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JAVORNÍK - KOPÁNKY

Kopánky - vesnická památková zóna
Za vesnickou památkovou zónu byl v roce 1996
vyhlášen zachovalý soubor staveb ve východní
èásti obce Javorník. „Kopánky“ je tradièní název
pro tuto èást obce, kde bydleli jen malí rolníci
a bezzemci. To ukazuje i charakter výstavby, kdy
jsou jednotlivé usedlosti vtìsnány k sobì.

domky v Kopánkách

Stavební materiály
V památkové zónì je typické užití pùvodních stavebních
materiálù. Kámen je použit na hospodáøské stavby a ohradní
zdi, døevo na kùlny a hambálkové vazby støech. Z typických
nepálených cihel „kotovic“ je postavena vìtšina obytných domù.
„kotovice“ - tradièní stavební materiál
Na starobylost zástavby ukazuje tvar domkù s valbovou støechou,
která donedávna nesla slamìnou „doškovou“ støechu a dnes
pálenou taškovou krytinu. Historickým prvkem jsou i roubené
(skládané z trámù) seníky a stodoly.
kamenná zeï stodoly

Interiér domu

V komoøe se uskladòovaly v rùznì
provedených truhlách dražší vìci obleèení, cennosti a ve vìtších
truhlách „súscích“ a v dížích obilí.
V pozdìjším období se v prùèelí
(nejèastìji ze sínì) samostatnì
vydìluje kuchynì.
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Obživa lidu
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1 - jizba
2 - síò
3 - komora
4 - kuchyò
5-9 - chlévy a kùlny
6 - návratí
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Na Horòácku, aè je v hornaté oblasti, se tradiènì uplatòoval
rovinatý zpùsob tzv. tražového hospodaøení. Pole, louky
i lesy byly rozdìleny do dlouhých pásù, od údolí po høeben.
Každý pás byl pùvodnì obhospodaøován jednou rodinou.
Velké plochy nad obcemi zabíraly louky, které „sekli spolem“
vzájemnou výpomocí sousedé z obcí.
Pøíkladem je východnì od obce položená Národní pøírodní
rezervace Jazevèí s kvìtnatými loukami a solitérními stromy.
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V interiérech domù, které jsou dodnes obývány,
se zachovalo pùvodní èlenìní prostoru slováckého domu na jizbu, síò a komoru. Jizba byla
hlavním obytným prostorem s okny do ulice, kde
se jedlo a spalo. Síò je místnost, do které se
vstupuje a sloužila k vaøení i jako místo drobných
prací. Dodnes je v nìkterých z nich zachována
i èerná kuchynì, kde se vaøilo na otevøeném
ohništi a kouø stoupal ke stropu, novìji byl
odvádìn komínovým nástavcem - kozubem.

roubená stodola s valbovou støechou

pùdorys horòáckého domu
kosáci nad Javorníkem
V zemìdìlství byla bìžnou obilninou špalda, odolný druh pšenice,
dnes znovu využívaný pro zdravou stravu. Její vysoký obsah
bílkovin (cca 15%) zpùsobuje velkou vláènost tìsta, což bylo døíve
nepostradatelné pro výrobu nudlových jídel, nokù a knedlíkù.
pšenice špalda

Jazevèí nad Javorníkem (1930 a 1999)

Aè je to pøekvapivé i v okolí Javorníku rostly
vinohrady. Vinohradnictví upadlo koncem
19. století, po velkém pøemnožení révokaze.
Po slabé úrodì v roce 1879 zde hrozil
hladomor a lidé proto zaèali vyjíždìt za prací
do Rakous a na Jižní Slovensko.

odjezd za prací
do Rakous (1932)

Javoøinská nauèná stezka
1. Pøedstavení NS; obec Velká n. Vel.
2. Horòácko - o tradicích
3. Javorník - obec a krajina
4. Filipovské údolí - rekreace
5. Megovka - buèiny
6. Kubíkùv vrch - ochrana pøírody
7. Nová Lhota - obec a folklor

8. U farmy - péèe o krajinu
9. Vápenky - pøíroda, osídlení
10. Vadovská - hospodaøení v lesích
11. Velká Javoøina - rezervace
12. Kamenná búda - vzácná zvíøena
13. Suchovské Mlýny, Suchov - historie
14. Petruchovy Mlýny - lidová tvorba

Realizace a spolupráce:
Èeský svaz ochráncù pøírody Bílé Karpaty
Vzdìlávací a informaèní støedisko Bílé Karpaty
Správa CHKO Bílé Karpaty; obecní úøady
Realizaci nauèné stezky finanènì podpoøilo:
Ministerstvo životního prostøedí

