
Kresebná rekonstrukce dvou zaniklých krovů
na Jičínsku
Jiří Bláha

Stavební dějiny býalé panské sýpky ve Střevači
na Jičínsku a trojkřídlé budoly tzv' čestného dvora při
valdštejnské loggii vjičínském Libosadu spolu navzá-
jem nijak nesouvisejí. Přesto však mají obě stavby jedno
společné' Jejich koly byly po necelých dvou stech le-
tech existence obnoveny velmi úspom:ial způsobem,
kteý spočíva1 ve zjednodušení tesařské vazby a ve Zno-

obr. l.' Čestný dvůr W dštejnské loggie, schéma plné
příčné vazby stávajícího krovu se zakreslenhn prázd-
ných dlabů na druhotně použiých pn,cích.

\,lrpoužití většího množství trámů z předchozích kon-

'strukcí' Výsledky denďochronologiclcých rozborůl po-
tvldily pŤedpoklad, že v obou pŤípadech byl takto Zhod-
nocen původní materiál, tedy dřevo zabudované do obou
objektů již v době jejich výstavby.

Starší ze zkoumaných staveb je čestný dvur, lderý
najdeme v někdejší Valdické zabradě dnes zvané Li-
bosad - necelé 2 km severovýchodně od Jičína' Celek
vznikl podle projektu Niccolo Sebregondiho z roku
1630, ýstavba tohoťo velkolepého odpočinkového are-
álu ve stylu vlašského kasina s lázněmi a loggii otevře-
nou do zahrady proběhla v letech l632.1634'' velkoryse
koncipovaný záměr neby1 nikdy zcela dokoněen' od
valdštejnovy smrti v roce 1634 ateáI posfupně pustl' Po
požfuu rýu 1768 byl až do roku 1813 postupně oplavo-
vián nákladem Františka Norberta a Felďnanda
z Trautmannsdorfu. V této souvislosti jsou zmiňování
architekt F. Heger a stavitel J. Thoma, Budova loggie
v té době dostala novou mansardovou střechu. od oolo-
vin} l9.'sto|eli zůsta| ce|ý komp|ex opét opuštěn. ĎalŠi
opra\T se dočkal až po zakoupení městem Jičín ve 30.
Ielech 20. stole|i a mow aŽ na samém sklonku tisici letí.1

I Vyhodnocení vzorků odebraných autolem článku provedli
ing' Josef Kyncl a ing' Tomáš Kyncl v loce 2000.
l Např: V' Naňtová, Architektura 17' století v Čechách, In:
Dějiny českého výtvamého umění TVl, PÉha 1989, s. 252,
nejnověji pak J' Hendrych, Barokní zahrady a kajinné úpralT
v Čechách, In: Krajina jako kultumí prostol, (svazek č. 2
sbomíku z konfelence TváLŤ naší země _ kajina domova),
Praha 2001, s. 14 a 15.
]K Kuča, Města a městečka _ 2 díl, Praha 1997,s- 645'
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K dominantnímu objektu loggie přiléhají ze sevemí
stlany SymetÍicky tři přízemní křídla, Lterá lymezují
plostol čestného dvora' Konstrukce l(Íovů těchto budov
byly podrobněji prozkoumány pouze v přístupné severo-
ýchodní části' Usporná tesařská vazba, kÍeú se t}polo-
gicky řadí k hambalkovým kovům kroker.ní soustavy,
postrádá \,}Yinuté podélné vláalílrí. Dovoluje to relatir,ně
malé rozpětí vzdálenost mezi pozednicemi je necelých
7 m' Jednotlivé páry kokví jsou rozepřeny vždy jen
jediným hambalkem, který je do kokví začepován' Plné
příčné vazby (obr' l) mají yzné tÍámy, zalímco
v prráadných jsou kokve opřeny do kátčat ukotvených
podélnými výměnami. Jediným podélným prvkem je
vaznice naplátovaná na krokve těsně pod hambalky' Tato
vaznice se však objer,uje pouze na jedné straně střechy
ajen v západní části střechy středního křídla. Stopy
druhotného použití nese většina krokví a hambalků,
zatímco prvky prahového roštu a pozednice byly zhoto-

obr. 2' Čestný dvůr Valdštejnské loggie, cletail dlabu
s tesařskou značkou najedné z druhotně použiých lcrokví
v severoýchodni části krovu'

veny nově. Tesařské značení původního krolu mělo
podobu r,yštípávaných půlobloučku u pln.ých vazeb na
pÍavé stfaně a trojúhelníčků na straně levé. Týo záseky
jsou řazeny kolmo kose trámu na rozdíl od krokví
prázďných vazeb, které byly očíslovány r,yštípnurjrni
kolečky uspoŤádanými podélrrě s osou trámu'u Něktelé
ze značek nesou stopy dodatečného zvýraznění červenou
barvou. Pozoruhodné jsou tvary dlabů, které Zůstaly po
rozebrání původní konstrukce v místech starých spojů.

a orientaci značek uvádím jen pro úplnost' Je zřejmé, že směr
Íazeni zásekÍL souvisí se způsobem jejrch provádění' Posnrp
u přičně uspořádaných [utně začal 1inioÚm vrypem kolmým
na vlákna' Pak bylo možné zjedné či z obou stlan poměmě
snadno oddělit potřebný počet záštěpku, jejicM tvar
determi[oval použiý nástroj (ďáto, sekela) U kulaýh
záštěpků nemělo pochopitelně smysl začínat linio\..fon vrypem,
a pÍoto se ukázalo vhodnější řadit je podélně blízko středu
značeného prvku'
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obr. 3: Detaily druhotně použiých krokví a hambalků'' a) čestný dvůr l/qldštejnské lo4gie,' b) ýpka ve Střevači'

obr. 4'' Cestný dvůr Valdštejnské loggie, rekonstrukce plné příčné vazby původního krovu. (vlevo)'

Panská sýpka ve Střevači, rekonsttakce plné příčné vazby původního krovu (tlpravo).

Dlaby odpovídají lo1tému přeplátování s jednostranným

zazllbenim a konkávním probráním plátu v pažení (obr.
2)' Shodně provedené detaily spojú jsou známé například
z několika prozkoumaných a datovaných krovů v Telči
a okolí,5 kde jsou tímto způsobem upevněny příěné pás-
ky |ežaých stolic do příčných rozpěr a do šikmých
slouplÓ. Tamější kovy však pocházeji ů z 60. Iet |7'
století.

Pomocí dendrochronologické metody byl dÍuhý
yazný trám směrem od severu datován do roku 1805,
zatímco u jedné z druhotně použiých jedlowých krokví
byl zjištěn poslední letokruh odpovídající roku kácení

5 J' Bláha, K podobě raně barokních kÍovů v Telči a okolí.
PŤuzkumy památek ě. ý!999's 6,I-.19.

aa

1ó27' T1to výsledky odpovídají našim dosavadním před-
stavám o jednodivých etapách stavebního vývoje celého
aleálu.

Druhým zkoumaným objektem je bývalá panská
sýpka v obci Střevač, která leŽí na někdejším šlikovském
panství necelých 8 km jihozápadně od Jičína' Nápisová
kartuš nad vstupem uvádí rok vzniku stavby 1690 i jmé-

no architekta, jímŽ byl stejně jako u podobného špýcharu
v nedalelcých Vokšicích Jean Baptiste Mathey' Dnes je

střevačská sýpka třípodlaárí a završuje ji sedlová střecha
pokrytá plechem. Původní barokní vzhled této stavby byl
poněkud odlišný. Z tektonického členění fasád i z roz-
lržení otvoru v obou štítech je ňejmé, že hlavni Ťimsa
byla později snesena a snížena o celé jedno podlaŽí.

DĚJINY sTAvEB 2001



J. Blráha - Kresebná rekonstrukce dvou zaÍIiklj'ch l<rovů na Jičínsku

stojí už na pŤechodu k moderním konsfiukcím vaznicové

ďaby na krokvích a hambalcích, které tu zbyly po pŤíč-

nÝch vzpěrIách.
- Pívodní kov budov čestného dvora v Libosadu měl

o něco větší sklon kokví (55.) než je dnešní (46.). Ve

obr. 5: Panská sýpka ve Stiévači, schéma příčné plné

v azby stdv aj ícího krova.

ctošlo ke snížení sýpky o patro, pravděpodobně pochází i
vazba stávajícího loolu, která z typologického Nediska

Ei+H+.#l

obr' 6: Panská sýpka ve Střevači, schéma podélného

v ázdní stóvai ícího krovu'

7 J. nlíha, vys1eal1' pnizkumu historicl.ých kovů v kláštercch
klarisek aminoritu včeském Krurrrlově, Průzkumy památek č.

ÍJ1999' s' I29.

6 Bohužel původní sťecha se nedochovala ani u srovnatelné
sÝpky ve Vokšicích. Tam byl kov proveden jako zce|a novy ze

atevá mcenelo l838,]9 a současne byla celá stavba zvýšena o

cca 30 cm a proďoužena j ižním sÍněrem.
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obr' 7'' Čestný dvůt. s Valdštejnskou toggií v popředí,
pohlecl ocl iihu.

obr' 8: Panskó sýpka ve Střevači (okr. Jňín), pohled
od západu.

stolici ve spodní části koru s jednoduchou stojatou
stolicí mezi ptvým a druhým hambalkem' se ve druhé
polovině 17' století SetkáVáme i vjiných částech našeho
území. Publikovány jsou analogické příklady z kostela
Božího těla v Českém Krumlově8 (l668) a z kostela sv'

Anny v Telči' (1ó95).
Z obou uvedených příkladů je zře1mé' že druhotně

použité části krovů nám mohou za určitých okolností
zprostŤedkovat poměmě přesnou infotmaci o původní
podobě již neexistujících konstrukcí. Zajinavé je zjtště.
ní, Že u stalších typů hambalkoých kovů s ležaými
stolicemi, které mají v přičném směru dlouhé přepláto.
váné pásky, stačí ke kesebné rekonstrukci vazby pouhé
dva dochované prvky z plné pŤičné vazby krokev
a spodní hambalek'

Pntzkum krovů obou objektů proběhl v rámci řeše-
ní výzkumného úkolu MK CR Významné historické
památky na Jičínsku (r. 1999 2000).

(zaměření, kresbv a Jbtogra/ie autor, duben 2000 bře-
zeft 2001)

8 Tamtéž' s 131'
'  J BIáha. K podobě raně baroknich kÍovů v relči a okolí
Pruzktrrny parnátek č l/1999, s. 70
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Die zeichnerische Rekonstruktion zweier
untergangener Dachwerke in der Umgebung
von Jičín
Jiří Biáha

Die Dachwerke des ehemaligen Herrschaftspeichers in
Střevač bei Jičin (ursprtrngJiches Pro1ekt von J.B. Mathey im J'
1690) und des Dreiflůgelgebáudes des Ehrenhofes bei del
Wallenstemsloggia im Lustgarten in Jrčin (ursprungliches
Projekt von Nicolo Sebregondi, im J. 1630), wurden im Ver-
lauf des neunzehnten Jahrhundefts mit dem Gebrauch einer
grósseren Menge von Holzbalken aus den alteren Dachkon.
stÍuktionen elnes untelschiedlichen Typs geschaffen. Aufgrund
der Analyse der leeren Blattsassen aus den vorherigen Holz-
velbindungen und aus lhler Dislokation auf den sekundárge.
brauchten Balken war es tn beiden Fallen móglich, eine sehr
genaue geometrische Rekonstrukbon del Vollgesp.iÍen der
ursprtinglichen Dachstúhle durchzuíiihren. Ein Bestandtell der
Unteřsuchung belder Konsílktionen waI aljch die dendrochro
nologische Datlerung, die die Voraussetzung bestátigte' daB es
im Falle der sekudárgeblauchten Balken um wirklich ur-
sp ingliches Mate.ial geht, also um Holz, das zur Zeit der
Entstehung der Bauten abgeschlagen wurde

ABBILDLTNGEN

Abb. 1: Ehrenhof der Wallensternsloggia, Schema der Vollge
spáne des bestehenden Dachwelks mit del Einzeichúung der
leeren Sassen auf der sekundáIgebl auchten Ba]ken.
Abb 2r Ehrenhof der Wallensteinsloggia, Detail der leere
Hakenblattsasse eines Vorgángerdachwerkes und mit dem
Rótel untersÍIeichte Kerben der Abbundzeichen'
Abb' 3: Detalle der sekundárgebrauchten sparren und Kehlbal
ken a) Jičín' Ehrenhof det wallensteinsloggia, b) Speicher in
střevač (Kreis Jičín).
Abb. 4: Ehrenhof der Wallensteinsloggia, Rekonstruktion der
Vo]lgespáre des ursprÚng]ichen Dachwerks (links)' Speicher
in Střevač (KJels Jičin)' Rekonstruktion der Vollgespárre des
ursprůnghchen Dachwerks (rechts)
Abb' 5: Spercher rn Střevač (Kreis Jičin). Schema der Vollge-
sp?irre des bestehenden Dachwerks
Abb- 6: Speicher in střevač (Kleis Jičín)' Schema des Lángs
verbandes (zwerfach stehender Stuhl) des bestehenden Dach-
werks.
Abb 7| Jičín, Ehlenhofmit der wallensteinsloggia im Vorder-
grund, Anblick von Suden
Abb. 8: střevač (Kreis Jičín), Der herrschaftliche Speicher im
Anblick von Westen

(UbersetTung M Cxech)

DĚJINY STAVEB 2001


