
Roubené patrové syplry s pavláčkou v oblasti severního P|zeňska
Příspěvek k poznání stavebních dějin venkova českého západu

Karel Foud

K předním stavbám budovaným v rámci selshých
dvoru patřily sýpky, budovy určené kuskladnění
a ochraně osiva a obilí určeného ke zkrmení, sloužily
však také za,,ttezary,, pro cenné listiny, šatstvo, někdy
i nářadí" Sýpky byly obq'kle ve dvorech situované tak,
aby byly pod bedlivým dozorem hospodáře a jeho rodi-
ny. Pozvolný stavební vyuoj a obměna historického
stavebního fondu se odraz1|y i v architektonickém
a stavebním řešení obilnic' Zprvll samostatně stojící
stavby, chráněné řadou úprav před možným zhoubným
požáren, byiy pozvolna zapojovány do skupiny dalších
objektťl tvořících stavební vybavenost jednotlivých dvo-
ru' Spalné rnateriály naltazova7 kámen a pozďěji pá|ené
i hiiněné cihly, ve střechách se stále častěji objevovaly
pálené tašky nabtazujici došek a dřevěný šindel,
u ''novostaveb'' stavěných ve 2. polovině 19. století pak
zcela převládla ýstavba polopater, které postupně pře-
vzaly funkci původních s1pek.

Dřevěné a zďěné sýpky severního Plzeňska
K nejstarším roubeným sýpkám v oblasti severního

Plzeňska' bezesporu patří sroubek stojící v čele statku
čp. 8 na návsi v Dýšině.. objekt je opatřen roubenou
klenbou, kterou z vnější strany chrání hliněný lepenec.
Sedlovou střechu tvoří krokve položené na klenbu. Tato
úprava umožňovala v případě akutního nebezpečí požáru
celou střechu strhnout a tím i objekt a především pak
cenný inventáÍ uclránit před zhoubným ohněm. Roube-
né klenby s hliněnou omazávkou jsou stavební konstruk-
cí užívanou hojně již ve středověku a pro svoji nespor-
nou praktičnost byly rozšířené v takzvaném lidovém
Stavitelství ještě na počátku 19. století. Ústup od tohoto
tradičního Ťešeni zabezpečení stavby musíme hledat
především v masiwějším použivání pálených tašek
a později i tašek cementových, ve velmi pozdním období
(po roce 1900) i vláknocementových šablon. Shodně
s příkladem z Dýšiny byla ochráněna roubená sýpka
dochovaná v Žich|icich ve statku čp. 13. Dvouprostoro-
vÝ u;izemni objekt má horní podlaží částečně klenuté'
z vnější strany opatřené hliněným lepencem. Jde proza-
tím o nejseverněji zjištěný doklad použití roubené klen-
by v lidovém prostředí na Plzeňsku. Stavba
také velký ýznam pro dokumentaci rozsahu

' Terrnín sevemí Plzeňsko je niízev umělý, vzniklý pro pořeby
práce ve staze wmezít regíot Iežíci sevemě od metropole čes-
kého zápaúl, města Plzně. Rámcově odpovídá území obraniče-
ném hranicemi správního celku, kten.im je okres Plzer\ - sever.
, Usedlost čp. 8 leží na ýchodní straně dýšinské návsi. Kromě
sýpky si srubové konstrukce uchovalo také obytné stavení zalo.
žeté ve štítové orientaci na sevemí straně statku. V ose obytrrého
stavení stojí chlévy, v hloubce dvora byla vybudoviína stodola.
Kr. 1839 byl statek mapou stabi|ního katashu zachycen 1tž
dotvořený, později zankla hospodařská stalba |ežíci na jižni
straně za sýpkou' obměněné byly také stavební konstrukce sto-
doly a chlévů.
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proto má
užíti této

archaické konstrukce středověkého původu v jíhozápaď-
ních oblastech Čech.3 Také v Kyšicích, vesnici Iežici na
rczhrani severního Plzeňska a Rokycanska, stáIa roubená
sýpka chráněná izolačnim hliněným lepencem. Byla
dokumentována ing. arch' Vajdišem z podniku
SURPMO Praha v 70. letech 20' století ve statku čp.20,
o něco později však zanikla. Interiér stavby byl dvoupro-
storový, podkroví sroubené ztrámi kryl z vnější strany

obr. ]: Jarov (okr. Plzeň - sever), usedlost čp 2, roube-
ná patrová sýpka s pavláčkou, pohled ze dvora, stay po
odstranění druhotně přistavěné roubené kolny
(foto K. Foud 2000).

hliněný protipožární lepenec. Pod sýpkou byl valeně
zak|enuý sklep přístupný zvláštním schodištěm ze ďvota
sousedního domu čp. 33. V nadpraži ďveÍí na severní
straně byl letopočet 1833 snejvětší pravděpodobností
upozorňující na dobu ýstavby objektu, neboť katastrální
plán Kyšic z roku l839 sýpku již zachycuje." V Kyšicích
stojí při čp' a6 jiný drobný roubený objekt, v minulosti
patrně sýpka' ktery byl-upraven na gaúů. vyÍíznutím
vjezdu ve srubové stěně.) Dvojitým krovem a hliněným
protipožárním a tepelně - izolačnim lepencem byly chrá-
něné i kamenné sýpky doložené nauzemí okresu PIzeí -
sever například v obci Pláních,6 další byla dokumento-
vaná ve statku čp 21 v Lochousicích.' Mohutná kamen-

3 J' vajdiš, Žichlice čp 13 - roubená sýpka' Popis, zák|adni
fotodokumentace, zaměření 7 : 200, in: Inventarizace památek
vesnické architektury v Západočeském kraji, okres Plzeň - sever,
nepublikovaný strojopis. Sl.IRPMo Praha l975
" Jarov (okr. Plzeň - sever), usedlost čp. 15, roubená patrová
s1ipka s pavláčkou, pohled ze dvora na pultovou s1říšku kryjící
vstup do sklepa (foto K. Foud 2000).
' Dostál - Cibulová, Stavebně - -historický 

pruzkum vesruce
Kyšice. nepublikovaný strojopis. sURPMO Praha l98
o K. Foud, Sypky s dvojirým krovem na Plzeňsku a Plánsku,
Pruzkumy památek II, Praha 2000.
7 J. Va1diš _ J. Škabrada, Lochousice čp'21 - sýpka a vejminek.
Popis, základní fotodokumentace, zarrĚÍení, in: Inventarizace
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ná sýpka patrně ještě barokně - klasicistního původu stojí
na návsi ve Hvožďanech včele dvora čp. 3. Do roku
1824 je datována jiná kamenná klasicistní patrová sýpka
stojící v čele statku čp. 14 v Jarově, kterou již zazname-
nala jako ''nespa1nou'' indikační skica stabilního katast-
ru.o Stavba, nijak nevybočujici ze zažitého řešení zdě-
ných pozdně barokních až klasicistních obilnic dostateč.
ně známých z lidového prostředí Plzeňska, sousedila
sjinou, obdobně řešenou kamennou patrovou sýpkou'
kteráby|a ke vzpomenuté stavbě přistavěná kolem polo-
viny 19. století' v roce 2000 však zanikla. Ze stejné vsi
pocházi další reprezentativní vzorek obilnice zhotovené
v lidovém prostředí venkova. Ve statku čp' 42 se docho-
vala roubená sýpka o jednom nadzemním podlaží vroče-
ná do r. 1846." Stavba se zvýšeným přízemím je přístup-
ná do krátkém žebříkovém schodišti. obdobný objekt
bylo moáré ještě ve 2. polovině 90' |et 20. století spatřit
v Zá|užive statku čp. 14.Interiér stavby byl členěn do tří
komor Se vstupy na nádvorní straně. Jednoduché svlako-
vé dveře byly opatřené kovanými zátttky s podložkou
barokního typu.'o Dvouprostorová, symetricky uspořá-
daná sýpka stála ve statku čp. 3 v Trnové. objekt byl
za|oŽen podélnou osou souběžně se svahem' který vy-
rovnáva7a vysoká kamenná podezdívka kryjící zároveřt
valeně zak|enutý sklep přístupný ze štítové strany por-
tálem s kamenným ostěním. Při vstupech do komor
byly vyložené trámy nesÓucí krátkou pavláčku. obdob-
nou situaci bylo možné spatřit ve stejné obci ve statku
čp. 8. ' '

Tam, kde nebyla vystavěna samostatná sýpka, nebo
v souvislosti s nutností ziskáni dalších skladovacích
prostor' by|y zÍizovány roubené komory a to často jako
nástavby již exitujících objektu' Pozoruhodným dokla-
demje například dům čp' 1 v Rozněvicích, kde byla nad
síní ve středním dílu stavby sroubena komora' podle
vyjádření majitelů obýná, jejíž funkce však mohla byt
v minulosti zcela odlišná. Komora i s roubenou světnicí
mohou pocházet j1žze2.po|ovitly 18' století'12 V Řeme-
šíně bylo ve statku čp. l 1 postaveno roubené obytné
stavení trojdílné dispozice komorového typu s roubenou
sýpkou nad světnicí. Srubová část domu zde představuje
příklad zcela ojedinělé prostorové vazby se sýpkou nad
světnicí, která je ýsledkem stavební etapy z období na
přelomu 18. a 19. století.13 Ve statku čp' |4 v České
Doubravici byl v 70. letech 20. století dokumentován
roubený patrový objekt s obytným pÍizemim a druhým

památek vesnické architektury v Západočeském kraji, okres
Plzeň - sever, nepublikovaný strojopiŠ, sURPMo Praha 79.75.
o K. Foud, Jarov, okres Plzeň - sever. Památkové lyhodnocení
vsi, nepublikovaný strojopis, Plzeí 2000'
" viz oozn. č 8.
10 I. Éukačová - J. Fák - K' Foud' Sevemí Plzeňsko. Historicko -
turisticlcýpruvodce' díl 1, Domažlice 1996.
11 J. Škabrada, Tmová čp.3 a čp' 8. Popis, zák],adni fotodolo-
mentace, zaměÍeni, in: Inventarizace památek vesnické archi-
tektury v Západočeském kraji, okres P|zeň - sever, nepublikova-
ný strojopis, sURPMo Praha|975.
12 J. Škabrada, Rozněvice čp. 1, dále vlzpozn č. 1 1; I. Bukačová
- J. Fak - K Foud, Sevemí Plzeňsko Historicko - turistický
pruvodce' díl II' Domažlice 7997

'. J Va.|diš, Řemešín čp' 11, dále vizpozn. č.4.
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obr' 2.. Jarov (olcr Plzeň - sever), usedlost čp. 19, pří-
klad roubené patrové sýplry s pavláčkou o jednom žebří-
kovém schodišti, ýpravo dole vstup do komory v přízemí,
vlevo vrata kolryt (foto K. Foud 2000).

nadzemním podlaŽím q,vžitým jako dvoukomorová
sýpka. Patro bylo přísfupné vnějšími žebříkoými
schody vedoucími na pavlač, která byla vy|oŽeta ta
nádvorní straně domu' Stavba byla vystavěna pravdě-
podobně již ve 2 polovině 18. století a ve zkoumané
oblasti představovala ojedinělý příklad řešení roubené.

obr 3 Jarov (okr. Plzeň - sever), usedlost čp. 3, příklad
roubené patrové sýplry s pavlóčkou o dvou žebříkoých
schodištích, vlevo dole poklop kryjící vstup ke schodišti
do sklepa (foto K. Foud 2000).
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ho d<ýrriu se sýpkami v horním podlaží.Ia V oboře byl
dokur"nentován obýný dům, pahně celoroubený, s rou-
benou dvouprostorovou komorou'nystavěnou v patře nad
zadním.dílem obi.tné části. Patro s komorami bylo pří-
stupné zpavlače po žebříkovém schodišti. oba díly
sýpkoýé komory měly samostatné vstupy. Stavba byla
krytá sedlovou střechou opatřenou slaměným doškem.15

Jak vyplývá z uvedených údajů, je dochovaný nebo
v minulosti dokumentovaný soubor historických sýpek
Íla izemi severního Plzeňska relativně ruznorodý
a bohatý na celou škálu uŽiých stavebních technik. Vý-
čet typů selských obilnic by však nebyl úplný bez roube-
ných patrových sýpek s pavláčkou.

Roubené patroYé sýpky s pavláčkou
Sýpka z trnovské usedlosti čp. 3 je příkladem stav-

by, která ve svém'yvoji vyistila v tradičně pojatou
roubenou obilnici o dvou nadzemních pod|ažích. orien-
tační plošný pruzkum území severního Plzeňska, prová-
děný od 60' Iet 20' století až do konce druhého tisíciletí,
lokalizoval v oblasti pozoruhodný, z památkového hle-
diska mimořádně cenný Soubor roubených patroých

obr. 4: Jarov (okr. Plzeň - sever)' usedlost čp l5, roube-
ná patrová sýpka s pavláčkou, pohled ze dvora na pulto-
vou stříšku kryjící vstup do sklepa (foto K. Foud 2000)'

sýpek opatřených pavláčkou' Terénním pruzkumem
astudiem archivní mapové dokumentace'6 byly tyto
nesporně zajimavé stavby zachyceny v úseku severový-
chotlní části okresu Plzeň - Sever' a to například v Buč-
ku, Dobříči, Hromnicích, Žebnici, Řemešíně, Borku
u Kozojed, Dřevcích, Robčicích, Rybnici, Hodyni' Ho-
ďovízi, Homím Hradišti' Babiné' Kaceřově' Sedleci,
Kopidlu a Kočíně. obdobné stavby však můžeme nalézt
i ve vzdálenější Homí Bě|é, Yrážném, ondřejově, Ra-
dějově či Lešovicích u Manětína. Ze souboru dochova-
ných dřevěných obilnic právem poutá zaslouženou po-
zornost skupina roubených patrových sýpek s pavláčkou

'o J. Vajdiš, Česká Doubravice čp. 14' dá|e víz pozn. č. 4.
.' Muzeum a galerie sevemího Plzeňska v Mariánské Týnici
u'Kralovic' sbírka fotodokumentace, složka obora.
'. Indikační skici stabilních katastrů, in: Státní ústřední archiv
Praha, fond IS a SK a dile Český katastrální a zeměměřický úřad
v Praze, fond Mapy stabilního katastru.
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áčkou v oblasti Sevemího Plzeňska

v Jarově' vesnici Iežíci |5 km severně od Plzně. obec,
prohlášená v listopadu 1995 za památkovou zónu lidové
architektury, si podržela z celého Severního Plzeňska
nejpočetnější soubor těchto atypicky řešených staveb,
v celé oblasti českého záp1!u rozšířených v podstatě jen
ve zkoumaném regionu.'' Průzkumem byla zjištěna
existence roubených patrových sýpek ve dvorech čp. 1'
2, 3, 72, 15, |9, 27 a 22, kromě toho však bylo ziskáno
množství poznatlai o obdobně řešených stavbách
v minulosti stojících v usedlostech čp' 9, 18 a 20. Ye
statku čp. 34 byla roubená patrová sýpka rozÍezána do
úhledně seřazených metni poté' co lyhořela v roce 1998.
Vjiných lokalitách se s takto početným souborem patro-
ých s1pek opatřených sruboými konstrukcemi a pa-
vláčkou již nesetkáme a výskyt dvou a více obilnic popi-
sovaného typu v dalších vesnicích je již skutečně ojedi-
nělý jev. Lze předpokláďat, že v minulosti byla kumulace
patroých dřevěných sýpek tak, jak byla prezentovanána
příkladě Jarova, obecně rozšiřená a tyto roubené obilnice
patřily vjihoýchodních oblastech sevemího Plzeňska
k ne.1rozšířenějšímu typu srubů'

Stavby v době vzniku (nejpozději období poslední

obr. 5' Jarov (okr Plzeň - sever), usedlost čp. 15, rou-
bená patrová sýpka s pavláčkou, pohled do sklepa pod
obilnicí (foto K. Foud 2000).

třetiny 18. století až 1. polovina 19' století) byly ve valné
většině celodřevěné, v omezené míře kombinované se
zďěným přizemím (opomenout však nelze ani možnost
dodatečného přezdivání dožilých částí srubové konstruk-
ce, zvláště pak šlo-li o komory užttékustájení chovných
hospodářských zvíÍal). Stavby byly sroubené
z opracovaných hraněných kmenů v pÍizemi i patře'
setkáváme se však i s kombinaci zďětých konstrukcí se
srubovými. Zpravidlajde o stavby, kde první naďzemni
poď|ůi pŤevza|o funkci chlévů, zalimco roubené patro
opatřené pavláčkou a přístupné žebříkovým schodištěm
sloužilo jako obilnice. Druhé nadzemní podlažíje takřka
pravidelně u těchto staveb přístupné po pavlači opatřené
jedním Žebříkovým schodištěm založeným oblykle
podél delší strany objektu. Výjimku shledáváme pouze
v případě jarovské sýpky ve dvoře čp. 3.18 a sýpky

K. Foud - Roubené patrové

I7 vízpozn. č.8.
18 viz pozn. č. 8.
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usedlosti čp' 17 v Robčicích,lg kde je patro komunikačně
propojené s přízemím dvojicí žebříkových schodišť.
Úroitou odlišnost |ze na\ézt i ve statku čp. 34 v Žebnici,
kde má patrová sýpka s roubeným patrem a pavláčkou
vstup do druhého nadzemního pod|aži umožněn žebříko-
vým schodištěm přisazeným patrně sekundárně kboční
štítové stěně. Přízemí je u těchto staveb obvykle dvou aŽ
trojkomorové, častá je i kombinace komor s kolnou, jak

to můžeme sledovat na příkladě sylpky ze statku čp. 3
v Radějově. První nadzemní podlaŽí je u této stavby
pÍevážně ve srubových konstrukcích, jedna z komor při
štítechjejiž zděná, uprostředje do dvora otevřená kolna'
Patro je celodřevěné, na nádvomí straně s pavlačí.
V jiných případech, například v Jarově v čp. 13, byla
kolna přisazena k sýpce pravděpodobně sekundárně jako

samostatný objekt. Stejně tak tomu bylo v jarovském

statku čp' 2, kďe k roubené patrové sýpce s pavláčkou
přiléhala z hloubky dvora roubená patrová komora
s pavláčkou, v přízemí s otevřenou kolnou. Stavba byla
v poslední čtvr1ině 20' století tozebrána a následně trans-
ferována do Rabštejna nad Střelou, zatímco vlastní sýpka
zůstala na původním místě.

Dokladů kombinace využití stavby k uskladnění
obilovin v patře a ustájení hospodářských zviÍaI
v přízemí je celá řada' Bylo tomu tak například
v Křečově ve statku čp. 6, kde strop mezi pÍízemím
zděným z lomového kaňene a roubeným patrem byl
trámový. Klenbou do válcovaných prof,rlů je zase opaÍ-
řen objekt kombinující roubenou sýpku a zděný chlév
v čp. 34 v Žebnici u Plas. V usedlosti čp. l v Remešíně
stála roubená patrová sýpka se zďěným přízemím. První
naďzem:ní poďIaŽí bylo dělené na tři části sloužící jako

chlívky. Shodně s přízemím bylo členěné roubené patro,
přístupné po pavlači se žebříkovým schodištěm. Budova
sipky, zachycená již stabilním katastrem k roku 1839,
byia-druhotně rozšířená zhruba o jednu třetinu dé1ky.20
V Trojanech stojí v čele statku čp. 11,v takzvané okapo-
vé orientaci, patrový objekt obdélného půdorysu se zdě-
ným pÍízemím a roubeným patrem děleným na dvě pro-

story' Komory jsou bez oken, pouze větrané drobnými
otvory střílnového tvaru. K roku 1839 byl objekt zachy-
cen jako ''spalný'', k přezdění přízemí došlo ve 2' polovi-
ně 19. století' Sýpka s pavlačí na nádvorní straně a ma-
lým sklepem zastropeným klenbou do válcovaných pro-
írlu"byla lystavěná patrně již na přelomu 18. a 19' stole-
tí. obdobnou situaci můžeme ta|ézttakév obciYrážné,
kde se ve statku čp' 3 zachovala roubená patrová sýpka
se zděným přízemím. První nadzemní podlaží obsahu.1e
díl ze staršího objektu paÍr:rrě zachyceného stabilním
katastrem, který je sklenut valenou klenbou. Zbývajici
část je zŤejmě mladšího původu. Patro je tříprostorové,
s dveřmi s klasoviým členěním. Stavba byla do dnešní
podoby přestavěna zÍejmě kolem poloviny l 9' sto1etí.21

Kromě toho je však možné setkat se i se stavbami,
kde je zděná konstrukce v pÍízemí kombinována Se sru-
bovými stěnami. Až po roce 1839 byla vystavěna roube-
ná patrová sýpka v usedlosti čp' 1 v Radějově. Přízemí je

19 vizpozn č 10' dále vizpozn. č
20 J' Škabrada, Řemešín č 1' dále vizpont' č. II
2' J. va.1diš, Yrážné čp. 3, dále vizpozn. č 4.
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obr. 6.Jarov (okr. Plzeň - sever), usedlost čp 2' roube-
ná patrova sýpka s pavláčkou' hanúalkoý krov o jedné

stojaté stolici (foto K' Foud 2000).

pÍeváŽně zděné' roubená je jen čelní (nádvorní) stěna
s trojicí dveří do jednotliých komor' Patro je celé rou-
bené a oproti jiným stavbám také opatřené pavláčkou
nejen na podétné' ale i jedné z bočních stran. Přístupové
schodiště je Žebříkové' Ve stejné vsi poutá zaslouŽenou
pozonrost i sýpka usedlosti čp 7 ' Ta je řešená jako pat-

obr' 7,.Jarov (okr. Plzeň'sever), usedlost čp. 19, rou-
bená patrová sýpka s pavláčkou, dveřní záruek na pod-
ložce barokního Qpu kombinovaný s dveřní závorou
(foto K. Foud 2000).
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rová roubená stavba, s pavlačí a asymetrickou sedlovou
střechou, jejíž delší strana přiléhá k sedlové střeše obyt-
ného domu, se kteým těsně sousedí v jeho předním dílu.
Schodiště do patraje vložené do stavby, není tedy řešené
tak' jak je známe z jiných roubených patrových obilnic.
Sýpka vzniklá jako nástavba menšího z obou traktu
předního dílu domu je od jiných staveb natolik odlišná,
že 1en těžko hledáme sror'nání s objekty mající shodnou
funkční náplň. Vlastní architektonické řešení stavby je
spíše nutné chápatjako možné provizomí řešení vzniklé
z náh|é potřeby získat skladovací prostory pro obilí,
které by navíc bylo možné kdykoliv kontrolovat (komora
v pÍizemí je provozně propojená se světnicí). K roku
1839 vlastní dům již existoval, sýpka vznikla nejpozději
kolem poloviny 19. století. Netypicky je řešená také
sýpka ležící za obýnou částí domu čp. 3 v Rybnici.
Zďětý chlév v pÍizemí sklenuý do tří polí placek nese
roubené dvoukomorové sýpkové patro, které sousedí se
seníkem s hrázděnými stěnami. Kombinace sruboých
ahrázďěných konstrukcí je v tomto případě značně oje-
dinělá, nebot'jde o stavbu |ežicív oblasti s převaŽujícím
ýskýem roubených staveb' zatímco hrázdéní v kombi-
naci s roubenými stěnami je spíše produktem území
ležícího za pomyslnou etnickou hranicí' jak to můžeme
vidět například v Rabštejně nad Střelou.,, Tuké v Potvo-
rově' ve statku čp. 6' se můžeme setkat s chlévy zďěnými
z lomového kamene a opatřenými ve stropě plackami do
pasů, které nesou roubené sýpkové patro dělené do tří
komor, přísfupných po venkovním schodišti s kamen-
nými stupni vetknutými do nespalného obvodového
zdiva. Pavlač s vyřezávanými sloupky, ležící podél celé
nádvorní Strany, jeWytá přesahem střechy. Sýpková část
nad chlély pochází zÍejmě 11ž z obďobí před rokem
1839, následně však patrně byly upravovány kolem roku
1850. Ve ýbavě statku je i volně stojící podsklepená
kamenná sýpka s trámoým Stropem v pÍízemi, zaIožená
v tradiční sifuaci, to jest přímo proti světnici obyného
domu.

Ve valné většině'byly roubené slpky stavěny na
místě, kde byl (v souvislosti s výstavbou obilnice) zalo-
žen kamenný, obvykle valenou klenbou zastropený
sklep' Takové stavby dosud můžeme spatřit v jarovských
statcích čp' 2, 3 a 15, sklep po záriku roubené sýpky
ztsta| tamtéž zachován i v čp. 9, |8, 20 a 34. Valenou
klenbgu je krytý i sklep pod sy.pkou ve statku čp. 5
v Borku u Kozojed nebo v čp. 6 v Křečově. Vstup do
sklepa byl obr,ykle za|ožen v úrovni záptaži stranou od
vchodů do komor, aby komrrnikačně nenarušoval provoz
v úrovni prvního nadzemního podlůi, zároveřt však byl..chráněn přesahem střechy sýpky (například Jarov čp. 9,
čp. 20), nebo měl samostatnou stříšku, zpravidla pulto-
vou, která se opírala o Samotnou stavbu (Jarov čp. 2
á čp. 15, Borek u Kozojed čp. 5). Schodiště do sklepa
bylo obvykle jednoramenné, s vírstěním do krátké před-
sině založeté před vlastním sklepem' Schody byly vy-
zdívané z lomového kamene, pouŽívána byla i pálená
cihla, v mladším období nebo v pruběhu modernizace
mohlo bý schodiště i přebetonováno. Podlaha sklepa

'' J Vaidiš, Rybnice čp. 3, dále vizpozn'. č.4
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byla ponechána hliněná, v někteých případech byla
krýa pálenými cihlami položenými do pískového nebo
maltového lože. Ve stěnách schodiště byly obr,ykle vy-
zdívány nehluboké niky pro umístění zdroje světla.
V s;ilpce jarovského statku čp. 3 byla stěna mezi přístu-
povým schodištěm a vlastním sklepem opatřena otvorem
pro snazší transport skladovaných brambor' Vjiných
případech byl zásobovací otvor za|ožen přímo vklenbě
sklepa. Sýpka v usedlosti čp. 3 v obci Jarově má také
jako jedna z máIa dveřní špalefu mezi chodbou
a sklepem rámovanou hraněným kamenným ostěním bez
profilace. Druhotné rozšiřování sklepních prostor pod
sýpkami je jevem spíše ojedinělým a můžeme ho spatřit
například v usedlosti čp. 2 v Jarově. Zďe byl kolmo na
přístupové schodiště do sklepa r,ybudován nevelký loch
shora krytý plochými kameny. Sekundární úpravy interi-
éru sklepů pod sýpkami spočívaly i ve vložení příček,
jak tomu bylo v případě sklepa pod j1ž zan1k|ou sýpkou
v jiném jarovském statku, v čp. 18.23 OrnametÍálni vý-
zdoba sýpek, jinak ryze účelově řešených staveb' se
mnohdy omezl'|a jen na vfiezávané sloupky pavlače či
na zábraďIí schodiště a pavlače, převládají však objekty
bez jakéhokoliv náznaku odlišení od jiných, obdobně
řešených obilnic. V Babiné ve statku čp. 27 stávala ještě
v 70. letech 20. století roubená patrová sýpka s pavláč-
kou, jejíž sloupky vynášející zábraďIi pavlače byly bo-
hatě vyÍezávané. obdobně tomu bylo i v případě sýpky
stojící v čele dvora čp. 6 v Křečově' Prof,tlované sloupky
měla také roubená sýpka s pavláčkou v Horním Hradišti
v čp. 10. ornamentálně Íezané byly i pavlačové sloupky
roubené patrové sýpky ve statku čp. 33 v Kopidlu. Ze
stejné vsi také pocházela roubená patrová sýpka, původ-
ně stávající ve statku čp. 4, odkud byla v roce 1969
transferována na nové místo nedďeko hradu Krašov
(katastrální území Bohy). V ondřejově, vesnici, kde
ještě v padesáých létech 20. století stála va|ná část zá-
stavby ve srubových konstrukcích, pÍeživala ve statku
čp. 6 roubená patrová sýpka s pavláčkou opatřenou troji-
cí ornamentá|ně Íezaných sloupků. K roku 1839 sýpka
již existovala avJ0. letech 20. století' kdy byla doku-
mentována, patřila kposledním stavbám svého druhu ve
vsi. Pozoruhodným dokladem snahy o vyzdobení sýpek
je roubená patrová sýpka usedlosti čp. 17 v obci Bílov.
objekt je v přízemí zďěný, roubené patro dělené na dvě
nestejně velké komory je přístupné po pavlači se žebří-
kovým schodištěm. Kromě proťrlovaných sloupků je
lryÍezávaná i krycí lišta pod madlem zábradlí. objekt byl
lystavěn v 1. polovině 19. století.

Stavební ýbai,u někteých objektů doplňuje dveřní
kování, z něhož především ďveini záttlky mají často
r,ysokou rrypovídací schopnost a zároveí mohou sloužit
jako datovací materiál. Dveře sýpky čp' 15 v Jarově jsou
opatřené zámkem s kovanou podložkou. Ve stejné obcí
v čp. 19 má dveřní zžmek sýpky kromě kované podložky
barokního typu dveře komory jištěné i dřevěnou závo-
rou.

Střechy sýpek jsou ve valné většině sedlové, kror,y
hamba]kové, o jedné nebo dvou stojatých stolicích.

23 vizpozn' č- 8
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V Bučku ve statku čp. 5 měla sýpka podélnou stolici
zavětrovanou do svislých sloupků ve vazbách nad příč-
nými roubenými stěnami. Ve stejné vsi stávala roubená
patrová sýpka s pavláčkou také v čele statku čp, 14'
Krov byl shodného typu s krovovou konstrukcí předešlé
stavby, pouze při čelním štítu byla použita polovalba.

K sýpkám byly mnohdy přisazoványjiné, často ta-
ké roubené hospodářské stavby. Nejčastěji šlo o drobné
chlévce nebo příruční skladiště. objekty nebyly oblykle
vzájemně propojeny, a to jak komunikačně, tak i staveb-
ně. Jinak tomu ale bylo v případě, kdy k tělesu sýpky byl
přisazen jiný objekt, dosahující sým objemem nebo
alespoň výškou a šířkou parametru původní stavby. Lze
předpokládat, že se tak nejčastěji dělo v souvislosti
s rozšiřováním hospodářského zázemi usedlosti. Názor-
ným příkladem může být sýpka v jarovském statku čp. 2,
kde k hlarmímu objektu ze strany od návsi přiléhají ne-
velké roubené chlévce, ze strany opačné pak stála roube-
ná otevřená kolna s komorou v patře. Také ve statku čp.
12 v Jarově došlo k rozšíření původní roubené sýpky
o další objekt lrystavěný v hloubce dvora V ose Za obilni-
cí. Kolna byla v pÍizemí vyzďěna z lomového kamene'
komora v patře je roubená. Komora byla přístupná patr-
ně po jíž odstraněné pavlači sýpky dveřmi ve štítu, roz-
dílnou ýšku stropu mezi pÍizemim a patrem zde vyrov-
náválo krátké jednoramenné schodiště. Jinou formu
kombínace kolny a sýpky představují stavby v jarov-

ských usedlostech čp. 3 nebo čp. |9, kde se ''vozovna''
stala již pÍi založeni objektu j ejich nedílnou součástí.

Typově pestrý fond dochované historické lidové
stavební produkce severního Plzeňska je kromě v?pome-
nuých obilnic obohacen o neméně zqimavé zďěné,
roubené i|uázďěné obýné domy, zděné i roubené chlévy
nebo pozoruhodné, archaicky vyhlížející roubené poly.
gonální stodoly. To vše jen upozorňuje na mimořádné
památkové kvality .ízemi, kde může pokračující pru-
zkum přinést další cerrrrá zjištění, stejně jako tomu bylo
v případě roubených sýpek s pavláčkou.

Einstóckige Blockbauspeicher mit Galerien
in der Region nórdlich von Pilsen
Karel Foud

Die Reeion nórdlich von Pilsen bewahrte sich ihre man-
nifrattige hiňrische Bausubstanz der Bauernarchitektur, wo
auch einstcickige Blockbauspeicher mit Galerien eine aus-
schlaggebende Rolle spielen' Diese bemerkenswerten hólzer.
nen Komspeicher kommen in den Gemeinden zwischen Lešo-
vice bei Manětín und Robčice vor, das heisst an der Grenze
zwischen den Regionen Pilsen und Rokycany. Die sehenswiir-
digste und umfangreichste Gruppe solcher Bauten befindet sich
im Doď Jarov. Im Gegensatz zu den gemauerten und Block-
baugebáuden, die in eínigen Fiillen auch als stálle oder Schup-
pen dienten, waren die Stockwerke in allen erhaltenen Bauten
aus Holz errichtet. Den Zugang in das zweite Stockwerk ge-
wáhrleistete gewóhnlich ein einfachěs Leitetreppenhaus; in
einzelnen Fállen war die Anlage mit zwei separaten Treppen-
háusern ausgestattet. Zablreiche Bauten waren unterkellert.
Kellergeschosse waren meist gemauert, aus Stein erbaut und
mit Tonnengewólbe versehen' Die Deckenkonstruktionen
umfassen Bodenbalken; in einigen Fállen kommen auch Ge-

wólbe mit Wďzprofilen vor. Was die Satteldácher betrifft,
gehen die Binderbalken ůber die Vorflur und tiber die mit
einem Treppenhaus ausgestattete Galerie, wobei hier die Kehl-
balkendácher gewóhnlich vorzufinden sind. Man kann voraus-
setzen, dass die meisten erhďtenen Bauten spátestens im ersten
Drittel des 19. Jahrhunderts gegriindet wurden; bei manchen
von ihnen kann man allerdings den Aufbau bereits im 18.
Jahrhundert nicht ausschliessen.

ABBILDTINGEN

Abb. 1: Jarov (Bez. Pilsen - Nord), Bauerngut Konskr.-Nr. 2,
einstóckiger Speicher in Blockbauweise, mit Galerie, Ansicht
vom Hof, Situation nach der Entfernung des nachtráglich zu-
gebauten Blockschuppens.
Abb. 2: Jarov (Bez. Pilsen - Nord), Bauerngut Konskr.-Nr. 19,
Beispiel eines einstóckigen Speichers in Blockbauweise, mit
Galerie und Leitertreppenhaus, rechts unten: Eingang in die
Kammer im Erdgeschoss, links: Schuppentor (Foto: K. Foud
2000).
Abb. 3: Jarov (Bez. Pilsen - Nord), Bauerngut Konskr.-Nr. 3,
Beispiel eines einstóckigen Speichers in Blockbauweise, mit
Gďerie und zwei Leitertreppenháuser, links unten: Abdeckung
des Eingangs zu den Kellertreppen (Foto: K. Foud 2000).
Abb. 4: Jarov (Bez. Pilsen - Nord), Bauerngut Konskr.-Nr. 15,
einstóckiger Speicher in Blockbauweise, mit Galerie, Ansicht
vom Hof, Pultdach des Eingangs in den Keller (Foto: K. Foud
2000).
Abb. 5: Jarov (Bez. Pilsen - Nord), Bauerngut Konskr.-Nr. 15,
einstóckiger Speicher in Blockbauweise, mit Galerie, Ansicht
des Kellers unter der Kornkammer (Foto: K. Foud 2000).
Abb. 6: Jarov (Bez. Pilsen - Nord), Bauerngut Konskr.-Nr. 2,
einstóckiger Speicher in Blockbauweise, mit Galerie, Kehlbal-
kendachstuhl (Foto: K. Foud 2000).
Abb. 7: Jarov (Bez. Pilsen - Nord), Bauerngut Konskr.-Nr. 19,
einstÓckiger Speicher in Blockbauweise, mit Gďerie, Tiir-
schloss auf einer barocken Unterlage, kombiniert mit einem
Tiirriegel. 

(Úbersetzung K. Matásek)
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