


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: Ráda bych poděkovala zejména vedoucímu mé práce, panu doktoru Lubomíru Procházkovi za jeho cenné rady a vedení. Děkuji též inženýru Petru Machkovi za 
technickou pomoc v terénu a magistře Janě Velechovské z NPÚ ÚOP Liberec.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala  samostatně a výhradně 
s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. 
V Praze, dne 10. srpna 2017 

 ………………………….. 
                

  



 

 

Klíčová slova 

 lidová architektura, štíty, lomenice, břidlice, Jizerské hory, Karlov, Bílý Potok 

 

 

 

 

 

Key words 

vernacular architecture, gable, slate, Jizera mountains, Karlov, Bily Potok 

 

 

  



 

 

Abstrakt Předkládaná práce se zabývá tématikou lidové architektury v  Jizerských horách se zaměřením na štíty domů. První část práce seznamuje čtenáře s tématem a dosavadním výzkumem v dané oblasti. V dalších kapitolách je představena architektura severních Čech a konkrétně pak Jizerských hor. Toto téma je obsaženo včetně popisu vývoje osídlení. Další část práce se věnuje štítu domu a typům jeho výzdoby v severních Čechách, v Jizerských horách a zaměřuje se na lomenice a dřevěné bedněné štíty včetně menších zdobných prvků, dále na břidlicové a eternitové skládané štíty a také na okna a jejich úpravu. Závěrečná část práce pak předkládá zpracovaný  terénní výzkum, který probíhal v jizerskohorských lokalitách Karlov a Bílý Potok. Obsažen je popis obou obcí včetně jejich historie a dále popis zachovaných hodnotných objektů. Na přiloženém CD je zpracovaný fotografický katalog. Následuje zhodnocení terénního výzkumu a jeho zasazení do předcházející teoretické části. 
Abstract  

The present work aims at the vernacular architecture in the Jizera Mountains, focusing 

on the gables. The first part of the thesis introduces the reader to the topic and to the 

current research in the given field. In the following chapters, the architecture of 

Northern Bohemia and specifically the Jizera Mountains is presented. This topic includes 

a description of settlement development. Following part deals with the gable and their 

types of decorations in the Northern Bohemia, in the Jizera Mountains and it focuses on 

the gables and wooden boarded gables including smaller decorative elements, as well as 

on the slate and asbestos cement stacked shields and windows. The final part of the thesis is presents the field research carried out in Karlov and Bílý Potok of Jizera 
Mountains. A description of both vilages, their history and a description of valuable 

objects are included. The enclosed CD is a processed photo catalog. It follows the  

evaluation of field research and its placement in the previous theoretical part.  
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1 Úvod 

 Lidové stavitelství na našem území se pyšní velkou rozmanitostí a Jizerské hory, ležící na pomezí mnoha kulturních vlivů v členité krajině, nejsou žádnou výjimkou, ba naopak. Množství projevů lidového stavitelství v této oblasti zahrnuje jak velký hrázděný dům pronikající z Frýdlantského výběžku, tak menší roubené domky sklářské a tkalcovské. Mísení kulturních vlivů na pomezí česko-polsko-německého rozhraní a výrazná členitost terénu daly vzniknout unikátnímu souboru lidové architektury. 
V této práci se pokusím popsat malý výsek lidového stavitelství Jizerských hor, a to konkrétně se zaměřením na štíty domů v obcích Karlov a Bílých Potok. Obce byly zvoleny zejména s ohledem na svou markantní rozdílnost. Ačkoli od sebe nejsou příliš geograficky vzdálené, nemohou být snad odlišnější. Pro úplnost je třeba poznamenat, že vzhledem k odlišnosti severu a jihu Jizerských hor i co se týče geografického dělení hřeben Jizerských hor leží na rozvodí Baltského a Severního moře  řadí někteří autoři Bílý Potok také do oblasti Frýdlantska, než jen Jizerských hor např. Frýdlantsko. Minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských 

hor1). V některých publikacích se setkáme s tím, že pod jizerskohorské osady se počítají jen ty na jižních svazích, ne už ty na severních. Ve většině případů však Bílý Potok najdeme zařazen do oblastí obou. např. Kniha o Jizerských horách Miloslava Nevrlého2). Toto dělení se netýká jen území a geografie samotné, zřetelně ho vidíme i v  historických a kulturních rozdílech, které se ve výsledku dotýkají i tradice lidové architektury, o níž bude pojednáno dále v textu. Bílý Potok a Karlov dělí vzdušnou čarou přes hlavní hřeben Jizerských hor jen něco málo přes deset kilometrů. A i když by se tato  vzdálenost mohla zdát malá, horský hřeben a zalesněnost terénu jsou prakticky absolutní překážkou. Chce -li se člověk po 
silnici dostat z Bílého Potoka do Karlova, musí zvolit buď horskou silnici vedoucí přes Smědavu a Desnou o délce asi třicet tři kilometrů nebo pohodlnější cestu přes Liberec a Jablonec nad Nisou, která však podle konkrétně zvolené trasy může měřit až padesát kilometrů.  
                                                                 

1 ANDĚL, Rudolf – KARPAŠ, Roman a kol.: Frýdlantsko. Minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských hor. 

Liberec: 555. 240 s. ISBN: 80-86424-18-9. 
2 NEVRL8, Miloslav: Kniha o Jizerských horách, Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, .  s. 
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Bílý Potok byl v . století obcí převážně textilní, Karlov sklářskou. Bílý Potok je stále hojně obydlenou obcí i když po celé . století počet obyvatel klesá , Karlov má oproti tomu pouze třináct stálých obyvatel a je osadou zejména rekreační. Vznik obou obcí od sebe dělí více jak sto let.  
  Vzhledem k tomu, že tato práce pojednává o zástavbě a stavitelství, je třeba 

upozornit na to, že oblast Jizerských hor je jednou z nejpozději osídlených na českém území a také že tito noví obyvatelé byli majoritně německojazyční až na dřívější, velmi rozptýlené osídlení dřevaři, čihaři, lovci a ostatními lesními řemesly . Němečtí osadníci začali oblasti nad čtyři sta metrů nadmořské výšky osidlovat až v  . a . století3, mnoho horských obcí vzniklo ale až začátkem století osmnáctého.4 Rozšíření osídlení výše do hor bylo umožněno jednak rozmachem výrobních činností, které potřebovaly přímý zdroj palivového dřeva, jistě však také rozšířením odolnějších zemědělských plodin a rozvojem dalších zemědělských technologií. Šířeji je o historii Jizerských hor a osídlení pojednáno ve třetí kapitole. Možná proto, že jizerskohorský dům není tak rozsáhlý či zdobný, jako např. usedlosti Českého ráje, patrové domy středního Pojizeří tzv. Pojizerský statek  či domy východních Krkonoš např. Paseky nad Jizerou , ale je to zpravidla menší nákladnický dům výjimkou jsou některé domy huťmistrů – např. dnešní chata Pyramida na Jizerce či Šámalova chata na Nové Louce , často bez hospodářských prostor, není mu věnováno 
historicky tolik pozornosti - Václav Mencl se v Lidové architektuře Československa5 o oblasti Jizerských hor zmiňuje jen velmi letmo v souvislosti s domem slezského typu. 
S rozsáhlostí fondu literatury o hrázděné architektuře severní a severozápadní česko -německé hranice což je podpořeno i prací německých badatelů  se oblast Jizerských hor vůbec nedá srovnat. Většina rozsáhlejších publikací se o české respektive československé lidové architektuře oblasti Jizerských hor nevěnuje tolik jako jiným severočeským stavbám. Oblast podještědská jako vesměs ryze česká, ale také s malým domem, spadá do okruhu zájmů spisovatelů, badatelů a kulturních pracovníků – pro oblast Podještědí to platí například pro spisovatelku Karolinu Světlou -1899), 

v jejíchž pracích lze nalézt mnoho národopisných postřehů, na druhé straně také pro malíře a etnografa Jana Prouska - , který pořídil významnou kresebnou 

                                                                 

3 LUKÁŠ, Václav. Z historie Jizerských hor. Ochrana přírody, , roč. XX)V, s. .  
4 NEVRL8, Miloslav: Kniha o Jizerských horách,  Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, , s. .  
5 MENCL, Václav: Lidová architektura v Československu. Praha: Academia, 1979. 
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dokumentaci mj. lidové architektury Českého Ráje, dále také například z  doby současné 
pro architekta a urbanistu Svatopluka Technika (1913-2010)6, který mj. dokumentoval a zajímal se o podještědskou lidovou architekturu. Zároveň je důležité říci, že dům na německo-českém pomezí nemohl sloužit jako příklad svébytné národní kultury v dobách obrozeneckých a pozdějších. 

Z významných publikací, které téma severočeské lidové architektury přibližují, je třeba na prvním místě zmínit Lidové stavby Libereckého kraje7, kterou v roce 2016 vydalo turnovské muzeum pod vedením Vladimíry Jakouběové. Jedná se dosud o nejucelenější publikaci o severočeské lidové architektuře, ačkoli jde o knihu spíše obrazovou, jež kvůli omezenému rozsahu nemůže zahrnovat detaily a podrobnosti.  Jistě je třeba zmínit Encyklopedii českých vesnic Jana Pešty Díl V. Liberecký kraj , která nabízí 
pohled z hlediska památkové péče a prezentuje rozsáhlý terénní výzkum.  Mezi další badatele patří etnograf a historik Tomáš Edel - , který 
působil v Podještědském muzeu Karoliny Světlé v Českém Dubě, a architektka Jana Mejzrová působící ve Správě C(KO Jizerské (ory. Výhradní místo je ale nutné věnovat 
Josefu V. Scheybalovi (1928- . Josef V. Scheybal byl přispěvatelem mnoha periodik a podílel se nejčastěji se svou ženou Janou  na mnoha významných regionálních monografiích – například pro východní Čechy je to Klíč od domova, lidové stavby 

východních Čech8, pro oblast severních Čech Umění lidových tesařů a kameníků 

v severních Čechách9 a Krajem skla a bižuterie10.  Josef Václav Scheybal pocházel z Frýdlantu, ale po záboru pohraničí v roce 1938 

se s rodiči přestěhoval do Turnova. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval dějiny umění a národopis. Po absolvování působil v severních Čechách jako nezávislý badatel a také výtvarník – knižní ilustrátor. Podílel se na celé řadě dokumentačních činností a záchranných výzkumů později také například na místě bývalé Karlovy hutě na Blatném potoce, která byla zatopena dnešní Josefodolskou přehradou). Od roku 1965 

                                                                 

6 TECHNIK, Svatopluk: Lidové stavby v Podještědí a na Českodubsku.  Liberec: Nakladatelství RK, .  
s. 
7 JAKOUBĚJOVÁ, Vladimíra – TULÁČKOVÁ, Lenka reds. : Lidové stavby Libereckého kraje.  Turnov: Muzeum Českého Ráje, .  s. )SBN: -80-87416-22-8. 
8 SCHEYBAL, Josef V. – SC(EYBALOVÁ, Jana: Krajem skla a bižuterie. Železný Brod: Nakladatelství Jakoubě, 
1998. 190 s. ISBN: 80-901972-5-6. 
9 SCHEYBAL, Josef V. – SC(EYBALOVÁ, Jana: Umění Lidových tesařů a kameníků v severních Čechách. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, .  s.  
10 SCHEYBAL, Josef V. – SC(EYBALOVÁ, Jana: Krajem skla a bižuterie. Železný Brod: Nakladatelství Jakoubě, .  s. )SBN: -901972-5-6. 
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se stal pracovníkem Severočeského muzea v Liberci.11 Zásadní přínos Josefa V. Scheybala pro výzkum lidové architektury leží v jeho rozsáhlé badatelské činnosti a výjimečně hodnotné kresebné dokumentaci jednotlivých domů, prvků dekoračních i konstrukčních, zachycení celých krajin atp.  
Jako jednu z nejzásadnějších publikací pro Jizerské hory je také nutné uvést Knihu 

o Jizerských horách12 Miloslava Nevrlého, která je sice více méně beletrizovanou publikací, ale nabízí mimořádně erudovaný pohled na Jizerské hory po všech stránkách. Pro etnologa je zajímavá také proto, že často pojednává o lidech z  Jizerských hor. Ráda bych také zmínila řadu regionálních publikací, které vydává se svými kolegy Roman Karpaš. Ačkoliv se jedná spíše o publikace přírodovědné např. série rozsáhlých publikací Jizerské hory13, v současnosti jsou vydány díly -3, Frýdlantsko. Minulost a 

současnost kraje na úpatí Jizerských hor14 či Jizerka, Smědava15 , jsou pro poznání krajiny a historie Jizerských hor velmi důležité a přínosné. Mimo detailních geomorfologických, botanických údajů nabízejí také témata, jako je vývoj lesního hospodářství, historie přehrad v Jizerských horách, mapování hor atd. Stejně tak užitečné jsou popularizační publikace se starými regionálními pohlednicemi – pohledy z jinak soukromých sbírek ukazují tvář mnohých dnes již zaniklých nebo zcela změněných domů i prvků krajiny.  Mezi lokální periodika, která uveřejňují články jednak kulturně-historické, jednak přírodovědné patří časopis Upolín obsahuje seriál o lidových stavbách a povedených novostavbách , časopis Krkonoše – Jizerské hory, časopis Fontes Nissae – Prameny Nisy a také dnes zaniklý časopis Jizerská Kóta . Pro kulturu, historii a také etnografii je přínosná Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku obsahuje též přírodopisné příspěvky . Pro dění v obci a obecní zprávy existují Bílopotocké listy, které se však věnují právě zprávám z obce, činnosti spolků, případně památkám jako jsou drobné sakrální 
objekty. V Bílém Potoce působí několik kulturních a sportovních spolků a mají velice 
                                                                 

11 STRNAD, Jan: Josef Václav Scheybal. Kresby a akvarely z Jizerských hor, Jablonecka, Podjěštědí a Pojizeří . Jablonec nad Nisou: Město Jablonec nad Nisou, , s. -11.  
12 NEVRL8, Miloslav: Kniha o Jizerských horách. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, .  
13 KARPAŠ, Roman a kol.: Jizerské hory. O mapách, kamení a vodě.  Liberec: Nakladatelství, RK, .  s. 
ISBN: 978-80-87100-08-0. 
14 ANDĚL, Rudolf – KARPAŠ, Roman a kol.: Frýdlantsko. Minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských hor.  
Liberec: 555, s. 95. 
15 KARPAŠ, Roman a kol.: Jizerka, Smědava. Liberec, 2016. 192 s. ISBN: 978-80-87100-32-5. 
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obsáhlé a propracované webové stránky. Oblast Karlova a okolí pak zahrnuje na svých stránkách Lučanský zpravodaj. První část práce se zaměří na charakteristiku severočeské lidové architektury obecně, a konkrétně pak na lidovou architekturu Jizerských hor a problematiku štítu. Druhá část je koncipována jako popis vybraných obcí – Karlova a Bílého Potoka a dále popisný katalog vybraných domů s fotografiemi současného stavu. Vzhledem k stavu některých objektů nebo probíhajícím a budoucím rekonstrukcím lze tento katalog pojmout i jako výsledek záchranného výzkumu – v obou obcích nalezneme zdevastovaný objekt národopisné hodnoty Karlov č. ev.  – objekt se zhruba měsíc po proběhlé fotodokumentaci zřítil, dnes na jeho místě stojí nový dům; Bílý Potok č. p. , i objekty necitlivě a nevhodně opravené, případně zcela pozbylé své hodnoty např. Bílý Potok č. 
p. 343). Jako nejdůležitější bychom jmenovali třetí kapitolu o lidové architektuře Jizerských hor, kde se pokusíme dát do souvislosti historii a typ osídlení a veškeré kulturní a geografické podmínky s typem, vzhledem a funkčností místního lidového domu. Klíčová by pak měla být kapitola čtvrtá, v níž se pokusíme shrnout veškeré dostupné materiály o problematice štítu lidového domu. Stěžejní pak pro tuto práci je vytvoření komentovaného fotografického katalogu fotografie jsou nahrané na přiloženém CD, několik ukázkových je zařazeno v přílohách  pro dvě vybrané obce Jizerských hor, na kterých ukážeme regionální rozdíly v lidové architektuře těchto oblastí. Terénní výzkum a fotodokumentace probíhaly na jaře  v Karlově a na podzim  a jaře  
v Bílém Potoce.  
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2 Lidová architektura severních Čech 

 Krajina severních Čech, ve své velké části osídlená až značně pozdě nižší polohy ve vrcholném středověku, vyšší někdy až začátkem . století , je charakteristická nejen výraznou geografickou členitostí, ale samozřejmě také složitým historickým, respektive národnostním vývojem. První významnější kolonizace přichází až ve . století, výrazněji však v oblastech nad  metrů nad mořem až ve  . a . století za tzv. velké německé kolonizace díky osidlovací činnosti rodu Bibrštejnů.16 V průběhu a po třicetileté válce dochází k poklesu obyvatelstva. K jeho opětovnému nárůstu dochází zejména s rozšiřujícím se podnikáním, výrobou a osidlováním vyšších poloh v  17. a 18. století.17 Až do konce druhé světové války byla majorita obyvatel ve většině oblastí německá výjimkou je například Podještědí či Podkrkonoší .18  Díky svému historickému a sociálnímu vývoji, přírodním a hospodářským podmínkám nabízí severočeská oblast velkou různorodost lidové architektury. Setkáme se zde zejména s domy patrovými, nalezneme však i domy přízemní – a to zejména ve vyšších oblastech, kde hlavním zdrojem obživy zpravidla nebylo zemědělství. 
V severních Čechách je zastoupena konstrukce hrázděná, stejně tak i roubená. Domy jsou bedněné, s různými vzory lomenic, s podstávkou, se „sněhovou boudičkou“ atp. 
 Naprostá většina dostupné literatury uvádí jako jeden z nejvýznamnějších znaků severočeského domu patro.19 ) když se setkáme pochopitelně i s domy přízemními, které jsou typické spíše pro hornaté oblasti Podještědí či Pojizeří a ostatních výše položených míst. Například ale i v Podještědí Světlá pod Ještědem  se často setkáváme s vikýři, křížovými světničkami, případně polopatry. Patrové domy, které se šíří na vesnici v  16. a . století a od století osmnáctého jsou dále běžné, zde nejsou pouze výsadou bohatých 
vrstev.20 Vznik patra v oblasti spíše řemeslné než zemědělské je podmíněn potřebou 
                                                                 

16 SCHEYBAL, Josef V.: Lidová zástavba v chráněných územích severočeského pohraničí . Krkonoše – Jizerské 
hory – Lužické hory – Labské pískovce. Stipa. Vlastivědné sešity, řada ochrany přírody, , č. , s. . 
17 NEVRL8, Miloslav: Kniha o Jizerských horách, Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, , s. . Též: LUKÁŠ, Václav. Z historie Jizerských hor. Ochrana přírody, , roč. XX)V, s. .  
18 JAKOUBĚJOVÁ, Vladimíra – TULÁČKOVÁ, Lenka (reds.): Lidové stavby Libereckého kraje. Turnov: Muzeum Českého Ráje, , s. -9. 
19 VOJTÍŠEK, Břetislav – VAŘEKA, Josef: Lidová architektura severních Čech.  Česká Lípa: OVM, .  s. Též: ŠKABRADA, Jiří: Lidové stavby. Architektura českého venkova. Praha: Argo, 1999. 248 s. ISBN: 80-

7203-082-5. Ad. 
20 VOJTÍŠEK, Břetislav – VAŘEKA, Josef: Lidová architektura severních Čech. Česká Lípa: OVM, , s. -

20. 
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úložných prostor a shromážděním hospodářských prostor pod jednu střechu, souvisí však také s řemeslnou vyspělostí, která růst do patra konstrukčně umožní. 
 (lavní stavební technikou je roubení – pokládání vodorovných trámů, v nárožích spojených různými druhy tesařských spojů a ve spárách vyplňovaných směsí jílu a plev. (lavní rozvoj a užití roubené konstrukce u nás spadá do doby vrcholného středověku až počátku . století – její užití se omezuje v souvislosti se zpřísňováním protipožárních opatření.21 Od srubových konstrukcí z neopracovaných kuláčů, které měly nárožní trámy jen začepované svislými kůly, se postupně přecházelo k opracovaným trámům 
s hranami nikdy však nebyly hraněny do přesného pravého úhlu – měli oblinu , čím dál tím důmyslnějším spojům hladkého nároží a vyplňováním spár mechem, mazaninou a zatloukanými klínky, aby docházelo k co nejmenšímu úniku tepla. Díky obílení spár a napuštění trámů volskou krví či směsí lněného oleje se dosáhlo pěkného estetického 
kontrastu.22 Významnou stavební technikou v severních Čechách, která se v jiných regionech nevyskytuje, je však také hrázdění. (rázděná konstrukce k nám přichází ze severozápadní Evropy přes dolní a střední Německo a Lužici se rozšířila až  na náš severozápad.23 Vytvoření hrázděné konstrukce spočívá ve vzájemném začepování svislých sloupků, vodorovného prahu, vaznic a menších paždíků, případně šikmých záporek. Tato dřevěná kostra je posléze vyplněna latěmi či deskami zasazenými do vodorovných trámků a ty jsou pak případně vypleteny slámou či proutky. Zbytek je pak vyplněn mazanicí z jílu a plev či řezanky. Tato konstrukce, stejně jako roubení, mohla být celá připravena a označena v dílně a poté přesně sestavena na místě. Také zde je zdůrazňován barevný rozdíl mezi světlou výplní a tmavými trámy jako výjimku však musíme uvést tzv. slánskou lepenici, která je bílena či omítána . (rázdění se u nás využívá prakticky výhradně jako patrové konstrukce – důvodem je její horší tepelná 
izolace a v přízemí větší nasákavost. Na druhou stranu se při této technice spotřebuje 
                                                                 

21 ŠKABRADA, Jiří: Konstrukce historických staveb. Praha: Argo, 2003, s. 58. 
22 TECHNIK, Svatopluk – TEC(N)K, Jiří: Podstávky domů v severních Čechách. Od Ještěda k Troskám , , s. . Též: SC(EYBAL, Josef V. – SC(EYBALOVÁ, Jana: Umění Lidových tesařů a kameníků 
v severních Čechách. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, , s. .  
23 VAŘEKA, Josef – SCHEYBAL, Josef V.: Hrázděný dům v Čechách a jeho vztah k oblastem patrové 
architektury. Český Lid , , s. . 
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méně dřeva, váha konstrukce je lehčí, rozložena na svislé komponenty, a proto ideální právě pro patro.24 

 Patro domů je často doprovázeno podstávkou. Ta je v prvé řadě nosným prvkem, zpravidla arkádovitě obkročuje stavení z jedné až tří stran. Je tvořena sloupkem, vaznicí a pásky. V základu ji můžeme rozdělit do dvou typů – česká podstávka zejména Českodubsko, Pojizeří, Ponisí, Český Ráj  podpírá přečnívající stropnice a nenese tak patro zcela, lužická podstávka zejména oblast hrázděné architektury  nese ližinu a celé 
patro.25 Toto jinak přímočaré rozdělení však nereflektuje např. štenýře – svislé trámy probíhající konstrukcí obou pater, podstávky zcela zbavené nosné funkce jako např. ve Světlé pod Ještědem. Stejně tak nedostatečná je terminologie podstávek více např. J. V. 
Scheybal v Umění lidových tesařů a kameníků v severních Čechách26). Významným prvkem podstávky je také často její dekorativní zpracování. 

S patrovým domem také úzce souvisí pavlač. Ta slouží jako komunikace mezi 

komorami v patře. Bylo-li stavení dlouhé a mělo více komor, jako přístup do všech se uplatňuje právě pavlač. Předstupuje před stěny nad zápraží, u větších domů může i zahýbat do rohu. Leží na předsunutých stropních trámech, případně je zapuštěna jako lodžie. Přístupná je z vnitřního schodiště, výjimečně též z venkovního.27 Konstrukce pavlače, stejně jako podstávky, je nositelem mnohých dekorativních vyřezávaných prvků. 
V průběhu . a na počátku . století se přistupuje k postupnému vyzdívání středové části domu – síně a dále pak komory, případně chlévu. K vyzdívání dochází zejména jako následek protipožárních opatření. Roubené světnice však zůstávaly. Stejně tak se vyzdívají i komíny. Potřeba používat čím dál tím více  kamene jako stavebního materiálu v Jizerských horách především pískovec, příp. žula či břidlice  nevychází jen 

z potřeby ochrany proti ohni, ale také z obecného úbytku dřeva v této oblasti, a to kvůli masivnímu odlesňování.28 K vyzdívání domu dochází také zvyšováním podezdívky pod 

                                                                 

24 ŠKABRADA, Jiří: Konstrukce historických staveb. Praha: Argo, , s. . Též: VOJTÍŠEK, Břetislav – VAŘEKA, Josef: Lidová architektura severních Čech. Česká Lípa: OVM, , s. -40. 
25 VAŘEKA, Josef – SCHEYBAL, Josef V.: Hrázděný dům v Čechách a jeho vztah k oblastem patrové 
architektury. Český Lid , , s. -9. 
26 SCHEYBAL, Josef V. – SC(EYBALOVÁ, Jana: Umění Lidových tesařů a kameníků v severních Čechách. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, , s. .  
27 VOJTÍŠEK, Břetislav – VAŘEKA, Josef: Lidová architektura severních Čech. Česká Lípa: OVM, , s. -

53. 
28 SCHEYBAL, Josef V. – SC(EYBALOVÁ, Jana: Umění Lidových tesařů a kameníků v severních Čechách. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, , s. -181. 
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uhnívajícími klesajícími trámy roubení Bílý Potok nabízí příklad v domu č. p. , který je vyzděný zhruba až do čtvrtiny oken a zbyly mu tři nebo čtyři trámy roubení . Často byl prostor světnice vyzděn a roubení strženo až posléze. Na konci první poloviny 19. století se začaly stavět také domy celozděné. Kámen jako stavební materiál pronikal do venkovského stavitelství pomalu – jednak kvůli vlastní zdrženlivosti stavitelů a stavebníků a lpění na stavební tradici, jednak také kvůli nedostatku školených  řemeslníků.  Jistě se musíme zmínit také o půdorysu a rozložení domu. Podobně jako jinde 
v Čechách je i dům severočeský trojdílný dělený na světnici jizbu , síň a komoru/chlév. Růst domu do patra umožnil vytvoření dalšího místa pro komory, a proto převlá dá  chlévní typ domu, případně smíšený komoro-chlévní typ. Vyskytuje se zde však také typ čistě komorový, a to zejména u patrových domů, jejichž majitelé se zabývali spíše domáckou řemeslnou výrobou.29 Základní krytinou v severočeské oblasti jsou tradičně díky dostatku dřeva štípané šindele, později však také těžká břidlice a od konce . století pálené tašky - bobrovky. Nejrozšířenějším typem krovu je hambalkový s dvojitou stolicí. Dalším charakteristickým prvkem severočeského domu je lomenice a štít, o 
kterých se však detailněji zmíníme v následujících kapitolách, jež se zaměřují přímo na štít domu. Severočeský region je pochopitelně bohatý také na hospodářské a technické budovy. Vedle stodol, mlýnů a pil je to v tomto regionu především sklářská architektura.. Samotné velké sklářské domy, typické svými většími rozměry a mansardovou střechou, jsou zachovány zejména kolem Nového Boru.30 Brusírny skla se často na první pohled neliší od jiné zástavby – navazují na hospodářské prostory domu nebo je nahrazují. 
Velmi výrazné jsou však díky mnoha hustě řazeným oknům, často na sebe přímo navazujících např. Josefův Důl . Pro brusírnu skla byl klíčový vodní tok v  blízkosti. Součástí zejména jizerskohorské krajiny jsou také mačkárny skla.    

                                                                 

29 VOJTÍŠEK, Břetislav – VAŘEKA, Josef: Lidová architektura severních Čech. Česká Lípa: OVM, , s. -

31. 
30 JAKOUBĚJOVÁ, Vladimíra – TULÁČKOVÁ, Lenka (reds.): Lidové stavby Libereckého kraje. Turnov: Muzeum Českého Ráje, , s. -89. 
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3 Lidová architektura v Jizerských horách  
 (ovoříme-li o vzhledu stavení, je jistě nutné zmínit i historii osídlení dané oblasti, které bylo v případě Jizerských hor na rozdíl od úrodnějších nížinných oblastí značně pozdní. Ačkoliv existují archeologické doklady o drobném rozptýleném osídlení již 
z počátku minulého tisíciletí, jedná se jistě o pozůstatky po loveckých tlupách, případně skupinách hledajících bezpečí v hlubokých lesích.31 Vzhledem k mnohým místopisným názvům lze určit, že toto řídké osídlení bylo především na severní straně Jizerských hor slovanské, lužickosrbské například řeka Smědá, s  původním lužickosrbským názvem Wietew, přešla později do němčiny jako Wittig – čeština ji pak dále převzala jako Vítka, chata na Smědavě se podle ní kdysi nazývala Vítkova chata .32 Pozůstatky lužickosrbského osídlení nalezneme dále spíše ve Frýdlantském výběžku.  Ve středověku ležely Jizerské hory na pomezí několika panství, avšak jistě bez stálé či určené hranice – a to ani hranice státní; až do poloviny . století byla severní 
strana Jizerských hor a Frýdlantsko sporným území českých panovníků a biskupů míšeňských. Ve stoletích následujících docházelo již k menším hraničním posunům 
v souvislosti s převáděním území obou Lužic.33 K německému osídlení pohraničních oblastí zvaných velká německá kolonizace dochází po roce , kdy Přemysl Otakar )). prodal Frýdlant a přilehlé panství rodu Bibrštejnů. Za zmínku stojí jistě vláda Albrechta 
z Valdštejna, který spojil mnoho severočeských oblastí do velkého panství a za jehož vlády došly velkého hospodářského rozmachu. Po Valdštejnově smrti převzal panství rod Gallasů, respektive Clamm-Gallasů, a ten tu také zůstal až do moderní historie, počátku . století. Vedle dobytkářství, částečně zemědělství nebo dřevařství bylo hlavním průmyslovým odvětvím severní části hor soukenictví a plátenictví a textilní výroba. Jižní strana hor patřila ve středověku církevním řádům a žilo zde rozptýleně spíše české obyvatelstvo, později zde probíhala německá kolonizace do výše položených oblastí. V . století byly položeny základy tradičního průmyslu v Jizerských horách – sklářského a textilního a s ním související těžby dřeva kolonizace sem postupovala taktéž z důvodu masivního odlesnění Krušných hor a z potřeby získat nová zásobiště 
                                                                 

31 LUKÁŠ, Václav: Z historie Jizerských hor. Ochrana přírody XX)V, , s. . 
32 NEVRL8, Miloslav: Kniha o Jizerských horách, Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, , s. . 
33 LUKÁŠ, Václav: Z historie Jizerských hor. Ochrana přírody XX)V, , s. . 
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dřeva . Výrazná konjunktura nastala poté, co oblast přešla z rukou Albrechta 

z Valdštejna do rukou rodu Desfoursů, kteří vyčlenili ze semilského panství smržovské. Za jejich panování, zejména koncem . a počátkem . století došlo k  dosídlení i nejvýše položených míst a založení mnohých vesnic, nejčastěji pojmenovaných po 
osobnostech z jejich rodu.34 Sklářská výroba se soustředila nejen ve velkých hutích, kterých bylo po Jizerských horách roztroušeno velké množství zejména v  majetku rodu Riedlů , ale také do jednotlivých drobných domácností, do rozptýlené manufaktury a do rukou tisíce dělníků a dělnic. Přelom . a . století přináší do Jizerských hor jednak železnici, která se zde dokázala vyšplhat až do vyšších poloh a tím pádem zefektivnit dopravu vyráběného zboží, ale také turismus, který tvář hor dále pozměnil. Po celých horách začínají vznikat turistické chaty a ubytovny, dokonce i majitelé běžných domů často přistavují křížové světnice, rizality, či vyčleňují v rámci světnice tzv. letní světničky pro letní hosty, „letňáky“.35 Za první turisty v Jizerských horách se dají pochopitelně považovat i poutníci, kteří vážili cestu například do hejnické baziliky Navštívení Panny Marie či k zázračné karlovské studánce a kapličce. S turistikou v dnešním slova smyslu se začalo v druhé polovině . století, její zásadní rozmach však přichází až se založením Německého horského spolku pro Ještědské a Jizerské hory Deutscher Gebirgsverein für Jeschken - 

und Isergebirge) v roce 1884 v Liberci.36 Čile se budovaly po panském dovolení  turistické značené cesty, které jsou včetně své barevnosti základem současných jizerskohorských turistických tras, vznikaly ubytovny a restaurační zařízení, spolek pořádal mnohé akce a také sbírky. K dostupnosti hor přispělo budování sítě okresních silnic a také železnice. Mnohé horské boudy a útulny pomáhají dotvářet stavební ráz Jizerských hor, můžeme jmenovat například chaty (ubertku nad Lázněmi Libverda, Bártlovku v Bílém Potoce, chatu na Smědavě či Pyramidu na Jizerce. Pro úplnost by se nemělo zapomenout ani na trampská putování po horách, která po sobě dodnes zanechala mnoho přístřešků například přístřešek ve skále při cestě 
                                                                 

34 NEVRL8, Miloslav: Kniha o Jizerských horách, Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, , s. .  
35 MEJZROVÁ, Jana: Jizerskohorský lidový dům. Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku , Liberec: Nakladatelství Petr Polda, , s. -221. 
36 KARPAŠ, Roman a kol.: Jizerka, Smědava. Liberec, , s. . Též: NEVRL8, Miloslav: Kniha o Jizerských 
horách, Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 981, s. 60. 
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podél Štolpichu do Ferdinandova . Na jižní, jablonecké straně stojí také síť rozhleden např. Štěpánka, Proseč, Černá Studnice ad.  Jizerské hory jsou výjimečné tím, že leží na pomezí více oblastí lidové architektury. Josef V. Scheybal navíc upozorňuje na to, že je zde potřeba rozlišovat stavby na jednotlivých panstvích ze severu frýdlantského, z jihu semilského, později rozděleného smržovského panství  – stavební tradice se zde výrazně liší.37 Václav Mencl ve své rozsahem dosud nepřekonané monografii Lidová architektura v Československu stanovuje, že jizerskohorský dům je typem slezského roubeného domu, přičemž ale má na zřeteli, že je ovlivňován dalšími okolními formami, jako jistě společné zde však uvádí: „ …  jmenovatelem, jenž oblasti dával na pohled jednotný ráz, byly hory, chudoba a archaizující architektonické formy, jež z nich vyplývaly.“38 Vlivy, které na tvář jizerskohorské obecně řečeno vlastně  jakékoli lidové  architektury působí, jsou tedy jednak okolní kulturní - ze severu a západu je podoba domu ovlivňována lužickou hrázděnou a podstávkovou tradicí, z jihovýchodu pojizerským roubeným domem – za druhé však jistě také vlivy místní podnební a 
geografické. Drsnější horské prostředí s tužšími zimami a ve většině míst s výrazným terénním sklonem pomáhají spolu s vyplývajícím typem obživy zpravidla nezemědělským  dotvářet specifickou tvář zdejšího domu.  

Z charakteru krajiny vyplývá i typ zástavby. Jedná se o lánové vsi – zejména 
v nižších polohách na jižní straně hor na údolních stráních podél vodních toků, 
v polohách vyšších spíše na Jablonecku  nelezneme již rozptýlenou zástavbu ve svahu, kde je podobná lánová struktura jen naznačena. Právě vzhledem k typickému umístění, ať v mírnějším či prudším svahu, je typickým znakem řazení domů okapovou stranou po 
vrstevnici ke komunikaci. Nerovnost terénu vyrovnává podezdívka. Aby byly výkopové práce co nejmenší, strana přivrácené ke svahu nepřevyšuje terén. Kolmo ke stráni či jinak diagonálně se domy prakticky neumísťovaly. Kamenná, v jizerských horách nejčastěji žulová, podezdívka často předchází i před štít a je nad ní umístěna malá oplocená zahrádka například Karlov č. p. , jinak se domy neoplocují. Stojí-li dům nad svahem, vede ke vchodu několik schodů. Kolmo ke svahu se však přistavovaly křížové světničky, rizality, 
                                                                 

37 SCHEYBAL, Josef V.: Lidová zástavba na území chráněné oblasti Jizerské hory . Ochrana přírody, XX)V 
1969, s. 52-53. 
38 MENCL, Václav: Lidová architektura v Československu. Praha: Academia, 1979, s. 300. 
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případně také seník. V podezdívce se často nachází sklep. Vchod do domu velice často kryje před povětrnostními podmínkami bedněné zádveří, které je označováno také jako „sněhová boudička“. To zcela přiléhá ke stěně domu a je kryto plynule navazující střechou. Na konci zádveří nad hnojištěm  se často nachází záchod.  Stavebním materiálem je v těchto lesnatých oblastech nejčastěji dřevo, a  to jak na roubení a bednění, tak původně jako štípaný šindel na krytí střech. Dále se využívá místní žula - zejména na výše zmíněné podezdívky. Doplňková je také břidlice – především jako střešní krytina, případně jako krytí štítů. Nověji pak také pálené tašky a 
cihly. Půdorys jizerskohorského domu je striktně obdélný s  poměry stran : , nověji :  o délce štítové strany -  metrů.39 Tradiční je trojdílné chlévní, případně smíšené 
komoro-chlévní upořádání. U řemeslnických domů mladšího stáří se však také můžeme setkat se zcela chybějícími hospodářskými prostory dům má pouze síň a světnici , případně je hospodářská část nahrazena další světnicí. Ze zádveří se vchází do síně a zní na jednu stranu do obytné roubené světnice, která bývá obrácena směrem k  jihu či jihovýchodu kvůli výhodným světelným podmínkám, na druhou stranu do zděné dříve také roubené  hospodářské části s chlévem či také komorou. Obdélný půdorys domu může být dále rozšířen o bedněné zádveří viz výše , dřevníky nebo kůlny, které přiléhají k zadní části domu. Střecha bývá sedlová, výjimkou jsou velké sklářské domy či úřední budovy, fary atp., u kterých se setkáme se střechou mansardovou. Střecha je rovnoramenná a má sklon zhruba °.40 U pozdějších domů s polopatrem se sklon zmenšuje. Starším typem je hambalkový krov, novější vaznicový umožňuje zvednutí polopatra a vznik dalších obytných prostor. Přesah střechy před stěnu nebývá veliký, maximálně do  centimetrů.41 Konce stropních trámů vždy přečnívají, nejsou bedněny a jejich zhlaví často kryjí ozdobné štítky. Ve střeše také bývají často vikýře, které prosvětlují obytné 
polopatro. Oba dva prvky – jak vikýř, tak polopatro nalezneme spíše u domů mladších 
z konce . a počátku . století. Jedná se o menší obdélné vikýře se sedlovou střechou, které oknem přinášejí více světla, mohou ale nabýt větších rozměrů a tvořit rizalit. Na 
                                                                 

39 MEJZROVÁ, Jana: Jizerskohorský lidový dům. Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku , Liberec: Nakladatelství Petr Polda, , s. .  
40 Tamtéž, s. . 
41 KL)MEŠ, Pavel – LOUDA, Jiří – MEJZROVÁ, Jana: Typická architektura Krkonoš a Jizerských hor. Správa 
KRNAP, 2010, s. 32. 
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severní straně hor se díky vlivu hrázděné architektury Frýdlantského výběžku setkáme i 
s malými kulatými vikýři ve střeše nazývanými „volské oko“, případně s  dlouhými úzkými podélnými vikýři – „štičí tlamou“.  O konstrukcích stěn bylo částečně pojednáno již výše, je však nutné doplnit, že použití hrázděné architektury dopadá okrajově i na severní svah Jizerských hor, prochází Raspenavou a (ejnicemi až do Bílého Potoka – příklad lze vidět na patrovém podstávkovém domu s hrázděným patrem č. p.  v Bílém Potoce. Daleko rozšířenější je roubená konstrukce, a to především proto, že se v těchto vyšších, spíše řemeslných oblastech patrové domy, které hrázděnou konstrukci v patře využijí, nestavěly – zde byly vyhrazeny vyšším vrstvám, například huťmistrům.42 Více si lze vlivu frýdlantského a příbuzného stavitelství povšimnout na existenci podstávek, které při severním svahu hor nalezneme hojně, avšak ty při jižním svahu chybí. Významnou součástí jizerskohorského stavitelství je bednění venkovních stěn. Jsou zejména ochranou před povětrnostními podmínkami a chrání roubenou konstrukci před vlhkostí. Bednění prkny bylo běžné díky pilařské velkovýrobě, předtím byly stěny obkládány štípaným šindelem.43 Častější je svislé bednění před vodorovným. Vodorovné kladení prken, které je mladší úpravou fasády,44 má kopírovat roubenou konstrukci pod ním a je často drážkováno, ne laťováno. Prkna kryjící roubení jsou často již barevná díky olejovým nátěrům a latě, které překrývají spáry, jsou kontrastní, nejčastěji bílé. Bedněny jsou stejně jako roubení domu i dřevěné přístavky, kůlny, zádveří, ale také studánky u domů a větší studny například také v Karlově . Jizerskohorskou zástavbu vedle častých bedněných studánek doplňuje řada budov technického charakteru. Samostatně stojící kůlny a stodoly nejsou časté, se špýchary se zde vůbec nesetkáme. Ve vyšších polohách bez vyvinutého zemědělství nenalezneme tedy ani sušárny různých plodin či mlýny. Vyskytovaly se zde však pily a soustružny dřeva.45 Charakteristické pro jizerskohorskou krajinu byly tzv. mačkárny skla, jinak zvané také drikety či drukety, z německého Druckhütte  – mnoho z nich 

                                                                 

42 JAKOUBĚJOVÁ, Vladimíra – TULÁČKOVÁ, Lenka reds. : Lidové stavby Libereckého kraje. Turnov: Muzeum Českého Ráje, , s. -27. 
43 KL)MEŠ, Pavel – LOUDA, Jiří – MEJZROVÁ, Jana: Typická architektura Krkonoš a Jizerských hor. Správa 
KRNAP, 2010, s. 22. 
44 MEJZROVÁ, Jana: Jizerskohorský lidový dům. Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku , Liberec: Nakladatelství Petr Polda, , s. .  
45 JAKOUBĚJOVÁ, Vladimíra – TULÁČKOVÁ, Lenka reds. : Lidové stavby Libereckého kraje. Turnov: Muzeum Českého Ráje, , s. 94-96. 
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zakreslil Josef V. Scheybal. Zde se ze skleněných tyčí, které dodnes nalezneme v mnoha zahrádkách jako dekorace, mačkaly korále, knoflíky či závěsy na lustry a další skleněné ozdoby. Ty se objevují v Jizerských horách, respektive v podhůří od . let . století.46 Roku  pracovalo na Jablonecku  mačkáren a  brusíren.47 Mačkárny jsou drobné, častěji zděné domky, které ihned upoutají výrazným komínem, který je přistaven k štítové straně – k peci, vyššími okny a větracím otvorem ve střeše. Nejstarší jsou však ještě prkenné a případně také hrázděné, později žulové a nemají typický komín, ale pouze podélnou nastavenou sedlovou stříšku s  větracími otvory. Mačkárny 
byly v jizerskohorské krajině – především pod černostudničním hřebenem – velice častou stavbou, řazenou v běžné zástavbě blízko obytných domů. Dnes již většina 
zanikla, slouží jako stodola nebo byla přestavěna na obytný dům. Velké množství z  nich zachytil na svých kresbách Josef V. Scheybal a to včetně interiéru, vybavení a práce mačkářů samotných .48 Mačkárny skla jsou typické i pro Železnobrodsko. Podobně dobře se dají mezi obytnými domy rozlišit také brusírny s vodními nádržemi, o kterých jsme se zmínili v textu výše. Lidová architektura v Jizerských horách je příbuzná a přímo navazuje na krkonošskou, ve kterých byl větší podíl zemědělství a zejména pastevectví. Architektura je shodná materiálem, půdorysem, konstrukcí a obecným rázem v  krajině. Josef V. Scheybal soudí, že bohatě členěné a zdobené štíty v okolí Vysokého nad Jizerou s řadami kuželkových balustrád – tzv. „kočičí procházky“ – dříve zasahovaly až na Jablonecko.49 Roubené chalupy Jizerských hor mívají často střízlivější a výtvarně nenáročný ráz, i když u staveb novějších z přelomu . a . století se lze setkat s eklektickými prvky. Současná podoba lidové architektury v krajině Jizerských hor zůstala mnohdy 
nezměněna od konce . století a přelomu . století. Ve většině vesnic neprobíhá současná zástavba a staré chalupy zůstaly často neoplocené ve volné kopcovité krajině 
s blízkou okolní vegetací. Na druhou stranu se může jen těžko očekávat, že se v  krajině užívané a obydlené člověkem, po desítky let nezmění nic. Pro zorientování se 
                                                                 

46 SCHEYBAL, Josef V. – SC(EYBALOVÁ, Jana: Lidová kultura severních Čech. Obrázky ze života Čechů a 
Němců na národnostním rozhraní . Liberec: Nakladatelství RK, , s. . 
47 NOV8, Petr: Výroba krystalerie a luxusního lisovaného skla v Jizerských horách. Fontes Nissae , č. )))., 
s. 78. 
48 STRNAD, Jan: Josef Václav Scheybal. Kresby a akvarely z Jizerských hor, Jablonecka, Podještědí a Pojizeří . Jablonec nad Nisou: Město Jablonec nad Nisou, , s. -215. 
49 SCHEYBAL, Josef V.: Lidová zástavba na území chráněné oblasti Jizerské hory. Ochrana přírody, XXIV 

1969, s. 53. 
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v současném typu zástavby bychom rozhodně neměli zapomínat na zásah, který obydlené krajině způsobil odsun německého obyvatelstva po druhé světové válce, který přerušil staletou sídelní kontinuitu. Do mnoha stavení přišli lidé i z druhého konce státu či domy zpustly, případně se staly rekreačním objektem. Chatařská a chalupářská revoluce je fenoménem, který kladně i záporně ovlivňuje tvář horské zástavby dodnes. Můžeme se setkat s doklady nevhodných úprav a oprav, většina badatelů však přiznává novým majitelům domů zásluhu o zachování mnoha domů a o „drobnou ochranářskou práci“.50 

V této kapitole bylo záměrně vynecháno téma štítové strany domů, štítu a oken, které bude detailněji popsáno v následující kapitole. 
  

                                                                 

50 SCHEYBAL, Josef V.: Lidová zástavba na území chráněné oblasti Jizerské hory . Ochrana přírody, XXIV 

1969, s. 54. 
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4 Štíty 

 Štít je největší volnou plochou domu – je tedy nejvíce vystaven povětrnostním podmínkám, zároveň je ale prostorem pro zdobnost a umělecké vyjádření, nezřídka také nese zprávu o staviteli a stavebníkovi či datech stavby. Tvar či vůbec existence  štítu záleží na tvaru střechy. Zatímco u valbové střechy štít zcela chybí, u sedlové střechy vymezují trojúhelníkový štít krokve konstrukce krovu. Mezistupněm je v  různých regionech kombinovaný štít – s polovalbou v horní části či podlomením ve spodní části, díky níž je štít zasunut za průčelní stěnou. Podle toho jsou štíty trojúhelníkové či lichoběžníkové, výjimečně štíty asymetrické.51 

 Václav Mencl – historik umění – dává vznik trojúhelníkového štítu do souvislosti 
s gotickým slohem, který se rozšířil všude, kam zasáhla německá kolonizace – v Čechách, na západní Moravě a severním Slovensku. V  ostatních oblastech přetrvává typ předgotický, jakési „slovanské reziduum“, pro který je charakteristický hliněný dům a absence štítů při valbové střeše.52 Etnograf Vilém Pražák tuto teorii doplňuje, či spíše 
poopravuje z etnografického pohledu. Nejprve uvádí, že „lidové prostředí, které se vyznačovalo primitivními hmotnými podmínkami …  nemohlo být pro přijetí nové formy tj. trojúhelníkového štítu  ještě připraveno“.53 Dále tvrdí, že nemůžeme očekávat, aby vesnické vrstvy pasivně přejímaly vysoké slohové formy, a že je třeba uvažovat nad sociálně-hospodářskými podmínkami nižších vrstev, které přijetí nového prvku umožní. 
Jednak neexistuje jednotná lidová kultura, naopak je značných rozdílů, jednak v  různých krajích panují různé sociální, hospodářské, klimatické a jiné podmínky, které jsou nutně hlavní určující silou pro formování lidové kultury. Panská – šlechtická a vyšší městská –  slohová předloha je přijímána tedy pouze za podmínek, které se danému prostředí hodí, a to ještě značně později. Své argumenty podporuje Vilém Pražák také opožděním uplatňování prvků např. barokních zděných štítů v první polovině . století v jižních Čechách či renesančních prvků v lidovém kroji  v období, kdy již v panském prostředí podobné předlohy nebylo.54 

                                                                 

51 VAŘEKA, Josef, FROLEC, Václav: Lidová architektura. Encyklopedie. Praha: Grada publishing a.s., 2007, s. 

295. 
52 MENCL, Václav: Lidová architektura. Zprávy památkové péče, , roč. )X, č. -2, s. 6-7. 
53 PRAŽÁK, Vilém: Vliv sociálně-hospodářského faktoru na vznik štítu v lidové architektuře. Národopisný věstník českoslovanský, 1949- , roč. , č. -4, s. 224. 
54 Tamtéž, s. . 
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 Pražák dává přejímání sedlové střechy a štítu do souvislosti s  bohatnutím obyvatelstva a potřebou reprezentovat, s vývojem pilařského řemesla, dostupností 
prken na štíty a dalším technickým pokrokem - například při konstrukci štítů. Ta souvisí 
s vývojem topeniště a komínu. Odvedení dýmu znamenalo možnost využití půdy jako obytného či hospodářského prostoru. K tomu je ovšem oproti valbové vhodnější střecha 
sedlová, protože půdní prostor výrazně zvětšuje.55 Postupný ústup valbové střechy tedy Pražák vysvětluje obecným technickým a kulturním postupem, který následuje po vytvoření vhodných hospodářsko-sociálních podmínek a zařazuje tedy počátek šíření štítu na lidovém domě do . století, zatímco Václav Mencl již do století třináctého.  Velká nevýhoda sedlové střechy je při použití došků jako krytiny – při hranách štítů je nelze nijak překrýt, zvedají se a jsou nedostatečnou ochranou před povětrnostními vlivy. V zemědělských, nížinných oblastech, kde je došek hlavní krytinou, tedy valbová střecha přetrvává mnohem déle, až do počátku . století. 
V horských oblastech, kde byly dostupnější jiné krytiny, zejména štípaný šindel a později 
v . století také břidlice, nejsou s ukotvením krytiny na sedlovou střechu žádné problémy. Případně se používá kabřince jako ochrany v  místě nejvíce namáhaného větrem.  
 Toto vysvětlení – tedy rozdělení oblasti sedlové a valbové střechy podle dostupnosti a výhodnosti použité střešní krytiny došku a šindele  – lze dát také do 
souvislosti s významným příspěvkem historika Josefa Petráně k dějinám české vesnice, ve kterém rozděluje české území na „kraje“ a „hory“.56 Kraje jsou podle něj nížinné úrodnější oblasti, kde je hlavním způsobem obživy zemědělské hospodaření – obecně jsou to vnitrozemské poříční oblasti; ideálním příkladem může být (aná. (ory se podle Petráně projevují naopak dělnickou a v pozdějších dobách průmyslovou prací a jsou zpravidla chudší než kraje; zaujímají věnec kopcovité krajiny kolem hranic našeho území. 
 V jednotlivých regionech se rozlišují nejen různé tvarové typy štítů viz výše , případně absence štítu, ale také konstrukční a materiálové typy. Štíty vyplétané hliněné se vyskytují zejména v oblastech bez rovného dřeva jehličnatých stromů, například na 
                                                                 

55 PRAŽÁK, Vilém: Vliv sociálně-hospodářského faktoru na vznik štítu v lidové architektuře. Národopisný věstník českoslovanský , 1949- , roč. , č. -4, s. 232-233. 
56 PETRÁŇ, Josef: Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války. Praha: ČSAV, . Též: PETRÁŇ, Josef: 
Dějiny hmotné kultury II/ . Praha: MK ČR, Karolinum, SPN, .  s. )SBN: -80-7184-086-2. Kapitola V., Venkov a město, s. -454. 
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Slánsku, jihovýchodní a jižní Moravě.57 Jedná se o štít, do kterého jsou svisle začepovány latě nebo silné pruty a ty jsou pak vodorovně vyplétány proutím. Celá konstrukce je pak vymazána hliněnou mazanicí. Příbuzné jsou štíty hrázděné, typické pro hrázděnou architekturu severozápadních Čech, které jsou tvořeny konstrukcí sloupků, vodorovného prahu, vaznic a menších paždíků, případně šikmých záporek. Tyto trámky jsou později také „vypleteny“ latěmi, případně proutím, povříslem či jiným materiálem a omazány mazanicí. Některé hrázděné štíty již na úkor dekorativnosti, členitosti a ornamentiky ztrácejí konstrukčního smyslu. Příkladem jsou bohaté, často červeně barvené štíty Chebska. Je třeba poznamenat, že vyplétané a hrázděné štíty mohou být též bedněny, aby lépe odolávaly přírodním klimatickým vlivům. Zděné štíty lidových staveb dosáhly mimořádné zdobnosti zejména v oblasti jižních Čech např. tzv. Blatský dům , ale také například na Broumovsku a Poličsku.58 Štít zděných staveb tvoří spolu 
s průčelní stranou jednolitou plochu. Výrazné plastické dekorativní zdobení vychází jak ze slohové a městské, tak i z lidové ornamentiky. 
 Ačkoliv se i v Jizerských horách, respektive na jejich severní straně, okrajově setkáme s hrázděnou architekturou, která proniká ze severu a severozápadu, štíty takových domů jsou kvůli náročnějším klimatickým podmínkám vždy bedněné, případně deštěné břidlicí. Následující část práce se tedy podrobněji věnuje štítům břidlicovým, bedněným a dřevem vykládaným – lomenicím a dalším menším prvkům, které nalezneme ve štítové straně lidového domu Jizerských hor. 
  

  

                                                                 

57 VAŘEKA, Josef, FROLEC, Václav: Lidová architektura. Encyklopedie. Praha: Grada publishing a.s., 2007, s. 

295. 
58 (ÁJEK, Václav a kolektiv: Lidová stavení. Opravy a úpravy.  Praha: Grada Publishing spol. s r. o., 2001, s. 

118. 
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4.1 Lomenice a bednění štítu Skládané lomenice jsou bezpochyby výrazným prvkem severočeské lidové architektury a právě v severovýchodních Čechách se vyvinuly ve svou nejzdobnější variantu. Mezi všemi to jsou například domy z okolí Novopacka, které mají štíty členěné do malých vykládaných polí s množství zdobných lišt, či z okolí Pasek nad Jizerou, které se vyznačují unikátními štíty s vyřezávanou balustrádou. Nicméně i v severních Čechách se setkáme se štíty jednoduchými, nezdobenými vůbec či minimálně.  Že byly vykládané lomenice dříve častější a postupně nahrazovány prostšími bedněnými štíty, uvádí Josef Scheybal, který ve svých příspěvcích často zmiňuje výraznější proměnu, jíž lidová architektura Jizerských hor prošla v  poslední třetině . století. Již dříve a zřejmě částečně také z vlastní zkušenosti píše Jos. J. Fučík ve svém příspěvku do regionálního sborníku Lomnicka nad Popelkou z roku 1921-1922:  „Škoda, že každoročně ubývá rázovitých starých budov. Tu sešlost stavení, jinde požár vyvolal novou stavbu. Ani při opravách nebývá zachován starobylý ráz. Někde odstranili sešlou trojdílnou nebo čtyřdílnou lomenici, římsami a vyřezávanými lištami pěkně zdobenou a nahradili ji jednoduchými prkny, ba ani nápisu pod kuklou nezachovali.“59 Není tedy pravdou, že vývoj štítových forem postupoval vždy od jednoduchých 
k složitějším, jak uvádí Vilém Pražák.60 Ladislav Štěpánek navazuje na Pražáka, souhlasí zařazením vzniku štítu do . století a věnuje se dále štítu dřevěnému bedněnému. Podle Štěpánka zdobnost a roztříštěnost plochy štítu do jednotlivých dekorativních polí nemusí znamenat absolutní estetický záměr, ale může také vyplývat ze stávajících technických možností. Před vznikem katrových pil a jejich rozšířením koncem 
19. století61 bylo obtížné vyrobit prkna, a proto se k bednění štítů používaly štípané šindele. Ty jsou mj. díky volnému štěpu daleko odolnější než řezaná prkna. Štěpánek proto předpokládá členění velkých štítových ploch do menších a diagonální skládání šindele považuje v prvé řadě za technicky optimální. Až v druhé řadě šlo podle něj o 
                                                                 

59 FUČÍK, Jos. J.: Nápisy na lomenicích. Lomnicko nad Popelkou. Vlastivědný sborníček pro školu a dům. 

1921- , roč. ))., s. . 
60 PRAŽÁK, Vilém: Vliv sociálně-hospodářského faktoru na vznik štítu v lidové architektuře. Národopisný věstník českoslovanský , 1949- , roč. , č. -4, s. 218. 
61 RICHTER, Kerstin: Opravy podstávkových domů. Příručka pro majitele a stavebníky. Liberec: Liberecký kraj, Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, , s. .  
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estetický záměr, který však postupně převážil.62 Stejného názoru, tj. že členěná lomenice je výsledkem technických obtíží s pokrytím obrovské plochy štítu, je také Tomáš Edel – zdůrazňuje to však zejména u rozsáhlých patrových statků.63 Rozšíření bohatě skládaných a detailně řemeslně zpracovaných lomenic pak Ladislav Štěpánek klade do 
souvislosti s lepšícími se podmínkami rolnictva za tereziánských a josefínských reforem a zvýšeným odbytem zboží za napoleonských válek – tedy do poloviny až konce 
18. století a počátku . století, zejména do let -1830.64 Ve východní části České republiky a dále na Slovensku se vzhledem k tvaru, respektive absenci štítu a jeho pozdnímu pronikání, zdobné lomenice nevyskytují. 
V době, kdy tu štít vznikal, byly ornamentální lomenice již překonané jednak kvůli velké řemeslné náročnosti a také kvůli dostupnosti řezaných prken. Encyklopedie lidové architektury Josefa Vařeky a Václava Frolce uvádí existenci dřevěné lomenice na ikonografických pramenech z . století – neuvádí však, bohužel, zda se jedná o městské prostředí, termín lomenice pak dokládá výskytem ve vánoční hře 
z . století.65 Základním prvkem lomenice je diagonální skládání desek – klasovité, směřující nahoru, které hůře odvádí vodu ze štítu, ale působí veseleji, či střechovité, směřující dolu, jež vodu svádí lépe, ale působí smutně. Případně však existuje také vějířovité skládání které tvoří pomyslný východ slunce  či svislé a vodorovné v  několika pásech. Plocha štítu je téměř vždy dělena – na výšku, kde předěl kopíruje úroveň hambalku, případně na menší pásy, také však na šířku, oddělením bočních trojúhelníků. Styčná linie diagonálních či svislých desek je zpravidla kryta lištou, která však někdy může dosahovat značné šířky, až tvoří samostatný sloupek.66 Ladislav Štěpánek, ačkoliv předesílá historickou i územní složitost rozpoznávání lomenic, je dělí na: střechovité pro oblast bedněného štítu , vzpeřené-klasovité Polabí, Orlické hory  kosočtverečné a odstředivé východní Čechy, Pardubicko , vějířovité 
                                                                 

62 ŠTĚPÁNEK, Ladislav: Regionální formy ozdobných lomenic v Československu a jejich problematika.  Český 
lid , roč. , č. , s. 141-142. 
63 EDEL, Tomáš: Vývoj břidlicového štítu na Liberecku. In.: Tradiční lidová architektura. Praha: Univerzita 

Karlova, 2008, s. 119. 
64 ŠTĚPÁNEK, Ladislav: Regionální formy ozdobných lomenic v Československu a jejich problematika. Český 
lid 1970, roč. , č. , s. . 
65 VAŘEKA, Josef, FROLEC, Václav: Lidová architektura. Encyklopedie. Praha: Grada publishing a.s., 2007, s. 

149. 
66 MENCL, Václav: Lidová architektura v Československu. Praha: Academia, 1979, s. 250-251. 
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Valašsko, ve zmenšení formě východní Čechy , ozdobně skládané Český Ráj, Novopacko, Podkrkonoší .67 Mezi nejzdobnější lomenice lze zařadit bohatě skládané do kontrastních pásků a polí v okolí Nové Paky a také lomenice v západních Krkonoších, které jsou často rovněž děleny do pásů – vrcholem zdobnosti je zde tzv. „kočičí procházka“, kterou tvoří balustráda z vyřezávaných kuželek. Na některých domech je tato balustráda dokonce dvojitá nad sebou. 

V severovýchodních Čechách, na Pardubicku a Jaroměřsku , se setkáme též 
s malbou na lomenici. Nejčastěji se jedná o květinový ornament či nápis na okřídlí střechy prkna, která překrývají střešní latě předstupující v šikmých stranách střechy před štít  či na podélné desce mezi horní a spodní částí lomenice. Byly často tmavé jednobarevné, vypalované do dřeva, ale také bílé s  červenou kresbou. ) u severočeských domů se lze setkat s kabřincem zde rovným jehlanovým, nikoli kuželovitým , který je malou stříškou srážející vrchní cíp střechy, ze spodu je krytý záklopou a je významným nositelem informací o domě, datu stavby, jmen majitele a stavitele, velice často obsahuje také text požehnání.68 Kabřinec má velkou řadu regionální lidových názvů. Součástí zdobnosti dřevěného štítu jsou také větrací průduchy vyřezávané do různých tvarů – kruh, čtverec, čtyřlístek, ale také například kalichy jako náboženský symbol. 
Z otevřených průduchů se později vyvinula malá prosklená okénka.69 Na vrchol kabřince či štítu se též někdy upevňovala tzv. „makovička“, ozdobně soustružená či vyřezávaná, někdy také hliněné či kovová, ve sklářských oblastech též skleněná.70 Výrazným dekoračním prvkem dřevěného štítu, se kterým se však v  severních Čechách nesetkáme – nalezneme jej v západních a jižních Čechách71 – jsou „rohatiny“, zkřížená prkna ve vrcholu štítu, vyřezávaná do podoby ptačích či koňských hlav či jiného abstraktního motivu. Dalším zdobným prvkem štítové strany, který však není přímou součástí lomenice, je zdobené zhlaví přečnívajících trámů. V  Jizerských horách se příliš 
                                                                 

67 ŠTĚPÁNEK, Ladislav: Regionální formy ozdobných lomenic v Československu a jejich problematika. Český lid , roč. , č. , s. . 
68 FUČÍK, Jos. J.: Nápisy na lomenicích. Lomnicko nad Popelkou. Vlastivědný sborníček pro školu a dům. 
1921- , roč. ))., s. . 
69 SCHEYBAL, Josef V. – SC(EYBALOVÁ, Jana: Umění Lidových tesařů a kameníků v severních Čechách. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, , s. .  
70 VAŘEKA, Josef, FROLEC, Václav: Lidová architektura. Encyklopedie. Praha: Grada publishing a.s., 2007, s. 
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71 (ÁJEK, Václav a kolektiv: Lidová stavení. Opravy a úpravy. Praha: Grada Publishing spol. s r. o., 2001, s. . Též: VAŘEKA, Josef, FROLEC, Václav: Lidová architektura. Encyklopedie. Praha: Grada publishing a.s., 
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nesetkáme se samotným vyřezávaným zhlavím, ale zejména jako ochrana před zatékání je konec trámu opatřen destičkou, často dekorativně vyřezávanou. Některé příklady těchto krycích destiček z lokality Karlov jsou zakresleny v přílohách. Obecně se dá říci, že nejbohatší lomenice se vyvinuly v  severovýchodních Čechách s přihlédnutím k nadmořské výšce a hospodářským podmínkám. Tuto výjimku tvoří Jizerské hory, ačkoliv je nutné podotknout, že oblast západních Krkonoš a Pasek 
nad Jizerou zasahuje do oblasti Jizerských hor Paseky nad Jizerou leží v  C(KO Jizerské hory  a jak bylo doloženo výše, rozšíření vysoce zdobné balustrádové lomenice dříve zasahovalo mnohem více na západ. Na většině území Jizerských hor se nacházejí domy s  prostými svisle bedněnými štíty a minimem zdobných prvků. Což je vysvětleno jednak dostupností rovných dlouhých prken viz výše , Josef V. Scheybal však také uvádí bez zmínky o technické 
dostupnosti prken , že bednění bylo dobovou módou poslední třetiny . století.72 Zmiňuje to však zejména v souvislosti s oblibou tzv. lupénkové pily a mnohými návody 
k vyřezávání či vzorníky ornamentů, které daly na prostých bedněných obkladech vzniknout menším dekoračním prvkům jako renesancizujícím šambránám kolem oken či lištám ve štítě či kulatým okénkům. Dalo by se tedy říci, že dostupnost rovných řezaných prken a nové možnosti dekorace vytvořily novou podobu Jizerskohorského domu. To, že si navazující krkonošská oblast zachovala svá specifika déle, přičítá Josef. V. Scheybal absenci „měšťáckých vlivů zprůmyslovělého jabloneckého venkova“.73 Nejjednodušší formou bednění štítu či také celé štítové strany  je vždy svislé vodorovné kladení prken se u nás na rozdíl od Skandinávie nepoužívá  pokládání prken na sraz či překládání jednoduše hoblovaných prken různých nebo stejných šířek. Další variantou je pokládání prken a přeložení spár lištami. Nověji pak mají prkna drážky a přesně do sebe zapadají. Dolní hrany prken jsou často ukončeny vlnitou profilací. Někdy jsou i lišty profilované. Prkna jsou přibíjena kovovými hřeby na čelní konstrukci krovu, která může být ještě doplněna ztužujícmi svislými sloupky a vodorovnými paždíky. Barevnost domu je nejčastěji tvořena kontrastem tmavých prken a bílých lišt. Díky syntetickým barvám se však také prkna barví a lze se setkat se štíty či celými domy zastřeně červenými či zelenými. Lišty však zpravidla zůstávají dále bílé.  
                                                                 

72 SCHEYBAL, Josef V.: Lidová zástavba v chráněných územích severočeského pohraničí . Krkonoše – Jizerské 
hory – Lužické hory – Labské pískovce. Stipa. Vlastivědné sešity, řada ochrany přírody, , č. , s. -82. 
73 SCHEYBAL, Josef V.: Lidová zástavba na území chráněné oblasti Jizerské hory . Ochrana přírody, XX)V 
1969, s. 52-53. 
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V Jizerských horách se tedy zejména v jižní části setkáme nejčastěji s tmavě bedněnými přelištovanými štíty, jejich plocha je při tom rozdělena v úrovni hambalku na dvě části. Tento předěl, spolu s koncem bednění při dolní hraně někdy ukončuje profilace prken do vlnovky či špiček, někdy samostatná vlnitá lišta. Domy mladší, pocházejí již z konce . století představují pozměněný typ štítu – ornamentální vlnovky a profilace končících prken jsou na něm mnohem výraznější a častější, objevují se také po hranách střechy a ve více úrovních a více barvách. Štít působí eklektičtěji, a to i díky oknům, o nichž bude pojednáno v kapitole . . Několik příkladů zdobných lišt je zařazeno v přílohách. Výrazným prvkem štítu, především severní strany hor je, mimo zde rozšířenějšího břidlicového a eternitového krytí, členění štítu v úplné špici. (orní trojúhelník je oddělen od spodního lichoběžníku a svisle rozdělen na dvě části, které jsou proti sobě poskládány klasovitě či střechovitě. Všechny hrany, často včetně celého spodního svisle bedněného lichoběžníku, jsou lemovány zdobnou vlnitou lištou – ta může být někdy i dvojitá. Lomenice, i když jednoduchá, je stále nositelem mnohých konstrukčních i dekoračních prvků, které vypovídají o prostředí jejího vzniku. Nesmíme však také zapomínat, že krytí štítu a stěn mělo v drsnějším horském prostředí praktickou ochrannou funkci. Pro oblast Jizerských hor, zejména severní strany je však také typický skládaný břidlicový štít, kterému se věnuje následující kapitola. 
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4.2 Břidlicové a eternitové štíty Břidlici můžeme v dnešní době považovat za tradiční materiál, poprvé se začala uplatňovat od poloviny . století a v druhé polovině . a na počátku . století se stala masově oblíbenou a používanou. Ve středních Čechách je břidlice k pokrývání střech vesnických domů výjimečně používáno již v první polovině . století.74 Na církevních a městských stavbách bylo břidlice užíváno ještě dříve. K používání břidlice jako materiálu na deštění štítu však pravděpodobně dochází až později. Tomáš Edel klade vznik břidlicového štítu nejpozději na počátek . let . století.75 

 Břidlice se na našem území těžila u Manětína v západních Čechách, na Moravě 
v podhůří Jeseníků a také v severních Čechách na Železnobrodsku. Dovážela se do horských a klimaticky náročnějších severních Čech, severní Moravy a Českomoravské  

vrchoviny.76 Břidlice se v severních Čechách těžila tradičně na severním Železnobrodsku. Dobývala se v desítkách otevřených lomů již od roku 77 či .78 Největší z nich 

v okolí Žernovníka patřil libereckému továrníku Johannu Liebigovi. Od roku  do roku  se na Železnobrodsku vytěžilo pět a půl milionu kop pokrývačské břidlice.79 Kopa se při těžbě břidlice počítala na  kusů.80 Obrovská produkce vyžadovala stavbu většího nádraží v Železném Brodě; doprava břidlice po železnici byla díky jednoduchému skládání velice snadná. Původně se břidlice dobývala ručně za pomocí klínů a seker, od roku  za pomocí střelného prachu.81 Těžba a zpracování břidlice lidově zvaná šírfařství  zaměstnávala na Železnobrodsku mnoho zdejšího obyvatelstva. A to nejen při těžbě, ale také při úpravě do šablon. Odstřelený kámen se nejprve naštípal klíny na menší kus a ten se pak ocelovými dráty rozštípal na jednotlivé plotny a nakonec se nůžkami nastříhal na jednotlivé šupiny požadovaného tvaru. Břidlice se pak ještě protřídila – nejcennější byly šupiny jednobarevné, asi půl centimetru silné. Kopa břidlice 
                                                                 

74 VAŘEKA, Josef, FROLEC, Václav: Lidová architektura. Encyklopedie. Praha: Grada publishing a.s., 2007, s. 
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75 EDEL, Tomáš: Vývoj břidlicového štítu na Liberecku. )n.: Tradiční lidová architektura. Praha: Univerzita 
Karlova, 2008, s. 121. 
76 Tamtéž, s. . 
77 KARPAŠ, Roman a kol.: Jizerské hory. O mapách, kamení a vodě. Liberec: Nakladatelství, RK, , s. .  
78 HOLINKA, Jan: Těžba břidlice. )n: Sborník ze semináře . – . září  Železný Brod. Příměstské enklávy s původní zástavbou lidového charakteru. Praha: NPÚ ÚP, , s. .  
79 DUBSK8, Antonín: Břidlice. Radostná studánka )))., -1942, s. 95. 
80 KARPAŠ, Roman a kol.: Jizerské hory. O mapách, kamení a vodě. Liberec: Nakladatelství, RK, , s. .  
81 DUBSK8, Antonín: Břidlice. Radostná studánka )))., -1942, s. 96. 
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se prodávala za druhé světové války za  korun. )deální bylo pracovat při mrazu, protože se břidlice lépe štípala.82 Zejména přínosný z hlediska lidových názvů při těžbě, 
zpracování břidlice a práce samotné je článek Antonína Dubského z  regionálního periodika Radostná studánka z roku , ve kterém je přepsán rozhovor 
s šedesátiletým šífrařem Františkem Tomešem, včetně fotografií jeho práce a nástrojů.83  Břidlice byly postupně vytlačeny eternitem, asfaltovým papírem a taškami. 
V druhé polovině . století byla těžba v malém měřítku obnovena. Dnes funguje na Železnobrodsku pouze jediný lom na břidlici.84 Břidlice je usazená hornina vzniklá ze směsi jílovité hmoty, jemných šupinek slídy a zrn křemene. Železnobrodská břidlice je světle šedozelená. Díky rozmachu železniční dopravy se však běžně dovážela také břidlice ze Slezska, tmavě šedá z Německa a modrá a nafialovělá z Anglie – cizí břidlice nabízela jinou barevnost a umožnila vytváření vícebarevných vzorů na štítech domů. Při správném pokládání je břidlice velice trvanlivým materiálem. Přibíjí se kovovými hřeby na latě či původní bednění. Již při zpracování je do destičky proražena dírka. Je nutné používat hřeby měděné či přípa dně pozinkované, rozhodně ne železné, protože ty po několika letech zrezaví a krytina se uvolní. Díky vícebarevným břidlicím a různým tvarům destiček a šupinek bylo možné vytvořit ve štítě vysoce dekorativní skladbu různých obrazců a motivů. Vytvářely se 
obloukovité arkády či vějíře kolem oken, tedy jakési falešné niky, různé kosočtverečné či srdcovité výseče. Výjimkou nebyly ani náboženské motivy. Na větší desky se někdy dokonce bíle malovala data či iniciály a symboly. Díky konkrétní motivice lze rozlišit  regionální typy skládaných břidlicových štítů. Tomáš Edel dává též důraz na vazbu mezi regionálními typy lomenic a způsobem břidlicového obkladu.85 Břidlicové šablony někdy také mohou krýt celou štítovou stranu, případně oblouky podstávek. Břidlicový štít často kryje původní dřevěné bednění či lomenici – pro pracovníky památkové péče je tento překryv často sporný – je-li břidlicové deštění dostatečně „tradiční“, nebo je-li vhodné obnovit původní obklad.  
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v Liberci a Česká geologická služba, , s. .  
85 EDEL, Tomáš: Vývoj břidlicového štítu na Liberecku. )n.: Tradiční lidová architektura. Praha: Univerzita 
Karlova, 2008, s. 120-121. 
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Velkou konkurencí a jeden z důvodů zániku masového používání břidlice byl na počátku . století eternit tj. cementovláknitá šablona.86 Eternit byl vyvinut především jako dostupná, levná a lehká náhrada břidlice. Má velmi dobrou trvanlivost a je až čtyřikrát lehčí. Zároveň byl vyráběn v mnoha barvách – kromě světlých a tmavých šedých také ve světle a sytě červené. Často se pak kombinovaly ve skladbě štítu břidlicové a eternitové šablony a dosahovalo se tak ještě větší barevnosti.  Je sice nutné uznat, že břidlicové štíty nepůsobí na pozorovatele tak „staře“ či „honosně“ jako bohatě zdobené lomenice, svou barevností a skladbou jsou však také nesmírně působivým prvkem a do krajiny severních Čech tradičně patří a zapadají  a nepůsobí v ní rušivě. 

  

                                                                 

86 PEŠTA, Jan: Rekonstrukce roubených staveb. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013, s. 193. 
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4.3 Okna ve štítě Vedle samotné výzdoby štítu jsou výrazným prvkem stěny  okna, které se vedle své hlavní funkce – osvětlení a včetně dveří  větrání vnitřních prostor – i významně podepisují na celkovém rázu a zdobnosti domu. Od první poloviny . století se používala okna dvoukřídlá se šesti tabulkami. Mladší okna jsou čtyřtabulková. Až na přelomu . a . století se začala používat okna se třemi křídly do tvaru „T“.87 Skleněné tabulky pronikaly na vesnici vzácně již od . a zejména od . století, okna se tehdy ještě neotvírala, rám byl zasazen napevno. Obecně se dá tedy říci, že velikost a tvar oken se podřizovaly technické úrovni a dostupnosti skla.  Okna jsou obecně pravoúhlá, výjimkou jsou větrací otvory a okénka ve štítě, která mohou mít rozmanité tvary viz výše . Uspořádání oken ve štítové straně je osově souměrné. V oblasti Jizerských hor se okenice často malovaly, podobně jako nábytek. Součástí zdobnosti oken byly také květiny v truhlících a bílá záclona na napnuté šňůrce.88 Od konce . století se z vnější i vnitřní strany domu objevuje bedněné obložení kolem oken, které je dekorativně vykrajováno či také malováno.89 Nejčastěji je při horní hraně okna a při parapetu, také však po bočních stranách okna.  
V literatuře je toto ozdobné bednění kolem oken nazýváno také šambrána, obložka či okřídlí. Jan Prousek a Josef V. Scheybal je nazývají též „obálky“ a mnoho jich 

v severních Čechách kresebně zachytili.90 Tvar těchto dřevěných šambrán podléhal často slohovým vlivům, značně zpožděným. Výrazné jsou například trojúhelníkové klasicistní štítky při horní hraně okna či ornamentální secesní vlnovky při hraně parapetu. Josef Scheybal uvádí jako nejvýznamnější severočeskou oblast, ve které se objevuje mnoho výrazně zdobených šambrán Maloskalsko, Českodubsko, Železnobrodsko a okolí Vysokého nad Jizerou.91 Barevná úprava okenních rámů včetně šambrán se původně nelišila od roubené stěny. Dřevo oken i šambrán bylo natíráno nejčastěji na bílo, méně také červenou či zelenou barvou. Zděné domy dřevěné šambrány nemají.  
                                                                 

87 RYDYGROVÁ, Petra: Okna – důležitá součást tváře lidových staveb Lužických hor. Upolín, , prosinec, 
s. 17. 
88 VAŘEKA, Josef, FROLEC, Václav: Lidová architektura. Encyklopedie. Praha: Grada publishing a.s., 2007, s. 

182-183 
89 Tamtéž, s. . 
90 SCHEYBAL, Josef V. – SC(EYBALOVÁ, Jana: Umění Lidových tesařů a kameníků v severních Čechách. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, , s. .  
91 Tamtéž, s. . 
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V Jizerských horách jsou šambrány, včetně vlnovek zakončujících jednoduchou lomenici či bedněný štít, většinou drobnějším zdobným prvkem a mají mnoho tvarových obměn a často vznikají z okamžité inspirace lidových tvůrců, spíše než jako typický prvek konkrétního řemeslníka. Zpravidla se vyskytují při hraně parapetu spíše než při 
horním kraji okna. Výraznou proměnou podoby oken a jejich usazení ve štítě v  Jizerských horách je růst domu do polopatra – střecha získává větší sklon a do štítové strany lze zasadit více oken, která se směrem k hřebeni zmenšují, jsou-li zasazena do více úrovní. Drobné půdní průduchy se v mladší fázi jizerskohorského lidového domu proměnily na zasklená okénka. Pro jizerskohorské brusírny je typické zasazení velkého počtu oken do stěn, aby byl pracovní prostor uvnitř dostatečně osvětlen. 

Okna byla v rámci vesnické stavby vyměňována či opravována nejčastěji, protože nejvíce podléhají vlivům počasí. Respektování původních tvarů oken je pro zachování rázu lidové budovy pravděpodobně nejdůležitější. Mnoho dokladů z  terénu je důkazem toho, že výměna okna a jiný tvar či počet tabulek ráz venkovského domu zcela zničí. 
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5 Karlov  

 Osadu Karlov německy Karlsberg , která spadá pod obec Josefův Důl, nalezneme  

v jihovýchodní části Jizerských hor. Je položena v protáhlé kotlině podél říčky Tiché a jejího bezejmenného přítoku v nadmořské výšce větší než  m. n. m. a leží v mýtině uprostřed lesů. Do Karlova vede z jihovýchodu cesta z (rabětic, která se uprostřed obce rozděluje, tvoří písmeno T; směrem na východ je cesta do Josefova Dolu, směrem na západ do (rabětic. Na otiscích stabilního katastru si můžeme všimnout, že se zástavba do dnešních dnů skoro nezměnila – rozsah zástavby včetně jednotlivých domů a rozšíření okolních lesů je víceméně totožné. Jedinou změnou je posunutí silnice v  jižní části Karlova blíže k domům.92 

Karlov byl založen až téměř po sto letech od doby založení Bílého Potoka, a to  

v roce  a je tedy osadou velice mladou. Jeho založení a osídlení souvisí úzce 
s vznikem dalších okolních obcí a rozmachem sklářské domácí i průmyslové výroby 
v Jizerských horách. Díky rodu Desfoursů, kteří vyčlenili roku  smržovské panství jako samostatné ze semilského, byla kolonizována zatím neosídlená část Jizerských hor. Založili v těchto vysoko položených místech mnoho obcí, vedle Karlova  také 
Albrechtice (1670 , (orní Maxov , Antonínov , Dolní Maxov , Josefův Důl  a Mariánskou (oru 93 – názvy těchto nově založených obcí odkazují na členy rodu.  
 Zemědělství v takto vysokých polohách nebylo příliš rozvinutým, obyvatelé byli 
proto v počátcích odkázáni na jiné zdroje příjmů – pěstoval se len a doma se tkalo. Ke konci . století se však v této oblasti začala výrazně rozvíjet domácí sklářská výroba. 
V Karlově to bylo zejména broušení skla. Obyvatelé také docházeli za prací do blízké 
Karlovy hutě, jejíž trosky dnes leží na dně Josefodolské přehrady.94 Pro funkci skláren bylo nezbytné těžení velkého množství dřeva, pro brusírny zase přítomnost síly vodního 
toku. 

 Karlov byl svého času také oblíbeným poutním místem. K místní studánce 
s léčivým pramenem, stojící téměř na konci osady směrem do (rabětic, se váže pověst o 
                                                                 

92 Dorf Maxdorf samt. Ortschaft Karlsberg 1843. Stabilní katastr, indikační skici Národního archivu. Dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/skici/skici/BOL/BOL306018430/BOL306018430_index.html, 

cit. 9. 8. 2017. 
93 NEVRL8, Miloslav: Kniha o Jizerských horách, Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, , s. .  
94 SCHEYBAL, Josef V. – SC(EYBALOVÁ, Jana: Krajem skla a bižuterie. Železný Brod: Nakladatelství Jakoubě, , s. . 
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sedlákovi a jeho uzdravené ženě. Sedlák na tomto místě údajně vyoral ze země obrázek Panny Marie a pověsil na jedli za studánkou. Jeho nemocná žena se v  tomto prameni 

koupala a modlila se a po čase se uzdravila. Zpráva o tomto zázraku se rychle rozšířila, studánka byla zastřešena, vedle ní postavena v roce  kaple. Po téměř sedm desetiletí se místo stalo natolik oblíbeným, že jen pár metrů od něj byl postaven hostinský dům s rašelinnými lázněmi. Byla dokonce pořádána velká sbírka na stavbu 
kostela. V roce 182995 byla vypravena k místu poslední pouť a zájem o místo začal klesat a i lázeňský provoz musel být přerušen.96 Několik tisíc zlatých, vybraných ve sbírce, bylo nakonec použito na stavbu kostela v Albrechticích.97 Potřebám turistů – zejména lyžařů – sloužilo však v Karlově ještě několik hostinců a chat. Rekreační objekty nalezneme 
v Karlově doposud.  Počet obyvatel Karlova je  v roce   domů 98 a kulminuje v roce 1895 

(5  domů 99, od . let . století stále klesá. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva zde bylo pouhých  obyvatel, při sčítání obyvatel v  roce 2001 už jen  obyvatel,100 k poslednímu sčítání obyvatel v roce  zde žije trvale  
obyvatel.101 Počet domů dosáhl maxima v . letech . století.102 Dnes slouží naprostá většina rekreačním účelům.   

 

  

                                                                 

95 KUTNAR, Gerhard: Chronologie Karlova (Karlsberg). Bodnegg, Ulrich Junker, 20 , nečísl. 
96 SEJKOROVÁ, (.: Horní Maxov a Karlov: poloha a popis obce . Lučanský zpravodaj, únor , Lučany nad Nisou: Obecní úřad, s. - . Též: SEJKOROVÁ, (.: Horní Maxov a Karlov. Dokončení . Lučanský zpravodaj, červen , Lučany nad Nisou: Obecní úřad, s. 2. 
97 NEVRL8, Miloslav: Kniha o Jizerských horách. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, , s. .  
98 KUTNAR, Gerhard: Chronologie Karlova (Karlsberg).  Bodnegg, Ulrich Junker, , nečísl. 
99 Tamtéž. 
100 Kolektiv: Retrospektivní lexikon obcí Libereckého kraje -2001. Liberec: Český statistický úřad, , 
s. 114. 
101 Sčítání lidu, domů a bytů . Josefův Důl. Dostupné z: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/ 
scitani-lidu-domu-a-bytu-2011?zuj=563633, cit. 30. 7. 2017. 
102 Kolektiv: Retrospektivní lexikon obcí Libereckého kraje -2001. Liberec: Český statistický úřad, , 
s. 117. 
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5.1 Popisný katalog Karlova Karlov je osadou, kde postupně převážilo rekreační osídlení, většina domů je 
v katastru nemovitostí vedena jako stavba pro rodinou rekreaci s nejčastěji pražskými majiteli. Stálých obyvatel je zde pouze šestnáct.103 Díky tomu však Karlov prakticky nebyl zasažen současnou výstavbou a můžeme zde nalézt pěkně zachovaný a koncentrovaný soubor původní zástavby. ) přesto zde najdeme domy, které byly necitlivou rekonstrukcí změněny na modernizované „roubenky“, které jsou svým vzhledem sterilní a po stránce etnografické nezařaditelné např. dům č. p.  – Jan Pešta ho v Encyklopedii českých vesnic [ ] zaznamenal ještě v původním stavu104 a to včetně fotografie či dům č. p. / č. ev. , který má naprosto nevhodně zvolená nová okna . O lokalitě se také uvažovalo v souvislosti s vyhlašováním památkových zón, 
k tomuto záměru však nedošlo. Při terénním výzkumu bylo postupováno směrem z jihovýchodní části osady, zvané někdy Pláně, či Karlovské Pláně, a dále v severovýchodním směru k Josefovu Dolu, poté k západu; tímto směrem vede cesta do (rabětic. Nejstarší stavby a jejich největší koncentrace se nacházejí právě v jihozápadní části Karlova zvané Pláně. Jan Pešta uvádí, že pocházejí pravděpodobně z druhé poloviny . století.105 Karlov je rozptýlenou potoční vsí, která navazuje na lánový systém se záhumenicovou plužinou.106 

Orientace v Karlově je znesnadněna existencí dvou číselných řad domů číslo evidenční a číslo popisné . Pro lepší orientaci zejména v  terénu uvádíme jako první číslo 
domu to, které je uvedeno na domě, případně pak ještě druhé číslo domu, dohledané 
v katastru nemovitostí.  
 Karlov č. p. / č. ev. : Roubený přízemní dům na kamenné podezdívce se zděným přístavkem. Jednodušší svisle bedněný štít bílými lištami a tmavě hnědými prkny 
koresponduje s barvami roubení. Okna ve štítě jsou členěná na čtyři tabulky v přízemí, 
                                                                 

103 Sčítání lidu, domů a bytů . Josefův Důl. Dostupné z: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/ 
scitani-lidu-domu-a-bytu-2011?zuj=563633, cit. 30. 7. 2017. 
104 PEŠTA, Jan: Encyklopedie českých vesnic. Díl V. Liberecký kraj. Praha: Libri, 2011, s. 133. 
105 Tamtéž. 
106 SCHEYBAL, Josef V.: Lidová zástavba v chráněných územích severočeského pohraničí . Krkonoše – Jizerské hory – Lužické hory – Labské pískovce. Stipa. Vlastivědné sešity, řada ochrany přírody, , č. , s. . Též: Dorf Maxdorf samt. Ortschaft Karlsberg 1843. Stabilní katastr, indikační skici Národního archivu. Dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/skici/skici/BOL/BOL306018430/BOL306018430_index.html, 

cit. 9. 8. 2017. 
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na tři tabulky ve štítě, jsou bíle barvená, bez zdobení. Přečnívající zhlaví trámů jsou kryta bílými destičkami ve tvaru zahroceného obdélníku. 
 Karlov č. p. : Roubený přízemní dům, po celé délce světnice svisle bedněný tmavými prkny a bílými lištami. Dům stojí na kamenné podezdívce, která vyrovnává terén a má ze 
strany komunikace „sněhovou boudičku“. Okna ve štítu i podél světnice jsou členěná na dvě tabulky, barvena bíle, jejich spodní část zdobí vyřezávaná šambrána. Stejný vzor jako na šambráně se opakuje v destičkách, které zdobí zhlaví trámů. Štít ve střeše 
opakuje vzorem bednění, které je podél světnice. Ve výši hambalku, stejně v  rovině vazného trámu, je zdobná lišta, která také částečně kopíruje hlavní vzorek šambrány. 
V zadní části domu je přistavěna garáž bedněná stejným stylem . Celkový dojem domu ruší satelitní talíře. 
 Karlov č. p. /č. ev. : Přízemní dům s dvěma roubenými světnicemi a zděnou síní je bohužel velmi zakryt vegetací. Roubení je bedněno zelenými prkny a bílými lištami, které při horní hraně tvoří ornamentální oblouky. Střecha je posazena na  vyvýšeném věnci. Okna jsou rozdělena na šest tabulek, ozdobená zelenými ornamentálními šambránami.  Štít je pod střechou bedněn nebarvenými prkny a lištami, v  hambalku 

rozdělen. Vedle dvou oken a v cípu podstřeší se nacházejí malá kulatá okna se zdobenými příčkami. 
 Karlov č. ev. : Roubený dům s několika přístavky dřevěným v podstřeší a zděným za 
domem – dle vzhledu oken, která jsou novější, lze soudit, že se jedná o obytné prostory případně přípravnu či koupelnu . Stojí na podezdívce vyrovnávající terén. Okna o šesti tabulkách jsou po celé délce světnice, stejně jako ve štítě zdobena tmavě zelenými šambránami s výrazným ornamentem při spodní hraně. Štít je pod střechou jednoduše svisle bedněn tmavě hnědými prkny a zelenými lištami. Rovinu vazného trámu zdobí výrazná zelená vlnovka. Prostor nad hambalkem je pak vodorovně oddělen další lištou. 
Ve vrcholech trojúhelníku štítu jsou menší kulatá okénka, rozdělena příčkou do kř íže. Okraj střechy kryje vlnitá taška. Ve štítě je také bohužel umístěn satelitní talíř. Zadní zděná část domu má štít poskládaný z jednoduchých šedých eternitových desek kosočtverečného tvaru. 
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Karlov č. ev. : Menší dům s roubenou světnicí a zděnou druhou částí domu.  Jeho trámy jsou natřeny na tmavě červeno, spáry jsou čistě bílé. Podezdívka vyrovnává terén a ke vchodu vedou schody. Dům má obedněné polopatro. Pod členěnými okny najdeme bílé zdobené šambrány. Štít je pod střechou překryt světle šedými eternitovými deskami, kladenými kosočtverečně a bez jakéhokoli dalšího zdobení.  
 Karlov č. ev. : Nově opravený dům s čerstvě lakovanými prkny bednění a plechovou střechou. Podezdívka, stejně jako žulové schody do sněhové boudičky vyrovnávají poměrně velkou nerovnost terénu, do kterého je dům zasazen. Štít je bedněn velmi jednoduše, hnědými lakovanými prkny, pouze v místě hambalku přepažen. Členitá okna jsou zdobena sytě zelenými šambránami s vzorem podél dolní hrany. Malá okénka 
ve sněhové boudičce kopírují stejný ornament. 
 Karlov č. p. /č. ev. : Menší dům na podezdívce a s kamennými schody, které vedou do sněhové boudičky. Po celém obvodu je bedněn tmavě hnědými prkny. Stejně tak je bedněn i štít, který při spodní hraně a ve výši hambalku zdobí výrazná zelená vlnovka. Šambrány oken jsou zelené, v štítě nijak zdobené, v okapové straně jen jednoduchým protáhlým trojúhelníkem. 
 Karlov č. p. : Přízemní dům s roubenou světnicí. Roubení, stejně jako štít je nabarven na sytou červenou barvu, se kterou kontrastují zeleně barvená okna a šambrány, stejně 
jako vlnovka v hranici pater. V cípu štítu je malé kulaté okénko, také nabarveno sytě zeleně a okraj střechy stejně jako malého vikýře ve straně obrácené ke komunikaci  je překryt eternitovými deskami, vykrojenými do vlnovky. 
 Karlov č. p. /č. ev. : Výrazně zdobený roubený domek stojí na podezdívce, která je ze spodní spádové strany hodně vysoká. Okna jsou jednodušší, dělena na čtyři pole. Roubení spodního patra je výrazně zdůrazněno bílo-hnědým přechodem trámů a spár. Předěl spodního patra a podkroví je rozdělen dvojitou skládanou vlnovkou. Štít pod střechou je sice jednoduše bedněný tmavě hnědými prkny, ale vlnovky kolem oken, kulatá okénka s ornamentálním terčíkem a předsazený dřevěný kříž ve štítě z něj činí poměrně výrazný objekt. Druhá část domu je zděná. Nad vchodem je větší vikýř. Tento 
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dům svou zdobností stojí ve velkém kontrastu k starším a skromnějším domům např. č. p.  či č. p. .  
 Karlov č. p. /č. ev. : Nižší dům s bedněnými roubenými stěnami i štítem stojí výše nad silnicí. Tmavě hnědá prkna doplňují silné a předstupující tmavě zelené lišty – tento 

vzor se opakuje v celé štítové straně. Zhlaví stropnic jsou kryta bílými destičkami 
s dekorem a bílá je i vlnovka, která odděluje ve štítě  patra. Část štítu nad hambalkem je oddělena dvojitou lištou. Okna jsou malá, členitá, na bílo barvená a při spodním okraji mají ornamentální šambránu. Dům má v levé zadní části výrazný dvoupatrový přístavek, který je krytý tmavě hnědými prkny. 
 Karlov č. p. /č. ev. : Nízký roubený domek, jehož roubení není kryto bedněním, je však výrazně barevně rozlišeno samotné roubení a výplň. Štít je jednoduše bedněný tmavými prvky bez dalších barevných úprav. Jedinou ozdobou štítu je vlnovka, kterou tvoří zakončení prken ve výši hambalku. Okna, nabarvená na bílo a bez jakýchkoli ozdobných prvků jsou členěna na pouze dvě tabulky. Bedněna tmavými prkny je sněhová boudička, která má okna mnohem členitější a zdobnější. 
 Karlov č. p. /č. ev. : Tento bedněný dům leží výše nad komunikací. Jeho střecha nesedí přímo na patře, ale je vyzvednuta výše polopatrem. Bednění domu je jednoduché, pouze tmavě hnědé bez barevných lišt. Jediným zdobením jsou dvě horizontální lišty 
s oblouky – jedna nad prvním patrem a jedna nad hambalkem. Výraznějším prvkem domu jsou pak okna. Dole obdélníková čtyřtabulková s  ornamentální šambránou při spodním okraji a pod štítem je okno čtvercové, čtyřtabulkové s  dvěma menšími křídly po stranách. Odvrácený štít domu je výrazný, krytý šedými a červenými eternitovými 
deskami a v úplném cípu bedněný. Scheybal kresba!!! – Krajem skla a bižuterie??  

 Karlov č. p. /č. ev. : Tento dům leží ve svahu nad silnicí již za odbočkou 
do východní části Karlova. Terén vyrovnává kamenná podezdívka. Jedná se o menší dům, bedněný tmavými prkny a bílými lištami, jak kolem světnice, tak ve štítě. Zhlaví přečnívajících trámů jak v štítové, tak v okapové straně kryjí desky s ornamentem při spodní hraně. Dále je dům zdobený malými ornamentálními lištami pod okny. K  vchodu je přistavena sněhová boudička, do které vedou kamenné schody.  
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 Karlov č. p. : Tento nově opravený dům leží na kamenné podezdívce v  terénu pod silnicí. Je sice zrekonstruovaný, ale vnější prvky jsou zachovány. Světnice je roubená z kontrastních tmavých trámů a bílé výplně. Štít je svisle bedněný úzkými prkny, v úplném cípu štítu jsou prkna kladena šikmo do špičky a v rovině hambalku stejně jako vazného trámu ukončena bílou ozdobnou lištou. Okna mají při spodní hraně šambrány výraznější 
ornament. 

 

Karlov č. p. /. ev. : Dům patří mezi jedny z nejhezčích staveb v obci, i když je určitě již mladšího data. Roubená světnice má ve štítové straně čtyři okna s  šambránami při spodní hraně s ornamentem. Roubení a výplň tvoří tradiční tmavo bílý kontrast. Na d světnici navazuje obedněné polopatro a štít, který je obedněn červenými prkny, rovnoběžně je zdoben třemi řadami žlutých ornamentálních vlnovek.  Ve štítě také nalezneme řadu pěti zdobených oken a jedno v úplném cípu.  Zadní část domu je zděná a má šedý skládaný eternitový štít. Ke vchodu se sněhovou boudičkou vedou schody.  
 Karlov č. p. /č. ev. : Tento roubený dům se zelenou plechovou střechou, která je 
v zadní okapové straně prodloužená na přístřešek, vyniká zejména svou výrazně předsazenou střechou před půdorys domu. Přízemí je roubeno tmavými trámy a štít je jednoduše bedněn tmavými prkny. Stejně jako okraj střechy i hambalková část štítu předstupuje před profil. Kraje prken jsou zakončené jednoduchými zuby. Okna domu jsou bílá a nezdobená a mají pouze dvě svislé tabulky. V okapové straně jsou také nevhodně zvolená modernější okna. 
 Karlov č. p. /č. ev. : Tento bedněný a v druhé části zděný dům stojí na pěkné kamenné podezdívce a má zvýšené patro. Tmavá bedněná část má v  přízemí a štítě 
mnoho bílých oken, které jsou při spodní hraně šambrány částečně zdobené různými ornamentálními linkami. Bedněný štít je dvojitou vlnovkou v úrovni hambalku rozdělen na dvě části. ) přesto, že dům nepatří mezi nejstarší zástavbu, je v  krajině vhodně 
zasazen. 

 

Karlov č. p. /č. ev. : Dům bedněný světle hnědými prvky je v  zadní části zděný a má bedněný přístavek. Okna jsou bílá, jednoduchá, jen s  mírně prohnutým krajem 
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spodní hrany šambrány. Bednění je velice jednoduché, předěl podél vazného trámu je zdoben bílou vlnovkou. V samotném cípu štítu je zhotoveno slunce z bílých latí, které do místního soubor lidové architektury nezapadá. Nová střecha s  třemi vikýři má asfaltovou pokrývku. 
 Karlov č.p. /č. ev. : Menší dům s roubenou světnicí s tradičním kontrastem tmavým trámů a bílé výplně má tmavý bedněný štít. Štít je jednoduchý a jednobarevný, nemá žádné ozdobné prvky, jen je v úrovni hambalku předělen novou řadou prken. Okna ve štítě jsou velmi malá nezdobená, dvě v nižší části, dvě ve vyšší. Dům mám sněhovou 
boudičku s přilehlými kamennými schody a pěkná bílá okna s lehce ornamentálními šambránami. 
 Karlov č. ev. : Tento celobedněný dům stojí na masivní kamenné podezdívce. Tmavé bednění je doplněno zelenými lištami. Okna jsou bílá a mají jednoduše zdobené šambrány. Štít je velmi jednoduchý, kopíruje bedněný vzor světnice, v  předělu při vazním trámu má jednoduchou zelenou vlnovku a prostře délky této vlnovky je výraznější vyřezávaný ornament.  
 Karlov č. p. /č. ev. : Tento celobedněný dům má pouze střední zděnou část, jinak je celý roubený a pobitý. Bednění je tmavé, ale hustě pokryto bílými lištami jak podél celého přízemí, tak ve štítě. V zadní čísti domu je výrazný přístavek. Jediným zdobným prvkem je krytí zhlaví trámů bílou destičkou a prohnutá lišta spodní hrany šambrány. 
 Karlov č. p. / č. ev. : Vysoký dům nad silnicí vděčí svým rozměrům jednak polopatru, jedna vysoké podezdívce, která vyrovnává svažitý terén. Dům se skládá 
z bedněné části, která je zřejmě starší než zděná část, která je po své celé ploše i ve štítě krytá červenými a šedými eternitovými deskami. 
 Karlov č. p. / č. ev. : Tento dům patří mezi nejvýstavnější v  Karlově. Je velký a má velké množství zdobných prvků. Dům stojí na podezdívce a část světnice je zděná, 
zbytek domu je obedněný, a to včetně štítu. Má poměrně velký přesah střechy, který je zespoda také bedněný. Prkna jsou tmavá, svislá, ozdobné detaily vlnovek a šambrán jsou bílé a červené. Lomenice je u tohoto domu velmi výrazná – je rozdělena na tři podélné 
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části, dvě horní jsou bedněny šikmo, spodní svisle. Každé okno má červeně vyvedenou ozdobnou vlnovku při spodní hraně šambrány, zhlaví trámů jsou kryta červenými destičkami se seříznutým spodním okrajem. 
 Karlov č. ev. : Dům na vyšší podezdívce a s polopatrem stojí nedaleko Kaple Navštívení Panny Marie se studánkou. Má obedněnou světnici tmavými prkny, bílá okna se zdobenou spodní hranou šambrány a poměrně jednoduchý štít z  šedých eternitových 
desek. 
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6 Bílý Potok 

 Jak už bylo předesláno výše, Bílý Potok je někdy řazen do oblasti jizerskohorské, jindy do oblasti frýdlantské. Ať převezmeme ten či druhý model, neupřeme Bílému Potoku jeho dramatické ukotvení v horské krajině, která ho celý obklopuje. Strmé kopce po všech stranách obce byly v druhé polovině . století pokryty holými kůly lesů zničených kyselými dešti, dnes jsou však již svahy plně zalesněné – na jihu směrem na Frýdlantské cimbuří spíše smrkovými porosty, na severu směrem na Smrk bukovými. ) díky této své poloze v kotlině mezi vysokými kopci je Bílý Potok místem s největším ročním úhrnem srážek v České Republice. 107  Do Bílého Potoka se lze dostat po stoupající silnici z (ejnic, která jím podélně prochází v prudkých serpentýnách dále na Smědavu. Zejména v zimě se tato silnice stává pro řidiče velice nebezpečnou. 

 Původně však cesta v Bílém Potoce končila, dnešní silnice na Smědavu byla vybudována až mezi lety - , více než půl století po postavení velké horské 
chaty.108 Předtím vedla na Smědavu jen menší cesta. Bílý Potok vznikl jako osada, která 
plynule navazovala na (ejnice a zakousla se tak dále do hor podél říčky Smědé. Slepou cestou je však Bílý Potok co se týče železnice – dráha zde končí a výše do hor už nemůže pokračovat. Trať byla zřízena – prodloužena z Raspenavy v roce 1900 nejen pro dopravu zboží a dřeva z hor, ale také jako důležitý spoj pro turisty.109 Založení obce je datováno do roku , kdy majitel frýdlantského panství 
Melchior z Redernu povolil osadníkům přicházejícím z Lužice založit výše po Smědé novou osadu. Jméno Bílý Potok – Weißbach vybrala jeho žena Kateřina. (istorie založení Bílého Potoka byla prakticky neznámá až do přelomu . a . století, kdy se o její objasnění zasloužil hejnický farář Reinhard Seifert a frýdlantský novinář Julius (elbig. Nejasnosti dříve plynuly hlavně z toho, že zakládací listiny byla vystavena až zpětně 
v roce , již po smrti Melchiora z Redernu.110 

                                                                 

107 (ABELKOVÁ, Lucie: Už víte, kde u nás nejvíc prší? Dostupné z https://www.meteopress.cz/uz-vite-kde-

u-nas-nejvic-prsi/, cit. 30. 6.2017. 
108 KARPAŠ, Roman a kol.: Jizerka, Smědava. Liberec, 2016, s. 176. 
109 ANDĚL, Rudolf – KARPAŠ, Roman a kol.: Frýdlantsko. Minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských 
hor. Liberec: 555, s. 95. 
110 (ÁJEK, Miloš: Historie Bílého Potoka. Patron / . Tanvald: Spolek přátel drobných památek Jizerských hor, s. . Též: Vznik obce a významné mezníky. Dostupné z: http://www.bily-potok.cz/obec-

211/historie/vznik-obce-a-vyzname-mezniky/, cit. 1. 7. 2017.  
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 Bílý Potok vznikl hlavně jako těžařská osada v klínu zalesněných kopců a dlouhá léta jí také zůstával. Těžení, pálení uhlí a svážení doplňovala výroba dřevěných nástrojů, sběr plodin a částečně také zemědělství, které však v této vysoko položené oblasti příliš neprospívalo. Stejně jako v ostatních částech našeho území trpěl i severočeský region důsledky třicetileté války, morovými ranami a neúrodou.  
V první polovině . století došlo k rozvoji i dalších výrobních a řemeslných odvětví. Z velké části také proto, že splavování dřeva bylo znesnadněno kvůli povodni 

v roce 1838. Spolu s rozvojem zemědělství a pěstováním odolnějších plodin se tak v  19. století obec a tedy i počet obyvatelstva značně rozrostl.  (lavním průmyslovým odvětvím v . století se stalo v Bílém Potoce textilnictví a částečně také sklářský průmysl. Postupně zde byly budovány menší jizerskohorské továrny, tak jak se s nimi setkáme v celém okolí. V . letech . století byla postavena přádelna ta v pozměněné budově č. p.  a s novými majiteli sloužila až do roku 
2001).111 Dále byla v . letech . století založena parní pila na prkna, v 80. letech tkalcovna vlněného zboží a mnoho dalších menších skláren, pil a tkalcoven.112 Většina těchto fabrik využíval jako sílu řeku Smědou, která zde má ještě poměrně prudký spád.  Obyvatelstvo, kterého během . století značně přibylo, se hlásilo převážně k německé národnosti, a z toho důvodu po skončení druhé světové války a odsunu německého obyvatelstva počet obyvatel dramaticky poklesl. Ani oblast Bílého Potoka se nevyhnula tzv. divokému odsunu. V Bílém Potoce a jeho bezprostředním okolí bylo do července  minimálně  osob zabito při tzv. divokém odsunu.113 Vzhledem 

k odborným technickým znalostem mohlo nemnoho německých obyvatel zůstat.114 Počet obyvatel poklesl z předválečných . let . století z cca 1500 obyvatel (z toho  německé národnosti  na  obyvatel z větší části již přistěhovaných  v roce 

1947, z čehož  je tomto roce Němců.115 V současnosti žije v Bílém Potoce  osob 
                                                                 

111 Stavby kulturní a technické architektury, drobné památky v krajině – boží muka a kříže. Dostupné z: 
http://www.bily-potok.cz/obec-211/historie/stavby-kulturni-s-technicke-architektury-drobne-pamatky-

v-krajine/, cit. 1. 7. 2017. 
112 VAŇKOVÁ, )rena: Slavnostní spis  let založení obce Bílý Potok . – . července . Vydavatel neuveden, nečíslováno. 
113 ANDĚL, Rudolf – KARPAŠ, Roman a kol.: Frýdlantsko. Minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských 
hor. Liberec: 555, s. 147. 
114 Tamtéž, s. . 
115 VAŇKOVÁ, )rena: Slavnostní spis  let založení obce Bílý Potok . – . července . Vydavatel neuveden, nečíslováno. Též: Kolektiv: Retrospektivní lexikon obcí Libereckého kraje 1850-2001. Liberec: Český statistický úřad, , s. . 
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v  obydlených domech.116 Údaj z roku  hlásí domů  – tento počet kulminoval na čísle  ve . a . letech . století.117 

Z významných budov, mimo již výše zmíněnou továrnu v č. p. , která je klasickým příkladem jizerskohorské průmyslové tovární stavby, jmenujme ještě pseudorománský Kostel nejsvětější trojice, postavený v letech 1888-  na místě staré kaple, a secesní budovu školy. Po Bílém Potoce je také roztroušena celá řada drobných sakrálních památek. Jistě však musíme jmenovat také Bártlovu boudu, která leží na v nejvyšším konci Bílého Potoka. Na otiscích stabilního katastru z roku  vidíme, že na místě tzv. „Bártlovky“ již budova stála.118 Někdy před rokem  zde byl postaven zděný dům a zásadního rozmachu došla chata po roce , kdy se jejím majitelem stal Anton Bartel, který zde zřídil restauraci, která od té doby pod různými majiteli funguje dodnes. Anton Bartel dal chatě také své jméno, i když byl jejím vlastníkem pouhých šest let. V roce 1938 dcera Antonína Bartla nechala chatu přestavět do současné podoby.119 Význam „Bártlovky“ souvisí s turismem, který získal na přelomu . a . století nebývalou popularitu. Bártlovka je první bod, který turista, mířící dále do hor, případně vracející se z nich vidí. Turisté měli v Bílém Potoce široké zázemí včetně mnoha restaurací a ubytoven jedna byla například v budově dnešního obecního úřadu . Návštěvníci mířili nejčastěji na Smědavu, ze které se mohli v zimě svézt zpátky dolů na saních.120 O oblíbenosti Bílého Potoka jako turistické destinace svědčí i celá řada historických pohlednic.121 

  

                                                                 

116 Sčítání lidu, domů a bytů. Bílý Potok. Dostupné z: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/scitani-

lidu-domu-a-bytu-2011?zuj=546631, cit. 30. 7. 2017. 
117 Kolektiv: Retrospektivní lexikon obcí Libereckého kraje -2001. Liberec: Český statistický úřad, , 
s. 111. 

118 Dorf Weißbach sammt der Ortschaft Wilhelmshöhe . Stabilní katastr, indikační skici Národního 
archivu. Dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/skici/skici/BOL/BOL /BOL 528018430 

_index.html, cit. 9. 8. 2017. 
119 MEJZROVÁ, Jana: Bártlova bouda. Krkonoše, Jizerské hory / . Vrchlabí: Správa KRNAP, s. .  
120 KARPAŠ, Roman a kol.: Jizerka, Smědava. Liberec, 2016, s. 176-177. 
121 PIKOUS, Jan – PIKOUS, Šimon – SIMM, Otakar – KURTIN, Petr: Jizerské hory včera a dnes. Druhá kniha.  
Liberec: Pavel Akrman, 2004, s. 42- . Též: P)KOUS, Jan – PIKOUS, Šimon – SIMM, Otakar – KURTIN, Petr – 

MRVA, František: Jizerské hory včera a dnes. Liberec: Petr Neuhäuser, , s. -45. 



48 

 

6.1 Popisný katalog Bílého Potoka 

 Bílý Potok je dnes na rozdíl od Karlova samosprávnou obcí s  poměrně velkým  počtem stálých obyvatel a fungující školou. Vedle poměrné husté zástavby zachovalých původních domů, často s podstávkou a břidlicovým štítem, zde můžeme nalézt i novější zděnou zástavbu, a dokonce i v současnosti nebo nedávné minulosti vzniklé domy. Oproti Karlovu tedy vidíme, že Bílý Potok je obcí stále živou a vyvíjející se. Také to však znamená, že dochází k častým a markantním změnám na původních domech. Ačkoliv je zde mnoho stavení v původním či udržovaném stavu, mnoho jich díky přestavbám a moderním úpravám připomíná původní stav jen vzdáleně. 
 Dominantou obce po stránce původní architektury je jistě Bártlova bouda, „Bártlovka“, o které jsme se podrobněji zmiňovali výše, která sice došla mnohých rekonstrukcí, ale stále si zachovává svůj ráz. Bílý Potok je plošně rozsáhlou obcí, čítá  obyvatel  obydlených domů.122 Zajímavostí je, že osada Jizerka patřila k Bílému Potoku -1936.123 Na mapách stabilního katastru z roku  je na skice zakreslen spolu se Smědavou.124 Podle této mapy můžeme také soudit, že Bílý Potok vznikl jako lánová potoční ves. Protože je Bílý Potok značně rozsáhlou obcí s  mnoha ulicemi rovnoběžnými hlavní cestě a protékající Smědé, nešlo při terénním výzkumu postupovat nijak uceleně. Obecně však můžeme říci, že nejdříve byl dokumentován pravý břeh Smědé tj. pravá strana obce ve směru od Smědavy  a dále levá strana. 
 Bílý Potok č. p. : Jedná se o velký patrový částečně hrázděný podstávkový dům – 

v Bílém Potoce je jediný svého druhu. Patří k němu i velká stodola přes silnici. Obě budovy můžeme vidět ve stejné poloze a půdorysu na otiscích stabilního katastru z roku 

1843.125 Dům leží v poměrně strmém svahu a je vyrovnán podezdívkou, která ze spodní části tvoří přízemí. Zadní část domu je zděná, přední zřejmě roubená s  bedněním. 
                                                                 

122 Sčítání lidu, domů a bytů. Bílý Potok. Dostupné z: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/scitani-

lidu-domu-a-bytu-2011?zuj=546631, cit. 30. 7. 2017. 
123 ANDĚL, Rudolf – KARPAŠ, Roman a kol.: Frýdlantsko. Minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských 
hor. Liberec: 555, s. 117-119. 
124 Dorf Weißbach sammt der Ortschaft Wilhelmshöhe . Stabilní katastr, indikační skici Národního 
archivu. Dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/skici/skici/BOL/ 
BOL528018430/BOL528018430_index.html, cit. 9. 8. 2017. 
125 Tamtéž. 
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Jednoduché podstávky nesoucí horní patro jsou ze štítové strany také bedněné a 
v oblouku kryté břidlicí, z okapové strany odhalené. (rázděné patro je z přední okapové strany nekryté, hrázdění je odhalené, ze zadní strany je svisle bedněné a nalezneme tu také malou pavláčku. Ze štítové strany severozápadní  je patro a štít krytý tmavými břidlicovými šupinkami. Nejsou nijak barevné, tvoří jednodušší vzor z oblouků a vějířů kolem oken. Střecha má malou valbičku. Zajímavostí jsou dvě niky na stranách vstupních dveří. Dům je poměrně nedávno opraven, zásahy nejsou nijak zásadní. 
 Bílý Potok č. p. : Dům uvádíme jako příklad zcela pomýlené rekonstrukce. Stěny, podstávky, zvýšené polopatro i štít jsou zakryty světle zeleným umělým táflováním.  
 Bílý Potok č. p. : Již nově přestavený zděný domek, u kterého však majitelé zachovali barevně skládaný eternitový štít, který se však již k jinak moderní stavbě příliš nehodí. 
 Bílý Potok č. p. : Nízký neomítnutý vyzděný domek s  barevným skládaným eternitovým štítem. Plochu tvoří malé oválné břidlicové šupinky i nenastříhané velké eternitové pláty. Zadní část domu je z větší části zděná z kamenů a má dřevěnou lomenici, která je ve spodní části svisle bedněná hnědými prkny a bílými lištami, samotný cíp štítu je skládán ze šikmých prken, hrany doplňuje bílá vlnovka. Sedlová střecha je břidlicová. Vedle vchodových dveří nalezneme niku. 
 Bílý Potok č. p. : Vyzděný dům s nevhodně zvolenými novými okny si zachovává barevně skládaný eternitový štít s drobnějšími šupinkovými částečně břidlicovými 
detaily v cípu. 

 Bílý Potok č. p. : K velice jednoduché roubence byl přistaven větší zděný dům. Štít je jednoduše svisle bedněný prkny ve dvou řadách, roubení je natřeno na zeleno, bílá okna nejsou nijak zdobená. 
 Bílý Potok č. p. : Roubený dům na podezdívce, která  je však obložena hnědými kachličkami. Roubení včetně štítu je zelené. Štít je ve spodní i horní části jednoduše bedněn šikmými prkny. Dům má malou sněhovou boudičku. Červená eternitová střecha má ozdobný pásek z šedivých eternitových desek. 
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 Bílý Potok č. p. : Zděný dům na vyšší podezdívce je nově opravený.  Má bohatě ornamentální štít z eternitových a břidlicových destiček čtyř odstínů.  
 Bílý Potok č. p. : Tento dům má světnici bedněnou vodorovnými zelenými prkny 
s bílými lištami, zadní část a přístavek je zděný. Štít má bohatý a detailní skládaný vzor 
z červených a tmavě a světle šedivých eternitových destiček. Tvoří ho oblouk pod štítovými okny, tři trojúhelníky v cípech štítu a vějířky kolem oken. 
 Bílý Potok č. p. : Tento podstávkový a částečně zděný dům je svisle bedněný modrými prkny a stejně modrými lištami. Podstávky jsou také zakryté, stojí na nižší podezdívce. 
V okapové i štítové hraně jsou tři oblouky – tři okna. Okna mají při horní hraně šambrány jednoduchou zdobnou lištu. K zadní okapové straně je ještě přistavěna zděná část. Štít nad roubenou částí je ve své spodní části bedněný stejně jako přízemí, ve špičce jsou prkna složena šikmo k sobě. V úrovni vazného trámu a hambalku je štít předělen bílou vlnovkou. 
 Bílý Potok č. p. : Starší roubený domek s přístavbou a přiznaným roubením. Roubení má klasický tmavo bílý kontrast trámů a výplně. Malá okna se dají zajistit okenicemi. Štít je velice jednoduchý, bedněný svislými tmavými prkny dole zakončenými do oblouku, která však nejsou ve spárách překryta lištami, ale navazují sama na sebe. 
 Bílý Potok č. p. : Nově vyzděný domek, kterému však byly uchovány podstávky rozích domu, které nesou vazný trám a jsou uchyceny v žulové podezdívce. Štít domu je skládán do ornamentů z červených a světle šedých eternitových plátů a šupinek; je částečně poškozený. 
 Bílý Potok č. p. : Menší bedněný dům – bednění je kladeno vodorovně a má sytou zelenou barvu, lišty mezi prkny jsou bílé. Malá bílá okna mají okenice. Přední štít je poskládaný obdélníkovými eternitovými deskami, kladenými na delší stranu, zadní štít je zajímavější – je skládaný do vzoru z menších destiček. Střecha domu je břidlicová. 
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Bílý Potok č. p. : Jedná se opět o částečně zděný s přístavkem, částečně bedněný domek stojící na podezdívce. Barvou bednění a štítu je zelená. Vidíme zde také více dekorativních detailů: bílé lemovky při horním okraji šambrány, destičky kryjící zhlaví trámů ve štítové straně. Samotný štít je tvořen ze zelených svislých prken a bílých lišt, ve špičce je jsou prkna skládána šikmo k sobě a v polovině rozdělena ornamentální lištou, ornamentální lištu najdeme také v úrovni vazného trámu nad okny. V  nové plechové střeše se nachází podlouhlý vikýř tzv. štičí tlama. 
 Bílý Potok č. p. : Tento dům leží pod úrovní hlavní silnice. Je nízký a stojí na zděné podstávce. Je výrazný pro svou červeno bílou kombinaci barev. Jak v  přízemí, tak v štítě jsou červená prkna střídána bílými lištami. Jednoduchou lomenice v  horním cípu přerušují našikmo skládaná prkna a krajové vlnovky. Pěkným detailem je kamenný portál dveří a malá nika napravo od nich 

 Bílý Potok č. p. : Tento větší dům je částečně zděný, částečně podstávkový bedněný. Podstávky i jejich oblouky jsou zakryté hnědým bedněním, v bednění najdeme některé drobnější dekorativní prvky bílou barvou, jako například šambrána pod okny a vlnovka 
v oblouku podstávky. Ve střeše najdeme podlouhlou „štičí tlamu“. Štít je ve spodní části jednoduše svisle bedněn, v cípu tvoří šikmo skládaná prkna dva trojúhelníky předělené 
zdobnou vlnitou lištou. 
 Bílý Potok č. p. : Podstávkový dům stojí ve svahu pod hlavní silnicí na vysoké podezdívce. Světnice je roubená a bedněná zelenými prkny, zadní část je zděná. Podstávky nejsou nijak kryté a tvoří nijak nezdobené oblouky. Bílá okna mají šambrány, které jsou při horním kraji zdobené vykrojenou lištou. Štít je skládaný z  menších eternitových a břidlicových šupin a obdélníků, vzor tvoří několik obloučků a trojúhelníčků a křesťanský kříž mezi štítovými okny. Ornamentální skládání je mírně poškozené – uvolněné. Zadní štít ve zděné části má jen drobné skládání v  úplném cípu. 
 Bílý Potok č. p. : Dům je bohužel neobydlený a v dezolátním stavu. Ačkoliv má novější typ oken, můžeme na něm vidět mnoho starších zachovaných detailů. Roubený obedněný dům se zděnou zadní částí stojí na kamenné podezdívce a byl natřen na zeleno – nyní je barva vyšisovaná a sloupaná. Střecha je břidlicová s  celou řadou malých vikýřů, 
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ale břidlice bohužel opadává a do objektu zatéká. Dřevěný bedněný štít s  latěmi, které kryjí přechody prken, vykazuje stejné prvky jako dřevěné výše popsané štíty – svisle bedněné prkna jsou ve spodní části, horní trojúhelník tvoří šikmo proti sobě kladená prkna, uprostřed rozdělená ornamentální vlnovkou. Vlnovka dále ohraničuje celý štítový 
trojúhelník. 
 Bílý Potok č. p. : Tento pěkný zděný domek pochází z mladší doby, pravděpodobně až konce . století, případně přelomu století dvacátého. Světnici a přízemní části chybí zdobné prvky, zdobným prvkem je pouze eternitovo-břidlicový štít. Je šedivý 
s červenými detaily, skládány do několika obloučků. Okolí domu pěkně doplňují dva vzrostlé javory. 
 Bílý Potok č. p. : V přední části roubený a obedněný v zadní části zděný dům 
s podstávkami stojí na masivnější podezdívce. Bednění je sytě zelené, lako vané, užší podstávky jsou lakované na hnědo a bedněné nejsou. Okna domu jsou novější a rozdělená pouze na dvě tabulky. Štít je velmi jednoduše bedněn dvěma řadami tmavě hnědých úzkých prken. 
 Bílý Potok č. p. : Tento dům je v přední části světnice roubený, v zadní zděný, má přístavek a stojí na nižší podezdívce. Bedněn je svislými sytě zelenými prkny. Bílá okna jsou obyčejná a nijak zdobená. V červené plechové střeše jsou dva menší vikýře. Eternitový štít se skládá z větších obdélníkových plátů i menších červených a šedých šupinek, které tvoří trojúhelníky, kosočtverce a v úplném cípu srdce. 
 Bílý Potok č. p. : Novější zděný domek s nečleněnými okny si zachoval skládaný eternitový štít, který tvoří barevné šupinové trojúhelníky v cípech štítu a pod okny. 

 Bílý Potok č. p. : Bedněný domek má k sobě přilepenou rozsáhlou zděnou přístavbu. Celá původní část je bedněna svislými hnědými prkny. Stejně je bedněn i štít, jehož horní cíp však zdobí šikmo proti sobě skládaná prkna s  vlnitou lištou uprostřed a po  krajích. Zajímavým je barokizující střešní detail ploché střechy v zadní zděné přístavbě. 
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Bílý Potok č. p. : Bedněný podstávkový dům má masivní podstávky a stojí na větší podezdívce. Podstávky jsou jednoduché, je viditelné čepování. Zadní část domu je  zděná 
a v okapové straně je přístavek. Svislé bedněné světnice, stejně jako podstávky, je tmavě hnědé. Štít je nově poskládán z šedých a červených asfaltových plátků, stejně jako střecha.  
 Bílý Potok č. p. : Podobně jako u č. p.  má i tento dům č. p.  původní světnici 
s podstávkami, ke které jsou přistavěny obytné zděné přístavby. Původní část stojí na podezdívce a je svisle bedněná zelenými prkny a bílými lištami, překryté stejným bedněním jsou i podstávky a jejich oblouky. Skládaný štít tvoří barevné šupinky a plátky, ve spodní části s několika trojúhelníky a vějířky kolem oken, v cípu štítu je oblouk. 
 Bílá Potok č. p. : Podstávkový dům stojí na vysoké podezdívce je v  přední části bedněný, v zadní zděný a má přístavek. Je vyzděný až pod linii oken podstávkové sloupky jsou velmi krátké  a bedněný zelenými svislými prkny. Malé oblouky podstávek jsou kryté velmi drobnými šedými břidlicovými šupinami. Štít je bedněný úzkými tmavými prkny bez lišt. V horním cípu jsou prkna přikládána šikmo k sobě a oddělena vyřezávanou lištou. Ornamentální lištu najdeme i pod okny ve štítě. U domu se nachází drobný sakrální objekt – barevný obrázek Piety s Ježíšem na uříznutém kmeni stromu. 
 Bílý Potok č. p. : Tento dům je značně zakrytý vegetací. Stojí na vysoké podezdívce a světnici má bedněnou červenými prkny. Štít je bedněný zeleně s  bílými lištami a podél střechy je zdoben bílou vlnovkou. Zadní část domu je zděná a v  zadním štítě je stejná vlnovka podél hrany střechy. 
 Bílý Potok č. p. : Tento zarostlý zděný domek má výrazný skládaný břidlicovo eternitový štít. Červené a šedivé šupinky jsou velmi malé a skládají trojúhelníky, oblouky nad okny a vějíře kolem oken. 
 Bílý Potok č. p. : Nízký domek s roubenou bedněnou světnicí se zděným přístavkem a částečně zděnou zadní částí. Světnice i prkna štítu jsou nebarvená. Štít je bedněný širšími prkny s lištami, po obvodu střechy a v rovině vazného trámu má ornamentální lišty. Cíp střechy nad štítovým oknem je bedněný užšími prkny bez lišt a ozdob. Zhlaví 
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okapových vaznic je kryto destičkou. Zadní štít je pobitý delšími na tyrkysovou barvu natíranými šindely, které tvoří šest řad, část přízemí je zde bedněna tyrkysovými prkny a lištami.  
 Bílý Potok č. p. : Tento zděný novější dům se nachází při hlavní silnici a má štít vykládaný z velmi drobných destiček a šupinek s oblouky nad okny a trojúhelníky. Štít je již zašlý a místy opadává. 
 Bílý Potok č. p. : Tento roubený dům je bedněný červenými vodorovnými prkny 
s bílými lištami; v zadní části je zděný. Stojí na vyšší podezdívce, která dosahuje až 
k oknům. Štít je bedněný stejně jako přízemí, avšak svisle. Cíp štítu je bedněn šikmými prkny, které odděluje ozdobná vlnovka. Ta je i podél hran střechy.  
 Bílý Potok č. p. : (odně podezděný dům je bedněný v přední, roubení je odhalené v zadní části. V štítové straně tmavě hnědými prkny, v okapové straně červenými. Štít se skládá z větších eternitových desek a menších barevných šupinek, které tvoří několik trojúhelníků. 
 Bílý Potok č. p. : Celobedněný dům tvoří vodorovná červená prkna a bílé lišty. Zavřené okenice mají zelenou barvu. Střecha s vikýři je břidlicová. Štít je ve spodní části bedněn červenými svislými prkny a bílými lištami, přesahující prkna kryjí zhlaví trámů. 
V horní části najdeme podobný vzor jako u mnoha domů výše – prkna jsou skládaná šikmo proti sobě a předěluje je ozdobná vlnovka. Bílá ozdobná lišta je také ve stranách podél střechy. 
 Bílý Potok č. p. : Tento dům je v přední části roubený a bedněný a vzadu zděný, má přístavek. Bednění v přízemí je vodorovné, se zelenými prkny a bílými lištami. Ve štítě svislé s červenými prkny a bílými lištami. (orní cíp štítu je bedněn svisle, zeleně, bez bílých lišt. Po okrajích spodní červené části jsou bílé vlnité lišty. Na nárožních trámech světnice jsou vyhotoveny nepůvodní „folklorizujíci“ květinové detaily. Barevné malby jsou také kolem některých oken.  
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Bílý Potok č. p. : Tento menší dům stojící na podezdívce je bedněn vodorovnými sytě zelenými prkny a bílými lištami. Štít je skládaný z eternitových a břidlicových menších destiček a šupin. Šedé a červené barvy. Tvoří ho trojúhelníky a vějíře kolem oken. Ze zadní zděné strany je štít vykládán destičkami také do detailů, má ale jiný vzor.  
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7 Zhodnocení terénního výzkumu 

  Terénní výzkum nám detailně ukázal stav a vzhled budov na obou stranách jizerskohorského hřebene. V terénu jsme tak viděli rozdíly popisované v literatuře. 
V Jizerských horách můžeme identifikovat mimo stavení severnější části ovlivněných převážně hrázděným postávkovým domem na Frýdlantsku) dva časově navazující typy místní lidové architektury. Starší, pravděpodobně z druhé poloviny . století, je téměř totožný s podobnou architekturou západních Krkonoš – je to stavení menšího půdorysu s kamennou podezdívkou, které je dobře uzpůsobené pro odolnost proti horším klimatickým podmínkám. Má kompaktní půdorys – všechny či většina hospodářských prostor přiléhá k domu. Domy mají často přilehlé hospodářské přístavky,  minimum zdobných prvků a typické je též bednění stěn, které ještě dříve bylo 

s největší pravděpodobností ze štípaného šindele. Typ mladší se pak vyznačuje zvýšenými vaznicovými krovy -  díky nim vzniká obytné či užitné polopatro, širším sklonem střechy a do štítu je možné zasadit větší počet oken. Více se ve střeše vyskytují střešní vikýře a také rizality. Novější typ, který lze zařadit na přelom . a . století, případně na počátek . století se také vyznačuje výraznějšími zdobnými detaily – vyřezávanými vlnovkami, které ukončují konec obloženého štítu či ho předělují, případně zdobí jeho části, dále například ornamentální vlnovky dřevěných šambrán. 
Mimo zdobných šambrán při větším počtu oken ve štítě, se setkáme též s drobnými kulatými okénky, které se vyvinuly z otevřených větracích průduchů. Starší typ štítu je většinou jednoduše bedněný, nejčastěji tmavými prkny a tvoří kontrast s překrývajícím bílými lištami. Výjimečně je u tohoto staršího typu štít rozdělen do dvou úrovní.  Zatímco však při jižní straně Jizerských hor má i tento novější typ domu roubenou světnici, při severní straně jižních hor jsou domy z konce . století a počátku . století již celé zděné.  Vedle dobově oddělených typů na jižní části hor totiž můžeme ještě Jizerské hory rozdělit plošně podél hřebene – tato linie zároveň odpovídá rozdělení bývalých panství. 
Severní strana, včetně Bílého Potoka, je ovlivněna hrázděnou podstávkovou architekturou Frýdlantska a přilehlých oblastí, místy se zde tedy setkáme s  hrázděnou konstrukcí. Vyskytuje se zde velké množství skládaných břidlicových štítů a také ještě několik, většinou dožívajících, břidlicových střech. Velice časté je kombinování 
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břidlicových a eternitových šablon ve skladbě a výzdobě štítu – eternit je používán zejména červený, případně světle šedý. Tmavě šedé  až nazelenalé tabulky břidlice pravděpodobně pocházejí z železnobrodských lomů. Ornamentika štítů je abstraktní, 
pouze v jednom zdokumentovaném případě je ve štítě křesťanský kříž. Kromě břidlico-eternitové výzdoby štítů se však také setkáme se štítem bedněným, ve špičce doplněným detailní diagonální výzdobou. Jedná se o oddělený horní trojúhelník štítu, který je svisle rozdělen na dvě pole, prkna jsou skládána klasovitě či střechovitě, odděluje je jedna nebo i více zdobných vlnovek, které se nacházejí též podél celého trojúhelníku střechy. Pokud bychom měli navrhnout další postup při rozšíření a prohloubení terénního výzkumu, nabízí se jeho zpracování například podle metodiky, kterou navrhuje Jan Pešta126 a dále například zakreslení do mapy se srovnáním starých map katastrálních.  Průzkum jizerskohorského domu můžeme rozšířit také na interiér, jemuž jsme se v této práci vůbec nevěnovali, a související hmotnou kulturu.  

 

  

                                                                 

126 PEŠTA, Jan: Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel. Praha: NPÚ ÚOP střední Čechy, 
2014. 174 s. ISBN: 978-80-8651-6-78-3. 
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8 Závěr 

 Předkládaná práce se zabývala lidovou architekturou v  Jizerských horách se zaměřením na štíty domů. Cílem textu bylo popsat historii osídlení a hospodářské poměry Jizerských hor a také popsat stavební prvky, se kterými se v této lokalitě setkáme a konečně předložit elaborát terénního výzkumu, který byl spolu s fotografiemi uskutečněn v lokalitách Karlov při jižním svahu Jizerských hor a Bílý Potok při severním 
svahu. Vliv na podobu domu má v prvé řadě vliv podnebí a přírodní podmínky a z nich vyplývající přírodní zdroje pro stavbu, v druhé způsob obživy, následují také ozvěny výtvarných slohů, dekorační prvky a vlastní invence stavitele či stavebníka. Podoba domu je také závislá na blízkých hranicích jiného  kulturního etnického  okruhu – zde se 

to projevuje v závislosti na dělení panství podél hřebene hor – severní frýdlantské bylo mnohem více ovlivněno hrázděnou architekturou severních a severozápadních Čech , do 

jižního smržovského podstávky ani hrázdění neproniká, je více ovlivněno lidovou architekturou západních Krkonoš. V případě Jizerských hor hrál také roli fenomén 
turistiky – potřeba ubytovat letní hosty vedla k rozšíření rizalitů či křížových světniček. Uvažujeme-li nad podobou lidové architektury z etnologického hlediska, je třeba zohlednit všechny socio-ekonomické, hospodářské, kulturní, historické ad. aspekty, které podobu konkrétní lidové architektury v konkrétním místě ovlivnily a 
poznamenaly. Pro etnologa je, na rozdíl od památkáře či architekta, důležitá souvislost, nikoli jen stav objektu a jeho konstrukční řešení. Zatímco z pohledu památkářského je každého špatného zásahu škoda a je snaha se vrátit do původního stavu  a uchovat co nejvíce, pro etnografa má i každý nevhodný zásah určitou informační hodnotu. Ať se jedná o obecné fenomény jako je například zahrádkářská a chalupářská „revoluce“, která po druhé světové válce zachvátila zejména pohraniční oblasti a dle mnohých badatelů pomohla zachránit mnoho z lidové architektury, či menší detaily jako potřeba kýčovitě si zdobit předzahrádky či snaha o folklorizaci vzhledu domů a to například i regionálně zcela špatnou  pro etnologické a šířeji vzato antropologické myšlení má každý takový posun výpovědní hodnotu. Kromě rozdílů mezi památkářským a etnologickým přístupem můžeme nad proměnou toho, co nazýváme lidová architektura uvažovat i v  rámci tradice a můžeme zřetelně zachytit i posuny toho, co pro nás lidová architektura znamená v  dané době: 
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malíř Jan Prousek kritizoval v polovině . století zvyšování sklonu střechy a módu letního bydlení, jako nepůvodní a módní výstřelek. V . letech . století pak vidí Josef V. Scheybal jako jedinou původní krytinu Jizerských hor šindel a břidlici jako příliš nový materiál. V současné době jsme ochotni uznat i eternitu jeho oprávněnost v  lidovém stavitelství. Je jisté, že se podoba míst, která nejsou památkově chráněna, bude nadále měnit – domy jsou obývané ať na stálo či jen rekreačně  a vždy se musí svou podobou a funkcí přizpůsobit těm, kteří v nich bydlí.  
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Obr. 3 Bílý Potok č. p. , celkový pohled, ukázka lidové architektury severní strany Jizerských hor, břidlicová střecha, skládaný detail v cípu štítu. Foto Anna Bernardová, 
12. 4. 2015. 
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Obr. 4 Bílý Potok č. p. , celkový pohled, ukázka lidové architektury severní strany Jizerských hor, skládaný břidlicový štít.  Foto Anna Bernardová, . . 2014. 
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Obr. 5 Východní část Bílého Potoka, srovnání současné mapy a skici stabilního katastru 
z r. 1843. Zdroj: http://archivnimapy.cuzk.cz/skici/skici/BOL/ BOL528018430/ 

BOL528018430_index.html, též: https://mapy.cz, cit. 31. 7. 2017 
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Obr. 6 Severní část Karlova, srovnání současné mapy a skici stabilního katastru z r. . 
Zdroj: http://archivnimapy.cuzk.cz/skici/skici/BOL/BOL306018430/ BOL306018430_ 

index.html, též: https://mapy.cz, cit. . 7. 2017  
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Obr. 7 Bílý Potok č. p. , detail skládaného štítu z eternitových destiček.  Foto Anna Bernardová, . . 2014. 
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Obr. 8 Bílý Potok č. p. , detail skládaného štítu z eternitových a břidlicových destiček 
s detailem kříže mezi okny.  Foto Anna Bernardová, . . 2014. 

  



73 

 

 

Obr. 9 Bílý Potok č. p. , detail skládaného bedněného štítu s několika typy vlnovek.  Foto Anna Bernardová, . . 2014. 
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Obr. 10 Ukázka některých ornamentů šambrán, vyřezávaných lišt při konci štítu a destiček, kryjících zhlaví trámů. Kresba Anna Bernardová. 
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Obr. 11 Příklady zdobných dřevěných šambrán z Karlova. Č. p.  vlevo a č. p.  
vpravo. Foto Anna Bernardová, 19. 4. 2014. 

 


