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1 Úvod
1.1 Inspirace
Krkonoše jako naše nejvyšší hory mají dlouhou historii. Dějiny hor a lidí v nich
jsou však do velké míry neprobádané. Tato skutečnost je dána směsicí mnoha faktorů.
Divoká horská příroda, náročný terén a klimatické podmínky rychle zahlazují téměř
všechny stopy lidské činnosti. Ani lidská paměť není k dispozici v té šíři, jak tomu bývá
obvyklé. Přírodní bohatství hor a jejich hraniční poloha, národnostní skladba jejich
obyvatel, atd. jsou faktory, které vytvořily základy pro bouřlivé osudy hor i jejich
obyvatel. V kontextu s dějinami Evropy dochází k opakovanému přetrhávání
historických vazeb způsobené vysidlováním a stěhováním obyvatel hor.
Možná za to může malé množstvím dokumentace a pramenů, možná
nepřístupnost a cizost prostředí a možná je to také osud pohraničních hor, které ztratily
kus své historické paměti1. V každém případě jsou však Krkonoše na okraji zájmu
etnografů, archeologů, sociologů a ostatních humanitních vědních oborů. Je veliká
škoda, že lokalita s tak bohatou historií, svéráznou kulturou a přírodními krásami má
tolik neprozkoumaných bílých míst. Nevím, zda má práce k vymazání některých z nich
nějak pomůže, ale rozhodl jsem se o to alespoň pokusit.

1.2 Zaměření a cíl práce
Cílem mé práce je pokusit se podat přehled dějin osídlení a života v
hřebenových partií Krkonoš. Abych práci více vymezil, zaměřil jsem se na enklávu
Klínových bud. Jedná se o rozptýlená horská sídla, ležící na horní hranici lesa, ve výšce
od 1100 m n. m. do 1276,5 m n. m a zabírající výměru okolo 60 hektarů. Díky této
poloze, museli zde žijící lidé nalézt specifické způsoby hospodaření a obstarávání
obživy, které ovlivnily jak jejich život, tak vzhled a funkce obydlí ve kterých žili. A
protože se jedná o terén málo probádaný, nabízelo se velké množství témat k výzkumu.

1

Vystěhováním německy mluvících obyvatel Krkonoš a Podkrkonoší po skončení 2. světové války.

Prvním cílem práce bylo objasnit dějinné události a vlivy, které zkoumanou
lokalitu ovlivnily. Protože se jedná o velký časový úsek, rozhodl jsem se rozdělit jej do
dvou částí. Obecný popis událostí, které ovlivnily region Krkonoš a Podkrkonoší a
podrobnější popis jejich dopadu na zkoumanou lokalitu. S tímto tématem souvisí i jeden
z úkolů, které jsem vytyčil, a to definovat pravděpodobné počátky osídlení zkoumané
oblasti (byť třeba jen hypoteticky). Písemné záznamy totiž hovoří o prvním sezónním
přístřešku pro přečkání nepohody až v polovině 16. století.
Za další cíl práce jsem stanovil popsat způsoby obživy obyvatel hřebenových
partií Krkonoš a jejich proměnu. V průběhu dějin zkoumaná oblast nabídla mnoho
způsobů obživy: práce v dolech a u důlních děl, práce v lesích při těžbě, zpracování a
transportu dřeva, senaření, pastevectví, budní hospodářství, činnosti související s
turistickým průmyslem atd., které se navzájem prolínaly, a koexistovaly vedle sebe.
Zajímalo mne, jaké z těchto způsobů obživy obyvatelé zkoumané lokality využívali.
Z této otázky vyplynula ihned další, úzce související. To, jakým způsobem si
horalé obstarávali živobytí, mohlo také ovlivňovat vzhled a funkce jejich obydlí. Proto
jsem se chtěl zaměřit na boudy nacházející se na zkoumané lokalitě a popsat jejich
konstrukci a funkcionalitu. Domníval jsem se, že by také mohlo být možné popsat
proměnu osídlení (horského domu – boudy) v čase a definovat, jak zvolený způsob
obživy ovlivnil jejich konstrukci, funkcionalitu a vzhled.
Konečný přínos, který jsem od práce očekával, je získání nových impulzů a
podnětů pro další výzkum.

1.3 Členění práce
Aby bylo možné naplnění základních cílů práce, zvolil jsem členění práce do
několika bloků.
1) Úvod
2) Popis lokality
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3) Historický úvod vymezující hlavní dějinné události, které ovlivňovaly oblast
Krkonoš a Podkrkonoší mohly mít vliv i na zkoumanou lokalitu.
4) Historické události a jejich vliv na zkoumanou lokalitu
5) Způsoby obživy obyvatel hřebenových partií Krkonoš a především zkoumané
lokality
6) Popis boudy – domu ve zkoumané lokalitě a jeho proměnu
7) Závěr

1.4 Postupy a metody při realizace práce
Zpracování tématu si vyžádalo skloubení celé řady postupů a přístupů na hranici
oboru. Při zpracování tématu jsem především studoval literaturu a písemné prameny.
Provedl jsem také opakovaný2 terénní výzkum zkoumané lokality, blízkého a
souvisejícího okolí a jednotlivých bud na ní rozmístěných. Při tomto výzkumu bylo
získáno velké množství3 fotografického a kresebného materiálu a natočeny dva
rozhovory s informátory.
Základním kamenem pro přípravu a realizaci této práce mělo být studium
odborné literatury a archivních pramenů zpracovávající téma Krkonoš po stránce
národopisné, etnografické a historicko-politické. Toto úvodní studium mělo položit
celou řadu otázek, podnětů a z nich pramenících úkolů vedoucích ke studiu další
literatury a především k práci v terénu.
Studium literatury mne zavedlo do archivů Vrchlabského muzea, Trutnovského
archivu a do vědeckých knihoven v Praze. I přes ochotu pracovníků knihoven se mi
podařilo shromáždit pouze malé množství literatury využitelné k mé práci. Ukázalo se,
že zvolené téma a lokalita byla zřejmě stranou zájmů snad všech badatelů, a nedostatek
kvalitních, hodnověrných a použitelných pramenů se stal základním problémem při

2

Během posledních 12 měsíců byla lokalita navštívena přibližně 10x, vždy minimálně na dva dny
(víkendové pobyty).
3
Bylo pořízeno okolo 300 fotografií.
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psaní práce. Celou práci lze tedy rozčlenit do několika bloků, které si vyžádaly rozdílné
postupy studia a terénního průzkumu.
Teoretický úvod pro zkoumání počátků osídlení spojených s existencí cest,
stezek a těžby v nedalekých dolech ve Sv. Petru a transportu vytěžené suroviny do
Dolního dvora jsem hledal v odborné literatuře zabývajících se touto problematikou.
Zde jsem ocenil především díla Majera4, Majera – Čáky5 a některých článků ve
Vlastivědných sbornících Krkonoše – Podkrkonoší, vydávaných muzeem Trutnov.
Využil jsem také semináře „Dějiny hornictví“ vedené na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy PhDr. Viktorem Goliášem a informací nalezených na některých
odborných internetových portálech6. Následovalo studium nových i starých map.
Zaměřil jsem se na mapy historické zachycující zkoumanou oblast a následně je
konfrontoval s mapami novějšími. Nejstarší mapa byla Grauparova mapa z roku 1765,
nejnovější pak Krkonoše – Turistický a lyžařský atlas, mapa z roku 2006. Cílem bylo
nalézt, kudy podle jednotlivých map jsou vedené stezky, kde jsou umístěné budovy a
v jakém počtu, kde jsou významná místa, kde místa hospodářské činnosti (doly, seníky,
…) a jiné krajinné body. Tyto zjištěné skutečnosti jsem pak vzájemně konfrontoval a
porovnával. Následně jsem se vydal do terénu, abych zjistil, zda se některé ze zaniklých
cest nedají v terénu identifikovat anebo zda nenaleznu fragmenty starých cest, které jsou
v mapách neoznačené. Pro svou práci jsem využil technologie GPS. Naměřené
informace jsem zpracoval s pomocí PhDr. Václava Tremla v programech GIS.
Při zpracování období těžby dřeva a budního hospodářství se ukázalo, že
existuje de facto jen jediný relevantní zdroj informací a to Hoser7. Hoser8 (zeměpisec,
etnograf, znalec umění a sběratel) napsal své dosud nepřekonané monografie na cestách

4

MAJER J.: Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Obrazy z dějin těžby a zpracování,
Praha, 2004
5
MAJER J. – ČÁKA J.: Technika Českých a Slovenských dolů v průběhu dějin, Symposium Hornická
Příbram ve vědě a technice, 1971
6
Například GEO WEB (http://www.gweb.cz/), web České geologické služby (http://nts1.cgu.cz/) a další.
7
HOSER J. K. E.: Das Riesengebirge in einer statistisch topographischen und pitoresken Uebersicht,
Wien, 1804 a HOSER J. K. E.: Das Riesengebirge und seine Bewohner, Praha, 1841
8
Josef Karel Eduard Hoser (1770 – 1848)
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po Krkonoších. Popsal v nich podrobně vše, co viděl a jsou tak studnicí materiálu o
životě horalů na přelomu 18. a 19. století. Hosera přeložil Theodor Lokvenc, který jej
použil spolu s mnoha dalšími materiály pro svou knihu Toulky Krkonošskou minulostí9.
Jedná se o vynikající publikaci, která dává dobrou představu o historii Krkonoš a o
všem důležitém, co ji ovlivnilo. Problém je, že i přes obsáhlost a informační hodnotu
zbývá stále velké množství neprobádaných míst a to jak historicky (časově), tak
geograficky. Tyto dva autoři se tak stali základní inspirací pro studium budního
hospodářství, ale nejen jeho. Zajímavé informace a podněty nabídl již zmíněný
Vlastivědný sborník Krkonoše – Jizerské hory, ale také publikace vydávané
Krkonošským muzeem ve Vrchlabí a Správou Krkonošského národního parku. Jedná se
především o Časopis Krkonoše – Jizerské hory10 a sborníky Opera Corcontica11. V
obou publikují odborníci zabývající se problematikou Krkonoš a i přes populárně
vědecký charakter některých článků v časopise Krkonoše – Jizerské hory byly dobrým
zdrojem informací.
Velkou částí práce byl výzkum provedený na boudách. Při tomto výzkumu jsem
se snažil fotograficky nebo kresbou zachytit aktuální stav exteriéru a interiéru
jednotlivých bud na zkoumané lokalitě. Při té příležitosti jsem měl v úmyslu provést
řízené rozhovory s lidmi na nich dlícími. Bohužel se při realizaci ukázalo několik
problémů pramenících ze sezónního nebo víkendového obývání většiny bud. I přes
opakované návštěvy byly v době mé přítomnosti obydlené jen některé. Bohužel
přítomní lidé nebyli schopni poskytnout potřebné informace a v některých případech
nedovolili provést fotografickou dokumentaci objektu nebo jejich zaměření. Ve většině
případů však naštěstí umožnili alespoň zevrubnou prohlídku objektů a tak jsem mohl
posléze provést pouze nedokonalou dokumentaci aktuálního stavu interiérů. Pro

9

LOKVENC T.: Toulky krkonošskou minulostí, Hradec Králové, 1978
KRKONOŠE - JIZERSKÉ HORY je měsíčník o přírodě a lidech, který vydává Správa Krkonošského
národního parku již čtvrté desetiletí. Barevný časopis s typickou obálkou nabízí 52 stránek, věnovaných
přírodě a ochraně životního prostředí, historii, rozhovorům se zajímavými lidmi, aktuálním zprávám z
regionu a z činnosti Správy KRNAP. Dále obsahuje snímky předních fotografů, stránku ekologické
výchovy, reportáže, zajímavosti, informace Horské služby, trasy na výlet i soutěže.
11
Opera Corcontica – sborník vědeckých prací z Krkonošského národního parku.
10
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zaměření některých objektů jsem využíval nejjednodušších pomůcek a to měřícího
pásma, papíru a tužky.
Přes výše uvedené problémy jsem měl štěstí, když se mě v jedné z chalup
podařilo seznámit s mužem (v textu I1) a jeho manželkou, kteří na zkoumanou lokalitu
jezdí již od padesátých let. S tímto mužem jsem měl možnost udělat několikahodinový
rozhovor, v němž popisoval události, které se na Klínových boudách odehrávaly od 50.
let do současnosti. Většinu vyprávění tvořily jeho vlastní zážitky, které jeho manželka
aktivně doplňovala, tudíž se dají považovat za velice zajímavý a užitečný pramen.
Informace od tohoto informátora byly v mnohém potvrzeny v rozhovorech s místními
pamětníky, především s informátorem (v textu I2) asi 70tiletým rodákem z Vrchlabí,
který místní hory odmalička procházel. Oba tyto rozhovory byly cenným zdrojem
informací o tom, jak vypadal osud Krkonoš a Klínových bud v novodobé historii, tedy
od konce 2. světové války do současnosti.
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2 Popis lokality
2.1 Geografické a přírodní poměry
Aby bylo možné si uvědomit širokou problematiku tématu, kterou práce sleduje,
a aby bylo možné pochopit význam některých bodů, je třeba si utvořit představu o
prostředí v kterém lidé žili, které je formovalo a ovlivňovalo jejich životy.

Krkonoše
Krkonoše mají tzv. středohorský charakter a po skončení posledního ochlazení
evropského kontinentu je pokryly jehličnaté, případně smíšené horské lesy. Dominují
zde smrčiny a bučiny a v úzkém pásu nad horní hranicí lesa i kosodřeviny. Pouze
nejvyšší horské polohy - alpinské vrcholy, svahy ledovcových karů a hřebenová
rašeliniště nemají přirozený lesní porost. Původní lesní porost se v podhůří napojoval na
rozsáhlé pralesy, které tvořily „příhraniční hvozdy“ – ochranné pásmo a více méně
neprostupný hraniční val. Tyto pralesy ještě ve 12. století zasahovaly až k dnešnímu
Kumburskému újezdu (u Nové Paky)12.
Krkonoše byly do své současné podoby vyvrásněny ve třetihorách a následně
mohutně modelovány říční a ledovcovou erozí. Celkově zaujímají plochu 1466,5 km2.
Rozkládají se mezi sedlem Novosvětským na západě a Libavským na východě v délce
cca 35 km a jsou tvořeny dvěma souběžnými hřebeny. Nejvyšším bodem je Sněžka
s 1602 m n. m.
Jejich vysokohorský charakter je důležitý pro klima a tím i pro přírodní
podmínky. Krkonoše jako celek, patří k nejchladnějším místům v ČR. Průměrná teplota
pro Špindlerův mlýn (potažmo Sv. Petr) je 4,7 0C, ale na Sněžce už je jen 0,20 C.
S tímto souvisí i vegetační období, které má průměrně v 1000 m n. m trvání přibližně
102 dní, ale v 1300 m n. m již jen okolo 51 dní. Tyto dvě hodnoty jsou obzvláště
zajímavé, neboť nejnižší z Klínových bud leží ve výšce 1100 m n. m. (Petráška) a
12

LOKVENC T.: Toulky krkonošskou minulostí, Hradec Králové, 1978, s. 16
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nejvyšší byla ve výšce 1276,5 m n. m. (bývalá Klínovka). Ještě dva údaje je třeba
zmínit. A to je doba, po kterou jsou horské svahy pokryté sněhem a kolik hodin v roce
jsou horské stráně obdařeny slunečním svitem. Sněhová pokrývka leží na horách
v průměru okolo 160 dní a slunce svítí v průměru okolo 1440 hodin za rok (v Praze je to
například okolo 1900 hodin)13.

Klínové boudy14 – údolí Klínového potoka na horním toku
Enkláva Klínových bud leží na pomyslné hranici stupně montánního15 a
subalpínského16. Rozkládají se v nadmořské výšce od 1100 m n.m. (Petráška) do 1276,5
m n. m (bývalá Klínovka). Zabírají výměru okolo 60 hektarů. Ještě v 80. letech 20.
století byla celá luční enkláva obklopená smrkovým porostem pokrývajícím celý hřeben
mezi Přední planinou, Stohem a Zadní planinou. Z mnoha příčin však došlo k intenzivní
těžbě, která změnila hluboký les na holou pláň. V současné době tedy enkláva
Klínových bud celou západní a částí severní strany sousedí s holými stráněmi, které se
nyní zalesňují. Klimatické podmínky Klínových bud se mohou měnit podle celkového
rázu krajiny (v případě vykácení hřebenových lesů vrůstá množství a síla větru a mění
se tak teplotní podmínky). V době kdy byla enkláva Klínových bud obklopená lesy,
však měla podle meteorologů příznivé klimatické podmínky (vzhledem k nadmořské
výšce a poloze) s 93 pěknými dny v roce a pouze 33 dny s nebezpečnými bouřemi17. Po
té co lesy zmizely je tomu možná jinak. Holým údolím se žene velice často silný vichr.
Bohužel aktuální vyjádření meteorologů se mi nepodařilo získat.

2.2 Klínové boudy
Jak jsem již řekl v úvodu, během práce jsem narážel na velký nedostatek
podkladů a jejich velice špatnou informační hodnotu. Vše je navíc komplikováno
mnoha texty, které interpretují informace nepřesně nebo zcela mylně. Typickým
příkladem bude již samotný a prostý popis počtu bud zahrnovaných mezi „Klínové

13

LOKVENC T.: Toulky krkonošskou minulostí, Hradec Králové, 1978, s. 10
Boudy – lokální název pro stavení v oblasti Krkonoš především v jejich vrcholových partiích. Samotný
název má původ pravděpodobně v německém „die bauden“ (= horská bouda, horská chata)
15
Horský, lesní – jeho horní hranice je dána hranicí lesa (v Krkonoších průměrně ve výšce 1250 m n. m.)
16
Oblast nad hranicí lesa.
17
ŠVEC J.: Klínová bouda, Krkonoše, 1980, číslo 9, s. 15
14
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Boudy“. V těsném sousedství totiž nyní leží dvě luční enklávy, které jsou častokrát
spojovány v jednu a to především v moderní historii. V mé práci se věnuji oběma
lokalitám, neboť jejich osud považuji za úzce spjatý (celkovou situaci dobře zachycují
přílohy Mapa č. 5, Mapa č. 6, Mapa č. 7, Mapa č. 8 a Mapa č. 9).

Obrázek 1.: Na snímku údolí Klínového potoka. Čísly označené: 1. Pantenberg, 2. Klínové boudy, 3.
Frizové boudy

Enkláva č. 1 – Pantenber, Bantenberg, louka Klášterka
Na menší z nich nalezneme dvě boudy č. p. 76 a
77. Ty se nazývající Zvonička18 a Bohemka a leží na
louce nazývané Klášterka 19. Mezi místními se však
Bohemce říká Klášterka20 (tento název také nalezneme
na jejím průčelí). Ve starých německých mapách je
však tato enkláva nazývána „Pantenberg“ 21 nebo také
„Bantenberg“ 22.

Obrázek 2.: Pantenber. Vlevo bouda
Zvonička vpravo Klášterka.

Který název je správný a který zkomolený nelze v tuto chvíli jednoznačně určit.
Také význam tohoto názvu se mě rozluštit nepodařilo, snad se jednalo o vlastní jméno
nebo zkomoleninu. Literatura zabývající se etymologií názvosloví Krkonoš 23 nebo jej
zmiňující, a kterou jsem měl možnost studovat, bohužel vysvětlení nepodává. Proto jen
pro úplnost dodávám, že „der Berg“ je možné přeložit jako: hora, kopec, vrch, ale také
18

Pravděpodobně od zvonice, která je umístěna na její střeše.
Krkonoše – Turistický a lyžařský atlas, ROSY, 2006, mapa 1:25000
20
Původ názvu je nejasný.
21
Ochsengraben – Kreis Hohenelbe, Lageskizze, 1944, mapa - měřítko neznámé
22
Karte des Reisen, Gebirgs, Dr. Jos. C.E.Hoser, 1806, mapa - měřítko neznámé
23
ŠMEJDOVA I.: Malý slovník Krkonošských názvů, Olympia, 2001
19
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jako hromada, holá skála, jalovina, kupa nebo jako báňský, důl, šachta. Zde by bylo
možná zajímavé hledat souvislost s důlní a prospektorskou činností v regionu.

Enkláva č. 2 – Keilbauden, Klínové boudy
Druhou enklávu
nalezneme také na levé
straně údolí Klínového
potoka (v pohledu proti
proudu), ale v jeho
nejhornější části. Od
enklávy Klášterka je
oddělená úzkým pruhem
lesa (viz přiložená
fotografie). V současné
době je tvořena devíti
boudami. Podle
německé katastrální

Obrázek 3.: Klínové boudy. Pohled od "klínu" směrem k Pantenbergu
(Stoh po pravé ruce, Frizovy boudy po levé).

mapy24 tam však bylo bud dvanáct. Zde je jejich výčet a shrnutí dle současného stavu25:

24
25

Ochsengraben – Kreis Hohenelbe, Lageskizze, 1944
Kontrolováno v katastru nemovitostí – duben 2007.
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Č. p.
78
7929
80
81
8231
83
8432
8533
8634
8735
88
8938
9039

enkláva
Klínové b.
Klínové b.
Klínové b.
Klínové b.
Klínové b.
Klínové b.
Klínové b.
Klínové b.
Klínové b.
Klínové b.
Klínové b.
Přední Labská
Klínové b.

bouda26
Petráška27
Spisovatel30
Skočka
Tesla
(stará) Klínovka36
Ranč37
Kantorská40

v katastru
nalezena
nenalezena
nalezena
nalezena
nenalezena
nalezena
nalezena
nalezena
nalezena
nenalezena
nalezena
nalezena
nalezena

aktuální majitel
KČT28
skupina vlastníků
Jan a Lukáš Schröder
skupina vlastníků
Ladislav Varcl
Jelínek Zdeněk Ing
Aleš Műller
skupina vlastníků
ZO ČMOS PŠ41

V tuto chvíli se dostáváme k jedné z mnoha nejasností, které Klínové boudy
obklopují. Na enklávě totiž nalézáme zbytky pouze dvou bud: staré Klínovky (č. p. 87)
a pravděpodobně čísla popisného 82. Podle katastrální mapy42 se zde ještě nacházel
dům č. p. 79 a navíc nedaleko nalézáme zbytky ještě jedné boudy, ležící jakoby trochu
stranou (označovaná někdy jako „stará Krausova bouda43“viz příloha Mapy č. 8). Ani

26

Zlidovělé pojmenování.
Podle jednoho z vedoucích KČT.
28
Klub českých turistů.
29
Podle katastrální mapy (Ochsengraben – Kreis Hohenelbe, Lageskizze, 1944) by se mohlo jednat o
samostatnou boudu. V současných mapách ji však nenacházím.
30
Pojmenování získala v době, kdy ji vlastnila jakási organizace spisovatelů, snad Nakladatelství
Československý spisovatel.
31
Zbytky základů jsou na lokalitě stále patrné.
32
Jedná se o jedinou boudu, která je nyní obydlená celoročně, tedy užívána jako rodinný dům.
33
Rodný dům Dr. Ernsta Lahra – zajímavý rozpor, neboť on uvádí, že pochází z domu č.p. 89.
34
Jedná se v současnosti o největší boudu na enklávě Klínových bud. Tato bouda umožňuje ubytování
veřejnosti. V současné době prochází intenzivní přestavbou.
35
Vyhořela 22.2.1970
36
Není zřejmé, zda se bouda jmenovala podle lokality, nebo naopak lokalitě dala název.
37
Pojmenování mohla dostat v době, kdy sloužila jako hospodářství sloužící potřebám č. p. 87 (Staré
Klínovky).
38
Jedná se o stojící objekt zcela mimo enklávu klínových bud. Vzhledem k logice číslování lze
předpokládat, že se jedná o původní výstavbu a tudíž dům s č. p 89 na enklávě Klínových bud nikdy
nestál.
39
Dříve sloužila jako škola.
40
Název dostala pravděpodobně díky svým majitelům (odborová organizace Vrchlabského gymnázia) a
účelu, který dříve plnila (byla školou).
41
ZO ČMOS PŠ při Gymnáziu a obchodní akademii ve Vrchlabí
42
Ochsengraben – Kreis Hohenelbe, Lageskizze, 1944
43
Takto o ní hovoří Informátor I 1.
27
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zde není jasné, kdy boudy na této enklávě vznikly. První zmínka o stavbě na území
enklávy Klínových bud pochází z poloviny 16. století a hovoří o přístřešku pro přečkání
nepohody. Tato zmínka pochází z doby, kdy se přes tuto lokalitu nosilo stříbro vytěžené
ve Svatém Petru do hutí v Dolním Dvoře. Tento transport pak stojí za jednou z teorií o
vzniku názvu Klínových bud. Název „Klínové boudy“ je možné odvodit od německého
„Keilbauden“. Kdy v němčině der keil = klín. V literatuře jsou nejčastěji zmiňovány tři
možné způsoby vzniku tohoto pojmenování.

Teorie o původu názvu Klínových bud
Teorie o původu názvu Klínových bud č. 1:
První nachází souvislost s těžbou ve Svatém Petru. Odtud se totiž stříbro nosilo
přes hřeben Stohu a přes místo kde dnes leží Klínové boudy do Dolního Dvora, kde
byla huť. Tato teorie říká, že si zde horníci dělali přestávku (byli v nejvyšším bodě
cesty), během které si spravovali své „klíny“ používané k těžbě44. Tato teorie má hned
několik slabin, například v tom, že dílny na opravu nástrojů stály většinou v blízkosti
důlních děl, ale především v tom, že v údolí Dlouhého dolu se netěžilo klíny, ale
želízky.
Teorie o původu názvu Klínových bud č. 2:
Druhá teorie vysvětluje původ jména podle podoby lokality. Tedy paseky
vykácené okolo prvního stavení, která mohla mít podobu klínu (jak ukazuje příloha
Mapa 8. ta tuto podobu má oblast na samém konci údolí Klínového potoka). A nebo, jak
píše Jiří Švec: „Dodnes při pohledu na zalesněné svahy vidíme uvnitř temně zelených
porostů lesa kolem bud rozlehlé holé plochy, vzniklé jejich hospodařením. Jsou to
skutečné klíny vražené do bezbranného těla lesa.“45. Pojmenování mohlo také
vzniknout podle tvaru konce údolí, ve kterém se enkláva nachází.
Možná je samozřejmě i kombinace výše uvedeného. Pokud se podíváme pozorně
na fotografie konce údolí nebo na přílohu Mapa č. 8, spatříme zřetelnou paseku ve tvaru

44
45

JIRÁSEK F. J.: Volks und Heimatkunde des politischen Bezirkes Hohenelbe, 1907, s. 1150
ŠVEC J.: Klínová bouda, Krkonoše, 1980, číslo 9, s. 14 — 15
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klínu jakoby ukazujícího směrem do údolí. V jejím středu se nacházejí zbytky základů
boudy46 (někdy nazývaná stará Krausova bouda47), jež vyhořela neznámo kdy a nebyla
obnovena. Pokud by tato bouda stála na základech bud starších, mohlo toto být „TO“
místo, které dalo vzniknout názvu celé lokalitě. Ale ani zde jsem nenalezl nezvratné
důkazy podporující tuto teorii.

Obrázek 4.: Zbytky stavby v "klínu".

Teorie o původu názvu Klínových bud č. 3:
Poslední teorie vychází z obecných zvyklostí při pojmenovávání míst a bud
v Krkonoších. Jedním z nejčastějších pravidel je pojmenování po majiteli boudy –
Friesovy boudy, Havlova bouda, Reinerovy boudy atd. Tedy je možné, že zde kdysi byl
„nějaký pan Keil“.

46
47

Její zbytky jsem zaměřil během svého terénního výzkumu – viz příloha Půdorys 2.
Nazývá jí tak informátor I 1.
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3 Přehled vývoje oblasti z pohledu politických a
hospodářských změn
3.1 První lidé v horách
Počátky osídlení Krkonoš jsou pro nás stále velkou záhadou. Její osvětlení je
velice komplikované především kvůli terénním dispozicím. Možnosti umístění osídlení
a prostoru pro lidskou činnost jsou velice omezené, a tak novější aktivity překrývají
aktivity starší. Možná z těchto důvodů je v běžné literatuře zvykem o nejstarších
dějinách moc nehovořit nebo je rychle „přejít“. Z podobných důvodů, tedy z nedostatku
kvalitních pramenů, budou některé části práce stručné a do značné míry hypotetické.
Přes absenci dobrých podkladů je zřejmé, že v Krkonoších panoval čilý ruch již
od pradávna. Skrze hory procházela celá řada cest a stezek s různým stupněm
důležitosti a frekvencí provozu. Krkonoše se také stávaly cílem prospektorů hledajících
suroviny vhodné pro výrobu především broušených předmětů. V současné době nám
archeologické nálezy dosvědčují lidskou aktivitu již v 5. – 4. tisíciletí před Kristem48.
V nálezech se objevují především broušené předměty z amfibolitu. Tyto nálezy svědčí o
přítomnosti člověka nejen v nadmořských výškách 300 – 350 m n. m. (kultura s lineární
keramikou), ale dokonce okolo 850 m n. m. (kultura s vypíchanou keramikou) v oblasti
Horní Dušnice. Archeologické průzkumy zatím jen potvrzují přítomnost lidí,
nedosvědčují však zatím jejich trvalé usídlení v horských oblastech. V tuto chvíli se
tedy zdá, že se jednalo spíše o skupiny prospektorů hledajících suroviny pro další
zpracování nikoliv o osídlence. Z hlediska této práce je však důležitá především
„průchodnost terénu“, která z nálezů vyplývá.
Teorii o mnohem větší lidské aktivitě v oblasti Krkonoš než se předpokládalo,
by nepřímo mohl podpořit i nález49 těžebního areálu na Maršovickém vrchu v roce

48

PROSTŘEDNÍK J. – ŠÍDA P.: Mohly být hory navštěvovány již v pravěku?, Krkonoše – Jizerské hory,
2003, číslo 12, s. 18 – 19
49
ŠÍDA P.: Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné, FFUK, 2005, Disertační
práce, s. 34, 72, 78
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2002. Tento areál byl využíván minimálně po celou mladší dobu kamennou a byl
neobvykle rozsáhlý. Na práci se mohly podílet až desítky kopáčů50 a jejich produkty
jsou nalézány po celé střední, severní i východní Evropě. Kromě prokázané
prospektorské a těžební činnosti jsou ostatní teze o využívání hor a podhůří lidmi zatím
nepotvrzené. V těchto teoriích se o podhůří hovoří například jako o možné pastvinářské
základně, a nebo jako o možné základně před náročným přechodem hřebenů. Zvláště
druhá teze nepostrádá logiku, a to především v souvislosti s existencí stezek
používaných pro přechod hor a náročností, kterou takovýto přechod znamenal.
Podle dosavadních znalostí můžeme tedy předpokládat zvýšenou lidskou
aktivitu v souvislosti s prospektorskou činností a těžbou a zároveň v souvislosti
s existencí stezek vedoucích přes hory. Také lze předpokládat, že tyto aktivity mohly
znamenat vznik menších či větších sídlišť pravděpodobně sezónního nebo dočasného
charakteru. Protože nám nálezy ukazují přítomnost člověka v horách již 5 tisíc let před
n. l., lze předpokládat, že v následujících staletích jeho aktivita v horách a v podhůří
nepolevovala ba možná naopak.
Problémem zůstává prokázání a doložení výše uvedených skutečností
archeologickými prameny (nálezy). Ty jsou vzhledem k morfologii terénu a pozdější
lidské činnosti spíše dílem náhody.

3.2 Zemské stezky
Po staletí byly hraniční hory, včetně Krkonoš, porostlé rozlehlým neprostupným
pralesem. O velikosti pralesa pokrývajícího Krkonoše a Podkrkonoší vypovídají i
některé staré zprávy. Jedna z nich (z roku 114351) hovoří o tom, že divoký prales
zasahoval až k Újezdu Kumburskému na Jičínsku52. Tento mohutný lesní val společně
s hradbou hor tvořil přirozenou ochranu české kotliny před útokem ze severu. Přesto ale

50

Sděleno při ústní konzultaci Prof. Popelkou, Ústav prehistorie FF UK, 28.3.2007
LOKVENC T.: Krkonošské hřebeny, KDO HK, 1959, s. 14;
NOŽIČKA J.: Přehled vývoje Krkonošských lesů, Závěrečná zpráva VÚLM ČSAZV, int lit., 1958
52
Z Újezdu Kumburského je to na současné hranice na hřebenech Krkonoš přibližně 35km vzdušnou
čarou. Vzdálenost po současných komunikací se pohybuje přes 50km.
51
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tento hvozd nebyl neprostupný. Již od pradávna skrze něj vedla řada stezek a cest
umožňujících obchod mezi Slezskem a Čechami. Existence obchodních stezek a jejich
rozšiřování spolu s jejich vzrůstajícím významem byl jistě dobrým důvodem pro mnoho
lidí se usadit podél ní.

Nejstarší stezky přes Krkonoše a jejich význam
Je zřejmé, že přes Krkonoše
vedla celá řada cest většího či menšího
významu. Význam těchto stezek pro
pronikání lidí do hor byl zásadní a
podle mého mínění měl vliv na jejich
usazování se v horách. Proto se u
stezek na chvíli zastavím. Bohužel
stejně tak jako o většině jiných
lidských aktivit v Podkrkonoší a v
Krkonoších máme i zde velice málo

Obrázek 5.: Výřez zachycující Slezskou stezku. Mapa
Simona Hutlera pravděpodobně z let 1567 – 1568.
(archiv Krkonošského muzea ve Vrchlabí).

informací. Vše, co je známo, se dovídáme z jednotlivých mimoděčných zmínek nebo
ze starých map. Situace je ještě komplikována špatnou interpretací místopisných názvů,
nepřesností map a jejich měřítek i pokusy o vložení historických tras do dnešních map.
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Informace o nejstarších stezkách čerpáme především ze starých map. I přes
jejich mnohdy značnou nepřesnost nás čeká zajímavé zjištění, co se polohy cest týče.
Když si trasy mnoha starých zemských cest prohlédneme na mapě, zjistíme, že cesty
nevedou místy, kde je očekáváme, tedy údolím a přes přirozené průsmyky, ale šplhají se
po hřebenech i z dnešního pohledu málo schůdných. Potvrzení hypotézy o využívání
hřebenů nebo alespoň vyvýšených nad údolím pro delší přechody hledají někteří autoři
například v úryvku popisujícím vpád polského krále Boleslava III. roku 1110 do Čech53.
V něm Fr. Palacký. snad na základě kronikáře Martina Golla, píše toto: „táhl do Čech
ne obyčejnými v Krkonoších prosmyky,
ale přes hory a doly strmé a neschodné
…“. Nevím zda lze dělat závěry
z takovéhoto úryvku bez podrobného
rozboru citace, jeho původu a kontextu,
nicméně v rámci čisté logiky lze
předpokládat, že se tehdy král vydal po
existujících zemských stezkách nebo
zvolil terén, který průchod lépe umožnil.
Těžko si lze představit, že by se početné
vojsko prosekávalo těžko průchodným,
hustým a nekonečným pralesem, jak
tomu bylo při přechodu jiných českých
pohraničních hor. Přeci jen možnosti
kudy hory překonat jsou značně
Obrázek 6.: Úsek cesty mezi enklávou Klínových bud
a Dvorskou loukou. Patrné jsou patníky lemující
cestu, což je v Krkonoších ojedinělé

omezené a tak by asi takovýto manévr
neunikl pozornosti strážných a hlídek a

moment překvapení by byl pryč. V tomto pohledu mě připadá varianta využití slabě
chráněných stezek přijatelná. Bohužel toho moc nevíme o samotné ochraně stezky ani o
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DOSTÁL J.: Krkonoše, Orbis, Praha, 1954, s. 82; také Palacký František, Dějiny národa českého
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její podobě a průchodnosti v oné době. Tématem přechodu krále Boleslava se však
podrobně zaobírá Honl54, který jej spíše lokalizuje do Žacléřského průsmyku.
Možná nejstarší a nejdůležitější byla cesta (stezka) přes Hostinné, Trutnov a
Žacléř. Hüttler55 se domnívá, že tato cesta je nejstarší cestou přes Krkonoše, a že byla
prosekána již v 9. století. Další zmiňovanou cestou, jejíž vznik je zahalen tajemstvím je
takzvaná „Česká stezka“ – „Böhmsteig“ – „Salzweg“, která vedla z dnešní Rokytnice
nad Jizerou přes sedlo Lysé hory a Kokrháče, pramen Labe a staré Slezské boudy. O
jejím vzniku máme zmínky z 16. století.Mnou zmíněná a sledovaná „Slezská“ stezka
vedla přes současný Turnov, Semily, Jilemnici, Vrchlabí a pak přes hřebeny Krkonoš.
Pokud si trasou v podhůří můžeme být jisti, úsek přes hřebeny je stále obestřen
tajemstvím. Podle některých knih se Krkonoše překračovaly po trase vedoucí přes
dnešní Strážnou hůrku, Strážné (Pomerdorf), Lahrovy boudy, Výrovku, Luční boudu a
Hamplovu boudu56. Také tato cesta kandiduje na titul nejstarší cesty přes hory. Je
zachycena na nejstarší mapě Krkonoš z roku 156857 a také na mapě Jiříka z Řásně
z roku 156958 (je zde označená jako široká „cesta přes hory – Weg übers Gebirge“.
Podle výše zmíněného lze usuzovat, že se nejspíše jednalo o „zemskou cestu“.
S postupným politickým vývojem a rozvojem hospodářství rostla také potřeba dalších
spojení do Slezka a tak cest přibývá. To nám dobře ukazují dochované mapy, například
Stichova z roku 1676 nebo Mannova mapa z roku 1743.
Toto téma mě však přivádí na jinou skupinu možných obyvatel hor a podhůří.
Na začátku každé zemské stezky byla umístěna celnice a také vojenská posádka, neboť
každá zemská stezka vyžadovala určitý stupeň ochrany. Na základě zpráv a záznamů lze
očekávat existenci strážnic a stanovišť stráží, o čemž může svědčit i řada místních
názvů (viz již zmíněná Strážná hůrka, Strážné, …). I zde se však ocitám na poli
neprobádaném, neboť lze jen obtížně vystopovat, od kdy nesou místa svá jména a o
54

HONL I..: Kde přešli Poláci Krkonoše., Miscellanea, 1969, s. 59 – 61
Hüttel, autor „trutnovské kroniky“
56
DOSTAL J.: Krkonoše, Orbis, Praha, 1954, s. 81 – 82; dle Hrašeho J. K. a Ambrože J.
57
LOKVENC T.: Krkonošské hřebeny, KDO HK 1959, s. 13; Brandt B., Kartographische Denkmäler der
Sudetenländer IV., Praha 1934
58
Také někdy označována jako Hüttelova mapa
55
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jejich původu se tak můžeme opravdu jen dohadovat. Kromě těchto otázek, se zde
objevuje celá řada dalších, které by mnohé napověděly. Bohužel informace o tom, jak
početné stráže byly, jak jejich stanoviště vypadala, podle jakého principu jsou stráže
rozmístěny, jak vypadala jejich služba a podobné, pro mne zůstávají nezodpovězené.

Co to byly zemské stezky?
Zemské cesty byly významnými obchodními tepnami spojujícími Čechy se
sousedními státy. Jako jediné pronikaly skrze hluboké pohraniční hvozdy a překonávaly
je tak jako močály, řeky, potoky či horské hřebeny. Cesty byly zpočátku jen úzké
průseky s nezpevněným povrchem připomínající spíše dnešní pěšiny než vysokohorské
chodníky. Jen v případech naprosto nutných, například při přechodu přes mokřiny a
bažiny, docházelo k jejich zpevnění hatěmi59. Pokud cesty křižovaly vodní toky,
překonávaly je pomocí brodů a nebo dřevěných můstků.
Již tento popis naznačuje, že se jednalo o cesty sezónní, jejichž průchod se za
nepříznivých povětrnostních podmínek (dlouhotrvající déšť, povodně, sněžení a zima)
stával obtížný, ne-li nemožný. Zboží se po nich přepravovalo z počátku jen na lidských
zádech a později na soumarech.
Postupem času se některé z uvedených cest postupně dočkaly rozšíření a také
úprav trasy tak, aby mohly být použity i povozy. V té době již často vznikaly jiné lépe
použitelné a využitelné cesty vedoucí po jiných trasách.

59

Hatě – nejčastěji kmeny stromů, nebo klády a větve položené na měkkou zem, kterou tak zpevňují.
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Kudy stezky vedly?
Já se však vrátím zpět k stezkám a cestám. Existuje zde zásadní otázka, jakým
způsobem stezky hory překonávaly. Dosavadní poznatky nasvědčují, že se je stavitelé
rozhodli vést po hřebenech a ne údolím. V následujících odstavcích se pokusím
porovnat jednotlivé možnosti, provést jednoduchou analýzu a odpovědět na otázky, zda
tomu tak mohlo být, a proč. Hned na začátku je však zřejmé, že příčin může být celá
řada a proto opět jen velice těžko nalezneme jednoznačnou odpověď. Jisté je, že trasy
cest byly ovlivněny jak člověkem, tak přírodou. Vše do určité míry determinuje již
podoba a původ Krkonoš, tedy morfologie horstva. Podívejme se na jednotlivé
možnosti.
a) Cesta údolím
Hluboká a rychle se
zužující údolí jsou ve valné většině
zakončena příkrým srázem
typickým pro ledovcové kary
(ledovce se postaraly o poslední
významné formování vzhledu
Krkonoš). Dnem údolí se pak
většinou žene divoký potok. Cesta
podél něj nabízela cestujícím
zdánlivě pohodlnou cestu. Na jejím
konci, respektive na konci údolí,
by však cestující byl postaven před
příkrý sráz, který by musel zdolat,
aby mohl pokračovat v cestě.

Obrázek 7.: Závěje na dně údolí Klínového potoka
přibližně pod č. p. 78 (dívka měří cca 165 cm).
Pořízeno – březen / duben 2005.

Tato cesta je však příjemná a jednoduchá jen zdánlivě. Byla a je
ztěžována obtížně schůdným terénem – bahnitým podložím a hustým pralesem.
Dno údolí je pak každoročně modelováno divokou vodou valící se z hor
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v podobě jarních a podzimních povodní. Ty strhávají vše, co mohou, a zanášejí
tak údolí kmeny, dřevem, bahnem a kamením. O udržování cest podél potoků a
horských říček by jistě mohly vyprávět své celé generace cestářů 60.
Dalším negativním faktorem
je doba, po kterou je cesta
neprůchodná. V úzkých stinných
údolích se sníh kupí po celou zimu a
na jaře taje velice pomalu. A tak
v době, kdy již na hřebenech vylézá
ze sněhu tráva, jsou údolí často plná
Obrázek 8.: Cesta na dně Klínového potoka,
přibližně na úrovni č. p. 76.

sněhu.

O tom jak by jedna takovéto „cesty“ mohly vypadat, by mohla napovědět
přiložená fotografie, pořízená v údolí Klínového potoka a na jeho upatí, tedy
v tom samém údolí, po jehož úpatí původní stezka pravděpodobně stoupala. Pro
ilustraci také přikládám snímek z téhož údolí pořízený v počátcích jara Je z něj
dobře patrné jak obrovské závěje se v něm tvoří. Okolnosti popsané
v předcházejícím textu mohly tedy být dostatečným důvodem proto vydat se
jinudy.
b) Hřebenové cesty
Cesta po hřebeni se však jeví jako druhý extrém.
Hřebeny Krkonoš, ostatně jako většiny hor, jsou vystavené extrémně
nepříznivým vlivům, vichřici, mlze, brzkému mrazu a sněhové pokrývce, která
může zůstávat až do pozdních jarních měsíců (ve vrcholových partiích se drží
souvislá sněhová přikrývka 70 – 180 dnů v roce). Další překážka se objevuje,
60

Povodně v Krkonoších nejsou ničím výjimečným. Liší se jen svou silou a ničivým účinkem. Otázka
četnosti a velikosti povodní z pohledu historie je jistě diskutabilní. Jedná se totiž v mnoha ohledech o
fenomén podporovaný činností člověka, tedy čím větší aktivita lidí, tím větší riziko velkých povodní.
V pustých horách zarostlých hlubokým lesem, který sloužil jako přirozený zadržovatel vody, tak
k povodním nedocházelo pravděpodobně tak pravidelně a nebo s menším ničivým účinek.
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jakmile cesta opustí les. Tam co se už les neudrží, je nahrazen kosodřevinou,
nízkou a hustou, která je stejně ne-li hůře průchodná.
Další možné vlivy na volbu trasy
Podle některých autorů měl na volbu trasy vliv také lidský faktor. Podle nich
byly hluboké neprostupné a nepřátelské hvozdy jako stvořené pro všechny lapky a
nenechavce. Ruka zákona byla daleko a v lesích se dalo najít dosti úkrytů. Pro takovéto
osoby bylo nečekané přepadení v údolí daleko snazší než útok na cestu vedoucí po
hřebenu „v přehledném terénu“. Tento názor má jistě svou logiku, ale jeho váhu
v případě zemských stezek vedoucích přes hřebeny Krkonoš považuji za minimální.
Rekapitulace - Výhody / nevýhody vedení cest:
Údolím a přes přirozené průsmyky
- rychle se zužující údolí často končí
ostrou neschůdnou strží
- často rozvodňující se vodní toky
- vodou naplavené dříví
- eroze ničící cesty, brody, mosty
- nepřehlednost terénu
+ přímější cesta k cíli (většinou)
+ mírné stoupání po většinu cesty

Přes hřebeny a po jejich úbočí
- nepříznivé povětrnostní podmínky
(vichr, mráz, mlha, sněhové bouře)
- brzo napadá a dlouho se drží sněhová
pokrývka
- zdlouhavé obcházení vedlejších údolí
- ostrý výstup na hřebeny
+ přehlednější terén

Kudy tedy cesty vedly?
V úvodním odstavci se zmiňuji, že podle dostupných pramenů vedly tyto cesty
přes hřebeny. Nechci polemizovat s ověřenými a zakreslenými fakty, ale musím si klást
otázku, jak to bylo dříve, ještě před existencí současných širokých cest vhodných pro
povozy? Pokusím se zaměřit na cestu, která mě zajímá nejvíce, a která s tématem práce
úzce souvisí, tedy na stezku Slezskou, která vedla v těsné blízkosti enklávy Klínových
bud.
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Slezská stezka
Jak jsem již zmínil, jedna z nejstarších a nejdůležitějších cest přes hřebeny
Krkonoš – Slezská stezka – vedla61 v těsné blízkosti Klínových bud. Ale jak blízko
opravdu vedla?
Když jsem se začal zabývat studiem starých map (viz Přílohy 9.1 – Mapy a
další), zjistil jsem, že se v novodobějších tiscích (z počátku minulého století) často
vyskytuje u jedné z nich označení „Slezská cesta“. Toto pojmenování se pak zachovalo
až do dnešních dob a nalezneme jej i v moderních mapách62 a povědomí turistů či
starousedlíků. Tato „Slezská cesta“ pak poměrně věrně kopíruje trasu popisovanou
například Dostálem 63, ale i jinými autory. Všichni vedou cestu po trase vedoucí přes
dnešní Strážnou hůrku, Strážné (Pomerdorf), Lahrovy boudy, Výrovku, Luční boudu a
Hamplovu boudu. Většina literatury se v tomto případě odvolává na práci J. K.
Hrašeho64, který se problematikou obchodních cest zabýval. Ten se domnívá, že
„Slezská cesta“ byla jedna z nejdůležitějších a nejstarších cest vedoucích přes
Krkonoše. Odhaduje, že existovala již v 9. století, ale na rozdíl od novější literatury její
trasu popisuje následovně: „… Slezská stezka. Vedla přes Jilemnici, Vrchlabí,
Strážné, Výrovku, sedlem přes Studniční a Luční horu, kolem dnešní Luční a
Hamplovy boudy do Slezska.“. Tento popis je pro tuto práci velice důležitý, neboť
neobsahuje jeden později běžně uváděný bod na trase. Nejsou zde uvedené dnešní
Láhrovy boudy.
Zdá se, že popis trasy, který cestu směřuje přes Láhrovy boudy, tedy trasa jak ji
nalézáme v novější literatuře, je více založena na záznamech v novějších mapách než na
reálných a podložených informacích.
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DOSTÁL J.: Krkonoše, Orbis, Praha, 1954, s. 81 – 82; dle Hrašeho J. K. a Ambrože J.
Krkonoše – Turistický a lyžařský atlas, 2006 (viz výše)
63
DOSTÁL J.: Krkonoše, 1954 (viz výše)
64
HRAŠE J. K.: Stezky zemské, Nové Město n. M., 1885
62
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Když jsem se po ní vydal, zjistil jsem, že se nyní jedná o širokou štěrkovou
cestu, která by byla pohodlně sjízdná běžným automobilem, jen nebýt výmolů a struh
vymletých vodou. Pokud se podíváme na profil celé cesty, zjistíme, že trasa je zvolena
velice vhodně pro vybudování vozové cesty. Kromě samotného počátku u obce Strážné
na ní není žádné prudké stoupání. Jen se poklidně vine po hřebeni nebo v jeho těsné
blízkosti. Přesto si myslím, že její současná trasa vzniká až v pozdější době v souvislosti
s expanzí člověka do hor, a že úzce souvisí s útokem na bohatství hor a jeho využívání.
Domnívám se, že v současné podobě vznikla nejdříve v průběhu 15. století, a že
původní cesta vedla trochu jinudy.
Na tuto myšlenku mě přivedlo opakované procházení okolí Klínových bud a
možných přístupových tras. Z těchto průzkumů terénu vyplynulo, že pokud by se
využilo jen existujících cest nebo jejich fragmentů, je možné se ke Klínovým boudám
vydat po čtyřech různých trasách. Čtyři z nich pak vedou v různé výšce nad údolím
Klínového potoka.
Trasa 1.:
Tato cesta vede vysoko nade dnem Klínového potoka po jeho pravém břehu (při
pohledu po proudu) a tvoří ji nyní z větší části široká mírně stoupající svážná cesta. Ta
se jako jediná nenechá strhnout ze Strážného dolů do „Lomu“, ale pokračuje okolo
Šestidomí, mírně stoupající k rozcestí Nad Krásnou plání a dále až na Klínové boudy.
Tato varianta patří k nejdelším a vede po žluté a zelené turistické značce.
Trasa 2.:
Druhá trasa vede nyní téměř ze dvou třetin po silnici těsně podél potoka. Je to
příjemná povětšinou nenáročná cesta, která nás zpočátku donutí sestoupit ze Strážného
dolů do lomu, a která se až na poslední úsek přemění v uzoučkou stezku. Ta se pak
motá v prudkém svahu několik metrů nad potokem. V samotném závěru začne pěšina
rychle stoupat ke Klínovým boudám, aby se vyšplhala na stejnou úroveň jako ostatní
cesty. Určitě se jedná o trasu nejkratší a nejrychlejší, což ale je dáno především kvalitní
cestou, která v minulosti jistě nebyla. Cesta není nijak značená.
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Trasa 3
Třetí cesta pak má podobu zpevněné široké cesty vedoucí po levém břehu
vysoko nad údolím. Svým charakterem odpovídá „Trase 1“ vedoucí po druhé straně
údolí. Vydáme-li se po této cestě, musíme nejdříve sejít ze Strážného do lomu a vzápětí
začít ostřeji stoupat úbočím. Počáteční prudší nástup se po chvilce zmírní a cesta dojde
na Klínové boudy, když předtím mine Friesovy boudy.
Také tato trasa je delší, i když zdaleka ne tak dlouhá jako „Trasa 1“. Trasa vede
zpočátku po červené značce a od Hříběcích bud pokračuje po modré značce. V mapách
ji nalezneme pod názvem „Nová Friesova cesta“. Mimochodem tato cesta je ve většině
map pravděpodobně špatně zakreslená a zaměňovaná za „Starou Friesovou cestu“.
Trasa 4:
Tato trasa vede po cestě, které se dnes říká Slezská. I zde ze Strážného musíme
sejít do lomu. Z něj se šplhá po širokém hřebenu přes Lahrbusch, Lahrovy boudy,
Přední Renerovky, Zadní Renerovky a pak přes Klínové boudy (nebo Dvorskou boudu,
atd.) na Výrovku. Opět se jedná o širokou kvalitní cestu dobře sjízdnou i pro
automobily. Tato trasa vede po červené značce téměř po celé délce. Až v samotném
závěru ji opouští a nabízí mnoho variant, jak dojít ke Klínovým boudám, proto zde tyto
možnosti nevypisuji.
Trasa 5:
Poslední trasa, kterou zde budu popisovat, vede po úbočí jako trasa 3, jen o něco
níže. Na nových mapách ji většinou nenalezneme jen na těch hodně podrobných65. Na
starších mapách ji nalezneme častěji. Její jméno je pravděpodobně „Stará Friesova
cesta“. Nalézt začátek a konec této cesty je poněkud obtížné, neboť začátek i konec je
poničený a ztrácí se v hustém porostu. Skoro to vypadá, jakoby někdo chtěl, aby se na
ní zapomnělo a přestala se používat. Když jsem se po ní vydal, zjistil jsem, že je ve
velice zanedbaném stavu, ale přesto schůdná. Je po celé délce vyskládána z kamenů a
zpevněná tak, aby se na prudkém svahu udržela. Fascinující je kvalita a přesnost
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Krkonoše Turistický a Lyžařský atlas 1:25000, ROSY, 2006

- 30 -

odvedené práce jejich stavitelů. Vždyť cesta vydržela desetiletí bez údržby v
sice zoufalém, ale pořád použitelném stavu. Dodnes má po celé své délce neuvěřitelně
přesné 2 metry šířky. Zužují ji jen občasné sesuny stráně nebo bujná vegetace, která na
ní nekontrolovaně vyrůstá. Na této cestě nalezneme fragmenty můstků přes potoky a
vodoteče a jiné terénní úpravy pomalu podléhající času.
Tato trasa zpočátku vede stejně jako trasy 2, 3 a 4. Ze Strážného nejdříve klesne
dolů do Lomu Strážné. Pak ale vede kousek podél Klínového potoka, aby se dnešními
Rybničními domky vydala stoupat po pravém úbočí údolí. Na rozdíl od ostatních tras
vedoucích po úbočích jsme zde ušetřeni větších stoupání. Cesta nabírá výšku pozvolna,
a když se otevře výhled do údolí, naskytne se překvapivý pohled hluboko dolů. Bohužel
není moc jasné, kam až cesta vedla. Jeden konec mizí zničený těžbou lesa a působením
přírody. A druhá strana je v současnosti ukončena v malé vzdálenosti od Friesových
bud (kam nejspíše také v minulosti vedla). Na tomto konci dnes nalezneme odbočku
dolů do údolí, ke Klínovému potoku, podél kterého vede cesta až na planinu
Pantenberg. Na ní dnes stoji dvě boudy Kláštera a Zvonička (viz výše).
Tato cesta je ze všech cest nejkratší (snad kromě cesty vedoucí podél potoka) a
nejpohodlnější. Její mírný profil umožňuje pohodlnou chůzi bez velkých převýšení.
Navíc díky své poloze uprostřed svahu jsou na ní poutníci schováni před hřebenovým
nečasem i vysoko nad divokou vodou.
Kudy tedy cesta vedla? Stará Friesova cesta = Slezská cesta?
Kudy přesně zmíněná Slezská cesta vedla je dnes asi již nezjistitelné. Nové cesty
jsou často budovány na cestách starších a tak jejich přestavěním zmizí i našim zrakům.
Tento trend je v horách viditelný více než jinde, právě kvůli geografickým poměrům.
Možnosti, kudy cesty vést, nebyly a nejsou neomezené a vybudování cesty bylo
nesmírně náročné. Proto se většinou cesty opravovaly, zdokonalovaly, a když bylo třeba
zvětšit jejich průchodnost, tak i rozšiřovaly. Nové cesty pak vznikají jen tehdy, kdy
trasa cest starších neumožňuje jejich úpravu a rozšíření. Toto je možná důvod proč se
„Stará Friesova cesta“ zachovala do dnešních dnů a nebyla na většině trasy překryta
cestou jinou.
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Obrázek 9.: Pohled na zbytky staré Friesovi cesty

Obrázek 10.: Pohled na fragmenty můstku na staré
Friesově cestě

Obrázek 11.: Pohled na Klínové boudy od boudy v "klínu". Stáří pohledu je neznámé, ale hromada sněhu
v popředí by mohla pocházet ze střechy dnes neexistující boudy. Zajímavé je také tyčové značení
v popředí, které svědčí o existenci cesty na dnešních mapách již neuváděné, pravděpodobně vedoucí na
Friesovy boudy. Pohled ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí.

Po shrnutí poznatků uvedených v předcházejících odstavcích a s přihlédnutím
k absenci pramenů informujících o přesné trase Slezské cesty se domnívám, že pokud
Slezská cesta někudy vedla, tak místy, kde je nyní Stará Friesova cesta. Má mírný profil
a nejkratší možnou cestou směřuje ke svému cíli. Zároveň se vyhýbá nepříznivému
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počasí na hřebenech i špatně průchodnému dnu údolí. Díky své poloze nemusela být
příliš udržována, pokud byla dobře postavená. Poutníci na ní mohli jít pěšky i s mulami
kryti hlubokým úzkým údolím. To mohlo být velice důležité neboť tak šetřili cenné síly
před nejnáročnějším úsekem – přechodem holých svahů Luční hory a Úpského
rašeliniště. Navíc jak se zmíním později, tato cesta je pravděpodobně velice stará, neboť
byla ideální pro transport 66 vytěženého stříbra z dolů ve Sv. Petru do hutí v Dolním
Dvoře.

3.3 Těžba dřeva a báňská činnost
Jak již bylo řečeno výše, hluboké a těžko překonatelné hraniční hvozdy byly
důležitou součástí ochrany království. Mnohokráte tak dokázaly poskytnout čas pro
shromáždění sil nebo se staly v podobě záseků aktivní součástí obrany. Z těchto důvodů
byl Krkonošský prales sahající hluboko do Čech dlouho nedotknutelný a tím bylo
omezeno i jeho hospodářské využití, stejně jako využití ostatního bohatství, které hory
nabízely.
Mezníkem pro rozvoj osídlení Krkonoš a jejich hospodářské využití je tak
především rok 1335. V tomto roce totiž polský král Kazimír III. Veliký uznal právo
české koruny na Slezsko. Tím okamžikem se ztrácí hlavní důvod existence
pohraničního hvozdu jako přirozené ochrany proti útokům zpoza hranic a otevírá se
jeho ekonomický potenciál.
Jakmile je otevřena možnost profitovat z hor a jejich bohatství, pozornost
královských i panských hospodářů se zaměřila na dva potencionální ekonomické zdroje.
Na nerostné bohatství a bohatství, které v sobě skrývá hluboký starobylý les. Oba tyto
zdroje se začínají využívat téměř současně.

66

JIRASEK, F. J.: Volks und Heimatkunde des politischen Bezirkes Hohenelbe, 1907, s. 1150
ŠVEC J.: Klínová bouda, Krkonoše, 1980, č. 9
PILOUS V.: Klínová bouda in memoriam, Krkonoše, číslo 1, 1970, s. 14 – 15
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Po zpřístupnění ekonomického potenciálu hor dochází k jeho okamžitému
využívání. Nové prostory jsou králem „rozdány“ zasloužilým a noví majitelé panství
začínají hledat způsoby, jak nabytý majetek zúročit. Prvním předpokladem je
kolonizovat do té doby nepříliš zabydlenou krajinu novými osadníky. Národnost nových
osadníků značně ovlivní tyrolští odborníci Hans Baudem a Paul Lahner, kteří přicházejí
(r. 1566) do Čech plánovat a organizovat těžbu a dopravu dřeva do Kutné hory67. Ti
nové dělníky najímají především v alpských zemích68. Počet kolonistů narůstá tak, že se
mnohdy stávají dominantní silou v do té doby slovanských osadách a také zakládají
osady nové.
Tito první kolonisté zatím nejsou nijak řemeslnicky specializováni, ale jejich
vliv je patrný na růstu aktivity v mnoha oborech. Část nachází uplatnění v drobném
hospodářství a v běžných řemeslech. Část se uplatňuje v rozvíjejícím se hornictví a
souvisejících oborech. Jedním z nich je také těžba a zpracování dřeva.

Těžba dřeva
Dochází tak k prvním zásahům do pralesů a horských porostů, které vyvrcholí
drastickou devastací rozsáhlých lesů. K vrcholu těžebních aktivit dochází v druhé
polovině 16. století. V této době se krkonošské lesy stávají důležitým zdrojem materiálu
nejen pro místní krkonošské doly, ale hlavně pro doly jiné především kutnohorské69.
Těžba byla prováděna devastující holosečnou metodou (těžbou)70, která vede
k rychlému vymizení lesa. Místo něj zůstávají jen holé stráně, z nichž zbytky půdy

67

LOKVENC T.: Toulky Krkonošskou minulostí, Kruh, 1978, s. 29 – 30
LOKVENC T.: Toulky Krkonošskou minulostí, Kruh, 1978
69
Důvod zahájení těžby se zdá prostý. Neustále se rozšiřující těžba v Kutné hoře potřebovala na svůj
provoz (výdřevy, sázení ohněm, provoz hutí, pálení dřevěného uhlí) tisíce metrů krychlových kvalitního
dřeva. Lesy okolo Kutné hory již vytěžené a hledá se nový zdroj dřeva. Brdské hvozdy okolo Prahy jsou
oblíbené loviště panovníků a tak pravděpodobně Gendorf upozorňuje na možnost těžit v Podkrkonoší a
Krkonoších.
70
Holosečná těžba, těžba při níž obnova lesa následuje po jednorázovém vytěžení porostu (nebo jeho
části); při takto prováděné těžbě nejsou vůbec uplatňovány principy výběru a také ekologický vliv
mýceného porostu na převážné části obnovované plochy je minimální. Výsledkem této formy
hospodaření jsou trvale jedno-etážové porosty. (čerpáno z internetové stránky
http://sumava.drosera.cz/info/posudky/visnak.html?PHPSESSID=119028eaf7e1b568889a700966ccc643
(dne 2006-06-09)
68
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odnáší někdy pomalu jindy rychle déšť a sníh. Této těžbě padla během několika
desetiletí za oběť značná část lesů v podhůří, ale i v horách samotných. Těžba probíhá
tak intenzivně, že již na začátku 17. století je dřevo z Krkonoš a Podkrkonoší vytěžené.
Devastující těžba lesů bez jejich obnovy vedla k tomu, že les, který ještě ve 12. století
sahal až k Újezdu Kumburskému (osada téhož jména leží dnes na Jíčínsku, poblíž
dnešní Nové Paky) a jen pomalu ustupoval před člověkem (díky jeho činnosti) směrem
k hranici, zmizel během neuvěřitelně krátké doby. A protože lesní hospodářství
v dnešním slova smyslu neexistovalo, les se využíval pouze extenzivně71, nebylo co
těžit. Protože ale poptávka po dalším dřevě neutichá, tak se těžba dřeva přesunula72
z Krkonoš do Orlických hor. Do nového působiště odešla také většina lesních dělníků,
ale ne všichni. Mnozí nechtěli opustit své domovy a chov dobytka spolu s travařením se
tak pro ně stávají hlavním zdrojem obživy. Tato doba je dobou vzniku lučního nebo též
budního hospodářství, a tím i nové etapy v životě horalů, ale k té až později.
Teprve na konci 16. století a na začátku 17. století došlo také ke změně přístupu
k lesu jako hospodářskému zdroji. Tento změněný přístup přinesl velké změny ve
způsobu hospodaření v lese a nepřímo ovlivnil život v celých horách. Pro Krkonoše a
jejich lesy tím však nic nekončilo. Naopak začala nová etapa, kdy se les stal předmětem
skutečného hospodaření. Místo starých hor zarostlých smíšeným pralesem se zde
objevily hory porostlé pěstěným smrkovým porostem
Pro život v horách znamenal lesní průmysl mnoho. Do původně pustých hor
znenadání přišlo množství dřevorubců a jejich rodin. Zpráva z roku 1593 hovoří o 300
„pacholcích ženatých i neženatých“ zaměstnaných na přípravě dřeva pro Kutnou Horu.
A v roce 1597 se na těžbě účastní 400 dělníků s rodinami73. Kromě těchto osob se na
těžbě podílelo i velké množství místních chalupníků a sedláků a v sezóně možná i osob
zaměstnaných v hornictví a hutnictví.

71

V lese se nehospodařilo, neudržoval se, nové stromy se nevysazovaly.
Včetně všech souvisejících činností: doprava dřeva, jeho zpracování, …
73
LOKVENC T.: Toulky krkonošskou minulostí, Hradec Králové, 1978, s. 32
72
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Práce v lese však nebyla nic lehkého. Osadníci přicházeli pravděpodobně s ideou
výdělku a klidnějšího života. Čekala je však namáhavá a nebezpečná práce
v extrémních podmínkách. Trápil je terén i počasí. Navíc pro liknavost úředníků a pro
začínající úpadek dolů v Kutné Hoře, dochází k problémům při výplatách mezd.
Například v roce 1585, nedostalo sto dělníků žádnou mzdu. V jiných létech zase část
dělníků nedostala plnou mzdu po tři roky74. Když pak došlo k přesunu těžby do
Orlických hor, ne všichni byli ochotni odejít. Mnozí se usazují75 a zakládají nová
hospodářství nebo používají již existující boudy a přístřešky původně vystavěné jako
hospodářská stavení využívaná při těžbě dřeva. Tito staří – noví osadníci se živí chovem
a pastvou76 koz a krav, sklízejí seno a pokračují v práci v lese. Zdá se, že díky změně
rozložení zdrojů obživy se jejich situace trochu zlepšila. Přesto se zdá, že o poznání lépe
jsou na tom osoby, které v lese pouze vypomáhají.

Báňská činnost

Počátky báňské činnosti
Jak již jsem zmínil výše, jedním z důvodů pro příchod a usidlování lidí v horách
byla touha po získání nerostného bohatství. Ostatně tato touha nebyla omezena jen na
hory, ale prospektorská a důlní činnost se rozvíjela v celých Čechách. K největšímu
rozmachu docházelo ve 12. a 13. století, které byli ve znamení ohromného rozvoje
hornictví a zpracovatelského průmyslu. Byla otevřena celá řada stříbrných a zlatých
dolů, například v Jílovém, Kníně, Krásné hoře, na Jihlavsku, v Kutné hoře a další.
Menší ložiska byla otevřena také v Krkonoších a Jeseníkách77. Zisky plynoucí z těžby
se stávají nepostradatelné pro udržení síly státu a růstu ekonomiky. Tato situace vede
k převratným změnám nejen ve společnosti.

74

LOKVENC T.: Toulky krkonošskou minulostí, Hradec Králové, 1978, s. 32
Za možnost zůstat na místě a císařskými podanými musejí zaplatit určité poplatky.
76
Chov dobytka byl pro mnoho dělníků pracujících v lese nutnou podmínkou pro přežití v mnohdy
extrémně chudých podmínkách, především dík nepravidelnému příjmu. Kromě vlastního dobytka si
mnohdy brali na léto dobytek z Podkrkonoší (dokonce až od Hradce) a za mzdu jej pásly na horských
pastvinách a v lese.
77
MAJER J. – ČÁKA J.: Technika Českých a Slovenských dolů v průběhu dějin, Symposium Hornická
Příbram ve vědě a technice, 1971, kapitola Počátky hlubinné těžby ve 13. a 14. století, převzato
z www.zlatokop.cz/ckz
75
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Snad pod vlivem vysoké prosperity některých nalezišť se zásadně rozvíjí drobná
prospektorská činnost78, hledání drahých kamenů79 a důlní práce menšího rozsahu80.
Tato činnost a její výsledky, které byli pravděpodobně interpretovány nepřesně a
zveličeně, se spolu s obrovským neprobádaným prostorem hor staly velkou výzvou a
lákadlem pro mnoho dobrodruhů a cizinců. Objevují se zde především Italové –
Benátčané81 hledající zdroje drahých kamenů především pro florentskou mozaiku a
šperkařství.

Vrcholné období těžby82
Pokud prospektoři našli zajímavé ložisko, začalo se vytěžovat. Zprvu se
především rýžovalo v povodí zlatonosných potoků a řek, ale velice brzo došlo ke
skutečné těžbě. Podle charakteru ložiska a technologických schopností a znalostí se
zvolila vhodná technika. Bylo-li to možné, ložisko se odtěžilo povrchově. Jenže
povrchová těžba nebyla vždy možná. Bylo tedy nutné jít hlouběji a pod zem.

78

Narůstající poptávka po drahých kovech a drahých kamenech spolu se snahou panovníka zamezit
odtoku drahých kovů a kamenů do ciziny, nebo do soukromých rukou, vedou k postupné profesionalizaci
prospektorské činnosti a činností s ní souvisejících. Nově tak vzniká profese „profesionálních
prospektorů“ dá-li se to tak nazvat. Kdo však byli prospektoři, jaký měli statut a jak pracovali? Není
mnoho informací o tom, kdo tito lidé byli, jaký právní status měli, ale je jisté, že se jednalo do určité míry
o odborníky, pravděpodobně s puncem dobrodruhů. Rozhodně však nelze předpokládat, že se jednalo o
jakési živelné neorganizované skupiny. Naopak. Zdá se, že tyto skupiny byly nejen dobře organizovány,
ale také koordinovány, a že jejich práce byla prováděna pod ochranou nejvyšších míst, tedy panovníka.
Na základě: GOLIÁŠ V., PřFUk, Geologický ústav, Přednáška Dějiny hornictví, podzim 2006
79
Bohuslav Balbín ve svých Miscelaneích (1679) podle starého rukopisu, jejž mu zapůjčil jeho přítel,
řádový bratr P. Steiner, líčí cestu jakéhosi Benátčana (Venetus quiquam), který se roku 1456 odvážil do
hor krkonošských, aby tam hledal zlato a drahé kameny následovně. „Odvážný Ital se vydal sám, opatřen
proviantem na osm dní, z Vrchlabí do Krkonoš. Procházel roklemi a průsmyky, až směrem k půlnoci
přišel na louku, kde našel kousky zlata velikosti oříšku jako dědictví po svých předchůdcích, kteří zde
dolovali. Při své pouti doloval na louce nedaleko toku Zakenu a nalezl zde ryzí zlato, a poblíž i ametysty,
smaragdy, chalcedony a jiné drahé kameny. Byl dokonce tak odvážný, že se od práce nenechal odradit ani
strašidly, která jsou prý pouhé mátohy, jimiž se člověk nesmí nechat mýlit. Poněvadž bylo pěkné počasí,
podařilo se mu proniknout až do Obřího dolu. Nacházel tu mnoho koster lidí, kteří se dobře nezásobili na
cestu, zbloudili a zahynuli hladem. Mezi kostmi jejich prstů zůstaly cenné drahé kameny a zlato, které ve
smrtelné křeči tiskli v dlani…“ Podle dochovaných dokladů pronikali Vlaši do Krkonoš již od 15. století
a položili tak zde základy hornictví a zpracování rud. Například Lokvenc 1978.
80
LOKVENC T.: Toulky Krkonošskou minulostí, Kruh, 1978, s. 19
81
Též nazývaní Vlaši – Wallen – Velští
82
MAJER J. – ČÁKA J.: Technika Českých a Slovenských dolů v průběhu dějin, Symposium Hornická
Příbram ve vědě a technice, 1971, převzato z www.zlatokop.cz/ckz
MAJER, J.: Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Obrazy z dějin těžby a zpracování.
Praha. Libri. 2004, s. 30 – 130
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Z technického hlediska je 13. a 14. století charakteristické přechodem ke
hlubinnému dolování. Ložiska byla z povrchu otevírána šachtami vedenými zpravidla
po jejich úklonu. Rudní žíly byly v hloubce sledovány směrnými chodbicemi a do
hloubky slepými šachticemi. Kromě nich byly zrudněné partie ve vhodných místech
zpřístupňovány i štolami, které sloužily jako sledná i odvodňovací díla.
Hlubiná těžba sebou přináší množství sociálně právních problémů, které je nutné
řešit (například vzhledem k složitosti a nákladnosti takové to těžby). Proto se vzápětí
objevují podrobná ustanovení o dědičných štolách83, ale i o jiných neméně důležitých
právních aspektech těžby. Tato ustanovení a právní rámce nacházíme kromě jihlavského
a německo-brodského řádu zejména v tzv. Ius regale montanorum84 vydaném r. 1300
(viz dále). V tomto královském řádu je kromě dispozic o jímání vod a jejich zadržování
i řada dalších závažných technických ustanovení.

Ius regale montanorum — Horní právo
Jednou z nejdůležitějších událostí, kterou přineslo stříbrné hornictví, bylo vydání
druhého zákoníku – Ius regale montanorum (též Constitutiones juris metallici)84
nahoře – roku 1300. Tento zákon vydaný králem Václavem II. jasně vymezil dvě
důležité zásady, které s úpravami přetrvávají v báňské legislativě evropských států do
dnešních dnů:
1. Horní regál – oddělené vlastnictví půdy a nerostného bohatství. Bez ohledu
na vlastníka půdy tak byly drahé kovy ve vlastnictví krále, který mohl za poplatky a po
splnění určených podmínek propůjčovat ložiska k těžbě. Také veškerá produkce kovů
měla být vykupována královskou mincovnou (po změnách byla zachována jediná v
Kutné Hoře), což umožnilo i mincovní reformu85.

83

Dědičná štola – odvodňovací štola s právem na poplatky za odvodnění – jedna devítina zisku.
Ius regale montanorum („právo těžit horu“ či „právo horního regálu“), známý také jako Constitutiones
iuris metallici, byl horní zákoník a mincovní reforma vydaná v roce 1300 Václavem II. Zákoník
upravoval podmínky pro těžbu a zpracování stříbra. Byl vydán za pomoci právníků z Itálie a byl natolik
pokrokový, že v zemích Koruny české platil až do roku 1834, kdy byl nahrazen obecným horním
zákoníkem.
85
Nové pražské groše, které z počátku měly vysoký a stálý obsah stříbra, se staly vyhledávaným
platidlem v celé střední a východní Evropě.
84
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2. Svoboda báňského podnikání – kdokoli se
mohl pokoušet o nalezení a dobývání nerostů, pokud splnil
závazky vůči panovníkovi a pozemkovým vrchnostem.
Zároveň s tímto ustanovením získaly osoby zabývající se
hornickou činností možnost svobodného pohybu (byly
vyjmuty z poddanských svazků) a vztahovala se na ně jen
pravomoc královských správních a soudních institucí.
Kromě těchto dvou zásad však zákon přinesl ještě
několik přelomových definic dalších právních a sociálních
aspektů spojených s báňským podnikáním. Z těch
nejdůležitějších jmenuji hlavně pevnou pracovní dobu,
pravidelné výplaty hodnotnými penězi, ale také zrušení
práva stávky. Na straně druhé se objevila presumpce

Obrázek 12.: Kutnohorský
právní rukopis (Ius Regale
Montanorum), kopie vzniklá
kolem roku 1410 – obrázek
převzat z
http://geologie.vsb.cz/loziska/loz
iska/historie.htm

oprávněnosti stížnosti horníků při sporech se zaměstnavateli. Podle mého názoru
jedním z nejdůležitějších bodů, především pro tuto práci, je stanovení pevné pracovní
doby. Den byl rozdělen na čtyři směny po šesti hodinách. Směla být odpracována jen
jedna směna – odůvodnění bylo, že by se při delší práci horník tělesně vyčerpal. Dále
byl stanovený pětidenní pracovní týden. Sobota byla vymezena na výplatu mezd, aby si
horníci mohli na trzích zakoupit potraviny. Práce byla přerušována také o velkých
církevních svátcích86. Celkově je odhadováno, že horník měl kromě sobot a nedělí
dalších 20 – 25 volných dní, placených jakoby byly odpracovány.

Důlní činnost v Krkonoších
Tak jako v celém království i v Krkonoších se nejdříve báňská činnost omezuje
na rýžování ve zlatonosných potocích a řekách. Kdy přišli první lidé s pánvemi a začali

86

Pravděpodobně se jednalo o Vánoce, Velikonoce, Svatodušní svátky a jejich vigilie. Pravděpodobně
sem také spadaly apoštolské svátky.
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propírat dno potoků, není jisté. První zmínky jsou již z roku 1012, kdy se podle pověstí
rýžovalo na Rýchorách87.
Hlubinná těžba přišla až později. Počátek těžby lze odhadovat na první polovinu
15. století. Například v Obřím dole se provádějí první pokusy s dolováním okolo roku
151188. Pro tuto práci byla však důležitá lokalita Dlouhého dolu a Sv. Petra.
Důlní činnost ve Sv. Petru
Sv. Petr89, stará hornická osada leží od Klínových bud jen „přes kopec“ a tak její
historie je do jisté míry provázána s historií Klínových bud. Informace o důlní činnosti
v lokalitě dnešního Sv. Petra je připomínána již na začátku 16. století90, ale je
pravděpodobná již v 15. století91. Rozvoj je však spjatý, jak již bylo poznamenáno výše,
především s osobou Kryštofa Gendorfa. Ten roku 1534 získal důlní právo a během
následujících let otevřel řadu důlních děl. Asi největší aktivita a největší množství
otevřených dolů v údolí „Dlouhý důl“ byla v letech 1589 – 1621. V této době se
pracovalo na dolech rozmístěných po celém údolí. Ve svahu Kozích hřbetů se pracovalo
na dílech Sv. Matthis, Sv. Václav, Sv. Duch a Pomoc Boží. Pod Železnou horou se
nacházela díla Sv. Petr a Sv. Pavel. Na úbočí Stohu se pak nalézala dvě důlní díla, Důl
Božího požehnání a Tři králové.
Těžba v této oblasti nebyla vůbec jednoduchá. Kromě běžných problémů
spojených s kvalitou ložisek a těžbou (důlní požáry, spodní voda a podobně),
komplikovaly práce náročné přírodní podmínky (přívalové deště a jejich doprovodné
efekty bahnotoky, sesuvy, sněhové kalamity, a laviny, atd.). Také politická situace
nebyla klidná (časté nepokoje a vojenské půtky lokálního charakteru i velké vojenské
87

LOKVENC T.: Toulky Krkonošskou minulostí, Kruh, 1978, s. 91
Česká speleologická společnost základní organizace 5–02 Albeřice:
ttp://www.volny.cz/speleoalberice/obridulcze.htm (dne 13.4.2007)
89
Osada Sv. Petr byla založena okolo roku 1516 v souvislosti s těžbou v blízkém Dlouhém dole a patří k
nejstarším v oblasti.
90
LOKVENC T.: Toulky Krkonošskou minulostí, Kruh, 1978, s. 256
91
LOKVENC T.: Toulky Krkonošskou minulostí, Kruh, 1978, s. 96;
Historie vlivu člověka ,
http://www.krnap.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=53 (dne 9.4.2007).
88
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konflikty). To vše vedlo k opakovanému přerušování práce a nakonec k jejímu
postupnému ukončení pravděpodobně roku 1725. Pokus (ne příliš úspěšný) obnovit
těžbu proběhl roku 1858, a pak ještě v roce 1908. K definitivnímu ukončení těžby
dochází pravděpodobně roku 1925. Od té doby lokalita prodělala jen několik
geologických průzkumů a sond.
V dolech se těžilo, nebo se uskutečnily pokusy těžit, veliké spektrum kovů.
Z těch nejdůležitějších je nutné jmenovat stříbro, měď a arsen. I když tyto doly nebyly
asi tak bohaté92 a těžba tak výnosná jako jinde v Krkonoších, za dobu své existence jisté
bohatství vydaly. Do Kutné hory a Prahy byla odvezena měď, stříbro a další kovy
v ceně 109.000,- florinů (zlatých)93.
Kryštof Gendorf94
Kryštof Gendorf (1497 - 1563) přišel do Čech z Greifenburgu, městečka
v Korutanech. Přišel spolu s velkým množstvím šlechticů a odborníků z Itálie a
Rakouska. Ty povolal panovník Ludvík II. (1520 – 1523) a především Ferdinand I.
(1526 – 1564), aby tak posílil řady odborníků na lesnictví, těžbu a plavbu dřeva,
hornictví a další obory, které se v 16. století začaly bouřlivě rozvíjet a staly se důležitým
pilířem v hospodářství státu. Otázkou na jejíž odpovědi se nedaří historikům shodnout,
je příčina, proč bylo do Čech přivedeno velké množství95 cizího živlu96. Někteří
argumentují nedostatkem odborníků v daných oborech, jiní s tím nesouhlasí a tvrdí, že
odborníků bylo dost, a že se jednalo o politickou hru panovníka o moc. Pro tuto práci je

92

I když bylo možné nalézt bohatší doly než ty v Dlouhém dole, přesto jejich výnos byl dosti značný, jak
tomu naznačuje psaní kutnohorského mincmistra Kraha z r. 1695 hraběti Janu Rudolfu z Morzina, kde se
píše, že „centýř rudy z dolů hraběcích obsahoval 95 lotů čistého stříbra“, což bylo velice dobré.
93
Pro představu uvádím hodnotu některých komodit. Například kráva přišla na 7 zlatých a sud piva na 8
zlatých.
94
Někdy je uváděn, psán jako Jendorfer z Jendorfu.
95
Velké skupiny kolonistů přišli v roce 1567 a 1591, dohromady asi 670 osob. Skládali se horníků,
hutníků, uhlířů, dřevorubců z odborníků na plavbu dřeva. Jejich příchod nebyl původním obyvatelstvem
přijat zrovna s nadšením.
96
MAJER, J.: Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Obrazy z dějin těžby a zpracování.
Praha. Libri. 2004, s. 103 – 104, 125 – 129
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však důležité, že Gendorf přichází jako odborník na hornictví97. Nejen díky svým
odborným schopnostem, ale i věrností a zřejmě statečností v boji s Turky, to dotáhl až
na pozici „královského tajného a vojenského rady“ a na pozici vlivného rádce
v otázkách horních (= hornických)98.
Okolnosti popsané v předchozím odstavci předznamenaly pravděpodobně
Gendorfův zájem o pohraniční oblast Krkonoš. Věřil, že mohou být stejně bohaté na
suroviny jako hory Krušné a tedy velice výnosné, navíc s menší konkurencí. Středem
jeho panství se stala obec Vrchlabí, kterou získal roku 1533. Pro sebe a své panství se
snažil skrze své postavení a styky u dvora vytěžit maximum privilegií a zároveň jej i
nadále rozšiřoval. V roce 1542 byl již pánem celých středních a východních Krkonoš a
v nich stojících 2 měst a 381 vesnic. Jeho moc byla posílena císařem mu svěřeným
privilegiem jmenovat na svých panstvích hejtmany, purkmistry, šichtmistry a i ostatní
báňské úředníky. Hlavně mu však císař dovolil zřizovat doly na zlato, stříbro, měď a
ostatní kovy, ale také na stavbu zařízení99 potřebných k těžbě a zpracování rud.
Ač byl po většinu svého života velice úspěšný, sám Gendorf však příliš oblíbený
nebyl. Možná za to mohl jeho úspěch v podnikání, mnoho nepřátel mu však přinesl i
jeho tvrdý postoj při obchodování a obrovské posilování německého živlu. Proto je jeho
doba poznamenána nejen transformací ekonomiky, ale i množstvím půtek a drobných
válek s majiteli okolních panství. Tyto drobné i větší půtky a nesváry nakonec přinesly
Gendorfovy největší problémy a posléze i úpadek. Tak jako vždy předtím, tak i později
se v dobách neklidu doly zavíraly a horníci se schovávali. Tento neklid přinášel pak
problémy celému kraji.

97

Gendorf přišel do Čech jako 23letý, tedy se naskýtá otázka, jaký to mohl být v tomto věku hornický
odborník. V každém případě působil v Jáchymově, kde se s problematikou těžby rud a hutnictví
důkladně seznámil a zdá se, že se velice rychle stal jedním z nejvzdělanějších odborníků na tyto obory
z okruhu královských rádců. Z výše uvedeného je zřejmé, že se jednalo o mladého a velice ambiciózního
muže, který to rychle dotáhl velmi vysoko.
98
Velké zásluhy získal při úpravách horního práva a při převodu jáchymovské mincovny pod státní
správu.
99
O schopnosti tohoto šlechtice svědčí například fakt, že jím vybudované Vrchlabské hutě tvoří 12%
všech hutí v tehdejších českých zemích. Velkou ojedinělou výsadou bylo, že k nim přidružená zbrojířská
manufaktura mohla jako jediná v zemi zbraně vyvážet do zahraničí.
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3.4 Budní hospodářství
Co to bylo budní hospodaření
Budní hospodaření byl specifický způsob života a obživy, který vznikl ve
vrcholových partiích Krkonoš. Jak samotný název napovídá, byl úzce spjat s horským
stavením, v Krkonoších nazývaným „bouda“100. Podoba a funkce „boudy“ a
hospodaření okolo ní bylo přetvářeno složitým hospodářským i sociálním vývojem.
V zásadě však lze říci, že se budní hospodaření spočívalo v sekání trávy a sušení sena
(senaření), pastvě dobytka a koz a řady doplňkových činností.
Počátky budního hospodářství spadají do doby prvního osídlení hor a jejich
hřebenových partií. Jeho původ lze identifikovat době, kdy rodiny lesních dělníků a
horníků, aby si přilepšili, pásli pár kusů dobytka nebo koz u svých příbytků. Jeho
význam narůstá s úpadkem báňské činnosti a s omezením těžby dřeva.

Počátky budního hospodaření
Přesun těžby dřeva do Orlických hor znamenal potřebu nalézt nové způsoby
využití hor a profitu z nich. Tato snaha umožňuje nové pohledy na hory a znamená
hledání nových „obnovitelných“ zdrojů. Došlo tak k mnoha nevydařeným
experimentům, ale i k mnoha více či méně pozitivním změnám v životě horalů a jejich
zdrojů obživy.
Jak jsem již naznačil v předcházejících odstavcích, v souvislosti s těžbou,
zpracováním a dopravou dřeva vzniklo v horách mnoho bud a přístřešků. Ty byly ještě
v dobách těžby osidlovány rodinami lesních dělníků. Mnohé jen sezoně přes teplé
měsíce, ale některé se rozrostly a proměnily v bytelná stavení. Jejich obyvatelé si také
začali hledat způsob, jak si trochu přilepšit. U stavení se tak objevily kozy a krávy.
Některé kusy jsou majetkem usedlíků, ale přes letní sezónu se v horách objevovaly větší
a větší stáda dobytka z nížiny. Horalé je pásli za mzdu na horských stráních a k ustájení
využívali opuštěné lesnické přístřešky.
100

Viz výše, například kapitola „Klínové boudy“ nebo poznámka číslo 14
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Stav dobytka v horách zřejmě značně kolísal, ale odhaduje se, že počty hovězího
dobytka a koz pasených v české a slezské části hor šel do desítek tisíc. Tento stav
přinášel nutně mnoho problémů. I když pro majitele panství znamenal zisk jak dobytek
horaly chovaný, tak dobytek braný za úplatu na pastvu z nížiny, přesto začala mít větší
váhu negativa s pastvou spojená. Dobytek ničil lesní porost a mnohdy i spásal kvalitní
trávu na lučních zahradách. Horalé také ve snaze získat nové pastviny káceli a někdy
vypalovali porosty v horní hranici lesa. Dobytek také mnohdy narušoval pevnost terénu
a usnadňoval jeho erozi nebo svým pohybem plašil lovnou zvěř.

Obrázek 13.: U Schafrovy boudy (lept E. Fuchse z cyklu Baudenleben, 1929; sbírka Krkonošského muzea
ve Vrchlabí).

Všechny prameny, které jsem měl k dispozici, naznačují, že až do počátku 18.
století panoval v budním hospodářství chaos, který se jen pomalu transformoval
v hospodářské odvětví účinně řízené a kontrolované. Změnu opět přineslo až uklidnění
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poměrů a urovnání hraničních sporů101, které je provázeno novým impulsem
v hospodaření na horách. Hřebeny a travní hospodářství s pastevectvím začaly být
předmětem vážného zájmu hospodářů jednotlivých panství. Ti hledali cestu, jak
maximalizovat výnosy. Znamená to především dvě věci. Plánování rozvoje hospodaření
v hřebenových partiích přinášející budování dalších bud a rozšiřování hospodářských
aktivit (na mnoha lokalitách bylo ekonomickým přínosem pouze senaření102).
Hospodářská aktivita měla být rozšířena především na chov a pastvu dobytka.
Uvažovalo se především o ohraničených výbězích menších rozměrů, které by se
posouvaly. Zároveň přicházelo mnoho nových nařízení a pravidel103 mající za cíl
hospodaření v horách regulovat a dát mu řád. Domnívám se, že především tyto změny
vedou k zásadnější proměně hospodaření v hřebenových partiích. Díky nim a díky
parcelaci území, docházíelo k regulaci ekonomické aktivity v horách a omezení
dosavadní „živelnosti“. Cílem panských hospodářů bylo dát do souladu jednotlivé
ekonomické zdroje panství tak, aby se navzájem nerušily a jejich výnosy se
maximalizovaly.

Právní úpravy
Pokud hovoříme o boudaření a jeho právním rámci, mluvíme především o
vztahu nájemců bud s majiteli pozemků104. Většina bud totiž nedisponovala vlastními
pozemky. Jejich majitelé jsou nuceni si pozemky pro pastvu a travaření (senaření)
najímat za poplatky, ale současně však užívají výhod tzv. služebnosti105 (servituty)106.

101

Dochází k němu roku 1710.
V létě se sklízela a sušila tráva na seno, které se pak, obvykle zimě, sváželo do údolí.
103
Je omezována pastva v lese. Regulována těžba a sběr dřeva, rozšiřování pastvin, kácení porostů
z kosodřeviny atd.
104
Pravděpodobně až do 17. století nebylo hospodaření v horách příliš regulováno. Teprve od počátku 17.
století dochází k regulaci hospodaření v horách formou nařízení pro poddané a hospodářských instrukcí,
které jednotlivá panství vydávají.
105
Služebnost = jest věcné právo k užívání věci cizí, kteréž přísluší individuálně určité osobě neb
určitému pozemku; obsah práva [Služebnost]-i může býti různý, vždy však odpovídá mu toliko negativná
povinnost vlastníka věci služebné a osob třetích, nebrániti oprávněnému v působení na věc, pokud se týče
zdržeti se používání věci v jistém směru. Podle oprávněného subjektu, dělíme [Služebnost]-i na osobní
(servitutes personarum), jež poskytují právo k věci výhradně určité osobě, jako právo požívací
(ususfructus) a právo užívání (usus), dále na [Služebnost]-i pozemkové (servitutes praediorum), při nichž
jeden pozemek (služebný, praedium serviens) slouží potřebám jiného sousedního pozemku panujícího,
tak že každý dočasný vlastník tohoto jest oprávněn užívati služebného pozemku v určitém směru. Podle
povahy panujícího pozemku rozeznáváme pak [Služebnost]-i pozemkové polní (serv. praediorum
102
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Ty byly sepisovány nájemci bud s majiteli pozemků a obsahovaly řadu ustanovení
upravujících hospodaření boudařů. Tato ustanovení se postupem času ukazovala jako
zastaralá a pro panské hospodáře problematická, neboť umožňovala například pastvu
v lese107, získávání chybějícího sena na zvláštních pozemcích, získávání dříví na otop i
stavbu atd. Součástí bylo samozřejmě i stanovení poplatků a různých nařízení, ale
v celkovém kontextu se začaly služebnosti jevit jako problém. Služebnosti navázané na
jednotlivé boudy značně komplikovaly lesní hospodářství a i jiné způsoby využívání hor
a posupně se stávaly pro velkostatky a panská hospodářství zátěží.
Roku 1853 byl vydán zákon108, jenž ustanovil, jak se mají uspořádávat a
vykupovat práva k pastvě, sběru a těžbě dřeva, a sběru lesních plodů. Obsahoval i
mnoho dalších bodů, které se ke služebnostem vztahovaly. Tento zákon umožnil
vyvolat diskuse109 o změně služebností, která vyvrcholila přijetím nové dohody roku
1895 (viz zpráva č. 28 lesního úřadu v Jilemnici ze dne 22. 6. 1895)110.

rusticorum), jako [Služebnost] cesty, braní vody, pastvy, lámati kámen, káceti stromy a j., a [Služebnost]i domovní (serv. praediorum urbanorum), jako právo sváděti vodu dešťovou, právo kladeni trámu do zdi
sousedního domu, právo na světlo, vyhlídku, zápověď vyšší stavby a j. Méně důležité jest rozeznávání
[Služebnost]-í podle obsahu práva na affirmativné, t. j. oprávnění k nakládání s věcí v některém směru, a
na negativné, oprávňující k zákazu určitého používání věci se strany vlastníkovy, dále na [Služebnost]-i
nepřetržité a přetržité (serv. continuae a discontinuae), podle toho, zda oprávnění záleží v trvalém stavu
věci nebo jen v občasných úkonech.-Společnou známkou [Služebnost]-í jest, že jsou vázány na oprávněný
subjekt, tak že nemohou býti převedeny na jiný pozemek jako panující, pokud se týče na jinou osobu, a to
ani ne na dědice, dále, že jsou právy nedělitelnými; v té příčině činí výjimku jen právo požívací
(ususfructus), kteréž jest ideálně (pro parte indivisa) dělitelné, a též může býti jinému aspoň co do výkonu
postoupeno.-K ochraně práva [Služebnost]-i poskytuje se oprávněnému žaloba proti rušiteli zvaná actio
confessoria, jež jest korrelátem negatorní žaloby vlastnické, a směřuje na uznání práva, odstranění stavu
jeho obsahu odporujícího, po případě též na náhradu vzešlé škody, ve právě římském pak ještě na plnění
jistoty, že žalovaný nebude oprávněného ve výkonu [Služebnost]-i příště rušiti (cautio de amplius non
turbando). J. V.
Převzato z Ottova encyklopedie obecných vědomostí® obsahuje Ottův slovník naučný (1888-1909) a
Ottův slovník naučný nové doby (1930-1943). Adresa: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/331713sluzebnost
106
LOKVENC, T.: Servituty – služebnosti v horách, Krkonoše – Jizerské hory, 2002, č. 1, s. 24 – 25.
107
Pouze vlastního dobytka, ale i tak se jednalo o problém působící mnoho škod na lesním hospodářství.
108
Zákon č. 130 ř. z., který ustanovuje, jak se mají ustanovovat a vykupovat práva na dříví, k pastvě,
sběru lesních plodů, některá práva ke služebnostem a společné držbě a užívání.
109
C. k. místodržitelství v Praze rozhodlo, že většina služebností (sečení trávy, pastva, …) má být pouze
upravena. Následovala jednání s boudaři.
110
LOKVENC T.: Toulky krkonošskou minulostí, Hradec Králové, 1978, s. 89
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Změna právních aspektu služebností a hospodaření na loukách v horách spolu se
změnou ekonomických potřeb panství vedla v konečném důsledku k regulaci a proměně
života v horách. Jednalo se především o nepřímé omezení množství paseného dobytka a
tím i o zmenšení počtu celoročně i sezóně obydlených bud. Zdá se, že k regulaci vedl
především zákaz a přísné postihování pastvy v lese a omezení a postupný zákaz
rozšiřování luk a pastvin na úkor kosodřeviny a okrajů lesa. Postupem času tyto aktivity
vedly až k vykupování111 těchto služebností a tak k jejich maximální regulaci.

Hustota osídlení v období budního hospodářství
Jak jsem již zmínil dříve, hory se zaplnily lidmi v souvislosti s těžbou dřeva. Po
jejím ukončení zbylo v horách množství bud a přístřešků postavených pro potřeby
lesních dělníků. S nástupem budního hospodářství docházelo k proměně těchto bud.
Některé byly sice strženy a zanikly, jiné se však stávaly obydlím pro lidi, kteří se
v horách usadili trvale. Další se měnily na přístřešky užívané pouze jako letní boudy
pastevci nebo pracovníky na seništích. Nelze vyloučit využití některých z nich i jako
seníků. Samozřejmě, že kromě existujících bud a přístřešků vznikalo i množství nových
staveb.
Kolik ale v horách bud skutečně je? Na přelomu 18. a 19. století se nachází na
maršovském panství 996 bud, na vrchlabském panství 309 bud a na jilemnickém pak
316 bud112. Dohromady to dává úctyhodné číslo 1621staveb. K tomu je nutné připočítat
čísla z dalších krkonošských panství, takže konečné číslo je někde okolo 2500 bud!
Množství osídlených bud pěkně dokresluje intenzitu hospodaření v horách a následky
jeho regulací. Následkem restrukturalizace budního hospodaření klesal počet osídlených
bud až na číslo 84113.

111

Ekonomická zátěž, kterou služebnosti pro jednotlivá panství a velkostatky znamenají, byla natolik
velká, že docházelo k vykupování bud i s jejich služebnostmi za značné finanční obnosy. Vykoupené
boudy byly většinou následně strženy.
112
LOKVENC T.: Toulky krkonošskou minulostí, Hradec Králové, 1978, s. 75,
HOSER J.K.E., Das Riesengebirge in einer statistisch topographischen und pitoresken Uebersicht,
Wien, 1804
113
LOKVENC T.: Toulky krkonošskou minulostí, Hradec Králové, 1978
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Typy pozemků v horách
Kromě lesních porostů a porostů kosodřeviny byly hory plné volných prostorů –
luk, mokřišť, pasek. Ty hospodářsky zajímavé a užívané byly rozděleny na louky,
seniště, pastviny a travní zahrady. Toto rozdělení bylo dáno především kvalitou a
druhem porostu, který se na jednotlivých plochách nacházel. Hospodaření na všech
plochách bylo svázáno předpisy a nařízeními jejichž dodržování bylo přísně hlídáno a
kontrolováno. Zatím co při pastvě se kontrolovalo především množství paseného
dobytka (zda jsou správně odvedené poplatky) a zda se pase na vymezeném prostoru a
mimo lesní porost, u senišť se kontrolovalo, jak je tráva vysekávána. Bylo zakázáno
vysekávat trávu nízko nad povrchem země. Pokuta za takto vysekávanou plochu byla
vysoká. Úředníci měli právo, při zjištění tohoto přestupku udělit pokutu 5 zlatých, nebo
zabavit seno a prodat jej v dražbě. Za to, že nájemce seniště nepoškodí, ručil celým
svým majetkem.114
Pro hospodaření, především boudařů, jsou nesmírně důležité travní zahrady.
Jednalo se o plochy často v blízkosti stavení většinou hnojená. Jak již název napovídá,
jednalo se o plochy dobře obhospodařované a díky blízkosti stavení a chlévů většinou
hnojené. Díky tomu poskytovaly často kvalitnější trávu a bohatý výnos sena.
Sklizené seno bylo určeno ke svozu do údolí a k prodeji. Pokud se jednalo o
plochy patřící k celoročně obydleným usedlostem, byla většina sena uložena a
spotřebována přes zimu.

3.5 Nástup turistiky
Počátky turistiky = letní turistika
Stanovit počátek turistiky v horách je velice obtížné. Znamenalo by to hledat,
kdy se poprvé do hor vydal člověk „jen tak“, tedy za účelem „kochat se krajinou“,
odpočívat atd. Již v šestnáctém století jsou známé návštěvy hor, ale zatím jsou

114

LOKVENC T.: Toulky krkonošskou minulostí, Hradec Králové, 1978
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inspirovány jinými zájmy. Přesto by se již tehdy dalo o některých cestách do hor hovořit
jako o prvních turistických výletech. Například roku 1577 provázel malíř Šimon Hüttel,
znalec Krkonoš a autor jedné z prvních podrobných map, několik trutnovských měšťanů
na vrchol Sněžky. V té době se také objevují první průkopníci průvodcovského řemesla.
K nárůstu „turistů“ dochází až na přelomu 17. a 18. století, kdy byl posvěcen Labský
pramen a kaple na Sněžce. Náboženské poutě přiváděly do hor větší množství lidí,
jejichž zájem se postupně obrátil i na přírodní krásy. Opravdový začátek turistiky však
přichází až s nástupem romantismu.
Toulky přírodou se pomalu stávaly módou a podhůří i hory začaly ožívat. V té
souvislosti se začalo rozvíjet celé průmyslové odvětví. Vznikla nová řemesla (viz dále),
rozšířily se služby, opravovaly se domy a cesty. Tisknou se pohlednice, mapy i
průvodci115.
Z počátku nebyla turistika nic snadného. Cest nebylo mnoho a mnohé byly ve
velice špatném stavu. V horách nebylo mnoho míst, kde se bylo možné ukrýt před
nepohodou, přespat či se občerstvit. V této době je již počet obydlených bud v horách
značně omezený (viz výše), neboť staré, opuštěné a nevyužité boudy byly strženy. Pro
ty boudaře, kteří stále hospodařili a především pro ty, jejichž stavení byla poblíž
oblíbených tras prvních turistů, nastala doba nových příležitostí.

115

Například „Řivnáčův průvodce po království Českém“ navrhuje čtyř denní putování přes Krkonoše
včetně informací místu a čase odjezdu vlaků z Prahy. Zvláště zajímavá je pasáž, kde jsou doporučení na
nejvhodnější dobu návštěvy hor a oděv, který si má návštěvník vzít: „Nejlepší doba k cestování v horách
jest pozdní léto a podzimek; v září bývají vyhlídky nejpěknější. Nejnověji podnikají se také v zimě výlety
na saních do hor, a s dobrým úspěchem. Co se obleku týče, třeba opatřiti se botama z hovězí kůže
(Teletina není spolehlivá, poněvadž při střídavě vlhkém a suchém počasí se láme a puká, ostatně proti
mokru nechrání. Dobře namazaná kůže hovězí zůstává měkká a chrání nohu i při nejhorších cestách.
Výborným mazadlem na boty osvědčilo se Biningerovo švédské mazadlo „robenie“ (v Praze na
Betlémském plácku), které v plechové krabičce snadno můžeme vzít s sebou.) s dvojími podešvy; dále
musí se pamatovati na to, že noci a rána jsou citelně studené, pročež radno jest vzíti raději teplejší oblek
a pland nebo havelok. Na hlavu hodí se nejlépe měkký klobouk plstěný se širokou střechou; za silného
horka dejme do klobouku kapesní šátek, jenž hlavu podstatně chrání. Slaměné klobouky nejsou při větru a
dešti k žádné potřebě, ….“.
ŘIVNÁČ, F.: Řivnáčův průvodce po království Českém, Fr. Řivnáč, 1882, Praha, s.470 - 471
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Změny a možnosti, které turistika přinesla, byly veliké a změnily ráz celých hor.
Boudařům se naskytla další příležitost jak si přivydělat116. Objevily se i první možnosti
ubytování, které postupně vedly k přestavbám horských bud nebo jen k jejich dílčím
úpravám. Novinkou se však staly činnosti související přímo s turistikou a to výroba
upomínkových předmětů a další. Mnoho horalů tak našlo obživu v povoláních, které
turistika přinesla117.

Zimní turistika118
Zimní turistika se rozvíjela o poznání pomaleji než turistika letní. Důvodem je
především dostupnost119 hor a náročnost pobytu120. Návštěva hory byla náročná i
v letních měsících, ale v zimě bylo vše nesrovnatelně těžší. Nevhodné oblečení, složení
návštěvníků, jejich podvědomé obavy z návštěvy hor a především tvrdé přírodní
podmínky – velké množství sněhu, časté bouře a celkový nečas spolu s malým
množstvím úkrytů před ním a nevelký počet cest, které stejně nebyly příliš
udržovány121, to vše k návštěvě hor příliš nelákalo. Situace se začíná pozvolna měnit až
v průběhu 18. století a začátkem 19. století.
Také zimní turisté se z počátku zaměřovali na hlavní turistické „atrakce“, které
hory nabízely, jako byl výstup na Sněžku atd. Se vzrůstajícím zájmem o hory v zimě
souběžně rostla také snaha místních horalů z návštěvníků hor něco vyzískat. Vznikají
tak nové atrakce a aktivity pro jejich pobavení. Z počátku se tyto aktivity skládaly
z činností jinak v zimních horách běžných (například jízda na saních). Až postupem
času se objevují aktivity nové, čistě turistické (například skoky na lyžích).

116

Například prodejem občerstvení procházejícím návštěvníkům (především mléčných výrobků
pocházejících z vlastní produkce)
117
Například jako průvodci, obsluha v turistických chatách a restauracích, atd..
118
V prvních fázích rozvoje turistiky se hory navštěvovali především v letních a podzimních měsících,
kdy nebyly pokryté sněhem. Viz výše ŘIVNÁČ F.: Řivnáčův průvodce po království Českém, Fr.
Řivnáč, 1882, Praha, s. 470 – 471 (poznámka číslo 115). Konkrétnější zprávy o zimní turistice se objevují
až v první polovině 18. století. Skutečný rozmach však zažívá až na přelomu 18. a 19. století.
119
I v letních měsících většina tištěných průvodců upozorňuje na obtížnost pohybu v horách a doporučuje
si sebou brát průvodce i na malé výlety.
120
Pobyt na horách nebyl pro turisty na přelomu 18. a 19.století nic laciného ani v letních měsících.
121
Protažené a prošlapané jsou jen ty skutečně nejvíce frekventované trasy.
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V průběhu času dochází k takovému rozvoji turistického průmyslu, že hory jsou
plné i v zimních měsících (i když návštěvnost během letních měsíců je přeci jen větší).
Zájmu o zimní hory se snaží využít mnoho horalů, a tak není žádnou výjimkou, pokud
se v jejich boudách nacházela skupina studentů z Berlína, Prahy nebo Drážďan, či
jiných návštěvníků.
Oblíbenost a atraktivita zimního pobytu na horách narůstá a tak se zimní pobyty
spojené se sportem stávají masovější záležitostí. Tato masovost přináší také větší
zapojení místních obyvatel. Ty se v zimních měsících stávají nejen kulisou pro turisty,
ale také se aktivně účastní všech nových sportovních aktivit. Příčin může být mnoho.
Jedna z nich, a podle mého názoru důležitá, je však mnohem menší pracovní vytížení
horalů v zimních měsících oproti měsícům letním. Více volného času spolu s propagací
zimních sportů v rámci školní výuky a ve sportovních klubech tak pravděpodobně
umožňovaly zapojit do těchto aktivit nebývale velké množství místního obyvatelstva.
O vysoké úrovni turistiky a sportování v horách svědčí i vznik Horské záchranné
služby122, který se datuje k roku 1934, což je téměř o 20 let dříve než na straně polské.

Kdo a kdy na hory jezdil
Jak již bylo řečeno výše, zpočátku byly hory navštěvovány především v letních
měsících. V tomto období návštěva hor neskýtala tolik překážek a byla také výrazně
levnější. Počet návštěvníků tak ovlivňovaly stejné věci jako v dnešní době, tedy počasí
a ekonomická situace. Větší nápor však přeci jen hory čekal ve dnech volna. Především
o státních a náboženských svátcích, kdy se konala řada poutí. V zimě se na hory jezdilo
o poznání méně a k jejich návštěvě sloužily především různé svátky a prázdniny.
Základním omezením pro návštěvu hor byla poněkud dlouhá a komplikovaná
doprava. O prvních návštěvnících je známo, že chodili často pěšky (leckdy až z Prahy).
Později se stala hlavní dopravní tepnou železnice. O pravidelnosti a neměnnosti spojů

122

Z počátku se jednalo o dobrovolníky z řad místních dobrovolných hasičů, členů spolků zimních sportů
a horských vůdců, vyškolených místními lékaři.
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svědčí doboví průvodci123, které uvádějí názvy a časy vlaků, v kolik odjíždí odkud a
kam a kdy přijíždí, kde lze přestupovat, vystupovat či jízdu přerušit za účelem návštěvy
jiné vlastivědné zajímavosti.
Spektrum návštěvníků bylo stejně široké jako dnes. Přesto byla návštěva hor
pravděpodobně spíše doménou bohatších nebo akademicky vzdělaných osob.
Majetkové poměry pak předznamenávaly způsob a místo, kde svůj čas trávily.
Smetánka raději zvolila některý z pohodlných a dobře dostupných hotelů, dobrodruzi a
méně majetní pak hledali skromnější ubytování v hostincích a v chalupách horalů.
Oblast odkud nejčastěji návštěvníci hor přicházeli, se dá asi jen těžko přesněji
určit. Určitě se muselo jednat o místa dostupná železnicí. Nejčastěji se tak hovoří o
Praze, Drážďanech, Berlině. Vzhledem k důležitosti hor pro obě hlavní národnostní
skupiny (Čechy a Němce), bylo spektrum návštěvníků asi opravdu bohaté124.
Německý živel versus český živel
Krkonoše se díky historickému vývoji stávaly územím s velice silnou, nikoliv
však pouze, německou populací. Možná proto tvoří německy mluvící návštěvníci
velkou část prvních turistů. S rostoucím sebevědomím českého živlu však přibývala
řada návštěvníků také z Čech. Zdá se, že tak docházelo k určité řevnivosti mezi oběma
národnostními skupinami, a to jak na straně návštěvníků, tak i domácích hoteliérů a
obyvatel hor. Nezdá se však, že by docházelo k nějakým dramatickým střetům a
konfliktům.
Podle mého názoru tato řevnivost byla často spíše dílem návštěvníků než
obyvatel hor. Jak ukazují některé prameny125, tak českým turistům vadili asi podobné
věci jako dnešním obyvatelům Prahy při setkání se skupinou rozjívených bavorských
pivních turistů na Václavském náměstí. Čeští návštěvnicí hor si stěžují především na
123

ŘIVNÁČ F.: Řivnáčův průvodce po království Českém, Fr. Řivnáč, 1882, Praha, s. 472 – 473
124
Na Klínových boudách prý byli často ubytováni například studenti z Drážďan.

125

DURYCH V.: Krkonoše – Cestopisné kresby, Společné knihtiskárny v Pardubicích, Pardubice, 1898
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„uřvanost“, majetnictví a „vulgární“ nebo „buranské“ chování německých turistů.
Českým vlastencům také vadil způsob, jakým němečtí návštěvníci o Krkonoších
hovořili, kdy hory označovali za německé.

3.6 První republika, 2. světová válka a poválečné události
Následující odstavce popisují dobu, která byla zahalená tajemstvím a plná
otázek snad stejně jako nejstarší dějiny Krkonoš. Události, které se odehrály ve
třicátých, čtyřicátých a padesátých letech jsou plné emocí a tak se jen obtížně hledá
pravda. O událostech této doby se napsalo mnoho především v době nedávno minulé126.
Témata jako první republika, události okolo Mnichova, druhá světová válka, poválečný
odsun německé menšiny a padesátá léta byla z části tabuizována, z části
propagandisticky využívána a zkreslována. Proto je, dle mého názoru a zkušeností
obtížné nalézt dostatek pramenů a literatury, které by byly vyvážené a nezaujaté. I proto
jsou následující odstavce, popisující období přibližně od dvacátých let dvacátého století
do padesátých let dvacátého století, kratší a stručnější, než by bylo vhodné a to
především vzhledem k důležitosti událostí pro celou Československou republiku i pro
zkoumanou oblast.

První republika
Snahy po posílení vlivu „české menšiny“127 v pohraničních oblastech je viditelná
od data vzniku samostatného Československa. Naproti tomu můžeme sledovat snahu
německých poslanců o změnu statutu128 některých pohraničních regionů s německy
mluvícím obyvatelstvem. Ihned po vzniku samostatného Československa (28. října
1918), se ve Vídni objevily proklamace německých poslanců o vytvoření
"Deutschböhmen" v severních Čechách s centrem v Liberci (29. října 1918). O den
později se objevily proklamace o vzniku "Sudetenland" na území severní Moravy a
126

Myšleno před rokem 1989.
Česká menšina byla skutečně menšinou, neboť v roce 1890 byl poměr 910/41130 (Češi/Němci). Snaha
o zvrat se projevuje, ale ne příliš výrazně. V roce 1921 je poměr 3423/36875.V průběhu války a odsunu
Čechů ze Sudet dochází k další změně, ale ne již tak výrazné. Poměr je 1691/38107. Dramatický obrat
nastává po roce 1945. S odsunem sudetských němců se pohraničí vylidňuje. Data jsou vztažena
k vrchlabskému okresu. BARTOŠ M.: Odsun Němců 1945 – 1946, Krkonoše – Jizerské hory, 2005, č. 4,
s. 20 – 21.
128
Je zde snaha o získání autonome některých regiónů nebo jejich připojení k jinému státu.
127
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Slezska se sídlem v Opavě a 2. listopadu němečtí poslanci z jižní Moravy vyhlásili
vznik "Deutschsűdmähren" se sídlem ve Znojmě a šumavští Němci "Böhmenwaldgau" s
centrem v Prachaticích. Všechny tyto deklarované provincie s převažujícím
obyvatelstvem německé národnosti se chtěly v konečném důsledku připojit k Německu
či Rakousku. Jelikož však v Německu, vlivem chaotické vnitřní situace, nebylo na tyto
snahy reagováno pozitivně, rozhodli tito samozvaní zástupci německé menšiny o
připojení těchto čtyř provincií k Rakousku. Tyto iredentistické tendence však neměly
reálnou šanci na úspěch a po měsíci a půl byly zlikvidovány pouhým objevením se
slabých vojenských oddílů v těchto koutech nové republiky. O chaotičnosti celé situace
a obtížím při identifikování jednotlivých postojů svědčí i mnoho článků a publikací,
které celou situaci popisují spíše jako postupné rozčarování129 v německy mluvících
menšinách130.
I když vyhrocenou situaci a vzniklé ozbrojené jednotky německé menšiny –
Volkswehr rychle pacifikuje zásah131 armády ČSR, trvalo dlouhou dobu, než se celá
oblast uklidnila a jak ukázaly události let příštích, zdá se, že k úplnému zklidnění už
nikdy zcela nedošlo.
V době první republiky dochází také k prvním znárodněním a k výstavbě nových
chalup a hotelů, s cílem posílit turistický ruch. Dochází tak také k posilování českého
vlivu132. Situace se opět výrazně zhoršila v 40. letech, kdy došlo k militarizaci na obou

129

Rozčarování některých národnostních menšin přichází relativně brzo po vzniku ČSR. Příčinou této
poměrně negativní reakce například velké části německé populace v oblasti Krkonoš (ale i jinde) do jisté
míry mohl být přístup, který mladý stát zaujal k některým svým menšinám. Ku příkladu parlament ČSR
zasedal bez zástupců německých a maďarských politických stran až do roku 1920. Teprve po prvních
parlamentních volbách došlo ke změně.
130
Jaká byla opravdu nálada mezi lidmi, co bylo dílem manipulace a propagandy a co opravdovou touhou
a přáním lidí pro mne zůstává stále nejasné. Lze však doufat, že „negativní postoj k vlastenectví a k
novému mnohonárodnímu státu nebyl ani tak dán touhou po připojení k Německu jako spíše zklamáním,
že německá menšina ač o milión početnější než slovenská, nedostala možnost účastnit se diskuzí o
novém, státním uspořádáním. Pokud to tak bylo, domnívám se, že toto zklamání bylo pochopitelné, vždyť
se jednalo po staletí o poddané Českého království a později Rakouska Uherska, kteří žili v rovnocenném
postavení s českou menšinou. Měli svou šlechtu, měšťany i chudé tak jako Češi.
131
Zásah byl rychlý a nesetkal se s vážnějším odporem.
132
Mnohé boudy a horské hotely dostávají do nájmu čeští nájemci.
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stranách hranice. To vše spolu se zhoršující se ekonomickou situací133 vedlo k nárůstu
protičeských respektive protistátních nálad u německé menšiny.
Celkově však tato doba vedla k velkým emocím a výraznému vyhranění
jednotlivých politických a etnických skupin. Větší angažovanost a extremismus měly
dlouhodobě neblahé následky.

Období protektorátu a 2. světová válka
Po zabrání pohraničí prožívají hory éru velkého návalu turistů z „říše“. Tento
rozkvět a bezesporu silný ekonomický impuls však netrvá dlouho. Se začátkem války
počet turistů rychle klesá. Místo nich se objevují první rekonvalescenti a vojáci na
dovolených.
Během velice krátké doby, se tak hory nebývale militarizovaly. Mnohá zařízení
sloužící rekreaci byla dána do služeb německé armády pro rekonvalescenci jejich členů,
jiná se přeměnila na výcviková střediska. Na mnoha místech na hřebenech hor se
připravují mnohé elitní složky wehrmachtu od oddílů SS až po různé paradesantní
jednotky a speciální skupiny. Například na Sokolská boudě probíhal výcvik pro diverzní
akce134, na jiných místech byla meteorologické stanice a jiná zařízení vojenského
charakteru.
Kromě příslušníků německé armády bylo však na území Krkonoš i nebývale
velké množství válečných zajatců ze všech koutů Evropy a Ruska. Během válečných let
se tam mohlo vystřídat až několik tisíc zajatců a nuceně nasazených, pracujících v lese,
dolech lomech i na hospodářství některých bud135. V horách se také objevují i mnozí
civilisté utíkající před válkou a ze zničených měst.

133

Ekonomická krize postihla cele tehdejší Československo, situace ve smíšených okresech je však ještě
trochu horší než v jiných. Také v nich, po skončení krize, nedochází k výraznému zlepšení situace jako
jinde a životní úroveň tak zůstává pod hodnotami před začátkem krize. Situace není dobrá v žádné
z ekonomických oblastí: v zemědělství, lehkém průmyslu ani v turistickém ruchu.
134
LOKVENC, T.: Sudetské vzpomínky, Krkonoše – Jizerské hory, 2003, č. 10, s. 18 – 19
135
Například na Labské boudě.
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Kromě zvýšené přítomnosti vojsk a přítomnosti válečných zajatců se válečný
stav projevoval především množstvím odvedených mužů. Kromě výše zmíněných věcí
se však válečný stav nijak výjimečně neprojevoval. Způsoby obživy a hospodaření se
nijak neměnily.

Poválečná léta
Okupace a konec války nebyly v Krkonoších nijak zvlášť dramatické. Žádná ze
složek německého wehrmachtu se na větší odpor nepostavila a to samé lze říci i o
příslušnících jiných branných složek. Ti se přes původní snahu klást odpor nakonec
rozptýlily s falešnými doklady mezi civilní obyvatelstvo. Celkově říci, že docházelo jen
ke spíše menším incidentům. Jak už to bývá, tak tyto incidenty byly z vojenského a
strategického hlediska zcela zbytečné a pouze nadělaly mnoho zlé krve. Oproti relativně
klidnému průběhu konce války jsou následující roky mnohem dramatičtější a pro
budoucí vývoj hor zásadní.
Odsun136
Po skončení války se němečtí občané stávají velkým problémem. Jsou bráni jako
velké bezpečnostní riziko a vzhledem událostem z let předválečných a válečných byly
také silně narušeny možnosti občanského soužití. Proto je zde snaha tento problém
vyřešit pokud možno jednou pro vždy. Právní rámec řešení daly tzv. Benešovi dekrety.
Jejich výsledkem bylo zabavení většiny majetku patřící především německým137
občanům a odsun obyvatelstva německé národnosti. Ne vždy však byly dodrženy
správné postupy při zadržování válečných zločinců a při odsunu obyvatel německé
národnosti. Docházelo tak k mnoha nesmyslným činům a neomluvitelnému chování a
jednání. Docházelo také k překotnému odsunu de-facto všech Němců na základě
principů kolektivní viny138. Celý odsun probíhal z vrchlabského okresu především
v roce 1945 a 1946, definitivně však skončil v roce 1947. Smutnou skutečností zůstává,

136

Odsunem sudetských němců v oblasti Krkonoš se důkladně zabývá Martin Bartoš v sérii článků
otištěných v časopisu Krkonoše – Jizerské hory v roce 2005 pod názvem Odsun Němců 1945 – 1946.
BARTOŠ, M.: Odsun Němců 1945 – 1946, Krkonoše – Jizerské hory, 2005, č. 4, 5, 6, 7, 8
137
Ve východních a severních Čechách.
138
Bez ohledu na jejich postoj ve válce, smýšlení či stranické příslušnosti.
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že konkrétně ve vrchlabském okrese byla větší část němců odsunuta během prvního,
divokého odsunu, a nikoliv během odsunu řádného prováděného podle pravidel a za
důstojnějších podmínek.
Benešovy dekrety139
Benešovy dekrety se nacházejí ve sbírce zákonů z roku 1945. Dvanáct z nich se
přímo nebo nepřímo týká definitivního vyřešení národnostní otázky v českém pohraničí
a ve svých důsledcích značně ovlivní nejen národnostní složení obyvatel ČSR, ale i
majetkové vztahy a přeneseně celkový životní styl obzvláště hřebenových partií hor.
První z dekretů je vydáván 19. května 1945 a řeší neplatnost některých
majetkově-právních jednání z doby nesvobody a hovoří o národní správě majetkových
hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů. Důležitý
je paragraf 4, který definuje jako státně nespolehlivé osoby národnosti německé a
maďarské. Dekret nijak nezkoumá činnost těchto lidí během války a paragrafem 6 je
definuje zcela jednoznačně: Za osoby národnosti německé… jest považovati osoby,
které při kterémkoliv sčítání lidu od roku 1929 se přihlásili k německé… národnosti
nebo se staly členy národních skupin nebo útvarů nebo politických stran, sdružujících
osoby německé… národnosti. Další pak řeší různé důležité otázky spojené s německými
a maďarskými menšinami, jejich právy a povinnostmi a nakládání s jejich majetkem a
také o potrestání nacistických zločinců atd.
Důležitým pro sledovanou oblast byl dekret o osídlení zemědělské půdy Němců,
Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci.
Zemědělský majetek se pak přiděloval za úhradu. Půda se stávala majetkem nového
vlastníka dnem rozhodnutí o přídělu půdy a majitel měl povinnost na majetku řádně
hospodařit. Prodej nebo další nájem se podmiňoval souhlasem Národního pozemkového
fondu.

139

BARTOŠ, M.: Odsun Němců 1945 – 1946, Krkonoše – Jizerské hory, 2005, č. 4, s. 20 – 21
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3.7 Období od roku 1948 do roku 1989
V následujících řádcích se bude již hovořit více adresně ke Klínovým boudám,
než v předchozích kapitolách.

Konec hospodaření.
Po válce se odsunem německé menšiny hory vyprázdnily. Staletí
obhospodařované usedlosti zely prázdnotou, opuštěné tak, jak je jejich majitelé museli
zanechat. Stavení kde ještě nedávno bylo plno ruchu, jsou najednou opuštěná a tichá,
ale ne prázdná. V místnostech je vybavení, půdy byly plné sena a ve chlévech stál
dobytek. Docházelo také k rabování, krádežím a ničení. Například na všech chalupách
pařících k enklávě Klínových bud byly (snad kromě jedné chalupy) rozbité pece140.
Prázdné jsou však asi jen menší boudy a usedlosti. Velké hotely a boudy prázdné
nezůstávají. Také jejich chod nebyl tak omezený a narušený. Přesto se poválečné
chaotické období stalo řadě bud v Krkonoších osudným. Jen v blízkém okolí Klínových
bud jich řada vyhořela141. Příčiny požárů a jejich důvody se jen málokdy vysvětlily.
Mnohdy se jednalo o neopatrnost, ale mnohdy byl příčinou zlý úmysl mající za cíl
zakryt ekonomické prohřešky. Důsledkem však je, že většina vyhořelých bud již nebyla
obnovena a nadobro tak zmizely z mapy a života Krkonoš tak jako jejich původní
majitelé.
První poválečná léta byla také v této části republiky nejasná a divoká. Němci
vyklizené chalupy prodělávaly bouřlivější osud než za předchozí staletí. Během krátké
doby vyměnily majitele, mnohdy i opakovaně. Zde by šlo asi nalézt souvislost
s aktivitou různých spekulantů, kteří viděli v opuštěném majetku možnost snadného
zisku. Bohužel si asi většinou neuvědomovali obtíže života v horách a pochopitelně ani
neuměli správně v těchto podmínkách hospodařit. Výsledkem je, že se na mnoha
boudách hospodaření neobnovuje, nebo rychle zaniká.

140

Zřejmě někde, někdo, nalezl v peci ukryté cennosti a tak je hledal ve všech pecích. Zda úspěšně, není
známo. Podle informátora I 1.
141
Například Liščí bouda (13. dubna 1948), Havlova bouda (17. října 1947), Výrovka (6. února 1947) a
další.
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Svou rol sehrál také vývoj společnosti a událostí které přinesl únor 1948 a
následující roky. Pro hory a život v nich to znamená v krátké době další negativní zásah
do tradičního způsobu života. Opět mnohde dochází ke změnám majitelů a ještě více se
omezuje hospodářská činnost. Přesto lze říci, že původní způsob života a obživy
přetrvává až do 70. let 20. století. Na každé větší boudě žil správce s rodinou, okolo bud
se pásly krávy a celkově společenský život navázal na „zlaté časy“ budního
hospodářství. Bohužel brzo přichází nařízení, které zakazuje prodávat mléko a mléčné
výrobky rekreantům a nařizuje tyto produkty vozit dolů do údolí. To vše má i vliv na,
do té doby obhospodařované, horské louky, které zarůstají a pustnou. Díky omezeným
možnostem hospodaření a restrikcím, které jej provázelo, tak během krátké doby
zmizely boudy, které by se věnovaly jenom hospodářské činnosti. Menší hospodářství
občas zůstala poblíž větších bud jako zdroje mléka a masa, ale i ty jsou postupně
likvidována.

Rekreace ROH.
Ukončení hospodaření v boudách neproběhlo ze dne na den a naráz u všech bud.
Konec byl postupný a trval různě dlouho. Hospodářsky nevyužité boudy postupně
přecházely do rukou různých organizací, spolků a podniků a stávaly se objekty
sloužícími pro rekreaci ROH. Tím skončila definitivně jedna etapa a podoba Krkonoš.
Hory ještě nedávno po celý rok plné života pustly. Tento konec však také znamenal
začátek nové éry. Doby sezónních a víkendových návštěvníků – rekreantů a rozvoj
turistického a sportovního využití hor.
Hlavním znakem této doby byla proměna. Zanikal jeden způsob života se vším,
co k němu patřilo. Mizely staré tradice, cesty, které nikdo nepoužíval a neudržoval a i
některé boudy a další němí svědci původních obyvatel. Zároveň, ale vznikaly cesty
nové, nové boudy, přicházejí nový obyvatelé a s nimi nové tradice. Většina bud
prochází rozsáhlými přestavbami, aby mohly sloužit novým účelům. Místo půd plných
sena se objevují nové místnosti zvětšující ubytovací kapacitu a celkově se mění využití
jednotlivých místností. Noví obyvatelé také přinášejí nové tradice a aktivity. Společné
odjezdy na hory na korbě upravených náklaďáků nebo v autobusech. Večerní cesty do
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odlehlých hor na lyžích nebo pěšky. Kooperace na přestavbách chalup a jejich společné
užívání. Večerní posezení a zábava při svíčkách a petrolejkách s láhví vína. To vše
umožnilo mnohde vytvořit silná společenství sdílející mimořádné a jedinečné věci a tak
vytvářet specifické zvyky a folklorní prvky.

Pád komunismu.
Další velkou změnu přinesl až rok 1989. Uvolnění společnosti a
majetkoprávních vztahů dalo nový impuls životu v horách. Opět se změnila vlastnická
práva mnohých bud a hory opět více ožily. Mnohé menší chalupy jsou opět obydlené
celoročně. Na hory se začaly opatrně vracet i některé hospodářské činnosti, které zde
byly běžné, jako je pastevectví, sečení trávy a sušení sena.
O tom co se asi na horách dělo a jak vše vypadalo, napoví bližší pohled na
lokalitu Klínových bud v následujících odstavcích.
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4 Proměna enklávy Klínových bud pod vlivem
politických a hospodářských změn
4.1 První osídlení – Život u zemské stezky?
Z předcházejících kapitol je zřejmé, že ať historická zemská stezka zvaná
Slezská vedla v raných dobách kdekoliv, vždy to bylo v blízkosti Klínových bud. Zdá
se, že se tak tato lokalita stala důležitým bodem na cestě přes hřebeny. Pozorným
pohledem na úsek Vrchlabí – Hamplova bouda zjistíme, že Klínové boudy leží
v ideálním místě pro zastávku a odpočinek. Na samotné hranici lesa a kosodřeviny
chráněné vrcholky Stoh a Zadní planina na severu a Světlým vrchem na jiho-východě.
Nelze se tedy moc divit informaci, že tato lokalita má na svou výšku nezvykle příznivé
podmínky. Poutníci, kteří by se po Slezské cestě vydali do Slezska, by v tomto místě
opustili poměrně příjemnou chráněnou cestu a vydali se na namáhavý přechod
otevřených hřebenů a porostlých hustou klečí. Další chráněné místo by je čekalo až o
mnoho kilometrů dále, v blízkosti dnešní Hamplovy boudy. Podle mého názoru se tak
malý trojúhelník na konci údolí stává lokalitou s vynikajícími předpoklady pro to stát se
jedním z prvních osídlených míst v horních partiích hor.
I když jsou počátky osídlení lokality Klínových bud zahalené tajemstvím, jak je
ale patrné z výše napsaného, lze objektivně připustit možnost existence prvního osídlení
(byť i jen sezónního nebo dočasného charakteru), již v nejstarších dobách. Z počátku
díky pohybu lidí na blízké zemské stezce, který byl pravděpodobně v průběhu 15. až 16.
století posílen o transport materiálu z dolů ve Sv. Petru do hutí v Dolním Dvoře142.
V každém případě se zdá, že život byl úzce spjat s blízkostí Slezské stezky. Také
lze předpokládat, že by se zpočátku nejednalo o osídlení celoroční, ale spíše sezónní.
Zde žijící obyvatelé by pravděpodobně provozovali drobné hospodářství na horní
hranici lesa. Očekával bych pastvu v lese a na horských loukách a chov nějakého

142

JIRASEK, F. J.: Volks und Heimatkunde des politischen Bezirkes Hohenelbe, 1907
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domácího zvířectva (krávy, kozy, drůbež, …). Kromě hospodaření je reálné také
zapojení do údržby zemské cesty, která ji jistě průběžně potřebovala. Také další
možnosti živobytí souvisejí s blízkostí zemské stezky. Určitě bylo možné nabízet
přístřeší a občerstvení poutníkům.

4.2 Klínové boudy – usedlosti horníků?
Hornická činnost měla na dějiny Klínových bud výrazný vliv.Díky činnosti
horníků je o Klínových boudách k dispozici první zmínka
. Nejpozději na začátku 16. století se totiž intenzivně rozvíjí těžba stříbra v údolí
dnes nazvaném „Dlouhý důl“ ležícím mezi Kozími hřbety a hřebenem mezi vrcholky
Stoh a Pláně. Právě na úpatí Stohu se nacházela tři důlní díla. Jedno z nich ležící hned
vedle žlebu, který nese romantický název „Borůvkový“. Jedná se pravděpodobně o
jedno z největších důlních děl v oblasti. Jedná se o „Důl Božího požehnání“. Dílo
dlouhé okolo 90 metrů při sledování žíly (zrudnění) protíná hřebínek vystupující z úbočí
kopce. Ač je jeho okolí zanedbáno, jsou patrné původní vstupy do šachty, pinky a
haldy. Zajímavé je také proto, že se jedná o nejvýše položené dílo ve Svatém Petru,
které je nejblíže lokalitě Klínových bud. Celé dílo je jakoby schované v malém
smrkovém háji. V něm jsou místy znatelné fragmenty cest (nebo cesty) směřující dle
úklonu směrem k hřebenu Stohu.
V dnešní době již nelze s určitostí zjistit, zda se jedná o původní cestu
využívanou horníky pro transport vytěžené rudy nebo o zbytky lesnických či
turistických stezek. Nicméně zkušenost praví, že nové cesty vznikají jen v případě, že
staré nevedou kam je třeba, nebo jejich údržba a rozšíření není možné, či je příliš
nákladné. Nové cesty vznikají spíše z důvodu optimalizace výstupu. Na některých
starších mapách tak můžeme nalézt několik stezek vedoucích z různých míst na Stoh a k
bývalé Klínové boudě. Mnohé z nich pak vedou v nápadné blízkosti starých šachet.
Zarážející je však již samotný poměrně velký počet cestiček na malém prostoru a
vedoucích do jednoho místa. Navíc se pravděpodobně jednalo o cesty v terénu nápadné
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a možná i významné, neboť jinak by nebyly německými kartografy zaznamenány143.
Výše uvedené svědčí o frekventovanosti cest a nebo také o jejich bytelnosti. Obojí však
o jejich významu, který měly (nedůležitou stezku nebude nikdo nákladně budovat a
udržovat a málo používaná zase rychle zanikne). V čem však tkvěl význam těchto cest a
proč jich bylo tolik?

Obrázek 14.: Mapa Wanderkarte Riesengebirge r. v. 1937, Reedice "JANO" Pec pod Sněžkou, 1995.
Měřítko neuvedeno.

Známá a dokladovaná historie Klínových bud začíná někdy v polovině 16.
století, kdy se stal majitelem panství Kryštof Gendorf. Na jeho popud dochází mimo
jiné k velkému rozvoji hornické činnosti, a to také v oblasti dnešního Sv. Petra a
Dlouhého dolu, kde pravděpodobně rozšířil již existující důlní činnost144. Gendorfův
příchod mohl znamenat přísun investic a také moderních hornických metod. Vytěžený
kov, především stříbro, bylo však nutné zpracovat. Zpracování stříbrné rudy je

143

Wanderkarte Riesengebirge r.v. 1937, Reedice "JANO" Pec pod Sněžkou, 1995. Měřítko neuvedeno.
Důvodů proč se domnívat, že se v Dlouhém dole a okolí Sv. Petra již něco těžilo je mnoho. Především
však skutečnost, že doly zde otevřené začínají v těsné blízkosti potoka, který na dně teče. Je
pravděpodobné, že prospektory hledané znaky by nemuselo být těžké nalézt. Také údolí díky blízkosti
„Slezské stezky“ nebylo nedostupné či nějak ztracené. Z několika míst na stezce se do něj otevíral
nádherný výhled.
144
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technologicky poměrně složité a při neodborném postupu dochází k velkým ztrátám.
Také stavba a samotný provoz huti byl nákladný. To jsou asi jen některé z důvodů, proč
se kov nezpracovával na místě, ale raději transportoval do hutí již existujících a
umístěných v Dolním Dvoře.
Vytěženou ruda tak nosiči vynesli po úbočí Stohu na místo dnešních Klínových
bud a pak jej snášeli snad po Slezské stezce do Dolního Dvora. Není úplně zřejmé, jak
transport vypadal a kudy vedl, ale zdá se, že z počátku se ruda nosila na zádech až do
Dolního Dvora. Později se podle některých pramenů nosí jen na Dvorskou louku, kde
vzniklo překladiště, odkud se ruda odvážela povozy po „nové“ Slezské stezce. Tato
nová cesta, dle mého mínění, vznikla až někdy v polovině 17. století, když vznikají
nové boudy ve vyšších partiích středních Krkonoš, jako například Friesovy Boudy,
Liščí Boudy a další. Největší aktivity tak provoz okolo Klínových bud dosahuje na
konci 16. století a v první čtvrtině 17. století. Roku 1622 je totiž postavená huť ve Sv.
Petru.
Ať byla historie transportu kovů do Dolního Dvora jakákoliv, jisté je, že cesta
vždy vedla přes cíp louky, kde leží Klínové boudy. A horníci – respektive nosiči – si
v tomto cípu a na nejvyšším bodu své cesty prý zbudovali přístřešek, který se časem
proměnil v bytelné stavení, a ještě později v jeho blízkosti vyrostlo několik dalších bud.
Ale to už bylo v polovině 17. století, kdy docházelo k útlumu těžby v dolech Sv. Petra.
Já se však ještě vrátím k prvnímu přístřešku. Jak jsem již zmínil, jedná se o první
záznam o existenci stavení v lokalitě Klínových bud. Tak se o tom zmiňují všichni
novodobí autoři píšící o historii Klínových bud145.

Otázka existence trvalého nebo alespoň sezónního osídlení enklávy
Klínových bud během 15. – 16. století
145

ŠVEC J.: Klínová bouda, Krkonoše, 1980, č. 9, s. 14 – 15
BĚLOCHOVÁ I.: Klínová bouda in memoriam, Krkonoše, 1970, č. 1, s. 18 – 19
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Nedostatek informací o prvním osídlení mě přiměl pokusit se o vytvoření
jednoduché hypotézy o osídlení enklávy Klínových bud rodinami horníků již v dobách
vrcholné těžby ve Sv. Petru, tedy v 15. a 16. století. Proto jsem shromáždil možné
důvody osídlení podporující i ji odporující.
Pro
•

Nezanedbatelná část důlních děl je rozmístěna na úpatí Stohu a některé dokonce
v jeho svazích. Vzdálenost důlních děl od dnešní osady Sv. Petr je přibližně
stejně dlouhá a obtížná jako cesta k enklávě Klínových bud a cesta má podobné
převýšení.

•

Transport rudy do Dolního Dvora, nebo jen na Dvorskou louku zabral jistě
mnoho času, proto „bydlet“ na cestě, navíc téměř v jejím nejvyšším bodě mohlo
mít nezanedbatelné výhody z hlediska časových úspor.

•

Hornické řemeslo se drželo v rodině, tedy pokud byl děd horníkem, byl
horníkem pravděpodobně i jeho syn a vnuk. Tato informace je důležitá pokud si
uvědomíme kolik privilegií a volného času z nich plynulo. Tento volný čas
nabízel možnost se starat o malé hospodářství.

•

Lokalita Klínových bud ležela a leží na samé horní hranici lesa. Mohlo jít
původně o přirozenou luční enklávu, nebo o enklávu, která byla uměle
vytvořena, ale díky své poloze mohla být snadno rozšiřována.

•

Blízkost Slezské stezky nabízela dobré spojení s civilizací, ale také
nezanedbatelné možnosti přivýdělku (údržba cesty, doprovod, nošení zavazadel,
prodej občerstvení, ubytování, …).

•

Na svou polohu nabízí enkláva nečekaně příznivé podmínky.
Proti
Veškerá proti, jsou de-facto shodná a platná pro jakoukoliv samotu nebo osadu

hluboko nebo vysoko v horách. Odříznutí od civilizace, těžké povětrnostní podmínky,
atd. V lokalitě Klínových bud to platilo obzvláště (viz výše). Nic méně pokud je
srovnáme kupříkladu se Sv. Petrem, tak hlavním rozdílem jsou horší povětrnostní
podmínky Klínových bud. To znamená více sněhu, mrazu, větru, atd. A tím pádem delší
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zima a kratší léto. Nejdůležitějším argumentem proti osídlení již během 15. – 16. století
však je skutečnost, že o něm nemáme žádné záznamy.
Vše zde popsané je zlé, především pro zemědělce. Pokud bereme v úvahu, že
enklávu Klínových bud obývali především horníci a lidé pracující okolo dolů a jejich
rodiny, tak zmíněná negativa již nemají takovou váhu.
Na základě výše uvedených důvodů se domnívám, že existence osídlení této
lokality je více jak pravděpodobná již v době, kdy probíhala těžba v dolech na
úbočí Stohu. K tomuto tvrzení bohužel neexistují žádné záznamy. Vycházím při
něm především z předpokladu, že lidé se usídlí kdekoliv, kde je to pro ně výhodné,
tedy kde naleznou dostatečné množství zdrojů pro svou obživu. Domnívám se, že
oblast dnešních Klínových bud nabízela velké množství možností jak si zajistit
obživu. A to i díky výhodné poloze. Navíc díky blízkosti zemské stezky byly možná
lépe dostupné, než jiné části hor a to i než Sv. Petr. Domnívám se, že náš pohled na
možná místa sídel je příliš zastřen dnešní situací. Díky tomu si mnohdy
neuvědomujeme, že některé skutečnosti, které bereme dnes jako samozřejmost,
mohli být dříve jiné. Například cesta ze Sv. Petra do Špindlerova mlýna a do
Vrchlabí nám dnes přijde krátká, rychlá a snadná. Ale pokud bychom jí šli pěšky
a kdyby nevedla po asfaltové silnici, ale po pěšince každý rok neúprosně ničené
vodou (nehledě na další problémy horských cest v údolích), zjistili bychom, že
trasa přes Klínové boudy a hřebeny je možná mnohem snazší a kratší.

Jak by vypadal život na enklávě Klínových bud?
Klínové boudy leží na velice výhodném místě. Leží na trase, kudy se nosily
vytěžené kovy do hutí, jsou blízko dolů i blízko důležité cesty. Je proto více než
pravděpodobné, že se zde nachází nějaký typ lidského osídlení. Díky zvyšující se
aktivitě v oblasti lze předpokládat i jeho rozšiřování a rozvoj doplňkového hospodaření.
Mužská část se pravděpodobně živila prací v dolech a přilehlých provozech. Bylo zde
třeba řady profesí – horníků, dřevorubců, nosičů atd. Další příležitost k výdělku mohlo
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poskytnout pálení dřeva, ale také hospodářská činnost – pastva, sečení luk, výroba
potravin atd. Převážnost část prací okolo hospodářství, především pasení dobytka jeho
dojení a údržbu zastávají pravděpodobně ženy a děti (tak jak to známe z pozdější doby).
Mladí muži v pubertálním věku už pracují stejně jako dospělí pravděpodobně v dolech,
ale i ty skýtají jen omezené počty pracovních míst. Další členové velkých rodin museli
tedy hledat práci jinde. V oblasti Klínových bud se navíc mohl očekávat přivýdělek
plynoucí z blízkosti Slezské cesty (její údržba) a z poutníků na ní putujících (ubytování,
prodej občerstvení a potravin, průvodcovství, nošení nákladů, …).

4.3 Dřevařský průmysl a jeho vazba na Klínové boudy
Pro většinu obyvatel Klínových bud asi nikdy nebyla práce v lese hlavním
zdrojem obživy. Byli to pravděpodobně původně hlavně horníci a lidé zaměstnaní
v oborech s hornickou a hutnickou činností souvisejících. Usedlosti, které si založili,
jim umožňovaly přilepšit si pasením několika kusů dobytka a koz. Na práci v lese se ve
větší míře nechali najímat asi až později, když byla těžba v dolech utlumena nebo jen
v sezoně, když jiná práce nebyla.
I po přesunu těžby do Orlických hor nedošlo k úplnému ukončení prací v lese.
Toho využívalo mnoho mužů, kteří chodili do lesa pracovat, když jich nebylo na
hospodářství potřeba. V pozdější době boudaři pracovali v lese především na jaře a na
podzim, někdy vypomáhaly i přes zimu. Pro práci v lese se využívala doba, kdy nebylo
potřeba sekat louky a ani jinak se starat o hospodářství. Tato „občasná“ práce v lese
přetrvala až do úplného konce hospodaření na Klínových boudách.

4.4 Život v době budního hospodářství
Budní hospodářství a enkláva Klínových bud jsou nerozlučně spjaté. Obyvatelé
Klínových bud totiž zcela přešli na budní hospodářství a stali se jeho typickými
představiteli. Jejich hlavní náplní bylo senaření, pastevectví a práce okolo hospodářství.
Ve volném čase se například chodilo vypomáhat do lesa. Příležitostnou práci nalézali
také při opravě cest, svážení dřeva a sena do údolí. Část výdělku jim také přinášel
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odprodej přebytků domácí produkce mléka a mléčných výrobků. Jak přesně vypadaly
jednotlivé pracovní činnosti, se snažím popsat v kapitole o způsobech obživy.

Obrázek 15.: Budní hospodářství na Klínových boudách. Pohled z roku 1920. Pohled ze sbírek
Krkonošského muzea ve Vrchlabí.

4.5 Turistika a Klínové boudy
Klínové boudy a jejich obyvatelé nezůstali stranou zvýšeného zájmu o turistické
využití hor. I když neleží na těch nejfrekventovanějších a nejoblíbenějších trasách, přeci
jen se zde vliv turistiky projevil. Pro místní to však neznamenalo nějaké převratné
změny v životním stylu. Ten zůstával de facto stejný. Na křižovatce několika cest došlo
k přeměně jedné z bud na chalupu na turisty více orientovanou (Viz obrázek Obrázek
34.: Zajímavě řešené verandy u č. p 87, před přestavbou na turistický objekt naznačují
dvojí funkci boudy. Původní veranda je stále z okapové strany a slouží pro přístup do
hospodářských prostor. Nová veranda před vchodem ze štítové strany naznačuje
orientaci na turisty.Ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí. a Obrázek 35.:
Veranda před hlavním vchodem u č. p 87, po přestavbě na turistický objekt.
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Ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí.) která nese název celé enklávy146, tedy
Klínová nebo Keilboude.
Pro místní boudaře nárůst turistiky znamená především příležitost odprodat část
své produkce na blízké boudy a hotely pro ubytované turisty nebo prodávat přímo
kolemjdoucím návštěvníkům hor. Mnozí z boudařů také ubytování nabízeli, i když
většinou jen jednoduché na lavicích nebo na slámě ve světnici nebo na slámě uložené na
půdě. Někteří boudaři však šli dále a upravili své domovy, tak aby turistům lépe
vyhovovali. Vznikají tak podkrovní místnůstky určené pro turisty. Příjmy z ubytování a
prodeje nadprodukce byly pro místní vítaným finančním přilepšením. Kromě sportuchtivých návštěvníků hor, sem jezdily i děti z českých (především z pražských) škol na
zimní prázdniny147.
Mnozí rodinní příslušníci boudařů také nacházeli zaměstnání v oborech
související s rozvojem turistiky. Pravděpodobně bychom v rodinách obyvatel Klínových
bud našli servírky, nosiče, průvodce a další profese. Aby mohli být jako číšníci a
servírky zaměstnáni museli ovládat alespoň základy českého jazyka. Bylo proto zvykem
(a nejen kvůli lepší šanci k získání zaměstnání, ale i pro lepší vztahy s českým
prostředím) dávat děti na poslední rok školy do českých tříd.
Rozvoji turistiky a zvýšené návštěvnosti hor především v zimních měsících je,
dle mého názoru, také nutné přisoudit vznik lyžařského oddílu na Klínových boudách.
S ním jistě souvisela i stavba dvou skokanských můstků (Am Plattenberg148 a Am
Friessberg),149 jež patřily místní odnoži německého HDW150. O tom, že se nejednalo o
žádný malý či bezvýznamný počin svědčí fakt, že můstky umožňovaly skoky okolo 40
– 45m. V blízkosti bud také vznikají cvičné lyžařské svahy. O jejich rozvoji se
uvažovalo ještě v roce 1948, kdy arch. Jarolímek vypracoval projekt na můstek K 46

146

Otázkou pojmenování enklávy, jeho původu se zabývám v předchozích kapitolách.
Praxe známá za první republiky.
148
Tento můstek byl také pojmenován po Quido Rotterovi, předsedovi Krkonošské oblasti HDW.
149
Oba můstky jsou zmiňovány i v mapách a průvodcích.
150
Hauptverband der Deutschen Wintersportvereine
147

- 69 -

m151. K realizaci již nedošlo, ale proč tomu tak bylo, není zcela jasné. V každém případě
výše uvedené svědčí o velké úrovni místních borců a jejich oddílu jak to také
dosvědčují četné úspěchy, kterých členové spolku dosahovali.
Celkově působil turistický ruch a jeho rozvoj na Klínové boudy a na celé
Krkonoše velice pozitivně. Znamenal nové příležitosti a mnohdy značné přilepšení pro
chudé horaly.

4.6 Klínové boudy před 2. světovou válkou a během ní
Z předchozích kapitol vyplývá, že život na horách probíhal před i během války
více méně ve vyjetých kolejích. Život horalů se skládal z práce na hospodářství a
v horách stejně jako předcházejících letech.
Období První republiky a obsazení pohraničí nacisty
Období prvorepublikové a nepřináší obyvatelům Klínových bud žádné novinky.
Jejich život významnější změny nedoznal, ale pochopitelně, že na ně doléhají všechny
pozitiva i negativa, která doba přinášela. Na enklávě Klínových bud se hospodaří tak
jako dříve. Na jednotlivé boudy jezdí čas od času turisté z Čech i Německa.
Období mobilizace a obsazení pohraničí armádou ČSR také neznamenalo větší
zásah do života horalů. Veškeré problémy vznikaly vinou možná zbytečné nevraživosti
mezi místními a vojáky, kteří sem přišli stavět opevnění a chránit hranici. Mnoho
z obyvatelů hor se projevili jako zapálení sympatizanti Hitlera, jiní jsou spíše strženi
euforií, ze které většinou záhy vystřízlivěli. Přesto nebo snad proto došlo k několika
incidentům, na jejichž konci se dokonce střílelo a byli i mrtví152. To vše celou situaci
zbytečně vyhrotilo.

151

SLAVÍK J. – SLAVÍK S.: Skokanské můstky v Krkonoších I., Krkonoše – Jizerské hory, 2004, č. 2,
s.20 – 21
152
Říká se, že vedoucí z Klínových bud (byl zde vedoucím údajně před a během války) byl velitelem
místního „Freikorpsu“, a že to byl on, kdo zastřelil na Lahrových boudách českého vojáka. Stalo se to prý
ještě před válkou za mobilizace. Ani během války se však nejednalo údajně o žádné neviňátko, pokud se
jí tedy dožil. Říká se totiž, že měl na svědomí mnoho lidí. Jeho konec je však zahalený stejným
tajemstvím jako jeho život a činny. Podle jedné varianty zahynul při nelítostném odsunu. Podle varianty
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Po Mnichovské dohodě a obsazení pohraničí dochází k prvnímu odlivu
původních a dlouhodobých obyvatel. Z mnoha vesnic, statků a bud odešlo mnoho
českého obyvatelstva. Klínových bud obývaných Němci se to však tolik nedotklo.
Politická situace se také projevuje na úbytku turistů české národnosti, který je ale
nahrazen euforickými turisty z Říše. Také místní Němci se více či méně dobrovolně
zapojují do různých spolků, které během vlády nacistů v říši vznikly. V prvních letech
po připojení k Německu však nedochází k větším změnám v běžném životě.
Období 2. světové války
Klínové boudy ostatně jako celé Krkonoše a svět mnohem více poznamenalo
vypuknutí 2. světové války. Od většiny německých rodin odešlo mnoho mužů na frontu.
To samé platilo i o Klínových boudách. Navíc, jak válka pokračovala, ubývalo turistů a
celkově se ekonomická situace zhoršovala.
Konec války a odsun
Ani po skončení války nenastává klid. Mnoho místních, kteří odešli do války, se
domů už nevrátilo. Mnoho z nich bylo raněno a zmrzačeno. Ti co se vrátili, přicházejí
sice do stojících a fungujících hospodářství, ale rozhodně ne do klidné doby. Téměř
ihned po vyhlášení příměří docházelo k odsunům. Nenašel jsem informace o tom, jak
odsun obyvatel Klínových bud probíhal, ale je zdá se, že nebyl tak brutální a živelný
jako jinde. Z Klínových bud byly odsunuty všechny německé rodiny až na jednu, která
se starala o opuštěná hospodářství a o dobytek. Ta odchází až někdy v roce 1946. Zdá se
tedy, že odchod byl spíše pozvolný a proběhl v pozdějších fázích. I zde však dochází
k mnoha rodinným neštěstím, když se část rodiny dostává do okupační zóny spojenců a
druhá do zóny sovětské153.

druhé udělal velitel posádky, jejíž člen byl zastřelen prohlídky na okolních boudách a u onoho člověka na
Klínovce našel větší množství zbraní. A z jedné se střílelo. Tudíž byl zadržen a popraven. Třetí varianta
pak hovoří o tom, že po válce spáchal sebevraždu – snad strach, snad výčitky svědomí. Každopádně mu
Němci za války postavili pomníček, tudíž je zde i varianta, že se jedná o více osob navzájem zaměněných
nebo osudem propletených. Zaznamenáno na základě vyprávění Informátora I 1.
153
To se přihodilo i panu Lahrovi z č. p. 85 z rodiny skončil v NDR. Vyprávění pan Jelínek, kniha
E.Lahra.
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4.7 Klínové boudy mezi roky 1948 a 1990
Asi tak jako v celém pohraničí a Krkonoších tak i Klínové boudy procházejí
v poválečných létech fází zmatků a rychlých proměn vlastnických vztahů. Dochází
k narušení původního rozdělení pozemků a jejich (louka, seniště, travní zahrada,
pastvina) a jejich vazby na jednotlivé boudy (hospodářství). To způsobil především
tehdejší, podle všeho trochu chaotický, převod budov a pozemků na nové majitele, kdy
se připojují k jednotlivým hospodářstvím jiné pozemky, než k nim po desetiletí
náležely. Zdá se, že mnozí očekávali a viděli především rychlé zbohatnutí a snadno a
levně nabytý majetek. Přesto se na Klínové boudy mnoho hospodářů nehrne.
Z jedenácti bud byl jeden hotel (č. p. 87, Klínová bouda) , jedna sloužila jako
hospodářské stavení k němu přidružené (č.p. 88, bouda nazývaná Ranč) a na jedné se
pokoušel hospodařit soukromník (č.p. 86, nyní nazývaná Tesla)154. Ostatní boudy, podle
dostupných informací, hospodářky využívány nejsou. Občas se pouze na přilehlých
loukách posekala a usušila tráva. Někdy se také využily půdní prostory bud pro její
uskladnění. Základním problémem asi bylo, že sem nepřišly celé rodiny, ale jen
jednotlivci a tak tlak na hospodaření a jeho dlouhodobost nebyl tak velký.

154

Právě hospodář z č. p. 86 pro sebe zabral mnoho pozemků původně patřících k jiným boudám.
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Obrázek 16.: Klínová bouda (č. p. 87) na pohlednici z 60 let 20. století.
Pohlednice ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí

Jak bylo již řečeno, první léta provázel zmatek a nájemci se měnili často.
Mnohdy jsou chalupy vlastněny jinou osobou (subjektem) a jiným provozovány a
navštěvovány. Jedni z prvních vlastníků a nájemců byly sokolské župy. Postupně však
vše vykrystalizovalo tak, že boudy vlastnily buď podnikové organizace ROH nebo
soukromí vlastníci (či skupina soukromích osob). Po roce 1989 došlo k výrazné změně
vlastnických vztahů a s nimi i změně vztahu lidí a majetku. Nový majitelé si majetku
většinou víc váží a starají se o něj pečlivěji než předchozí majitelé.
Z výše uvedeného již vyplývá, že celá oblast se po druhé světové válce více a
více orientuje na rekreaci a turistiku. Z tohoto pohledu byla významná bouda Klínovka
(č. p. 87), největší chalupa z celé enklávy, sloužící jako hotel a restaurace. Ta na
lokalitu přitahovala větší množství cizích, ale pouze dočasných návštěvníků. Zdůraznění
slov cizích a dočasných je na místě, neboť ostatní boudy byly navštěvovány, z velké
časti opakovaně, stejnými osobami, které si k nim vytvářejí vztah. Tato vazba je
důležitá pro společenský život na jednotlivých boudách i celé lokalitě. Komorní
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prostředí enklávy Klínových bud je zdůrazněno když stará Klínovka (č. p 87) roku 1970
vyhořela.
Na Klínové boudy se jezdilo především za sportovním vyžitím. V létě na
chození po horách pěšky později někteří i na kole. V zimě se jezdilo na běžkách i na
sjezdovkách. Zatím co běžecký sport podobu bud a jejich okolí příliš neovlivňoval, u
sjezdového lyžování to bylo jiné. Technika dopravy směrem dolů (tedy lyžařský styl) se
sice vyvíjel také, ale asi ne tak razantně jako technika dopravy směrem nahoru. A
protože tento vývoj ovlivňuje ráz krajiny, budu se mu v krátkosti věnovat.
Sjezdové lyžování
První sjezdaři museli po sjetí kopce „šlapat nahoru po svých“. To samozřejmě
nebylo úplně pohodlné a více se „šlapalo“, než lyžovalo. Přelom nastal, když se
objevily první „šlepry“ tedy motory s navijákem. Ty se objevují na začátku šedesátých
let. První je na Bohemce (č. p. 77), pak u pana Jelínka (č. p. 89) posléze na Tesle (č. p.
86) a Klínovce (č. p. 87) a i dalších boudách. Jednalo se nejdříve o jednoduché
dvoutaktní motory s různě upraveným uchycením a převody. Na připojeném navijáku
bylo namotáno ocelové lano a na jeho konci lano horolezecké. K němu jsou pak
přidělány „fousy“ na držení.
Jízda nahoru pak vypadala tak, že jeden z lyžařů obsluhoval motor (pří stahování
lana dolů z kopce zařadil neutrál a při vytahování lyžařů korigoval rychlost), druhý
svážel lano dolů do údolí. Tam se čekající lyžaři chytli lana a obsluha motoru přidala
plyn a „chumel“ sjezdařů se pomalu sunul nahoru. Za pomoci takovéhoto zařízení se
mohlo najednou vytáhnout naráz i více jak 12 lyžařů (podle výkonu motoru). Za den
bylo možné absolvovat až 35 jízd. Z dnešního pohledu se to zdá poměrně málo, ale
když si představíme způsob, jakým se lyžovalo, terén na kterém se jezdilo a techniku,
která se používala pro cestu nahoru, jednalo se o úctyhodný výkon. Při sestrojování
šleprů a prvních lanovek se také naplno projevuje tvořivost a šikovnost lidí. V té době
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existuje „tisíc a jedno“ originální řešení, která se navzájem okoukávají a vylepšují155.
Později jsou „šlepry“ u některých bud nahrazené jednoduchými i složitějšími vleky.

155

Například na Bohemce (č. p. 77) se začínalo s dvoutaktním motorem ze staré ho Peugeotu. Ten potom
odkoupil pan Jelínek (č. p. 85). Na Tesle (č. p. 86) se zase používal fragment traktoru, de facto jen osy
s náhonem. Na jedné ose byl přidělán velký buben s navijákem na lano.
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5 Způsoby obživy
5.1 Cesty a stezky
Život u cesty = příležitost k výdělku
Samotná přítomnost znamenala příležitost k výdělku. Možnost si vydělat
vzrůstala s frekventovaností cest a jejich blízkosti.
Práci bylo možné nalézt při budování údržbě cest. Při transportu zboží a osob.
Ale třeba i poskytováním různých služeb poutníkům, kteří po cestách šli. Nabízí se celá
řada možností, od prodeje občerstvení, poskytování ubytování, až po služby
průvodcovské. Později také dochází ke značení cest a k údržbě značení.
Značení cest
Život v horách je tvrdý: nečekané zvraty počasí, sněhové vánice a bouře
znepříjemňují život, a proto si již v 17. století obyvatelé Krkonoš značili cesty a
chodníky ke svým obydlím vysokými tyčemi zapíchnutými do sněhu, jak o tom píše
lipský profesor Praetorius v roce 1662156. Jednou z povinností nájemců bud bylo toto
tyčované značení udržovat. Tedy před zimou tyče zapíchat, v zimě kontrolovat a
případně nastavovat, a na jaře je zase sklidit. Tyčování cest se ukázalo jako vysoce
účinné značení a zachránilo život nesčetným boudařům, horalům a turistům. Ve starších
dobách vrcholného budního hospodářství se pro větší viditelnost na tyče prý přivazovala
otep slámy. Na přelomu 19. a 20. století se ještě objevovaly plechové značky
významných bud. To se již nedělá, ale tyčové značení i s některými plechovými
značkami přetrvalo dodnes. Proti tomu barevné značení pomocí turistických značek
(červené, žluté, zelené a modré pruhy mezi dvěma pruhy bílé), jak je známe dnes, je
věcí novodobou.

156

NOVÁK T.: K sedmdesátinám Horské služby, Krkonoše – Jizerské hory, 2004, č. 9, s. 12 – 14
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5.2 Prospektorská činnost a hornictví
Způsob práce prospektorů
Jak jsem se již zmínil výše, činnost prospektorů
nebyla náhodná. Naopak jednalo se o dobře
organizovanou práci na relativně vysoké odborné úrovni.
Činnost prospektorů se nejdříve soustředila na vodní
toky. Skupiny prospektorů postupovaly podle vodních
toků směrem k pramenům – do nepřístupných a
neobydlených částí země. Při postupu se bedlivě
sledovala krajina a především dno řeky. Pomocí propírání materiálu ze dna řek v misce
se zkoušela přítomnost hledaných kovů. Pokud byl nález pozitivní, začal se
systematicky hledat zdroj, odkud se nalezený kov do vodního toku dostával. Vytipovala
se oblast výskytu a začalo se pátrat po březích směrem od řeky. Při tomto průzkumu se
mnohdy provádělo množství sondážních jam a povrchových odkryvů, které měly za
úkol najít žílu a posléze případně i sledovat její směr. V případě bohatých nálezů
v řečištích došlo nejdříve k jejich vytěžení a až následně k průzkumu a hledání ložiska a
žíly odkud kov pocházel. Po nalezení žíly se rozhodovalo, zda a jak bude těžena. Někdy
stačilo povrchové sledování a odtěžení ložiska jindy bylo třeba jit pod povrch.

Dolování – hornická činnost157
Důlní díla zpočátku nedosahovala mimořádných hloubek; šachtice docilovaly
kolem 40-50 m.. Postup těžby pak byl asi následující. Prospektoři nalezli, kde žíla
hledaného kovu vychází na povrch. Podle potřeby se udělalo několik povrchových
odkryvů, aby se určil směr a bohatost žíly. Samozřejmě, bylo-li to možné, odtěžila se
žíla z povrchu. To však nebylo možné vždy a tak se mnohdy musela zahájit
podpovrchová těžba.

157

MAJER J. – ČÁKA J.: Technika Českých a Slovenských dolů v průběhu dějin, Symposium Hornická
Příbram ve vědě a technice, 1971, převzato z www.zlatokop.cz/ckz
MAJER, J.: Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Obrazy z dějin těžby a zpracování.
Praha. Libri. 2004, s. 30 – 130
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Protože v lokalitě, které se věnuji je členitý terén, budu se nadále věnovat jen
způsobům dolování tomuto terénu odpovídajícím. Bylo li nutné pro vytěžení žíly zahájit
těžbu pod povrchem, snažili se horníci si svou práci co nejvíce ulehčit. Při ražbě štoly,
se proto snažili využívat co nejvíce výhod, které jim hornina nabízela, tedy spár a
puklin. Ražba pak byla prováděna tzv. ústupkovou metodou. Při ní horník postupně
pomocí želízka a mlátku odlamoval horninu a vytvářel jakési terasy158.

Obrázek 17.: Na obrázku znázorněna ústupková těžba pomocí želez a vyvážení hlušiny.

Práce to byla velice namáhavá a jednotvárná. Horník přiložil želízko na násadě
k hornině, nejlépe do nějaké puklinky či spáry a uhodil do něj mlátkem. Zde se
projevuje výhoda měkkého dřeva u topůrka želízka a tvrdého u mlátku. Měkké dřevo
utlumí vibrace po úderu a tvrdé zachová jeho razanci. Pokud došlo k odlomení horniny,
mohl horník ihned oddělit těžený nerost a uschovat jej do kožené zástěry / vaku, který
měl pověšený na krku. Docházelo tak k minimalizaci ztrát pracně vydobyté rudy.
158

V ranných dobách hornictví se stupně vytvářely od shora dolů, tedy horní stupeň byl nejhlubší a
spodní nejméně hluboký. Později se přechází na metodu výstupkovou, kdy se hornina odtěžuje od spodu
nahoru. První varianta – sestupková ražba byla pro jednoduché nástroje výhodnější z mnoha důvodů.
Horník nepracoval s mlátkem nad hlavou což je velice fyzicky náročné. Navíc odtěžený materiál prošel
ihned rukama horníka a tak mohl okamžitě oddělit rudu od hlušiny a tím minimalizovat ztráty. Metoda
výstupková přichází s lepší technologií a nástroji. Horník odděluje velké kusy horniny, které se
transportují na povrch a tam teprve dochází k jejímu roztřídění a zpracování.
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Šachty, které se razily, byly povětšinou velice malé – pouze tak, aby se do nich vešel
horník a mohl vytěžit žílu. Obvykle dosahovali rozměrů 50 cm na šířku a do 2 metrů na
výšku. Rozměr se odvíjel od potřeb horníků a podoby žíly.
I při tomto rozměru se denní postup při ražbě počítal na centimetry. Rychlost
s jakou horník při těžbě postupoval, záležela na typu horniny, ve které těžil, na kvalitě
nářadí které používal a pochopitelně na jeho osobních schopnostech síle159. Na šachtách
v lokalitě Sv. Petra to mohlo být okolo 5 cm denně (horník v plné síle však mohl
dokázat postoupit možná i o 15 – 20 cm za den). Vytěžená hlušina byla vynášena a
vysypána před vchod do šachty, ze svahu dolů.

Obrázek 18.: Ukázka řezu štolou.

159

GOLIÁŠ V.: PřF UK, Geologický ústav, Přednáška Dějiny hornictví, podzim 2006
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Ruční ražba chodeb probíhala želízkem, mlátkem a
železnými klíny. Hlavním náčiním horníka ve středověku byl mlátek
a sada želízek. Mlátek – železná palice na topůrku vážila okolo 1kg.
Zdá se, že váha byla zvolena jako nejideálnější pro vysokou účinnost
při minimální námaze160. Druhým stejně důležitým náčiním byla
pak želízka. Jednalo se o jakési sekáče nasazené volněji na delší
násadě z měkkého pružného dřeva. Želízka patřila k osobnímu
majetku horníka, který si je nosil do práce a z práce navlečené na
jakémsi transportním drátu. V průběhu práce se želízka

Obrázek 19.:
Želízka měl horník
navlečená na
drátu tak, aby je
horník měl po ruce
a také aby zamezil
jejich ztrátě.

opotřebovávala a tak je horník měnil podle potřeby. Opotřebená želízka si však
schovával a po skončení práce překovával. Snad proto, že bylo kvalitní železo drahé,
byla snaha maximálně želízka využít, vždyť za jednu směnu jich horník opotřeboval 5 –
6161.

Obrázek 21.: Hornické želízko.(převzato z
http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/historie.htm)
Obrázek 20.: Hornický mlátek.(převzato
z http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/historie.ht
m)

160

Při zkouškách provedených studenty a profesory PřF UK Geologického ústavu bylo zjištěno, že s
mlátky s menší vahou nedokáže horník dát ráně dostatečnou razanci (leda při velké námaze) a tudíž
potřebuje více ran na odlomení vzorku. Mlátek s těžší hlavou pak zase rychleji unaví ruku a sníží tak
horníkův výkon. K tomuto závěru se však nedošlo cíleným vědeckým výzkumem. Jedná se jen o
subjektivní test při terénním cvičení. Byl však podpořen srovnáním vah hornických kladívek, které si
studenti a profesoři volí – jejich váha byla též okolo 1kg.
161
I to je snad důvod proč jsou nacházena jen velice zřídka a pokud ano tak většinou velice poškozená a
opotřebená. O důležitosti těchto nástrojů pro horníka svědčí i to, že se mlátek a želízko dostaly do
hornického znaku.
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5.3 Těžba dřeva a související činnosti
Práce v lese nespočívala jen v těžbě, ale i v dílčím zpracování dřeva a jeho
dopravě k zákazníkům, což byla tehdy především Kutná hora a její doly. Aby bylo
tohoto cíle dosaženo, bylo nutné učinit řadu sofistikovaných kroků.

Kácení dřeva
Nejdříve bylo nutné stromy pokácet, což dělali drvoštěpové (= láterníci162,
sertores). Ti ke své práci požívali především velké jednostranné sekery na dlouhém
toporu, kterými strom podtínali. Pokácené stromy se na místě také rovnou čistily a
případně zkracovaly či půlily. Při půlení kmenů v ose se pravděpodobně užívalo různě
velkých dřevěných klínů a palic.

Doprava smyky163
Vzhledem k členitosti terénu bylo třeba vyřešit způsob, jakým dostat dřevo
rychle, snadno a levně z vyšších partií ke splavným tokům. Jako ideální prostředek se
jevil smyk (také „ryzy“ nebo „líhy“). Jednalo se o koryto postavené většinou ze dřeva,
kterým klády putovaly s minimálním poškozením dolů. Smyky měly cca 80 – 150 cm
na šířku a na délku dle potřeby.164 Například z Černé hory se dřevo smyky dopravovalo
údajně až do Úpy. Takovýto smyk stál okolo 1300 zlatých a z Černé hory jich bylo
několik v asi třech kilometrových rozestupech.

Plavení dřeva
Velká skupina odborníků na plavení dřeva přišla v kolonizačních vlnách v druhé
polovině 16. století. V Krkonoších, ale i na dolním toku řek se používal systém volné
plávky. Dřevo muselo být kráceno na menší kusy (dobře se plavily i využily pro vzpěry
v dolech). Vodní toky se nechávaly bez úprav, pokud to bylo možné. Tam, kde bylo
162

Láterníci – dřevorubci štípajícím polena do láter. Látro byl jeden sáh, vzdálenost, kam dospělý člověk
dosáhne vzpaženou rukou, tedy něco od dvou do dva a půl metru. Horníci míru látro, jejíž název přejali z
němčiny, kde klafter, znamenalo totéž, používali už ve 13. století. V Kutné Hoře bylo jedno látro 2,1
metru, v Jáchymově 1,917 m a v Praze se látro rovnalo čtyřem loktům pražským, tedy 2, 366 m. Později
se na látra měřila i nařezaná polena v lese. Převzato z: Novotný Michal, Láteřit, ČRO, 2007-04-10,
http://www.rozhlas.cz/strednicechy/slova/_zprava/64627
163
Někteří autoři odvozují od smyků (=německy Riesen) německý název Krkonoš – Riesengebirge.(viz.
LOKVENC, T.: Smyky v Peci. Krkonoše – Jizerské hory, 35, 2002, č. 5, s. 14 – 15)
164
LOKVENC, T.: Smyky v Peci. Krkonoše – Jizerské hory, 35, 2002, č. 5, s. 14 – 15.
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potřeba, se čistily od kamenů, které by mohly dřevo poškodit. Tam kde by hrozilo
zachycování dřeva a následně ucpání toku, se koryta upravovala. Aby se zajistil
dostatek vody pro plavení i v letních měsících stavěly se na horních tocích přehrady
(klauzury, klauzy). Na vhodných místech se stavějí „hrabla“ zpomalovací záchytné
nádrže, kde se dřevo počítá. Na základě údajů spočítaných na hrable u Starého Města u
Trutnova se pak také vyplácela dělníkům mzda165.
Volná plávka však přinášela i mnoho problémů. Docházelo při ní k velkým
ztrátám zapříčiněných přírodou i člověkem. Mnoho špalků během plávky uvízlo a bylo
rozebráno podanými i majiteli panství, přes jejichž území tok vedl. Pro strategický
význam dolů v Kutné Hoře vyšlo několik patentů a nařízení týkající se plavby dřeva,
které měly zajistit větší efektivitu dopravy. Přesto dorazilo na místo určení o 20% –
30% méně dřeva než bylo posláno.

Pálení dřevěného uhlí
Dřevěné uhlí potřebovaly ke svému provozu především hutě a doly. Uhlí pro
potřeby Kutné Hory se připravovalo až na místě, nebo v blízkém okolí. Jiná situace
však byla s uhlím pro hutě a doly v Krkonoších. To se pak připravovalo na jednotlivých
panstvích buď přímo v lese v místě těžby dřeva, nebo se plavbou přemístilo blíže
k hutím a vypálilo až tam. K pálení dřevěného uhlí se nejlépe hodil buk, který byl
naopak nevhodný pro plavení – neplaval, potopil se.

5.4 Pastevectví
Pastevectví v horách se pravděpodobně v zásadě nelišilo od pastvy kdekoliv
jinde. Páslo se přes letní měsíce. Nejčastěji od června do srpna dle počasí. Množství
paseného dobytka se v průběhu času asi měnilo. Někdy se hovoří o velikých stádech
hnaných až od Hradce. Později již jen o několika kusech, které si boudaři přibrali ke
svému dobytku. Jednalo se o zhruba čtvrtinu množství jejich vlastních krav, tedy na
běžné boudě se mohlo jednat o 3–4 kusy hovězího dobytka a několik kusů koz.
V každém případě se zdá, že hlavně zpočátku byly v letních měsících hory plné
165

Mzda byla vyplácena úkolově 18 zlatých 15 krejcarů za tisíc špalků.

- 82 -

pasených zvířat. V tomto čase bylo také funkční mnoho „letních bud“, v kterých
pastevci žili často s celými rodinami.
Zdá se tedy, že zpočátku tvoří velkou část pasených zvířat stáda z podhůří. Malá
část pak patří boudařům žijícím v horách celoročně. Postupně se však tento poměr
obrací. Definitivní obrat nastává v roce 1852, kdy císařský patent č. 250 obsahuje nový
lesní zákon166, který vedl k postupné a definitivní minimalizaci pastvy.
Místo pastvy
Pastva zřejmě nebyla nijak plošně vymezena. Nedostávalo se tedy povolení na
nějakou konkrétní oblast, pouze se zaplatil poplatek za kus167. Vymezené a hlídané bylo
pouze to, kde se pást nesmí. Jak jsem se již zmínil, jednalo se především o lesní porosty,
seniště a travní zahrady. Vzhledem k charakteru půdy a pastvin měla masivní pastva
devastující vlivu na hory, a proto bylo pastevectví postupně silně regulováno. Postihy za
pastvu mimo vymezené území byly proto velice tvrdé168. Tato přísnost byla nezbytná,
aby bylo zabráněno další devastaci hor (především lesů, kosodřeviny a luk) a byl udržen
ekonomického výnosu z hor v dlouhodobé perspektivě.
Složení stád a jejich velikost
Co se složení stád týče, převládal hovězí dobytek169 a kozy. Ovce byly na
hřebenech k vidění jen minimálně, pokud vůbec. Nicméně se v oblasti Krkonoš
vyskytovaly, jak o tom svědčí existence velkého ovčína v Jilemnici. Některé lokality –
boudy se také specializovaly na chov koní (například dnešní Hříběcí boudy). Otázkou
však zůstává, proč se vysoko v horách pásly především krávy.

166

Nařizuje novou výsadbu lesa a zákazy omezující užívání lesa pro jiné účely.
Kromě poplatků za povolení musel nájemce stáda platit pastevcům a myslivcům za kontroly počtu
kusů a místa pastvy. Viz výše „Právní úpravy“.
168
Například za pasení dobytka na seništi hrozila pokuta 1 zlatý za kus.
169
V horách se nejčastěji pásl domorodý sudetský krátkorohý skot s příhony skotu alpského. Tento skot
byl charakteristický svou malou výškou a váhou. Byl však mimořádně odolný, co se náročnosti na
podmínky týče skromný a s relativně vysokou dojivostí.
167
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Důvody mohly být různé. Patřit mezi ně mohl například ekonomický profit
z paseného zvířete, odolnost jednotlivých druhů, tradice170, způsob pastvy respektive
spásání171, ale i třeba monopol velkostatků a panství172. Proč na ovce v Krkonoších
nenarážíme, bude nejspíše zapříčiněno kombinací výše uvedených důvodů, ale i důvodů
které dnes ani neznáme nebo nás nenapadají. Tomuto předpokladu dává zapravdu také
odpověď PhDr. Michala Hejtmana173, který na otázku proč na hřebenech Krkonoš
nenalézáme stáda ovcí v období vrcholného pastevectví a boudaření, odpověděl
následovně174: „Ovce z Krkonoš nikdy neposkytovaly tak kvalitní vlnu jako ovce v
podhůří a chov dojných plemen nebyl v Čechách zcela běžnou záležitostí (spíše to byla
záležitost Valachů v Beskydech). Nízká kvalita vlny byla dána také chemickým složením
hornin, potažmo píce a klimatickými podmínkami, které byly v Krkonoších nevhodné
pro chov merinových175 ovci.“
Co se množství pasených kusů týče, je zřejmé, že jejich počet v horách
v průběhu let značně kolísal. Počet se do jisté míry odvíjel podle počtu bud v horách a
později podléhal regulacím vyvolaných novými zákony. Při množství až 2500 bud (ve
vrcholném období budního hospodaření) se odhaduje počet chovaného skotu na 20000
kusů a asi 10000 koz. Na tomto číslo jakkoliv se zdá vysoké se shodne většina autorů
z přelomu 18. a 19. století (Mantis, Hoser, Jirásek). Bohužel tito autoři se nezmiňují,
zda se jednalo o číslo zahrnující pouze vlastní kusy boudařů nebo i kusy které měly
v nájmu. Pokud v tomto počtu nejsou zahrnuty kusy v nájmu je nutné číslo navýšit o
zhruba čtvrtinu.

170

Nový usedlíci mohli být ve své domovině zvyklí chovat hovězí dobytek a tak by pro ně bylo logické
ho chovat i nadále.
171
Ovce se obvykle nepásli v lese. Navíc jejich způsob spásání porostu je značně destruktivní.
172
Nebyl stanoven poplatek za pastvu ovce v horách, tak jak tomu bylo u hovězího dobytka a koz. Z toho
lze usuzovat, že pastva ovcí v horách nebyla tolerována nebo se ani neočekávala. Vzhledem k existenci
velkých ovčínů v Podkrkonoší si troufám předpokládat, že se jednalo o určitý druh monopolu a vlnu, ze
strany velkostatků.
173
Department of Ecology and Environment Czech University of Agriculture
174
Odpověď zaslána e-mailem 6.3.2007
175
Merinová = kulturní (= ušlechtilá) plemena patří mezi nejvyšší stupně prošlechtění. Primitivní =
valašská, přechodná (zušlechtěná) = zušlechtěná valaška a Cigájka, kulturní (ušlechtilá) = merinová
plemena, východofríská a karakulská.
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Doprovodné výnosy
Kromě zisku z pasení stád získávají peníze z prodeje mléka a mléčných produktů.
Krávy se dojí dvakrát denně. Mléko je uchováváno v nádobách v mléčnicích a
prodáváno v nížině nebo je zpracováváno. Vyrábí se sýr, máslo a jiné produkty.

5.5 Senaření
Pravidla pro pěstování sena se lišila v průběhu času a podle jednotlivých panství.
Na některých panstvích k budám nenáležel žádný pozemek na jiných ano. Tomuto
pozemku umístěnému obvykle okolo boudy, se pak říkala travní zahrada. Ostatní
pozemky, na kterých se hospodařilo, dostávali uživatelé do nájmu, jehož výše se
odvíjela od lokality a kvality výnosu. Tráva se sekala dle místa někdy každoročně,
někdy ob rok. Aby nájemce měl zajištěné seno vždy, rozděloval si pozemky na tzv.
dílce. Pokud se jednalo o kvalitativně horší seniště, pak je střídal a každý rok sekal trávu
jen na jedné z nich. Někdy se tráva sklízela až ob tři roky. Situace zcela jiná však byla
na travních zahradách. Jednalo se o úrodné plochy s kvalitní trávou, kterou bylo možné
sklízet dvakrát i třikrát za rok. Nejčastěji se sklízelo od července do září výjimečně až
do října.

Typ a kvalita porostu
Kvalita porostu se velice lišila, místo od místa. Nejkvalitnější bývaly travní
zahrady. Hnojené a zavlažované oblasti obvykle blízko bud. Vysoké kvality dosahovaly
i některé louky a seniště nebo jejich části. Typickým porostem senišť však byla tráva
smilka. Jednalo se o degenerativní porost ne příliš kvalitní trávy nahrazující druhově
bohatší, ale méně odolné a dravé porosty. Tato tráva dorůstá výšky okolo 10 cm a má
typickou šedo-žlutou barvou. V dnešních horách na ni narazíme téměř na každém
kroku. Výnosy senišť se lišily podle jejich kvality. Uvádí se však, že průměrný výnos se
pohyboval od 2 do 12q na hektar. Ve vysokohorských oblastech pak byl průměr 2 až
8q/ha.

Sklízení, sušení, skladování a doprava
Po posekání a usušení trávy bylo nutné ji připravit pro transport, nebo pro
uskladnění na zimu na místě. Vzhledem ke kvalitě a velikosti posečené trávy
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vyžadovalo zabezpečení sena velkou zručnost. Délka posečené trávy byla často jen
několik centimetrů, a tudíž transport nebo skladování ve větry ovládaných horách nebyl
nic jednoduchého, pokud chtěli horalé nějaké seno uchovat na místě nebo dopravit na
místo určení bez větších ztrát. Pro plýtvání nebyl prostor, protože výnosy sena byly
velmi malé. Nenalezl jsem nikde žádný detailnější popis postupu, jak se seno pro
transport připravovalo, ale zdá se, že postupným válením a stlačováním dokázali horalé
vytvořit hustě spjaté svazky i toho nejkratšího sena.

Obrázek 22.: Sklizeň vlčiny (lept E. Fuchse z cyklu Baudenleben, 1928; sbírka Krkonošského muzea ve
Vrchlabí).

Takto připravené seno se pak transportovalo na místo určení. Tam, kde bylo
možné použít vozíky zpravidla tažené koňmi nebo kravami, nakládalo se na vozíky.
Tam, kde to možné nebylo, použili se k dopravě záda. Na zvláštní krosny si naložili
muži okolo 80kg a ženy okolo 50kg sena a vydali se do údolí. Představíme-li si kolik
sena váží 80 či 50kg není divu, že někteří pozorovatelé popisují, že snášení sena budí
dojem, jakoby se kupky sena sami pohybovaly směrem do údolí. Pokud se seno
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nepodařilo transportovat do prvního sněhu, nechalo se zapadat. V zimě se pak
vyhrabávalo a sváželo na saních. Ač se opět vozily obrovské váhy a objemy, zdá se, že
pro aktéry to byla hračka a zpestření oproti daleko náročnějšímu a nebezpečnějšímu
svozu dřeva.

5.6 Hospodářská činnost v období budního hospodářství
Chování dobytka a senaření
Pracovní náplň se lišila u mužů a žen a také dle ročního období. Mezi mužské
činnosti patřilo například pečení chleba, ale to byla z prací v kuchyni výjimka. Muže
především zaměstnávalo jejich hospodářství, a když na něm bylo méně co dělat,
přijímali příležitostná zaměstnání mimo něj. Méně práce na vlastním hospodářství bylo
především na jaře a na podzim, kdy se přijímala práce především při opravě cest a v lese
při kácení stromů, jejich zpracování a dopravě dřeva do údolí. Méně co na práci bylo
také v zimě, kdy se dalo najít zaměstnání při svážení dřeva a sena na saních.
Na vlastním hospodářství však bylo práce také více než dost. Od června do srpna
a někdy i později se sklízelo a sušilo seno a otava. Na této činnosti skládající se
ze sekání trávy (nejlépe hned ráno, když byla ještě vlhká rosou), rozestírání a obracení
posekané trávy a jejího kopčení večer se podílela celá rodina. Zatím co muži sekali
trávu, ženy a děti měli na starosti její sušení a skládání. Usušené seno svázané do
panáků se dopravovalo do seníku namáhavě na vlastních zádech svorně jak muži tak
ženami i dětmi. Vytvořit dostatečné zásoby sena bylo životní nutností. Zima, kdy se
senem krmil ustájený dobytek, byla dlouhá. Začínala často již koncem října či
v listopadu a končila až v dubnu i později. Veškeré práce při „senaření“ se obstarávali
vlastními silami. Přijímání nájemní síly na výpomoc, nebývalo zvykem.
Ke každé boudě vedle několika hektarů luk a pastvin patřilo i několik kusů krav
a koz. Jejich počet se lišil podle velikosti jednotlivých stavení, ale u chalup, z nichž se
enkláva Klínové boudy skládá, se mohlo jednat přibližně o 5 krav a 2 – 3 kozy. Starost
o domácí zvířectvo a o domácnost jako takovou připadla také ženám. Krávy se na
pastvu vyháněli jen z počátku, v pozdějších dobách již moc často ne (záleželo na
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boudaři a složení jeho pozemků). Krávy tedy byly většinou ustájené. Kozy se vodily
pást častěji, mnohdy i dvakrát denně. Byla to práce především pro kluky, kteří je vodili
vypásat k příkopům podél cest176.
Kolem hospodářství, bylo dost i další práce: běžná údržba domu a pracovních
nástrojů, čištění a udržování vodotečí rozvádějící vodu po loukách a zároveň odvádějící
vlhkost z podmáčené půdy, shromažďování dřeva na otop a na zimu, hnojení luk
roznášením hnoje z hnojiště u baráku (většinou se nosil v nůších na zádech),odnášení
kamenů z luk a pastvin a celá řada dalších úkolů a povinností. Ty spadaly většinou do
povinností mužů. Ženám přináležela především starost o domácnost, kuchyni a třeba i o
výrobu sýrů.

Výroba sýrů
Výroba sýrů byla a je poměrně složitý a
dlouhotrvající proces, skládající se z několika
navazujících kroků:
1. Nejdříve bylo nutné odstředit mléko, což se
provádělo pomocí odstředivky. Provádělo se
nejčastěji v mléčnici.
2. Následovalo usazování odstředěného mléka.
Mléko muselo být mírně teplé, a proto se

Obrázek 23.: Forma na výrobu
Krkonošských syrečků

postavilo ve velké kádi – nádobě (někdy i ve více nádobách), do světnice blízko
kamen. Aby došlo ke sražení mléka, přidávalo se do nádob kus změklého
sýřidla.177
3. Po několika hodinách došlo k oddělení sýrového těsta od syrovátky, která se
opatrně slila a sýrové těsto bylo rozděleno do forem a i nadále ponecháno v teplé
místnosti.

176

Jejich hlavním úkolem bylo, aby se nezatoulaly na louky, které se sekají (mohly by je zdupat a i jinak
poškodit) anebo do lesa (hrozila pokuta).
177
Jako sýřidlo se používal sušený žaludek z poraženého mladého telete.
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4. Po několika dnech (2–3) se oddělila většina syrovátky (byla průběžně odlívána)
od sýrového těsta, které se stávalo čím dále více soudržnější.
5. Vzniklá kulovitá tělíska se pak jednotlivě sázela na desku s vyfrézovanými
žlábky. Tyto desky byly opřeny stále v teplé místnosti v mírném sklonu. Jejich
účelem bylo, aby odtekla i ta poslední syrovátka.
6. Když byla i poslední syrovátka pryč, vyskládaly se sýrové bochníky na speciální
držáky umístěné většinou v mléčnici, kde se nechaly uzrát.
7. Zrání sýru trvalo 2 – 3 týdny, podle přání a chuti výrobce.
8. Během zráni docházelo ještě k namáčení sýrů do paprikového louhu, který jim
dodal chuť a typický načervenalý vzhled.

Obrázek 24.: Syrečky dozrály (lept E. Fuchse z cyklu Baudenleben, 1929; sbírka Krkonošského muzea ve
Vrchlabí).

Pokud byl sýr určen pro prodej v podhůří, tak se většinou dopravoval
obchodníkům neuzrálý. Ten jej měl umístěný pod skleněným poklopem na pultě a vůně,
která se z něj linula při každém jeho zvednutí, byla dobrou reklamou pro jeho prodej.
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5.7 Turistika v letních měsících
Jak jsem již naznačil výše, narůstající turistický ruch znamenal nový impuls
životu v horách. Díky němu vznikla celá řada nových příležitostí k přivýdělku. Na
některé se zkusím podívat podrobněji v této části práce.

Činnosti související s turistikou v letních měsících
Průvodci
Povolání horského vůdce/průvodce se profilovalo postupně. Z počátku se
nejednalo o nějak organizovanou a předpisy svázanou činnost. Jak se však turistika
rozvíjela, docházelo ke změně. Průvodci byli evidovaní a organizovaní178. Náplní jejich
práce bylo kromě vedení turistů také občasné zpestření cesty nějakou zajímavostí či
atrakcí (například házení balvanů do Sněžných jam za úplatu a podobně). Nedílnou
součástí jejich profese také bylo nošení zavazadel.
Veškerá jejich činnost byla honorována podle poměrně pevně stanovených
tax179. Ceny byly pevné podle zvolené trasy, váhy zavazadla a podobně. Průvodci se
rekrutovali nejčastěji z obyvatel podhorských vesniček, ale i z boudařů samotných.
Nosiči
S nástupem turistiky, začala být úloha nosičů důležitá a dlouhou dobu i
nenahraditelná. Jejich pracovní náplň je možné rozdělit do dvou skupin, přičemž obě do
jisté míry souvisely s turistikou a jejím rozvojem.

178

Především ve Slezsku, kde jsou organizováni již od roku 1824 a jejich činnost je i podchycena
policejním řádem.V Čechách jsem informace o tom zda a jak jejich organizace vypadala a jak byla právně
zaštítěna nenašel.
179
„Průvodčí (nosí čepice nebo klobouky s plechovým štítkem) dostávají vůbec za celý den 5 marků = 3
zl., do čehož vpočtena jest cesta už cesta zpáteční, za kterou jim nepatří žádná zvláštní náhrada, a musejí
se sami stravovati. Každý průvodce úředně oprávněný (a jenom takový se mají bráti), má svou knihu,
v níž poznamenány jsou úředně stanovené taxy za každou jednotlivou cestu, jakož i veškerá všeobecná
ustanovení.“
ŘIVNÁČ F.: Řivnáčův průvodce po království Českém, Fr. Řivnáč, 1882, Praha, s. 471
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První část úkolů spočívala v zásobování horských bud, které nabízely nocleh a
stravu turistům. Tyto boudy proměňující se v horská ubytovací a stravovací zařízení
musely nabízet větší komfort a širší a vybranější sortiment potravin než prosté boudy
horalů. Kromě domácích produktů jako bylo mléko a mléčné výrobky se sortiment
rozšířil i o pivo, víno, uzenky, brambory, … Tato nabídka leckde dosahovala vysoké
kvality a byla často servírována na kvalitním porcelánu a nádobí. Není tedy pochyb, že
vznikla velká potřeba dopravit na boudy vše nutné pro zajištění komfortu hostů. A tak
se služeb nosičů využívalo v hojné míře, neboť jen málo bud bylo dostupných s povozy.
Druhou možnost výdělku pro nosiče představují turisté samotní. Nosiči jim
vynášeli zavazadla a někdy i je samé. Pro transport zavazadel, zboží a jiného nákladu se
používaly speciální krosny zvláštní konstrukce, s nimiž se můžeme setkat v různých
obměnách i jinde. Pro vynášení osob180 se používali zvláštní nosítka, která nesli vždy
dva nosiči.
V každém případě pravidla pro dopravu ať už nákladu nebo lidí byla stanovena
poměrně jasně. Platba za službu nosiče se odvíjela od váhy, kterou nesl, ale i od
vzdálenosti, kterou se zavazadlem ušel. Zdá se, že přísnější limit, byl při nošení nosítek.
Byla zde pevně stanovená cena za váhu nesené osoby do 65kg. V případě váhy větší,
musela být cena domluvena individuálně.
Prodej občerstvení
Jak rostl počet návštěvníků hor, rostla i poptávka po možnosti občerstvit se. Jak
jsem se již zmínil, této poptávky využívali také horalé a ve svých boudách nabízeli
jednoduché i bohatší občerstvení skládající se především z vlastních výrobků. Tato
poptávka také vede některé horaly k úpravě celých bud nebo jejich částí tak aby bylo
možné uspokojit potřeby návštěvníků hor. Dokonce dochází k vzniku bud zcela nových.
Přesto je poptávka po občerstvení stále vyšší než nabídka, čehož využívá mnoho

180

Zdá se, že o „nutnosti nechat se vynést na hřebeny“ panovala skepse již v době, kdy se jednalo o
běžnou službu. Jsou zaznamenány mnohé lehce pohrdavé poznámky na adresu těch, co „nemohou vyjít,
ale křepčit na boudě u dobrého moku mohou“. ŘIVNÁČ F.: Řivnáčův průvodce po království Českém..
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podnikavcům k výdělku. S oficiálním nebo jen s tichým souhlasem správců panství tak
vznikaly na vhodných místech181 u frekventovaných cest různé přístřešky, chatrče a jiná
skromně zařízená místa (někdy stačil jen šátek a na něm rozložené zboží), kde hladový
a žíznivý poutník mohl dostat něco na posilněnou.
V těchto „rychlo–občerstvovnách“ byla nabízena káva, kořalka, ale i výrobky
boudařů (jak k jídlu tak suvenýry). Vzhledem k místu a způsobu prodeje je možné se
domnívat, že lidé, kteří službu poskytovali, se mnohdy rekrutovali z řad rodin boudařů,
kteří takto prodávali část své produkce. Ostatně podobný princip obchodování a
přivýdělku můžeme vidět i dnes, v některých částech našich i slovenských hor a zcela
běžný je v chudších státech světa182.
Flašinetáři a jiní hudebníci
Příliv turistů přivedl do hor ještě jeden druh podnikání pro hory možná trochu
netypický – hudebníky. Muzikanty a flašinetáře však nenacházíme jen
v hospodských/hostinských sálech bud, kde se ubytovaní turisté občerstvovali nebo
veselili, ale i v hojném počtu podél hlavních turistických tepen. Podle dobových popisů
a průvodců tam v chatrných přístřešcích vyhrávali procházejícím turistům. Opět se však
nejednalo o volnou živnost. I v tomto případě, museli mít muzikanti řádně schváleno,
nač a kde budou vyhrávat.

Činnosti související s turistikou v zimních měsících
Sáňkování a svážení sena a dřeva na saních
Sáně rohačky byly nástrojem užívaným pro práci v horách snad od nepaměti.
Sáně se používaly především k svážení dřeva a sena z výše položených partií hor do
údolí. Jednalo se o velice nebezpečnou činnost. Saně plně naložené (v lehčím případě
senem, v těžším nařezanými kládami) se spouštěly po úzkých cestách (obvykle 120 cm

181

Některá z těchto míst byla tak dobře vybrána, že na nich vyrůstaly nové boudy specializované na
turisty.
182
Například v Turecko, Peru, Ekvádor, Indonésie, atd.. Lidé využívají příležitosti všude, kde je větší
koncentrace turistů, ale především tam, kam ještě nedorazila oficiální, organizovaná podpora turistického
ruchu (info centra, krámky se suvenýry, …).
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širokých), které se klikatily prudkými svahy do údolí. Svoz těžkých nákladů byl
skutečně nebezpečnou a náročnou prací, která byla přihlížejícími návštěvníky
obdivována. Možná to byl počátek touhy vyzkoušet jaké to je, se na těchto hrubých
saních řítit dolů z horských úbočí.
Po pravděpodobně divočejších začátcích došlo také u tohoto sportu k určité
„kultivaci“. Vznikly tak oficiální sáňkařské dráhy. Jízda na saních – její provozování i
samotné řízení saní také podléhalo koncesi. Zatímco o koncese provozovatelů žádají
především hoteliéři a restauratéři provozující svou živnost ve výše položených boudách,
koncesi na řízení saní žádají prostí obyvatelé hor a podhůří. Řízení saní a vození turistů
jim mohla přinést a přinášela zajímavý efekt v podobě finančního zisku. Pravděpodobně
se jednalo o stejné lidi, kteří na stejných saních sváželi dřevo a seno.
Jízda na rohačkách nebyla laciná. Saně vyžadovali řidiče pro cestu dolů a
dopravu na horu (pokud je nechtěli turisté táhnout vlastní silou). Proto si turisté najímali
kromě řidičů i kočího s koněm, který je nahoru na saních vyvezl. Z těchto důvodů byla
jízda na rohačkách na oficiálních tratích a s řidičem s koncesí poměrně drahou
záležitostí. Ti, kteří si jí nemohli dovolit, tak dávali přednost jízdě na menších
„sportovních“ saních. Sportovní sáně byly malé a lehké. Jejich uživatel byl sám sobě
řidičem i tahačem, který je dopraví na začátek trati.
Sáňkařské sporty se staly velice populární. Na přelomu 19. a 20. století se
v Krkonoších jezdilo na mnoha sáňkařských drahách. V zimě 1899/1900 bylo údajně
v Krkonoších téměř 4000 rohaček a 6000 sportovních saní.
Lyžování
Lyžařský sport nastupoval pomalu ale vytrvale a neústupně. První lyže se do
českých Krkonoš dostaly až v roce 1892 zásluhou hraběte Harracha, který jimi vybavil
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svůj lesní personál. Jejich obliba rychle rostla183. Hned v zimě 92/93 byl uskutečněn
první zimní přechod Krkonoš na lyžích. V roce 1893 byla na lyžích zdolána poprvé
Sněžka a v roce 1894 byl založen i první český lyžařský klub184. Tento sport rychle
získal na oblibě, a tak vznikla celá řada lokálních sportovních klubů, které se zimními
sporty zabývaly. Jeden z nich také vznikl na Klínových boudách a zdá se, že nebyl
vůbec špatný.
O rozmach lyžování na české straně hor se postaral především učitel z Dolních
Štěpnic – Jan Buchar. Tento propagátor nejen lyžařského sportu a Krkonoš vůbec se
svou činností pravděpodobně přičinil o to, že se lyžování dostalo do osnov tělocviku na
školách.
Skoky na lyžích
Skokanský sport začínal stejně skromně jako lyžování samotné. První skokanské
můstky byly postavené ze sněhu, a až posléze se stavěly vyšší a dřevěné. Postupně jich
vyrostlo po celých Krkonoších neuvěřitelné množství. Můstek, alespoň sněhový, stál
v zimě v každé vesnici nebo u každé větší skupiny bud a to i vysoko v horách. S růstem
jejich počtu a velikosti se tento sport stal víc záležitostí zkušených „borců“ a méně
zimní radovánkou. Přesto byl i o tento sport velký zájem.

183

Zájem o lyžařské sporty provází pochopitelně zvýšená poptávka po lyžích. Té se snaží rychle využít
mnoho truhlářů a především kolářů, kteří výrobu lyží zahrnují do své nabídky.
184
V Jilemnici.
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6 Horská bouda – podoba a její proměna
Osídlení na enklávě Klínových bud vznikalo postupně od jednotlivých bud a
samot až do současné podoby rozptýleného horského sídla. První stavení stála
pravděpodobně v lese nebo na lesních mítinkách, lesních loukách či ve volném prostoru
mezi horní hranicí lesa a klečovým porostem. Postupně docházelo k rozšiřování luk a
pastvin vykácením lesů okolo bud, až bylo dosaženo dnešní podoby.
S tím jak se zvětšoval prostor okolo bud, bylo nutné jej i upravovat podle typu
hospodaření a jeho potřeb. Dochází čištění luk od kamenů a především zabezpečení
jejich vodního režimu. Vysbírané kameny jsou použity při stavebních prácích na
boudách nebo na hospodářstvích, která k nim patří. Kameny, které nejsou takto využity,
se využívaly na zpevnění především spodních konců luk, nebo při zpevňování cest.
Pokud se pro kameny nenašlo vůbec žádné, využití byly většinou vyskládány na
nějakém vhodném místě. Udržování vodního režimu v okolí bud a na loukách které
k nim patřily, bylo nutností. Jejich cílem bylo, aby voda stékající do údolí neohrožovala
boudy na loukách stojící, ale ani samotné louky a pastviny. Zároveň bylo třeba docílit,
aby louky měly dostatek vláhy. Proto vznikl komplikovaný systém vodotečí (větších a
menších struh a stružek), který rozvádí vodu z míst na vodu bohatých na místa, kde se
vody nedostává. Tyto úpravy také umožní přivádět vodu kontrolovaně do blízkosti bud
nebo přímo do nich a zabraňují zbytečné erozi při jarním tání.
Stejně jak se měnil způsob života horalů a podle něj i jejich okolí, měnila se také
horská bouda, její podoba, vnější a vnitřní konstrukce a uspořádání. Vývoj a proměnu
podoby osídlení ovlivňuje řada faktorů. Následující odstavce se budou tedy tomuto
tématu věnovat podrobněji.

6.1 Bouda před budním hospodářstvím
Jak již bylo napsáno výše, lze předpokládat první osídlení ve vrcholových
partiích Krkonoš mnohem dříve, než je první písemný záznam o jeho existenci. Jak však
vypadal dům v této době, není známo. Lze předpokládat, že jako vždy byl vzhled domu
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dán jeho funkcí a možnostmi (technickými znalostmi, dostupností materiálů a
majetkem) jeho stavitelů respektive uživatelů.
Jak již bylo řečeno, během dlouhé historie Krkonoš vyrostlo na jejich hřebenech
množství chalup (bud), seníků a přístřešků. Jejich konstrukce odpovídala jejich funkci.
Některé stavby jsou konstruovány jako sezónní, dočasné, jiné jako celoroční. Některé
mají sloužit k ubytování lidí, jiné slouží jen jako seníky nebo jiná hospodářská stavení.
Nejstarší stavby (pokud se na horách nějaké stavby vyskytovaly) se nejspíše
nelišily od podobných staveb v podhůří. Minimálně do 13. století by se tak jednalo
nejpravděpodobněji o jednoprostorová zahloubená obydlí (zemnice nebo polozemnice),
tak jak tomu pravděpodobně bylo i ve východních Čechách185 nebo na většině území
dnešních Čech.
Postupně se lze předpokládat směřování k současné podobě bud. Od
zahloubených staveb k boudám stojících na umělých terasách (v případě, že byla bouda
umístěna ve svahu). Základy se většinou nehloubily, a když tak jen mělké (jen se
odstranila tenká vrstva zeminy a stavělo se na kamenitém podkladu). Ke konstrukci se
používal nejdostupnější materiál, jaký byl k dispozici, tedy dřevo a kámen. Otázkou
zůstává využití kamene v základech stavby a pro její podezdívku a konstrukci některých
částí stavby. Domy a hospodářské stavby z 16. století (ale ještě také v 18. století) se v
Podkrkonoší a východních Čechách stavěly nejčastěji bez základů. Stavba se pouze
zakládala podrovnáním kameny v mělké rýze a někdy se stavělo přímo na skalní
podloží, větší pozornost se věnovala až oblastem okolo černé kuchyně186. Stejný postup
lze očekávat i v oblasti Krkonoš a jejich hřebenů. Velká zemní vlhkost však tomuto
typu konstrukce nesvědčí a tak lze předpokládat rychlejší přechod ke kamenným
podezdívkám trámů. Tento přechod se týká celého domu, nejen hospodářských částí
(chlévů), jak tomu je obvyklé v podhůří.
185

ŠTĚPÁN L. – VAŘEKA J.: Klíč od domova – Lidové stavby východních Čech, Kruh, Praha, 1991, s.

36

186

ŠTĚPÁN L. – VAŘEKA J.: Klíč od domova – Lidové stavby východních Čech, Kruh, Praha, 1991, s.

41
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Konstrukce stěn byla nejčastěji roubená, ale u čistě hospodářských staveb jako
seníků, dřevníků, kůlen a dočasných přístřešků mohlo být použito i jiných stavebních
technik. Pravděpodobně se používaly nehraněné i hraněné trámy, při menších
dočasných stavbách se použily kulatiny menšího průměru. Trámy se pravděpodobně
spojovaly na rybinu, neboť tento spoj byl dostatečně pevný a snadný. Do mezer mezi
trámy se napěchoval mech a spáry byly nakonec překryty mazanicí z jílu nebo hlíny. U
méně trvalých staveb se vystačilo jen s trámky a kulatinami (případně prkny). Vnitřní
dispozice staveb se pravděpodobně měnila podle proměny funkce domu
z jednoprostorového uspořádání do tří prostorového uspořádání – tzv. chlévového typu.
Důkladnost provedení se vždy odvíjela od funkce stavby a finančních možností
majitelů, ale také od jejich schopností – šikovnosti. Domnívám se, že se mohlo jednat o
kvalitně řemeslně provedené stavby především tehdy, když je stavěli nebo v nich
bydleli horníci a jejich rodiny. U nich totiž lze předpokládat velkou řemeslnou zručnost
při práci s dřevem i kopání v těžkém kamenitém terénu.

6.2 Bouda a její okolí v době vrcholného budního hospodářství
Podoba bud v době vrcholů budního hospodářství se vyprofilovala do troj
prostorového uspořádání – tzv. chlévního typu. Postupně se zdokonalovala a měnila její
konstrukce, tak jak se vyvíjely technologické poznatky a možnosti.
Ač lze říci, že většina bud je tzv. chlévového typu, a že se na první pohled neliší,
při bližším pohledu nacházíme rozdíly. Tyto rozdíly nalézáme u vnitřního uspořádání
místností, které pak mohou ovlivnit i vnější vzhled, ale i u vzhledu vnějšího a jeho
konstrukce. Různé uspořádání interiérů však neznamená, alespoň se tak zdá, absenci
některých prostor a jejich funkcí. Všechny boudy tak mají de-facto stejné vnitřní
prostory a ty plní stejné nebo podobné funkce. Otázkou tak zůstává, proč se vnitřní
uspořádání liší. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostory v přízemí a většinou
z kamene, je těžké si představit, že došlo v průběhu času k jejich přestavbě. Jednalo se
tedy o rozdíl, který vznikl pravděpodobně již během stavby. Byla příčinou terénní
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dispozice, stavitelská schopnost nebo tradice, které se stavitelé drželi? Na tyto otázky
bude obtížné nalézt odpovědi, ale nabízí mnoho zajímavých výzkumných záměrů.
Například by stálo za zvážení provést srovnávací analýzu domů, ve kterých žili
jednotliví členové rozvětvených rodů „krkokonošských boudařů“. Například majitel
domu č. p. 85 na Klínových boudách pan Lahr, měl blízké příbuzné rozmístěné po
blízkých horách. Bratra na Klínových boudách a na Zadních Rennerovkách, strýce na
Friezových boudách. Jeho manželka, paní Bönishová, měla pět bratrů, kteří hospodařili
na malých hospodářstvích roztroušených po lokalitách Frízových bud, Husích bud a
Heckelsdorfu187.

6.3 Konstrukce a dispozice domu
V následujících odstavcích se pokusím popsat, jak vypadala a fungovala bouda
v době vrcholného budního hospodářství.
Dům se skládal z částí postavených z vázaných trámů, zděných stěn a z prostor
postavených z trámků a prken. Základy domu nebyly obvykle vykopány ani vyzděny či
vyskládány z kamenů. Obvykle se stavělo bez základů, nebo jen na základech mělce
vyhrabaných a vyskládaných z kamenů, na nichž se teprve stavěly stěny. Tato praxe se
však pravděpodobně v čase měnila. Také asi záleželo na typu stavby a jejím staviteli.
Z trámů byla konstruována jen obytná část světnice, a to ne vždy celá, ale často
jen část otočená směrem ze svahu. Trámy jsou sroubeny nejčastěji „na rybinu“. Mezery
mez trámy jsou pak pro zlepšení izolace obvykle vycpány mechem.
Zadní stěna, snad z důvodu vlhkosti, která se v této části vyskytovala díky
blízkosti strmých svahů, bývá kamenná do výšky prvního patra. Z kamene nebo z cihel
jsou vyzděné i ostatní nosné zdi domu, ale i některé vnitřní místnosti. Například

187

LAHR, E.: Beerpapp on Kaselen, Veröffentlichungen des Riesengebirgs – Museum in Markoberdorf,
2005, 6, s. 7
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mléčnice mají někdy velice robusní kamenné zdi, budící dojem, že právě ony nesou celý
dům.

Obrázek 25.: Řez domem naznačující jeho umístění ve svahu (zadní štít s hospodářským vstupem na
verandu).

Některé části domu jako třeba verandy nebo dřevníky bývají pak konstruovány
velice jednoduše. Často je pro jejich stavbu bylo zvolena pouze jednoduchá bedněná
konstrukce.

Vnější konstrukce pláště.
Úprava vnějšího pláště procházela svým vývojem tak jako celé stavení. Také zde
nalezneme několik různých typů vnějšího pláště. Ty se liší podle potřeb, vkusu, ale i
ekonomických možností majitelů bud. Původně pravděpodobně nebyla vnější
konstrukce dále upravována. V pozdější době, se začínají objevovat úpravy, jejímž
cílem je zlepšení izolačních vlastností a funkčnosti stěn domu. Objevuje se obklad stěn,
někdy též nazývaný „medvědí kožich“188.

188

Nazývá jej tak informátor I 1.
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Tento obklad nalézáme v několika podobách a technických či materiálových
provedeních. Pravděpodobně nejstarší variantou je obklad šindelový189. Ten je vytlačen
obkladem z prken, když se prkna stávají ekonomicky dostupná190. Prkenné obklady
nalézáme ve dvou typech. Obklad provedený z prken kladených svisle na záklop, nebo
častěji na sraz. U obkladu z prken na sraz se spáry překrývají ještě latěmi. Tento typ je
dnes nejčastějším provedením obkladů v lokalitě Klínových bud. Posledním typem
používaných obkladů je obklad eternitovými deskami. Tento způsob, ale již není moc
často vidět. K obkladu se používají čtvercové desky zhruba 30cm x 30cm různých
barev. Díky tomu mohou být stěny jimi obložených bud vyzdobeny zajímavými motivy.
Nevýhodou eternitových obkladů je jejich praskání při střídání vysokých a nízkých
teplot. Tento typ obkladu byl na Klínových boudách k vidění například u vyhořelé
„staré Klínovky“ (č. p. 87).

Obrázek 26.: Pohlednice z roku 1961 na č. p. 87 svědčí o obkladu stěn eternitovými deskami.
Pohlednice ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí.

189
190

Šindele jsou ploché, štípané nebo řezané dřevěné destičky ze smrku, borovice, dubu a jiných dřevin.
S rozvojem pilařství.
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Jak jsem již poznamenal výše, nejčastějším typem obkladu byl obklad z prken na
sraz. Ten se na stěnu domu umisťuje následujícím způsobem. Na lišty umístěné na
dřevěné stěny domu se připevňuje řada prken jedno vedle druhého. Vždy dvě sousedící
prkna jsou pak ještě částečně překryta třetím, užším prknem. Do vzniklé dutiny mezi
stěnou domu a novým pláštěm se pak někdy vkládala ještě další izolace (například
mech) nebo byly stěny pobyty dehtovým papírem.

Obrázek 27.: Provedení obkladu na sraz, s
překrytím spár latěmi (č. p. 76).

Obrázek 28.: Provedení obkladu na záklop (č. p.
90)

Konstrukce v interiéru
Vzhledem k možnostem, které jsem měl při provádění terénního průzkumu,
mohu některé konstrukční prvky popsat pouze, tak jak jsem je viděl. Bohužel jsem
neměl možnost některé věci prozkoumat detailně a tak mnohdy nemohu bohužel
přesněji určit jak byly realizovány.
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Stropy
Při svých návštěvách po boudách na zkoumané lokalitě jsem byl schopen
rozpoznat přibližně tři typy stropů.
Zděný strop – většinou do oblouku vyzděný strop z kamenů nebo cihel.
Nejčastěji se nacházející v mléčnicích., stájích a možná i v síních.
Dřevěný strop – byl tvořený z fošen nebo prken poskládaných na sraz nebo se
záklopem. Nejčastěji se nacházel ve světnicích nebo v síních. Obvykle se jedná o stropy
jednoduché (pouze prkna) bez dalších úprav mazanicí nebo podbitými trámy a izolací.
Dříve mohlo být k jeho konstrukci využito také trhanic.
Dřevěný strop s hliněnou mazanicí – tento typ stropů již nebyl k vidění,
pravděpodobně vzhledem k novodobým přestavbám. Jeho konstrukce byla provedena
nejčastěji kuláči, které byly posléze pokryty vrstvou hliněné mazanice. Tyto stropy se
často bílily nebo i jinak barvily. Na zkoumané lokalitě byly asi nahrazeny dřevěnými
nebo zděnými stropy.
Podlahy
U podlah jsem byl schopen rozpoznat následující typy:
Udusaná hlína – byla nejčastěji viděna v blízkém okolí domu, před předním a
zadním štítem a také u některých nekrytých zápraží.
Kamenná dlažba – byla také k vidění v exteriéru domu, především před hlavním
vchodem. V interiéru byla vidět v mléčnicích a v části síní (okolo pece). Předpokládat ji
můžeme i okolo kamen (pece) ve světnici (dnes nahrazena dlaždicemi z keramiky) nebo
jako spodní podlahu u chléva (alternativa k betonu).
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Dřevěná podlaha – udělaná z fošen na sraz je k vidění ve všech obytných
interiérech na půdách. K jejich konstrukci mohlo být dříve využito také trhanic a to
především v hospodářských prostorách.
Keramické dlaždice – nejčastěji dnes k vidění tam, kde dříve byla podlaha
kamenná. K vidění byla u kamen ve světnici, některých mléčnicích a v nově
vybudovaných koupelnách a záchodech (u chaty Tesla).
Betonová podlaha – je vidět v některých případech u bývalých chlévů (většinou
tam kde je dnes umístěný agregát na výrobu elektrické energie). Dříve mohla též být
jako první podlaha ve chlévě (nedoloženo).

Sklep
Horské chalupy většinou neměli sklepní prostory. Důvodem byl především
terén, který nedovolal provádět hluboké výkopy (nehluboko pod horní vrstvou půdy
začínala většinou tvrdá skála). Přesto u některých bud nalézáme prostory, které můžeme
označit za sklepní, a které funkci sklepa plní. Vznikají však díky sklonu terénu a
potřebě jej vyrovnávat například pomocí vyšších základů.

Přízemí
Přízemí boudy se obvykle skládá z následujících prostor: světnice, světničky,
síně, sklípku nebo též mléčnice a chlévů. Ve starší době se před delší stranou domu
otočenou do údolí nacházelo zápraží, které je později nahrazeno verandou. Mimo
zastavěnou část se nacházelo také hnojiště, umístěné obvykle před chlévy. Nad ním byl
většinou umístěný suchý záchod.
Na zkoumané lokalitě bylo možné identifikovat několik typů půdorysů bud.
Bohužel nebylo možné udělat podrobný průzkum, který by umožnil identifikovat
časovou souslednost stavebních úprav a určit tak vývoj přestaveb. Bohužel tak není
možné určit kdy a proč došlo ke konstrukčním rozdílům a odlišnostem u dispozic
jednotlivých domů.
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U zkoumané lokality nalézáme dva typy umístění mléčnice. Jednak ji můžeme
nalézt vysunutou mimo obdélníkový půdorys domu. V tomto případě těsně přiléhá
k jeho zadní (okapové) straně, ale je stálé přístupná z vnitřních prostor domu (Obrázek
29.: Typy identifikovaných půdorysů bud, na enklávě klínových bud. – Typ 1, 2 a 3).
Na ní pak obvykle nalezneme vikýř s vchodem na půdu. U některých bud je již
přestavěn v obytný prostor. Jinde stále slouží jako „hospodářský vstup“ do půdních
prostor. V některých případech (č. p. 78 a č. p. 79) se mléčnice nachází uvnitř
obdélníkového půdorysu a je zakomponována do vnitřních prostor domu (Obrázek 29.:
Typy identifikovaných půdorysů bud, na enklávě klínových bud. – Typ 4 a 5).

Obrázek 29.: Typy identifikovaných půdorysů bud, na enklávě klínových bud.

Dalším prostorem výrazně vystupujícím mimo základní půdorys je závětří před
vchodem. U některých domů je omezeno jen na prostor před vchodem do síně, u jiných
na něj navazuje krytá veranda podél celé hospodářské části domu, obrácené do údolí.
Nad vchodovým zátiším se v některých případech se nad závětřím vyskytuje půdní
prostor. Dnes v něm jsou často obytné prostory, ale zda tomu tak bylo i dříve (před
přestavbami v druhé polovině 20. století) nedokáži v tuto chvíli říci. V Podkrkonoší a
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v nižších partiích hor, jsou známy případy191, kdy se zde nacházejí světničky nebo
komory.

Zápraží192, veranda193
Na příloze: Půdorys 1 – číslo 9 a 10.
V současné době když vstoupíme do bud hlavním vchodem, octneme se na
verandě – krytém zápraží. Tyto verandy leží na místě dřívějších nechráněných zápraží.
Zápraží194 byl většinou vyrovnaný terén před delší stranou domu, kde se nachází vchody
do síně i hospodářských prostor (částí domu obvykle obrácenou směrem do údolí,
pokud stojí ve stráni). Zápraží byla z udusané hlíny nebo vydlážděné plochými kameny.
Postupně jsou nahrazovány verandami a zápraží, respektive vyrovnaná plocha zůstává
většinou pouze před obytnou částí domu.
Není zcela jasné, kdy se verandy začaly stavět, ani jaké impulsy k tomu vedly195.
Zdá se, že stavby verand začali někdy v druhé polovině 19. století. U různých bud mají
různou velikost a to jak hloubku tak i délku. U Krkonošských bud nalezneme malé
verandičky, vlastně jen malá „závětří“196 před vchodem, nebo rozsáhlé verandy před
celou hospodářskou částí domu197 a před síní. Jejich rozměr mohl souviset s náročností
terénu, ve kterém dům stojí, jeho konstrukci a šikovnosti či movitosti vlastníka
nemovitosti.

191

LOUDA B.: Lidová architektura Krkonoš, Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí, 2006, s. 6
–8
192
Zápraží, zpravidla dlážděný zvýšený chodník, upravený z hlíny a kamene podél nádvorní části stavení,
nadkrytý přečnívající střechou. Ze zápraží vedou vstupy do obydlí a hospodářských prostor, takže
umožňuje komunikaci mezi obytnou a hospodářskou částí (FROLEC V. - VAŘEKA J.: Lidová
architektura – Encyklopedie, SNTL, Bratislava, 1983, s. 263). Na enklávě Klínových bud tvoří jeho okraj
konec umělé terasy, na které celá bouda stojí.
193
Veranda, dřevěný nebo zděný přístavek, zasklený nebo otevřený, před vchodem do domu (FROLEC
V. - VAŘEKA J.: Lidová architektura – Encyklopedie, SNTL, Bratislava, 1983, s. 246). Ve své práci tak
nazývám prostor zápraží chráněný nějakým typem konstrukce.
194
V oblasti Krkonoš a Podkrkonoší nazývané též násep, či zásep.
195
Zda to byla ekonomická situace majitelů, nové technologie zpracování dřeva ) například dostupnost
prken), módní vlna nebo jiné důvody.
196
Malé konstrukce podobné verandám, ale umístěné jen před vchodem a jeho nejbližším okolím.
197
V Krkonoších a dokonce i na Klínových boudách, lze vidět verandy, které dokonce přesahují délku
boudy.
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Obrázek 30.: Zápraží před hlavním vchodem č. p.
76 (vpravo obytná část domu).

Obrázek 31.: Pohled na zbytky zápraží u ruin v
"klínu" (snad stará Krauzova bouda – č. p.
neznámé). Je vidět, že ač tato bouda je vyhořelá
přes 100 let, je konstrukce zápraží stejná.

Obrázek 32.: Protažená veranda u č. p. 85.

Obrázek 33.: Veranda pouze před vchodem č. p.
90.

Obrázek 34.: Zajímavě řešené verandy u č. p 87,
před přestavbou na turistický objekt naznačují
dvojí funkci boudy. Původní veranda je stále
z okapové strany a slouží pro přístup do
hospodářských prostor. Nová veranda před
vchodem ze štítové strany naznačuje orientaci na
turisty.Ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí.

Obrázek 35.: Veranda před hlavním vchodem u č. p
87, po přestavbě na turistický objekt.
Ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí.
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Obrázek 36.: Veranda před obytnou částí domu, po
vstupu hlavním vchodem. Napravo okno do malé
místnůstky proti mléčnici. Na konci chodby
zadní“hospodářský“ vchod. Uprostřed je chodba
rozdělena dveřmi z prken, přibližně v místě, kde je
dům rozdělen na obytnou a hospodářskou část (č.
p. 76).

Obrázek 37.: Veranda před hospodářskou částí
domu (vlevo). Napravo suché záchody, proti nim
vstup dnes do dřevníku, dříve do chléva. Na konci
chodby hlavní vchodové dveře. Uprostřed je
chodba rozdělena dveřmi z prken, přibližně v místě,
kde je dům rozdělen na obytnou a hospodářskou
část (č. p. 76).

Verandy mají obvykle dva vchody. Hlavní vchod – dveře a hospodářský vchod.
Ten je širší a umožňoval vyvádět dobytek na pastvu, nebo přístup do budovy
s rozměrnějším nákladem. Veranda rozšířila prostory chráněné před nepřízní počasí o
velkou plochu. Verandy umožnily jednoduchý přístup ke všem částem hospodářství.
Navíc sloužily jako sklad dřeva a rozměrného náčiní potřebného v hospodářství. Nyní
často slouží jako lyžárny a spojovací chodby chránící vchody do dalších částí budovy,
před nepřízní počasí. Mají a měly také svou funkci termo-izolační – díky jejich
přítomnosti bouda tak rychle nevychládá.
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Síň
Na příloze: Půdorys 1 – číslo 3.
Do obytné části boudy se vstupovalo přes síň, odkud vedlo několik dveří.
Obvykle do světnice, mléčnice, komory a do chléva. V síni také dříve byla černá
kuchyně a v pozdější době se odtud vytápěla pec umístěná ve světnici (Na příloze:
Půdorys 1 písmeno A1 nebo Obrázek 41.: Pohled do otevřených dvířek pece ze síně.
Patrné jsou průduchy, kterými teplý vzduch proudil (č. p. 85). a Obrázek 42.: Pohled
na pec ze strany síně, odkud se pec vytápěla a kudy se do ní vkládal chléb. ). Ze síně se
také vkládal chléb do pece.
Podlaha síně byla dřevěná nebo kamenná. Možná i z dusané hlíny. Stropy, které
jsem měl možnost vidět, byly dvojího typu. Buď s viditelnými prkny, nebo s omítkou na
povrchu.

Obrázek 38.: Vstupní dveře do síně (č. p. 76).
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Světnice
Na příloze: Půdorys 1 – číslo 1
Světnice tvořila hlavní a po dlouhou dobu jedinou obytnou místnost domu. Ve
světnici se děla většina domácích aktivit. Spalo se zde, konaly se zde drobné domácí
práce, ale také se v ní vařilo a jedlo. Obecně byla centrem společenského života rodiny.

Obrázek 39.: Světnice s kamny – nově udělaná v
2/2 20. století. V pravo je vidět fragment stěny
z trámů oddělující světničku od světnice (č. p. 76).

Obrázek 41.: Pohled do otevřených dvířek pece ze
síně. Patrné jsou průduchy, kterými teplý vzduch
proudil (č. p. 85).

Obrázek 40.: Světnice s kamny a pecí – původní z
přelomu 19. a 20. století. Vpravo od kamen je vidět
vchod do světničky (č. p. 85).

Obrázek 42.: Pohled na pec ze strany síně, odkud
se pec vytápěla a kudy se do ní vkládal chléb. (č. p.
85).

Nejdůležitější částí světnice byla velká kamna s pecí (Na příloze: Půdorys 1
písmeno A1). Pec sloužila především k pečení chleba a byla vytápěná ze síně. Jednalo se
o místo do určité míry magické především pro děti. Její teplo lákalo k poležení, ale děti
na ní mohly spát, jen když byly nemocné198. K peci přiléhala rozlehlá většinou kachlová
kamna. Tato kamna často svou konstrukcí v sobě spojovala kamna, krb s plotnou a
198

LAHR, E.: Beerpapp on Kaselen, Veröffentlichungen des Riesengebirgs – Museum in Markoberdorf,
2005, 6
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troubu vše obsluhováno ze světnice. Vařilo se na nich jídlo, ale sloužila i k vytápění
místnost atd. Svou úlohu sehrávala i při výrobě sýrů (viz výše). Nad kamny, byla
umístěna dřevěná konstrukce, například na sušení oblečení.
Kromě kamen, nalezneme ve světnici také základní nábytek, umožňující
místnosti plnit všechny funkce. Je zde kredenc – skříň na nádobí a kuchyňské potřeby,
jídelní kout (stůl s židlemi a lavicemi) a postele nebo místo ke spaní pro celou rodinu,
kromě hospodáře a jeho manželky. Ve světnici se spalo především přes zimu, v teplých
měsících spala většina osazenstva na půdě na seně. Na seně se někdy spalo i v zimě,
když byla teplá zima nebo na chalupě bylo mnoho zimních turistů. Pak domácí
(samozřejmě až na hospodáře) spali na půdě nejčastěji okolo komína nebo okolo
průduchu do chléva, ze kterého stoupalo teplo199.

Obrázek 43.: Světnice, pohled od kamen (č. p. 76).

Obrázek 44.: Detail stropu světnice (č. p. 76).
Věšák sloužící pravděpodobně k zavěšení kolébky,
lampy a podobně.

Podlaha síně byla a je dodnes dřevěná prkenná. Okolo kamen dnes nalezneme
většinou dlaždice, dříve tato oblast mohla být vyskládána z kamenů. Nelze vyloučit, že
některé domy mohly mít podlahu jen z dusané hlíny nebo v kombinaci hlíny a prken.
Stropy, v síních které jsem měl možnost vidět, byli především z prken umístěných
seshora na mohutných dřevěných trámech.

199

Podle informátora I 1, který tuto informaci získal z vyprávění původních německých majitelů, při
jedné jejich návštěvě v rodném domě.
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Světnička
Na příloze: Půdorys 1 – číslo 2.
Světnice bývala obvykle rozdělena příčkou na dvě části. Menší z nich pak
sloužila jako ložnice, kde spal hospodář s manželkou. Světnička byla od světnice
oddělena stěnou nebo příčkou.
Opět zde nacházím různé způsoby, jak jsou obě místnosti oddělené. Například
na boudě Zvonička je zbytek světničky oddělen silnou trámovou vazbou. Ta nyní končí
asi v polovině světnice. Navazuje na ní příčka, která vytváří malou místnůstku,
využívanou nyní jako sklad potravin. Otázkou však zůstává, jak tomu bylo dříve.
Pokračovala stěna dále ve stejné podobě, nebo formou zděné příčky? Reálnější mě
připadá varianta zděné příčky, neboť v její blízkosti jsou a byla umístěná kamna
(popřípadě pec). Jejich teplo by pak tenkou příčkou mohlo pomoci vyhřívat i menší
světničku. Otázku u boudy Zvonička vzbuzuje také samotné částečné oddělení
světničky trámovou stěnou, která je jinak použita jen jako obvodové nosné zdivo. Tato
konstrukce podbízí myšlenku, zda se nejedná původně o vnější zeď a zda stávající
situace není až následkem nějaké přestavby.
Zajímavá jsou také způsoby vytápění světničky. Pokud slouží jako úložný
prostor, vytápěná není. Pokud jako ložnice, je viditelná snaha o její vytopení, což se
projevuje v několika řešeních.
-

Jsou zde instalována kamna.

-

Místnost je vytápěna kamny v světnici (teplo je většinou přiváděno krkolomnou
komínovou konstrukcí).

-

Světnička není vytápěna, vytápí s teplem z vedlejší světnice.
Podlahy a stropy jsou stejné jako ve světnici.
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Mléčnice
Na příloze: Půdorys 1 – číslo 4.
Mléčnice bývá většinou místnost, jejíž kamenné zdi dosahují značné tloušťky.
Jedná se o celoročně nejstudenější místnost v domě a sloužila především k uchovávání
mléka a výrobků z něj. Interiéru vévodil velký žleb nebo koryto (obvykle z kamene) do
něhož byl sveden pramen vody. Tento pramen, zachycený nad chalupou ve stráni a
svedený do mléčnice, volně protékal přepadem přes koryto a z mléčnice byl vyvedený
do chléva.
Neustálé protékání chladné horské vody skrze mléčnici zajišťovalo dostatečný
chlad i v parném létě. Kromě skladu mléka a výrobků z něj se v ní skladovaly i jiné
kazící se potraviny a potřeby pro výrobu sýrů.

Obrázek 45.: Mléčnice (č. p. 76)

Mléčnice, jejich velikost a umístění byla svázána s konstrukcí a rozložením
místností v domě a samozřejmě odrážela potřeby hospodářství. Obvykle se nachází
v pomyslném středu domu mezi světnicí – respektive síní a chlévy. Někdy je však
součástí obdélníkového půdorysu domu, ale existují také případy, kdy leží vysunutá
mimo něj (někdy tvoří nájezdovou rampu vstupu na půdu nebo je pod půdním vikýřem).
Známé jsou i případy, kdy je umístěná zcela mimo hlavní objekt.
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Jak již bylo řečeno, stěny mléčnice tvořily nejčastěji maltou pospojované
kameny nebo cihly. V některých případech jsou následně omítnuté a nabílené, někdy
však zůstávají bez povrchové úpravy. Vzhledem k tomu, že dále upravené stěny jsou
k vidění většinou u bud nyní více užívaných, lze se domnívat, že původně byly stěny
hrubé bez úprav.
U konstrukce stropu mléčnic také nalézáme rozdíly. K vidění jsou stropy klenuté
(například Zvonička) i z překladů – rovné. Tento konstrukční rozdíl může opět být
zapříčiněn mnoha důvody. Cenou stavby nebo zručností stavitele, ale také umístěním
mléčnice v domě. Plochý stop je k vidění například u mléčnic, které jsou pod nájezdem
na půdu nebo pod podlahou půdního vikýře. Podlaha byla nejspíše kamenná. Nic
nenasvědčuje jinak konstruované podlaze pro vysokou vlhkost a riziko jejího časté
namáčení.
Otázkou zůstává, jakým způsobem byla svedena voda z mléčnice do chlévů (viz
dále). Nenašel jsem žádné náznaky potrubí a ani otevřených či skrytých kanálků.

Komora
Na příloze: Půdorys 1 – číslo 5
Ve většině bud nalézáme místnost, do které lze vejít ze síně, a která se nachází
v blízkosti vstupu do chléva i do mléčnice. Jde o zděnou, ne příliš rozlehlou místnost,
sloužící pravděpodobně jako komora.

Chlév 1.
Na příloze: Půdorys 1 – číslo 6.
Jednou z nejdůležitějších místností byl chlév. Jeho konstrukce byla během
budního hospodaření dovedena téměř k dokonalosti. Více než jakákoliv jiná část domu
byla maximálně uzpůsobena podmínkám hospodaření ve vysokohorském prostředí, tedy
dlouhým zimám a relativně krátkému létu a s tím související kvalitě a velikosti sklizni
sena.
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Jak bylo již řečeno, v každé boudě se chovalo okolo 6 – 7 kusů hovězího
dobytka a podobného množství koz (záleželo na velikosti boudy a možnosti
hospodářství k ní patřícího). Vzhledem k dlouhým zimám, krátkému vegetačnímu
období a tak malé výnosnosti hospodářství, nebylo možné chlévy podestýlat, jak bývá
běžné – nebyl dostatek sena. Aby bylo možné chovat v chlévě krávy bez podestýlky
(respektive s minimální podestýlkou) bylo nutné zkonstruovat chlév velice důmyslně.
Stěny jsou většinou zděné z kamenů nebo cihel. Strop je tvořen několika
překlady, na které jsou umístěny zděné, mírně klenuté stropy. Nyní jsou omítnuté a
nabílené, jak tomu ale bylo v 18. a 19. století (nebo i dříve) se mě zjistit nepodařilo.
Do chléva obyčejně vedou dva vchody ze síně a z verandy nebo zápraží. První
slouží jen pro lidi, druhý byl využíván pro vyvedení zvířat ven.
Chlév měl de facto dvě podlahy.
První – spodní podlaha byla pravděpodobně vydlážděná kameny nebo vytvořená
z cementu či betonu. Ta byla v mírně zešikmená od stran chléva do jeho středu a od
zadní stěny byla nakloněná ve směru svažování svahu. Ve středu pak byla vytvořený
žlábek. Na tuto plochu byla svedena voda z mléčnice, která tak neustále protékala
chlévem. Nad touto první podlahou pak byla vybudována podlaha druhá, tentokráte
dřevěná.
Druhá – horní podlaha, byla vytvořená z hrubě tesaných trámků, umístěných na
věnci. Věnec byl vlastně jen „zub“ vyzděný z kamenů (nebo betonu?) u stěn chléva,
vyvýšený cca 30 cm nad úroveň podlahy. Tuto výšku odhaduji dle fragmentů,
viditelných díky částečně odkryté podlaze chléva, u domu č. p. 85. Velice důležité pro
správnou funkci chléva bylo správné umístění dřevěné podlahy na věnci. Trámky
tvořící podlahu museli být umístěny dostatečně blízko u sebe, aby nehrozilo zranění
zvířat, ale dostatečně daleko od sebe, aby trus zvířat mohl propadnout skrze ně.
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Obrázek 46.: Vchod do chléva (č. p. 76)

Obrázek 47.: Pohled do chléva (č. p. 85). Díky
rozebrané dřevěné podlaze je dobře vidět druhá
podlaha.

Obrázek 48.: Pohled z chléva – dnes dřevníku
směrem ke vchodu a k verandě. Dobře jsou vidět
původní okna a tloušťka zdiva. Zajímavá je také
konstrukce stropu. Dřevěná podlaha je nově
udělaná, ale přesto leží na trámech asi 20 – 30cm
nad druhou podlahou. (č. p. 76).

Obrázek 49.: Pohled do chléva – dnes dřevníku
směrem od vchodu na verandu. Vpravo je vchod do
síně. Za dřevem ve směru pohledu je schované
okno. Vlevo vidět kus „šneka“ na štípání dřeva, na
pozadí elektrická cirkulárka. (č. p. 76).

Dobytek byl podestýlán jen velice lehce, tak aby jeho výkaly spolu se senem
mohly propadnout na dolní podlahu. Zde vše neustále tekoucí voda splavovala na
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hnojiště umístěné proti chlévům za verandou. Samozřejmě, že ne všechen hnůj byla
voda schopna vyplavit. Aby se spodní dno neucpávalo, bylo třeba jej průběžně čistit.
K tomuto účelu mohl sloužit předmět nalezený na půdě boudy č. p. 85. Jednalo se de
facto o prkénko pobité hřebíky, tvořící tak jakýsi velký hřeben. Tím mohli být koláče
hnoje napichovány a postrkovány nebo vyndávány.
Chlév byl ještě vybaven žleby na vodu a krmení, které byli buď kamenné, nebo
dřevěné.

Chlév 2.
Na příloze: Půdorys 1 – číslo 7.
Ve většině bud nacházíme ještě jednu místnost označovanou jako druhý chlév.
Strana sousedící s hlavním chlévem a stěna domu směrem ke svahu je u většiny domů,
které jsem měl možnost vidět, kamenná. Boční stěna, tedy štít zadního traktu budovy je
u některých budov zděný, ale setkal jsem se i s dřevěným. Stejně je tomu i u strany
obrácené ze svahu, tedy tam kde je i vchod.
Podlaha, kterou jsem viděl, byla dřevěná, z dusané hlíny nebo betonová.
Předpokládám, že její podoba se odvíjela od skutečné funkce této místnosti a mohla se
v průběhu času měnit. To samé platí i o stropu, kde se však setkáváme nejčastěji
s běžným, prkeným stropem, umístěným na trámech.
Tyto rozdíly v konstrukci nasvědčují tomu, že se mohlo jednat o pozdější
dostavby, které mohli plnit i jiné úlohy než úlohu chléva. Mohlo se také jednat o
dřevníky či jinak hospodářsky využité prostory.
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Obrázek 50.: Pohled do druhého chlév, dnes
používaného jako „motorárna“ – je v něm umístěn
diesl agregát na výrobu elektrické energie. V tomto
případě je vnější (levá) stěna vyzděná. Pohled od
vchodových dveří (č. p. 76).

Obrázek 51.: Pohled do druhého chlév. V tomto
případě je vnější (levá) stěna prkenná. Pohled od
vchodových dveří (č. p. 85).

Záchod
Na příloze: Půdorys 1 – číslo 11.
Záchod se používal suchý a v duchu účelnosti a promyšlenosti domu byl umístěn
naproti chlévu, nad hnojiště a pramen vytékající z chléva. Tato poloha byla samozřejmě
nesmírně výhodná, neboť neustále protékající voda záchod průběžně čistila. Ne vždy
tomu tak ale je. V některých případech mohl být umístěný na konci verandy200.

200

LOUDA B.: Lidová architektura Krkonoš, Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí, 2006, s. 4
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Obrázek 52.: Pohled na fragment suchého záchodu
(č. p. 85).

Obrázek 53.: Suché záchody u č. p. 76. Původní
jeden záchod byl rozšířen na tři. Všechny jsou
umístěny nad původním hnojištěm a protéká skrze
ně vodoteč z mléčnice.

Zvonice
Na příloze: Půdorys 1 – číslo 8.
Tento objekt je ojedinělí nejen ve zkoumané lokalitě Klínových bud, ale i
v Krkonoších samotných. U Klínových bud se nachází pouze u chaty Zvonička, které
dal jméno.
Jedná se o zhruba čtvercový objekt na vysoké kamenné podezdívce. O tom, zda
se v podezdívce ukrývá sklepní místnost, nejsou žádné věrohodné informace201. Na
kamenném zakladu, je vystavěna jedna místnost. Její stěny jsou roubeny z trámů, jejichž
mezery byly vyplněny izolací, stejně jako u světnice hlavní budovy (především mech).

201

Podle některých informátorů se zde sklepní prostor nacházel a měl být přístupný ze síně hlavní
budovy. Jedná se však pouze o domněnky některých informátorů, které nejsou podložené žádnými
důkazy.
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Podlaha místnosti je z prken a stejně tak strop. Nad místností je malá půda,
umístěná pod krov sedlové střechy. Na střeše je pak umístěná jednoduchá zvonice s
malým zvonem.
O funkci této budovy se lze jen
dohadovat. Nyní o jejím účelu koluje řada
historek202, které mají za úkol zaujmout
nové návštěvníky boudy. O tom, zda jsou
založené na pravdě, lze jen těžko
odhadovat. S určitostí lze předpokládat, že
půdní prostor byl využíván pro skladování
sena. K čemu skutečně sloužila spodní
místnost, zůstane otázkou.
Nyní je objekt spojen s hlavní
budovou verandou. Z verandy je též
přístupný dvěmi vchody. Jeden z nich
slouží pro vstup do spodní místnosti,
druhý pro vstup na půdu.

Obrázek 54.: Zvonička se svou zvonicí

Jak konstrukce této místnosti napovídá, zdá se, že ne vždy byla propojená
s domem verandou. Zdá se, že původně stála samostatně.

202

Tyto historky například praví, že tento objekt byl užíván jako márnice. Určena byla pro případy, kdy
pro množství sněhu nebylo možné dopravit nebožtíka do údolí. O jeho duši se starali zde hospodařící
mniši. Obě sousední chalupy Zvonička i Kláštera totiž patřili Vrchlabské diecézi.
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Obrázek 55.: Vchod do „zvoničky“, původně asi
samostatně stojícího objektu u č. p. 76.

Obrázek 57.: pohled do interiéru spodní
místnosti „zvoničky“. Dobře patrná prkenný
strop i podlaha a malé okénko na stěně směrem
do údolí (č. p. 76).

Obrázek 56.: Vstup na půdu“zvoničky“. (č. p. 76)

Obrázek 58.: Pohled na vstupní dveře na verandu
chaty Zvonička. Vpravo je jasně patrný přechod mezi
novou verandou původním samostatně stojícím
objektem „zvoničky“. Rozpoznatelné jsou trámy
nesoucí střechu i vnější obložení stěn (č. p. 76).

Hnojiště
Na příloze: Půdorys 1 – písmeno F.
Ač se nejedná o součást domu, logika popisu mě nutí hovořit o hnojišti zde.
Hnojiště byl de-facto z kamenů vytvořený prostor ve svahu pod boudou. Jak již bylo
řečeno, tak nad ním stála suchý záchod a ústil do něj pramen vody protékající domem
(mléčnicí pak chlévem a suchým záchodem). Tento pramen v hnojišti samozřejmě
nekončí, ale pokračuje dál na louku, kde je opět rozváděn vodotečemi. Protože však
vytéká z hnojiště je významně obohacen o živiny a přirozeně a jednoduše jimi
obohacuje protékané louky a pastviny.
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I když tento pramen pomáhá zahnojovat blízké okolí pod boudou, nebyl schopen
odnést vše, co se na hnojišti nahromadilo. Proto běžnou pracovní náplní bylo ve vhodné
chvíli roznést hnůj po loukách a pastvinách. Hnůj se roznášel povětšinou v nůších na
vlastních zádech.

Půda
Každá bouda disponovala rozlehlou půdou, sloužící pro skladování sena. Půda
vznikla z prostoru pod sedlovou střechou, jejíž krovy jsou umístěné na vyvýšených
věncích cca 80 cm nad podlahou. Díky tomu se několikanásobně zvětšil užitný prostor
půdy.
Na půdu se dalo vejít přímo ze síně, nebo hospodářským vchodem z venku.
Tento vchod byl většinou umístěný směrem ke stráni a byl využíván pro ukládání sena.
Pro snazší manipulaci se využívalo terénu a stavěli se pomocné rampy. Díky nim se na
půdu dalo pohodlně vejit.

Obrázek 59.: Nájezd na půdu u domu č. p. 84. Pod
nájezdem je vidět místnost, která by mohla být
upravenou mléčnicí.

Obrázek 60.: Vstup na půdu č. p. 76.

Až v pozdějších dobách s nástupem turistického ruchu se zde objevují vestavěné
světnice, sloužící k ubytování hostů. Dispozice uspořádání obytných prostor se dnes liší
dům od domu. Záleží na základní dispozici domu, jeho velikosti, ale i na potřebách jeho
majitelů.

- 121 -

Střecha
Na Klínových boudách nalezneme střechy sedlové pokryté plechem. Dříve tomu
však bylo jinak. Původním materiálem pro střešní krytinu byl šindel. K jeho štípání se
používalo rovné smrkové dříví bez suků. Na přelomu 19. a 20. století se na střechy
domů začíná používat térová lepenka. V některých částech Krkonoš se objevuje také
eternitová taška, ale na Klínových boudách jsem na ní nenarazil a zdá se, že se
nepoužívala ani dříve.
Až v druhé polovině 20. století se začínají objevovat plechové střechy. Ty byly
z počátku vytvořeny pomocí „šablon“ desek z plechu o rozměru přibližně 130cm x
60cm. Tyto plechové šablony byly skládány k sobě a jejich okraje byly spojeny
dvojitým přehnutím. U novějších konstrukcí se již používá plechových pásů, jejichž
délka odpovídá výšce střechy. Tyto pásy se opět kladou vedle sebe a jsou spojovány
dvojitým přehybem. Plech jako materiál střešní krytiny přetrvává na většině střech
zkoumané lokality dodnes. Jen výjimečně se objevují jiné novější typy materiálů.
Jak již bylo zmíněno výše, každá chalupa má k dispozici vikýř (někdy i více)
skrývající vstup na půdu nebo podkrovní místnosti. Tyto vikýře mají běžný sedlový
tvar. Jejich boky jsou buď pokryté stejnou krytinou jako střecha nebo jsou jen pobyté
dřevem.

6.4 Okolí domu
Aby mohl dům dobře fungovat, bylo třeba provádět údržbu okolních pozemků.
Zde mám především na mysli dostat pod kontrolu vodu, jíž je horská půda plná. Louky
v Krkonoších a tedy i na Klínových boudách se potýkají s problémem nevyvážené
distribuce vody. Některé plochy jsou podmáčené a tvoří mokřiny až močály, a jiné jsou
vyprahlé a vody se jim nedostává.
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Snažením hospodářů bylo zajistit rovnoměrné rozvedení vody na všechna seniště
a pastviny. K tomuto účelu sloužil komplikovaný systém vodotečí a stružek, jímž byla
voda pečlivě rozváděna203.

Vodoteče
Vodoteče jsou zajímavým a
nesmírně důležitým prvkem
v budním hospodářství. Boudy leží
obvykle na horských stráních, které
mají obvykle různé stavy spodní i
povrchové vody. Některé jsou silně
podmáčené, jiné naopak vyschlé.
Jiné protínají stále potůčky a jsou
posety množstvím celoročních
pramenů, jiné naopak trpí průtoky
sezónních bystřin. Obyvatelé bud
měli tedy dobré důvody k regulaci
vodních poměrů na svých
pozemcích. Pro tento účel se
budovala sít vodotečí – tedy de
facto stružek. Jejich smyslem bylo
Obrázek 61.: Studánka – zdroj pitné vody pro většinu bud.

rovnoměrně rozvést vodu tam kde

je třeba, kde je jí málo a odvést ji z míst kde ji je hodně. To vše s cílem vodu maximálně
využít a přitom zabránit jejímu destruktivním účinkům.

203

Viz výše.
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Obrázek 62: Mapka ukazuje hlavní vodoteče na enklávě klínových bud. Kromě nich je zde rozsáhlá sít
drobných stružek svádějících vodu do údolí v mírném spádu.

Zdroj vody pro dům
Ač bylo na loukách vody hodně, bylo potřeba zajistit pro dům vodu v množství
co možná nejhojnějším a především stálém. Nejednodušší cestou by bylo vybrat silný
pramen a ten svést do domu. Hrozilo zde však nebezpečí, že pramen vyschne, nebo
naopak bude příliš prudký. Přímé svedení pramene do domu také znamenalo horší
kvalitu vody a i její znečištění pevnými částicemi, které prudký proud nese. Aby tomu
tak nebylo, budovali se přepadové nádrže, z kterých byla voda do domu vedena.
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Jednalo se o velice jednoduchou a účinnou konstrukci, která je využívána na
mnohých boudách na zkoumané lokalitě dodnes. Jak vše fungovalo – funguje? Na
vhodném místě nad chalupou byla vykopána jáma a do ní vložená dřevěná bedna
s víkem. Do takto vybudované nádrže byl přiveden jeden nebo více pramenů. Ve
vzniklé tišině se voda uklidnila, pevné částice klesli na dno a čistá voda byla vedena
přepadem a trubkami (ze dřeva) do domu.

Prostory před předním a zadním štítem
Nejbližší prostor před předním a především zadním štítem je v rámci možností
srovnán. Takto vytvořený prostor mohl sloužit k různým činnostem a aktivitám
spojených s údržbou hospodářství.

Obrázek 63.: Prostor před hlavním vchodem (č. p.
76).

Obrázek 64.: Prostor před zadním štítem, u
hospodářského vchodu (č. p. 76).

6.5 Bouda a její proměna pod vlivem turistiky
V souvislosti s rozvojem turistiky dochází i k proměně bud. V místech, kudy
turisté procházejí častěji, se zvyšuje poptávka po ubytovací kapacitě. Po celých
Krkonoších dochází na hlavních turistických trasách ke vzniku nových bud určených
speciálně pro ubytování turistů, nebo alespoň k větším či menším přestavbám již
existujících bud.
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Pokud dochází k úpravě bud primárně určených pro budní hospodářství, nejsou
přestavby příliš velké. Nejčastější změnou je vybudování malých světnic v půdním
prostoru. Ty nebyly moc velké, neboť byly vytvořeny na úkor úložného prostoru pro
seno. Jejich velikost umožňovala umístění sotva několika lůžek. Jinak byly tyto
místnosti zařízené velice skromně. Jejich konstrukce nebývala nijak složité. Většinou se
jednalo o jednoduché vestavby vytvořené z několika trámků a prken.
Následující pohlednice ukazují velkou přestavbu boudy využívané primárně pro budní
hospodářství na stavbu zaměřenou pouze na turisty.

Obrázek 65.: Klínová bouda. Pohled z roku 1905.
(Ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí)

Obrázek 66.: Klínová bouda. Pohled z roku 1930.
(Ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí)

6.6 Bouda v novodobé historii (v druhé polovině 20. století)
Výraznějších proměn se boudy ve zkoumané lokalitě dočkaly až v druhé
polovině 20. století. V té době postupně dochází k zániku budního hospodaření a z bud
se stávají pouze objekty sloužící pro více či méně masivní rekreaci. Tomu také
odpovídají změny a přestavby, které následují (viz níže).
Kromě přestaveb a úprav interiéru, dochází také ke změně ve vybavenosti.
Nejdůležitějším prvkem je zavedení elektrického rozvodu po boudách. Boudy nejsou
připojeny na veřejnou sít, ale mají vlastní zdroj elektřiny. Nejčastěji jsou k vidění diesel
agregáty s generátorem elektrického proudu, ale nalezneme i jiné systémy (vodní
elektrárny, větrné elektrárny). Ty však fungují jen omezenou dobu (většinou se pouští
podle potřeby elektrické energie na řezání a štípání dřeva, puštění lyžařských vleků
nebo svícení při domácích pracích). Pokud není nezbytně nutné mít tyto zdroje energie
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zapnuté, používá se ke svícení petrolejových lamp, svíček, nebo plynových lamp. Zdá
se, že tomu však bude brzy jinak, neboť se v brzké době chystá rozvedení elektrické
energie na všechny zbývající boudy na zkoumanou enklávě (zatím nebyla zavedena
přípojka elektrické energie pouze na č. p. 86).

6.7 Přeměna funkce jednotlivých místnost / prostor
Jak již bylo naznačeno výše, změna funkce domu vede k potřebě změnit také
funkce některých hospodářských prostor. Zanikají tak chlévy a místo nich se objevují
sklady dřeva, dílny a úložné prostory a „motorárny“ – místnosti, kde je umístěn diesel
agregát pro výrobu elektrické energie. V mléčnicích se budují umývárny, ale jejich
funkce skladu potravin zůstává většinou zachována. Síně dostávají definitivně funkci
chodby případně úložného prostoru. V následujících řádcích se pokusím popsat, jak se
jednotlivé prostory změnily, trochu podrobněji.

Přízemí

Veranda
Dochází k jejich dobudování a vylepšení jejich konstrukce. Doplňují se větší
okna a v některých případech se verandy zateplují. U některých bud se stávají pevnější
součástí interiéru. Jinde zůstávají jen před nepohodou trochu lépe chráněným
exteriérem. Ve většině případů slouží verandy jako prostor pro uložení některého typu
nářadí, žebříků a podobně. Plní také funkce „lyžařen“, tedy místy kam si návštěvníci
bud odkládají své sportovní náčiní.

Síň
Síň začíná plnit pouze funkci chodby, někdy vybavené úložným prostorem.
Nadále je křižovatkou chodeb a vstupů do různých místností, ale definitivně z nich mizí
černé kuchyně a zbytky pecí.

Světnice
V dnešní době se funkce světnice příliš nezměnila. Stále zůstává hlavní místností
domu a slouží nejčastěji jako „společenská místnost“ a kuchyně. Možná také proto se
vybavenost místnosti příliš neliší. Především dochází k nahrazení původní pece kamny
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(u většiny bud). Je zde také větší množství míst k sezení a u stolu. Zvýšená kapacita
odpovídá většímu množství lůžek. Některé světnice již nenabízí žádná lůžka, v jiných
byly postele nahrazené velkými „letišti“ – z prken udělané postele nestandardních
rozměrů (často od stěny ke stěně), opatřených molitany nebo madracemi.
Současný vzhled světnic silně ovlivňuje způsob, jakým jsou chalupy
navštěvovány. Ty, které mají větší kapacitu a více majitelů, mají světnice jako
společenské místnosti. Ty boudy, které si zachovali svůj domácí charakter, a navštěvuje
je menší počet osob, ty mají světnici přeměněnou na jakýsi „obývací pokoj“.
V takových případech je podoba světnic velice podobná původnímu vzhledu.

Světnička
Jak již bylo naznačeno výše, funkce světničky se v dnešní době v mnoha
případech změnila. Někde slouží jako úložný prostor pro potraviny a jiné, jinde byla
zcela vybourána a v některých případech zůstala zachována její funkce ložnice.

Mléčnice
Podoba mléčnice se příliš nezměnila. Je to dáno pravděpodobně její konstrukcí
(silné zdi a stropy) a pramenem vody, který jí protéká. Proto dnes slouží jako umývárny
a sklady potravin (díky celoročně stálé teplotě jsou pro to vhodné).

Komora
Komora je využívána podle potřeb obyvatel bud, jako dílna, komora, špajz, ….
Někdy je také zrušená.

Chlév
Dnes slouží prostory chléva nejčastěji jako sklad dřeva a náčiní pro jeho
zpracování. Obvykle k zásadním stavebním úpravám nedochází. Většinou se jen upraví
podlahy, tak aby byly souvislé. Součástí vybavení se stávají, kromě běžných nástrojů na
zpracování dřeva (pili, sekery, klíny, palice), také nástroje nové jako elektrická
cirkulárka nebo „šnek204“ na štípání dřeva.

204

Jedná se o ocelový kužel s vysoustruženou spirálou umístěný na hřídeli elektrického motoru. Po jeho
zpuštění se kužel roztočí. Přiloží-li se k vrcholu kužele dřevěný špalek a lehce se přimáčkne,
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Chlév 2
Současná funkce se u této místnosti u jednotlivých bud liší. Jejich současná
funkce velice záleží na konstrukci této místnosti. Jak je patrné z popisu a
fotodokumentace přiložené výše, mají některé z druhých chlévů kamenné stěny i stropy,
jiné jsou konstruovány se stropy dřevěnými a občas bývají i dřevěné stěny (kromě té co
přiléhá k chlévu 1). Jejich konstrukce byla podmíněná funkcí, kterou původně tato
místnost plnila (zda se jednalo o chlév nebo o dřevník). Podle konstrukce této místnosti
je zde pak někdy umístěný diesel agregát s generátorem na výrobu elektrického proudu
a jindy slouží jako sklad paliva (většinou dřeva), nebo plní jiné funkce.
Pokud je v místnosti umístěn diesel agregát s generátorem, je většinou podlaha
vybetonována. Nezbytnou součástí pak jsou jističe a pojistky a prvky protipožární
ochrany (hasící přístroje a tak podobně).

Záchod
Na většině bud dodnes přetrvávají suché záchody a to i na původních místech.
Většinou došlo pouze k jejich rekonstrukci, přestavbám a rozšíření. Na některých
boudách však již jsou vybudovány septiky a suché záchody jsou nahrazeny
splachovacími. Jedná se především o větší boudy s velkou lůžkovou kapacitou
(například č. p. 86, č. p. 78, č. p. 77). U chalup kde je k dispozici septik se také často
nachází záchody a koupelny v patře ve speciálně pro tento účel vytvořených
místnostech.

Půda – zvyšování kapacity a zkvalitňování vestaveb
Snaha o zvýšení ubytovací kapacity bud a jejich většímu přizpůsobení se novým
funkcím, které boudy začínají plnit, vede k výraznějším zásahům do interiéru bud
především v oblasti půdy. Nově vytvářené prostory zaplňují půdy, které dříve sloužily
pro uskladnění sena, a které po ukončení hospodaření na většině bud zely prázdnotou.

vysoustružená spirála se zachytne a natáhne špalek na kužel. Tím dojde k jeho rozštípnutí. Práce s tímto
nástrojem je velice snadná a rychlá, ale přiznejme i trochu nebezpečná.
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Ač se primárně jedná o přestavby interiéru, velice často se promítají do vnějšího
pláště domu. Nejčastěji je nutné vybudovat nová okna. U místností umístěných
v prostorách sousedící se štíty je to snadné, dochází jen k přidání štítových oken. U
místností, které se štíty nesousedí, je nutné provést zásah do konstrukce střechy. Na
boudách se tak objevují různé vikýře205 a střešní okna. Kromě oken je potřeba zajistit
vytápění nových prostor a tak je v některých případech nutné vybudovat nové komíny.
Tyto vestavby jsou upravovány často opakovaně, tak aby došlo ke zkvalitnění
ubytovacího komfortu.
Nové půdní vestavby byly nejčastěji konstruovány z trámků a prken,
sádrokartonových a výjimečně zděných příček. Jako zateplení se používala skelná vata
a v poslední době moderní stavební materiály.
I přes použití kvalitnějších materiálů zůstává na většině bud zachován původní
ráz vestaveb. Obvykle se jedná o velké místnosti pro větší počet osob (nejčastěji pro 10
– 15). Ložnice pro dvě, tři osoby se vyskytují jen výjimečně. Velkému počtu osob
v místnosti odpovídá i její vnitřní vybavení. Nalezneme zde staré postele, palandy, ale
často také lůžka udělaná na míru od stěny ke stěně (toto řešení umožňuje pružně
reagovat na potřebu zvýšit ubytovací kapacitu). Kromě lůžek v těchto místnostech
nalezneme kamna obvykle na dřevo, prostory na sušení věcí a úložné prostory. To vše
je řešeno na každé boudě trochu jinak, podle možností, potřeb a vkusu jejich majitelů.
Někde jsou k vidění staré skříně, jinde jsou k dispozici pouze otevřené police.
I přes zvyšování kapacity bud na úkor půdních prostor, nedochází k většinou
k jejich úplnému zastavění. V mnoha boudách nalézáme alespoň část půdy v původní
podobě.

205

Nejčastěji s pultovou střechou.
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Zateplování domů
Jak dochází ke vývoji stavebních materiálů a technologií mění se i tvář bud na
zkoumané enklávě. Nedochází sice již k tak velkým změnám ve vzhledu domů, ale ke
skrytým ano. Izolují se štíty i střechy a stěny domů. Provádí s odvlhčení stěn a podobně.
Tyto úpravy sice mění původní stavení, ale nemnoho. Naopak dávají šanci na
prodloužení jejich života.
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7 Závěr
V předchozích kapitolách jsem nejdříve nastínil dějinné události, které měly vliv
na vývoj regionu Krkonoš a Podkrkonoší. Pro větší přehlednost jsem tuto část rozdělil
na dvě části. První obecnou a druhou, která se zabývá dopady nejdůležitějších událostí
přímo na zkoumanou enklávu. Ukázalo se, že důležitým faktorem byla existence
zemské stezky nazývaná „Slezská“, která údajně procházela v blízkosti enklávy, a
v pozdější době také probíhající důlní činnost v nedalekém Dlouhém dole. Pří zkoumání
lokalizace Slezské stezky v pramenech jsem narazil na několik rozporů. Byl proto
proveden terénní výzkum s cílem tyto rozpory objasnit. Během něj se podařilo
identifikovat několik variant, kudy Slezská cesta mohla vést. Na základě analýzy jejich
délek, profilů a schůdnosti jsem pak za pravděpodobně původní Slezskou cestu určil
jinou cestu, než bývá v pramenech a literatuře uváděna. Důležitým poznatkem však
bylo, že většina variant vedla v těsné blízkosti zkoumané enklávy. Všechny zmíněné
skutečnosti spolu s dalšími uvedenými v příslušných kapitolách mě tak vedou
k domněnce, že frekvence pohybu lidí v blízkosti zkoumané enklávy byla větší, a že
poskytovala lepší životní podmínky, než by se předpokládalo. To vše umožňuje
připustit osídlení zkoumané enklávy nebo jejího blízkého okolí v dřívější době, než je
první doložené osídlení.
Dále jsem se snažil definovat a popsat možné způsoby obživy obyvatel
hřebenových partií Krkonoš a především zkoumané enklávy a říci, jak se v průběhu
času měnilo jejich využití. Ukázalo se, že se zde nachází několik různých zdrojů obživy,
které přetrvávají po celou dobu existence osídlení, pouze se mění jejich význam a
využívání obyvateli zkoumané lokality. Mezi základní zdroje obživy patřila práce při
údržbě cest, v důlním průmyslu, v lese při kácení, zpracování a dopravě dřeva, senaření
a pastevectví. Postupně se však stalo dominantní tzv. budní hospodaření, které bylo
doplňováno některou z výše uvedených aktivit nebo profitem z nového zdroje obživy –
turistického ruchu. Základním poznatkem bylo zjištění, že ač bylo živobytí vysoko
v horách obtížné a tvrdé, poskytovalo více možností k obživě a jejich lepší rozložení,
než pro ty obyvatele hor a podhůří, kteří byli závislí jen na jednom zdroji příjmů,
například na práci v lese. Zdá se tedy, že díky rozložení příjmů do více zdrojů (práce
v dolech + pastevectví / práce v lese + pastevectví nebo senaření / budní hospodářství +
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práce v lese nebo při údržbě cest nebo turistickém ruchu / atp.) byl zajištěn možná
skromný a tvrdě vydobytý, ale trvalý zdroj obživy. Pokud došlo k vypadnutí jednoho ze
zdrojů, byl nahrazen jiným nebo došlo k posílení těch, které zbývaly.
V poslední části práce jsem se zaměřil na horskou boudu – obydlí i hospodářství
horalů. Původní záměr byl pokusit se nastínit vývoj obydlí a jeho proměnu ve
zkoumané lokalitě od počátku osídlení až do současnosti. Především mě zajímalo,
jakým způsobem ovlivňoval podobu domu způsob obživy jejích majitelů (obyvatel).
Bohužel vzhledem k nedostatku pramenů a literatury jsem mohl nejstarší podobu boudy
odvozovat pouze hypoteticky. Zaměřil jsem se proto na podobu a proměnu boudy od
doby vrcholného budního hospodářství do dnes. Na tomto časovém úseku se prokázalo,
že podoba obydlí úzce souvisí nejen se způsoby obživy jejích majitelů, tedy i s funkcí,
kterou dům plní, ale že ji ovlivňuje celá řada dalších aspektů (například vývoj
technologií zpracování materiálů, nové materiály, ale též kupní síla majitele). Během
terénního výzkumu se podařilo navštívit většinu objektů stojících v enklávě Klínových
bud a některé i zaměřit a prozkoumat podrobněji. Díky tomu bylo možné identifikovat
několik typů dispozic bud a popsat funkci domu a jeho jednotlivých místností. Bylo
také možné identifikovat a popsat, jak se funkce domů a jeho interiéru měnila se
změnou způsobu obživy, především s nástupem turistického ruchu (jednoduché půdní
vestavby) a s koncem budního hospodářství (přestavba většiny hospodářských prostor
na jiné funkce).
Během realizace práce jsem se rozhodl nepatrně přeskupit její strukturu a rozsah
některých kapitol. Velký prostor jsem nakonec věnoval historické části, neboť se
ukázalo, že vazba mezi některými událostmi a životem ve zkoumané enklávě byla
velice významná. Dějinný rámec tak umožňuje dívat se na osudy života na zkoumané
enklávě jako na součást širších dějin regionu. Tento pohled dovoluje uvědomit si užší
vazbu mezi jednotlivými událostmi a jejich následky. V některých pasážích se také
práce stává více spekulativní než bych si přál, a mnohdy přináší více otázek než
odpovědí, přesto to nepovažuji za chybu, ale spíše za impuls pro další bádání.
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Resume
Author: Karel Fryš
Title: Klinove log cabine – Change of Live Style from the Beginning of
Settlement to the Present
A thesis called Klínové Log Cabins with a subtitle Changes of Life Style from
the Beginning of Settlement to the Present undertakes a comprehensive overview of the
history of settlement and life in the mountain ranges of Krkonoše.
The main part of the thesis is concentrated on Klínové log cabins, an enclave of
fourteen scattered log cabins that are located on the upper border of woodland (in the
altitude of 1100 m to 1276,5 m). The first evidence of a settlement starts in the middle
of 1700 century but the earlier colonization can be assumed in 1600 century and even
earlier. People who settled down in this location were determined to find out the
specific ways of providing their living and economy. These methods they mastered
influenced their lives as well as appearance and function of their housing.
The thesis undertakes predominantly the following themes:
- History of the above mentioned region and historical impact on life and
progress of the studied area
- The ways of providing living in the studied area – timber harvesting,
processing and transportation of timber, mining, grass farming, pasturage, cabin’s
economy (grass farming, grazing cattle and cows and an additional light activities) and
activities affiliated with tourist movement such as guide services, lodging, selling
refreshment, etc. – and their changes in time
- Shifts in a structure of the log cabins/housing of their habitants in the studied
enclave in dependence on the changes of the ways of their economy and providing
living
To fulfill the goals of the thesis, a research of source-book, literature and fieldwork were encompassed. Due to this survey and gathered information, the thesis is
concerned with a hypothetic beginning of settlement and route location of Slezská
official international trail that connected Bohemia and Silesia.
The research brought several obvious results that you can found in the thesis.
The first settlement of the studied area is probably dated farther than was so far
assumed. The exploration also showed that potential food sources were impacted by
history of the studied region. There is also obvious that there were more than one source
of food that coexisted and supported each other. This assured hard but relatively stable
living to the inhabitants of the studied area.
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Informátoři
Během své práce v terénu, jsem hovořil s velkým množstvím206 lidí, především z řad
majitelů bud nebo lidí na jednotlivé boudy jezdících. Tito lidé poskytli několik
zajímavých informací k jednotlivým boudám a jejich, především novodobé, historii.
Vzhledem ke konečnému charakteru mé práce a její koncepci, jsem využil nakonec jen
informace získané od jednoho informátora, kterému říkám „Informátor I1“.
Informátor I 1:
-

Věk okolo 70

-

Původem z Prahy, ale na zkoumanou lokalitu pravidelně dojíždí.

-

První kontakt s Klínovými boudami ještě před 2. světovou válkou (jako

kluk). Po válce nedaleko sloužil na vojně a od 50. let na Klínové boudy jezdí
pravidelně až do dnes.
-

Informace od něj získané pocházejí z vlastních prožitků, setkaní

s pamětníky i jsou vyčtené z literatury.
Rozhovory proběhly v létě 2006.
Informátor I2:
-

Věk okolo 70

-

Místní rodák z Vrchlabí.

-

Informace od něj získané pocházejí z vlastních prožitků, setkaní

s pamětníky i jsou vyčtené z literatury.
Rozhovory proběhly v létě 2006.

Fotografie, kresby a jiná grafika v textu
Fotografie, kresby a jiná grafika v textu je dílem autora práce, není-li uvedeno jinak.

206

V kontaktu jsem byl asi s 60 lidmi, ale nahrávané byly rozhovory pouze dva.
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9 Přílohy
9.1 Mapy
Příloha Mapa 1.: Ochsengraben – Kreis Hohenelbe, Lageskizze,
Měřítko neznámé. Rok vydání 1944. Výřez Klínových bud.
Mapa: měřítko neznámé (výřez).
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Příloha Mapa 2.: George Brieger – Ister Schweidnitz – Gebirges
Měřítko 1:100000. Rok vydání neznámí. Výřez oblasti okolo Klínových bud.
Ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí
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Příloha Mapa 3.: Hoser – Karte des Reisen Gebirge
Měřítko neznámé. Rok vydání 1806. Klínové boudy – detail.
Ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí
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Příloha Mapa 4.: Mapa Simona Hutlera
Měřítko neznámé. Vydáno okolo roku 1567.
Výřez oblasti okolo Sněžky, kde by mohla bát vidět i lokalita Klínových bud
Ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí
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Příloha Mapa 5.: Niederhofer Riesen Orbirg
Měřítko neznámé. Rok vydání 1831.
Detail lokality Klínových bud.
Ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí
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Příloha Mapa 6.: Přehled porostu Vrchlabí – Maršov
Měřítko neznámé. Rok vydání 1906.
Detail lokality Klínových bud a blízkého okolí..
Ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí
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Příloha Mapa 7.: Gustav Steiner – Plastická mapa Krkonoš
Měřítko neznámé. Rok vydání 1923.
Detail lokality Klínových bud a blízkého okolí..
Ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí
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Příloha Mapa 8.: Detail lokality Klínových bud a blízkého okolí
Autor PhDr. V. Treml a Karel Fryš.
Tmavá šipka naznačuje místo, kde se nachází zbytky domu „v klínu“. Bílé šipky
ukazují na tečkovaně naznačenou „možnou trasu“ cesty využívané horníky a možné
„Slezské cesty“.
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Příloha Mapa 9.: Stezky na úbočí Stohu (zaměřeno pomocí GPS)
Autor mapy PhDr. V. Treml a Karel Fryš. Komentář Karel Fryš
Pozn.: Obrázek je 1,5 x převýšený, to znamená výškové rozdíly jsou pro
přehlednost 1,5 x větší než ve skutečnosti.
1. Enkláva Pantenberg – Louka Kláštera
2. Cesta směr Dlouhý důl, k bývalému dolu Božího požehnání
3. Enkláva Klínové boudy
4. Zbytky boudy „v klínu“
5. Friesovy boudy
6. Šipky ukazuje na tečkovaně naznačenou „možnou trasu“ cestu
využívanou horníky a možnou trasu „Slezské cesty“.
7. Zbytky bývalé Klínové boudy (č. p. 87)
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Příloha Mapa 10.: Stezky na úbočí Stohu (zaměřeno pomocí GPS)
Autor mapy PhDr. V. Treml a Karel Fryš. Měření Karel Fryš.
Čísla 6 – 9 naznačují fragmenty nalezené cesty pravděpodobně vedoucí
v blízkosti dolu Božího požehnání.
Číslo 5 a 14 označuje horní a dolní vyústění šachty dolu Božího požehnání.
Čísla 17 – 24 označují směr fragmentů cesty neznámého původu a stáří.
Čísla 25 a 26 naznačují počátky dvou dalších stezek neznámého původu a stáří.
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9.2 Půdorysy bud
Půdorys 1: Orientační půdorys přízemí č. p. 76 – aktuální stav
Autor Karel Fryš.
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Půdorys 2: Orientační půdorys nalezených zbytků boudy „v klínu“
Autor Karel Fryš.
Celková pozice viz příloha Mapa 8
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