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Originál nebo replika?  

Kamenný dům s částečně hrázděným patrem v Kalivodech, okr. Rakovník 

Eva Volfová 

Vesnice Kalivody, první písemná zmínka pochází z r. 
1389, 1 leží na SV okraji rakovnického okresu, sousedí se 
Slánskem, s nímž měli zdejší usedlí v minulosti užší vazby. 
Stávala zde vodní tvrz, na jejímž místě byly později vybu-
dovány dva rybníky. Římskokatolickou církevní správu tu 
vykonávala farnost Srbeč. Kalivody příslušely k panství 
Mšec a ke kraji Rakovnickému, od poloviny 19. století 
potom k okresnímu hejtmanství ve Slaném a soudnímu 
okresu Nové Strašecí.2 Území je součástí Džbánské pahor-
katiny s mírně zvlněnou krajinou protkanou paralelními 
údolími potoků směřujících z lesnatého území na západní 
straně do nížinných poloh na východě. Západně od Kalivod 
pramení Bakovský potok, který zde naplňuje řadu menších 
rybníků, zčásti dnes zaniklých, a je posléze posledním levo-
břežním přítokem Vltavy před soutokem s Labem. Roku 
1577 patřily Kalivody Hruškovi z Března a byly součástí 
majetku Citoliby. K roku 1596 byly odprodány ke Kornhau-
zu (Mšeci). Až do pozemkové reformy byly součástí 
Schwarzenbergského panství se sídlem v Postoloprtech.3  

Vesnická zástavba v okolí byla, pokud je známo, už 
od 18. století tradičně zděná, s převahou místní opuky a 
částečně i pískovce. Současně ale přežívaly i časté příklady 
uplatnění dřevěných hrázděných konstrukcí, ale i roube-
ných. Patrový opukový dům s částečně hrázděným patrem, 
čp. 16, stojící na severním okraji Kalivod, upoutá díky své 
exponované poloze pozornost na první pohled. Jeho stáří 
lze odhadnout přibližně na 200 let, ne-li více. Štítově orien-
tovaný dům byl vystavěn kolmo na vrstevnice v horní části 
jižního svahu za vsí (obr. 1). Dům je součástí zemědělské 
usedlosti střední velikosti, obehnané kamennou zdí 

                                                           
1 Ves Kalivody: https://digi.ceskearchivy.cz/410650-Kalivody-
Rakovnik-Cesko 
2 Citace v pozn. 1. 
3 Sedláček, A.: Místopisný slovník historický království českého, 
1998, s. 392.  

s vjezdovou pilířovou bránou a brankou na jižní straně a 
postranní pilířovou bránou vedle severního domovního 
štítu. Usedlost vystavěli na obdélníkové parcele, s domem 
hraničícím na samém západním okraji, v zadní jižní a vý-
chodní části parcely s menšími hospodářskými budovami. 
Půdorys domu vyplňuje přibližně kosodélník cca 9 x 15 
metrů. Dům není evidovanou památkou a ani doposud nebyl 
navržen na prohlášení za nemovitou kulturní památku.  

 
Zobrazení stavby na starších mapových podkladech  

Dostupný známý mapový podklad představuje mapa 
1. Tereziánského a Josefského vojenského mapování z let 
1780–1783. Na ní je v místech dnešní usedlosti čp. 16 vy-
značena schematicky stavba orientovaná v kolmém směru 
k dnešnímu domu, ve směru světových stran východ – 
západ (obr. 2). V bezprostředním sousedství usedlosti, jižně 
od ní, je značena křižovatka dvou místních cest, severojižní 
vedoucí od silnice Mšec – Řevničov do Přerubenic a dále 
do Dučic a v minulosti patrně významnější místní komuni-

Obr. 1: Kalivody (okr. Rakovník), dům čp. 16, exteriér 
domu od jihozápadu (foto E. Volfová 2019).  
 

Obr. 2: Kalivody (okr. Rakovník), s okolím na I. vojenském 
mapování (http://oldmaps.geolab.cz). 

Obr. 3: Kalivody (okr. Rakovník), výřez z mapy katastru z r. 
1841 z císařského otisku mapy stabilního katastru, (http://old 
maps.geolab.cz). 
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kace spojující území na západ včetně Kalivod se sousední-
mi vesnicemi položenými východním směrem, s Bdínem a 
významnější Srbčí (s farním kostelem sv. Jakuba Většího). 
Na císařském otisku mapy stabilního katastru z r. 1841 je 
vyznačen dům v současné poloze a kolmo k němu snad 
menší stodola na severní straně (obr. 3). Vpravo od jižního 
průčelí domu pak stál ještě menší objekt, později tu stála 
sušárna ovoce. Uspořádání zachycené na mapě císařského 
otisku stabilního katastru zůstalo v zásadě nezměněné a 
zachované doposud.  
 

Usedlost zmíněna v regionální literatuře 
Dům čp. 16 zvaný dříve také „U Valešů“ podle rodi-

ny, která jej po generace vlastnila, upoutal svou stavební 
podobou už předchozí generace badatelů a etnografů. Polo-
ha domu měla být datována podle zde nalezených mincí už 
do r. 1620.4 Kdy konkrétně se nález uskutečnil, není známo, 
ale je pravděpodobné, že k němu došlo v souvislosti 
s přestavbou domu po r. 1940.  

 
Charakter vesnické zástavby v okolí 

Pro hrázděné stavitelství se na Slánsku uplatňovalo 
označení „slánské lepenice“.5 Specifické byly pohledově 
nepřiznané (hrázdění), zevně omítané fasádní plochy 
staveb z lepenice, většinou drobných objektů hospodář-
ského charakteru (např. Královice, Hořešovičky, Smečno, 
Rynholec), nebo se uplatňovaly jako vnitřní dělící příčky a 
stěny (např. Neprobylice, Rynholec, aj.). Z odborné litera-
tury známým objektem lidové architektury, na němž se 
uplatňuje vedle sebe jak roubení v přízemí, tak hrázděné 
patro, je obytný dům usedlosti čp. 52 v Kačici, okr. Klad-
no.  

Kalivody leží stranou hlavních silničních tras a zdej-
ší zástavba donedávna nebyla vážněji narušena necitlivý-
mi přestavbami nebo početnými demolicemi tradičních 
staveb. Stav zdejší zástavby autorka sleduje přibližně od 
počátku 90. let. Dlouho zde přetrvávaly zejména kamen-
né, z opuky zděné, většinou neomítané přízemní domy. 
Poměrně unikátní byla dvojice roubených chalup, přízem-
ní čp. 5 a patrové čp. 6, které obě stály uprostřed vesnice 
(obr. 4). Patrové celodřevěné roubené stavení bylo prohlá-
šenou nemovitou kulturní památkou a dosud nezaniklo 
díky tomu, že zde probíhala rozsáhlá památková oprava 
havarijního stavu po roce 1995, za přispění dotace od MK 
ČR. Exteriér zdejších roubených chalup nebyl tzv. 
v kožichu, roubení bylo zvenku přiznané, byť někdy obí-
lené. Hrázděných domů bylo v minulosti v okolí více než 
dnes, postupně ubývají i poslední z nich. 
V Přerubenicích6, ležících v severním sousedství Kalivod 
(vzdálené od sebe cca 1 km), stojí doposud patrový dům 
čp. 15, zvaný U Gregorů (obr. 5). Jde o nevelké štítově 
orientované chalupnické stavení, mající z lomového opu-
ky zděné přízemí a hrázděné patro. Důležité ale je, že 

                                                           
4 Vařeka, J.: Lidové stavitelství Slánska, MNV Třebíz 1976, s. 8: 
zmíněn nález mincí datovaný k r. 1620 a to, že k usedlosti patřily 
3,5 ha zemědělské půdy. 
5 Citace v pozn. 4, s. 24–27. 
6 V Přerubenicích stála v hospodářském dvoře tvrz. Volfová, E.: 
Dispoziční utváření domu čp. 18 v Přerubenicích. In: Svorník č. 
6/2008, s. 263–272  

domovní fasády byly pravděpodobně po celou dobu exis-
tence opatřené poměrně masivní vrstvou na povrchu hla-
zené vápenné omítky opatřené bělavými nátěry.7 
 
Popis patrového domu čp. 16 v Kalivodech 

Dům je vystavěný na půdoryse úzkého dlouhého 
nepravidelného obdélníku 7,68 (5,70) m x 19,65 (18,55) 
m. Kryje ho souměrná sedlová střecha s vyšším sklonem 
střešních rovin, více jak 40°, krytá pálenými taškami typu 
Letka. Popis se soustředí na exteriér stavby, protože inte-
riér nebyl zpřístupněn nebo jen zcela nedostatečně (k 
nahlédnutí). Jižní štítové průčelí domu se svým uspořádá-
ním liší od severního. Přední jižní třetina domu obrácená 
k jihu do údolí s vesnicí je vcelku vyzděná z místní opuky 
(džbánská opuka – spongilit)8, převážně z lomového ka-
mene, i pískovce, kombinovaného s opracovanými armo-
vacími kvádry na nárožích (obr. 6). Pravidelné opukové 
kvádry se vyskytují ještě jako zdicí prvky lemující okenní 
                                                           
7 Dům dosud stojí v severní části vsi poblíž hráze rybníka. Po smrti 
majitele je bohužel v celkově neutěšeném stavu.  
8 Volfová, E.: Použití džbánské opuky ke zdění klenebních kon-
strukcí. In: Svorník č. 5/2007, s. 229–240. 

Obr. 4: Kalivody (okr. Rakovník), roubené domy čp. 5 a 6, 
na fotografii Františka Durase z konce 20. let 20. stol, 
(http://oldmaps.geolab.cz). 

Obr. 5: Přerubenice (okr. Rakovník), čp. 15, U Gregorů, 
zděný dům s hrázděným patrem původně pod omítkou, 
pohled od jihu (foto E. Volfová 2007).  



E. Volfová – Originál nebo replika? 

DĚJINY STAVEB  2019   3

niky a tvoří v kuse rovná nadpraží otvorů. Takto zděný je 
celý jižní štít a boční pravá třetina západní podélné boční 
fasády, obrácená k silnici. Štítové průčelí není zcela sou-
měrné. Rozšiřuje se vpravo na boku o jednu okenní osu, 
směrem do dvora i s prodloužením střechy. Dvorní strana 
sedlové střechy je proto zlomena v horní části pod hřebe-
nem a mění sklon nad rozšířením na pozvolnější. Po dvou 
malých okenních otvorech v přízemí a patře nad sebou 
doplňují dvě maličká úzká okénka nahoře ve štítě. V nice 
otvoru v ústupku zdiva za kolmou špaletou je zasazena 
dřevěná okenní výplň s šestitabulkovými dvoukřídlými 
okny. Vertikalitu štítu podtrhuje shora uprostřed z kamene 
zděná nika završená konchou. Rozšíření štítu vpravo vyu-
žívá jediný okenní otvor v patře průčelí. Plochu malého 
rovnoramenného trojúhelníku ve vrcholu kamenného 
průčelí pod střechou vyplňuje dostředně prkny bedněná 
plocha. Na rozšíření průčelí vpravo navazuje opuková 
ohradní zeď s klenutou brankou se vstupem do dvora 
domu. 

Boční obvodová zeď domu vlevo, na západní straně 
k silnici, navazuje ve shodném zdění z lomové opuky až 
do výšky korunní římsy a na délku cca 7 m přibližně do 
třetiny délky domu (obr. 7). Úsek zdiva člení jediný oken-
ní otvor v patře domu a ve stejné ose v přízemí je patrný 
náznak zazděného otvoru stejné velikosti. Přibližně ve 
třetině délky domu se výrazně mění doposud jednotný 
charakter obvodového zdiva z opuky, mimo přízemní část, 
kde probíhá kontinuálně. V důsledku stoupání terénu 
severním směrem se postupně snižuje výška opukového 
zdiva nad zemí, neboť základy stavby se postupně zahlu-
bují do svahu. Ve vyšší než přízemní úrovni stavby je 
v zadní větší části domu použito pohledově uplatněné 
hrázdění, a to střídavě, ve dvou výškových úrovních. 
V podélném směru je použito ve třech výškových polích 
za sebou. Do opukového zdiva přízemí s okénkem upro-
střed je nejprve (směrem od jihu) zapuštěn na úrovni patra 
blok hrázděné místnosti, tvořený v pravidelných rozestu-
pech 3 vodorovnými ližinami nad sebou, vzájemně prová-
zaných šikmou vzpěrou ve třetině vlevo. Výplň konstruk-
ce tvoří zdivo z pálených cihel, které bylo v líci omítnuté 
hladce utaženou omítkou. V krajní ose vlevo je nad pro-
střední ližinou čtvercový okenní otvor vyplně-
ný čtyřtabulkovým komorovým okénkem. Prostřední 
hrázděná část je půdorysně nejdelší. Do líce opukového 
zdiva přízemí jsou zasazeny 2 dvojice sdružených šestita-
bulkových oken, zasazených v obvodovém roubeném 
rámu, a mezi nimi probíhá opukové zdivo až do úrovně 
nadpraží oken. Ve zdivu pod okny jsou nízko nad zemí 
vynechané malé obdélníkové větrací průduchy vedoucí do 
suterénu. Zdivo odděluje vodorovná ližina, tvořící hrázdě-
nou výplň obdélníkového formátu, rozdělenou svislými 
sloupky ve třetinách a šikmými dostřednými vzpěrami 
v krajních polích. Výplně hrázděných polí jsou pro změnu 
vyzděné lomovou opukou a omítnuté až po líc hrázdění, 
takže to se propisuje a pohledově člení fasádní povrch. 
Závěrečný hrázděný díl vlevo je podobný jako krajní 
vpravo (jižní), jen je zrcadlově otočený. Mezilehlá výpl-
ňová pole jsou vyzděna opukou a omítnuta. Jen spodní 
polovina má opadanou omítku. Krajní svislý sloupek 
hrázdění patra tvoří současně horní část SZ nároží domu. 

Soklová část je zde také podezděna lomovým opukovým 
zdivem, jen nároží je zde sroubeno z pískovcových armo-
vacích kvádrů podélného formátu. Na nároží v kolmém 
směru navazuje severní domovní štít. 

Spodní část severního štítu tvoří lomové opukové 
zdivo, vydělené cca 2m nad zemí spodní vodorovnou liži-
nou, oddělující hrázděnou konstrukci horní části štítu. Úzký 
obdélníkový štít je zde nesouměrně rozšířen podobně jako 
na protější jižní straně o úzký dvorní přístavek zděný čistě 
z opuky. Hrázděnou část vertikálně člení trojice vodorov-
ných ližin nad sebou, z nichž prostřední pokračuje za krajní 
sloupek vlevo a provazuje krokev sedlové dvorní strany 
střechy. Horní ližina je mohutnější, protože vynáší střešní 
štít domu. Ten tvoří hrázděná konstrukce složená 
z dostředně orientovaných souměrně umístěných tří párů 
šikmých vzpěr, z nichž krajní jsou začepované do vrchní 
ližiny a střední prochází spodními poli ze spodního trámku 
vodorovné ližiny. Střed štítu prosvětlují okenní otvory ve 
středové ose se 2 šestitabulkovými okny nad sebou, v patře 
a v podkroví. Horní okno je zasazeno do rámu tvořeného 2 
postranními svislými sloupky, začepovanými dole do pa-
trové ližiny a nahoře do vodorovného břevna vydělujícího 
trojúhelníkovou, dostředně prkny bedněnou výplň v samém 
vrcholu štítu.  

Obr. 6: Kalivody (okr. Rakovník), dům č. p. 16, z lomové 
opuky zděné průčelí domu od jihu (foto E. Volfová 2019). 
 

Obr. 7: Kalivody, (okr. Rakovník), dům č. p. 16, exteriér 
domu od severozápadu, s hrázděným severním štítem, vy-
zdívka hrázdění v horní polovině štítu provedena z šedých 
struskovápenných cihel (foto E. Volfová 2019). 
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Obr. 8: Kalivody, (okr. Rakovník), dům čp. 16, zaměření původního stavu domu od J. Nedvěda, z května 1944: shora půdorys 
přízemí, dole suterén, M 1:100 (citace v pozn. 12). 

Obr. 9: Kalivody, (okr. Rakovník), dům čp. 16, zaměření původního stavu domu od J. Nedvěda, z května 1944: shora příčný 
řez přední světnicí, podélný řez, příčný řez komorami, půdorys patra a krovu, M 1:100, (citace v pozn. 12). 
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Dvorní domovní fasádu nebylo možné doposud prohléd-
nout. Přes vjezdovou bránu z jižní strany je možné spatřit 
horní polovinu dvorní fasády. Jde o část domu dodatečně už 
v minulosti rozšířenou o přístavbu v šířce do 2m. Přední 
část přístavby je zděná z kamene, zadní je svisle bedněná ze 
dřeva na způsob pavlače. Dvorní část zastřešuje východní 
rovina sedlové střechy se zlomem v horní části pod hřebe-
nem v důsledku rozšíření. Ve dvoře není pohledově uplat-
něna ve zdivu domu hrázděná konstrukce, tušíme ji skrytou 
za pavlačí v podstřešní části vpravo. Na větší části domu, 
cca do dvou třetin, se uplatňuje kamenné opukové zdivo 
s dvojicí okenních otvorů v patře. Zajímavým detailem je 
kruhový okenní otvor vyzděný z opukových kvádrů 
s venkovní nikou, šířky max. 50 cm, v níž je zapuštěná 
okenní výplň. Ve zbývající třetině domu se půdorys domu 
dále rozšiřuje a tvoří jej dřevěný svisle bedněný plášť, na 
způsob pavlače. Přízemí domu je zakryté oplocením. Ne-
sporně zde najdeme vstup do domu, neboť na exteriéru 
stavby jej jinde nenajdeme.  
 
Interiér domu 

Prohlídku vnitřku domu se nepodařilo uskutečnit. 
Před více jak 10 lety, cca r. 2008, byla umožněna krátká 
prohlídka jen s vchodem do obydlí a vstupními dveřmi za 
jižním průčelím. Umožnil ji majitel domu po předchozí 
diskuzi s autorkou. Vstupní dveře byly novodobé, za nimi 
byl vchod do síně a pohled otevřenými dveřmi do přední 
valeně klenuté místnosti se vstřícnými pětibokými výseče-
mi. Interiér síně byl ryze novodobý, odpovídal přestavbě 
provedené po r. 1940. Stěny byly obložené keramickým 
obkladem malého čtvercového formátu světlé barvy. 
V zadní části síně bylo schodiště do patra domu opatřené 
obkladem z dřevěných řezaných palubek opatře-
ných lesklým lakem. Na podlaze byla položena světlá slinu-
tá keramická dlažba drobného čtvercového formátu.  

 
Celková přestavba domu za války, po r. 1940 

Vzhled domu vzbuzoval v předchozích desetiletích 
řadu otázek. Na jedné straně působil vcelku starobyle až 
archaicky. V protikladu k tomu byla stavba při bližším 
pohledu jakoby nezvykle nová, dostavěná někdy v nedávné 
době, nestačila zestárnout. Pochybnosti tohoto druhu po-
mohl vyjasnit až náhodný rozhovor s jedním z majitelů 
domu. Podle jeho tvrzení obytný dům prodělal rozsáhlou 
přestavbu za 2. světové války. Koncem 30. let byl dům 
údajně zchátralý a nestačil rostoucím nárokům rodiny maji-

telů. Tehdejší vlastník, snad příbuzný současného, proto 
navštívil příslušný protektorátní stavební úřad s žádostí o 
povolení demolice tehdejšího domu a záměru stavby nové-
ho na stejném místě. Měl údajně představu vybudování 
moderní vily, která by odpovídala nárokům kvalitního 
bydlení v polovině 20. století. Překvapila jej však reakce 
protektorátního úřadu, který demolici domu nepovolil nebo 
nesouhlasil s navrženým postupem. Poté, co se pověření 
úředníci přijeli podívat na místo, seznámili se stavební 
podobou a starobylostí stavby, zaujali je zejména v místě ne 
zcela obvyklé užití hrázděné konstrukce. Verdikt úřadů 
nakonec údajně spočíval v nařízení přestavby provedené 
jako jeho vzhledová replika, na jejíž realizaci dostane vlast-
ník finanční příspěvek od protektorátního stavebního úřadu. 
Majitel domu nabídku přijal, možná měl pocit, že mu ne-
zbývá nic jiného. Celková obnova domu se podle vyjádření 
potomka rodiny opravdu uskutečnila. 

 
Projekt stavitele Jana Nedvěda ze Zlonic 

Aby bylo na počátku 40. let úřady povoleno vystavět 
repliku domu, bylo patrně už tehdy doporučeno zadat nej-
prve zpracování podrobného zaměření původní stavby. 
Toho se ujal tehdy už zkušený zednický mistr a stavitel Jan 
Nedvěd (1893 Kvílice – 1975 Zlonice) z nedalekých Zlonic, 
okr. Kladno.9 Na podkladě zaměření zpracoval zkušený 
stavební technik a kreslič projekt rekonstrukce domu. Exte-
riér přestavěného domu se lišil od původního jen velmi 
málo (obr. 8, 9, 10). Větší změny nalezneme v utváření 
vnitřní dispozice a celkovém vnitřním uspořádání stavby. 
Ideální srovnání poskytuje plánová dokumentace, zaměření 
původního domu a projekt stavebních úprav budovy. Po-
drobným porovnáním však brzy zjistíme, že projektový 
návrh se liší od skutečně realizovaného stavu, při srovnání 
se současným exteriérem stavby. Výhodou je, že alespoň 
navenek neprošel v poslední době prakticky žádnými sta-
vebními úpravami. V současnosti dům není trvale obývaný, 
přibližně 20 let.  

                                                           
9 Stavitel Jan Nedvěd pocházel ze Slánska, kde se vyučil zedníkem 
u zlonického stavitele V. Faigla. V rámci vojenské služby vedl 
kresličskou kancelář při stavbě drah v Tyrolích, při níž se zdokona-
lil v profesi i v němčině. V soukromí měl vztah ke starožitnostem, 
což jej přivedlo k lásce ke stavebním památkám a k poučenému 
přístupu k jejich opravám a rekonstrukcím. Zasloužil se o záchranu 
zemědělských usedlostí na návsi v Třebízi, kde slánské muzeum 
budovalo národopisné muzeum a on technicky dohlížel a řídil 
konkrétní stavební opravy.  

Obr. 10: Kalivody, (okr. Rakovník), dům č. p. 16, zaměření původního stavu domu od J. Nedvěda, z května 1944: pohledy, 
západní od silnice a jižní průčelí, M 1:100, z pozůstalosti J. Nedvěda z fondu SOkA Kladno, pobočka Slaný. 
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Porovnání původního stavu s realitou  
K porovnání skutečnosti s předpokládaným původ-

ním stavem nejlépe poslouží stará vyobrazení a projekt 
zaměření domu. Nejstarší známá vyobrazení domu se za-
chovala dvě, fotografie s pohledem na dům od JZ (obr. 11) 
a lavírovaná kresba od ak. malíře Václava Fialy (1896–
1980), téměř ze stejného místa, z r. 1941 (obr. 12).10 Auto-
rem fotografie je František Duras (1852 Jemníky u Slaného 
– 1931 Slaný), není datovaná, odhadem byla pořízena prav-
děpodobně koncem 20. let 20. stol. Zaměření domu je pou-
ze o několik let mladší, pořízené roku 1944. Zaměření mohl 
stavitel Nedvěd uskutečnit už počátkem 40. let, vynesené 
čistopisy na pauzovacím papíře mohl datovat v čase ode-
vzdáním práce (1944). Fotografie i kresba zpodobují prak-
ticky stejnou skutečnost a ze stejného místa s kamenným 
křížkem v popředí, který zde dosud stojí. Patrový dům 
zachycují v nejobvyklejším pohledu zdola od vsi s oběma 
hlavními domovními fasádami, jižní průčelní a západní 
v prakticky identické podobě. Sedlovou střechu pokrývaly 
tehdy došky, přičemž stav střešní krytiny byl zjevně už 
špatný, na pokraji životnosti. Lze předpokládat, že dožívají-
cí stav zejména střešního pláště domu (slaměné došky) 
přiměl majitele jednat, uvažovat o demolici a novostavbě. 
Zejména z fotografie je zřejmý polozřícený stav tehdejších, 
z opuky zděných sloupků vjezdové jižní (spodní) brány, a 
celková omšelost až sešlost stavby domu.  

Stavitel Jan Nedvěd zpracoval zaměření skutečného 
stavu domu velmi pečlivě a podrobně v měřítku 1:100. 
Zachytil v něm všechny potřebné půdorysy, suterén, příze-
mí, patro a krov, 3 příčné a podélné řezy, dále všechny 
pohledy, jižní štítový průčelní, podélný západní uliční, 
zadní štítový severní a podélný východní dvorní. Zejména z 
vnitřního uspořádání domu je zřejmé, jaké měl ne zcela 
obvyklé, až archaické uspořádání. Podsklepena byla jen 
severní polovina domu s trojicí příčně orientovaných skle-
pů, 2 severních valeně klenutých s výsečemi a nejjižnějším 
úzkým chodbovitým. Přízemí domu mělo trojprostorové 
uspořádání s přidanou severní klenutou místností. Vstupo-
valo se ze dvora do síně, z níž byla vlevo přístupná valeně 
klenutá světnice s pětibokými vstřícnými výsečemi a plo-
chostropá místnost vpravo. V pozadí byla příčkou s dveřmi 
vydělená malá podélně orientovaná černá kuchyně 
s půlkruhovou klenutou vpravo. V levé části stála chlebová 
pec obsluhovaná ze síně a nad ní byl vzhůru do komínové-
ho tělesa otevřený trychtýřovitě se zužující dymník. Pravou 
polovinu vstupní síně vyplňovalo schodiště oddělené svis-
lou dřevěnou bedněnou stěnou. Na schody se vstupovalo 
vpravo uprostřed s malou podestou a přímým nástupním 
ramenem zalomeným vpravo podél dvorní zdi do místnosti 
v patře. Z přízemní podesty se v prostoru pod schodištěm 
vstupovalo po několika schůdcích do plochostropé komory. 
Za přední širší zděnou částí domu se světnicí a síní následo-
vala užší část domu s kratším rozponem obvodových zdí 
s komorou a k ní připojenou zadní valeně klenutou světnicí. 
Zúžení domovní dispozice přibližně uprostřed bylo kom-

                                                           
10 Její stáří se odvozuje od letních pobytů malíře v nedalekém 
Řevničově, odkud vyrážel za náměty do okolních vesnic, kde 
zachycoval vesničany při práci i s jejich tehdejšími skromnými 
příbytky. Pracoval zde na zakázku vedení novostrašecké spořitel-
ny.  

penzováno dvorním přístavkem dřevěné patrové pavlače 
zavázané do severního zděného domovního štítu. Patro 
mělo v jižní zděné části dispozice dvoutraktové uspořádání 
s úzkou chodbou a paralelní světnicí pod trámovým stro-
pem. Zbývající část patra za vnější hrázděnou obvodovou 
konstrukcí skýtala volný nedělený prostor na způsob sýpky. 
Ve vnitřním JZ rohu patra se vydělovalo těleso patrně zdě-
ného dymníku nad černou kuchyní v přízemí. Přibližně 
uprostřed délky vnitřní dispozice, mezi podlahu patra a nad 
klenbu sklepa, byla vložena poměrně vysoká plochostropá 
místnost, tvořící dvoupatrové (trojpodlažní) jádro domu, po 
stranách pouze patrového. Podlaha půdy sedlové střechy 
domu byla kupodivu srovnána téměř do roviny, navzdory 
výškově rozdílným úrovním spodních podlaží. Krov měl 
jednoduchou hambalkovou vazbu.  

Projekt přestavby domu nazval Jan Nedvěd: „Návrh 
na zachování staročeské chalupy čp. 16 U Valešů 
v Kalivodech“ z května 1944 (obr. 13, 14, 15, 16 A, 16 
B).11 Po seznámení s projektem návrhu stavebních oprav 
domu a jeho částečné přestavby a při porovnání se součas-
ným stavem exteriéru domu se zdá nejpravděpodobnější, že 
se ve skutečnosti realizovala částečně odlišná, upravená 
varianta. Nasvědčuje tomu zejména provedení severní části 
domu a uspořádání severního štítu (obr. 16 A, 16 B). Neod-
povídá ani stavu původního zaměření, ani vyprojektované-
ho návrhu zamýšlené přestavby. Bez prohlídky interiéru  

                                                           
11 SOkA Kladno, pobočka Slaný, Pozůstalost J. Nedvěda. 

Obr. 11: Kalivody (okr. Rakovník), dům čp. 16 v pohledu 
od JZ foto Františka Durase z konce 20. let 20. stol. 
(http://www.kalivody.cz ). 

Obr. 12: Kalivody (okr. Rakovník), dům čp. 16 v pohledu 
od JZ, lavírovaná kresba ak. mal. Václava Fialy okolo r. 
1940, kopie odbor školství a kultury MěÚ Slaný.  
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Obr. 13, 14, 15: Kalivody (okr. Rakovník), dům čp. 16, „Návrh na zachování staročeské chalupy čp. 16 U Valešů v Kalivodech“ 
z května 1944, titulní strana s výkresem fasády jižního průčelí, půdorys přízemí, příčné řezy domem II. a III. (citace v pozn. 11). 

Obr. 16b: Kalivody (okr. Rakovník), dům čp. 16, fotografie 
domu od SZ, stav skutečného provedení severního domov-
ního štítu s uplatněním vyzdívané hrázděné konstrukce, 
vyzdívka z šedých struskových cihel (foto E. Volfová 2019). 
 

Obr. 16a: Kalivody (okr. Rakovník), dům čp. 16, „Návrh 
na zachování staročeské chalupy čp. 16 U Valešů 
v Kalivodech“ z května 1944, severní štítová fasáda (citace 
v pozn. 11). 
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domu nelze s jistotou tvrdit, jak velkou část domu se ve 
skutečnosti podařilo při stavebních úpravách zachovat a 
zakomponovat do modernizovaného zbytku stavby. Opu-
kové zdivo domu nese stopy plošného přezdívání velkého 
rozsahu, nelze vyloučit kompletní přezdění celých fasád-
ních ploch z opuky. 

 
Závěrem  

Výše popsaný dům čp. 16 v Kalivodech prošel závě-
rem 1. poloviny 20. století nepochybně pozoruhodným a 
dosud ne zcela objasněným vývojem. K jeho opravdovému 
poznání a pochopení chybí v současnosti několik podstat-
ných indicií. Zejména postrádáme obeznámení se 
s vnitřním utvářením stavby a pak zvláště zpracování po-
drobné archivní rešerše. Ideální by bylo zpracování kom-
pletního stavebně-historického průzkumu, který by osvětlil 
zbývající nezodpovědné otázky týkající se zejména míry 
zachovalosti historických vnitřních prostor. Zajímavá by 
byla konfrontace skutečného stavu s původním zaměřením 
domu od Jana Nedvěda, datovaného r. 1944. Rozšířené 
poznání by mohlo přinést odebrání vzorků na dendrochro-
nologii a určení stáří přístupných dřevěných konstrukcí. To 
vše by bylo sice přínosné, ale v současných okolnostech 
nereálné. Z pohledu milovníka památek a tradičních ves-
nických staveb zasazených v krajině se však spokojíme 
s málem, s přáním, aby dům zůstal co nejdéle takový, jaký 
je. 

 



E. Volfová – Originál nebo replika? 

DĚJINY STAVEB  2019   9

Originál nebo replika? 
Kamenný dům s částečně hrázděným patrem v Kalivodech, 
okr. Rakovník  
 
Eva Volfová 
 
Patrový kamenný dům s částečně hrázděným patrem na 
okraji Kalivod upoutá díky své exponované poloze pozor-
nost na první pohled. Jeho exteriér však vzbuzuje u pouče-
ného pozorovatele do jisté míry rozpaky, otázky po stáří a 
okolnostech jeho vzniku. Na část z nich se podařilo postup-
ně najít odpovědi, např. také díky tomu, že se v pozůstalosti 
stavitele Jana Nedvěda podařilo najít zaměření původního 
domu archivované ve SOkA Kladno, pobočka Slaný, tímto 
autorka děkuje za možnost fotografické dokumentace. Ke 
složce zaměření byl připojen i návrh stavebních úprav do-
mu, od stejného autora, J. Nedvěda. Podrobným rozborem 
zaměření a projektu přestavby domu se zabývá autorka ve 
svém příspěvku. Současně jsou zmíněny i další pozoruhod-
né objekty vesnické tradiční zástavby v místě a nejbližším 
okolí.  
 
 
Obrazové přílohy:  
Obr. 1: Kalivody (okr. Rakovník), dům čp. 16, exteriér 
domu od jihozápadu (foto E. Volfová 2019).  
Obr. 2: Kalivody (okr. Rakovník), s okolím na I. vojenském 
mapování (http://oldmaps.geolab.cz). 
Obr. 3: Kalivody (okr. Rakovník), výřez z mapy katastru z r. 
1841 z císařského otisku mapy stabilního katastru, 
(http://oldmaps.geolab.cz). 
Obr. 4: Kalivody (okr. Rakovník), roubené domy čp. 5 a 6, 
na fotografii Františka Durase z konce 20. let 20. stol, 
(http://oldmaps.geolab.cz). 
Obr. 5: Přerubenice (okr. Rakovník), čp. 15, U Gregorů, 
zděný dům s hrázděným patrem původně pod omítkou, 
pohled od jihu (foto E. Volfová 2007).  
 Obr. 6: Kalivody (okr. Rakovník), dům č. p. 16, z lomové 
opuky zděné průčelí domu od jihu (foto E. Volfová 2019). 
Obr. 7: Kalivody, (okr. Rakovník), dům č. p. 16, exteriér 
domu od severozápadu, s hrázděným severním štítem, vy-
zdívka hrázdění v horní polovině štítu provedena z šedých 
struskovápenných cihel (foto E. Volfová 2019). 
Obr. 8: Kalivody, (okr. Rakovník), dům čp. 16, zaměření 
původního stavu domu od J. Nedvěda, z května 1944: shora 
půdorys přízemí, dole suterén, M 1:100 (citace v pozn. 11). 
Obr. 9: Kalivody, (okr. Rakovník), dům čp. 16, zaměření 
původního stavu domu od J. Nedvěda, z května 1944: shora 
příčný řez přední světnicí, podélný řez, příčný řez komora-
mi, půdorys patra a krovu, M 1:100, (citace v pozn. 11). 
Obr. 10: Kalivody, (okr. Rakovník), dům č. p. 16, zaměření 
původního stavu domu od J. Nedvěda, z května 1944: po-
hledy, západní od silnice a jižní průčelí, M 1:100, 
z pozůstalosti J. Nedvěda z fondu SOkA Kladno, pobočka 
Slaný. 
Obr. 11: Kalivody (okr. Rakovník), dům čp. 16 v pohledu od 
JZ foto Františka Durase z konce 20. let 20. stol. 
(http://www.kalivody.cz). 

Obr. 12: Kalivody (okr. Rakovník), dům čp. 16 v pohledu od 
JZ, lavírovaná kresba ak. mal. Václava Fialy okolo r. 1940, 
kopie odbor školství a kultury MěÚ Slaný.  
Obr. 13: Kalivody (okr. Rakovník), dům čp. 16, „Návrh na 
zachování staročeské chalupy čp. 16 U Valešů 
v Kalivodech“ z května 1944, titulní strana s výkresem 
fasády jižního průčelí (citace v pozn. 12). 
Obr. 14: Kalivody (okr. Rakovník), dům čp. 16, „Návrh na 
zachování staročeské chalupy čp. 16 U Valešů 
v Kalivodech“ z května 1944, půdorys přízemí (citace 
v pozn. 12). 
Obr. 15: Kalivody (okr. Rakovník), dům čp. 16, „Návrh na 
zachování staročeské chalupy čp. 16 U Valešů 
v Kalivodech“ z května 1944, příčné řezy domem II. a III. 
(citace v pozn. 12). 
Obr. 16a: Kalivody (okr. Rakovník), dům čp. 16, „Návrh na 
zachování staročeské chalupy čp. 16 U Valešů 
v Kalivodech“ z května 1944, severní štítová fasáda (citace 
v pozn. 12). 
Obr. 16b: Kalivody (okr. Rakovník), dům čp. 16, fotografie 
domu od SZ, stav skutečného provedení severního domov-
ního štítu s uplatněním vyzdívané hrázděné konstrukce, 
vyzdívka z šedých struskových cihel (foto E. Volfová 2019). 
Obr. 17: Kalivody (okr. Rakovník), dům čp. 16, detail 
střední části západní podélné fasády (foto E. Volfová 2019). 
Obr. 18: Kalivody (okr. Rakovník), dům čp. 16, pohled na 
vjezdovou jižní bránu do usedlosti se zděnými opukovými 
pilíři a klenutou brankou, provedení brány odpovídá no-
vostavbě provedené po r. 1940 (foto E. Volfová 2019). 
 
 
 

(Übersetzung K. Matásek) 
 


