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Anotace 

 Záměrem předložené bakalářské práce je badatelský výzkum dostupných historických 

pramenů (písemných, kartografických, dokumentace kreslené a fotografické, stavebních 

průzkumů apod.), na jejichž základě stojí snaha o identifikaci historických usedlostí i sídelní 

struktury na území obce Mařenice. Výzkum se pokouší odhalit historické funkce usedlostí, 

jejich hospodářské a pozemkové zázemí, částečně má také ukázat obraz lidového bydlení 

německého etnika v severočeském pohraničí od 19. století do první třetiny 20. století. 

Zpracované historické materiály jsou kriticky komparovány se současným stavem na základě 

vlastní dokumentace a sběru materiálu v terénu. Práce má také částečně reflektovat absenci 

terénního výzkumu a odborné činnosti v dané lokalitě.  

Klíčová slova 

Evropská etnologie, materiální kultura, lidové stavitelství, lidové bydlení, německé etnikum v 

českých zemích, české pohraničí, Českolipsko, Lužické hory, Liberecký kraj 

 

Abstract 

 The aim of submitted bachelor’s thesis is the desk research of historical archival sources 

(like written sources, cartographic sources, visual documentation etc.), which are revealing 

the historical homesteads and settlement structure in the village Mařenice. Research tries to 

reveal the original feature of homesteads and houses and their operational and agrarian 

background. In part, this thesis tries to show the picture of folk housing in case of German 

ethnique minority living in the North – Bohemian border area, in time  from 19th century to 

the first third of 20th century. Used historical sources are critically compared with today 

fieldwork, which is based on own documentation and collection. Finally, the thesis should to 

reflect absence of professional fieldwork in the focused village. 

 

Key words 

European ethnology, material culture, folk arcitecture, folk housing, German minority in the 

Czech country, Czech borderland, Liberec region, Česká Lípa region, Lusatian mountains, 
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Úvod 

 Předložená práce se zaměřuje na fenomén, kterému je v etnologickém a antropologickém 

studiu tradičně věnována pozornost. Lidové stavitelství, sídla a bydlení jsou neodlučně spjaty 

s vývojem lidské kultury a jsou proto jejím obrazem. Skrze lidové stavby a sídla lze poznat 

každodenní subsistenci našich předků, ale i jejich představy a ideje. Autor zvolil ke studiu 

obec, která je specifická svojí polohou, uspořádáním, zástavbou a historií. Historické 

okolnosti ve dvacátém století zapříčinily, že zde došlo k výměně obyvatelstva a tudíž ke ztrátě 

kolektivní paměti předávané z předků na potomky. Tyto okolnosti přispěly k zániku 

původních tradic a také zastřely povědomí o dřívější lokální historii, životních podmínkách a 

každodenním životě. Autora práce právě zajímala především dřívější lokální historie a 

každodenní život. Jako vhodný objekt zájmu shledal lidové stavby, které jsou pro obec 

signifikantní a jsou jedním z mála, co se z jejího kulturního dědictví osmnáctého a 

devatenáctého století do dnešních dnů uchovalo. Jejich historie však povětšinou zůstávala 

skrytá. Autor se tak touto prací snažil skromně přispět k přiblížení dřívější situace a 

k sestavování obrazu místní historie z etnologické perspektivy.  
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1.Představení záměru práce a metodologie 

 Následující kapitola se snaží představit téma bakalářské práce i autorovu motivaci k volbě 

tématu. Popisuje, jakou problematiku se snažil postihnout, jaké si kladl otázky a jakým 

způsobem na ně hledal odpovědi.  Dále zde v souhrnu představuje metodologické zázemí 

práce- jaký postup zvolil a které zdroje upřednostnil.  

1.1. Název práce  

 Název práce Lidové stavitelství a bydlení v obci Mařenice vyznívá úzce lokálně- výzkum 

jednoho fenoménu v malé lokalitě. Ve skutečnosti však bylo nutné téma uchopit v širším 

kontextu, jelikož pochopení některých zjištěných skutečností by jinak nebylo možné. To se 

týká zejména teoretické části práce, ve které se autor snažil odhalit historické souvislosti, 

které ke vzniku zkoumaného sídla i samotných staveb vedly. Autor bere v potaz skutečnost, 

že je studentem bakalářského stupně, a tudíž jeho zkušenosti nejsou natolik obsáhlé, aby mohl 

považovat tuto práci za bezchybnou vědeckou studii. Volil proto téma, na kterém se 

kombinují různé druhy odborné práce: využití odborné literatury, výzkum historických 

archivních materiálů, rozhovory s informátory, dokumentace v terénu a analýza zjištěných 

poznatků. Téma práce, tedy lidové stavitelství, autor nevolil náhodně, o tuto problematiku se 

již déle zajímá. Lidové stavitelství je fenomén, který je etnology tradičně zkoumán již od 19. 

století. Na počátku svých výzkumů kladli důraz na etnické znaky, posléze ve 20. století se 

zajímali o regionální formy lidového domu a sociální znaky. Historický přístup nahradil starší 

etnicky zatížené a regionálně omezené pohledy na problematiku. 1 Pro zpracování tématu 

lidového stavitelství autora inspirovala také publikační činnost etnologů a historiků, kteří si 

kladli za cíl zvýšit zájem o lidovou architekturu. Za všechny můžeme jmenovat např. J. 

Vařeku, nebo J. V. Scheybala. 2 

 Lokalitu, o které tato bakalářská práce pojednává, autor volil z několika důvodů. Prvním 

z nich byl fakt, že v dotyčné obci se dodnes nachází značné množství (na desítky) různých 

lidových staveb, které jsou dokladem pozoruhodné historie. Ta je druhým důvodem pro volbu 

dané lokality. Obec se totiž nalézá v severočeské příhraniční oblasti, v podhorském terénu a 

svojí lokací i urbanistickou strukturou upomíná na způsob, jak byl zdejší kraj kolonizován ve 

vrcholném středověku. To je třetí důvod, jelikož z etnologického hlediska byla tato tzv. velká 

kolonizace 3  pozoruhodná tím, že se týkala hlavně německé etnické skupiny, která zde 

následujících šest staletí sídlila a tvořila tak na českém území etnickou minoritu. Zde však 

zastupovala majoritní podíl osídlení a díky četným kontaktům v příhraniční oblasti přebírala 

kulturní prvky jak z českého vnitrozemí, tak přes hranici, z Horní Lužice. Jednalo se tedy o 

velmi specifickou skupinu, která zde žila svébytným způsobem. Čtvrtým důvodem pro volbu 

tématu může být skutečnost, že hromadný odchod původního obyvatelstva v první polovině 

dvacátého století způsobil kulturní diskontinuitu. Na rozdíl od českých obcí ve vnitrozemí zde 

byla přerušena tradice rodových usedlostí a historická lokální identifikace. Rodiny nových 

                                                           
1 LANGER, J. Lidové stavby v Evropě, GradaPublishing, Praha 2010, s.12. 

2 Např. SCHEYBAL, V.J. – SCHEYBALOVÁ, J. Lidová kultura severních Čech, Nakladatelství RK,Liberec 

2006 

3Ibid. s. 54 
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usedlíků, přišedších z různých koutů státu, tak musely nanovo zapouštět kořeny v opuštěných 

usedlostech a identifikovat se s novým domovem. V souvislosti se společenskými změnami 

zaniklo tradiční hospodaření, a tak řada staveb slouží zcela jiné, než původní funkci. Pro svoji 

bakalářskou práci tedy autor zvolil oblast etnologicky a kulturně zajímavou, která je součástí 

problematiky, jež byla v minulosti některými autory opomíjena. V neposlední řadě byl pro 

autora výzkum v dané lokalitě praktický z toho důvodu, že sem celý život jezdil a má zde 

určité zázemí. To mu dovolilo navazovat kontakty se současnými majiteli staveb, od kterých 

získával cenné informace nebo soukromé archivní materiály, a kteří mu případně dovolili 

vstup do interiérů, což bylo pro dokumentaci velmi cenné. 

1.2. Metodologie  

 Po volbě tématu a zkoumané lokality bylo nutné najít vhodnou cestu, jakou by bylo možné 

postupovat. Jak již bylo řečeno, autor chtěl podniknout badatelský výzkum, který by odhalil 

historické skutečnosti a souvislosti spjaté s lidovým stavitelstvím a bydlením na území 

Mařenic v etnologické perspektivě. Na prvním místě musel podniknout rešerši odborné 

literatury, ve které volil ta adekvátní díla, která mu byla schopná poskytnout metodologické a 

hlavně definiční zázemí pro práci. Nebylo však možné, vzhledem k omezenému rozsahu 

práce, zůstávat u obecných definic lidového stavitelství, jelikož touto problematikou se 

hlouběji zabývají jiné studentské práce, a tudíž by docházelo k tematické duplicitě. Bylo 

nutné spíše aplikovat získané definice a vědomosti na zkoumanou obec v konkrétních 

případech. Dle výše zmíněných historických skutečností bylo zřejmé, že mnoho informátorů-

pamětníků, kteří by byli schopni podat svědectví o tradičním způsobu žití, se v obci 

nenachází. Nebylo tedy možné počítat s klasickým terénním výzkumem jako hlavním 

zdrojem. Proto bylo potřebné vyhledat co největší množství archivních materiálů, na jejichž 

základě by bylo možné stavět alespoň částečný obraz historické struktury a podoby vesnice. 

Nezbývalo, než se obrátit na příslušné instituce, které mohly ke zkoumané lokalitě jakýkoliv 

archivní materiál poskytnout. Nakonec se podařilo nacházet materiál v institucích od 

celostátní úrovně, po úroveň regionální. Většinou šlo o archiválie oficiálního charakteru. 

Specifickou skupinou pak byly soukromé archivy, které poskytovaly materiál sice mladšího 

data, ovšem velmi cenný pro svůj odlišný charakter. Šlo hlavně o materiály neoficiálního 

rázu, zhusta soukromou fotografickou a obrazovou dokumentaci. Tyto archiválie následně 

autor třídil podle charakteru na prameny kartografické, úřední, literární (kam řadil i kroniky), 

dále prameny obrazové rozdělené na kresebnou a fotografickou dokumentaci. Překvapivým 

zjištěním bylo, že materiály ze soukromých archivů předčí svým rozsahem a výpovědní 

kvalitou materiály z oficiálních institucí. Zvláštní kategorií by byly archivní záznamy 

z předešlých průzkumů praktikovaných orgány památkové péče, nebo jinými institucemi. Ty 

však v lokalitě prakticky neprobíhaly, nebo se dotýkaly jen několika objektů. Použity tedy 

byly prameny jak primární, tak sekundární. 

  

 Na základě vhodné literatury bylo potřebné vytvořit adekvátní topografický nástin lokality 

pro vytvoření představy o okolním terénu, který určil místní přírodní a klimatické podmínky. 

Ty byly základním předpokladem pro situaci vesnice i konstrukci jednotlivých staveb. V té 

souvislosti se autor snažil v odborné literatuře najít příslušné informace ke kolonizaci a 
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osídlení okolního území, tedy souvislostem vzniku zkoumané vesnice. V návaznosti na to se 

pokusil vytvořit stručný přehled souvislostí mezi místními přírodními zdroji a stavebním 

materiálem, používaným lidovými staviteli.  

 Hlavní období, které autor zkoumal, bylo především 19. století, které je obecně 

považováno za vrchol lidového stavitelství.4 Neopomenul však ani první čtvrtinu 20. století, 

kdy tradiční lidové stavitelství a způsob života zanikaly. K tomuto období se dochovalo také 

největší množství archivních materiálů.  V první části práce jsou tedy popsány historické 

souvislosti jednotlivé prameny, které autor k lokalitě nalezl, a ve kterých hledal především 

etnologicky zajímavé a hodnotné informace. Některé materiály se nevztahovaly přímo k obci 

Mařenice, ale k obcím sousedícím. Autor usoudil, že mnohé skutečnosti musely být stejné, 

nebo alespoň podobné, a tak tyto prameny s opatrností využil. 

 Druhá část byla pojata jako práce v terénu. Na základě získaných archiválií se autor vydal 

vyhledat konkrétní stavby, nebo jejich pozůstatky. S pomocí historické dokumentace jako 

jsou fotografie nebo kresby porovnával historický stav s dnešním. Na základě písemných 

pramenů nebo výpovědí pamětníků zase zjistil, kdo byl v minulosti majitelem usedlosti. 

Získal informace o tom, jakým způsobem byla usedlost obývána, jaký byl způsob obživy 

jejích obyvatel, či jaké měli postavení v obci. To jsou cenné informace, které dovolily 

vytvořit si představu o sociální struktuře obce. Také vznikla jasná představa o tom, jakými 

životními podmínkami disponovaly různé skupiny obyvatel a jak se způsob obživy nebo 

majetek promítal na vzhledu staveb. Archiválie také dovolily vytvořit si přehled, kdo se 

v zaznamenaném období zabýval v obci stavebním řemeslem, případně kde byl zaměstnán, 

což mohlo ukázat, odkud přicházela inspirace pro inovativní stavební prvky. Zvláštní 

pozornost byla věnována významným stavbám, jako hostince, mlýny, nebo kovárny. Autor se 

v terénu nezabýval pouze usedlostmi ve smyslu budov, nýbrž celkovými jednotkami, které 

znamenaly také příslušné pozemky, jejich úprava a využití. Při té příležitosti se snažil u 

vybraných staveb pořizovat současnou fotografickou dokumentaci a v ideálním případě 

hovořit i s majiteli objektů. Ve vzácných případech se podařilo hovořit i s pamětníky, kteří se 

zde narodili v předválečném období, nebo s pamětníky, kteří zde žili již krátce po válce. 

Pamětníci poskytli hodnotné detailní informace o interiéru svého obydlí, nebo dokonce 

dovolili jeho dokumentaci. V některých případech autor v terénu pořizoval nejen fotografie, 

ale i kresebnou dokumentaci, díky které mohl vystihnout některé detaily. Z pořízeného 

materiálu vznikla rozsáhlá příloha, která je této práce součástí.  

 Na závěr práce se autor snažil shrnout své dosavadní poznatky, které během bádání získal. 

Snažil se zhodnotit, kolik možností vyčerpal, a jak by bylo možné postupovat dále, pokud by 

chtěl toto téma do budoucna otevřít. Pokusil se také posoudit, nakolik je současný terén ve 

zkoumané lokalitě hodnotný a zda skutečně dokládá tolik informací o své historii, jak tomu 

autor předpokládal. Autorovým skromným přáním bylo, aby tato práce nesloužila pouze ke 

splnění studijních požadavků, ale aby sloužila jako zdroj informací jiným čtenářům, 

především majitelům zkoumaných usedlostí i jiným zájemcům o lokální historii. 

                                                           
4 FROLEC, V.- VAŘEKA, J. Encyklopedie Lidová architektura, SNTL, Praha 1983 
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2. Zhodnocení vybrané literatury a dalších pramenů 

2.1. Literární zdroje 

 Rozsah práce neumožňuje podrobněji rozebrat všechny zdroje, které byly v této práci 

použity. Autor tedy musel vybrat pouze několik stěžejních titulů, které vždy představují 

jednotlivý typ použité literatury. Kritika pramenů má vystihnout přednosti i nedostatky, které 

autor při práci s titulem naleznul. Měl by také popsat, jaký přínos nebo inspiraci mu dané dílo 

přineslo, jaké podstatné informace z něj čerpal.  

 2.1.1. LANGER, J. Lidové stavby v Evropě5 

 Práci etnologa a historika Jiřího Langera lze zařadit mezi odborné, etnologické, souborné 

práce. Dílo Lidové stavby v Evropě je výsledkem mnohaletého bádání, jehož výsledkem je 

široký přehled o problematice lidového stavitelství v celém území našeho kontinentu. J. 

Langer nepřichází s pouhým výčtem domových typů, jelikož neuznává etnickou a regionální 

omezenost, která již byla vědecky překonána. Naopak svým záběrem odhaluje skryté 

souvislosti, které byly způsobeny pohybem etnik a kulturní výměnou.  Na jeho práci se 

ukazuje, jak si i s velmi omezenými přírodními zdroji poradil člověk při budování obydlí 

v extrémních podmínkách velehor, nebo severských oblastí. Podstatná je především kapitola o 

inovačních procesech, které na lidové stavitelství působily. V ní byla pro naši práci významná 

podkapitola o demografických inovacích, které byly důsledky vnitřních a vnějších 

kolonizací.Obec Mařenice vznikla právě na základě tzv. velké (německé) kolonizace ve 14. 

století. Čtenář se z knihy dozvídá také o inovačních procesech různého druhu. Celkově vzato, 

jedná se o pramen nikoliv popisný, ale analytický, plně vystihující etnologická témata, která 

na fenoménu lidového stavitelství můžeme hledat. Může být tedy vodítkem, z jaké 

perspektivy by měl etnolog na lidové stavby a sídla nahlížet a v tomto ohledu je vysoce 

přínosná.  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5LANGER, J. Lidové stavby v Evropě, GradaPublishing, Praha 2010 
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2.1.2. PEŠTA, J. Encyklopedie českých vesnic, díl V. Liberecký kraj6 

 Encyklopedie českých vesnic napsaná architektem Janem Peštou se svým konceptem 

zaměřuje na památkově hodnotné obce na českém území. V jednotlivých dílech, rozdělených 

podle regionů, jsou tyto obce výběrově představovány. Pro naší práci bylo nutné zvolit pátý 

díl, zaměřený na širší region Libereckého kraje. Další díly encyklopedie představují širší 

regiony (jižní, střední Čechy), ale oblast severních Čech musela být pro svoji rozlehlost a 

hlavně četnost lidových staveb rozdělena na dva díly. Autor proto využil současné správní 

členění na Liberecký a Ústecký kraj, což ovšem nekoresponduje přímo s oblastmi 

regionálních forem lidového domu (např. podstávkové domy jsou rozšířeny přes hranici 

dnešních krajů atp.). Samotný Liberecký kraj je území značně různorodé a tomu odpovídá i 

velká regionální variabilita lidového stavitelství. Na dnešním území kraje žily dvě národnostní 

skupiny: Češi a Němci. Autor encyklopedie reflektuje tuto skutečnost především v odlišení 

urbanistického vývoje obcí, který byl pro národnostně odlišné lokality signifikantní. 

 První část encyklopedie představuje orientační přehled typů a forem lidových staveb i 

sídelních typů. Na ní navazuje hlavní, encyklopedická, část představující abecedně jednotlivé, 

památkově hodnotné vesnice. Je přínosné, že vedle oficiálně chráněných obcí, kterých na 

celkovém území kraje není příliš mnoho, autor záměrně představuje obce bez památkové 

ochrany, a přesto bohaté na dochované lidové stavby. Encyklopedie záměrně vypouští 

enklávy lidové architektury v městech, protože, dle slov autora, pozbývají charakter 

venkovské zástavby. Autor se také pouští do vysvětlení kritérií, jaká při posuzování vesnic 

používal, jeho slovy, před vesnicemi obsahujícími hodnotné solitéry lidové zástavby mezi 

narušující moderní architekturou dával přednost obcím s celkovým tradičním charakterem. 

Posuzování hodnoty a zachovalosti lidových staveb je subjektivní záležitostí, přesto na 

některých kritériích se shodnou nejen památkáři, ale i ostatní odborní pracovníci, včetně 

etnologů.  

 Ke každé, abecedně řazené, lokalitě jsou připsány identifikační údaje jako stručné 

vymezení polohy, katastr, příslušná obec a nadmořská výška. Následuje stručný popis 

geomorfologie a historie (archivní prameny). Dále čtenář nachází popis urbanistické struktury 

a hlavních památek, i slohových (kostely atp.), což je doplněno překresleným stabilním 

katastrem, který ukazuje historickou strukturu zástavby a pozemků. Hlavní pozornost je pak 

věnována lidové architektuře, jsou představeny domy podle čísel popisných, ve stručnosti 

jejich půdorys, stavební materiál a technika, vzhled. Autor dle svého mínění hodnotí 

autentičnost stavby. Závěrečný odstavec autor věnuje souhrnnému hodnocení lokality, jejímu 

novodobému vývoji, stavu a vzhledu. Dle toho soudí intaktnost zástavby a případně 

doporučuje lokalitu k památkové ochraně. Toto hodnocení autor prováděl na základě 

průzkumů v terénu, u kterých zapisoval rok, což je důležité, protože stav popisovaných vesnic 

se mohl za několik let změnit.  

                                                           
6PEŠTA, J. Encklopedie českých vesnic, díl V. Liberecký kraj, Libri, Praha 2011 
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 Největším přínosem Encyklopedie českých vesnice je popis a zhodnocení lokalit, které 

byly doposud orgány památkové péče opomíjeny. V pátém díle encyklopedie nacházíme i 

námi zkoumanou obec Mařenice, kterou J. Pešta považuje za vysoce hodnotnou z hlediska 

dochované lidové architektury. Ve výčtu vyjmenovává významné stavby, kterým věnuje 

stručný popis a odhad stáří (podle vzhledu a tvaru konstrukce), ovšem pro rozsáhlost 

encyklopedie se jednotlivým stavbám nevěnuje blíže a pochopitelně ani nezkoumá historii 

jednotlivých staveb. Publikace tak slouží především k základnímu přehledu a také čtenáři 

přibližuje, jakým způsobem může probíhat hodnocení zástavby z hlediska památkové péče 

 

 2.1.3. SCHEYBAL, V. J.– SCHEYBALOVÁ, J. Lidová kultura severních Čech7 

 Při analýze regionálních pramenů vlastivědného a etnologického rázu nelze opomenout 

práci manželů Scheybalových Lidová kultura Severních Čech obrázky ze života Čechů a 

Němců na národnostním rozhraní.  Tato publikace, vydaná Českou besedou v Liberci v roce 

2006, tedy po smrti J.V.Scheybala, je svým charakterem publikací populárně naučnou.  Při 

skromném rozsahu sto stran podává jednoduše, srozumitelně, nikoliv však povrchně, popis 

situace lidové kultury v oblasti, která je tolik odlišná od podmínek českého vnitrozemí. 

Mnoho poznatků vychází z obsáhlejšího díla Umění lidových tesařů a kameníků v Severních 

Čechách od stejné autorské dvojice. Publikace vysvětluje, jak zdejší lidovou kulturu ovlivnily 

nejen náročné přírodní podmínky, ale i paralelní život dvou etnik – Čechů a Němců. Od dob 

středověké kolonizace dostává čtenáře do novověkého období rozvoje řemesla a průmyslu. 

Dále vyvrací teze o odvěké propasti mezi dvěma místními etniky a naopak přináší dostatek 

důkazů, že Češi a Němci v severočeském pohraničí žili vedle sebe bez problémů i přes četné 

rozdílnosti v kultuře materiální i duchovní. Neopomíjí ani situaci po roce 1848, kdy 

s rostoucím národním probuzením sílilo také zneužití lidové kultury pro sebepropagaci 

vlastního etnika. Ve zdejším kraji se tak dělo na obou stranách. Ovšem autoři přichází 

s poznatkem, že přítomnost obou kultur se ve většině případů naopak pozitivně ovlivňovala a 

inspirovala. Nedocházelo zde k nivelizaci, ale spíše k simultánní rozmanitosti. Další vliv na 

zdejší kulturu mělo také sousední Sasko i Slezsko. Žitavsko je považováno za jednu 

z nejstarších oblastí střední Evropy s rozvinutou civilizací, gramotností i kulturou a bylo 

tradičně cílem českých imigrantů. Naopak v 19. století bylo v opačném směru zdrojem 

průmyslového rozvoje a dělnické, ,,internacionální“ kultury, která měla vliv na kulturu 

v českém pohraničí. Publikaci lze doporučit jako srozumitelný, prvotní zdroj informací o 

vývoji, situaci a vztazích v lidové (především materiální) kultuře oblasti Severních Čech. Jde 

o práci historického charakteru, postihující situaci do doby 19. a počátku 20. století. Práce tak 

nepostihuje informace o vývoji zdejší kultury ve válečném období a po odchodu německého 

etnika a kolonizace pohraničí z vnitrozemí a jiných oblastí. Manželé Scheybalovi byli v širším 

regionu Liberecka a Jablonecka respektovanými badateli a kteří trávili mnoho času 

výzkumem místní lidové kultury, kterou ve svých publikacích přibližovali poutavým 

způsobem veřejnosti.  

                                                           
7SCHEYBAL, V.J.– SCHEYBALOVÁ, J. Lidová kultura severních Čech, Nakladatelství RK,Liberec 2006 
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 Vedle manželů Scheybalových, působících především v oblasti Turnovska a Jablonecka 

jsou s regionem Severních Čech, především Českolipskem spjati manželé Břetislav a Marie 

Vojtíškovi. Díky nim se Českolipské vlastivědné muzeum formovalo do dnešní podoby a také 

vznikla expozice lidového bydlení na Vísecké rychtě v Kravařích. Vedle toho oba publikovali 

řadu odborných studií, které se zabývaly místní lidovou kulturou. Řada z nich vycházela ve 

Vlastivědném sborníku Bezděz, některé vyšly samostatně, jako právě publikace Břetislava 

Vojtíška ve spolupráci s Josefem Vařekou s názvem Lidováarchitektura v Severních Čechách.  

 

 2.1.4. VOJTÍŠEK, B. – VAŘEKA, J. Lidová architektura v severních Čechách, Okresní 

vlastivědné muzeum v České Lípě, Česká Lípa 19998 

 Autoři publikace konstatují, že řada lidových staveb by zanikla bez péče nových majitelů- 

chalupářů z velkých měst. Přichází s myšlenkou, že aby lidové stavby neztratily v následující 

době svůj hodnotný, autentický vzhled, přiblíží čtenářům regionální specifika lidového domu, 

jeho technické i vzhledové detaily. Publikace tedy není pouze odbornou studií, nýbrž 

především návodem současným majitelům, jakých stavebních prvků by si mohli všímat a jaké 

by měli při péči o lidové stavby chránit. K tomu je nutná motivace v podobě odhalení 

historických důvodů a souvislostí, které ve zmíněné knize nejsou opomenuty.  

 První část, napsaná Josefem Vařekou, se zabývá obecně vývojem lidových staveb na 

českém území. Je zde vysvětlen základní vývoj a princip roubené konstrukce, hrázděné 

konstrukce i dalších stavebních technik a dispozičních řešení. Zvláštní kapitola je věnována 

obecným poznatkům o interiéru lidového obydlí a jeho vybavení včetně jeho proměn 

závislých na životních událostech a různých obyčejích. V závěru se J.Vařeka ve stručnosti 

věnuje rolnickému dvoru, jeho genezi od středověku k regionální diferenciaci.  

 Hlavní část publikace, psaná Břetislavem Vojtíškem se zabývá fenoménem lidové 

architektury v severních Čechách. Severními Čechami je v tomto případě myšleno území 

východně od Labe a západně od Jizery, ve kterém se rozprostírá především region 

Českolipska, kde také autor studie nejvíce působil. Proto je pro úzce lokální zaměření práce 

tato publikace přínosná. Užitečná je bohatá fotodokumentace z 20. století, na které jsou 

vyobrazeny regionální specifika, konstrukční prvky a detaily, které jsou pro odlišení zdejších 

regionálních typů zástavby důležité. Z obecných poznatků, shromážděných při terénních 

výzkumech, popisuje zde autor základní konstrukční prvky jako dvojpodlaží, podstávku a 

tvary podstávky (určuje vývojový stupen podstávky podle konstrukčních prvků), dále 

materiály, skladbu domu a stavební úpravy. Zde představované poznatky nacházíme rovněž 

ve starších studiích vydaných autorem. Břetislav Vojtíšek takto severočeský lidový dům 

doslova ,,rozkládá‘‘ na součásti, jimž se zvlášť věnuje, což může sloužit jako kánon při 

identifikaci a popisování staveb v terénu. Přestože obecná fakta o lidových stavbách 

nacházíme i v jiných publikacích, je tato studie přínosná především kvůli detailnímu popisu 

podstávky.  

                                                           
8VOJTÍŠEK, B. – VAŘEKA, J. Lidová architektura v severních Čechách, Okresní vlastivědné muzeum v České 

Lípě, Česká Lípa 1999 
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 2.1.5. VOJTÍŠEK, B.– VOJTÍŠKOVÁ, M. Aktuality: Cvikovská dělnická obydlí v době 

Kreibichova mládí9 

 Studii zabývající se dělnickým bydlením, která vyšla jako společné dílo manželů 

Vojtíškových, vydalo Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad 

Labem v roce 1983 v edici Aktuality. Jedná se o práci, která koresponduje s dobovým 

diskursem 70. a 80. let 20. století, který na celém území Československa zkoumal 

problematiku dělnictva ve všech jeho aspektech, tedy i bydlení, od 19. století do tehdejší 

současnosti. Autoři si vybrali lokalitu městečka Cvikova, vzdáleného od Mařenic asi 6 km 

jihozápadně. Tam se roku 1883 do dělnické rodiny narodil politik Karel Kreibich, který ve 

svých pamětech popisuje svoje rodné prostředí, které mělo ovlivnit jeho pozdější politické 

přesvědčení. Autoři studie si uložili za cíl využít podněty z této knihy k širšímu zkoumání 

společenské struktury a bydlení ve Cvikově na konci 19. a počátku 20. století. Podnikli proto 

vyčerpávající průzkum hmotných a písemných pramenů: zdůrazňují především množství 

dochovaných obydlí, která se díky okolnostem specifickým pro Cvikovsko dochovala do 

doby jejich výzkumu.   

 Ze studie je možné dozvědět se o způsobu bydlení domkářů- řemeslníků a později dělníků 

na cvikovském předměstí, které si ponechalo strukturu lánové přípotoční vsi. Způsobem 

obživy zde byla vedle zemědělství řemesla textilní. Na rozdíl od Mařenic a jiných okolních 

vesnic zde však velkou roli sehrály továrny, kde byli zaměstnáváni dřívější domácí 

řemeslníci. Vedle toho zde, jako specifické odvětví, mělo dlouhou tradici barvířství. Studie se 

zabývá životními podmínkami: majetkovými vztahy, velikostí obytných místností, počtem 

osob v jednotlivých domácnostech, délkou pracovní doby v textilních továrnách. Vedle toho 

je však velká pozornost věnována samotným stavbám, jejich technickým aspektům i vzhledu. 

Je zde dobře popsán vývoj obydlí od 19. století, kdy se postupně měnil používaný materiál i 

vzhled domů. Autoři zde uvádějí i dochované žádosti o stavební povolení, nebo úpravy, které 

mohly mít různé důvody.  

 Tato, přes 30 let stará, studie přináší užitečné poznatky, které bylo možné díky své úzce 

lokální úrovni komparovat s poznatky získanými při výzkumu v terénu, nebo v archivech. 

Řada z nich se potvrdila, některá fakta pak práci obohatila, nebo upravila. Bylo nutné vzít 

v potaz, že se jmenovaná studie zabývala primárně nejchudšími vrstvami obyvatelstva, což 

bylo ovlivněno tehdejším vědeckým diskursem. Ze studie se tak nedozvíme příliš informací o 

životě sedláků a drobnějších zemědělců, přestože v dané lokalitě žili a byli se svými obydlími 

integrální součástí lokální společnosti. Celkově vzato, je však studie manželů Vojtíškových 

ukázkou důsledné a kvalitní vědecké práce, která i dnes přináší řadu pozoruhodných 

poznatků, užitečných pro výzkum problematiky lidového stavitelství v okolním regionu.  

 

  

                                                           
9VOJTÍŠEK, B. – VOJTÍŠKOVÁ, M.  Aktuality: Cvikovská dělnická obydlí v době Kreibichova mládí, Krajské 

středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Lavem, Ústí nad Labem 1983 
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2.2. Zhodnocení dalších pramenů 

 2.2.0. Národní Památkový Ústav, Územní odborné pracoviště v Liberci 

 Územní oborové pracoviště NPÚ v Liberci je spádové pro zkoumanou oblast. Veškerá 

památková péče na území obce Mařenice spadá do kompetencí jeho odborných pracovníků. 

Byl proto vznesen dotaz, jakou dokumentaci k danému tématu má. Bohužel jeho 

dokumentace se týká pouze čtyř památkově chráněných domů na území obce. U zbytku 

zástavby neproběhla dosud pasportizace, a proto k němu žádná fotografická dokumentace 

vedena není.  

 2.2.1. Etnologický ústav Akademie Věd České Republiky v Praze 

 Nedalo se předpokládat, že pražský etnologický ústav bude skýtat větší množství 

dokumentace z německojazyčného pohraničí Čech, protože je známo, že během  

devatenáctého a počátku dvacátého století se vědecká pozornost v oblasti výzkumu lidového 

stavitelství upínala především na regiony vnitrozemí. Přesto byl v jeho archivu nalezen cenný 

materiál v podobě fondu ,, Pražské sbírky německých lidových písní‘‘, ukrývající kromě 

notových zápisů i fotografickou dokumentaci. Liberecký fotograf Adolf König na počátku 

dvacátého století dokumentoval lidové stavby v okolí Jablonného. V jeho pozůstalosti se 

nachází i fotografie roubeného přízemního domu z Mařenic, který je dnes zaniklý. Mimo 

záběr této práce je v tomto fondu uschována i sbírka lidových písní z Mařenic, sebraná kolem 

roku 1912 místním řídícím učitelem A.J.Kunzem. 

 2.2.2.  Státní okresní archiv v České Lípě 

 Území historických správních jednotek, pod které v minulosti spadala obec Mařenice, bylo 

v období po druhé světové válce zahrnuto pod okres Česká Lípa. Přestože okresní úřady byly 

se vznikem krajů formálně zrušeny, řada institucí na okresní úrovni zůstala zachována. Mezi 

ně se řadí i Státní okresní archiv v České Lípě, pobočka Státního oblastního archivu 

v Litoměřicích. Veškeré úřední i jiné dokumenty příslušející k obci Mařenice tedy bylo nutné 

vyhledávat zde. Vedle fondu poválečné samosprávy obce se zde nachází i karton 

s písemnostmi z období let 1850 – 1945. Jedná se především o politicko-správní dokumenty, 

které v našem případě nebyly příliš přínosné. Vedle toho fond obsahuje i originál obecní 

kroniky, která je ovšem v soukromém fondu dostupná v tištěném českém překladu. Ku škodě 

bádání,  archivní dokumenty příslušného stavebního úřadu (dnes působícího ve Cvikově) byly 

v poválečném období skartovány. Tudíž nebyla žádná šance, najít cenné stavební výkresy 

jednotlivých usedlostí. Naopak dobře dochovaným a velmi hodnotným dokumentem jsou 

zachované dokumenty z celoplošného sčítání lidu z let 1881 a 1921. Ty nesou uchované údaje 

nejen o počtech, ale i o pohybu obyvatelstva, velikosti rodin, povoláních a subsistenci, včetně 

počtů hospodářských zvířat.10 

  

  

                                                           
10 STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV V ČESKÉ LÍPĚ, Sčítání lidu 1881, Karton Mařenice 
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2.2.3.  Soukromý archiv Ladislava Pavýzy 

 Ladislav Pavýza (1937 – 2014) byl osobností, která v Mařenicích a okolí vstoupila ve 

všeobecnou známost. Narodil se v Kralovicích v západních Čechách a posléze vyrůstal 

v Praze. Po válce začal s rodinou jezdit do Dolní Světlé na letní byt do opuštěné roubené 

chalupy. Později sám zakoupil další roubený dům, který jako rekreační chalupu a posléze i 

trvalé bydlení využíval až do své smrti. V důchodovém věku se začal vice zajímat o místní 

historii Dolní Světlé i jejího okolí. Jako amatérský badatel a sběratel starých pohlednic začal 

navštěvovat okresní archiv v České Lípě i jiné instituce, snažil se kontaktovat poslední 

pamětníky, shromaždoval staré pohlednice, plány a fotografie. Výsledkem jeho usilovné 

práce jsou čtyři svazky textu  ,,Ohlédnutí za minulostí‘‘, které nesou mnoho cenných faktů o 

lokální historii. První dva svazky jsou monograficky zaměřeny na obce Horní a Dolní Světlá, 

ke kterým měl nejbližší vztah. Ve svazcích nechybí údaje přeložené z původních německy 

psaných kronik, ze starých policejních a soudních zápisů, z jiných dokumentů. Jsou zde 

popsány i situace kolem světových válek a příběhy z poválečného období. Nejde pouze o 

faktografické přehledy, ale o literární zpracování cenných materiálů. Třetí svazek se zabývá 

sousedním údolím Hamerského potoka, ve kterém byla v minulosti vystavěna četná technická 

zařízení na vodní pohon. Právě jejich historii na základě archivních materiálů Ladislav Pavýza 

zpracoval, což později posloužilo jako cenný pramen pro publikaci Technické stavby na vodní 

pohon na Cvikovsku. Poslední Pavýzův svazek, nazvaný Pozdní sběr obsahuje příběhy a 

texty, které se do předchozích tří prací nevešly. Jedná se o různé osobní vzpomínky osobností, 

které byly s obcemi a okolím nějakým poutem spojeny. Některé texty se přímo dotýkají i 

Mařenic a proto byly pro tuto práci obzvláště přínosné. Mimo to, sám Ladislav Pavýza, dokud 

žil, poskytnul pro vznik této práce mnoho materiálu, kontaktů i motivace, takže jeho zásluhy 

jsou neocenitelné. Zdroje, ze kterých čerpal, byly také inspirací, kde hledat další informace.  

 

 2.2.4.  Obecní kronika Kunratic 

 Mnozí kronikáři, zejména na počátku dvacátého století plnili svůj úkol nadstandardně a 

kroniky se stávaly vlastivědnými monografiemi.  Dobrým příkladem takové monografie je 

Kronika obce Kunratice u Cvikova (něm. Kunendorf), která je od Mařenic vzdálena asi 4 

kilometry jižním směrem. Její autor, Karl Bundesmann, který byl původně okresním 

četnickým strážmistrem se psaní kroniky věnoval ve svém stáří. Kronika vznikala mezi lety 

1914 až 1923. Bundesmann, který jako rodák pamatoval první polovinu devatenáctého století 

mohl zapisovat vlastní vzpomínky, nebo i vzpomínky, které zachytil z vyprávění generace 

svých rodičů a prarodičů. Je velké štěstí, že informace, které nashromáždil, považoval za 

potřebné uchovat pro další generace. Jeho kronika začíná obvyklým představením terénu, 

přírodních podmínek a podnebí. Dále obsahuje statistické údaje, jako počty obyvatel, počty 

v jednotlivých profesích, náboženské vyznání apod. Vedle toho však kronika obsahuje mnoho 

informací, které musel Bundesmann psát vyloženě s vědomím etnografické práce ve smyslu 

Volkskunde. Vedle údajů o národnostím původu a nářečí obyvatel detailně popisuje jejich 

duchovní život, výroční zvyky, pověsti, pověry nebo náboženské obřady. Dále následuje 

deskripce lidového oděvu, stravy, obydlí, hospodaření. Zde zachází do takových detailů, 

jakými jsou typy a vývoj zemědělského náčiní nebo druhy pěstovaných plodin. Jedná se o 
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popis v souladu s tehdejší národopisnou prací, přesto Bundesmann nezůstává u popisu 

aktuálního stavu z roku 1923, velmi často komparuje stav věcí s dobou jeho mládí v první 

polovině devatenáctého století. Všímá si, jak se v průběhu času střídala móda, ať už co se týká 

stavitelství, výzdoby obydlí, zahradničení nebo odívání a účesů.11 Studium této kroniky bylo 

možné především díky Tomáši Novákovi, který v roce 2012 náročný text psaný kurentem 

přeložil a přepsal do strojopisu. Bez jeho práce by tak bylo studium tohoto materiálu velmi 

náročné. 

 2.2.4.  Výpovědi informátorů 

 V terénu se podařilo najít poslední informátory (respondenty, kteří pamatují život 

v Mařenicích v předválečném období a mají v obci trvalé bydliště. Další informátoři přišli do 

obce v poválečném období s rodiči. Usadili se zde k trvalému bydlení, nebo začali využívat 

některou z usedlostí jako rekreační objekt, ve kterém se eventuelně v pozdějším věku usadili 

natrvalo. Během rozhovorů s informátory se podařilo nashromáždit řadu pozoruhodných 

postřehů z každodenního života obce, což bylo zejména u období předválečného neocenitelné. 

Výpovědi informátorů byly získávány během neformálně vedených rozhovorů, ve kterých se 

autor snažil získat informace kvalitativního charakteru. Z jedné výpovědi nelze tedy usuzovat, 

že taková skutečnost byla ve všech domácnostech, ale na druhou stranu bylo možné získat 

informace, které by kvantitativním výzkumem zůstaly skryty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 BUNDESMANN, K. Obecní kronika obce Kunratice, Český překlad Tomáš Novák 2012, Nepublikováno, 

Kunratice u Cvikova 1923 - 1931 
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3. Teoretická část 

3.0. Pojem lidové stavitelství v odborné literatuře 

 Lidové stavitelství je fenomén, kterým se etnologie a příbuzné vědy zabývají prakticky od 

svého vzniku. V devatenáctém století etnologové v lidových stavbách nacházeli etnické 

prvky, ve dvacátém století si všímali regionálních forem a později sociálních znaků. Někteří 

začali spolupracovat s historiky umění, nebo archeology středověku. Později byla středem 

diskursu především funkce obydlí, která zajímala rovněž demografy a sociální antropology. 

S rozvojem muzeí v přírodě začal být uplatňován historický přístup. Ten popřel starší 

dogmata o etnické a regionální omezenosti, prioritou se stal výzkum rozšíření konstrukčních 

prvků, jejich genetické souvislosti i funkčního využití staveb. Došlo k vyvrácení myšlenky, že 

nositelem národní kultury jsou pouze vesnické selské vrstvy, a z toho důvodu začaly být 

zkoumány také vrstvy řemeslnické a dělnické. V současnosti již zájem etnologů není omezen 

způsobem obživy obyvatel. Přehodnocena byla také doba zániku tradiční lidové kultury. 

Lidová architektura byla součástí životního stylu, který na většině území zaniknul. Zůstává 

však pozměněná funkce a odkaz obohacující moderní společnost.12  

 Pojmem lidové stavitelství zpravidla rozumíme soubor projevu vzešlých z činnosti 

lidových stavitelů, vytvořených v duchu představ, názorů, potřeb, požadavků a tradic lidu. Při 

genezi a formování projevu lidového stavitelství působil vliv geografického a klimatického 

prostředí, dále hospodářské, společenské a kulturní poměry, psychické založení příslušné 

etnické skupiny, tradice a další okolnosti. Účelové, mimoestetické funkce dominovaly 

v lidovém stavitelství nad funkcí estetickou. Nejčastěji se název lidové stavitelství používá 

pro stavby, ke kterým se nehlásí žádný autor. Tím se dává najevo, že bez osobnosti tvůrce se 

takové stavby neřadí ke skutečné architektuře. Vedle širokého pojmu lidové stavitelství se 

však velmi často vyskytuje pojem lidová architektura. Tento pojem je komplikovanější, 

protože zahrnuje právě pojem architektura, kterým rozumíme stavitelské umění, vytvářející 

díla, jejichž hmotou, opracováním, tvarem, prostorem, barvou a světlem má být dosaženo 

nejen požadovaného praktického účelu, nýbrž i uměleckého odrazu ideové náplně 

společenského světa. Za architekturu lze označit každou jednotlivou stavbu jevící 

architektonický záměr. Právě lidová architektura znamená soubor stavebních projevů, nebo 

samotný objekt tvořený lidovými staviteli, u nějž je vedle funkce účelové zřejmý také 

estetický záměr. Pokud pojmem lidové stavitelství rozumíme obecnou činnost lidových 

stavitelů, tak lidová architektura pojmově postihuje především vizuální stránku jejich práce. 

Důležité je si povšimnout dichotomie lidový – nelidový, který se v této souvislosti používá. 

 Pojem lidová architektura vychází ze skutečnosti, že ve střední  a východní Evropě býval 

způsob života privilegovaných vrstev odlišný od života vrstev neprivilegovaných. V západní 

Evropě však odborníci přicházejí se zcela jiným přístupem. Používají pojem původní 

architektura, tedy architektura vernakulární (vernacular architecture).13 Do tohoto vymezení 

spadají všechny stavby, jejichž forma geneticky souvisí s prvotními konstrukcemi. Zahrnuje 

                                                           
12 LANGER, J. Lidové stavby v Evropě, Grada Publishing, Praha 2010, s. 9 - 12 

13 LANGER, J. Lidové stavby v Evropě, Grada Publishing, Praha 2010, s. 9 
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proto i mosty, mnohé městské domy, správní budovy, školy, hostince a další různé stavby 

kromě šlechtických paláců, klášterů a větších chrámů, na kterých se projevily historické 

umělecké slohy. Například v jižní Evropě je složité na první pohled rozeznat, které kamenné 

stavby sloužily vrchnosti a které poddaným, jelikož všechny vycházejí z dlouhé tradice 

antického stavitelství. Podobná situace panuje například ve Skandinávii, kde dřevěná obydlí 

vrchnosti se příliš nelišila od ostatních. 

 Charakteristickým rysem lidové architektury je použiti místních stavebních materiálu, od 

osmnáctého a devatenáctého století i regionální diferenciace, spočívající především ve 

vizuálních (architektonických) detailech, které zformovala a udržovala tradice. Některé prvky 

byly zformovány z představ lidu, další přejaté z jiného prostředí. Individualismus narážel u 

lidové architektury na sociální kontrolu ze strany kolektivu (lokální komunity). Tato cenzura 

přijímala pouze to, co bylo pro komunitu vhodné, odpovídající zkušenostem a vkusu. Inovace 

vizuální i technické stránky lidových staveb záležela na vkusu a invenci tvůrců. Ovšem pokud 

nový prvek nepřijal kolektiv, neměl šanci se uchytit a rozšířit. Stavitelé venkovských staveb 

byli zpravidla anonymní, často nevyučení tesaři, kameníci a zedníci. Řemeslo se zpravidla 

předávalo z otce na syna. V některých oblastech se proslavily celé tesařské party, které 

pocházely z jedné vesnice. V Čechách se kupříkladu proslavily party tesařů z Pojizeří pod 

vedením Jana Chaloupeckého a Jana Šídy, dále to byli Pekař z Ohrazenic, Fant ze Svijan, 

Rulec z Březiny, Bartoš z Trávníčku a jiní. Naopak v jižních Čechách vynikli zedníci, jako 

Bursa, Paták, Brener, Šochové i jiní. Stavitelé, hlavně zedníci a tesaři opouštěli svoje bydliště 

a vydávali se na delší vzdálenosti za sezonní prací. Odtud pocházely zdroje inovací a 

inspirace, se kterými se následně vraceli do svých působišť. Každý stavitel mohl mít svůj 

rukopis, který jej prozrazuje, aniž bychom často znali jeho jméno. Takový rukopis se mohl 

promítat do štukové výzdoby zděných staveb, do skladby prkenných lomenic, řezbářském 

ornamentu uplatněném na okřídlí oken nebo dveří. 14 

 Práce se zabývá i lidovým bydlením, které s architekturou souvisí. Pojmem bydlení 

rozumíme způsob života především uvnitř bytu a zčásti i mimo byt, tj. v domě a jeho 

bezprostředním okolí. Bydlení je složitý systém tvořený technickými, ekonomickými, 

sociálními a územními prvky, které jsou si navzájem závislé a dobově podmíněné. V lidovém 

bydlení hraje důležitou roli tradice. Srozumitelněji řečeno, výzkum lidového bydlení má 

odhalit užívání obydlí lidových vrstev, jeho provoz a detaily. 15 

  

 

  

 

  

 

                                                           
14 FROLEC, V.- VAŘEKA, J. Encyklopedie Lidová architektura, SNTL, Praha 1983, s. 114 

15 Ibid., s. 114 
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3.1. Místní názvy a jejich použití 

 Před přiblížením geografických a topografických rysů okolí Mařenic je namístě vyjasnit 

použitá pojmenovaní, bez kterých by nebylo možné se v práci i v terénu orientovat. 

Zkoumaná lokalita a její okolí má totiž specifikum, způsobené historickým vývojem ve 

dvacátém století. Až do období druhé světové války, v souladu s převahou německy 

mluvícího obyvatelstva, zde dostávaly krajinné útvary, místa i sídla pomístní názvy 

v německém jazyce, nebo jeho dialektech. Tento nominativní systém, na rozdíl od vnitrozemí, 

neustoupil ani po pádu Rakouské monarchie. Po vzniku ČSR sice začaly být produkovány 

státní kartografií plány, na kterých se objevovaly tu a tam české názvy, presto, převaha 

místních jmen zůstávala stále německá. Tyto pomístní názvy a pojmenování vznikaly, jako i 

v českém prostředí, z dlouhodobé znalosti místní krajiny usedlíky. Při práci s historickými 

archiváliemi je znalost těchto původních názvů nezbytná. Po druhé světové válce a odsunu 

většiny německy hovořících, začala být původní jména pro úřední potřeby poměrně rychle 

nahrazována českými ekvivalenty. Často docházelo ke slepě mechanickému překladu, který 

mohl ztratit původní vyznění. Například současný název vrchu Kulich, který je od Mařenic 

jen nedaleko vzdálen, zněl původně Kulichsberg nebo Gulichsberg. Pokud se podíváme na 

historii držby okolních polností, vidíme, že patřila selskému rodu Gulichů, jejichž jméno se 

v okolí četně vyskytovalo. Přesný název by tedy byl snad Gulichova hora, z čehož vznikla 

pozdejsi zkomolenina. Některá další pojmenovaní vznikla nově. Hlavní vodní tok Zwittelbach 

byl úředně nazván Svitávkou. Sousední obec Glassert dostala pojmenování Trávník, 

vzdálenější vesnice Rohrsdorf dostala název Svor, což je pojmenování horniny, která se však 

v okolí vůbec nevyskytuje.  

 Samotný název obce Mařenice je stále obklopen nejasnostmi. Údajně, v nejstarší zmínce 

ze 14. století je obec zvána Marzenic 16 , což by mohlo vycházet ze jména lokátora. 

V německých kronikách se pro změnu píše ze název Mergthal vzniknul lidovým 

zjednodušením starších názvů Mergenthal, Merkenthal, Marginthal nebo Marienthal. 17 

Poslední možnost (Mariino údolí), ke které nejvíce pasuje český překlad, však není příliš 

pravděpodobná, protože kostel Sv. Marie Magdaleny byl v obci postaven až v pozdější době. 

Zavedený německý název pro obec byl minimálně od osmnáctého století Gross Mergthal a 

Klein Mergthal pro sousední menší obec. Po vzniku českého pojmenován Mařenice, dostala 

sousední obec jako ekvivalent zmenšeninu: Mařeničky. V této práci budou primárně uváděna 

aktuální česká jména, která jsou úředně platná, ať už pro geografické útvary, přírodní lokality, 

vodní toky i sídla. V závorce pak budou uvedeny původní německé názvy, které latentně stále 

v povědomí, zůstávají některými dodnes používány.  

 

 

                                                           
16 PEŠTA, J. Encklopedie českých vesnic, díl V. Liberecký kraj, Libri, Praha 2011, s. 186 - 187 

17 KOCH, D. Heimatkunde der Gerichtbezirk Deutsch- Gabel und Zwickau in Böhmen, Deutsch – Gabel 1923, 

Archiv L.Pavýzy. 
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3.2. Geografické vymezení lokality  

 Následující podkapitola nepopisuje vyčerpávajícím způsobem veškeré přírodní poměry ve 

zkoumané lokalitě. Jde spíše o snahu přiblížit podmínky, které mely zásadní vliv na 

konstrukci obydlí. Pro popis lokality, ve které se obec Mařenice nachází, nebyly použity 

pouze aktuální materiály, nýbrž i archivní zdroje, které se ,,vlastivědným popisem‘‘ kraje 

zabývaly. Roku 1923 jsou Mařenice popisovány jako obec s 259 domy a 947 obyvateli 

nacházející se hodinu chůze od Cvikova v údolí Světlého potoka, toku se silným spádem, 

tekoucího od severu na jih. Obecní kostel se nachází na malé výšině a obec se rozprostírá v 

údolí obklopeném na západě výšinami Naděje a Hamru. Okolí obce je ohraničeno řadou 

kopců, z nichž nejznámější je Jezevčí vrch (Limberg, 664 m), Kalvárie (Kalvarienberg), Ovčí 

vrch (Schafenberg), Zámecký vrch (Schlossberg), Soví vrch (Eulenberg), Kamenný vrch 

(Steinberg) a další. Nejvyššími vrcholy v okolí 10 km jsou hraniční Luž (Lausche, 793 m) a 

Hvozd (Hochwald, 750 m).18 Obec samotná se nachází v nadmořské výšce kolem 400 m. n. m. 

na pískovcovém podloží. Klima je zde objektivně chladnější a vlhčí, než ve vnitrozemí, presto 

se oblast řadí stále do mírně teplé klimatické oblasti (nejchladnější její stupeň). Vzhledem 

k členitosti terénu jsou i v nejbližším okolí pozorovatelné klimatické rozdíly, způsobené 

odlišnou nadmořskou výškou. Rozdíly v polohách obcí na Svitávce jsou stupňovité, od poloh 

nížinných až po podhorské svahy. Nejnižší obce se nacházejí kolem  300 m. n .m. a nejvyšší 

historické osídlení je na Myslivnách 650 m.n. m., kilometr od původní zemské (a dnes státní) 

hranice. Rozdíly v klimatu jsou nejlépe pozorovatelné v zimním období, na výšce a stavu 

sněhové pokrývky. Podobné rozdíly jsou v geologických podmínkách. Na dolním toku potoka 

jsou půdy těžší, v Mařenicích písčité lehčí, a v nejvyšších polohách půdy kamenité a méně 

úrodné. Možnosti obhospodaření půdy měly vliv na objem úrody a z toho plynoucí velikost 

hospodářství. V nejvyšších polohách se méně stavěly rozsáhlé patrové usedlosti s velkými 

stodolami, převládala řemeslná obživa. Geomorfologické podmínky měly vliv i na stavební 

materiály.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
18 KOCH, D. Heimatkunde der Gerichtbezirk Deutsch- Gabel und Zwickau in Böhmen, Deutsch – Gabel 1923, s. 

8 -9 
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3.3 Etnografické vymezení místních projevů lidového stavitelství 

 Potřeby typologie lidových domů vznikly už v 80. letech 19. století, mimo jiné 

z praktických důvodů pořádání Národopisné výstavy českoslovanské v Praze. Následovala 

klasifikace dle Karla Chotka, který určil 15 domovních forem, ovšem oblast osídlenou 

německým etnikem v severních Čechách nezmínil. J. Šanda pak ve čtyřicátých letech 

klasifikoval forem 19 (dům severočeský vyčleňuje vedle typu turnovského a pojizerského, též 

pak od domu severozápadních Čech), toto dělení přejal také O. Máčel. Významnější se jeví 

klasifikace Emanuela Baláše, který vyčlenil forem 46. Z jeho kategorií zástavbě ve zkoumané 

obci ,, oblast patrového, zřídka přízemního domu se soustavou podpěrných sloupů – 

podvážkou‘‘ (snad podstávkou) v severních Čechách. 19 

 Klasifikace lidových domů nebyla prováděna podle závazných kriterií, jednotlivé se 

shodovaly podle výrazných odlišujících znaků, ať už to byl stavební materiál, forma dvora, 

nebo uspořádání štítu. Typ domu lze stanovovat podle jednoho i více znaků, ne nahodilých, 

měly by respektovat historický vývoj, protože některé nápadné znaky vznikaly druhotně, 

mnohdy až od druhé poloviny 18. století. Mnohé jevy vznikly až s příchodem emancipace 

selského stavu po zrušení roboty a rozvoji možností cechovních mistrů. Proto dle Vařeky 

ubývá rozlišujících znaků, pokud jdeme proti proudu času. 20 

 

 Diferenciace regionů lidové architektury je záležitostí především osmnáctého a 

devatenáctého století. Ve starších dobách se regionální diferenciace mezi stavbami zpravidla 

neprojevovala a na celém českém území pravděpodobně vznikaly stavby s konstrukcemi 

slovanského původu (konstrukce vyplétaná a drážková) Rozdíly se vyskytovaly spíše podle 

sociálního postavení. Od 14. Století se výrazněji začala projevovat roubená konstrukce domů, 

která byla charakteristická až do konce vývoje lidové architektury. Z malých, 

jednoprostorových staveb se od 13. století rozšířil u německých kolonistů i domácího 

obyvatelstva dům trojdílný. Němečtí autoři v dřívějších dobách tvrdili, že trojdílný dům 

chlévního typu je germánského původu, kdežto dům komorového typu původu slovanského. 

Toto tvrzení je v dnešní době vyvráceno a naopak se předpokládá, že starší forma trojdílného 

domu byla typu komorového ve složení jizba- síň- komora.21 Chlévní typ domu (skládající se 

z jizby, síně a chléva přístupného ze síně) se později vyvinul v oblastech s drsnějším 

klimatem, kvůli potřebě obsloužit dobytek bez vycházení ven. Od sedmnáctého století se pak 

začaly v severních Čechách rozšiřovat domy smíšeného typu, nazývané komoro-chlévní. Na 

Českolipsku byly komory budovány od sedmnáctého století ve vznikajících patrech nad 

chlévy. V oblasti Lužických hor pak vznikaly i domy komorového typu v případě, že jejich 

obyvatelé se zabývali domácím řemeslem místo zemědělství. Z etnologického hlediska se tak 

Mařenice nacházejí v oblasti severočeského trojdílného (roubeného) domu chlévního typu. 

                                                           
19  BALÁŠ, E. 

  
20 BAHENSKÁ M. – WOITSCH J. Josef Vařeka české etnologii (Výbor studií vydaných k 80. narozeninám), 

Etnologický ústav AV ČR, Praha 2007. s. 221 – 238 

21  VOJTÍŠEK, B. – VAŘEKA, J. Lidová architektura v severních Čechách, Okresní vlastivědné muzeum 

v České Lípě, Česká Lípa 1999, s. 20 
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 Jako charakteristický znak severočeského domu (trojdílného, roubeného) je uváděno jeho 

dvojpodlaží, jehož vznik byl podmíněn sociálně – ekonomickými činiteli, které závisely na 

přirodních poměrech a způsobu obživy.22 Patrové domy v oblasti širšího regionu nestavěli jen 

sedláci, nýbrž i menší sedláci a chalupníci, pouze v menší velikosti. Ve vyšších polohách se 

podařilo zúrodnit menší plochy půdy a tím pádem hospodářství nebyla tak velká. Převažovala 

zde podomácká výroba. To se týkalo německé části Podještědí i jižní strany Lužických hor, 

kde se Mařenice nacházejí. Právě proto zde byly, oproti úrodnějšímu Českolipsku, velké 

patrové usedlosti v menšině. Přímo v Mařenicích se mohl nejvyšší počet patrových domů 

pohybovat mezi 40 až 50. Také v sousedních Kunraticích byla patrových domů méně, než 

třetina. Zbytek domů byl přízemní nebo polopatrové konstrukce. I v takových případech se 

však dvojpodlaží uplatnilo v podobě vestavěných světniček v podkroví, nebo polopatře. 

V sousedním Podještědí se rozšíření druhého podlaží řešilo budováním kolmých světniček 

nad síní, česky zvaných vejpustek.23 V Lužických horách bylo oproti tomu běžné prosvětlení 

podkrovních světniček vikýři zvanými ,,Hundehütte‘‘  ( ,,psí bouda‘‘), nebo  velmi typickými 

pásovými vikýři s řadou okének nazývanými ,,Hecht‘‘ (,,štika‘‘, ,,štičí tlama‘‘).24 Polopatrová 

konstrukce domu je pro zdejší oblast také typická. Na přízemní konstrukci, kde byla 

minimálně světnice roubená, byl nastavěn roubený věnec, který mohl konstrukčně stát přímo 

na roubení přízemí, anebo byl často rozměrově větší a byl vynášen systémem sloupků a 

rozpěr- tzv. podstávkou (něm. Umgebinde).25 Srub světnice (nebo i dalších prostor) tak zůstal 

konstrukčně samostatný, což bylo výhodou, protože nebyl zatěžován váhou polopatra a krovu. 

V případech, že bylo budováno stavení patrové, podstávka vždy patro vynášela.  Sklon 

střechy byl u starších přízemních a polopatrových objektů strmější. Stavební sloh odpovídá 

způsobu života německého obyvatelstva, tj. střechy jsou vysoko uzavřené, aby nahoře bylo 

dost místa pro uložení zařizovacích předmětů a hospodářských produktů. V přízemí se 

nachází obytná světnice a nad ní obytné patro, a nad ním obilnice. .  

 S budováním pater přišlo rozšíření hrázděné konstrukce, která se vyvinula v západní 

Evropě a ve středověku našla v Čechách uplatnění zejména v městské architektuře. U 

lidových roubených staveb na území Horní Lužice v Sasku, ležící těsně za zemskou hranicí, 

se při budování pater hrázděná konstrukce používala výhradně. Patra zde rovněž byla 

vynášena podstávkou a tak vzniknul pro tento region charakteristický typ hornolužického 

domu, který se od domů na české straně příliš neliší a bývá řazen do jednoho regionu. Na 

rozdíl od situace v Horní Lužici však na české straně Lužických hor nevznikaly patra vždy 

hrázděnou konstrukcí. Naopak značná část domů v pásu řadových vesnic na Svitávce má 

patra roubená.  Patrový dům roubený, se vyvinul jako ojedinělý fenomén v oblasti mezi 

Lužickými horami, Turnovskem, Boleslavskem a Mělnickem. Roubení patra bylo vynášeno 

přímo podstávkou a tak opět bylo konstrukčně zcela nezávislé na roubeném přízemí, podobně 

jako v případě domů polopatrových. Hrázdění však v Mařenicích a okolí bylo charakteristické 

především v konstrukci štítů a později i polopater.  Jestliže u selských usedlostí vznikla 

                                                           
22 VOJTÍŠEK, B. – VAŘEKA, J. Lidová architektura v severních Čechách, Okresní vlastivědné muzeum 

v České Lípě, Česká Lípa 1999, s. 18 
23 TECHNIK, S. Lidové stavby na Českodubsku, Nakladatelství RK, Liberec 2009 

24 MATTHES, A. Kleines Lexikon von Umgebindehaus, Lusatia Verlag, Bautzen 2009, s. 27 

25  Ibid. s. 54 
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potřeba budování pater hlavně z důvodu potřeby úložiště hospodářských produktů (komor), 

tak v přízemních a polopatrových domech byla podlaží v podkroví budována z jiných důvodů.  

Přízemní domy totiž původně neměly podkroví obytné, nýbrž pouze úložné a místo prkenné 

podlahy zde byla obyčejně tlustá vrstva udusaného jílu.  V domkářských usedlostech bylo 

hlavním zdrojem obživy domácké řemeslo. Jeho provozování často zabíralo obytnou světnici, 

zejména v případě rozměrných tkalcovských stavů. Proto začaly být během devatenáctého 

století budované podkrovní světničky užívané jako úložné komory i jako ložnice. Novější 

patrové domy, budované na začátku dvacátého století už měly prvotně budované ložnice 

v patře.  

 Se vznikem roubeného, či hrázděného patra souvisí úzce existence pavlače. Pavlač se 

vždy nacházela na nádvorní stěně, jíž byla původně předsazena. V Mařenicích, jako v širší 

oblasti kolem Cvikova nebyla nikdy pavlač vedena po celé délce stěny, ale jen v její části. Na 

rozdíl od dlouhých pavlačí na Českolipsku, Pojizeří a Kokořínsku, zde nikdy nebyla 

konstruována nad roubenou stěnou světnice. Na nedalekém Českodubsku byly místo pavlačí 

budovány štíty s otevřenou loggií, nazývané ,,horské lomenice‘‘.26  Zkrácená pavlač, jaká se 

v Mařenicích vyskytovala, začínala zpravidla nad vstupními dveřmi do síně, nad nimiž svým 

předsazením tvořila kryté zápraží a pokračovala na zadní roh stěny nad chlévem nebo 

komorou. Někdy byla pavlač částečně podezděna, čímž se rozšířil prostor chléva, nebo 

komory. Polopatrové domy s archaickým strmým krovem a pavlačí jsou k nalezení ještě 

v terénu. Někdy ovšem mají  pavlač druhotně odstraněnou (č. p. 69), nebo vyzděnou (č. p. 75) 

. Jak vypadal polopatrový dům (bez podstávky) se archaickým krovem bez přesahu, 

hrázděným štítem a  boční pavlačí dokládá dochovaný dům č. p. 158 v centru Mařenic. Již na 

počátku dvacátého století začaly být staré pavlače likvidovány a celé střechy často 

nahrazovány novějšími typy krovu.  

 Uspořádání půdorysu do trojdílného systému se uplatňuje na většině domů, prakticky vždy 

u domkářských a chalupnických usedlostí. Oproti tomu velké statky mají půdorys složitější. 

Stáje pro koně byly situovány vedle síně a teprve za nimi byly chlévy pro ostatní dobytek. 

V přízemí, k okapové stěně odvrácené od dvora se začaly přistavovat úzké druhé trakty, 

v nichž se nacházela světnička, ale i dřevníky, chlévy a další prostory. Světnička, do které byl 

přístup dveřmi ze světnice, často sloužila jako výměnek, v pozdějším období se však mohla 

stát oddělenou kuchyní, nebo naopak komorou k ukládání věcí i ke spaní. S budováním traktů 

dostávaly štítové stěny asymetrický tvar, kterému se někdy říkalo ,, kobylí hlava‘‘ (něm. 

Frackdach). 27  U některých větších usedlostí byl druhý trakt organicky začleněn do 

novostavby (patrně mlýn č. p. 57 a statek č. p. 130.)28 Jestliže u selských usedlostí vznikla 

potřeba budování pater hlavně z potřeby úložiště hospodářských produktů (komory), tak 

                                                           
26 TECHNIK, S. Lidové stavby na Českodubsku, Nakladatelství RK, Liberec 2009, s. 14 

27 VAŘEKA, J. Česko- německý a německo český slovník vybráného názvosloví lidového domu a bydlení, 

Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV – oborové středisko vědeckých informací, Praha 1977, s. 17 

28  Dle vizuálního průzkumu v terénu, z něhož vyplývá, že na těchto domech se nedají pozorovat stopy po 

druhotném přibudování druhého traktu. Oba trakty jsou kryty jedním symetrickým krovem a roubení je v celé 

šířce štítové stěny bez viditelných stop napojování. (Srov. s domem č. p. 41, který je bez podstávky. První trakt 

je starší, z křivých ručně otesaných trámů a druhý je již novější podle trámů rovně řezaných. Navíc je kryt 

asymetrickým krovem.) 
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v přízemních a polopatrových domech byla podlaží v podkroví budována z jiných důvodů. Ve 

většině domkářských usedlostí bylo hlavním zdrojem obživy domácké řemeslo. Jeho 

provozování často zabíralo obytnou světnici, zejména v případě rozměrných tkalcovských 

stavů. Proto začaly být během devatenáctého století budované podkrovní světničky užívané 

jako úložné komory i jako ložnice.29 Novější patrové domy, budované na začátku dvacátého 

století už měly prvotně budované ložnice v patře.  

 Z rozličných archivních pramenů, z nichž některé zde byly již představeny, je možné 

vytvořit určitou představu, jak mohla obec a život v ní od devatenáctého století vypadat. 

Dochované prvky v současném terénu pak pomáhají vysvětlit některé nejasnosti. Nejprve je 

nutné nastínit v jakém stavu vypadala okolní krajina, která byla místními označována jako 

Hornozemsko. 30  Oproti dnešnímu stavu zde bylo méně lesů, které byly intenzivněji 

exploatovány, především ze sociálních důvodů. Řada obyvatel byla existenčně závislá na 

sběru paliva, lesních plodů a hub, které sbírala nejen pro vlastní potřebu, ale na prodej pro 

živobytí. Někteří prodávali vedle toho vypraný písek na drhnutí, otýpky, smolničky, byliny a 

další přírodní produkty.31 Odbyt se odehrával v okolních městech, hlavním odbytištěm byl 

poněkud překvapivě Varnsdorf v Dolnozemsku dostupný přes kopcovitý terén, přes dvě 

hodiny pěší chůze. Lesy patřily různým majitelům, z nichž někteří zakazovali na své pozemky 

vstup a sběr čehokoliv. Tak se choval například majitel lesa na Sovím vrchu (Eulenberku). Ve 

státních lesích byl sběr borůvek v období první republiky možný pod podmínkou pořízení 

legitimace, asi za 60 haléřů. Obyvatelé vesnice zpravidla nemohli kácet velké stromy, a tak 

byly jako palivo sbírány větvě, po celý rok. Velkou měrou to byla práce žen, které do lesa 

chodily s nůšemi. Z lesa byla sbírána také tuhá lesní tráva a kapradí, která sloužila 

k sezonnímu obkládání domů. 32 

 Jak již bylo řečeno, osou obce, která je charakteristickým řadovým sídlem z období Velké 

kolonizace, byl vodní tok, který sledovala cesta. Ve větších odstupech stály po obou stranách 

selské usedlosti, od kterých se  kolmo táhly příslušné, rovnoběžné plužiny až k lesu. Plužiny 

byly odděleny mezemi a často mohlo jít o více užších, rovnoběžných lánů. Např. u Lofflerovy 

usedlosti č. p. 130 vedla středem jeho plužiny cesta na které byly navíc v celé délce vysázeny 

ovocné stromy. Síť polních cest začala být potřebná se zánikem trojpolního systému 

s potřebou intenzivní polní práce a větší mechanizace obdělávání půdy. Mezi těmito velkými 

selskými usedlostmi se nacházely menší domy chalupníků a domkářů. Celé pozemky nebyly, 

kromě sadů zpravidla oploceny, výjimkou byly předzahrádky u domů. Centrum obce tvořil 

kostel na návrší se hřbitovem, který v řadě podél cesty obklopovaly důležité budovy jako 

škola, fara, hostinec, později poštovní úřad, policejní stanice, záložna, ordinace lékaře apod. 

Obec tedy přirozeně neměla žádnou náves, centrum tvořil pouze tento úsek hlavní 

komunikace. Potok využívaly pro svůj pohon také tři mlýny, které měly vždy vybudovaný 

                                                           
29 Dle sčítání lidu z roku 1881 byla obživa obyvatel přízemních objektů (domkářských usedlostí) především 

námezdní tkalcovství, které vyžadovalo přítomnost minimálně jednoho tkalcovského stavu v domácnosti. 
30 Výpověď informátorky č. 1 z roku 2014 
31 NOVÁK, T. Český překlad Obecní kroniky obce Mařenice z let 1923 – 1941, Nepublikovaný strojopis, Praha 

1993 
32 Výpověď informátorky č. 1 z roku 2014 
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odbočný napájecí náhon se stavidlem a odtokový kanál.33 V kronice je též zmínka o bělidle 

provozovaném v č. p. 200, nacházejícím se daleko od potoka. Vodní kolo mělo být údajně u 

nedalekého mostu, ale jak celý systém fungoval, není z dohledaných materiálů zřejmé.34 

Vodní tok obklopovaly vzrostlejší stromy, a k usedlostem byl vysazován jeden, nebo více tzv. 

kmenových stromů z důvodu ochrany obydlí.  

   Sklon střechy byl u starších přízemních a polopatrových objektů strmější. Stavební sloh 

odpovídá způsobu života německého obyvatelstva, tj. střechy jsou vysoko uzavřené, aby 

nahoře bylo dost místa pro uložení zařizovacích předmětů a hospodářských produktů. 

V přízemí se nachází obytná světnice a nad ní obytné patro, a nad ním obilnice. Tento starý 

typ střechy (původně krytý došky a šindelem) byl bez velkých přesahů, jen na okapové straně 

směrem do dvora se rozšiřovala nad zastřešenou pavlačí. Pavlače v této oblasti nikdy nesahaly 

přes celou okapovou stranu. Vždy byly budovány nad zadní částí domu, takže nikdy nekryly 

přední část s roubenou světnicí. Začínaly zpravidla nad vstupními dveřmi, před kterými svým 

přesahem tvořily kryté zápraží a končily na zadním rohu domu. Jejich funkce byla původně 

čistě účelová. Vstupovalo se na ně zpravidla z prostoru nad schodištěm ze síně a sloužily 

především k sušení- zemědělských produktů (např. cibule), bylin, ale i prádla a větrání peřin.  

Fragmenty archaických tvarů krovu s pavlačovým ,,výběžkem‘‘ jsou k nalezení ještě v terénu, 

někdy ovšem již s druhotně odstraněnou (č. p. 69), nebo vyzděnou (č. p. 75) pavlačí. Jak 

vypadala přízemní chalupa (bez podstávky) s boční pavlačí dokládá dochovaný dům č. p. 158 

v centru Mařenic. Již na počátku dvacátého století začaly být staré pavlače likvidovány a celé 

střechy často nahrazovány novějšími typy krovu.  

 Vedle obytného domu patřila k selské usedlosti stodola, která stávala na vhodném místě u 

příjezdu do dvora. Někdy také byla stodola konstrukčně spojena s obytným domem.  

Obvyklým místním typem byla stodola pilířová. Pilíře tvořené pískovcovými kvádry a později 

i pálenými cihlami tvořily nosnou konstrukci, na které byla posazena sedlová střecha, 

původně krytá opět došky a šindelem. Prostor mezi pilíři tvořila dřevěná výplň, buďto 

z prkenného bednění, nebo starší roubená varianta. Vyskytovaly se i stodoly hrázděné, u 

kterých výplň mezi trámy tvořily dřevěné špány omotané slaměnými povřísly omazanými 

hlínou. Mlaty byly dřevěné, nebo z udusaného jílu. V některých případech se vyskytovaly 

samostatně stojící zděné chlévy novějšího data, které měly v podkroví seník.  

  

3.5. Stavební materiál v místním lidovém stavitelství  

 Stavební materiál a z něho vyplývající konstrukce bývají spojovány s přírodními zdroji 

poskytujícími prvotnímu stálému osídlení nejsnadnější možnosti k budování obydlí. Pokud po 

počátku letopočtu docházelo k častému pohybu obyvatelstva, od druhé třetiny tisíciletí se 

osídlení stabilizovalo. Zemědělská obživa připoutala své obyvatele k půdě v důsledku 

                                                           
33 Mapy stabilního katastru, rok 1843, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, fond Stabilní katastr, dostupné 

on-line z: http// historickemapy.cuzk.cz , Indikační skica 
34 NOVÁK, T. Český překlad Obecní kroniky obce Mařenice z let 1923 – 1941, Nepublikovaný strojopis, Praha 

1993 
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zintenzivnění jejího obdělávání. V této fázi se rodil vztah k zemi, kterou bránili proti 

vetřelcům a ve které rozvíjeli svoji kulturu včetně stavitelství. Z tohoto prvotního stadia 

vycházející tradice považujeme za autochtonní. 35 

  

 3.5.1. Dřevěné stavby 

 Husté původní lesy se nacházely v mírném rovnoběžníkovém pásu od Švédska po Alpy. 

V teplejších klimatických obdobích se skládaly především z porostů dubu, lípy jilmu, javoru 

klenu a javoru mléče, v pahorkatinách z buku a jedle a smrku, modřínu a tisu v horách. 

V minulosti byla krajina Lužických hor porostlá právě takovým neprostupným pohraničním 

hvozdem, který jako v jiných okrajových pohořích dlouho odolával kolonizaci. V počátcích 

dějin českých zemí tudy vedly pouze zemské stezky, které umožňovaly obchodní styky se 

sousedními zeměmi. Dřevo bylo novými kolonisty logicky používáno jako dostupný stavební 

materiál.36 Ve starší literatuře převažuje názor, že lidé používali takové druhy dřeva, jaké 

poskytovalo místní prostředí. K tomu docházelo jen tam, kde si mohli vybírat právě 

kvalitnější dřeviny z původních lesů. Za nejkvalitnější stavební materiál byl považován dub 

s tvrdým, dlouho odolávajícím dřevem, dále jedle, modřín a smrk (snadno opracovatelné 

rovné kmeny). Při nedostatku materiálu používali stavitelé dřevo horší kvality bukové, 

borové, akátové, jasanové, topolové, nebo naprosto nevhodné olšové. Štěpné bukové dřevo 

bylo na nárožích roubeno s velkými přesahy a nerovnosti řešeny hliněnou omazávkou. 

Nároky na výběr kvalitního stavebního dřeva se projevily zejména v souvislosti se stavbami 

středověkých dřevěných kostelů. 37 

 Venkovský stavebník byl odkázán na materiál snadno dostupný a opracovatelný. Takovým 

bylo odedávna především dřevo. Volba materiálu závisela také na funkci budovy. Konstrukce 

dřevěných stěn, měla v prvotních formách zřejmě spojitost s konstrukcí ohrad a plotů. 

Jednoduchých konstrukcí ze dřeva bylo několik- sloupková, roubená a pletená. Je možné, že 

se tyto konstrukce vyvíjely současně a vlivem rozvoje tesařského řemesla nakonec převládla 

konstrukce roubená. 38 

  

Nedostatek vhodného dřeva byl  řešen i obchodem a dopravou. V minulosti byly 

například transportovány jedlové kmeny z Norska na Island, na kontinentu se plavily 

jehličnaté kmeny do přímořských přístavů, kde kvetl obchod se stavebním zbožím. Tento 

výnosný obchod vedl v novověku velkostatky k účelovému pěstování stavebního a 

průmyslového dřeva nejen pro stavitelství, ale i pro výdřevy důlních štol. Jsou doloženy 

                                                           
35 LANGER, J. Lidové stavby v Evropě, Grada Publishing, Praha 2010, s. 31 
36 KOL. AUTORŮ, Lužické hory, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, 

Ústí nad Labem 1976, s. 1 - 5 
37 LANGER, J. Lidové stavby v Evropě, Grada Publishing, Praha 2010, s. 32 - 41 
38 FROLEC, V.- VAŘEKA, J. Encyklopedie Lidová architektura, SNTL, Praha 1983, s. 42 
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případy ze šestnáctého století, kdy byly Krkonoše shledány jako zcela vytěžené.39  Vedle toho 

rostla např. právě v Lužických horách spotřeba dřeva pro místní průmysl, který se odehrával 

také přímo v lesích. V okolí se totiž provozovalo pálení dřevěného uhlí v milířích a od 

středověku zde byly na lesních pasekách budovány sklárny. Právě kvůli nim byly vytěženy 

prastaré buky a jedle. 40 

 Těžba dřeva byla zaměstnání dřevařů, další opracování a stavbu již měli na starosti tesaři. 

Na správné těžbě dřeva a jeho opracování závisela kvalita a životnost budoucí stavby. Doba a 

způsob těžby ovlivnily fyzické vlastnosti dřeva. Dnešní věda již dokázala, že období kácení 

má vliv na množství vody v surovině stejně jako pozdější sušení. Vlhkost dřeva je hlavním 

důvodem jeho fyzické nestálosti a také malé odolnosti vůči dřevokazným škůdcům. 

Vzhledem k tomu že v minulosti existovaly pouze primitivní konzervační prostředky na 

chemickém principu, musela být hlavní pozornost věnována fyzikální úpravě. 41Příkladem 

takového postupu může být návod v díle Technologie obecná a obzvláštní od J. H. M. 

Poppeho, citovaného v populárně- naučné knize ,,Zapomenutá řemesla‘‘: Na schod měsíce má 

se dříví pro stavení porážeti. Velmi mnoho na tom záleží, aby dříví svým časem poraženo bylo 

a dobře se otesalo, aby bylo silnější, při staveních trvanlivější a nezprachnivělo. A protož za 

starodávna, kteří jej poráželi a otesávali, velmi vzátcni byli a v vážnosti. Nejvíce pak záleží na 

tom, aby kdo znal působení měsíce a rozdílné vlévání jeho, jakožto tělesných sil řiditele, pána 

s vychovatele. Zběhlí pak porážeči stromů a otesavači, jakož i tesařští mistři, všickni 

jednomyslně smýšlejí, že dříví k stavení porážeti se nemá, nežli když jest měsíc na schodu. 

Někteří pak přidávají, že se má díti po poledni bez poledního větru. Měsíc pak scházející 

vybrati se má od jednecítného dne až do osmecítného, čehož příčina jest, že měsíc svým 

během všemi vlhkostmi v těle pohybuje. Čím více ho přibývá, tím více přibývá v těle vlhkosti. 

Vlhké věci pak v krátkém čase od svého přirození porušeny bývají a plodí červy. Co se měsíců 

dotýče, nejlepší čas pro porážení dříví pokládá se v měsíci prosinci a lednu, když všecka 

vlhkost z dřeva odešla a do spodních kořenů sestoupila. V jaře a ostatních měsících, všickni 

stromové přirozené mízy plni jsou a sílu svou do ratolestí vylili, odkudž dřevo hubení a 

zemdlívá.42 

  

 Konstrukce dřevěných stěn, měla v prvotních formách zřejmě spojitost s konstrukcí ohrad 

a plotů. Jednoduchých konstrukcí ze dřeva bylo několik- sloupková, roubená a pletená. Je 

možné, že se tyto konstrukce vyvíjely současně a vlivem rozvoje tesařského řemesla nakonec 

převládla konstrukce roubená. Roubenou konstrukci tvoří trámy, vodorovně na sebe kladené a 

spojené na nárožích. Nejstarší roubené stavby vznikaly na severu Evropy v oblastech 

s jehličnatými lesy. 43  Nejprve byly stěny roubeny způsobem, kdy zhlaví trámů, většinou 

neotesaných, přesahovala na nárožích. Teprve s končícím obdobím rozvoje feudalismu se 

                                                           
39 LANGER, J. Lidové stavby v Evropě, Grada Publishing, Praha 2010, s. 31 - 43 
40 KOL. AUTORŮ, Lužické hory, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, 

Ústí nad Labem 1976 
41 Poznámky ze semináře Opravy podstávkových domů pořádané Spolkem Frýdlantsko ve spolupráci 

s Libereckým krajem 
42 JANOTKA, M. – LINHART, K. Zapomenutá řemesla, Nakladatelství Svoboda, Praha 1984, s. 104 - 119 
43 LANGER, J. Lidové stavby v Evropě, Grada Publishing, Praha 2010, s. 31 - 43 
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začala prosazovat nároží hladká. Spáry mezi trámy se probíjely dřevěnými kolíčky, mechem 

(později i starými hadry) a zamazávaly hliněnou mazaninou s příměsí písku, slámy, plev atp. 

Vymazávka se později bílila vápnem (na Chodsku dokonce černila), takže kontrastovala 

s trámy. Ty mohly být napouštěny volskou krví, ale pravděpodobněji byly ve zkoumané 

lokalitě napouštěny sloučeninou lněného oleje a loje, což je postup, který je doložen pro 

Liberecko v devatenáctém století. Později se rozšířily nátěry lněnou fermeží. Protipožární 

zákazy, které nedovolovaly stavby ze dřeva přinutily mnoho stavitelů, hlavně v některých 

krajích dávat roubené stavby tzv. ,,do kožichu‘‘, což spočívalo v ohození roubené konstrukce 

omítkou. 44 

. Druhým typem konstrukce, ke které bylo potřeba dřevo, bylo hrázdění. Jeho nejstarší 

doklad je z Turecka, před více, než 8000 lety. Do Čech pronikalo ze severozápadní Evropy. 

Hrázděné zdivo vznikalo vytvořením trámové konstrukce, která byla vyplněna výpletem, 

tyčkami, jílem a od poloviny devatenáctého století také cihlami. Základem konstrukce je 

vodorovný práh, do kterého jsou začepovány svislé sloupky. Práh je posazen na roubenou, 

nebo zděnou konstrukci. V západní Evropě je běžné rozšíření hrázděné konstrukce v přízemí, 

takže práh je posazen přímo na podezdívku. Nahoře jsou sloupky začepovány do vodorovné 

vaznice (lyžiny), která může podkládat stropnice. Zavětrování stěn je tvořeno vzpěrami, 

vodorovnými pásky a také prahovými, lyžinovými pásky. Výplň polí se prováděla jílovou 

mazaninou (lepenicí). Nakonec byly výplně zpravidla omítány (bíleny vápnem, někdy 

s barevnou příměsí). Trámy byly obvykle natírány tmavší barvou, takže vzniknul kontrast.  

 Dřevo se dále uplatnilo při výrobě střešních krytin- štípaného šindele, od kterého se na 

přelomu devatenáctého a dvacátého století začalo pro vysokou cenu dřeva upouštět. Dřevěné 

byly pochopitelně i komponenty spadající do truhlářské výroby jako dveře a okna. V druhé 

polovině devatenáctého století s rozmachem mechanického opracování dřeva (např. pila na 

vodní pohon v Hamru) umožnil dostatek dřevěných rovných prken a fošen další úpravy 

obydlí, zejména tzv. deštění (obíjení roubené konstrukce dřevěnými prkny a latěmi). 

Používání dřeva jako materiálu pro opravy, dostavby, nebo dokonce novostavby bylo ještě ke 

konci devatenáctého století zdůvodňováno lepšími tepelnými vlastnostmi materiálu, špatnými 

majetkovými poměry stavebníků, kteří by si nemohli nakoupit cihly apod. Stavební úřady 

většinou vycházely těmto žádostem vstříc a udělovalo četné výjimky ze zákazu používání 

dřeva z protipožárních důvodů. Z archivních pramenů je doložitelné, že roubené a hrázděné 

stavby vznikaly v Mařenicích ještě na sklonku devatenáctého a na počátku dvacátého století, 

již téměř paralelně se zděnými novostavbami městského vilového typu. Jako hlavní důvod 

žádosti o vydání stavebního povolení na dřevěnou stavbu byly tepelně izolační vlastnosti 

roubené konstrukce. 45 

 3.5.2. Kamenné stavby 

                                                           
44  FROLEC, V.- VAŘEKA, J. Encyklopedie Lidová architektura, SNTL, Praha 1983, s. 184 - 186 
45 Dochovalo se několik žádostí na příslušný stavební úřad, který výjimky ze zákazu dřevěných staveb zpravidla 

povolil. In.: VOJTÍŠEK, B. – VOJTÍŠKOVÁ, M.  Aktuality: Cvikovská dělnická obydlí v době Kreibichova 

mládí, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Lavem, Ústí nad Labem 1983  
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 Současně se dřevem a hlínou se uplatňoval v lidovém stavitelství i kámen, jehož se 

používalo nejprve na podezdívku, stěn při topeništích, a k vyzdívání sklepů. Od osmnáctém a 

hlavně devatenáctém století se rozšířilo použití kamene ke stavbě celých objektů, především 

hospodářských, posléze i obytných, hlavně v oblastech kde byl nedostatek lesů. Stavební 

kámen byl vybírán především s ohledem na možnosti transportu, takže často najdeme ve 

stavbách kvádry vytěžené přímo na místě stavby. Obec Mařenice se nachází v mělkém údolí 

podél břehu potoka, její podloží tvoří především třetihorní pískovcové usazeniny, jedná se o 

pískovec různě pevný a zrnitý.46 Pískovcové kvádry byly tesány kameníky v samostatných 

lomech v okolí obce, nebo přímo na místě stavby, kde musela být skála odtesána. Samotný 

skalní masiv byl někdy začleněn jako opěrná část domu, nebo využit k vytesání sklípků, 

jímek, studánek apod. V okolí obce se nacházejí stopy po těžbě stavebního pískovce v podobě 

kolmých stěn odtěžených skal. Největší pískovcové lomy jsou dnes v terénu k nalezení 

v Antonínově údolí a u Juliovky. V širším okolí byla často rovná skalní plocha po těžbě 

pískovce využita k tvorbě lidových reliéfů se sakrální tématikou. Tak byly vytesány ve stěně 

pískovcového lomu a úvozu u Třídomí hodnotné pískovcové oltáře. Ve větších vzdálenostech 

od obce (zhruba 4-5 km) se nacházely lomy velmi pevného křemičitého pískovce (křemence, 

žernovu), který byl používán pro výrobu mlýnských kamenů a také pro výrobu kamenných 

portálů. Výše položené obce jako Horní Světlá se nacházejí na podloží znělce47, který nebyl 

dobře opracovatelný a zdi byly proto skládány z menších plochých kamenů. Naopak do 

podoby kvádrů dobře opracovatelný pískovec, různé barvy a tvrdosti byl pro účely místního 

stavitelství v Mařenicích nejčastěji používán. Kamenné stavby nemají ve zdejší, původně 

zalesněné krajině takovou tradici jako stavby dřevěné. Větší rozmach kamenných staveb 

nastal až od konce osmnáctého století. Pro zděné stavby budované na sklonku devatenáctého 

století však již byly místo kamene používány pálené cihly. Vedle pískovce se ke stavebnictví 

používala hlavně opuka (ve vnitrozemí).  

 

 3.5.3. Další přírodní produkty využívané v místním stavitelství 

 Vedle kamene se nacházely v okolí obce i zdroje hlíny a jílu, které byly pro stavitelství 

velmi potřebné. Byly používány k výplním hrázděného zdiva, spár v roubení a vymazání 

dymníků, k výrobě nepálených cihel, které se před rozšířením pálených cihel také často 

používaly. Hlína byla potřebná i pro kamnáře při stavbě chlebových pecí a kamen. Před 

zobytněním podkroví a rozšířením dlažby byl dusaný jíl také častým druhem podlahy 48 

(kolem kamen, v síni, v podkroví…). S rozšířením prkenných podlah v prvním podlažím, 

vzniknul mezi zákopovým stropem světnice a podlahou druhého podlaží prostor, který byl 

z důvodu zateplování vyplňován jílovou mazaninou. Tento postup byl v okolí velice rozšířený 

                                                           
46  Podrobné geologické mapy České republiky, Česká geologická služba, dostupné on – line z : 

http://geologicke-mapy.cz/regiony 

47 Ibid. 
48 NOVÁK, T. Český překlad Obecní kroniky obce Kunratice u Cvikova z let 1923 – 1931, Nepublikovaný 

strojopis, Praha 2012, s. 91 
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a v mnoha staveních zůstává uchován.49 Kromě kamene a dřeva získávali stavitelé z přírody i 

jiné produkty. Mechem, nebo sušenou travou se ucpávaly spáry mezi roubením. Někdy však 

k ucpávání spár sloužily i staré hadry. V okolí byly takto nalezeny kusy látek s modrotisky a 

jinými vzory.50 Rovněž produkty polního hospodářství sloužily k budování obydlí. Byla to 

především obilná sláma (žitná), ze které se vázaly slaměné došky, přivazované na střechu jako 

krytina. Plocha střechy se pošívala došky, kladenými klasy dolů (tzv. došky hlavatými), takže 

střecha byla hladká. Oproti tomu na nárožích a okapech se došky vázaly klasem nahoru a 

jejich konce byly seříznuty, krytina tak byla stupňovitá. Hřeben doškové střechy byl 

překrýván drny, připevňovanými k doškové krytině vrbovými kolíky. Tento druh krytiny byl 

v oblastech s polním hospodářstvím velmi rozšířen a prameny dokládají, že i v Mařenicích a 

nejbližším okolí se slaměný došek stal nejběžnější krytinou, většinou v kombinaci s dřevěným 

šindelem.  

 3.5.4.  Materiály ze vzdálenějších zdrojů 

 Ne všechny suroviny používané v lidovém stavitelství se nacházely přímo v místě stavby. 

Jejich získání se muselo řešit nákupem od specializovaných obchodníků, kteří suroviny 

rozváželi. Bylo to především vápno, které v lokalitě nevyskytovalo. Nejbližší vápencové lomy 

se mohly nacházet na svazích severního okraje Ještědského hřbetu, zejména kolem vrchu 

Velký Vápenný u Jítravy. Sklo bylo potřebné při každé stavbě na výrobu oken. Jeho zdroj 

pocházel především z nedalekého sklářské oblasti v Novém Boru a okolí. Také břidlicové 

šablony na pokrývání střech a obkládání štítů musely být dováženy od vzdálenějšího zdroje. 

Jejich distribuce se rozšířila až ve druhé polovině devatenáctého století, patrně v souvislosti 

s rozvojem dopravy.51 Nejbližší břidlicový lom se nacházel v Kryštofově údolí na Ještědském 

hřbetu. 52  Pálené cihly se začaly používat ve větší míře od 19. století, nejprve u staveb 

zámožnějších obyvatel, od poloviny století již běžněji. Průmyslově vyráběné cihly byly i z 

dovozu poměrně drahé a proto si v odlehlých lokalitách stavebník najímal odborníka – 

cihláře, který přímo u staveniště vyráběl s pomocí dřevěných forem potřebné množství cihel 

na stavbu. Někdy si stavebník cihly hotovil přímo sám svépomocí. Patrně nejbližší cihlena 

byla v Kunraticích u Cvikova od roku 1809.53 Později rozšířené materiály jako pálené střešní 

tašky, plech, lepenka, barvy atp. začaly být používány až v závěrečné fázi lidového 

stavitelství a jejich distribuce závisela na dovozu. Například ve třicátých letech dvacátém 

                                                           
49  Výplň z mazaniny je většinou odhalena při stavebních úpravách, např. zavádění nového kouřovodu. 

V současném terénu byly zjištěny usedlosti, kde majitelé jílové zateplení shledávají jako přínos ve vytápění 

objetku. 
50  Výpověď informátora č. 4, který uschoval hadrovou vycpávku z bouraného objektu v Mařeničkách 

v osmdesátých letech dvacátého století. 
51 EDEL, T. Vývoj břidlicového štítu na Liberecku, in: PROCHÁZKA, L. – TOMANDL, M. Opera Ethnologia 

Archivalia: Tradiční lidová architektura, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2008, s. 119 – 

123 Železniční trať z Liberce na Jablonné však byla vystavěna až roku 1900.  

52  Podrobné geologické mapy České republiky, Česká geologická služba, dostupné on – line z : 

http://geologicke-mapy.cz/regiony 

53 NOVÁK, T. Český překlad Obecní kroniky obce Kunratice u Cvikova z let 1923 – 1931, Nepublikovaný 

strojopis, Praha 2012 
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století probíhala možná výměna břidlicové krytiny za pálenou tašku tak, že majitel domu 

tašky objednal do nádraží v Kunraticích, kam pro ně musel jet s volským potahem.54 

3.6. Historické zmínky o stavitelství a zániku tradičních stavebních technik 

 V roce 1881 se v Mařenicích na deset obyvatel živilo se zednickým řemeslem a žil zde i 

jeden zednický mistr. Dalších sedm obyvatel se živilo řemeslem tesařským a jeden pracoval 

na vodní pile v Hamru jako pilař- dělník.55 V období počátku dvacátého století (a možná již 

dříve)  bylo běžné, že stavební dělníci odcházeli v letní sezoně za prací do měst: do Nového 

Boru, České Lípy, Liberce, Jablonce, Varnsdorfu, nebo Rumburku. Odcházeli i přes hranice, 

např. do Jonsdorfu.56 Je logické, že pokud při těchto sezonních pracích byli zaměstnáni na 

stavbách vil a dalších městských staveb, přinášeli různé prvky na vlastní obydlí i na jiné 

venkovské stavby. Inspirace městskou slohovou architekturou u lidových stavitelů se 

projevovala už v dřívějším období i na jiných územích. Město se tedy stalo kulturním zdrojem 

inovace, která pokud byla přijata lokální komunitou, rozšířila se do běžného používání.57 

Nejednalo se pouze o estetické prvky, ale i o použití modernějších stavebních materiálů. 

Cenný je proto popis stavitelství na konci devatenáctého a začátku dvacátého století, ze 

kterého je zřejmý zánik tradičních stavebních technik. I když ještě kolem roku 1870 byla jako 

pojivo na stavby z plochých znělcových desek používána hlína, již v roce 1877 byla 

v sousední obci vystavěna v maštali první klenba tvořená železnými traverzami a výplněmi 

z pálených cihel (předtím byly běžně konstruovány klenby tzv. plackové). Kolem roku 1880 

se začalo používat cementu, jehož užití se rozšířilo od vylévání stropů k okenním překladům a 

stavbě schodišťových stupňů. Používat se začaly i takzvané hurdysky. V sousední obci byli 

toho času 2 stavitelé, 62 zedníků z toho 6 polírů, 1 tesařský mistr a 18 tesařů.  Zajímavý byl i 

vývoj pracovní doby a platu stavitelů. V roce 1784 dostával řemeslník při denní práci dlouhé 

11 hodin 14 krejcarů beze stravy. V roce 1860 činila jeho denní mzda 70 krejcarů denně. 

V roce 1893 byla denní mzda zedníka 1 zlatý a 45 krejcarů, tesař dostával 1 zlatý a 30 

krejcarů. V roce 1894 byla pracovní doba zkrácena na 10 hodin a v roce 1919 na 8 hodin. 

V roce 1914 dostával řemeslník 50 haléřů a v roce 1925 5 Korun. V květnu roku 1928 

vypukla v kraji stávka stavebních dělníků kvůli rozdílům v platech v různých okresech. Tato 

stávka byla v srpnu toho roku neúspěšně ukončena. 58 

 

 

 
                                                           
54 Výpověď informátorky č. 1 z roku 2014 
55 SOkA Česká Lípa, Sčítání lidu 1881, Karton Mařenice, vlastní vyhodnocení sčítání 

56 SOkA Česká Lípa, Sčítání lidu 1921, Karton Mařenice, vlastní vyhodnocení sčítání 

57 VOJTÍŠEK, B. – VOJTÍŠKOVÁ, M.  Aktuality: Cvikovská dělnická obydlí v době Kreibichova mládí, 

Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1983, s. 18-19  

58 NOVÁK, T. Český překlad Obecní kroniky obce Kunratice u Cvikova z let 1923 – 1931, Nepublikovaný 

strojopis, Praha 2012, s. 123 
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4. Historické prameny 

4.1. Historické souvislosti vzniku a vývoje sídla 

 Pohraniční zalesněné hory obklopující českou kotlinu začaly být kolonizovány od konce 

12. do počátku 14. století.59 O starším osídlení kolovaly pouze legendy mezi obyvateli, občas 

zapsané do některé z obecních kronik: „Před mnoha tisíci let stála na kopci, který leží na 

severovýchodě a nese jméno Jezevčí vrch (Limberg), vesnice při severní straně, obydlená 

starými obyvateli. Jméno té vesnice není známo. Její obyvatelé prý hovořili řečí, podobnou 

hebrejštině. Byli bez vyznání a žili spokojeně z bylin a plodin. Později vesnici obývali rovněž 

uhlíři; ves měla také vzhled uhlířských chatrčí.“ Tolik pověst. 60  Takové pověsti nejsou 

podložené výzkumem a pro otázky vzniku dnešních vesnic je nutné hledat odpovědi v daleko 

pozdějším období středověké, tzv. Velké neboli Německé kolonizace, probíhající od konce 

dvanáctého století. Jednalo se o důležitou osidlovací vlnu, která určovala na dlouhá staletí 

tvářnost a etnický charakter vesnických sídel. Vývoj situace probíhal tak, že kolonizace 

podhůří, která probíhala z českého vnitrozemí, nastala i na druhé straně hor, kde se nachází 

území dnešního Německa. Česká kolonizace však dosáhla maximálně podhůří a její stopy 

nacházíme v etymologii některých pomístních jmen, např. Jablonné. Německé obyvatelstvo 

následně přicházelo přes zemské hranice kolonizovat neosídlené pohraničí z podnětu českých 

klášterů a později i šlechty. Němci s sebou přinesli vlastní kulturní systém, který zahrnoval i 

stavby s odlišným charakterem. Od západních Čech se na sever území, kde se nachází 

Mařenice, se rozšířila hrázděná konstrukce. Kolonisté přinášeli kulturu pocházející 

z Bavorska, Francka, Horního Saska a Horní Lužice. Adaptace těchto německých kolonistů 

spočívala v tom, že přejímali odolnější roubenou konstrukci z českého prostředí a teprve na ní 

stavěli konstrukci hrázděnou. V pozdější době ovšem často přejali roubenou konstrukci zcela. 

Ráz vesnické kolonizace byl pevně vyhraněn. Vesnice byly zakládány podle zákupního práva 

(emfyteutického), naráz a podle jednotného plánu, čímž se lišily od starších sídel. 61 

 Kolonizace probíhala tak, že feudál, majitel půdy, uzavřel smlouvu s podnikatelem-

lokátorem, který rozdělil pozemek, určený pro založení osady, na lány, na nichž dal vystavět 

usedlosti a obydlil je kolonisty. Smlouva mezi vrchností a podnikatelem stanovovala 

povinnosti a práva lokátora i osadníků, kteří museli odvádět vrchnosti z přiděleného pozemku 

úrok ve formě peněžitých a naturálních dávek, od nichž mohli být na určitou lhůtu, od 

založení osady, osvobozeni. Proto vznikaly názvy osad jako Lhota atp. Podnikatel (lokátor), 

který vykonával nad osadníky také určitou soudní pravomoc se stával zpravidla doživotním, 

nebo i dědičným představeným obce (v Čechách zvaným rychtářem, na Moravě a ve Slezsku 

fojtem.) Ten mohl na své vesnici provozovat některé výnosné živnosti jako krčmářství, 

mlynářství, kovářství, řeznictví atd. Vedle toho požíval jiné výhody jako obhospodařování 

jednoho až pěti svobodných lánů, z nichž neodváděl vrchnosti žádné poplatky a pobíral část 

                                                           
59 KOL. AUTORŮ, Československá vlastivěda III, Lidová kultura, Praha 1968, s. 105 

60 NOVÁK, T. Český překlad Obecní kroniky obce Mařenice z let 1923 – 1941, Nepublikovaný strojopis, Praha 

1993, s. 14 

61 KOL. AUTORŮ, Československá vlastivěda III, Lidová kultura, Praha 1968, s. 105 - 108 
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důchodů z pokut, které feudálovi platili poddaní za různé přestupky. Lze předpokládat, že při 

plánovitém vyměřování katastrů vesnic se jevila i snaha využít povrchových tvarů krajiny, 

vodních toků, cesty byly upraveny tak, aby tvořily zpravidla podélnou osu vesnice. Lány byly 

vyměřeny na obou stranách kolmo na tuto osu, vprostřed lány lokátora a lány kostelní, po 

jejich stranách lány emfyteutické. 62 

O Mařenicích v souvislosti s Velkou kolonizací za období za Přemysla Otakara II. hovoří i 

starší písemné prameny, jako kronika sousední obce Kunratice: ,,Mimo to, jak víme, byl 

Přemysl Otakar II. nejhorlivějším příznivcem osidlování Čech Němci. Dále Heřmanice, stejně 

jako Kunratice byly založeny podle nového, tzv. královského lánového či franského rozdílení a 

konečně Kunratice, Heřmanice včetně Mařenic a Krompach měly zcela stejné nářečí, zatímco 

všude okolo se mluvilo jinak. Osídlenci tedy museli pocházet z jednoho a téhož kmene. Zdá se 

být proto téměř jisté, že naše rodiště bylo založeno za doby panování Přemysla Otakara II., 

nebo nanejvýše za Václava II. (1278-1305).‘‘63 

 V kronice pak najdeme i další zmínky o Velké kolonizaci. Bundesmann  nejprve dokládá 

založení obce na způsob řadové vsi: Jak již bylo řečeno, byly Kunratice založeny podle 

franského či královského lánového rozdílení. Nový způsob rozdělování vznikl za vlády 

franského císaře (Konráda II. až Jindřicha V. 1024-1125). Tato rozdělovací metoda se 

opírala zpravidla o nějaké řečiště nebo silnici. Odtud se táhnou hranice, resp. meze napříč; 

pozemky jednoho osídlence vedle pozemků druhého. Do té doby bylo rozdílení jiné, tehdy se 

dobré pozemky přidělovaly rovným dílem stejně jako špatné. V určitém období se pozemky i 

zaměňovaly. Zasahoval-li příděl až do lesa, nazýval se lesní lán. Polní lán měl 20-30 jiter, 

přičemž polní jitro je přibližně 25 arů, lesní jitro okolo 33 arů. Pod pojmem jitro byla 

rozuměna výměra pole, kterou byl jeden muž schopen pluhem obdělat během jednoho dne. 

Veškeré toto přidělování bylo v Kunraticích použito, a jelikož bylo užito jen této německé 

osidlovací metody, je to o důvod více pro domněnku, že pocházíme z německé říše. Není 

doložené, z jakých pramenů autor před sto lety čerpal, nicméně jeho verze osídlení místních 

obcí je stále dnešními historiky uznávaná. 64 

 Charakteristickým typem osídlení této tzv. Velké, Německé kolonizace je řadová ves. Tvoří 

ji zpravidla dvě řady zástavby podél komunikace, nebo vodního toku, kolem něhož vede 

cesta. Jednotlivé usedlosti jsou od sebe odděleny zahradami, pastvinami, nebo polnostmi. 

Plužina řadových vsí se člení na rovnoběžné lány, sahající od usedlostí až k hraničnímu 

katastru, takže pozemková držba každého usedlíka je scelena v jedné záhumenici. Řadové vsi 

bývají někdy i několik kilometrů dlouhé a jsou rozšířeny hlavně v severních pohraničních 

oblastech českých zemí a v malé míře i ve vnitrozemí. Vznikaly především právě 

v souvislostech s velkou kolonizací. Vedle toho vznikaly vsi řadové na přelomu 18. a 19. 

století v Pošumaví ve Schwarzenberských panstvích v souvislosti s dřevařskými a plaveckými 

kolonizacemi. Ve struktuře vsí a výstavbě usedlostí byla patrná sociální diferenciace 

                                                           
62 LANGER, J. Lidové stavby v Evropě, Grada Publishing, Praha 2010, s. 104 - 105 

63 NOVÁK, T. Český překlad Obecní kroniky obce Kunratice u Cvikova z let 1923 – 1931, Nepublikovaný 

strojopis, Praha 2012, s. 15 

64 Ibid. s. 15 - 16 
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obyvatelstva. U řadových vsí byly na výhodnější straně hlavní komunikace situovány 

rozsáhlejší usedlosti velkých sedláků, na opačné straně stávaly usedlosti středních a drobných 

sedláků, na obvodu obce i v záhumenní pak obydlí chalupníků. Katastr založené vesnice mohl 

být poté postupem času rozšiřován dalším osidlovacím vývojem. Rozdělení katastru obce na 

dvě řady lánů se střední osou (údolím, potokem, popř. cestou) určovalo i způsob zastavění a 

půdorysu vesnice.  Ve středověku vznikala také diferenciace mezi zemědělskými a obchodně 

řemeslnickými sídly, tedy městy, která měla odlišnou hospodářskou strukturu a byla nadána 

zvláštními výsadami.65  Podle historických i současných katastrálních map, podle terénu i 

podle historického vývoje není pochyb o tom, že Mařenice jsou typickým zástupcem řadové 

vsi, vzniklé v důsledku Velké kolonizace ve středověkém období.  

 S rozvojem sídel souvisí vnitřní i vnější komunikace, jejichž členitost závisela 

v intravilánu na typu zástavby. Cesty v extravilánu se přizpůsobovaly členění terénu a 

pozemků. Komunikační centrum obce tvořila náves, v případě řadové zástavby hlavní cesta. 

Z něj se rozbíhaly další cesty podle způsobu zástavby a členění terénu. Záhumenní cesty 

někde oddělovaly zahrady od polí a luk. U vývoje cest zaznamenáváme zhruba tři fáze. 

Komunikace nejstarší vznikaly jako nutné komunikační spoje uvnitř osad, dále mezi pozemky 

a sídlišti. Především od 17. století se u nich stavívaly kříže, boží muka a kapličky. Druhá fáze 

velkého rozvoje cest nastala v 18. – 19. století se zánikem trojpolního systému, kdy bylo 

nutné zajistit přístup na pozemky ve všech ročních obdobích. Takové cesty často vnikaly 

bezplánovitě, a proto se vyznačovaly často nízkou kvalitou. Třetí fáze nastala v druhé 

polovině 19. století se zvýšenou samosprávou obcí, které řešily nové vedení komunikací a 

jejich náležitou úpravu.  

 Ve struktuře vsí a výstavbě usedlostí byla patrná sociální diferenciace obyvatelstva. 

V řadových vsích na výhodnější straně hlavní komunikace byly situovány rozsáhlejší 

usedlosti velkých sedláků, na opačné straně stávaly usedlosti středních a drobných sedláků, na 

obvodu obce i v záhumenní obydlí chalupníků a domkářů. S hospodařením šlechty ve vlastní 

režii docházelo od konce 15. stol ke scelování dominikální půdy, zakládání rybníků a rušení 

některých osad, tím i k pohybu obyvatelstva, zakládání průmyslových podniků, kolem nichž 

vznikaly drobné osady. Populační přírůstek obyvatelstva byl využit šlechtou ve svůj prospěch 

tím, že dovolovala dělení větších usedlostí a tím zvyšovala svůj důchod a získala více 

robotníků. Stavební vývoj byl pozastaven v 17. století třicetiletou válkou, kdy některé osady 

byly vypleněny a zpustošeny tak, že zcela zanikly. Osady však zanikaly i dříve, především 

v době husitských válek a různých epidemií. Opuštěnou rustikální půdu po skončení třicetileté 

války zabírala šlechta ve svůj prospěch. Od konce 17. století byla v souvislosti s růstem 

obyvatelstva osidlována zalesněná a dosud hospodářsky nevyužitá horská úbočí, orná půda se 

šířila do hor na úkor lesa. V osmnáctém století se zahušťovalo zastavění vesnic dělením 

statků, parcelací pozemků, na nichž vznikaly menší hospodářské usedlosti a obydlí domkářů. 

Vedle toho se zastavovala i volná prostranství ve vesnicích a na jejich obvodu, zahrady a 

obecní pozemky. Rostla nepřehlednost v evidenci usedlostí i majitelů, z toho důvodu bylo 

roku 1760 nařízeno číslování domů. Od roku 1776 na návrh rakouského ekonoma Františka 

A. Raaba bylo v českých zemích založeno na tisíc malých osad s pravidelným půdorysem i 
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parcelami, na pozemcích málo výnosných statků ex jezuitských, komorních, královských 

věnných měst i statků šlechtických. Cílem Raabovy reformy bylo zužitkovat lépe dominikální 

půdu, nahradit robotu peněžní a naturální rentou, umožnit vznik nových drobných usedlostí.66 

 Od středověku byly Mařenice ve správě Milštejnského panství, které původně vlastnili 

Berkové. Poté bylo správní sídlo přeneseno na Zákupy. Se vznikem republiky v roce 1918 

vzniknul politický okres Jablonné, kam Mařenice spadaly až do poválečného období, kdy 

byly převedeny pod okres Nový Bor a později Česká Lípa. Se zrušením okresních úřadů po 

roce 2000 Mařenice spadají do Libereckého kraje. 67 
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67 KOCH, D. Heimatkunde der Gerichtbezirk Deutsch- Gabel und Zwickau in Böhmen, Deutsch – Gabel 1923, 
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4. 2. ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ 

 V Mařenicích mělo číslování domů proběhnout roku 1770.68 Jak mohlo číslování domů 

probíhat popisuje kronika sousední obce Kunratice. Můj otec mi vyprávěl, že konskribační 

komise tehdy přenocovala u jednoho zdejšího sedláka (…). Vrchní úředník pak ráno řekl 

,,Tady jsme přenocovali, tak tady také začneme‘‘. A tak se stalo. Číslování jde v pořadí 

v jakém tehdy stály domy od č. p. 1 počínaje. Vznikla tak číselná řada podle toho, jak domy 

stály za sebou. Některá čísla popisná ze starých, zbořených domů byla přenesena na 

novostavby. Po prvním číslování skáčou další čísla popisná z dolního konce obce do horního 

a naopak podle toho, jak byly další domy zrovna stavěny.69 Toto vyprávění, byť není přímo 

podložené vyvrací tvrzení, že číslování začínalo vždy od hlavních budov (jako fara, škola, 

rychta…), nebo že začínalo od nejstarší budovy (to bylo v době číslování sotva zjistitelné). 

Konskribační komise tedy pravděpodobně s ohledem na rozsah řadových vsí volila 

nejjednodušší možný postup, který se dobře aplikoval na domy stojící v dlouhých řadách 

podle potoka. V Mařenicích dostal č. p. 1 přidělen dům, který stojí jako první při příjezdu do 

obce od Jablonného. Je tedy možné, že z tohoto směru komise přijela a začala s číslováním. 

Další postup prvního číslování lze dobře vyčíst historické70 i aktuální mapy. Je očividné, že 

čísla popisná byla od prvního očíslovaného domu přidělována podle pořadí na hlavní 

komunikaci severním směrem. Až po rozdvojení cestu u dnešního hostince, byla čísla 

přidělována střídavě po obou stranách. Poté konskripční komise opustila dnešní silnici a 

vydala se zástavbou sledující cestu podél potoka směrem na sever. Zde udělovala čísla zhruba 

do č. p. 60 většinou napravo proti proudu potoka. V osadě Juliovka se začala vracet po proudu 

potoka a přidělovala čísla od č. p. 61 dále napravo po proudu, kolem dnešní hlavní silnice. 

Tak se vrátila až do centra obce, kde u křižovatky cest dosáhla č. p. 100. Dále na jih už se 

napravo po proudu nacházejí č. p. vyšší než 100, níže od křižovatky u č.p. 2 už mají až na 

konec vsi všechny domy čísla vyšší 100 a od č.p. 145 se zhruba číslování vrací zpět proti 

proudu potoka až ke křižovatce u č. p. 1. 71 

 Roku 1828 bylo v Mařenicích 202 čísel popisných se započítáním osad Čtyřdomí a 

Františčino údolí s myslivnou (nejedná se o odloučenou osadu, ale o spodní část Mařenic).72 

Podle toho, že v osadě Čtyřdomí byla přidělena řada čísel od 165 do 176 a ojedinělá samota 

v údolí Hamerského potoka ( u cesty směrem na Mařeničky) dostala č. p. 164, kdy sousední 

dva domy dostaly vyšší čísla: 197 a 191, se zdá být zřejmé, kolik čísel popisných bylo 

                                                           
68 NOVÁK, T. Český překlad Obecní kroniky obce Mařenice z let 1923 – 1941, Nepublikovaný strojopis, Praha 

1993 

69 NOVÁK, T. Český překlad Obecní kroniky obce Kunratice u Cvikova z let 1923 – 1931, Nepublikovaný 

strojopis, Praha 2012, s. 25 

70 Mapy stabilního katastru, rok 1843, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, fond Stabilní katastr, dostupné 

on-line z: http// historickemapy.cuzk.cz , Indikační skica 

71 Ibid. 
72 NOVÁK, T. Český překlad Obecní kroniky obce Mařenice z let 1923 – 1941, Nepublikovaný strojopis, Praha 

1993, s. 11 
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přiděleno v samotných Mařenicích. Pokud konskripční komise postupovala logicky, tak 

s číslováním obce skončila u 163. domu, který byl očíslován přímo proti č. p. 1. Poté začala 

číslovat samoty v pořadí: dům u Hamerského potoka č. p. 164 a dále od č. p. 165 Čtyřdomí. 

Zda už osada Čtyřdomí  existovala, by napověděl údaj o celkovém počtu domů v době 

prvního sčítání.73 Nicméně dům č. p. 175, ojediněle stojící, mezi nižšími čísly v Mařenicích, 

napovídá o jeho pozdějším vzniku (po prvním číslování), a proto všechny domy ve Čtyřdomí  

nemohly stát, protože mají vyšší čísla. Nemohly stát ani Scholzeberské domky s čísly od 178 

výše, kdy čtvrtý dům s nejvyšší číslem 203 musel vzniknout krátce po roce 1828. Osada Liščí 

domky s čísly 182 – 185 musela vzniknout také v období mezi lety 1770 a 1820. Některé 

domy s nízkými čísly (která musela být původně přidělena roku 1770) mají v současnosti 

portály s vyššími letopočty, např. čp. 57 s vročením ,,1850‘‘, které vypovídá o přestavbách 

domu v pozdější době. Vzhled historických objektů s nízkými čísly se může razantně lišit od 

jejich vzhledu v době číslování, nebo zákresu do stabilního katastru. K pozdějšímu vývoji 

zástavby však mohou být některé letopočty užitečné. V roce 1881 proběhlé sčítání lidu končí 

u zděného domu č. p. 247 a sousední roubený podstávkový dům č. p. 24774 nese na portálu 

vročení ,, 1874‘‘, které by proto mohlo odpovídat letopočtu výstavby. Skupina roubených a 

zděných domkářských usedlostí u boční cesty pod vrchem Kalvárie má téměř identický 

vzhled a je číslována po pořadě od č. p. 251 do 257. Musela být tedy vystavěna  v době po 

roce 1881.  V roce 1925 je v Mařenicích uváděno 259 čísel popisných.  

 Rok 1848 přinesl zrušení roboty, což podnítilo další hromadnou přestavbu vesnic a 

rozšiřování starých usedlostí i výstavbu nových částí. Na to měl vliv i rychlý rozvoj 

zemědělských technik a průmyslu, který hlavně ve druhé polovině 19. století pronikal 

intenzivněji na venkov. Docházelo k zvýraznění majetkových rozdílů mezi zemědělci. Vzniká 

velký počet drobných zemědělských podniků a usedlostí domkářských, navazujících stavebně 

na starší formy. Stavební vývoj v Mařenicích tomu odpovídá. V devatenáctém století již 

prakticky nevznikaly velké zemědělské usedlosti, většina z nich byla založena v nějaké 

archaické formě již před číslováním v 18. století. V devatenáctém století došlo především 

k rozmachu domácího řemesla, především námezdního tkalcovství, provozovaného především 

v nových domkářských usedlostech.  
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on-line z: http// historickemapy.cuzk.cz , Indikační skica 
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4.3. Historické kartografické prameny 

 4.3.1. Stav osídlení na historických mapách  

 Patrně nejstarším kartografickým zobrazením zkoumané obce je I., tzv. Josefské mapování 

prováděné v českých zemích mezi roky 1764-68. Z důvodu nedostatku času a financí nebyla 

pro toto mapování vystavěna astronomicky zajištěná, trigonometrická sít, a proto je toto 

mapování nepřesné. Použitelnější je mapování stabilního katastru, které na dotčeném území 

proběhlo v roce 1843. V dnešní době je na internetu dostupný povinný císařský otisk, který je 

dobře čitelný a má jasné barvy, díky kterým rozeznáme typy staveb, pozemku i jiné detaily. 

Ještě cennější je však indikační skica stabilního katastru, která je sice hůře čitelná, ale vedle 

čísel pozemků jsou do ní zapsaná také čísla popisná budov a na plužinách jména vlastníků i 

čísla popisných usedlosti. Na indikační skicu byly doplňovány i nové údaje po roce 1843. 

Plán stabilního katastru je pro nás cenný, protože na něm můžeme vidět stav zástavby před 

polovinou devatenáctého století. Můžeme dohledat mnohá čísla popisná, která již zanikla 

(nebo byla přemístěna na novostavby) a podle zjištěného čísla popisného hledat další údaje, 

např. ze sčítání lidu. Vedle toho plán poskytuje také přehled o tom, jaké stavby byly 

postaveny až v druhé polovině devatenáctého století. Z plánu je tak čitelné, jak docházelo 

uvnitř obce k zahušťování domkářské zástavby, přičemž selské usedlosti stály na svých 

místech dávno před mapováním. V neposlední řadě je na stabilním katastru vidět rozsah 

polností, zahrad a sadů, které jsou barevně rozlišeny. Barva také určuje typ stavby: žluté 

objekty jsou spalné, tedy nevyhovující požárním předpisům a růžové jsou objekty z požárního 

hlediska vyhovující. Dalším užitečným kartografickým pramenem je černobílá letecká mapa 

z roku 1952. Přestože se jedná o snímek z poloviny dvacátého století, zastihuje zdejší krajinu 

prakticky v předválečném stavu, kdy byla osídlena původním obyvatelstvem. Několik málo 

let po jeho odsunu dosud nedošlo ke scelení plužin a zániku opuštěných samot, takže snímek 

dovoluje komparaci se stabilním katastrem z r. 1843 v téměř stoletém odstupu. 75 

 Indikační skica stabilního katastru76 ukazuje, jak byla obec zaměřena do trigonometrické 

sítě, kterou netvořily pouze konstruované body, ale například významné stromy, či jiné 

krajinné body. Zakreslený půdorys obec ukazuje, že její urbanismu zůstal po více, než 150 let 

prakticky nezměněn. Pokud vyrůstaly nové stavby, byly zpravidla zakládány v intravilánu 

obce, většinou na základech starších, zbořených budov. Hustota zástavby prodělala spíše 

regresi, a to zejména na okrajových částech obce a na odloučených enklávách a samotách. To 

lze definovat zmenšeným zájmem po odsunu původních obyvatel, kdy noví dosídlenci dávali 

přednost domům v centru obce, s dobrou dostupností a infrastrukturou. V některých případech 

dokonce stěhování do centra obce zvolili původní obyvatelé. 77  Naopak lesní porosty 

expandovaly co do rozsahu. To bylo způsobeno postupného opuštění hospodaření na 

nevýhodných, svažitých pozemcích. Takové pozemky byly původně využívány hlavně 

                                                           
75 Srov.: Kompletní letecká mapa českého území, pořízená v letech 1952 – 1956, dostupné on- line z: 

http//kontaminace.cenia.cz , Mapy stabilního katastru, rok 1843, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, fond 

Stabilní katastr, dostupné on-line z: http// historickemapy.cuzk.cz  

76 Obrazová příloha, strana 76 
77 Výpověď informátorky č. 1 z roku 2014 
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k lučnímu hospodaření, ale také jako orná půda. V současné době, kdy polní hospodářství 

prodělává v celém regionu značnou regresi, je na původních plužinách, které měly výhodnou 

rovinatou polohu provozováno luční hospodářství a původní louky na svazích se často 

proměnily v les. Tato situace se již v minulosti ve zmenšené míře vyskytla, avšak ukončily jí 

změny související s dědickým zvykovým právem. 78  Souhrnně lze říci, že v porovnání se 

stavem v roce 1843, se obec rozsahem a využitím krajiny vrátila hluboko před tento letopočet. 

Rozsah zástavby však v obci kulminoval po roce 1881, jelikož počet čísel popisných ve 

sčítání lidu nedosahuje dnešního stavu. V současnosti má obec přes 340 čísel popisných, ale 

ne všechna zaniklá čísla byla uplatněna na nové stavby, v číslování jsou značné mezery.  

 Na indikační skice je cenná kresba hranic jednotlivých záhumenicových plužin, táhnoucích 

se od osy vesnice (vodního toku a komunikace) kolmo na obě strany až k lesu. Plužiny 

vycházely téměř vždy přímo od usedlosti, takže jejich vlastník obvykle nemusel při polních 

pracích nastupovat delší cestu. Výjimkou byla propachtovaná pole (např. církevní), kterými si 

hospodář rozšířil objem produktů. Příkladem propojení usedlosti s plužinou může být 

hospodářství č. p. 139, které vlastnil sedlák Ignatz Loffler. Jeho plužina, tvořená pozemky č. 

884 a 881 sousedila rovnoběžně na jižní straně s pozemkem č. 887, který tvořil plužinu pro 

usedlost č. p. 139 vlastněnou tč. Franzem Schierem. Severní hranici sdílela Lofflerova plužina 

pro změnu s pozemky č. 869 a 870, na kterých hospodařil Josef Franke z č. p. 126. Mezi 

těmito třemi, dodnes dochovanými, selskými usedlostmi přitom stojí vždy jedna nebo více 

menších staveb, zpravidla obydlí domkářů. Příslušné plužiny se na současné katastrální mapě 

dochovaly jen částečně, a ani v terénu je nelze přesně identifikovat. Bezlesá plocha, kterou 

sousedící plužiny dohromady tvořily, byla v poválečném období scelena ve větší pozemky. 

Na některých místech lze nalézt pouze terénní předěly z původních mezí. Oproti tomu 

nedaleká, výše položená, obec Horní Světlá (Oberlichtenwalde) má dělení záhumenicových 

plužin dochované dodnes. Je to patrně z důvodu, že náročnější terén nedovoloval utváření 

družstevnických velkých lánů, a tak meze tvořené kamennými valy, porostlé už vysokými 

stromy, zůstaly zachovány téměř v původní podobě. V Mařenicích se jedna z mála 

záhumenicových plužin dochovala (pravděpodobně díky restitučnímu řízení) k usedlosti č. p. 

20, která roku 1843 patřila Leopoldu Oppitzovi. V současnosti však pro zrušené meze splývá 

s okolními loukami, a tak je viditelná pouze na katastrálním plánu. K usedlostem mohl patřit i 

kus lesa, který zpravidla navazoval na polnosti. V některých případech vlastnili sedláci i 

vzdálené soustavy pozemků (případ sedláka Oppelta z č. p. 200, kterému patřily pozemky 

1133, 1137 a 1144 na Liščích domcích  (Fuchshauser)  hranice katastru obce. 79 

 Na indikační skice lze sečíst všechny větší plužiny, ke kterým jsou zapsána čísla usedlostí 

jejich vlastníky. V roce 1843 bylo v Mařenicích napravo po proudu hlavního toku Svitávky 

(Zwittelbachu) dvacet usedlostí s plužinou. Na druhém břehu bylo usedlostí devatenáct. 

V lokalitě Čtyřdomí (Vierhauser) bylo větších usedlostí s plužinou sedm a na Liščích domcích 

                                                           
78 NOVÁK, T. Český překlad Obecní kroniky obce Kunratice u Cvikova z let 1923 – 1931, Nepublikovaný 

strojopis, Praha 2012, s. 45 - 48 

79 Veškeré poznatky pocházejí z indikační skici, Mapy stabilního katastru, rok 1843, Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru, fond Stabilní katastr, dostupné on-line z: http// historickemapy.cuzk.cz  
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tři. Nejčetněji se vyskytovalo příjmení Goth (sedm samostatných majitelů půdy), dále Schier 

(čtyři), Tischer (tři). Vedle toho se vyskytovala příjmení Ramisch, Weikert, Röbisch, 

Hauptmann, Jahrisch, Müller, Ludwig, Kolbe, Weiß, Franke, Löffler, Oppelt, Knobloch, 

Tausche, Oppitz, Hackel, Birnbaum, Guthmann, Röszler, Schubert, Winkler, Reutisch. Ve 

Čtyřdomí se vyskytla příjmení Gulich, Richter, Hanisch, Hockauf a na Liších domcích tři 

majitelé jména Goth. 

 Komunikační síť cest, se v porovnání s dnešním stavem, až překvapivě, téměř nezměnila. 

Pochopitelně, některé cesty vedoucí na plužiny zanikly spolu s poválečným scelováním orné 

půdy. Jiné lesní a polní cesty zarostly, protože byly příliš úzké pro moderní motorizovanou 

techniku zajištující polní a lesní hospodářství. Stále se však v terénu nachází např. mnoho 

úvozových cest v pískovcovém podloží, které jsou pro zdejší krajinu signifikantní.  

 Z indikační skici je dále možné vyčíst půdorysy a rozmístění staveb. Podle legendy ke 

stabilnímu katastru lze rozeznat stavby nevyhovující požárním předpisům, tzv. objekty 

spalné, vybarvené žlutou barvou. V roce 1843 byla takto označena naprostá většina domů 

v Mařenicích. Není ovšem zřejmé, jakými kriterii byly stavby posuzovány, neboť např. 

hostinec č. p. 13 (datovaný k letopočtu 1816) je z poloviny zděný a z poloviny roubený, 

přesto vybarven barvou růžovou, značící objekty nespalné. Vedle toho je takto označen 

poloroubený dům č. p. 56. Naopak některé domy, které si dochovaly totožný půdorys, a 

přesto jsou zděné, jsou označeny žlutě. Nabízí se proto domněnka, že hlavní roli při 

posuzování požárních kritérií hrálo otopné zařízení a hlavně kouřovod, který byl v první 

polovině devatenáctého století většinou řešen tzv. dymníkem postaveným ze smrkových 

houžví, slámy a jílu. Naopak výjimečně mohly mít roubené domy již cele vyzděný tahový 

komín, což může být případ č. p. 13. Ověřit tuto domněnku by mohly stavební zápisy do 

katastru k jednotlivým usedlostem, což ovšem k omezenému času zůstává úkolem do 

budoucna. Počet a rozmístění očíslovaných domů v roce 1843 umožnil srovnání s dnešním 

stavem. V osadě Čtyřdomí zaniklo na dvanáct domů, z toho tři nestály už v období první 

republiky (více k této enklávě v samostatné kapitole). V osadě Liščí domky zanikly čtyři 

domy, zůstala tak pouze jedna usedlost, č. p 85 a kaplička u cesty. V odloučené enklávě 

Scholzeberghauser  směrem na Mařeničky, zvané v novějších mapách ,,Za kopcem‘‘ zůstal 

stát pouze roubený patrový dům čp. 178, usedlost čp. 188 a domky čp. 203 a 179 zanikly. 

Dnes jsou jejich jedinou připomínkou kromě dochované fotografie80 nápadné terénní změny 

v louce, vzrostlé stromy, kdysi chránící dvůr, nebo sklípky. Poslední odloučenou enklávou, 

dnes zvanou ,,Na pile‘‘ byly domky v údolí Hamerského potoka na hranici katastru 

s Mařeničkami. Zde stála u lesa usedlost čp. 197 se stodolou a u potoka ještě menší domek čp. 

164. Dnes se zde dochoval jen roubený patrový dům čp. 191. Naopak severozápadním 

směrem situovaná enkláva, zvaná ,,Nový Svět‘‘ v době zakreslování katastru ještě 

neexistovala. V pozdější době zde však bylo postaveno šest domů včetně klimatických lázní a 

vily. Velkými změnami prošla zástavba v osadě Juliovka, která patří katastrálně částečně do 

Mařenic a částečně do Krompachu. Na mařenické části stály usedlosti čp. 61, 62, 63 a mezi 

tím domkářská zástavba s čp. 209, 201, 208 a 65. Číslování zapadá do postupu číslování obce, 

kdy lze soudit že nižší čísla dostaly usedlosti, které existovaly již při prvním číslování a vyšší 

                                                           
80 Viz. Fotografická příloha  
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čísla byla přidělena postupem času, kdy zástavbu zahustila domkářská zástavba. Po proudu 

potoka stál mlýn čp. 59, který zaniknul v poválečném období. Vedle něj stál ještě dům čp. 58.  

 Změny v zástavbě se však nevyhnuly ani intravilánu samotné vesnice. Po proudu potoka 

došlo k mírnému prořídnutí zástavby, přičemž do dnešní doby se nedochovaly především 

hospodářské objekty jako stodoly apod. Některá čísla popisná byla přidělena na nový dům. 

Např. roubená stavba čp. 74 stojící u silnice tehdy stála u potoka, kde se dnes nachází stodola. 

V severní části vsi dále zmizely domy čp. 79, 48, 49, 46 a 47. Na jejich místech vznikly ve 

druhé polovině dvacátého století rekreační objekty. Zanikla také velká selská usedlost čp. 57, 

která měla mít spojenou stodolu a obytnou část. podél cesty po proudu potoka dnes 

nalezneme asi pět roubených přízemních objektů, které na stabilním katastru ještě nejsou. Na 

některých místech jsou ovšem dokreslené půdorysy a čísla stavebních pozemků. Podél 

zaniklého náhonu, který napájel dodnes stojící mlýn čp. 19 stálo nad svahem asi pět čp. 

z nichž žádný dům se nedochoval a na některých místech vyrostly novější rekreační objekty. 

V samotném centru obce, za sousoším třech svatých, poblíž hostince čp. 133 stály domy čp. 

24 a25. Naopak cesta pod vrchem Kalvárie, kde dnes stojí řada domkářských obydlí (5 

roubených a 3 zděné) nestála ani jedna budova. Pouze první dvě roubené stavby se stavebními 

parcelami č. 254 a 255 jsou dokresleny (jako nespalné) v indikační skice. V jižní části vsi 

stála usedlost čp. 135, na jejímž místě se dnes nachází pouze sklepení. Panská myslivna čp. 

201 stojí dnes na jiném půdorysu, než v roce 1843, patrně došlo k nahrazení staré stavby za 

novější. Z indikační skici vyplývá, že v době prvního číslování domů již existovaly 

zemědělské usedlosti se stodolami a některé menší domy, které dostaly nižší čísla. Náhodný 

výskyt vyšších čísel popisných svědčí o zahuštování zástavby, při které vznikaly především 

přízemní obydlí domkářů, jejichž počet během devatenáctého století narůstal.  

 Indikační skica také může napovědět mnoho o vzhledu okolí domů, zahrad a krajiny. Podle 

legendy lze nalézt téměř u každého domu zeleninovou zahrádku, označenou zelenou barvou a 

šrafováním. Tyto zahrádky nebyly oploceny a většinou nedosahovaly větší plochy, než 

půdorys domu. Často lze také vidět tzv. předzahrádky, tj. malé plochy určené především pro 

pěstování okrasných a léčivých rostlin před štítovou stěnou domu. Oplocení se jinak 

nevyskytovalo, nebo nebylo zakresleno. Výjimku tvoří oplocené ovocné sady, které 

obklopovaly některé chalupy a statky. Nějvětší plochy sadů byly v severní části obce u 

usedlostí čp. 51, 53 a u okolních domů nedaleko mlýna čp. 57. Vedle toho se ovocné stromy 

nacházely na některých loukách. Orná půda, na skice nevybarvená, zabírá většinu ploch 

v okolí obce. Vedle zmíněných záhumenicových plužin lze identifikovat také menší políčka, 

která se nacházela na svažitých místech, často v zářezech do lesních ploch, odlehlá od obydlí 

majitelů. Tato políčka, jak již bylo zmíněno, zanikla v poválečném období jako první a dnes 

je na jejich místě často vzrostlý les. Většinou však nebyla zrušena de jure, a tak jsou dodnes 

vedena v katastru jako orná půda s původní rozlohou. Původní lesní porosty, vybarvené šedou 

barvou nesou opět vpisky se jmény majitelů a usedlostí. Druhové složení lesních porostů mělo 

být podle legendy převážně z jehličnatých stromů, patrně borovice i smrku. To odpovídá 

tehdejšímu hospodářskému vývoji, kdy po intenzivní těžbě původních listnatých dřevin pro 

sklářské hutě a jiné provozy od středověku, došlo k potřebě rychle rostoucího dřeva pro další 
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průmyslové využití. Skladba lesa je pochopitelně podstatná i pro stavebnictví: většina 

dřevěných objektů je roubena a opláštěna měkkým dřevem jehličnatých stromů.81  

 Lze tedy říci, že kartografické prameny, zejména plány stabilního katastru z roku 1843 

poskytují mnoho neocenitelných informací. Pro etnologickou práci jsou jistě cenné údaje o 

exploataci krajiny, držbě pozemků, složení zástavby a její zahušťování, o usedlostech, které 

zanikly a nebylo možní dohledat jejich čísla popisná, vedoucí k dalším údajům. Všechny 

údaje ze stabilního katastru lze dobře použít ke komparaci s pozdějším stavem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 KOL. AUTORŮ, Lužické hory, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, 

Ústí nad Labem 1976 
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4.4. Historické prameny úřední povahy 

Stav obyvatelstva a jeho subsistence od druhé poloviny devatenáctého století 

 Prameny úřední povahy se rozumí písemnosti, které vytvářely správní organy, pod které 

obec v minulosti spadala. Jednalo se obvykle o úřední záznamy, které měly za cil vytvořit 

přehled poddaných (např. pro účely odvodu dávek). Správní orgány tedy potřebovaly vědet, 

kolik usedlostí se v obci nachází. U každého majitele usedlosti zjišťovaly detaily, jako 

velikost vlastněných pozemků, počet osob v rodině, počet hospodářských zvířat, především 

hovězího dobytka a koní. Do roku 1848 určovala velikost výměry rozsah robotních 

povinností. Po roce 1848 zase vznikla potřeba mapovat rozsah území se vznikem nových 

obecních samospráv. v souvislosti s jednotlivými usedlostmi vznikaly také zápisy do katastru, 

závěti, kupní smlouvy a jiné dokumenty. Vznikaly také seznamy přidělených živností. Mezi 

úřední záznamy se nepochybně řadí i zápisy spojené s farním úřadem a školou, kde vznikaly 

farní a školské kroniky, matriky apod. V několikaletých odstupech byla prováděna sčítání 

lidu, která přinášela kvantitativní údaje o počtu obyvatel, jejich povoláni a počtu 

hospodářských zvířat v domácnosti držených. Tato sčítáni jsou často jediným dostupným 

zdrojem, který vedle matrik přináší spolehlivé informace o obyvatelích jednotlivých domů. 

Pro Mařenice byla uchována sčítáni z let 1881 a 1921, která byly v této práci použita..  

 4.4.1 Sčítání lidu z roku 188182 

 První jmenované sčítání- z roku 1881 se nacházelo v archivu v podobě originálních 

formulářů seřazených podle čísla popisného, tedy od č.p.1. Posledním zařazený formulář nesl 

označení č. p. 247, podle čehož lze soudit, že v roce 1881 stálo v Mařenicích a příslušných 

samotách celkem 247 obytných budov, a tedy logicky budovy, které dnes nesou vyšší čísla 

popisná byly vystavěny až po tomto roce. Archy některých čísel popisných zůstaly 

nevyplněny, což by mělo značit budovy neobydlené, nebo rezervovaná čísla ze stržených 

staveb, rezervovaná pro novostavby. Sčítací arch celkově vypovídá mnoho údajů o 

obyvatelích příslušného domu: na titulní straně archu je připraveno osmnáct kolonek, které 

nyní podrobněji popisujeme pro vytvoření představy. První kolonka určovala pořadí osob 

v domě, první se zpravidla zapisoval majitel, nebo majitelka domu, nezřídka se jednalo o 

nejstaršího muže v domácnosti. Do druhé kolonky se zapisovalo jméno, ,,Totiž jméno rodiny 

(příjmení), jméno (křestné jméno), predikát šlechtický a hodnost šlechtická‘‘. Do třetí kolonky 

se zapisovalo pohlaví. Čtvrtá kolonka sloužila k zapsání roku a ,,dle možností“ měsíce a dne 

narození. Čtvrtá kolonka nesla velmi cenný údaj, totiž místo narození. Dalo se předpokládat, 

že většina obyvatel se narodila v obci v usedlých rodech. Tomu odpovídala hojnost některých 

rodových příjmení, která se vyskytovala současně v několika usedlostech. Velmi četná rodová 

příjmení byla například: Birnbaum, Goth, Gulich, Knobloch, Oppelt, Müller, Ramisch, 

Richter, Runge, či Schier.83  Nositelé těchto příjmení zapsaní do sčítacích archů se vždy 

narodili v Mařenicích, a to i v případě nejstarších zástupců rodin, kteří se narodili na počátku 

19. století. Proto, pokud se v archu objevilo odlišné, neobvyklé příjmení, jednalo se velmi 

často o osoby, které se narodily v jiné obci, nebo dokonce jiném regionu. Docházelo tedy 

                                                           
82SOkA Česká Lípa, Sčítání lidu 1881, Karton Mařenice 

83Ibid. 
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k jisté mobilitě, ač ve srovnání s celkovým stavem nebyla běžná. Opět, nejstarší zaznamenané 

osoby, které se do obce přistehovaly, se narodily na počátku 19. století. Obce, z nichž přišly, 

se nacházely často v bezprostředním okolí, běžně se tak stávalo z důvodů manželských 

svazků. Častí byli přistěhovalci ze sousedního Krombachu (Krompachu), Schanzendorfu 

(Valů) Niederlichtenwalde a Oberlichtenwalde (Horní a Dolní Světlé), Glasertu a Hoffnungu 

(Trávníku a Naděje), KleinMergthalu (Mařeniček), Kunnensdorfu (Kunratic u Cvikova), 

Hermsdorfu (Heřmanic v Podještědí). Další přistěhovalci však přicházeli z jiných, 

vzdálenějších obcí v rámci okresu Gabel (Jablonné). Vedle manželských svazků s osobami 

narozenými v Mařenicích přicházely do obce celé rodiny, nebo učňové na zkušenou 

k mistrům (pravděpodobně na určitou dobu), což dokazuje případ cukrářského učně z Briems 

(Brniště) v č. p. 5 u cukrářského mistra Johanna Birnbauma. Někteří přistěhovalci pocházeli 

také z území nazývaného v minulosti Niederland (Dolnozemsko), dnešního Šluknovského 

výběžku, především z obcí Kreibitz (Chřibská), Schönenlinde(Krásné Lípy) Rumburgu 

(Rumburku) aj. Některé osoby, nebo rodiny však pocházely z ještě vzdálenějších míst. Za 

všechny lze jmenovat rodinu mlynáře Bergera ze mlýna čp. 57, která pocházela z obce 

Medonosy (Medonos) v tehdejším okrese Dauba (Dubá) V myslivně čp. 148 žila rodina C.K. 

nadlesního Duspivy, pocházející ze Starých Hutí (Althütten) v okrese Kutná Hora 

(Kuttenberg). Švec Josef Neumann, obývající čp. 151 pocházel z Borovnice (Gross Borowitz) 

v okrese Jičín. Krejčí s neobvyklým jménem Wenzel Wetrowetzz čp. 6 má jako původ psán 

,,Aujezd, Smichow‘‘, což by měl být Újezd v dnešní pražské čtvrti Smíchov. Vedle toho lze 

nalézt jednotlivce přicházející z obcí kolem Liberce, z Jablonce nad Nisou, z Rokytnice nad 

Jizerou, z Poniklé. Většinou šlo o specializované řemeslníky, nebo o státní zaměstnance. 

Vedle toho sčítací archy zaznamenávají osoby, které se v obydlí v minulosti zdržovaly, v obci 

se narodily a v době sčítání se zde již nezdržovaly. Z archů se tak můžeme dozvědět, kam 

odcházely. Často do sousedních obcí (což bylo běžné zejména kvůli manželským svazkům), 

najdeme zde ale i vzdálené obce. Na rozdíl od přistěhovalých, kteří měli původ vždy jen 

v rámci vnitrozemí, odcházelo se za prací též přes hranice do sousedního Saska, kde se 

dotyčné osoby usazovaly v nejbližších obcích jako Großschönau i dále. Lidé se stěhovali také 

do měst, z bližších např. Zwickau (Cvikov), nebo Böhmische Leipa (Česká Lípa), najdeme 

zde ale i místo usazení Prag (Praha). S výše uvedenými údaji souvisí i kolonka ,,Právo 

domovské“.84 

 Dále na archu nacházíme kolonku ,,Vyznání náboženské“. Zde drtivá většina uvádí 

vyznání ,,Römisch-katholisch“, tedy římsko-katolické vyznání. V obci se nachází 

římsko.katolický poutní kostel a dříve vedle něj stála i obsazená fara. Na rozdíl od 

obyvatelstva sousední Horní Lužice s protestantským vyznáním bylo německojazyčné 

obyvatelstvo severočeského pohraničí tradičně vyznání katolického. Vedle katolického 

kostela to dokládá řada drobných sakrálních staveb, údaje v obecní kronice i výpovědi 

pamětníků. Proto není tato informace ze sčítání lidu nikterak překvapivá. Jako výjimečný 

případ můžeme rodinu sedláka Johanna Kolbeho, mařenického rodáka (1837), který se 

přihlásil k Augsburskému vyznání (jeho žena a děti ovšem byli katolíci). 85  V následující 

                                                           
84KOL. AUTORŮ Německé názvy českých obcí, dostupné on-line z: http://mmh.cz/lingua/mj_cs 

85STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV V ČESKÉ LÍPĚ, Karton Sčítání lidu 1881, Složka Mařenice, 
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kolonce ,,Stav“ můžeme najít obvyklé rodinné stavy- Verheiratet (ženatý/vdaná), 

Unverheiratet (nesezdaný/á), Witve/r (vdova/vdovec), Ledig (svobodný/á).  Zdaleka ne 

všichni žili v manželském svazku, nacházíme totiž i domácnosti, které obývali dospělí 

svobodní sourozenci, vdova se svobodným dospělým vnukem apod. Některé domy byly 

obývány více dospělými svobodnými, nebo ovdovělými řemeslníky. U některých staveb 

mohlo jít o tzv. obecní chudobinec. Další kolonka Jazyk v obcování uváděla ve všech 

případech ,,Deutsch“ tedy němčinu.  

 Následující údaje byly pro tuto bakalářskou práci klíčové. Sčítání lidu zkoumalo Postavení 

úřední, způsob výživy, živnost (řemeslo). Zjednodušeně řečeno, díky sčítacím archům bylo 

možné zjistit, čím se členové jednotlivých domácností živili. Na základě toho bylo možné 

přesněji identifikovat u dodnes stojících domů jejich historickou funkci. V případě, kdy se 

původně zemědělské usedlosti dodnes vyznačují svým hospodářským zázemím, jako jsou 

stodoly a chlévy, u menších obytných objektů je přesnější identifikace vyloučena, protože 

vnitřní vybavení světnic a dílen se zřídkakdy dochovalo. Proto je nutné brát sčítání lidu jako 

relevantní a hodnotný pramen, bez něhož by identifikace způsobu obživy obyvatel v období 

druhé poloviny 19. století nebyla možná.  

 Údaje ze sčítacích archů také prozradily, jaká povolání byla ve druhé polovině 19. století 

v Mařenicích nejběžnější. V celkem 129 usedlostech se provozovalo domácí tkalcovství, které 

bylo v několika málo případech samostatné, většinou však šlo o faktorský systém námezdního 

tkalcovství a přadláctví. Pro mnoho domácností to byl jediný zdroj obživy, ale vedle toho se 

tkalo také na zemědělských usedlostech i v domácnostech řemeslníků. V takových případech 

muž zastával povolání (např. zedníka, tesaře, či truhláře) a jeho manželka, děti, nebo staří 

rodiče tkali. Na 31 usedlostí bylo zemědělských, kdy majitel usedlosti býval i majitelem 

polností. Vedle toho si mohl další zemědělskou půdu pachtovat, například z církevního 

majetku. Žena rolníka obvykle do sčítání uváděla ,, Besorgt im Hauswirtschaft“, tedy starost o 

domácnost. Vedle členů rodiny na zemědělských usedlostech žily i jiné osoby, především 

čeledíni a děvečky. I na největších hospodářstvích byla zpravidla děvečka jedna. 

 Díky sčítání lidu je možné identifikovat budovy sedmi hostinců, z nichž pouze dva slouží 

dodnes svému původnímu účelu a některé byly v poválečné době zbořeny. Vedle toho byly 

v Mařenicích tou dobou tři obchody smíšeným zbožím, tři pekaři, jeden cukrář, dva řezníci, 

kteří svoje řemeslo provozovali ve dvou ze jmenovaných hostinců. Dále zde nacházíme 

povolání krejčího, celkem pětkrát, jedenkrát kožešníka, jedenkrát podomního obchodníka a 

osmkrát osobu s proměnlivým povoláním- nádeníka. Vedle upřesnění pozice, nebo činnosti 

při povolání nacházíme v obci také různá specifická zaměstnání, jako státní nadlesní, řídící 

učitel, strážný apod. Do dalších kolonek se vpisovala vedlejší výživa, měl -li kdo jakou, 

s rozdělením při polním hospodářství, nebo při živnosti. Posledními zkoumanými kategoriemi 

byly Vady na těle a duchu, má-li kdo jaké. Zde se zjišťovala především slepota, 

hluchoněmost, choromyslnost a blbost.  

 

                                                                                                                                                                                     
Sčítací arch čp. 100 
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 Z hlediska lidového stavitelství jsou ve sčítání pozoruhodné údaje o stavebních řemeslech. 

Zaznamenán byl jeden zednický mistr (Hauptmann Andreas z čp. 247)86, což byl v době 

sčítání poslední dům, který byl celý zděný a byl dekorován štukovou omítkou. Dále v obci 

žilo 11 zedníků. Tesařů, nebo tesařských rodin bylo minimálně 7. Vedle toho v obci žilo na 5 

truhlářů, jeden pracovník vodní pily- dřevař, a jedna rodina, která se zabývala malířstvím 

pokojů (Zimmermaller). Také v případě malířského mistra šlo o zděné, poměrně nákladné 

stavení. Pro tesaře zase dostatek stavebního dříví, i použitého, skýtal možnost k nastavování 

vlastních obydlí. Důležitým fenoménem je obvyklé předávání řemesla v rámci rodiny, 

zejména z otce na syna. To nám dokládá sčítání lidu z roku 1921, ve kterém nacházíme již 

dospělé potomky, zastávající stejné řemeslo, jako jejich otcové v roce 1881. Kusé informace 

z farních matrik napovídají, že řemeslo bylo předáváno i v předchozích generací, z otce na 

syna. Patrné je to u zemědělců, v případě, že nacházíme na indikační skice ke Stabilnímu 

katastru z r. 1843,  připsaná jména vlastníků polí a čísla popisná jejich obydlí.  

 

 Druhá strana sčítacího archu sloužila k zapsání domácích zvířat chovaných k užitku. U 

jednotlivých druhů se pak ještě musel specifikovat věk nebo typ zvířete. U koní se tak dělila 

hříbata do jednoho roku, hříbata starší až do užívání k práci, kobyly shřbené, nebo se ssavými 

hříbaty, jiné kobyly, hřebci a valaši. Dále se měli zapisovat mezkové, mulové a osli (které 

nikdo v obci nechoval), dále hovězí dobytek opět s podrobnou specifikací, kozy, ovce (které 

nikdo nechoval) a konečně včelí úly. Z toho je možné odvodit, jakým počtem jakého dobytka 

disponovaly největší zemědělské usedlosti v daném období a kolik zvířat si mohli dovolit 

ostatní obyvatelé, např. řemeslníci. Ukazuje se, že chov koní nebyl tolik obvyklý, i na počátku 

dvacátého století zde převažoval zápřah hovězího dobytka. Jiné zdroje dokládají, že chov koní 

značně narostl po mniškové kalamitě v roce 1922, kdy bylo nutné vytěžit velké plochy 

mrtvých lesů. Krávy chovali především sedláci, ovšem někteří řemeslníci si jednu krávu 

dovolit mohli. Prasata, pokud byla chována, se vyskytovala u nejbohatších sedláků na velkých 

usedlostech. Jinak nejobvyklejším zvířetem menších hospodářů a domkářů byla koza, přičemž 

nikdy se nejednalo o velká stáda, nejčastěji šlo o jeden, nebo dva kusy na domácnost. Tomu 

také odpovídá velikost dochovaných chlévů v menších, domkářských usedlostech. Chov ovcí 

zde roku 1881 vůbec nebyl provozován, stejně jako chov oslů. Včelaření nebylo rozšířeno 

nikterak hojně, ale několik usedlostí se včelími úly ve sčítacích arších nacházíme. Například 

rodina tkalce Franze Gulicha z čp. 70 87disponovala toho času osmi včelími úly. Značná část 

usedlostí neuvádí žádné z výše uvedených zvířat, sčítací archy ale nezaznamenávají chovy 

králíků a drůbeže, které byly více dostupné a patrně se mohlo jednat o nejrozšířenější 

užitkové chovy, zejména v případě slepic.  

 

  

 

 

                                                           
86Ibid. Sčítací arch č. p. 247 
87Ibid.Sčítací arch čp. 70 
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4.4.2.  Sčítání lidu 1921: Komparace stavu po čtyřiceti letech 

 Další dostupné sčítáni z roku 1921, dovoluje porovnání stavu po čtyřicetiletém odstupu, 

což přináší některé překvapivé údaje o změnách v subsistenci obyvatel.  Někteří občané zcela 

změnili povolání 88  a bylo by nutné provést podrobnější rešerši, proč tomu tak bylo. 

S rozvojem mechanických tkalcoven bylo na značném ústupu námezdní tkalcovství, které 

živilo ve druhé polovině devatenáctého století většinu obyvatel a kvůli kterému tehdy ještě po 

roce 1880 nové vznikaly nové domkářské usedlosti.89 Mezi obyvatelstvem fungovala značná 

mobilita, mnozí se stěhovali za prací. Pokud se v dostupu generace změnilo příjmení majitele, 

bylo to často z důvodu sňatku s dcerou původních majitelů (zpravidla v případě, že nebyl 

v rodině dědic – nejstarší syn).90 

 4.4.3. Dědický systém a vznik samot 

 V archivních pramenech je možné dočíst se o zvykovém právu, které fungovalo až do 

dvacátého století ohledně dědictví usedlosti. Pokud bylo sourozenců víc, což bylo ještě 

v devatenáctém století naprosto běžnou záležitostí, nárok na dědictví usedlosti měl (alespoň 

v širším regionu) zpravidla nejstarší syn. Ten zaplatil nízký poplatek a usedlost mu patřila 

celá i s polnostmi. Ostatní, mladší sourozenci proto zřídkakdy mohli dosáhnout vyššího 

postavení, než domkářského. Zdá se, že uvažování v těchto záležitostech změnila robotní 

povinnost, která se zrušením nevolnictví nezmizela, naopak se mohla zvětšit. 91  Každá 

hospodářská usedlost měla tolik pozemků, aby jejich výnos z poloviční výměry pokryl 

minimálně spotřebu rodiny a dávky, které rolníci museli odvádět vrchnosti. Proto také k jedné 

usedlosti náležely ,,rezervní‘‘ pozemky, které momentálně nebyly využívány a zarůstaly 

travou a náletovými dřevinami. Většinou šlo o vzdálenější parcely. Protože jejich majitelům 

byla vyměřována robotní povinnost i z těchto nevyužitých pozemků, postupem času se 

změnilo jejich uvažování. Vzdálené pozemky vyčlenili ze své usedlosti, děděné nejstarším 

synem a díky tomu je získávali mladší dědicové. Ti pak zpravidla u těchto pozemků zakládali 

nové hospodářství a půdu museli opět zúrodnit. Vznikaly tak usedlosti o samotách, odloučené 

od zástavby vesnice.92  

 

 

                                                           
88 Např. v č. p. 5 , (změna z cukrářského mistra na lesního dělníka), In:SOkA Česká Lípa, Sčítání lidu 1921, 

Karton Mařenice, arch č. 5 

89 Tuto situaci dobře popisují manželé Vojtíškovi ve své studii o Cvikově. Rozmach mechanických tkalcoven 

vytlačil domácké námezdní tkalcovství, i když přežívalo (zejména v domácnostech starých lidí) ještě v období 

první republiky. Srov.: SOkA Česká Lípa, Sčítání lidu 1881 a 1921, Karton Mařenice, VOJTÍŠEK, B. – 

VOJTÍŠKOVÁ, M.  Aktuality: Cvikovská dělnická obydlí v době Kreibichova mládí, Krajské středisko státní 

památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Lavem, Ústí nad Labem 1983, výpověď informátorky č. 1. 

90 Příkladem může být srovnání stavu na usedlosti č. p. 53 
91 NOVÁK, T. Český překlad Obecní kroniky obce Kunratice u Cvikova z let 1923 – 1931, Nepublikovaný 

strojopis, Praha 2012, s. 42 – 46 

92 Ibid. 
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 4.4.4.  Knihovní vložky katastru z roku 1945:  

 Stav vlastnictví pozemků před výměnou obyvatelstva 

 Knihovní vložky ofocené z originálů a následně uložené v soukromém archivu93 přinášejí 

údaje o držbě stavebních a jiných pozemků v přelomovém roce 1945. jedná se o tabulkový 

soupis zahrnující všechny pozemky na katastru obce. Výhodou je, že usedlosti jsou sepsány 

v celku, tedy nejen stavební pozemky domu a stodol, ale i pozemky s ornou půdou, zahrady, 

louky a lesy. Cenné je, že se stav usedlosti a pozemku nachází ještě před kolektivizaci a 

znárodněním. V tabulkách je vždy zapsán majitel usedlosti, její číslo popisné, číslo stavební 

parcely obytného domu i jiných staveb. Jméno majitele předchozího je vždy přeškrtnuto a 

v drtivé většině případů se jedná o posledního potomka původního rodu, který usedlost 

vlastnil před odsunem. Množství pozemků příslušných k usedlosti dává hrubý přehled o tom, 

zda se jednalo o sedláka, chalupníka, nebo domkáře. Čísla mnohých pozemků, především 

s ornou půdou, byla ve dvacátém století změněna, presto menší pozemky zůstaly často vedeny 

do dnešní doby pod stejným číslem. Není tedy možné přesně dohledat bez historické 

katastrální mapy přesnou polohu pozemku. Současný katastr naopak dává možnost zjistit u 

nezměněných parcel jejich výměru. 94 

   

 4.4.5  Obecní kronika z let 1923 – 1941: 

 Zmínky o domech v různých souvislostech 

 Dostatečné informace o vzniku a starší historii obce obsahuje předválečná kronika 

Mařenic. Jedná se o oficiální obecní kroniku, která vznikala jako poslední předválečná, byla 

dílem tří osob. Její psaní zahájil roku 1923 řídící učitel F. Hurych, který ji roku 1935 předal 

zastupujícímu učiteli W. Schienemu. Ten složil kronikářský úřad roku 1938 F. Schmidtovi, 

konstruktérovi a montérovi okresních elektráren, který v psani pokračoval do roku 1941, kdy 

správa obce přešla pod spádové město Cvikov. Od té doby nikdo s psaním kroniky 

nepokračoval a další pokusy nastaly až v poválečném období. Pokud by měla být kronika 

subjektivně hodnocena z hlediska přínosnosti pro etnologický výzkum, tak nejvíce informací 

obsahuje první část psaná řídícím učitelem Hurychem do roku 1935. Hurych se retrospektivně 

věnuje historii obce, po které pátral sám ve starších pramenech, zejména farních kronikách a 

matrikách. Mezi jinými údaji je také ojediněle dohledat informace o obyvatelích, domech 

(zejména v souvislosti s neštěstími, nebo změnami), nebo o životních podmínkách.95 

  

                                                           
93 Soukromý archiv Ladislava Pavýzy, fotografie a dokumenty z období cca 1900 – 2014, Knihovní vložky 

z roku 1945 

94 Ibid. 
95 NOVÁK, T. Český překlad Obecní kroniky obce Mařenice z let 1923 – 1941, Nepublikovaný strojopis, Praha 

1993 
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 Důležité jsou zmínky o významných budovách v obci. Kromě kostela (který byl 

v devatenáctém století rozšiřován a přestavován) byla pozornost věnována škole. Škola měla 

v Mařenicích fungovat od roku 1640. Kronikář později dokládá vystavění dřevěné školy (od 

roku 1770 č. p. 11) v roce 1709 v souvislosti s jejím stržením roku 1859. Z původní školní 

budovy měly být dochovány pouze dveře, které byly umístěny do domkářské usedlosti č. p. 

242. ,,Jeho veličenstvo císař Ferdinand poctil však mimo to obec samostatným podílem - 

darem 1.000 zlatých rakouské měny a krom to věnoval ještě dřevo ze staré školy k 

libovolnému užití a upotřebení. Stavitelem nové školy byl Oppelt, mistr zednický z Trávníku. 

Starostou v Mařenicích byl tehdy pan Franz Schier, sedlák, čp.139, který se vyznamenal svým 

smyslem pro věci obecné, svou činností a pořádkumilovností." (…)neboť stará, zchátralá 

škola, postavená roku 1709 byla potřebám nedostačující, byla z důvodu možného zřícení již 

delší čas uzavřená, takže škola musela býti umístěna v pronajatém lokále.‘‘96 Vedle toho byla 

významnou stavbou panská hájovna, vystavěná na popud  majitelky Zákupského panství, 

hraběnky Františky Toskánské.. Na pozemcích zakoupených od několika mařenických 

hospodářů roku 1704 pod podmínkou, že "vdova Khölerova od robotní povinnosti s jedním 

koněm a Scholz s polovinou koně osvobozeni budou a v případě kontribuce na vsi Mařenicích 

se kněžna zavazuje ku zaplacení 17 kr. do kontribuční pokladny za každou stranu kupní, 

s čímž jsou oba zmínění poddaní pokorně a rádi uspokojeni a dávají svůj souhlas"97 byla 

vystavěna ,,dřevěná stavba s korouhvičkou‘‘, odkud hraběnka ráda pořádala hony do okolních 

revírů. Okolí hájovny bylo na její počet pojmenováno Franziska-tal (Františčino údolí). Stará 

hájovna musela být roku 1889 pro zchátralost stržena a její tehdejší polohu dokládá stabilní 

katastr. Nová hájovna byla vystavěna roku 1900 o několik desítek metrů vedle. Posledním 

doloženým rychtářem obce byl dle kroniky roku 1826 Ignaz Tischer. Z výčtu starostů, kteří 

v obci působili je možné si udělat přehled, s jakým sociálním postavením bylo možné 

vykonávat tento post. Až na dvě výjimky (tkadlec a poštmistr) se jednalo vždy o sedláky 

z největších statků (čp. 200 98 , 202, 89. 28, 139). Starosta Karl Oppelt z č. p. 200 měl 

v devatenáctém století koncesi na provozování bělidla.  

 Mařenická kronika se zmiňuje o domech v souvislosti s neštěstími. Od roku 1972 fungoval 

v obci Sbor dobrovolných hasičů a již první rok musel zasahovat: "Na svatodušní sobotu roku 

1872 okolo 8. hodiny večerní přišla od jihozápadu bouře a blesk udeřil do obytného stavení 

čp.116 (Josef Tischer). Vesnice byla ihned alarmována obvyklým voláním k ohni, přec však 

jen málokteří opustili svá vlastní obydlí, aby pospíšili k požáru neboť bouře zuřila strašlivě a 

blesk za bleskem křižoval oblohu, déšť se lil jako při průtrži mračen a jen této přírodní 

pomoci a neúnavné pomoci se strany nemnohých (stěží 20 lidí), přichvátavších na pomoc lze 

děkovati, že oheň zůstal udržen toliko na stavení..."99  O rok později, 3.11. vypukl  z dětské 

hry požár na těsně sousedících staveních č. p. 13 (Samperův hostinec  Zur Sonne), 14 

(Rungeho hostinec  Zur Krone) a 108 (Schiller, námezdní tkadlec). Roku 1892 plameny zcela 

zničily dům č. p. 160. Roku 1885 zasáhnul blesk selskou usedlost č. p. 23. Roku 1897 hořel 

statek č. p. 20 vlastněný t.č. sedlákem Rungem, později Fischerem, zvaný Na kopci.  Toho 

roku také po povodni v dolní části vsi byly zaplaveny domy č. p. 144 a 145, které musely být 

vyklizeny a jejich vybavení bylo zcela poškozeno. O rok později po požáru zcela zaniknul 

                                                           
96 NOVÁK, T. Český překlad Obecní kroniky obce Mařenice z let 1923 – 1941, Nepublikovaný strojopis, Praha 

1993, s. 7 - 8 

97 Ibid., s. 5 - 6 
98 Obrazová příloha, str. 91 
99 Ibid., s. 18 
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dům č. p. 125 na Hamerské cestě.  V roce 1906 vyhořel starý mlýn u rybníka na Juliovce, 

zvaný Teichmühle. Roku 1914 hořely novostavby č. p. 26 a 85. Tento výčet nepostihuje 

zdaleka všechny požáry, které v obci vypukly, jen ukazuje, jaká mohla být jejich četnost. 

Mnohokrát se stalo, že po požáru usedlost zanikla a číslo popisné pak zůstalo nepřiděleno do 

stavby nového domu, často i v jiném místě. Na místech po vyhořelých roubených domech 

byly v období první čtvrtiny dvacátého století stavěny zděné vily dle městského vzoru.  Tak 

například došlo ke znovupostavení č. p. 123. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 Ibid., s. 21 - 22 
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5. Archivní údaje o historickém vzhledu domů 

5.1. Vzhled domů 

 Popis ,,stavebního slohu‘‘ může být i v kronikách podán obšírně. Popis charakteristické 

selské usedlosti se shoduje s tím, jak místní zástavbu popisuje odborná literatura. Jako 

charakteristické jsou uváděny dřevěné domy, které převažují nad zděnými. Nad přízemím, 

složeném se ze světnice, síně a chléva (se vstupem ze síně i ze dvora) se nachází patro, 

nebo podkroví s obytnou světničkou. V minulosti mělo více domů postranní pavlač, tzv. 

Gang, která již ve dvacátých letech dvacátého století byla často likvidována. Ještě na 

počátku dvacátého století byly běžné krytiny z přírodních materiálů, především slaměného 

došku a v menší míře šindele. Zároveň se však šířilo užívání břidlice, ale i lepenky, tašek, 

plechu a eternitu. Převážná většina chlévů byla vyzděná. V počátku dvacátého století se 

šířily nové, netradiční stavební materiály a módní styly. Ještě v polovině devatenáctého 

století byla okna stavení značně malá a často skládaná z menších tabulek spojovaných 

okenními olůvky, jaké se používají u vitráží. Staré typy dveří neměly klasické kování 

s klikou a zámkem, ale jednodušší systém: ,,Najdeme u nás také několik pěkně zdobených 

dveřních ostění a domovních dveří, někdy opatřených letopočtem, udávajícím rok 

postavení. Tyto dveře se většinou zavíraly silnou dřevěnou posuvnou závorou. Místo kliky 

se na mnoha dveřích nacházel – a v několika exemplářích ještě nachází – dřevěná závora 

(„Türklinke“), dřevěná páka, kterou lze pomocí popruhu („Klingebandel“) zvenku 

zdvihnout. Když byl popruh vtažen dovnitř, dveře byly zamčené.‘‘101  

5.2. Úpravy domů 

 Během devatenáctého století a zvláště k jeho závěru se vzhled roubených stavení začal 

výrazněji měnit. Pro lidové stavitelství je typická inspirace slohovou architekturou. 102 

V obci a okolí se tato inspirace projevila především na rozšíření okenních okřídlí 

(šambrán) s klasicistními a jinými tvary a také na řezbářském zpracování dveří.103 Jako 

příklad rozšíření nových stavebních materiálů lze uvést břidlici, která byla dovážena 

z větších vzdáleností. Břidlicí byly pokrývány nejen střechy, ale i štíty, původně prkenné 

lomenice. Vedle ryze praktického důvodu (což je pro lidové stavitelství signifikantní), byl 

zřejmý i důvod estetický a reprezentační. Ornamentální pokrytí štítů břidlicovými 

šablonami se stalo jedním z typických projevů lidové architektury v regionu Lužických 

hor, ale i Šluknovska, Liberecka a Ještědského hřbetu. Břidlicové obložení si nemohl 

dovolit každý vlastník, a proto jej máme doložené především na bohatších stavbách, jako 

mlýn, statky, nebo hostinec.104 V přibližně stejném období začaly být roubené a hrázděné 

                                                           
101 NOVÁK, T. Český překlad Obecní kroniky obce Kunratice u Cvikova z let 1923 – 1931, Nepublikovaný 

strojopis, Praha 2012, s. 91 - 92 

102VOJTÍŠEK, B. – VOJTÍŠKOVÁ, M.  Aktuality: Cvikovská dělnická obydlí v době Kreibichova mládí, 

Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Lavem, Ústí nad Labem 1983 

103 Obrazová příloha str. 105 
104 EDEL, T. Vývoj břidlicového štítu na Liberecku, in: PROCHÁZKA, L. – TOMANDL, M. Opera Ethnologia 

Archivalia: Tradiční lidová architektura, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2008, s. 119 – 

123 Železniční trať z Liberce na Jablonné však byla vystavěna až roku 1900. 
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stěny i podstávka obkládány tzv. deštěním105, což byla úprava značně dostupnější. Jednalo 

se o dřevěný zpravidla vodorovný obklad, skládaný z průmyslově vyráběných prken 

skládaných na pero a drážku. Tím se mohlo docílit ochrany trámů roubení, částečného 

zateplení a také přiblížení vzhledu domu městské architektuře. Je zřejmé, že vedle 

dostupnosti přesných, řezaných prken sehráli roli především stavební dělníci, pracující 

sezonně v městech, kde se inspirovali městskou a vilovou architekturou. Stavby se tak 

svým vzhledem vzdálily původnímu venkovskému vzhledu, kdy nepravidelně ručně 

opracované trámy a fošny společně s doškovou střechou tvořily rázovitý vzhled stavení. 

Právě prkenné rovné deštění, jeho přesně řezaná dekorace, především plasticky zvýrazněná 

kvádrová bosáž a diamantová rustika evokuje snahu po přesnosti a úhlednosti, značně 

vzdálené původnímu vzhledu.106  Na počátku dvacátého století vstoupila do venkovské 

architektury i secese, která se projevila nejen u staveb zděných, ale opět na stavbách 

dřevěných, nebo v interiérech volbou výmalby či vzoru kachlí107 na sporáku. Zmíněn byl 

také ,,švýcarský styl‘‘, který se snad mohl projevit v budování populárních zahradních 

altánů s korouhvemi, dekorativního řezbování trámů atp. Všechny tyto trendy byly v 

regionu na přelomu devatenáctého a dvacátého století ve značné popularitě a v Mařenicích 

zasáhly snad většinu staveb a týkaly se jak velkých statků, tak domkářských usedlostí. 

Usedlost s původním vzhledem nezakrytého roubení je od té doby v obci prakticky 

vzácností.108  

 Další úprava objektů, charakteristická pro vyšší polohy v širším okolí, probíhala každý 

rok sezonně. Na historických fotografiích i ve výpovědích pamětníků je potvrzeno 

obkládání obydlí na zimu zvláštním způsobem. Pod okapem i pod štítem kolem světnice a 

jiných přízemních prostor byly nabity v odstupu od stálé stěny svislé latě. Za ně pak bylo 

skládáno dříví odlišným způsobem od postupu, který je v dnešní době aplikován na většině 

českého území. Polena nebo větve totiž nebyly skládány kolmo, řezem ke stěně, nýbrž 

souběžně, drženy zmíněnými latěmi, a to až do výšky okapu. Ponechány byly jen okenní 

otvory. Podobným způsobem bylo za latě pěchováno lesní kapradí a tuhá tráva, která byla 

pro tyto účely sušena v létě. Takto přechodně byl zateplený dům po celou zimu a dřevo tak 

posloužilo k topení až od jara. Obložení z kapradí a lesní trávy bylo využito po konci zimy 

jako podestýlka pro dobytek. 109 

 Vzhled domů, lze doložit historickým obrazovým materiálem. Jedná se především o 

dobové fotografie, ať už z vědeckých sbírek (velmi vzácně), nebo častěji ze soukromých 

archivů. Stav domů a celkového vzhledu obce se dá zjistit také z historických pohlednic, 

                                                           
105  Obrazová příloha str. 95, obr. 49 
106 VOJTÍŠEK, B. – VOJTÍŠKOVÁ, M.  Aktuality: Cvikovská dělnická obydlí v době Kreibichova mládí, 

Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Lavem, Ústí nad Labem 1983, s. 20 - 23 

107 Obrazová příloha, str. 108 
108 Srov.: Vizuální průzkum terénu s popisem situace v kunratické kronice. In.: NOVÁK, T. Český překlad 

Obecní kroniky obce Kunratice u Cvikova z let 1923 – 1931, Nepublikovaný strojopis, Praha 2012, s. 91 – 92  

109 Dokládají to různé archivní materiály. Soukromý archiv Ladislava Pavýzy, fotografie a dokumenty z období 

cca 1900 – 2014, viz. Obrazová příloha 
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které jsou dostupné opět ze soukromých sbírek, nebo dokonce publikované na internetu.110 

Třetím typem zobrazení jsou krajinné kresby, v tomto případě od jediného autora, který 

zachytil mnohé stavby krátce po druhé světové válce. Na některých kresbách jsou 

zobrazeny zaniklé objekty, které lze identifikovat podle jejich okolí. Výhodou kreseb je, že 

je na nich zachycen stavební materiál, jako použitá konstrukce zdiva, nebo střešní krytina. 

Starší pohlednice a fotografie dokonce zachycují některé objekty před novodobými 

úpravami, jako je již zmíněné deštění, nebo celé rozšíření usedlosti. Jiné usedlosti a samoty 

nelze v terénu vůbec identifikovat a tak je fotografie jedinou možností zjistit dobovou 

situaci.  

5. 3. Interiér domů 

 ,,Stará selská světnice‘‘ byla již na počátku dvacátého století považována za mizející 

záležitost, což se z dnešního pohledu může zdát neuvěřitelné. Ovšem z pohledu člověka, 

který se narodil v první polovině devatenáctého století, musely být změny v bydlení 

markantní a počátek dvacátého století mohl vnímat jako velmi moderní dobu, která se od 

minulosti nevratně vzdaluje. To je třeba si uvědomit v dnešní době, kdy i životní styl první 

poloviny dvacátého století bývá považován za velmi zastaralý a s předchozí dobou nebývá 

srovnáván. Už jen otopné zařízení prodělalo za několik desítek let do přelomu 

devatenáctého a dvacátého století doslovně revoluci. Místo komínů se k odvodu kouře 

budovaly takzvané „Wickelstäbe“, což byly konstrukce ze smrkových houžví, omazané 

jílem se slámou a na vrchu obitou prkny. Tento starý typ kouřovodu se odborně nazývá 

,,dymník‘‘ a jeho používání souvisí se přenesením ohně z dymné jizby do černé kuchyně, 

kde probíhalo vaření a další práce až do tzv. sporákové revoluce, která vrátila vaření do 

obytné místnosti, světnice.  Zajímavé jsou starší typy kamen, popisované v pamětnických 

vyprávěních: ,,Ze svého mládí si pamatuji dva typy kamen. U nejstaršího typu neměla 

kamna do světnice žádný otvor. Všechny činnosti, topení i vaření bylo nutno provádět 

„kamnovou dírou“ z chodby pomocí lopatky a vidlice. Pomocí vidlice se do kamen vložilo 

palivo, pak hořící smolničky, nakonec se chytily hrnce za ucha a přistrčily k ohni. 

Vyžadovalo to obzvláštní cvik a pohotovost. Pokud jste se nechtěli popálit, vzali jste 

nějakou malou desku, vsunuli dovnitř, položili jste se na ni, pak jste udělali v kamnech 

pořádek a zase jste vycouvali pozpátku ven z kamen. Jednou se u nás v sousedství právě při 

tom couvání jedné paní zachytily sukně, a kdyby se šťastnou náhodou u toho neobjevil její 

muž, bývala by se udusila. Kamna tohoto typu byla ale již kolem roku 1860 vzácností. 

Skládala se ze zdobených kameninových kachlů a mívala také troubu na pečení.‘‘111 Vařilo 

se tedy na otevřeném ohni v hrncích přistrčených k ohni z černé kuchyně, přístupné ze 

síně. Popis spíše odpovídá peci, která by měla obložení z kachlí, což minimálně v českém 

prostředí nebylo obvyklé, ale mohlo jít vyloženě o kamna, a chlebová pec mohla být 

                                                           
110 KARPAŠ, R.- STEIN, K.- NEVRLÝ, M. Album starých pohlednic Lužických hor a Ještědu, Nakladatelství 

555, Liberec 2000; Historické pohlednice Mařenic, soukromé sbírky J.Rosola a T. Nováka, dostupné on- line z: 

luzicke-hory.cz/galerie 

111 NOVÁK, T. Český překlad Obecní kroniky obce Kunratice u Cvikova z let 1923 – 1931, Nepublikovaný 

strojopis, Praha 2012, s. 92 - 94 
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přistavěna z boku stavení, jak tomu bylo u větších usedlostí na Českolipsku.112 Nejbližší 

výskyt boční pece se podařilo najít na usedlosti v osadě Lada u Jablonného. Z ústního 

podání byly boční chlebové pece i v Mařenicích.113 ,,Druhý typ selských kamen byl tomu 

prvnímu podobný, měl už ale ze světnice, v takzvané „díře“, dvířka k topení. Jak z již 

řečeného vyplývá, u obou typů se vařilo na otevřeném ohni. Když se hrnce nepřiklopily 

pokličkou, napadaly dovnitř všelijaké kousky uhlí a dříví a brambory svrchu připálily. 

Když jsme pak našli v polévce nějakou tu ohořelou větvičku, maminka nanejvýš prohlásila: 

„´s jo ok a Brandl!“ („To je jen nějaký uhlíček!“).‘‘114 U ,,druhého typu‘‘ není zřejmá 

podoba, ani tvar zařízení. Jeví se tak, že většími dvířky, které již byly ve světnici byly 

vkládány hrnce do krytého žároviště. Zároveň je v kronice zmínka o tom, že plotnové 

kachlové sporáky začaly být stavěny kolem roku 1865. V pozdějších dobách, na přelomu 

devatenáctého a dvacátého století se také začaly šířit litinové ,,stolové‘‘ sporáky různých 

řešení. Populárním řešením byly především kachlové sporáky moderní konstrukce 

s kobkou a zabudovaným kamnovcem vedle plotny.  

 Oblíbeným řešením na počátku dvacátého století, které se vyskytlo v několika 

staveních, bylo vyvedení vodovodního kohoutku mezi dveřmi do světnice a sporákem. 

V takovém případě byla celá stěna s umyvadlem obložena stejnými kachlemi, jako sporák 

a tvořila s ním tak organickou hmotu. V selských usedlostech i menších staveních bylo 

obvyklé, že v pozdějších dobách byl kouřovod z kachlového sporáku nastavitelný pro 

přídatná sezonní kamna, která byla instalována zhruba do středu světnice.115 Typickým 

zařízením pro vytápění světničky nad světnicí byly průduchy v záklopovém stropě. 

Většinou se nacházely přímo nad plotnou, nebo v místech, kam se v zimě dávala kamínka. 

Tyto průduchy nebyly ale všude. ,,Když jsem byla u tety, tak jsem koukala, co to najednou 

dělá, něco posunovala ve stropě. Že tam jde ohřátý vzduch do ložnice. My jsme to vůbec 

neznali.‘‘ 116Režim vytápění byl v minulosti jiný, než bylo běžné dnes, kdy je zvykem 

domy přetápět na teplotu 22 °C i více . ,,Ve velkých kamnech se zatápělo jen ráno, aby se 

ohřála snídaně a voda pro dobytek, pak až k obědu a večer aby se ohřála večeře. Nahoře 

se netopilo vůbec, než přišly ty gumové láhve, měli jsme takové keramické baňky se 

špuntem na horkou vodu, které jsme si dávali pod peřinu.‘‘ 117Ve světnicích bylo chladněji, 

obyvatelé museli být otužilejší, nebo vzdorovat chladu oděvem. Důvod střídmějšího topení 

byl i v šetření palivem, kdy málokdo si mohl dovolit topit velkými poleny. Zpravidla se 

dělaly zásoby větví, které se přinášely z lesa v nůších. 118 

 Minimálně v některých případech zůstalo ještě do čtyřicátých let zachováno tradiční 

diagonální dělení světnice. V jednom rohu vedle dveří stálo otopné zařízení a oproti němu 

v rohu u oken byly umístěny lavice, stůl a židle, a to i v případě že se vařilo na kachlovém 

                                                           
112  Vlastní průzkum terénu v roce 2013 
113  Výpověd informátora č. 6 
114  NOVÁK, T. Český překlad Obecní kroniky obce Kunratice u Cvikova z let 1923 – 1931, Nepublikovaný 

strojopis, Praha 2012, s. 92 - 94 
115  Obrazová příloha, str. 108 
116  Výpověď informátorky č. 1 
117  Ibid. 
118 V terénu zůstalo dochováno poměrně dost otopných zařízení (kachlových sporáků), některé 

v provozuschopném stavu. Režim topení v předválečném období dokládá informátorka č. 1.  
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sporáku a stůl byl novější konstrukce s rovnýma nohama. 119  I svatý kout zůstával 

zachován, jen místo tradičních podmaleb na skle zde byly umístěny postupem doby 

barvotisky, nákladné zrcadlové obrazy (sloužící v nouzi jako zrcadlo), nebo dokonce hrací 

obrazy. Někdy ovšem byl ve svatém koutě pouze krucifix.120 V devatenáctém století se 

také nad stolem mohl vyskytovat ,,duch svatý‘‘ v podobě holubice složené z vaječných 

skořápek a stébel vodních rostlin.121 Do padesátých let devatenáctého století bývaly na 

stěně vedle kamen dřevěné hodiny, zvané ,,Sejgr‘‘. Ty měli i hodinový strojek ze dřeva a 

byly velmi poruchové, protože materiál v zimě pravidelně nabobtnal. Na závaží pak bylo 

navěšováno různé těžké nářadí jako kleště a kladiva, což stejně nepomáhalo. Na oknech do 

světnice nebylo v devatenáctém století zvykem dávat záclony. Říkalo se jim ,,Sitz’n‘‘ a 

kdo je přeci jenom pověsil, stal se po večerech terčem škádlení mládeže. Podlaha kolem 

kamen byla před rozšířením dlaždic tvořena pouze dusaným jílem a zbytek byl 

z dřevěných prken. Starší generace je drhly jen o významných svátcích, protože by dle 

rozšířeného názoru podlaha předčasně shnila. Když pak mladé ženy zhruba ke konci 

devatenáctého století začaly s častějším mytím, staří lidé to velmi nelibě nesli. Do počátku 

dvacátého století se v okolí udržel zvyk rozprostírat po podlahách o nedělích ,,krásný bílý 

písek‘‘.122 V období první republiky bylo již mytí podlahy běžnou týdenní záležitostí a 

odehrávalo se zpravidla v sobotu. ,,Aby se do neděle podlaha neušpinila, měla máma staré 

jutové pytle, které po podlaze rozprostřela‘‘123 V devatenáctém století byl běžnou součástí 

světnice i misník, malovaná skříň na nádobí, ve které měly starší selky uloženo lepší 

nádobí, např. konvice a mísy z empírového a bierdermeyerovského období. Starý lidový 

nábytek byl později odsunut do síně, nebo do jiných prostor a jeho místo ve světnici 

zaujímaly od první čtvrtiny dvacátého století tehdy moderní prosklené kredence 

,,skleníky‘‘, které se četně v usedlostech dochovaly do dnešní doby. Nepříjemností světnic 

v devatenáctém století mohl být i hmyz, a sice mouchy a rusi (ruští švábi), které měli do 

kraje přivézt ruští dřevaři pracující v lesích okolo Nové Hutě. 124 

 5.3.1. Osvětlení domácností 

 Značný vývoj prodělalo během devatenáctého století také osvětlení domácností. 

Původně se svítilo otevřeným plamenem. Sloužily k tomu takzvané loučky, štípané 

podomácku ze smolného dřeva. Ze starších prameny hovoří o  ,,Fackelholz‘‘ ( 

pochodňovém dříví), které si výměnkáři vyjednávali. Ač to protipožární předpisy 

zakazovaly, sušilo se smolnaté pochodňové dříví na kamnech a ve volných chvílích štípáno 

na tenké loučky. Jejich zapálení se provádělo křesadlem, troudem a dřevěnými uhlíky. 

Když od jiskry začal troud doutnat, bylo nutné rozfoukat uhlíky, od kterých se pak loučka 

připálila. Ke svícení sloužil vysoký stojan s kovovým skřipcem, obecně zvaný loučník. Při 

                                                           
119 FROLEC, V.- VAŘEKA, J. Encyklopedie Lidová architektura, SNTL, Praha 1983, s. 33 
120 Výpověď informátorky č. 1 
121 NOVÁK, T. Český překlad Obecní kroniky obce Kunratice u Cvikova z let 1923 – 1931, Nepublikovaný 

strojopis, Praha 2012, s. 92 - 94 
122 Ibid. 
123 Výpověď informátorky č. 1 
124 NOVÁK, T. Český překlad Obecní kroniky obce Kunratice u Cvikova z let 1923 – 1931, Nepublikovaný 

strojopis, Praha 2012, s. 93 - 95 
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takovém světle bylo schopno pracovat až deset přadlen. S loučemi vloženými do hrnce se 

také chodilo do seníku. Při tkalcovství světlo louče nepostačovalo a tak si tkalci pořizovali 

olejové kahany a v mnoha domácnostech se odlévaly svíčky. V šedesátých letech se v kraji 

rozšířily fosforové zápalky a také petrolejky. Lidé si nemohli zapamatovat jejich jméno a 

tak se pro ně ujalo pojmenování ,,Jauche‘‘ (břečka, močůvka). Na jejich jasné světlo si lidé 

nemohli dlouho zvyknout a tak si konstruovali různá stínítka. Rozvody elektrického 

proudu byly v Mařenicích vybudovány roku 1922. Čtyřdomí bylo elektrifikováno roku 

1928 a Liščí domky nebyly elektrifikovány dodnes. Zpočátku však nebyly připojeny v obci 

všechny domácnosti. V okolí si před elektrifikací někteří majitelé hospod vybudovali 

turbíny s dynamem na výrobu proudu pro osvětlení. Bylo to však velmi krátce před 

drátovými rozvody. Po elektrifikaci byl počet lamp v usedlostech malý. Zpravidla ve 

světnicích byla jedna žárovka nad stolem a druhá ze zdi nad plotnou. Potom byla obyčejně 

jedna lampa v síni, jedna na zápraží a jedna v chlévě. Další osvětlení a rozvody závisely na 

velikosti usedlosti a finanční situaci vlastníka. Na elektrické osvětlení si lidé velmi rychle 

zvykli a starší generace se dotýkalo, když si mladší stěžovali na výpadky proudu, protože 

oni zažili ještě svícení plamenem. 125 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 NOVÁK, T. Český překlad Obecní kroniky obce Kunratice u Cvikova z let 1923 – 1931, Nepublikovaný 

strojopis, Praha 2012, s. 94 – 95, kapitola ,,Osvětlení dříve a nyní‘‘ 
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6. Příklady lidového stavitelství a bydlení v současném terénu 

6.1. Selská usedlost č. p. 130 

 

Obr.1  č. p. 130  Foto Google street view 2016, print screen z : http://maps.google.com 

 Rozlehlá budova č. p. 130 se nachází v dolní části obce. Jedná se o patrový roubený dům o 

dvou traktech zahrnutých pod společný krov. Původně břidlicová střecha pokrývala celý 

objekt a nyní zůstává zachována nad hospodářskou částí. Obytná část je pokryta plechovou 

krytinou. Dům na sobě nese stopy úprav typických pro druhou polovinu a závěr 

devatenáctého století. Roubené stěny jsou obedněny vodorovným prkenným obkladem, 

s řezbářskou profilací kvádříkové bosáže. Obedněny jsou i sloupky podstávky. Prkna na 

okrajích a sloupcích jsou dekorována tzv. diamantovou rustikou. Bohatě řezbářsky zdobená 

okřídlí oken, tzv. šambrány jsou totožné s šambránami na statcích č. p. 200, 100 a na mlýně č. 

p. 57. Je možné že podobný dekor, který patří mezi nejzdobnější se v minulosti vyskytoval u 

více bohatších usedlostí. Podobné šambrány se nacházejí také na domech v Krompachu. 

Dekorativně zpracovány jsou také přesahující zhlaví trámů ve štítu. Na hospodářské části 

budovy se nachází také klasický pásový vikýř a vestavěný holubník.  

 Dům má komplikovanější, dispozici, než obvyklé patrové stavby v obci a jeho současný 

vzhled se patrně formoval ve druhé polovině 19. století. Obytný dům je dvoutraktově členěn 

na rozlehlou světnici a úzkou světničku. Ve světnici se nachází kachlový sporák, na kterém 

probíhalo veškeré vaření a ohřev vody pro dobytek. Na kouřovod sporáku se napojovala 

litinová kamínka pro pomocné přitápění v zimním období. Dalším prostorem je síň, ze které 

se vstupuje do světnice a vedle toho do prádelny, druhotně postavené u komína a spižní 

komory k uskladnění potravin. Dřevěné schodiště pak vede do patra a pod ním se nachází 



60 
 

přístup do sklepa. Ze síně je rovněž vstup do rozlehlých zděných chlévů, které byly určeny 

především pro hovězí dobytek, ale od dvacátého století zde převažoval chov koní. V zadní 

části je vydělený chlév pro prasata se dvěma kójemi a suchý záchod. Patro obytné části je 

členěno obdobně, akorát konstrukce zdí je obedněná prkny. Je zde několik světniček patrně 

již určených k obývání. Nad chlévy pak vystupuje kolmé zděné křídlo s dalšími pokoji a 

chodbičkou vedoucí k původně suchému záchodu umístěnému také v patře. Z této chodbičky 

vedou dvířka i do dřevníku, který sloužil k zásobě paliva pro lokální otopná zařízení v patře. 

Na obytný dům s chlévy je v zadní části konstrukčně napojeno hospodářské patro s průjezdní 

kolnou, podkrovním seníkem a prostory, kde byly původně další chlévy na prasata a kurník. 

Byl zde také kotel na vodu používaný především při zabijačkách. Pod střechou seníku jsou 

zděné prostory používané jako kolna a dílna. Hospodářské zázemí však původně bylo daleko 

větší, vedle stávajícího objektu stála velká stodola, která byla ve dvacátém století přestavěna 

na obytný dům. 

  Důkazy o tom, že jde již původně o selskou usedlost lze najít v indikační skice stabilního 

katastru z roku 1843, kde je tato stavba s totožným půdorysem označena jako usedlost č. p. 

130 se záhumenicovou plužinou, která se dodnes táhle od záhumenku až k lesu. Majitelem 

v roce 1843 byl Ignatz Löffler a posléze během 19. století jeho potomci. V roce 1881 byl 

majitelem syn nebo vnuk Franz Löffler (narozený 1857). Vedle jeho rodiny dům obývala ještě 

děvečka Anna Pihan z Trávníku. Ve výčtu hospodářských zvířat bylo uvedeno 8 ks hovězího 

dobytka, z toho 1 vůl, 1 valach a 1 prase.126 Výměra polností byla srovnatelná s největšími 

usedlostmi v obci. Mezi sedláky se zpravidla počítali hospodáři vlastnící výměru polností nad 

3,5 ha, přičemž největší sedláci mohli disponovat výměrou i nad 20 ha.127 Sčítání roku 1921 

zaznamenává Franze Löfflera již jako vdovce, výměnkáře. Jako majitel je uveden jeho syn 

Franz (1877) s ženou Marií (1875). Vedle toho zde bydlely ještě dvě svobodné dcery Maria 

(1904) a Anna (1905). Žila zde také svobodná Anna Kokert z Kunratic (1900), která zde 

pracovala jako děvečka. Celkem zde tedy bydlelo šest osob. Krátce po skončení druhé 

světové války se zde usadili čeští manželé Marušákovi (ročník 1909), kteří měli dva syny a 

jednu dceru. Nějaký čas zde žili s původními obyvateli, kterými byly toho času pouze stará 

žena s dcerou. Jejich příjmení bylo ale jiné, než Löffler. Když tyto ženy stavení opustily kvůli 

odsunu německého obyvatelstva, hospodářství převzala nová rodina. Zabývali se hlavně 

chovem koní, prasat, obdělávali pole a otec rodiny nikdy nevstoupil do JZD. To se ostatně na 

sklonku padesátých let rozpadlo a polnosti začal spravovat Státní statek. Otec zde pak do 

vyššího věku byl zaměstnán jako zedník. Mladší syn se s rodinou k rodičům vrátil, když na 

počátku osmdesátých let začali mít pro své stáří zdravotní problémy. Matka se v péči rodiny 

dožila 95 let a obývala přízemí domu. Po její smrti zůstal syn s manželkou v patře, kde si 

zařídili byt, který v současnosti obývají a hospodaří kolem domu. Neobývané přízemí tak 

zůstalo zakonzervováno v téměř původním stavu. 128  

  

  

                                                           
126 SOkA Česká Lípa, Sčítání lidu 1881, Karton Mařenice, sčítací arch usedlosti č. p. 130 

127  Informace z českého překladu kroniky obce Lindava, Archiv L. Pavýzy 
128 Výpověď informátora č. 2, rozhovor 2016 
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Obr. 2 Indikační skica z roku 1843. Usedlost č. p. 130 je v prakticky podobném půdorysu zachycena uprostřed 

snímku vlevo od cesty. Od domu se táhne kolmo cesta skrze příslušnou plužinu označenou jménem vlastníka až 

do lesa. Vedle stávajícího půdorysu se nachází ještě jedna stavba, patrně stodola nebo původní obytný objekt, 

která tvoří s obytným domem trojstranný dvůr. V současnosti se z této stavby zachovalo pouze sklepení. Foto 

Mapy stabilního katastru, rok 1843, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, fond Stabilní katastr, dostupné on-

line z: http:// historickemapy.cuzk.cz 

 

Obr. 3 Pohled na boční stěnu obytné části z užitkové zahrady. Na fotografii jsou dobře patrné dekorativní 

šambrány kolem oken a profilace prkenného obložení (tzv. deštění) na podstávce i stěnách Foto M. Carda 2016. 
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Obr. 4 Nákres dispozice přízemí usedlosti č. p. 130  podle situace v terénu. Kresba M. Carda 2016 

 

 

Obr. 5 Pohled z přízemní světničky do zeleninové zahrady s tradičním plaňkovým plotem.  Foto M.Carda 2016 
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6.2 Selská usedlost č. p. 170 

 

Obr. 6 Historická fotografie menší hospodářské usedlosti č. p. 170 ve Čtyřdomí. I když se usedlost dochovala 

prakticky ve stejném vzhledu, byl zbořen suchý záchod na dvoře s nástavbou hrázděné věžičky holubníku (na 

fotografii vpravo od obytného domu). Nátěr v době fotografie byl světle zelený s bílým spárováním řezbářských 

detailů. Skenováno roku 2016 z fotografie z archivu rodiny Slavíkovy.   

 Hospodářská usedlost č. p. 170 se nachází v osadě Čtyřdomí (Vierhäuser) v rozptýlené 

zástavbě. V současnosti je jednou z pěti dochovaných staveb, přičemž původně v této enklávě 

stálo na sedm usedlostí hospodářských a osm usedlostí domkářských. Z domkářských 

usedlostí, které jsou zachyceny na stabilním katastru již byly tři v období první republiky 

zaniklé. Z některých se nedochovaly ani základy a z jiných se dochovalo pouze zděné 

sklepení, které bylo dále využíváno, např. ke skladování brambor a řepy. Jinak tato oddělená 

enkláva neměla ani kapli, ani hospodu a byla tak dosti vydělena z dění uprostřed obce. 

Například nikdy sem nedošel ani masopustní průvod a zhruba dvoukilometrovou cestu do 

školy museli otcové svým dětem společnými silami prohazovat, když bylo hodně sněhu. 

Právě tento fakt měl patrně význam na velmi blízké sousedské vztahy, které se zde v první 

čtvrtině dvacátého století pěstovaly. Díky pamětnici – informátorce, narodivší se v této 

usedlosti v první čtvrtině dvacátého století, bylo možné zaznamenat mnoho cenných 

informací z první ruky.  

 Půdorys stavby s kolmou přistavěnou stodolou (což není v okolí příliš obvyklý jev) zůstal 

prakticky nezměněný od mapování v roce 1843. Dům měl být původně přízemní, roubený 

s doškovou střechou. V roce 1843 je na příslušných polnostech připsán majitel Ignaz Guhlich 

a dle sčítání z roku 1881 usedlost patřila rodině Rӧbischově. Kolem roku 1905 dům od 

předchozího majitele kupil informátorčin děda Josef Goldberg (1874), původem z Mařeniček, 

který se oženil s Marií rozenou Ginzelovou (1871), pocházející z Březovic u Mladé Boleslavi. 

V Březovicích manželé nějaký čas žili, ale pak se rozhodli pro návrat do Mařenic, kde začali 

žít v domku č. p. 157 v centru obce. Protože ale babička chtěla hospodářství, využili 

příležitosti a zakoupili zmíněnou usedlost ve Čtyřdomí. Protože Josef Goldberg byl tesař a 
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jeho bratr zedník, postavili nový dům společnými silami. Potom společně postavili totožný 

dům v Mařeničkách, který byl určen pro rodinu bratra. (tento dům se do dnešní doby 

nedochoval). 129 

 Na roubené světnici, obložené prkenným bedněním bylo vystavěno patro tvořené 

hrázděnou konstrukcí, ovšem již vyplněnou pálenými, neomítnutými cihlami. Patro je 

podepřeno subtilní podstávkou z tenkých trámků, bez pásků. Střecha je novějšího typu, 

s menším sklonem a přesahem trámů. Obecně je na stavbě uplatněno mnoho prvků, u kterých 

převažuje estetický význam nad funkčním, což je znakem závěrečné fáze lidového 

stavitelství, oproti jeho mladším fázím. Jako významný architektonický prvek působí 

především vystupující arkýřová konstrukce ze zdobně řezbovaných trámů, která v patře nese 

balkon, chránící zápraží. Ozdobně vyřezávané jsou i okenní šambrány. Významným prvkem 

byla také hrázděná věžička holubníku, která byla nastavěna na venkovní zděný záchod na 

dvoře. Na štít stodoly a obytného domu vyřezal Josef Goldberg nápisy. Na hlavním štítu byl 

nápis ,,Um immer Treu und Retlichkeit, bis an dein kühles Grab, Und veiche veinen 

Fingerbreit, von Gottes vegen ab.‘‘ a nad balkonem nápis ,,Mariaheim‘‘ (Mariin domov) pro 

svoji ženu Marii. Babička byla původem z Čech, takže jinak německá rodina nemusela v roce 

1945 svůj domov opustit. Informátorka se poté provdala za Čecha, který přišel do Mařenic 

s rodiči z rozbombardovaných pražských Vysočan.  

 Hospodářství bylo menší, ale formálně by se řadilo mezi selské usedlosti. K usedlosti 

patřilo asi 6 ha orné půdy, dále děda s otcem obdělávali pacht (církevní, nebo od jiných 

vlastníků, např. z Krompachu). V době dětství informátorky v domě žila celkem sedmičlená 

rodina, která se starala také o čtyři krávy, které se jmenovaly Swalbe, Muli, Finke a Loti. Jako 

tažné zvíře byl držen vůl jménem Hons, ke kterému byla do potahu občas přibírána jedna 

z kravek. Vedle toho měli prasata, králíky a drůbež. Vždy měli také nějakou kozu, o kterou se 

starala babička. Psy neměli, protože je děda neměl rád. Zato měli doma kočky, z nichž utkvěla 

v paměti Tyči, asi dvacetiletá kočka a kocour Fritzl, který dělal každý den doprovod na cestě 

do školy.  

 Interiér přízemí odpovídal tradičnímu členění trojdílného domu chlévního typu, ovšem 

s komplikovanější disposicí. Ze zděné síně se vlevo vcházelo do roubené světnice, která měla 

spodní část stěn obloženou vyřezávanými prkny, natřenými tmavě zeleně. Vršek stěn byl 

vymalován světle zelenou. Vedle dveří se nacházelo po pravé ruce umyvadlo a vedle něj 

kachlový sporák s troubou. V rohu místnosti sporák končil kamnovcem, který byl protažen 

skrz stěnu do síně. Podobně jako u č. p. 130 se na kouřovod sporáku v zimním období 

napojovala železná kamínka, postavená do středu světnice. Ve sporák use zatápělo zpravidla 

jen třikrát denně kvůli vaření, topilo se větvemi nasbíranými do nůše v lese. Sporák sahal až 

do rohu, kde začínala zadní stěna světnice. Na té visela ,,dědova skříňka‘‘, která byla pro 

ostatní a zvláště pro děti absolutní tabu. Tam měl děda schované písemnosti a snad i peníze, 

které zrovna neuložil do záložny. Dále stála u stěny odstředivka na mléko a v druhém rohu 

babiččina postel. Na oknech ve stěně proti sporáku měla babička svoje domácí květiny, 

především fuchsie, ale také zvláštní, údajně léčivou rostlinu s chlupatými listy a citronovou 

vůní, které děda říkal oránie. (vědecký název se prozatím nepodařilo zjistit). Každé ráno děda 

                                                           
129 Výpověď respondentky č.1, zaznamenal M. Carda 2014 
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utrhnul jeden list, který v ruce rozmačkal a u umyvadla si s ním promýval oči. Mezi okny 

visela zvětšená fotografie nejstaršího syna manželů Goldbergových, strýce informátorky. Ten 

padnul v severní Itálii v první světové válce. Jako nejstarší syn měl být dědicem usedlosti, ale 

protože předčasně zemřel, usedlost dědil druhý syn – informátorčin otec. K obrazu strýce 

dávala babička obvykle vázičku s květinami. Dále stálo u stěny kuchyňské kanape, na kterém 

děda spával za velkých mrazů. Jinak mu ke spaní sloužila skromně zařízená světnička 

v podstřeší. V dalším rohu (proti sporáku) byl podle diagonálního principu umístěn stůl 

s lavicemi podél stěn a židlemi. U tohoto stolu se společně jedlo, ale také se na něm 

připravovaly pokrmy, protože moderní kuchyňský nábytek v podobě linky zde ještě nebyl. Ke 

stolu se v sobotu večer také scházeli muži z okolních usedlostí, protože do hospody to měli 

daleko. Hráli i karty a také pili pivo, které v létě prarodiče vařili z nakoupeného chmele na 

kamnech. Nad stolem byl v rohu zavěšený krucifix. U čtvrté stěny, směrem do zápraží stál 

ještě šicí stroj, nad kterým bylo od druhé poloviny třicátých let rádio. (elektřina byla do 

Čtyřdomí přivedena roku 1928) Vedle šicího stroje byl stoleček, ve kterém měl děda ,, ty 

svoje tabáky a fajfky‘‘. V rohu vedle dveří vybavení světnice končilo babiččiným skleníkem. 

Podlaha byla z bílých prken a maminka ji drhnula vždy v sobotu. Interiér světnice se také 

proměňoval podle významných svátků. Na svatodušní svátky, kdy se jinak v centru obce 

pořádalo velké procesí na Kalvárii se interiér světnice zdobil čtyřmi uříznutými břízkami, 

každá stála v jednom rohu. Vánoční stromeček stál také ve světnici a byl ozdoben cukrovím a 

papírovými řetězy. 130 

 Síň byla vydělena na dva prostory, z čehož zadní sloužil k přípravě krmiva pro dobytek. 

Kamnovec, přesahující od sporáku ve světnici umožňoval nabírat teplou vodu, kterou se 

zalévala směs ze slaměné řezanky, otrub a řepy nebo velkých kedlubnů. Ke krouhání 

používali řezačku s velkými noži. Jinak tu stály škopky pro každé zvíře – větší pro krávy a 

menší pro kozy. Také zde stála stará malovaná skříň k ukládání potravin. Ze síně se 

sestupovalo po schodech do sklepa, který nebyl pod domem ale zahloubený vedle. Byl 

dvouprostorový, v prvním byly regály na zavařeniny, ve druhém stály hrnce s mlékem, 

smetanou a dalšími mléčnými výrobky. Vedle toho se ze síně vstupovalo do dřevěného 

přístavku, který sloužil jako dřevník a prostor pro králíkárny. Dveře proti světnici vedly do 

chléva. Chlév byl oddělen na dva prostory, zadní byl pro prasata a přední pro hovězí dobytek 

a kozy. Chlév měl však také vstup ze dvora a ze síně jím šlo projít do přistavěné stodoly. Ta 

měla vrata ze dvou stran. Na mlatu stála mlátička na mechanický pohon zajišťovaný 

žentourem, do kterého se zapřahaly krávy. To byla většinou práce babičky vodit krávy 

v žentouru. Rodiče a děda obsluhovali mlátičku a když jsem byla malá, tak mi většinou dali 

nějakou hračku a zavřeli mě do kuchyně, abych se tam nemotala. V patře byl dětský pokoj, 

ložnice rodičů, dědův přístěnek, kde nocoval a pokoj pro hosty. ,,Tam spaly všechny tety, když 

přijely z Jablonce i jiné návštěvy.‘‘ Z patra se dalo projít také na podkroví stodoly.  

 Vedle domu na pozemku stála původně ještě malá chaloupka, kterou děda také koupil. 

Tam jsme chodili do studánky pro vodu, než se postavil sousedský vodovod a kde měl děda 

svojí dílnu. Tento dům je také zachycen na stabilním katastru jako č. p. 171 a pravděpodobně 

byl původně domkářkou usedlostí. Jinak za domem byla zahrada, kde se pěstovala zelenina 

jako pór, kedluben, petržel, celer, mrkev a cibule. Z bylin se pěstoval hlavně libeček, petržel, 

                                                           
130 Ibid. 2014 - 2016 
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oregano a šnytlik, kopr rostl polodivoce. Léčivé byliny nepěstovali, babička je sbírala ve 

volné přírodě a pak ukládala v látkových sáčcích na půdě. K lékaři se chodilo jen ve vážných 

případech. Z polních plodin pěstovali hlavně brambory, které byly téměř na denním 

jídelníčku, dále žito a oves, mák, řepu červenou a žlutou, zelí hlavně bílé (červené také ale 

považovali ho za choulostivější) a velké kedlubny, které se krouhaly jako zelí, ale byly i ke 

krmení dobytka. Kolem domu stála řada ovocných stromů, například hrušeň, jejímž plodům se 

říkalo napoleonky. 131 

 

Obr. 7 Detail dřevěného štítu stodoly č. p. 170  s větracími otvory. Foto M. Carda 2016 

 Obr. 8 

                                                           
131 Ibid. 2014 - 2016 
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Obr. 8 Dnešní podoba usedlosti č. p. 170, dochované v prakticky stejném vzhledu. Vystupující zádveří 

s balkonem je replika původního stavu z počátku dvacátého století. Foto M. Carda 2015 

 

  

Obr. 9 Nákres uspořádání přízemí usedlosti č. p. 170 na základě vzpomínek respondentky č. 1 v roce 2016. 

Autor M. Carda. Podařilo se zaznamenat i některé nářeční zvláštnosti: síň se vyslovovala  [ furhaus ], záchod [ 

oprt ], sklep [ kalr], sporák [ ufn ] a hrnec [ tup ]. 
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7. Stručné shrnutí vývoje osídlení a bydlení od poloviny dvacátého století do současnosti 

 Tato práce nemá za cíl zabývat se podrobněji vývojem, který v obci nastal ve druhé 

polovině dvacátého století. Jedná se totiž o problematiku, která by k důkladnému zpracování 

potřebovala podrobnější výzkum, jehož výstupem by byla samostatná práce. Vzhledem 

k tomu, že vývoj situace po druhé světové válce byl v celém pohraniční obdobný, je možné 

částečně vycházet ze studentských prací přímo na toto téma zaměřených. Dále, tato práce se 

zabývá především lidovým stavitelstvím, které od počátku dvacátého století ustupovalo 

moderním technikám i způsobu bydlení.132 Co se však v současném terénu nachází, jsou stále 

dochované lidové stavby postavené zpravidla od konce osmnáctého do počátku dvacátého 

století. Dle sčítání v terénu a podle mapy k roku 2016 vychází počet historických lidových 

staveb v Mařenicích a přidružených samotách na počet 140 – 150 domů, z čehož asi na 130 

domů je roubené konstrukce. Z pozice autora této práce, která neslouží primárně účelům 

památkové péče ani mapování dějin architektury, není možné hodnotit stav autenticity 

dochovaných domů nebo snad posuzovat, které úpravy domů jsou ,,vhodné a nevhodné‘‘.  Je 

ovšem nesporné, že tak vysoký počet historických (původních) domů stále stojících in situ 

v jedné sídelní jednotce je ojedinělý.133 Navíc podíl historické zástavby převažuje drtivou 

většinou nad novostavbami (počítaje od poloviny 20. století). Bylo by proto logické, kdyby 

byl tento fakt shledáván do jako atraktivní rys obce, která se do budoucna může reprezentovat 

jako historické sídlo s dochovaným kulturním dědictvím. 

 Z vysokého množství dochovaných staveb však většina ztratila svůj původní účel, což je 

pro tuto práci pozoruhodnější. Stavby, postavené pro trvalé bydlení, provozování domáckého 

řemesla nebo hospodaření změnily od druhé poloviny dvacátého století svojí funkci. Není 

dnes například obvyklé aby v původních chlévech v obytném domu byla držena hospodářská 

zvířata. Patrně zvýšené hygienické nároky odsunuly dobytek nebo drůbež do nepoužívaných 

stodol, seníků nebo kolen. Rovněž členění obytné části se mnohdy změnilo podle vzoru 

městského bydlení. Lůžka ke spaní se zpravidla nenacházejí ve světnici a stejně tak někdy 

došlo k adaptaci původně jinak určených prostor (síň, komora, světnička) na oddělenou 

kuchyň. Potřeba úschovy rodinného auta vedla k budování přístřešků nebo adaptaci stodol.134 

  Prvním faktorem změn byl pochopitelně odchod většiny původního německého 

obyvatelstva po roce 1945. Nastal proto markantní propad v počtu obyvatel, který byl jen 

částečně doplněn novousedlíky z vnitrozemí. Navíc jen část z nich v obci vydržela žít delší 

dobu, usadila se zde a vychovala potomky. Osídlení obce šlo prakticky proti trendu, který se 

od poloviny dvacátého století rozšířil na celém českém území, totiž urbanizaci, kdy mladí lidé 

opouštěli venkov a stěhovali se za prací do měst, kde jim byly přidělovány byty na sídlištích. 

Na venkově tak zůstávaly starší generace, které zde dožívaly a neměly nástupce, který by po 

nich převzal usedlost. Po jejich smrti obvykle dědici dům prodali a noví majitelé ho začali 

využívat jako rekreační objekt, nebo jej takto využívali dědicové sami. Tento trend se 

nevyhnul ani Mařenicím, takže počet stálých obyvatel po roce 1945 kulminoval v padesátých 

                                                           
132 Viz. kapitola 3.0., s. 12 
133 Srovnání s obcemi v jiných regionech. 
134  Poznatky z pozorování v terénu 
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letech a poté pozvolna klesal.135 ,,Začátky našich usedlíků nebyly ani těžké. Všecko zařízení 

jak bytové, tak i hospodářské, tu zůstalo po Němcích. Němci pomáhali při žních a potom 

chalupy byly plny dobytka, koní, vozů, obilí, sena, řepy a jiných věcí. Však tato pomoc 

nasadila mnohým našim osazencům ,,velké brejle‘‘ a ti domnívajíce, že to tak bude napořád, 

vyhýbali se někteří sami práci. A našli se i takoví, kteří lehce nabyté peníze a jmění za žeň 

dobytek a stroje, které rozprodávali, utráceli ve Cvikově, Jablonném, ba i v Lípě, Liberci a 

Jablonci.‘‘136 

 Další ranou pro tradiční způsob života bylo socialistické zemědělství, které bránilo 

soukromému hospodaření. Z Mařenic a okolí je známo několik případů, kdy po roce 1945 

přišla česká rodina, která obydlila zemědělskou usedlost a na příslušné půdě hospodařila 

tradičním způsobem a prostředky, které zde původní obyvatelé zanechali. Pozvolna vytvářené 

pouto k nově nabyté usedlosti a půdě bylo však po několika letech násilně přetrženo 

zaváděním kolektivního hospodaření. Ti, kteří vstupu do kolektivního hospodaření odolávali, 

byli nakonec vystaveni překážkám, po kterých se svých polností raději vzdali a často nadobro 

s hospodařením přestali. 137  V průběhu několika desetiletí se obecně zvyšující nároky na 

bydlení promítly i do úprav obydlí, což je nutné brát jako přirozený jev, který ostatně 

existoval v osmnáctém, devatenáctém i na počátku dvacátého století (pochopitelně i dříve). 

Jako v minulosti záviselo vždy na finančních prostředcích, dostupných technologiích, ale i 

estetickém cítění stavebníka, nakolik se podoba domu proměnila. V odborné literatuře se 

objevuje názor, že v oblastech, kde byla kontinuita osídlení nepřerušena přirozený vývoj vedl 

k daleko větším úpravám a likvidacím historických staveb. 138  Z e současného terénu 

v Mařenicích je však možné doložit několik staveb, které jsou trvale obývány aniž by bylo 

měněno jejich uspořádání a byl likvidován jejich historický vzhled. Jak již bylo řečeno, 

většina domů po válce zůstala neosídlena a vystavena postupnému chátrání. To vedlo 

k dalšímu sociálnímu trendu – pořizování opuštěných objektů pro soukromou rodinnou 

rekreaci. Obyvatelé velkých měst začali vyhledávat tzv. druhé bydlení, které nacházeli často 

právě v pohraničí v podobě finančně dostupných opuštěných původních domů. Vedle toho 

Mařenice fungovaly jako letovisko již před druhou světovou válkou, zejména pro rekreanty 

z Prahy139 Poválečný příchod rekreantů byl však masivní. Někteří lidé v důchodovém věku se 

začali stěhovat dokonce natrvalo nebo na přechodnou dobu ze zdravotních důvodů. ,,A brzy se 

začali usazovati Pražáci na stálo. Ti ovšem hleděli přizpůsobiti své napolo zbořené objekty 

obydlím pražským.‘‘ 140   Z dostupných zdrojů byla tato druhotná kolonizace často 

organizována různými organizacemi jako ,,Rodinná rekreace‘‘, nebo ,,Svaz umělců‘‘. Několik 

domů v Mařenicích a okolí tak obsadili umělci jako akademičtí malíři a sochaři z Prahy. Další 

                                                           
135 Informace čerpány především z kroniky sousední obce Trávník, která prodělala stejný vývoj. Procesy odsunu 

původního obyvatelstva a dosidlování jsou zde výstižně popsány. 
136 Poválečná kronika obce Trávník, nepublikovaný strojopis, sepsal R. Musil 1956. dostupné  on-line z: 

http://travniknadeje.blog.cz, s. 3 - 4 

137 Výpovědi informátorů č. 1 a 2 
138 PEŠTA, J. Encklopedie českých vesnic, díl V. Liberecký kraj, Libri, Praha 2011 

139 Informace z mařenické kroniky, NOVÁK, T. Český překlad Obecní kroniky obce Mařenice z let 1923 – 

1941, Nepublikovaný strojopis, Praha 1993 

140 Ibid. 
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velkou skupinu rekreantů v Mařenicích tvořily rodiny pražských železničářů, které měly 

k dispozici bezplatné jízdné po železnici. Jiné rekreační sdružení v pozdější době 

organizovalo mezi Prahou a Mařenicemi dokonce víkendovou autobusovou dopravu. 141 

Nedostatek stavebního materiálu i volného času nedovoloval v počátcích druhého bydlení 

rozsáhlejší stavební úpravy, navíc kvůli válce, nebyla většina domů po deset let příliš 

opravována142.  

 V současnosti počet soukromých rekreačních objektů v obci (stejně jako v okolních 

obcích) převažuje a generace, která nyní objekty využívá je obvykle již třetí až čtvrtá. 

Opakuje se fenomén stěhování do rekreačních objektů natrvalo. Lidé v důchodovém věku 

přicházejí do obce bydlet v případě, že přenechali městský byt potomkům. Mnoho domů se 

udrželo jako majetek jedné rodiny po celé období od poválečného do současnosti. Z terénního 

šetření vyplynulo, že v některých rodinách je historický dům považován jako cenný majetek, 

který musí být uchován v náležitě dobrém estetickém a technickém stavu.  

 V předválečném období obec obývala etnicky, profesně a vzdělanostně prakticky 

homogenní dosti izolovaná skupina143, která své ideje promítala pochopitelně do vzhledu 

domů. To bylo hlavním faktorem, proč měly domy totožné architektonické prvky a jejich 

technické provedení i vizuální podoba byla málo rozdílná. Pokud přicházely do tohoto 

homogenního prostředí inovace, musely být přijaty zpravidla kolektivně a pak se také 

kolektivně uchytily.144 V současnosti je oproti tomu škála vlastníků domů značně různorodá. 

Základní dělení na trvalé obyvatele a obyvatele sezonní pro porozumění této problematiky 

nepostačuje. Například jen z Prahy dojíždějí za rekreací různé skupiny obyvatel zastupující 

celou škálu sociálních skupin, socioprofesního postavení, finančního zázemí, vzdělání, víry, 

idejí apod.145 Je proto pochopitelné, že tato nesourodá skupina nemůže mít totožné představy 

o využití a úpravě domů. Na každém domu se tak výrazně individuálně promítají nejen 

finance ale i představy a ideje majitele a jeho rodiny. Totéž platí o úpravě okolí domu, na 

kterém se také dosti uplatňuje individualita. Mohlo by se proto zdát, že kolektiv složený ze 

sousedů a ostatních osob v obci již není pro podobu domů rozhodující, což však nemusí být 

pravda. Z terénního šetření vyplynulo, že sousedé jak z řad místních obyvatel, nebo i 

rekreantů si navzájem často vzhled a úpravy domů komentují, vyměňují rady, materiál, nebo i 

vypomáhají. Nejedná se však o proces sdílený všemi a v celém rozsahu vesnice, spíše 

v menších, lokálních skupinách. Na vzhled domů mají také vliv módní vlivy, které již ale 

oproti předválečné minulosti nejsou pouze úzce lokální, ale spíše nadregionální, kráčející 

ruku v ruce s reklamou produkovanou často různými hobby markety a specializovanými 

médii. Je otázkou dalšího výzkumu, jak tyto fenomény interpretovat. 

 

                                                           
141 Informace sebrané v terénu 2011 – 2015, informátoři 3 -5 

 

 
143 SOkA Česká Lípa, Sčítání lidu 1881, Karton Mařenice, srov. výpověď respondentky č. 1 

144 FROLEC, V.- VAŘEKA, J. Encyklopedie Lidová architektura, SNTL, Praha 1983, s 114 

145 Údaje založené na pozorování v současném terénu 2011 - 2016 
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Závěr 

 Tato práce si v počátku kladla za cíl provést rešerši dostupných archivních zdrojů, které se 

týkaly zkoumané obce a z nich vyvodit možný obraz historického vývoje osídlení i 

jednotlivých usedlostí. Lze říci, že tento cíl se podařilo částečně splnit s tím, že veškeré 

archivní materiály (s ohledem na rozsah práce) nemohly být použity. Co se týká písemných 

zdrojů (sekundárních), tak jejich zásadním zdrojem zdrojem se ukázaly soukromé archivy 

amatérských badatelů. Jednalo se často o vzpomínkové texty, dotýkající se jevů, které 

oficiální texty zpravidla opomíjejí. Proto se tyto dva typy písmených pramenů dobře doplňují. 

Díky komparaci dostupné odborné literatury a archivních pramenů se podařilo prokázat, že 

obec Mařenice je typickým příkladem řadové vsi vzniklé v období středověké, tzv. Velké 

kolonizace. Dále se podařilo na základě historických kartografických pramenů vytvořit obraz 

zástavby v první polovině devatenáctého století, což bylo možné komparovat s pozdějším 

vývojem. Podobně bylo možné na základě úředních dokumentů zjistit převažující způsob 

obživy obyvatelstva a stejně tak zjistit orientační velikost hospodářství, což opět dovolilo 

komparovat s pozdějším vývojem. Nelze opomenout historické fotografie, které zachytily stav 

obce na počátku dvacátého století. Použití informací z rozhovorů vedených s informátory 

mohlo doplnit některé detaily a podstatná byla rovněž návštěva vybraných usedlostí a jejich 

interiérů. Bylo překvapivé, jaké množství původního zařízení se v některých usedlostech 

nacházelo a jak bylo někdy v plné funkčnosti stále provozováno.  Přestože výzkumem 

v terénu bylo stráveno poměrně hodně času v průběhu několika let, nelze říci, že by 

v současnosti byl zkoumaný fenomén v lokalitě zcela uzavřený Další výzkum archivních 

pramenů i terénu může v budoucnosti odhalit nová fakta o místním způsobu života a bydlení. 

Tato práce tedy problematiku nepostihuje komplexně, v plné šíři, snaží se však být alespoň 

příspěvkem k výzkumu lidového stavitelství a bydlení v českém pohraničí. 
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Seznam respondentů 
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Respondentka č. 3: žena, do Mařenic začala jezdit od dětství v poválečném období, kdy její 
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