
Krb v paláci hradu Pořešína
ondřej Malina

od nejstarších dob' kdy se člověk naučil výápět
své příbýky, setkal se s problémem odvodu kouře.
Přistupoval k němu ruzně, od ignorování až po jeho

využiti pro tepelnou regulaci. S tímto probIémem úzce
souvisí i krb v pa\ácinahradě Pořešíně v okrese Ceské
Budějovice, asi 5 kilometrů sevemě od Kaplice nad
řekou Malší. Hrad byl za|ožet Bavory ze Strakonic,
poprvé je připomínán k roku 1312, jeho zboteni za
Rožmberlď je doloženo k roku 1434.'

Zdejšikrb se od běžného krbu liší právě vedením
kouře. Ten totíž neti veden sopouchem ů ke koruně
zdi a následně do komína, ale asi po 3 metrech (před

destrukcí dymníku) ústí ve vnějším |íci zďi prosbjm
otvorem, provedeným v lomovém zdivu. Krb se nalézá
v severoýchodním koutě paláce a lyhříval místnost
v prvém patře. Větší část dymníku je jlž zničeta,

v protilehlých stěnáchjsou ale vcelku dobře dochované
jeho konzoly, současné se zdivem. Na západní stěně
jen lehce poškozená, čtrzrtkruhového profilu, bez zna-
teflé prof,rlace. Na severrrí straně je konzola patmá jíž

pouze v obrysu. Téměř v úro.rni horní hrany konzol se
na sevemí stěně nalézá zbruba čtvercoý' otvor, kteý
však v zápaďní stěně nemá protějšek. Uroveň horní
hrany konzol je cca 1'8 metru nad úrovní horní hrany
podlahoých trámů 1. patra.

Tento krb jsem považova| za primitivního před-

chůdce pozdějších krbů, ústících do komínů. Proto mě
asi o rok později překvapil nález obdobného zaÍizeni
v torzu větrného mlýna u Příčov' okres Příbram, asi 4

kilometry severozápadně od Sedlčan. Ten stál bezpeč-
ně již před rokem I]64, zan1kl asi krátce po roce

' T Durdík, Ilustrovaná encyklopedie česlcých hradů, Líbri
Praba1999, s.442.
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obr' 1 . Pořešín (okr. České Budějovice), palác - pohled na vnitřní stěny (kresba o. Malina 200l ).

1805,' kolem roku 1840 je jiŽ v ruinách. od pořešín-
ského krbu se liší větším uplatněním cihel (stejně jako

celá stavba), absencí dymníku a dnem, lyloženým
cihlami. Princip odvodu kouře je zde a|e stejný.

Zatimco v případě Pořešína si troufám tvrdlt, že
š1o o hlavní otopné zaÍizeni místnosti, ve které krb
ústil, u příčovského mlýna je situace složitější. Nelze
přesně Íici, jaké prostory výápěl' ani to, jestli byl mlýn
trvale obýván. Vzhledem k velikosti oken zřejmě ne-
sloužil j ako osvětlovací krbeček.

Během diskuse, která následovala po tom1o refe-
rátu na konferenci v Nečtinách. se ukázalo, že důvodů
pro užití krbu bez komína bývalo více. Tento typ Se
někdy ryskýl tam, kde klasickému vedení sopouchu
do komína bránila konstrukce na rozhraní římsy
a krovu, cožby| ňejmě důvod jejího použiti u větmého

mlýna v Příčovech. V úvahu přicházeji i otázky vymr-
zání ď|ouhých sopouchů v zimě a následných potiži pÍL
zatápění. Z pÍipominek auditoria dále lryplynulo, že
oba typy krbu, tedy se sopouchem ibezněj, se dlouho
lyskýovaly souběžně, ýše popsaný krb v měšťan-
ských domech ještě v 1. polovině 16. století. Detailněj-
šímu porozumění tomuto zaÍizení zatím brini malrý
počet iokalit s jeho r'ryskyem.3

2 J. Beránek - D. Doležal - R. Korenný - R. Křivánek -
P. Vařeka, Větrný mlýn holandského typu u Příčov, Podbrd-
sko 1998, s. 30 - 52.
3 Běh"- zmínéné diskuse lyšla najevo existence dalších
lokalit - například františkánský klášter v Kadani, premon-
strátský v Louce, Tower v Lon{forě, románská věž hradu
Lokte nebo Cemá věŽ na Pražském hradě.
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obn 2: Příčovy (okr. Příbram), půdorys mlýna
v úrovni krbu (překresleno z díla citovaného
v poznómce č. 2).

t*r" m
obr. 3.. Pořešín (okr Ceske Budějovice), půdorys
paláce v úrovni ]. patra (kresba o, Malina200I\.

obr. 4: Pořešín (okr. Ceské Budějovice), exteri-
ér západní stěny (cresba o' Malina 200I).
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obr. 5'. Příčovy (okr. Příbram), řez krbem
(kresba O. Malina 2001).
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obr. 6: Pořešín (okr. České Budějovice), řez
krbem (kresba O. Malina 2001).
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obr. 7. Pořešín (okr' Ceske Buděj ovice), detail
krbw (foto O. Malina 2001).

obr. 9. Pořešín (okr České Budějovice), pohled
do severovýchodního koutu palóce (foto o' Mali.
na 2001).
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obr 8- Příčovy (okr' Příbram), pohled do intert-
éru mlýna (foto o. Malina 200l ).

obr' 10. Pořešín (okr. Ceské Budějovice), pohled
|l,Q S€tl. "ovýchodní nóroží paláce s v1idechovým
orý4{/i.eln (Íoto o' Malina 2001)'
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obn 11.. Příčovy (okr. Příbram), pohled na roninuý plášť větrného mlýna (překresleno z díla citovaného
v poznámce č. 2.).

Der Kamin im Palas der Burg Pořešín
onďej Malina
Im Palas der Burg Pořešín (Bezirk Ceské Budějovice) ist eine
Beheizungseinrichtung, bei der der Abzug der Feuergase
nicht durch den Fuchs in den Schomstein gefiihrt wird, son-
dern im gegentiberliegenden Mauerhaupt nicht allzu hoch
oberhalb des Kamins endet. Der vorliegende Beitrag befasst
sich ebenfalls mit einer iihnlichen, obwohl viel jůngeren
Gestalfung im Torso der Windmtihle in Příčovy (Bezirk
Příbram).

ABBILDTINGEN

Abb. 1: Pořešín (Bezirk České Budějovice / Budweis), Palas
- Ansicht der InnenwŽinde (Zeichnung o. Mďina 2001)
Abb 2: Příčovy (Bezirk PÍíbram lPribram), Grundriss der
Windmtihle auf dem Niveau des Kamins (nachgezeichnet
aus dem in Anmerkung Nr. 2 zitierten Werk)
Abb. 3 : Pořešín (Bezirk České Budějovice / Budweis)' Pa-
lasgrundriss auf dem Niveau des ersten Stockwerkes (Zeich-
nung O. Malina 2001)

Abb. 4 : Pořešín (Bezirk České Budějovice / Budweis), Au-
Benansicht der Westwand (Zeichnung O. Malina 2001)
Abb. 5: Příčoly (Bezirk PÍibram lPribram), Kaminschnitt
(Zeichnung o. Mďina 2001)
Abb. 6 : Pořešín (Bezirk České Budějovice / Budweis), Ka-
minschnitt (Zeichnung O. Malina 2001)
Abb. 7 : Pořešín (Bezirk České Budějovice / Budweis), De-
tailansicht des Kamins (Foto O. Malina 2001)
Abb. 8: Příčoly (Bezirk Příbram / Pribram), Innenansicht der
Miůle (Foto o' Malina 2001)
Abb. 9 : Pořešín (Bezirk České Budějovice / Budweis), In-
nennsicht der nordóstlichen Ecke des Palas (Foto o. Mďina
2001)
Abb. 10 : Pořešín (Bezirk Ceské Budějovice / Budweis)'
AuBenansicht der nordóstlichen Ecke des Palas mit der Ab-
zugsÓffnung (Foto o' Malina 2001)
Abb. 1 1: Příčovy (Bezirk Příbram / Pribram), abgewickelte
Ansicht des Mantels der Windmtihle (nachgezeichnet aus
dem in Anmerkung Nr. 2 zitierten Werk)

(Ub ers etzung M. B lažej ov á)
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