neuplatňuje, s výjimkou specifických osídlení údolí, často charakteru dělnických kolonií 

(Víchová nad Jizerou). 

Oblast západních Krkonoš si dodnes uchovala nejen své přírodovědné hodnoty, deklarované 

vyhlášením prvního českého národního parku (1963), ale rovněž kvality historické sídelní a kulturní 

krajiny. Některá sídla byla bohužel ve druhé polovině 20. století poškozena výstavbou 

velkokapacitních center především zimní rekreace (Harrachov), ovšem většina vesnic si uchovala 

prakticky nenarušený ráz s dochovanou rozptýlenou, převážně roubenou horskou zástavbou. 

K nejcennějším patří Horní Štěpanice, jediná vesnická památková rezervace Krkonoš, dále Horní 

Dušnice, Františkov a Rokytno. Vysoké památkové hodnoty si uchovaly i jednotlivé části Dolní 

Rokytnice, především na jižní straně údolí (Zimní Strana). Řadu jednotlivých hodnotných staveb 

nalezneme v Poniklé, Buřanech (Janatův mlýn), Křížlicích (Mikuláškův mlýn) i jinde. 

 (převzato z knihy Encyklopedie českých vesnic, díl V, kráceno) 
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Harcubova brusičská a rytecká dílna 
Koncem letošního roku dostalo Severočeské muzeum do správy areál domácí brusičské a rytecké 

dílny skla v Harrachově z 18. století. Budova je spjata s prof. Jiřím Harcubou (1928-2013), 

světoznámým sklářem, sochařem, pedagogem a harrachovským rodákem, jehož dílo je zastoupeno i 

ve stálé expozici našeho muzea. S naprostou jistotou ale můžeme konstatovat, že Harcubova díla 

vlastní nejen nejslavnější muzea na světě jako Victoria & Albert Museum v Londýně nebo 

Metropolitní muzeum v New Yorku, ale téměř všichni obyvatelé České republiky i cizinci, kteří 

navštíví naši vlast. Jiří Harcuba je totiž mimo jiné i autorem návrhů mincí, z nichž pětikoruna z roku 

1993 je stále v platebním oběhu. 

Harrachovská roubená chalupa je autenticky dochována ve stavu z počátku 20. století, kdy v ní měli 

svou dílnu brusiči a rytci skla Josef st. a Josef ml. Harcubovi, dědeček a otec Jiřího Harcuby. Jiří jako 

pokračovatel rodinné uměleckořemeslné tradice už působil převážně v Praze a harrachovskou dílnu 

pietně zachoval ve stavu, jak mu ji rodiče v roce 1954 předali. V roce 1981 Ministerstvo kultury dům 

pro jeho výjimečnou historickou hodnotu prohlásilo kulturní památkou, ale veřejnost doposavad 

neměla příliš šancí se o památce dozvědět. 

Nejcennější součástí interiérů je kompletně dochovaná domácí brusičská a rytecká dílna na sklo. 

Původně se tyto malé dílny v roubenkách běžně vyskytovaly od 18. století nejen v Krkonoších. 

Přechodem na průmyslové broušení skla ale vybavení těchto dílen kompletně zaniklo a prostory  v 

chalupách si jejich majitelé upravili na obytnou nebo zemědělskou funkci. Teprve až budoucí 

průzkum prokáže, kolik podobně autenticky dochovaných domácích dílen brusičů a rytců skla se na 

území České republiky dochovalo, ale zatím víme jen o této v Harrachově. 

 (text Severočeské muzeum v Liberci) 
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Janatův mlýn v Buřanech 
Areál Janatova mlýna čp. 37 v Buřanech je zcela unikátním, naprosto autenticky dochovaným 

památkovým souborem, jehož význam daleko přesahuje hranice regionu. Nejstaršími částmi mlýna je 

mlýnská hranice snad z přelomu 17. a 18., nebo z počátku 18. století a dále druhotně použité prvky 

ve stodole ze 20. let 18. století. Zda k této prvotní stavební etapě náleží i část zděných konstrukcí 

nelze zjistit. Dnešní podoba mlýna vznikla ve čtyřech hlavních stavebních etapách: Roku 1767 byla 

postavena přízemní roubená stavba, náležející mezi typické stavby západních Krkonoš. Po polovině 

19. století vznikl unikátně dochovaný krámek a podkrovní křížová světnička z krčkového zdiva. V 

rámci modernizace mlýna a přechodu na poloumělecké nebo umělecké složení byla roku 1881 

přistavěna v zadní části objektu dvě patra mlýnice. Přední část přístavby vznikla roku 1913 a stavba 

tak získala dnešní vzhled. Unikátně dochované technologické vybavení mlýna bylo instalováno od 

roku 1881 až po období okolo druhé světové války. 

Hodnotnými součástmi areálu mlýna jsou i další objekty: roubená stodola v dnešní podobě ze 70. let 

18. století, zděné klenuté chlévy, haltýř a včelín. 

Jako celek patří areál Janatova mlýna mezi nejvýznamnější památky svého druhu v rámci Libereckého 

kraje i celých Krkonoš, výjimečný je především naprostou autenticitou. V současné době je objekt 

mlýna jako jedna z mála lidových staveb prohlášena za NKP. 

(text je anotací k SHP, který byl zpracován v roce 2015) 

 1895 

 2015 
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Buřany 
Horská vesnice Buřany je rozložena v hluboko zaříznutém lesnatém údolí Františkovského potoka 

(levobřežního přítoku Jizery), v krásné krajině západních Krkonoš. Údolí postupně klesá k západu od 

sousedního Františkova, nad nímž se zdvíhá zalesněný Vlčí hřeben o výšce přes 1100 m. Severní 

strana údolí je tvořena táhlým hřbetem s nejvyšším vrchem Stráž (781,9 m), za nímž je již kotlina s 

městem Rokytnice nad Jizerou. Jižní stranu údolí tvoří členitější hřbet s nejvyšším vrchem Hejlov 

(834,9 m). 

Buřany patří zřejmě až k novověkému osídlení západních Krkonoš. Vesnice na jilemnickém panství je 

poprvé doložena až k roku 1720, vznikla patrně nedlouho před tímto datem. K Jilemnici ves patřila až 

do zániku patrimoniální správy. 

Novověkému vzniku vesnice odpovídá také její půdorys. Zástavba, tvořená převážně drobnými 

chalupami, je roztroušena volně okolo potoka a na svazích údolí, které je vklíněno mezi široké 

rovnoběžné lány plužiny sousedního Jablonce nad Jizerou (tato plužina k jednotlivým buřanským 

usedlostem nepatří). Druhotným vývojem docházelo k pozvolnému zahušťování původně řídké 

zástavby. Na svazích v okolí vsi vzniklo i několik samot a další dvě osady – Končiny a Vojtěšice. 

V zástavbě jsou dosud zastoupené roubené chalupy, typické pro oblast západních Krkonoš. Památkou 

prvořadého významu je ale především tzv. Janatův či Janotův mlýn čp. 37, situovaný u potoka v horní 

části vsi (viz výše).  

Buřany se díky své odlehlé horské poloze staly ve druhé polovině 20. století vesnicí s převažující 

rekreační funkcí. Historická zástavba proto prakticky nebyla dotčena modernizacemi a uchovala se v 

intaktní podobě (jen ojediněle ve vsi vzniklo několik novostaveb rekreačních domků). Kromě mlýna je 

ale největší hodnotou vesnice především organické sepětí zástavby s okolní překrásnou horskou 

krajinou (i když oproti minulosti zde došlo k výraznému zalesnění svahů údolí). Buřany patří k 

památkově hodnotným sídlům západních Krkonoš. 

stav: 2001 (převzato z knihy Encyklopedie českých vesnic, díl V, kráceno) 

 (2001) 
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Paseky nad Jizerou 
Horská ves Paseky nad Jizerou leží v překrásné krajině horního Pojizeří na pomezí Krkonoš a 

Jizerských hor. Mimořádně rozlehlá vesnice s rozvolněnou zástavbou je rozložena na osluněných, k 

jihu a jihovýchodu orientovaných svazích kotliny Makovského potoka, pravobřežního přítoku Jizery, 

resp. přímo na svazích údolí Jizery. Jižní stranu kotliny tvoří zalesněné svahy táhlého hřbetu s 

nejvyšším bodem Tomášovy vrchy (717,4m), které Paseky dělí od obdobně situovaných Sklenařic. 

Západní stranu kotliny uzavírá nevýrazné návrší Javorník (821,9m) a lesnatý masív Bílá skála (963,8 m) 

s plochým temenem a zdaleka viditelnými skalními útvary. Severní stranu kotliny ohraničuje 

zalesněný vrch Mechovice (798,7m) a navazující hřebínek Borovské skály, za nímž se rozkládá v 

sevřenějším lesnatém údolí Havírenského potoka zcela samostatná část Havírna. Severní stranu údolí 

Havírenského potoka tvoří hora Hromovka (915,8m), která je postranním výběžkem Bílé skály. 

Ohromný, z velké části zalesněný katastr vesnice (1279 ha), na severu sahající až k soutoku Jizery s 

Mumlavou, zaujímá mimořádně velké převýšení přes 500m. Nejvyšším vrcholem je výše zmíněná Bílá 

skála (963,8 m), nejnižším bodem pak hladina Jizery (476m). 

Osídlování rozlehlého území dnešní obce neprobíhalo rovnoměrně. Situaci poněkud komplikuje fakt, 

že na celém území se nachází řada osad a skupin domů se svébytnými jmény, zatímco dnešní 

souhrnný název Paseky se původně vztahoval jen na část vsi. Vesnice zřejmě nepatří mezi nejstarší 

časovou vrstvu vrcholně či pozdně středověké kolonizace Krkonoš, jako např. nedaleká Rokytnice nad 

Jizerou (viz Dolní Rokytnice). Tak jako v případě většiny sídel v povodí horní Jizery a v oblasti 

západních Krkonoš sehrála hlavní roli při vzniku osídlení těžba a zpracování kovů, případně další 

formy nezemědělského podnikání (sklářství, dřevařství). 

Počátky vsi zůstávají nejasné, snad mohla vzniknout během 16. století, v době velké kolonizace 

lesnatých podhorských a horských oblastí. Lze předpokládat, že nejstarší částí dnešních Pasek je 

osada Makov, poprvé pod tímto jménem doložená elaborátem Berní ruly z roku 1654. Tehdy ves 

patřila k panství Malá Skála a byly zde jen 5 osazených domků, 6 stavení bylo pustých. Předpokládá 

se, že v Makově byly též skelné hutě. Zda již tehdy existovalo osídlení i v Havírně není zcela jisté. 

Přímé doklady chybí, ovšem existence alespoň nestálého sídla zde není vyloučena, už s ohledem na 

jméno osady, připomínající hornickou činnost. První přímo doložená zmínka o vesnici Paseky 

(Paszeka) pochází až z roku 1713, i nadále se však běžně rozlišovaly Paseky a Makov. Jméno Paseky 

odkazuje na založení vsi na do té doby neosídleném zalesněném místě a snad se vztahovalo na 

zástavbu horských luk mezi dnešním Hořenskem a kostelem. 

V roce 1790 se ve vsi připomíná již 93 domů, další demografický nárůst přišel během 19. století. Roku 

1848 měly Paseky (se všemi osadami) 178 domů a 1538 obyvatel, čímž se téměř blížily sousednímu 

městečku Vysokému. Svého maxima dosáhly Paseky v roce 1869, kdy ve 212 popisných číslech žilo 

1710 obyvatel. Kromě skromného horského zemědělství a práce v lese si obyvatelé vydělávali i 

tkalcovstvím. 

Paseky v minulosti vynikaly také bohatým kulturním životem, především hudebním, divadelním a 

literárním. Významnými osobnostmi byli učitel a regenschori Josef Šimůnek s učitelským 

pomocníkem Věnceslavem Metelkou (1807 – 1867), který se kromě hudby samotné zabýval i 

výrobou smyčcových nástrojů, především houslí. Metelka, se vyučil v Náchodě houslařskému řemeslu 

a stal se vyhledávaným houslařem. Tomuto řemeslu se věnovali i Metelkovi potomci po několik 

generací a dali tak vzniknou tzv. Krkonošské houslařské škole, která dosáhla vynikajícího ohlasu u nás 
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i v cizině. Metelka byl ovšem také obrozeneckým písmákem a literátem, jeho zápisky se staly 

námětem románu Karla Václava Raise Zapadlí vlastenci. 

Paseky jsou typickou horskou vesnicí západních Krkonoš z dob raně novověké kolonizace. Vlastní 

vesnice je soustředěna v jižní části katastru. V téměř plošně rozprostřené, velmi rozvolněné, téměř 

kobercovité zástavbě bychom jen stěží hledali pravidelné rysy. Jednotlivé chalupy jsou rozptýleny na 

horských stráních od údolí Jizery prakticky až po hranici lesa ve výšce cca 850m. Jednotlivé osady, 

části vsi i skupiny stavení či usedlosti se nazývaly tradičními jmény – kromě Makova se v dolní části vsi 

setkáváme s názvem Dolní Kazdice, horní díl vsi pak nese jméno Hořensko (s místními částmi Tomšov, 

Hoření Kazdice, Bosna, Závršek a zcela nahoře Vystrkov). Zcela samostatnou enklávou byla Havírna 

(na mapě I. vojenského mapování ze 60. – 80. let označená jako Buchbruch, tedy Bukový lom) v 

hlouběji zaříznutém údolí Havírenského potoka. 

Nejstarší částí zástavby, jak již bylo výše naznačeno, je pravděpodobně Makov na dně údolí 

Makovského potoka. V Makově můžeme vysledovat náznak lánové plužiny, stoupající až po úroveň 

kostela. Jak se zástavba vesnice postupně v průběhu 18. století rozšiřovala, byly po svazích vedeny 

nové komunikační spojnice – vrstevnicově vedené cesty, které křížily starou plužinu a horské louky. 

Postupně byly odlesňovány stále vyšší polohy a zástavba tak postupovala vzhůru po stráních, 

současně však docházelo i k zahušťování starší zástavby v dolní části vsi. V těžišti osídlení byl na 

příhodném místě situován kostel s farou, což dalo vzniknout jakémusi přirozenému centru vesnice. 

Rovněž v parcelaci Havírny můžeme pozorovat náznaky velmi krátké lánové plužiny, stoupající od 

potoka vzhůru po extrémně strmých svazích. Vývojově nejmladší historickou částí vesnice jsou 

nepochybně rozptýlené, často izolované lesní samoty převážně severně od Havírny (Zabyly, Suchá a 

Lomnička) a zástavba na strmých svazích skalnatého hřebínku Mechovice mezi Havírnou a Makovem 

(Pasíčka, Na boře, Na skále, Na kopci a další). Svá tradiční jména mají i komunikace – vrstevnicová 

cesta Planýrka, spojující vrchní část Makova s osadami pod Mechovicí a Havírnou a dále pokračujícím 

údolím Jizery k severu a po svahu vedená cesta Buďárka, spojující most přes Jizeru s okolím kostela a 

horní částí vsi. 

Dominantou vesnice je kostel sv. Václava z let 1787–89. Velmi prostá klasicistní jednolodní stavba s 

polygonálním presbytářem a západní věží s cibulovou bání je příkladem sakrální architektury, jaká 

vznikala především v horských vesnicích Krkonoš v josefínské době. Pozornost zasluhuje interiér s 

barokními oltáři, pocházejícími ze Staré Boleslavi. Kostel je obklopen hřbitovem, rozloženým na 

vysoké terase a obehnaným kamennou zdí. Na hřbitově je kovaný kříž, na vysokém pískovcovém 

barokizujícím soklu s boltcovou ornamentikou, pocházející z roku 1825 a dále několik zajímavých 

novogotických náhrobků. V sousedství kostela je situována bývalá fara čp. 181, dnes Krkonošské 

muzeum a Památník zapadlých vlastenců – patrová budova se zděným přízemím a obedněným 

patrem. 

V lokalitě Na skále stojí kaplička Nejsvětější Trojice – prostá stavba na čtvercovém půdorysu, krytá 

stanovou stříškou. Zvláštní pozornost zasluhuje soubor drobné sakrální plastiky především z první 

poloviny 19. století. Nejhodnotnější je tzv. Hutterův kříž v lese při staré cestě do Příchovic, zřízený 

roku 1834 paseckým nadlesním Václavem Hutterem – pískovcový barokizující, na vysokém reliéfně 

zdobeném soklu. Další pěkný barokizující kříž stojí přímo u kostela a je datován již do roku 1811, třetí 

kamenný kříž z roku 1830 se nachází v Makově nedaleko staré školy (viz dále). 
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Kromě křížů se ve vsi zachovaly také tři sochy sv. Jana Nepomuckého: u domu čp. 109 v horní části vsi 

(v Bosně) – velmi pěkná klasicistní s putty a reliéfem sv. Václava na vysokém soklu, dále na Vystrkově 

u čp. 60 rovněž v horní části vsi – zlidovělá, na vysokém barokizujícím soklu s volutami a reliéfy a 

konečně v Makově u Staré školy – barokizující na vysokém podstavci s volutami, zakončeném vzdutou 

římsou, datovaná 1838. Mladšího původu je socha P. Marie v Hořensku u lesa z roku 1903 a Pieta ve 

střední části vsi z roku 1902, obě zhotovené Zdeňkem Vondráčkem z Hořic. Na prostranství v 

centrální části vsi stojí ještě památník obětem I. světové války v podobě žulového obelisku. 

Paseky nad Jizerou ovšem představují především naprosto jedinečný soubor lidové roubené 

architektury, bezesporu nejrozsáhlejší a nejcennější v oblasti západních Krkonoš. Domy a chalupy, 

vesměs vrstevnicově orientované, mají převážně roubené světnice a zděné (výjimečně i roubené) 

zadní díly. Typickými dispozičními prvky jsou úzké přístěnky mezi svahem a zadní podélně 

orientovanou stěnou domu a vysoké kamenné tarasy, vyrovnávající svažitý terén. Dřevěné stěny jsou 

často kryté svisle bedněnými prkny, výjimečně i vodorovným obkladem stěn, nebo eternitem. Do 

stráně někdy vybíhá samostatné kolmé křídlo s vraty na půdu, podobné křídlo je někdy i na vstupní 

straně. Jako specifický prvek zdejší lidové architektury, jinak již vzácný, se uvádí především lomenice s 

miniaturními prořezávanými galeriemi – tzv. kočičími procházkami (srovnej např. Stanový). 

Jistě nejznámější lidovou stavbou Makova je tzv. Stará škola čp. 90 („Na obci“), spojená se jmény 

učitelů Josefa Šimůnka a Věnceslava Metelky – velmi hodnotný dům, postavený asi kolem roku 1791, 

kdy zde začalo vyučování. Světnice je roubená, s drobnějším, rovněž roubeným přístavkem před 

průčelím, zadní část je kamenná. Dům kryje šindelová střecha s polovalbou. K dochovaným detailům 

patří i pěkné vyřezávané barokizující šambrány (okřídlí) oken a trojetážová lomenice s kočičí 

procházkou a střídavě šikmo skládanými poli ve vrcholu. Za školou stojí obedněná stodola. Přímo pod 

školou stojí Metelkova chalupa čp. 89 s roubenou světnicí a zděnou zadní částí, krytá rozložitou 

polovalbovou střechou. 

Blízký dům čp. 93 má roubenou světnici a polovalbovou střechu s bedněným štítem, ke světnici je 

kolmo napojeno mladší křídlo se zděným přízemím a obedněným patrem. Naproti stojí rozměrná 

roubená stodola. Jednou z nejkrásnějších staveb nejen v Pasekách, ale v širokém okolí je sousední 

dům čp. 94 („V chalupě“). Přední obytná část je dvoutraktová, s roubenou světnicí a zděnou 

světničkou se stěnovými kleštinami. Nejzajímavějším prvkem je trojetážová lomenice, se dvěma pásy 

vyřezávané kočičí procházky nad sebou a střídavě šikmo bedněným pásem ve vrcholu, shora završená 

ještě strmým kabřincem.  

Další skupina hodnotných domů se dochovala poněkud níže po proudu potoka. Zde dominuje 

především Makovský mlýn čp. 85. Mohutná stavba má složitější stavební vývoj, jejím základem je 

roubené dvoutraktové stavení na vysoké kamenné podezdívce, s mladšími bedněnými přístavky, 

kryté vysokou mansardovou střechou s etážovými bedněnými štíty. Na západní straně je přístavek s 

hlubokou šachtou lednice. 

K hodnotným stavbám v horní části vsi (Hořensko) patří např. usedlost čp. 60 na Vystrkově (vlastní 

dům stojí již na katastru sousedních Rejdic, seník na území Pasek). Mohutné stavení s roubenou 

dvoutraktovou, svisle obedněnou světnicí má na boční straně kryté zápraží v podobě pavláčky. Z 

boční strany na dům navazuje patrové zděné křídlo. Seník je zčásti zděný, zčásti dřevěný, obedněný. 

Usedlost čp. 3 („Na Perlíčku“) tvoří dům, krytý polovalbovou střechou, se zděným předním a 
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roubeným zadním traktem. Přední štít je skládán do podoby jednoduché lomenice, bedněné dole 

svisle a nahoře šikmo. Za domem stojí torzo roubeného seníku. 

Velmi malebný je kompaktní shluk převážně dřevěných domů v lokalitě Hoření Kazdice a pod 

vrstevnicovou cestou (čp. 6 až 11 a čp. 122, 127 a 211). Oproti zástavbě v dolní části vesnice 

(především v Makově) jsou domy výrazně prostší a také drobnější. Téměř ke všem stavením patří i 

drobné hospodářské stavby – seníky.  Dům čp. 6 má stěny částečně svisle obedněné, s nízkým 

polopatrem a mohutným podávacím křídlem na zadní straně, štíty jsou obložené eternitem. Sousední 

dům čp. 122 má světnici obloženou svislým bedněním, zadní část je sroubená z neopracovaných 

kuláčů. Dům čp. 7 je srostlice hmot, charakteristická pro horskou zástavbu Krkonoš i Jizerských hor. 

Má roubenou, svisle obedněnou světnici a na obou stranách kolmo napojená křídla – na straně 

směrem po svahu patrové, s eternitovým obkladem. U domu stojí rozměrná dřevěná stodola. 

Další malebnou enklávou je severní část Hořenska, obklopená ze dvou stran lesem (Na vršku, Ve 

dvorku, Bosna, Závršek). Dům čp. 14 je srostlicí hmot s roubenou obedněnou světnicí a kolmo 

napojeným křídlem na zadní straně, krytým mansardovou střechou. U domu se dochoval seník. 

Hodnotným objektem je dům čp. 16 s roubenou, svisle obedněnou světnicí s pavláčkou na vstupní 

straně a kolmým patrovým křídlem. Také zde stojí roubený seník. 

Poslední historickou částí vsi je protáhlá osada Havírna v postupně se zahlubujícím údolí 

Havírenského potoka, k níž řadíme i okolní lesní samoty. Nejcennějším stavením v Havírně je dům čp. 

196 v malebné osamělé poloze při cestě na strmém svahu v horní části osady, kvalitativně 

srovnatelný s nejcennějšími stavbami v Makově. Dům má roubenou světnici z jen částečně 

opracovaných trámů, zadní část je zděná. Okna zdobí vyřezávaná barokizující okřídlí. Štít je skládaný 

do podoby lomenice s kočičí procházkou (údajně zde ovšem nepůvodní), nahoře jsou čtyři klasovitě 

skládaná pole a zcela ve vrcholu strmý kabřinec. Také zadní štít má podobu jednoduché lomenice. 

Velmi zajímavý je komplex bývalé pily při potoce v dolní části osady. Obytné stavení má roubenou 

světnici s jednoduchými vyřezávanými okřídlími oken a bedněné štíty, zadní část je zděná. Vlastní 

objekt pily čp. 224 je přízemní roubený mladší generace, na vysoké kamenné podezdívce, s nízkým 

vaznicovým krovem, eternitovým štítem a dochovanými detaily dveří.  

Na celém území vsi se dochovala také řada dřevěných hospodářských staveb, jejichž soubor (byť 

méně nápadný než vlastní obytné domy) je patrně nejpočetnějším a nejcennějším v regionu 

západních Krkonoš i horního Pojizeří. Dřevěné (nejčastěji roubené) stodoly a seníky se kromě výše 

uvedených (čp. 3, 7, 9, 11, 14, 16, 84, 93, 95, 110, 127, 135, 149, 211, 220) dochovaly ještě u čp. 1, 

10, 12, 20, 25, 35, 42, 43, 45, 53, 61, 70, 72, 83, 92, 128, 137, 139, 145, 148, 172, 179, 184, 187 (s 

jednoduchou lomenicí), čp. 192, 200, 202 a 244. Některé byly již upraveny pro rekreační využití. U čp. 

109 se dochovala pilířová stodůlka, u čp. 166 se zachovala rámová kolna. 

Během druhé světové války se Paseky (ač národnostně čistě česká ves) dostaly do německého 

záboru. V průběhu druhé poloviny 20. století se Paseky staly sídlem s převažujícím rekreačním 

využitím. K tomu přispěla i výstavba několika vleků, čímž se Paseky zařadily mezi menší střediska 

zimních sportů na pomezí Krkonoš a Jizerských hor. Bohužel v centrální části vsi, na poměrně citlivém 

místě nad historickou zástavbou Makova, byl postaven rozměrný hotel, hmotově ani architektonicky 

nerespektující tradiční horskou zástavbu a působící velmi rušivě. Zcela dole v údolí u Jizery vznikla 

samoobsluha, papírny a několik bytových a řadových rodinných domků. Naštěstí kromě těchto 
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zásahů zástavba vesnice nebyla dosud výrazněji narušena modernizacemi, mimo jiné i díky využití 

řady objektů pro individuální rekreaci. 

Ve všech částech vesnice se dodnes tak ve velkém rozsahu dochovala původní roubená horská lidová 

architektura. Soubor domů, často s bohatými lomenicemi, řadí Paseky k památkově nejvýznamnějším 

vesnicím na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Nezanedbatelný význam má i soubor lidových a 

pololidových skulptur - křížů a soch z různých období, od pozdního baroka až po první polovinu 20. 

století. Zejména Makov, ale i horní části vesnice (Hořensko), zástavba pod hřebenem Mechovice a 

celá Havírna si tak dodnes uchovaly do značné míry tradiční, velmi malebný vzhled a přirozený 

rezervační charakter. Na vzhledu vesnice se neodmyslitelně podílí i překrásná podhorská krajina s 

kvalitní vzrostlou zelení (aleje, solitérní stromy) a v neposlední řadě i daleké výhledy na západní 

Krkonoše a do údolí Jizery. 

Paseky nad Jizerou dnes patří bezesporu k nejcennějším vesnicím nejen v Podkrkonoší a v Libereckém 

kraji, ale v širším kontextu i v rámci celých Čech. Přesto celá vesnice dodnes zůstává bez plošné 

ochrany (nepočítáme li Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo). Bohužel tak není vyloučen 

(s ohledem na atraktivitu krajiny) budoucí tlak na intenzívnější zástavbu a modernizace tradičního 

stavebního fondu, nerespektující tradiční urbanistické a hmotové uspořádání vesnice, jak je možné 

pozorovat již místy v dolní části vsi. Lze jen doufat, že v budoucnosti se Paseky podaří zařadit mezi 

chráněná sídla. 

stav: 05/1997 (převzato z knihy Encyklopedie českých vesnic, díl V, kráceno) 

 Havírna čp. 196 (1999) 

 Hořensko (1999) 
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 Makovský mlýn (1997) 

 Makov čp. 94 (2009) 

 Makov – Stará škola (2009) 
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Roztocký mlýn (též Fiedlerův) 
Velmi pěkně dochovaný mlýn ve Fiedlerově údolí. Objekt zde stojí už od 17. století. Mlýn si zachoval 

původní typický architektonický ráz a uvnitř se nachází dochované kompletní strojní zařízení, z nichž 

některé stroje jsou unikátní. Mlýn je možno navštívit, jako soukromé mlynářské muzeum. 

Mlýn zde stojí od 17. století (postaven v r. 1656). Na mlýně působil mlynářský rod Fiedlerů - prvním 

mlynářem z rodu Fiedlerů, který si mlýn od vrchnosti pronajal v roce 1685, byl Mikuláš Fiedler. Mlýn 

mlel pouze námezdně a obsluhu mlýna prováděl vždy mlynář se synem, kterého sám vyučil. 

Mlynářské řemeslo si Fiedlerové předávali z otce na syna od roku 1685 až do roku 1941. 

Dochovány původní architektonické prvky zděné a bedněné konstrukce z poslední čtvrtiny 19. stol. 

Mlýnice ze spodní části zděná, přední štít je bedněný s lehkými zdobnými prvky, typické pro oblast 

Semilska, Podkrkonoší a Jablonecka. Obytná část a bývalá brusírna zděná s decentní štukovou 

úpravou. Na střeše mlýnice byla po r. 1880 postavena střešní nástavba pro kapsové výtahy. 

(výtah z www.vodnimlyny.cz) 

[O VÝKLAD POPROSÍM RADIMA URBÁNKA] 

 (www.roztockymlyn.cz) 

 (www.roztockymlyn.cz) 

 

 


