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Kostel sv. Kříže je nevelký' orientovaný, jednolod-
ní kostel s polygonálním odsazeným presbýářem, stojící
na východním předměstí středověkého města. Zastřešen
je lysokou stanovou střechou nad lodí, na niž navazlje
sedlová střecha nad presbýářem.

První písemná zpráva o kostele pochází z roku
l389, kdy purkmistr a konšelé odkupují roční plat 8 kop
grošů k naďáníjeho hlavního oltáře.' Další zmínky, věr
šinou spojené s ýměnou plebánů, pak následují v letech
1391,1394, 1402,1406 a 1423.'

Na základě těchto zpráv a slohového rozboru sa-
motné stavby se zdá, že kostel vznikl v poslední čtwtině
14. století zahtadbamt středověkého města na jednom ze
dvou předměstí' kam se Česká Lipa rczšiÍi|a jlž po asi
padesáti letech své existence.. Zaklaďate|em bylo město
v čele s rodinou Weitmilů, jejíž členové zastávaIi lrysoké
funkce ve světské i církevní správě města.*

Z této doby pochází pětiboký nartex na zápaďni
straně, obdélná plochostropá 1oď o rozměrech z|lruba 20
x 16 metrů a pÍimá část navazajicího presbytáře' okenní
klužby čýř oken osvětlujících loď od zápaďu a jihu,
profilace dvou vstupních portálů' jížtiho a západniho,
a zejména tvar a způsob zaklenuti nattexu, s jistou opatr-
ností' řadí kostel do okruhu staveb ovlirměných parléřov-
skou stavební hutí.5 Myšlenka tohoto slohového zaÍaze-
ni, zďtraziovaná zejména starší literaturou, je podpořena
možností zprostředkování některého člena parléřovské
huti skrze příslušníka rodu Weitmilů, Beneše Krabice
z Weitmile, dlouholetého vedoucího stavby chrámu sv.
Vita.6

Ještě v době předhusitské došlo k přestavbě pětí zá-
věroých shan presbýáÍe,- jak dokládají odlišné okenní
|ružby a další skutečnosti., V době husitslcých válek pra-
meny o kostele rr'lčí, až k roku 1491 se ďozťlďáme, že
kostel byl znor,u lysvěcen a že v roce 1493 vyďa| papež

I Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV, 1/3, ed.
V. Jenšovská, Praha 1974, s. 656 - 657, č. 2680,2681,2684;
Libri erectionum archidioecesis Pragensis saeculo XIV. et XV,
III '  ed' C. Borový, Praha |8.79, s. 317 - 3|8, č. 463.
'Libri confimationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per
archidioecesim V, ed. F. A. Tingl, Praha 1865 - 1866, s. 65 -
66; VI, ed. J. Emler, Praha 1883, s. 257; YII, ed. J. Emler,
Praha 1886, s.208; VIII, ed. J. Emler, Praha 1889, s. 10,40,48
- 49.
3 J. Panáček - F. Gabriel, Kostel sv. KÍíže na českolipském
předměstí, Bezdéz 6, 1997, s.22
" M. Sovadina, Beneš Krabice z Weitmile a ieho vztah k České
Lípě, in: Českolipsko literární IIl1g77. Č.sťá Lípa 1978, s. 19;
J. Panáček - F' Gabriel, cit. vpozn. 3, s.28, poznámka č. 1.
' J. Panáček - F. Gabriel, cit' v pozn. 3, s.26 - 27.
o A. Paudler, Ein deutsches Buch aus Bóhmen I' Bóhmisch
Leipa 1894, s. 115 - 116.
' J. Panáček - F. Gabriel, cit. v pozn. 3, s.27.
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obr. 1: Česká Lípa, kostel sv. Kříže, svislý příčný řez
lodí a krovem (kresba J. Mocker I895).

zvIáštni odpustky ve prospěch kostela.8 Na konci 15.
století tak pravděpodobně došlo ke stavební aktivitě, která
přinesla zejména novou formu zastřešení lodi v podobě
vysokého Stanu S osmibokou vížkou ve wcholu.

" J N. Willomitzer, Die Kreuzkirche in Leipa, Mittheilungen
des Nórdbijmischen Excursions - Clubs l0, Bóhmisch Leipa
1887, s.  4.
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obr, 2.. Ceská Lípa, kostel sv. Kříže, půdorysný plán krovu (cresba J. Mocker 1895).
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,%ú,

obr' 3.. Ceská Lípa, kostel sv. Kříže' svislý příčný řez presbytářem a sakristií (kresba J' Mocker 1895).

ho Benedikta Rejta (zejména díky formě zastřešení),
změnil v důkladnou rekonstrukci, k jejímuž vedení byl
povolán Josef Mocker. l

Podle jeho plánů byl v letech 1896 - 1897 Snesen a
znolrr postaven krov, nově zaklenut presbytář, lyměně-
na většina kamenických prvku a postavena pová sakristie
a schodišťová věž1čka u zápaďtího pručelí.'' Takto

r0 A. Paudler, cit. v pozn. 6. s. I l2 - | 16.
'' Státní okresní archiv Česká Líoa. fond Archiv města Česká
Lípa, kafton 478'

#w#,

V pruběhu renesance a baroka byl kostel lybavo-
ván dobowým inventářem, jeho stavební podoba však
zůstala nezměněna. Kostel takébez újmy přečkal všech-
ny městské požáry, zejména dva v letech I,787 a 1820,
kteým paď|o za oběť prakticky celé město.a

Přes pruběžné uďržování byl kostel na konci 19.
století ve zchátralém stavu a uvažovalo se o jeho demo-
lici. Vyvolaný zájem o kostel se však tehdejším umělec-
ko-historickým zaŤazenim, jako hodnotné dílo samotné-

9 J. Panáček - F. Gabriel, cit. vpozn 3,s. 2I'
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obr. 4 Česká Lípa, kostel sv. Kříže, celkový pohled od

iihozápadu (fc',to M. Panáček 2000).

opravený kostel přečka| bez problémů následujících
devadesát let a teprve v osmdesátých letech 20. století
došlo k důkladné opravě vnějších omítek a střechy'l2

Podle naznačené stavební historie kostela můžeme
tedy očekávat' že neobvyklá forma zastřešení lodi by
v sobě mohla skývat velice zajímavou krovovou kon-
strukci, snad i historickou. A je tomu skutečně tak'

Do prostoru krolu, kam se původně vstupovalo
z druhé úrovně kruchty, dnes vedou točité schody
v samostatné věžičce, přistavěné roku 1897 k západnímu
pruďelí kostela' Tudy lze vstoupit do mohutného půdního
prostoru osvětlovaného v záklaďní úrovni třemi vikýři,
ve vrcholové věžičce pak čtyřmi půlkruhovými okénky.
Starší autoři se při popisu samotného krolu lyjadřovali,
že do něho ,,r,yrouben by^l hodný kousek lesa.., nebo Že

,,vypadá jako les trámů...''
Zák|adnu krovu lodi tvoří 18 hustě kladenýchvaz-

ných trámů, doplněných na západní a východní straně
systémem krátčat. obojí leží na dvojici paralelních po-

zedntc obíhajících celý půdorys kostela. Výškově je krov
rozdělen do dvou konstrukčně vcelku samostatných
částí.

'' Stát''í okresní archiv Česká Lípa' fond Archiv města Česká
Lípa, karton 960.
l3 F. J. Zoubek, Lipé (Česká Lípa), Památky archeologické XI'

6, 1864' s. 4,7: J' N. Willomitzer, cit. v pozn. 8, s. 6, poznámka
c.J
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Spodní část tvoří centrální prostorová konstrukce
15,5 metru dlouhá, l0,5 metru široká a 7 metru vysoká,
usazená uprostřed půdorysu lodi na vazných trámech. Je
tvořena celkem dvanácti kolmo se prostupujícími rámy'
přičemž krajní rám z každé světové strany j e vždy kratší,
obsahuje jen čtyři sloupy, následující vnitřní nqí již

plnou délku se šesti sloupy. Kažďý rám se tedy skláclá ze
4 nebo 6 mohutných sloupů o pruřezu 30 x 30 centimet-
ru' postavených na prahovém trámu, ve vrcholu jsou

sloupy svázány obdobným, ale kratším vazníkem' Vodo-
rovné vazníky na wcholu sloupů tvaŤí záklaď pro kon-
strukci vrcholové věžičky a pro jeden z věnců' o něž se
opírají krokve. Horizontální čepované rozpěry mezi
jednotliými sloupy děIikaždý rám na tři výŠkové úrov-
ně.

Podólné zblŽeni rámů zajišťuje hustý systém ond-
řejských kříŽů či samostatných šikmých prvků prostupu-
jících většinou přes dvě nebo více úrovní. Tesařské spoje
prvků jsou u spojení šikmých se svislými řešeny jedno-

stranně rybinovitým krytým přeplátováním, u spojení
šikmých s vodorovnými oboustranně rybinovitým pře-
plátováním' Všechny spoje jsou zajištěny dřevěným
hřebem v předvrtaných otvorech.

Na originálním plánu svislého příčného řezu kos-
telem, vypracovaném Josefem Mockerem jako podklad
rekonstrukce,'. tyto ztuŽující prvky chybí, jinak je ale
celá tato centrální část krovu lavírována tmavší hnědou
barvou, jak je znát i z kopie' Autor tím naznač1l, že ýto
prvky mají být při rekonstrukci zachovátty z původního
krolu, což se také stalo, a větší část této konstrukce je

tedy původní, a|e i zde byly některé části při rekonstrrrk-
ci nahrazeny novými.

Z celkového počtu 32 sloupů jich bylo r,ryměněno
18, novéjsou také všechny prahové a vrcholové vazníky.
Dochované původní prvky jsou povrchově opracované
tradičním způsobem s dobře znate|nýmt stopamt po
tesařských nástrojích. Cást jich chybí, zustaly po nich
neobsazené d|aby, z níchž je možno s jistou dávkou
spolehlivosti rekonsttuovat jejich pruběh. Zejména je to
důleŽité pro rekonstrukci podoby původních navazují-
cích vyšších částí krovu Nové prvky v centrální prosto-
rové konstrukci, jako i v dalších částech kror,u, jsou již

všechny bezvýhradně řezané.
Velice zajímaý je systém tesařského ztačeni na

původní konstrukci. Jednotlivé prvky každého rámu.1sou
ze všech čtyř světových stran značeny odlišnými typy
ztaček, vždy však respektujícími vzrťstáni hodnoty na
kůdém jednotlivém rámu v podélném ýchodo-
západním směru zprava doleva a v příčném Severo-
jtŽním zleva doprava' Hodnota vŽďy vzristá od 1 do 4
nebo 6 podle počtu sloupů' Směrem od severu jsou tě-
mito značkami v7,růená kolečka, od jihu půlkolečka, od
východu záseky v podobě římských číslic a od západll
tytéž doplněné jedním charakteristickým půlelipsovitým
žlábkem. Tímto systémem byl důmyslně vyřešen pro-
blém spolehlivého omačení prostorové konstrukce, kteý
každému pruku určil přesné konkrétní místo jeho osaze-
ní. Zároveň, ie to důkaz. že tesaři si původně celou kon-

la Státní okresní archiv Česká Lípa. fond Archiv města Ceská
Líoa. karton 478.
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obr 5- Česká Lípa, leostel sv, Kříže, krov lotli, cellcový
pohled na vnitřní konstrulrci od severozápadu, t, popředí
vzpěty vloženého věšaclla (foto M. Panáček2000).

strukci sestavili dole na zemi, pak označili jednotlivé
prvky, rozebralije a znovu sesadili nad kostelem.

Něco podobného srrad provedli tesaři i při rekon-
strukci na konci 19. století, protože na původních i nově
doplněných sloupech se nacházíjejich značení v podobě
poněkud ledabyle a velkým nástrojem pror',:dených
trojúhelníčku. Nové značení má také jiný systellr^ irtlod-
povíďající původnímu.

Zatím nevysvětlerra zůstává skutečrrost, proi, rlrti-
vou většinu spojů centrální prostorové konstrukr:e tcsar.i
při rekonstrukci šctmě rozebra]i, jen u čtyr vnrjšíuli
plných rámů (vŽdy jeden z kaŽdé světové strany) šriirr'é
pr.'lky u krajních sloupů oďŤizlí. Při opětovrrém sestavo-
vání tak museli celou konstrukcj z každé straliy Zi' ':! i
o několik desítek centimetrů, aby šikmé prvky běl,ícl ';i:krajním sloupům mohli osadrt do nově vysekaných. c!iar'r.:

Skrz centrální prostorovou konstrukcj p1.L]sttrpu.!.
pět (oproti Mockerem navrhovaných tří) rnolrutriy-oir
zdvojených věšadel, jejichž sloupky přes kovové tiirieltly
vynášejí podélný pruvlak. Ten podpírá jak středy vaz-
ných trámů, tak nese konstrukci nového kazetového
Stropu. Tato věšadla však nejsou v kror'u Žáďnou novin-
kou, protože v popisu krovu z roku 1892, tedy čtyři roky
před rekonstrukcí, se píše, že ,,Tři silná věšadla maií za
úkol nést pruvlak, kteý je v ose kostelní lodi ocispcrclrr

DĚJINY STAVEB 200l

obr' 6' Ceská Lípa' kostel sv. Kříže, krov locJi, rletail
tesařské vazby jednotlivých pnků, vpravo detail připev-
nění podélného průvlaku ke sloupku věšadla (íoto
M' Panóček 2000)

viditelně umístěn a slouží iakc střední vzpěra všech
stropních trámů...15 Stopami po těchto půvoáních věša-
dlechjsou pravděpodobně šikmé výŤezy ve vodorovných
rozpěrách dvou vnitřních rámů, umoŽňující prostup
jejich šikmých vzpěr'

Druhou, vyšší část krolu, již kompletně pocházeji-
cí z doby rekonsttukce, tvoří osm sloupů zaloŽených na
samostatném věnci z prahových trámů, spočívajícím na
vrcholových vodorovných v aznících centráIní prostorové
konstrukce. Těchto osm sloupů výváŤi oktogon věŽičky
t,ystupující ze středu stanové střechy. Se spodní částí
kror'u je věžička svázána osmi dlouhými novými prvky,
nerespektu-1ícími opr-rštěné dlaby po trámech, které zajiš-
t'ovaly tuto funkci v původním kror,u. Ve čtyřech úrov-
ních je oktogon svázán vodorovtrým roštem trámků,
vrchol věžičky je r'1weden do vysokého, štíhlého jehlan-
ce. Pod ním jsou zavěšeny tÍi zvony.

Samotné krokve nesoucí břidlicovou. oůvodně šin-
delovott krytinu, připevněnou na prkenné bednění, se
opírají o trámové věnce ve třech úrovních a ve vrcholu
o trámy tvořící poiygon věžičky. První věnec t.ioří sa-
mostatná konstrukce asi v polovině výšky spodlií cent-

'.' R. Miiller, Altes und Neues úber die Kreuzkirche in Leipa,
Mittheilungen des NÓrdbóhmischen Excursions . Clubs 15,
Bóhmrsch Leipa l892, s.397.
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obr 7: Česká Lípa, kostel sv. Kříže, krov lodi, detail
tesařského značení trámů vyraženými kolečlry (foto M,
Panáček 2000)'

rální prostorové části krolu, jehož wcholové vazniky
vytl'táÍejí druhý věnec a na nichž zároveň, stojí opět sa-
mostatná konstrukce nesoucí třetí věnec.

Navazující sedlový krov presbýáte má zceIa no-
vodobou konstrukci vaznicového typu, v plných vazbách
s vloženýni věšadly, které nesou wcholovou a obě me.
zi|eh|é vaznice. Systém konstrukce původního krovu
presbytáře můžeme jen velmi obecně odvodit z docho-
vaných časoých analogií historiclcých krovů, tedy asi
zdoby přelomu 15.a16. století.

Z uvedeného je zÍqmé, že přes poměrně velký po-

díl nových konstrukcí z doby rekonstrukce kostela na
konci 19. století skrjlrá v sobě krov kostela sv. Kříže
v České Lípě pozoruhodný pozůslatek původních pozdně

středověkých prvků. Proto si myslím, že jeho podrobná
dokumentace a slaÝebně historický a konstrukční rozbor
mohou přinést ýznamné ýsledky k ýzkumu krovo-
vých konstrukcí u nás.

Dokumentation und die bauhistorische Unter'
suchung des Dachstuhls der Hl.'Kreuz'Kirche
in Bóhmisch Leipa

MichalPanáček

. Die Hl.-Kreuz-Kirche ist eine kleinere, orientierte ein-

schiffige Kirche mit einem abgesetzten polygonalen Presbyte-

rium, das ůber ein in das Zeltdach des Langhauses úbergehen-
des steiles Satteldach verftigt Die Kirche wurde im letzten
Viertel des 14. Jh. erbaut. Einige bauliche Anderungen wurden
ver den Hussitenkriegen durchgefiihrt. Nach der Wiederher-
stellung Ende des 15. Jh. (insbesondere eine neue Bedachung)
emeut eingeweiht (1481) Sie iiberstand zwei groBe Bránde

1787 und 1820. Ende des 19. Jh. wurde sie vom Architekten
Josef Mocker grundlegend wiederhergestellt.

Die eigenartige Zeltdachkonstruktion des Dachstuhles ím
Langhaus behielt auch nach der erwáhnten Wiederherstellung
spátmittelaltelliche Elemente. Der urspriingliche, auf den
Bundbalken stehende Mittelteil des Dachstuhls ist von einer
Raumkonstruktion gebildet, die 15,5 m lang, 10,5 m breit und 7
m hoch ist Sie besteht aus 12 senkrecht miteinander verbun-
denen Rahmen, die wiederum durch vier bzw. sechs máchtige
Sáulen gebitdet sind. Die Sáulen erfahren durch gezapfte Stre-
ben in drei Hóhenebenen eine andere Verbindung und Befesti-
gung' Die Lángsversteifung der Rahmen ist von einem dichten
Netz der Andreaskreuze bzw' selbstándiger Schrágelemente
gebildet, die meist in zwei oder mehreren Ebenen ůbergreifen.
Die durch einen Holznagel gesicherten und mit urspriinglichen
Zimmermannszeichen versehenen Zimmermannsverbindungen
sind meist ďs einseitig schwalbenschwanzfórmige Querblat-
tungen gestďtet. Fiinf massive Hángewerke gehen durch die
Zenffalkonstruktion durch.

Der hóhere neuzeitliche Teil des Dachstuhles stellt eine
oktogonfórmige Konstruktion dar, die in Form von einem
Dachreiter aus der Mitte des Zeltdaches aufsteigt. Die die
Bretterverschalung mit einer Schieferbedachung tragenden
Sparren stlitzen sich in drei Ebenen auf Balkenkránze, am
oberen Ende auf die Balken, die das Polygon des Dachreiters
bilden. Der ankniipfende Satteldachstuhl im Presbyterium
besitzt eine vóllig neuartige Pfettenkonstruktion, wo ebenfalls
Hángewerke eingefiigt sind, die die Gipfelpfette sowie beide da
zwischen liegenden Pfetten des Dachstuhls tragen.

ABBILDUNGEN

Abb. 1: Bóhmisch Leipa, Hl.-Kreuz-Kirche, Vertikďquer-
schnitt durch das Langhaus und den Dachstuhl (Zeichnung J.
Mocker 1895).
Abb. 2: Bóhmisch Leipa, Hl.-Kreuz-Kirche' Grundrissplan des
Dachstuhls (Zeichnung J. Mocker 1895).
Abb. 3: Bóhmisch Leipa, H1'-Kreuz-Kirche, senkrechter Quer-
schnitt durch das Presbyterium und die Sakristei (Zeichnung J.
Mocker 1895).
Abb' 4: Bóhmisch Leipa, H1.-Kreuz-Kirche, Gesamtanlage
vom Sůdwesten (Foto M. Panáček 2000).
Abb. 5: Bóhmisch Leipa, Hl.-Kreuz-Kirche, Gesamtanblick
der inneren Konstruktion vom Nordwesten, im Vordergrund
die Streben des eingefugten Hángewerkes (Foto M Panáček
2000).
Abb' 6: Bóhmisch Leipa, H1.-Kreuz-Kirche, Dachstuhl des
Langhauses, Detailansichts der Zimmermannverbindung von
einzelnen Bauelementen, rechts Detailansicht der Befestigung
des LángsunteÍZlgs zUÍ Sáule des Hángewerkes (Foto M.
Panáček 2000)'
Abb. 7: Bóhmisch Leipa, Hl.-Kreuz-Kirche, Dachstuhl des
Langhauses, Detailansicht der Zimmermannzeichen (ausge-

stanáe kleine Ráder) an Balken (Foto M. Panáček 2000).

(Úbers etzug M. Blažej ová)
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