


CHKO Jizerské hory 36 800 ha

Fojtka 1800 ha

90% využívá silnice A.F. Ressela
10% Na skřivanech

4,9% CHKO Jizerské hory

2 z 21 přírodních památek 
v CHKO Jizerské hory

0,8 ha, chráněné tisy
pod Dračí skálou

1,53 ha, 
fojtecký mokřad

chráněná území

Na skřivanech Zaječí
 důl

žel
ezn
ice

A. F. Ressela

Fojtka je s okolním světem spojena dvěma krčky.
silnice jsou lemovány alejemi
široké na 1,5 auta (1 autobus)
scházejí se u přejezdu železnice

komunikace

muži    50,08%
ženy    49,92%
průměrný věk žen    39,4
průměrný věk mužů   37,1
zaměstnaní    43%
nezaměstnanost    9%
věřící věřící    9,6%

obyvatelé
1850
Fojtka    1096
Liberec    18 854

1950
Fojtka    929
Liberec    56 898

2013
Fojtka    200
Liberec     102 005

počet obyvatel

440 m.n.m. průměrná nadmořská výška Liberce18
0 
m

370 m.n.m

550 m.n.m.

107 minut pěšky

17 minut autem

5,5 km
severovýchodně 
od Liberce

poloha

Fojtka

1820 1843 1952 1980 2010

vývoj obyvatel a jejich obydlí
počet obyvatel

počet stavení

pozemky obce a státu

soukromé louky, pasené

soukromé louky, sečené

soukromé zahrady

pozemky golfu

zarostlé pastviny

golfové hřiště

novostavby

starostavby

rekonstrukce

neobydlené

chalupáři v novostavbách

hospodáři

chalupáři ve starostavbách

nehospodáři

budovy osadníci řemeslníci, obchodníci, hospodáři
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údolí Fojtky

5 m vrstevnice,

přehrada a potoky

03
situace údolí 
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údolí Fojtky

5 m vrstevnice,

přehrada a potoky

pozemky golfu

přehrada
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dnešní plocha lesů

továrna

kaplička
pastvina

pekárna
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situace údolí 

Tato mapa popisuje charakter 
fojteckého údolí. 
Z vyznačených hranic lesů je 
jasné jedno, na Fojtce se 
přestalo hospodařit, Fojtka 
zarůstá.

1:10000
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Výškový rozdíl na pastvině 
je 40 metrů.

061:1000
situace pastviny 



obslužná cesta

stezka lesní zvěře
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hlavní fojtecký tah

Fojtecký potok
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Vyznačení silnic,
cest, stezek a potoků 
v okolí pastviny.
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Oslunění pastviny
vzhledem k její svažitosti
a zalesnění okolní krajiny,
pozorováno v letních měsících.

1:1000
situace pastviny 

07dráha slunce

východ slunce 
vždy zdrží jeden 
z hřebenů Jizerských hor

Foj
tov
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Schématické zobrazení
negativného vlivu 
rozpadlého penzionu 
a vedení vysokého napětí.

091:1000
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situace 
1:1000

Plotové sloupky z prken, 
jako je tento,
lemují pastvinu a zabíhají
i do ní, jak je vidět na situaci.

Plotová pole jsou však
plná jen tam, kde se pase.
MMohou být z elektrického ohradníku,
ale také z kmenů, kmínků a větví.

Bariéra vzniká tak jen tam,
kde je to nutné.

rozměry sloupku jsou 150x15x3 cm

Situace znázorňuje základní schéma
pastviny při osazení všech sloupků.

101:1000
situace pastviny 



Tato situace znázorňuje
jednu z variant oplocení
spásané části pastviny.

Ovce rotují po pastvině,
spásají ji efektivněji a je možné
ovlivňovat spasení jednotlivých částí.

PPastvina je rozdělena tak,
aby byly její oplocené části lehce obchozí,
aby měly společné strany, které není 
nutno přesazovat a aby přiléhaly k přístřešku.

Lehký přístřešek se schovává pod stromy 
ve středu pastviny, poskytuje ovcím úkryt
před počasím a díky své poloze umožňuje 
rrotační pastvu, celoroční pastvu.

111:1000
situace pastviny 
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Chceme pást. Podpořit nebo zlepšit zdraví dnes zarůstající louky.  Celoroční extenzivní rotační 
pastvou uživí pastvina deset až dvanáct ovcí. Ovcí valašek. Není to nijak velké stádo, ale i tak je zapotřebí 
uskladnit seno a slámu, zajistit kvalitní přístřešek a čerstvou vodu.
Bylo by poetické skloubit útulnu s ovčí stájí. Po nemalém snažení ale musím říct, že mé požadavky na 
čerstvost ovzduší a čistotu podlahy se od těch ovčích značně liší. Ovce proto zimují ve svém přístřešku, 
zatímco já jsem svou útulnu vtěsnal do seníku, do stodoly.
SStodola mění svou tvář v průběhu roku. Od mrazivé zimy do parného léta se obléká a zase svléká 
z balíků sena a slámy. Tento koloběh tak zatepluje a opět provzdušňuje moji pozorovací budku. 
Ta je do stodoly vsazená tak, aby ji balíky slámy mohly obejmout ze všech stran, podlahy i stropu. 
Je to prostá hra s cykly roku.
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Na jižní pastvině je léto suché a bouřlivé. Útulna je před sluncem a deštěm chráněna střechou stodoly a 
žravými ovcemi zbavená balíků sena, které by ji za horka dusily.

Letní senoseč naplní přední část stodoly. Otava pak začne obalovat útulnu právě v době, 
kdy podzim přinese první chladné dny.

Deset ovcí není ani stádo, ale i tak za jizerskohorskou zimu snědí až 5 tun sena, objemově 46 m . 
Po přičtení objemu výstelkové slámy, je nárok na uskladňovací prostor necelých 80 m . 
Stodola nabízí, bez prostoru útulny, 95 m . Zbyde tak dost místa i na sklad dodatkových krmiv a nářadí. 
S logickým systémem odebírání balíků je tak možné ponechat útulnu zateplenou až do prvních jarních 
dnů a s roztáním sněhu zmizí i poslední balíky.

3

3

3

Má-li mít stavení smysl, musí prvně nabídnout funkční zázemí ovcím a pastvině. 
Má pozorovatelna už jen využívá koloběh hospodaření.

léto

podzim

zima

jaro
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1m
jižní pohled, letní
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1m
jižní pohled, zimní
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1m
severní pohled, letní
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1m
východní pohled, letní
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1m
západní pohled, letní



16
1m
západní pohled, zimní
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Stodola leží na osmi žulových kamenech svalených z lesa. Ty jsou usazené do hlíny a vyrovnávají 
nerovnosti terénu. Stodola se tak elegantně vznáší nad pastvinou.

Půdorys stodoly je volný. 
Do pozorovatelny se vstupuje posuvnými dveřmi. Uvnitř je stůl, dvě židle a mísa s kouhoutem, který do 
ní napouští vodu. Vodu, kterou napustím, spotřebuji, není zde potřeba odpad. Zpoza stolu vidím velkým 
oknem s posuvnou okenicí pasoucí se ovce. Nejsou zde kamna. Prostor je dostatečně malý abych 
si v něm udělal pohodlí i bez nich. A přeci jen, oheň a seno nejdou dohromady.
Když Když ovce zalezou do přístřešku, rozložím stůl na prosté lůžko, zavřu dveře, přivřu okenici a prospím se 
do druhého dne.

Aby byl prostor jednoznačný a aby trámy, sloupy a krov navazovaly bez zbytečných úskoků a zářezů, je 
vše spojeno pomocí zapuštěných čepů. Snad jen krokve odolávají silám, které si vyžádaly stažení 
závitovou tyčí.

Stodola je ze surového smrkového řeziva z oldřichovské pily. Trámy, sloupy, podlahy, vše je natřené 
rrostlinými bezbarvými oleji. Dřevo tak bude přirozeně stárnout, aniž by ho napadli škůdci či plísně. 
Během let ztmavne. 
Vzhledem k umístění stodoly, pro mne bylo důležité, pobít útulnu tmavě ošetřeným dřevem, aby její 
stěny nezářily do okolí. Tmavnutí olejem napuštěných prken potřebuje čas, dřevo napuštěné dřevním 
térem na slunci zlátne a natírání barvami vždy dřevo zalepí a znemožní mu komunikovat 
s okolní vlhkostí. A proto je útulna pobitá opálenými prkny. Zařadila se tak do fronty trendu, ať už je to 
dobře nebo ne.
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26vrstvení konstrukce
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