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německy od roku 1781 Polcke, od roku 1801 Polke; česky od roku 1850 Polka.
Osada ležící v údolí Ztraceného potoka začala být osídlována po roce 1780. Jako osada Vápenné se obje-
vila poprvé v matrikách v roce 1781. ale již dříve bylo tohoto názvu užíváno v  označeních pomístních 

tratí: 1722 gegen der Polcke, 1774 ein Polken stück. Etymologický původ názvu nelze zjistit, jednou z možností je 
odvozenina od osobního jména Polka – Polikart. 

Poloha osady v hlubokém údolí mezi Vysokým a Dlouhým hřbetem determinovala život zdejších lidí jednak poměrnou 
odlehlostí od hlavních komunikací, jednak ne příliš vhodnými podmínkami pro zemědělství. Lidé se zde věnovali 
především pastevectví, doloženo je i pěstování travního semene. Hlavní zdroje obživy museli osadníci hledat jinde: 
jako domácí přadláci, dělníci v biskupských lesích, věnovali se též podomácké výrobě drobného dřevěného nářadí  
a nádobí. Změnu přinesl až rozmach vápenictví a těžby kamene v polovině 19. stol., kdy provozovny v okolí poskytly 
zaměstnání i lidem z Polky. Velká hospodářská krize se tak projevila i zde, mj. i ve vysídlování osady. Jestliže v roce 
1836 zde bylo 36 domů s 281 obyvateli, v roce 1921 tu žilo již jen 202 obyvatel a sčítání lidu v roce 1930 evidovalo 
v osadě 40 domů a 209 obyvatel. katastrofu znamenalo pro osadu vysídlení německého obyvatelstva v letech 1945 
– 1946. I přes snahy o znovuosídlení zde v roce 1950 žilo jen 45 obyvatel, do roku 1970 sice dosáhl počet stálých 
obyvatel necelé stovky, ale následně znovu klesal. Z Polky se stala rekreační oblast, dnes zde žije nastálo jen 16 lidí, 
většina domů je využívána jako rekreační chalupy. Blýská se ale na lepší časy. V bezprostřední blízkosti původní 
osady, pod mostem k Vápenné, vyrostlo v letech 2008 – 2009 12 nových rodinných domků. administrativně sice 
nemají s Polkou nic společného, ale díky nim se do údolí Ztraceného potoka vrací život.

Další osady a části Vápenné: 
k Vápenné patřila část osady nýznerov (niesnerberg, česky od roku 1924 nýznerov), která byla roku 1964 připojena 
ke skorošicím. součástí katastru obce Vápenná je dodnes část osady starý kaltenštejn (alt kaltenstein, od 1948 
staré Podhradí), jejíž větší část patří k černé Vodě.  

W języku niemieckim od 1781 roku Polcke, od 1801 roku Polke; po czesku od 1850 roku Polka.
Osada leżąca w dolinie Ztraceného potoka była osiedlana dopiero po 1780 roku. Jako osada miejscowości 
Vápenná pojawiła się po raz pierwszy w metrykach w 1781 roku. ale już wcześniej nazwa ta była używana 

przy oznaczeniach komunikacji lokalnej: 1722 gegen der Polcke, 1774 ein Polken stück. Od strony etymologicznej 
nie zbadano pochodzenia tej nazwy, jedną z możliwości jest pochodzenie od nazwiska Polka – Polikart. 

Położenie osady w głębokiej dolinie między Vysokým i Dlouhým hřbetem zdeterminowało życie tutejszych 
mieszkańców. Z jednej strony przyczyną była odległość od dostępnych głównych a z drugiej strony były to kie-
pskie warunki do uprawiania rolnictwa. tutejsi mieszkańcy zajmowali się przede wszystkim pasterstwem, udo-
kumentowana jest także uprawa trawy na zasiew. Głównego źródła dochodów musieli mieszkańcy szukać gdzie 
indziej: jako domowi przędzarze, robotnicy w lasach biskupich, zajmowali się także domową produkcją narzędzi i 
naczyń drewnianych. Zmiany nastały dopiero wraz z rozwojem przemysłu wapienniczego i wydobyciem kamienia 
w połowie XIX wieku, kiedy okoliczne firmy zapewniły zatrudnienie także mieszkańcom Polki. kryzys gospodarczy 
dotknął także tutejszych mieszkańców, osada została wysiedlona. W 1836 roku znajdowało się tutaj 36 domów wraz 
z 281 mieszkańcami, w 1921 roku mieszkało tutaj tylko 202 osób a spis ludności z 1930 roku podaje, że w osadzie 
istnieje 40 domów i 209 mieszkańców. katastrofalne dla osady było wysiedlenie niemców w latach 1945–1946. Po-
mimo starań związanych z nowym osiedleniem w 1950 roku mieszkało tutaj tylko 45 osób, wprawdzie do roku 1970 
liczba mieszkańców osiągnęła niecałą setkę, ale w kolejnych latach liczba ta znowu spadła. Polka stała się miejscem 
rekreacyjnym, w którym dzisiaj mieszka na stałe tylko 16 osób a większość domów wykorzystywana jest jako domki 
rekreacyjne. może nastaną lepsze czasy. W pobliżu pierwotnej osady, pod mostem w kierunku Vápennej wyrosło w 
latach 2008–2009 osiedle składające się z 12 nowych domków rodzinnych. Wprawdzie od strony administracyjnej 
nie mają z Polką nic wspólnego, ale dzięki nim, do doliny Ztraceného potoka znowu powraca życie.

Pozostałe osady i dzielnice Vápennej: 
Do miejscowości Vápenná należała część osady nýznerov (niesnerberg, po czesku od 1924 roku nýznerov), która w 
1964 roku została przyłączona do skorošic. Do miejscowości Vápenná należy do dzisiaj część osady starý kaltenštejn 
(alt kaltenstein, od 1948 roku staré Podhradí), której większa część należy do miejscowości černá Voda.  
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místní osada Polka 1
miejscowa osada Polka 1

místní osada Polka 2
miejscowa osada Polka 2

Dřívější typický způsob obživy – práce v lese (r. 1928)
Dawny sposób  zarabiania na życie – praca w lesie (1928 r.)

Dřívější typický způsob obživy – práce v lomu
Dawny sposób  zarabiania na życie  – praca w kamieniołomie

Dřívější typický způsob obživy – práce v zemědělství
Dawny sposób  zarabiania na życie   – praca w rolnictwie


