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Paseky (muhrau, dříve též muhrova paseka) a Bažiny (Weidensümpfe, 1787 in Weidensümpfen, též Vrbiska)
Jde o dvě malá sídliště ležící 3 km jihovýchodně od Vápenné, v nivě Vápenského potoka pod Předním a Zadním 
Jílovcem. Založeny byly ve stejném období jako ostatní sídliště v okolí Vápenné, tj. v 80. letech 18. století. Roku 

1930 žilo v Pasekách 43 obyvatel v šesti domech; v Bažinách 54 obyvatel v osmi domech. V roce 1897 byla mezi oběma 
sídlišti vybudována lokální železniční trať z Lipové do Hukovic (Velké kraše), ale na rozvoj Pasek a Bažin neměla přímý vliv, 
protože zde vzhledem k prudkému stoupání do sedla na Pomezí nemohla být zřízena zastávka. Obyvatelstvo se tak nadále 
živilo především prací v kamenickém průmyslu nebo v lese, jak napovídají oba názvy, zemědělská půda v této oblasti nebyla 
zrovna úrodná. Dnes stojí v obou sídlištích dohromady pouze 8 domů, z nichž pouze 4 jsou celoročně obydleny, žije zde 
trvale 15 osob. Z malých sídlišť tak „postoupily“ Paseky a Bažiny do kategorie samot.

Zelená Hora (1722 Grünberg, česky od roku 1924 Zelená Hora) 
největší osadou Vápenné byla Zelená Hora. Leží asi 2 km východně od obce na staré cestě do nového Podhradí mezi vrchem 
Vycpálek a Žulovým vrchem. Jako osada či místní část Vápenné sice již oficiálně neexistuje, ale pomístní název je stále 
používán pro skupinu domků sloužících v naprosté většině k rekreaci.

Poprvé byla zmíněna v roce 1722, ale k jejímu osazení větším počtem usedlých došlo až v 80. letech 18. století. V rozmezí 
let 1781 – 1784 rozprodalo vratislavské biskupství v okolí Vápenné značné plochy orné půdy, pastvin a lesa, čímž dalo 
podnět k založení několika osad a menších sídlišť. Obyvatelé Zelené Hory si vedle zemědělské produkce vydělávali na obživu 
domáckým přadláctvím, od poloviny 19. století pak v okolních lomech: Vycpálek, Zelená Hora, Huttung či arcibiskupský lom. 
Při sčítání lidu v roce 1930 zde bylo evidováno 14 domů a 108 obyvatel. 

Zajímavé je, že počet obyvatel do současnosti klesl na 2 osoby žijící zde celoročně, ale počet domů klesl od roku 1930 pouze 
o dva, zachováno zůstalo 12 obytných objektů. Jako na mnoha místech Jesenicka je příčinou rozvoj chalupářství, který  
v tomto kontextu zachránil mnoho původních stavení před naprostým zničením. Zelená Hora je díky své poloze příhodným 
výchozím místem k pěším i cyklistickým výletům. 

Paseky (muhrau, przedtem także muhrova paseka) i Bažiny (Weidensümpfe, 1787 in Weidensümpfen, także Vr-
biska)
Chodzi o dwie małe osady leżące 3 km na południowy-wschód od Vápennej, w niwie Vápenského potoku pod 
Předním i Zadním Jílovcem. Zostały założone w tym samym okresie co pozostałe osady w okolicy Vápennej, tj. 

w osiemdziesiątych latach XVIII wieku. W 1930 roku zamieszkiwało Paseky 43 osób w sześciu domach; v Bažinách 54 
mieszkańców w ośmiu domach. W 1897 roku między osadami została zbudowana lokalna trakcja kolejowa z Lipové do Huko-
vic (Velké kraše), ale nie miało to bezpośredniego wpływu na rozwój Pasek i Bažin, ponieważ ze względu na przewyższenie 
w kierunku siodła na Pomezí nie można było tutaj zbudować przystanku. mieszkańcy utrzymywali się nadal przede wszyst-
kim dzięki pracy w przemyśle kamieniarskim lub w lasach. Znaczenie nazw obu osad /pasieka, grzęzawisko/ mówią jasno 
o tym, że grunty rolne na tym terenie nie były zbyt urodzajne.  Dzisiaj w obu osadach znajduje się razem jedynie 8 domów, 
z których jedynie 4 są całorocznie zamieszkiwane. na stałe mieszka tutaj 15 osób. Z małych osad były Paseky i Bažiny zde-
gradowane do kategorii miejsc opuszczonych.

Zelená Hora (1722 Grünberg, po czesku od 1924 roku Zelená Hora) 
największą osadą Vápenné była Zelená Hora. Leży około 2 km na wschód od miejscowości przy starej drodze do novego 
Podhradí między wierzchołkami Vycpálek i Žulový. Wprawdzie jako osada lub dzielnica Vápennej oficjalnie nie istnieje, 
ale miejscowa nazwa jest ciągle używana i określa kilka domów, które w większości wykorzystywane są do celów rekrea-
cyjnych.

Po raz pierwszy osada jest wspomniana w 1722 roku, ale do osiedlenia większą liczbą mieszkańców doszło dopiero w la-
tach osiemdziesiątych XVIII wieku. W latach 1781–1784 biskupstwo wrocławskie sprzedało w okolicy Vápennej liczne grunty 
rolne, pastwiska i lasy, zachęcając tym samym do zakładania osad. mieszkańcy Zelenej Hory zarabiali na życie przede 
wszystkim dzięki rolnictwu, ale także posiadali domowe warsztaty tkackie, od połowy XIX wieku pracowali w okolicznych 
kamieniołomach: Vycpálek, Zelená Hora, Huttung czy w kamieniołomie arcybiskupów. W czasie spisu ludności w 1930 roku 
zapisano tutaj 14 domów i 108 mieszkańców. 

Ciekawostką jest, że obecnie liczba mieszkańców spadła do 2 osób, które mieszkają tutaj na stałe, ale liczba domów 
zmniejszyła się od 1930 roku jedynie o dwa, zachowanych jest tutaj 12 obiektów mieszkalnych. Przyczyną jest rozwój re-
kreacji na Jesenicku, dzięki któremu było uratowanych przed zniszczeniem tyle pierwotnych obiektów. Zelená Hora jest 
dzięki swojemu położeniu punktem wyjścia wycieczek pieszych i rowerowych.
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Původní obživa místních obyvatel - domácké přadláctví
Pierwotny sposób zarabiania na życie lokalnych mieszkańców – przędzialnictwo w domu
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