
Poznámka k průzkumům a dokumentaci historických
krovů
Jan Sommer

V posledních letech ďocházi k velkému nárustu
zájmu o zachované historické konstrukce |<rovi. Značná
pozornost je přitom věnována zejména konstrukcím ze
starších období (gotiky a renesance), což je ďtiežíté jako
motiv k zesilování památkové oclrrany. Přesto lze kon-
statovat' že postupujíci ýzkumy prokazují existenci
překvapivě starých krovů i v místech, kde se něco tako-
vého vůbec nepředpokládalo. o q'soké erudici odborní.
hi, kteří se tomuto oboru zkoumání věnují, svědčí mimo
jiné i to' že systematicky sledují též mladší kroly' takže
již dnes předkládají vcelku spolehlivý vyuojoÚ přehled
od wcholného středověku do současné doby.

Bohužel se zďá, že okrú odborníků se zát1mem
o historické kro.vy zůstává stále dosti úzký. To má sice

ýhodu v tom, že se mohou tavzájem dosti snadno do-
mlouvat, na druhé straně je třeba litovat poměrně ome-
zeného ''přísunu materiálu'' v podobě nově prozkouma-
ných konstrukcí (tím nechci sniŽovat ohromující píli
několika jedinců) i podkladů ve formě nově pořízených
zaměření. Přitom v souvislosti s opravami historiclcých
staveb dochází dosti často ke vzniku ýkresů, které by
mohly bý v rámci zkoumáni krovů ''kata1ogizováty,,,
ale ve skutečnosti jsou po ukončení oprav památek uklá-
dáty ,,bez užitku'' v archivech. ŘeŠení by asi mohlo přijít
jedině, pokud se probudí zájem o historické krovy
u širšího okruhu osob - asi především památkářů a pro-
jektantu.

Pro posuzování historických krovu poskytují dobré
vodítko některé publikované práce, jejichž počet se na-
štěstí zlyšuje' Při jejich sfudiu mě však napadá zabývat
se někteými zdánlivými podružnostmi, které by dle
mého názoru mohly napomoci zpřesnění vzájemné ko-
munikace.

Vcelku nemám co říci k předkládaným nÍlzorímna
typologický vývoj krolu. Spíše mě již delší dobu zajímá,
jakým způsobem by bylo vhodné schematicky zakreslo-
vat J<onstrukce krovů tak, aby výkres byl jednoznačně
srozumitelný' ale přitomjako podklad nevyžadoval pro-
vedení spolehlivého zaměŤení. Přitom je zÍejmé, že pro
typologická sror'nání mohou sloužit i nákresy, qtvořené
bez podrobného proměření originálu. Navíc pořízení
precizniho výkresu, bý' poněkud generalizovaného, je
značně pracné. Je tomu tak hlavně ztoho důvodu, že
není jednoduché lykreslit obrysy trámů mimo jiné proto,
že pÍi vylžití běžného ýsovacího náčiní často dojde
k malé chybě v rovnoběžnosti dlouhých linií, což ales-
poň mě při prohlížení ýkresů dosti ruší. Navíc na sche-
matickém výkresu je zaznamenání šířky trámů do jisté
miry zbýečné, neboť je známo, že v prtňezech jednotli-

ých trámů v kro'uu bývají dosti velké rozdíly, které
přitom nemají žádný konstrukční nebo typologický vý-
znam. Takové nuance však v ''dvoučárovém'' zoůsobu
kresby většinou stejně nejsou zachyceny.
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Řešením tohoto problému by možná mohlo být
přejímání ýkresové dokumentace například z projektů
v původní podobě. Zďe se však dostaluje zřejmý pro-
blém v podobě ztiženi komparace, protože rutina kresli-
čů v projekčních kancelářích je velmi ruzná (nestandard-
ní výsledky z tohoto hlediska poskytují i kreslicí počíta-
čové programy). Je proto zÍejmé, že je tÍeba l,ýváÍet
apollžívat schematizované kresby' a to pokud možno
v jednotném pojetí. Cestu v tomto směru v nedávné době
naznač1l Jiří Bláha.l Domnívám se však, že stupeň zjed-
nodušení kresby,.kterého dosáhl, neni jIž pro sror'rrávací
studium dobře r.yrržitelný. Tím nechci zpochybnit přínos
článku' neboť jsem přesvědčen, že přehledné typologic-
ké a vývojové rozčlenění povede k hojnému uživání
článku a v důsledku toho též k nrffisttr zájmu o sfudium
a ochranu historichých krovů' Pro daný účel je tedy
elementární 'Jednočárové'' prutové schéma do jisté míry
užitečné'

Nyní mi jde spíše o to zjistit, zďaby mohla vznik-
nout shoda na takovém provedení schematické kresby,
které. by bylo jednoduše realizovatelné, ale přitom by
obsahovalo více informací o konstrukčním řešení krovu.
Ve schématech v citovaném článku víďím z hlediska
jejich dalšího r'yrržití ďva základní problémy. Jednak
v řadě případů není jasné, jalcým způsobem jsou spojeny
podélně probíhající 1rámy (vaznice) s příčnou vazbou,
jednak se zcela ztralíla informace o místě vložení podél-
ného zavětrováni a o jeho uspořádání. V někteých pří-
padech nejsou zakresleny spodní vaznice, a to bez ohle-
du na to, zda je krov má (nebo měI) či ne.,

Své náměty se pokusím ilustrovat na několika kon-
krétních příkladech zákresů, zčáslí vycházejicich z jIž
publikované dokumentace (to pro možnost srorrnání),
zčásti předstalujících dosud nezveřejněné příklady.
Některé z dosud opomíjených kloví zaÍanýi spíše jako
doplněk potvrz$ící správnost dosavadních typologií'
jiné však přinášejí cenné rozšířeni zna|osti pestré škály
historiclcých konstrukčních variant.

Nejprve ovšem musím komentovat zvolený způsob
kresby. Jak jsem uvedl ýše, š1o mi o to, abych vyznače-
ní prvků ktovu' které jsou v daném pohledu viditelné,
provedl 'Jednočárovou'' kresbou. Je to důležité i proto,
že ''dvoučárové,, *1rznačení trámů často sugeruje před.
stavu, že vyznačení šířky trámů odpovídájejich skutečné
mohutnosti' Navíc, pokud jsou ''dvoučárové'' kresby
drobné, často obsahují nejasné lyznačeni konstrukčních
uzlú (zejména plátu a rybin). Správné zakreslení spojů je

' J. Bláha, Pruzkumy a dokumentace historiclcých krovů v roce
2000' Průzkumy památek 7,2000' č.2' s 215-22|.
" J. BIáha naznačil, že pÍi zpracování článku vyllžíval literafu-
ru, kterou však necitoval' Uvedl ovšem odkaz na internetovou
stránku, která obsahuje některé dalŘí podrobnosti. Jedná se
o stránku www.roofs.cz.
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obr' ]: Schéma vybraných konstrukčních uzlů v historicbých krovech a příslušné značlq', (kresba J. Sommer 200l).

velmi komplikované a v měřítku kresby celé konstrukce
často i nemožné' Současně jsem chtěl, aby způsob kres.
by umožňoval co možná snadné lyhotovení plánku,
jelikož řaďa ana|ýz kror,u bývá realizována v rámci pru-
zkumu celé stavby, přičemž by věcně přesné zaměÍení
kror,u přesahovalo časové i technické možnosti rea|ízáto-
ra pruzkumu., Pro srovnávací pruzkum je ovšem potřeb-
né, aby v nákresech by|y zaznamenané některé speciťrc-
ké skutečnosti, které například při prostém zjednodušení
zmenšeného podrobného ýkresu zaměÍeni bývají opo-
minuty.

Pokoušel jsem se tedy najít způsob kresby, kteý
by sice nevyžadoval přesné zaméÍeni, ale současně by
mo1rl standardním způsobem obsáhnout hlavní t}pické
prvky historických krovových konstrukcí. Usiloval jsem
o to, aby kresba byla prováděna způsobem, kteý by
bránil nejistotě ohledně souvislosti jednotlivých prvků.
Měřítko při kresbě obvykle volím 1 : 100, neboť umož-
ňuje ryznačení většiny potřebných skutečností v takové
velikosti, že je |ze spolehlivě rozlišitelně vykreslit. Pří-
padně používámrovněž vhodné měřítko 1 : 50.

3 Je otázkou, zda \ze někteý tuzemský nákres označit jako
,,zaměÍetí'' (ve smyslu, ve kterém je tento ýraz obvykle pou-
žíván) Většinou se jedná o více či méně podrobná schémata.
Nasvědčuje tomu srovnání ..našich'' plánku' např' s výkresy,
které jsou publikovány v bavorské literatuře. Tam jsou ovšem
jako podklad ilustrací používárry neobyčejně podrobné plrány'
lytvářené většinou v měřítku 1:25.
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Kresba může být ýsována i kreslena od ruky. Ze-
jména je však třeba ďbát, aby při větším zmenšení Úk.e-
su nedošlo ke ztrátě čitelnosti schématu. To by se mohlo
stát například při použití nadměmě tenkého rysovacího
pera (za nevhodnou |ze považovat například tlouštku
pera 0,25 mm). Z logiky věci wp|ýýá, že je potřebné
přednostně kreslit jednotltvé vazby v pohledu na stranu
s pláty'

Pokud nebylo možno někteý tvar či profil prvku
zjistit (to se ýká především složitěji profilovaných vaz-
nic v |ežaých stolicích), provede se kresba zjednodušená
(v řezu oblykle čtverec) a připojí se vztažka s otazní-
kem. Některé prvky není možné spolehlivě určit (typicky
se jedná například o zazděné pozednice). Ty se vyznačí
obrykle jako hypotetické (tečkovanou čarou), případně
s připojeným otazníkem u příslušné značky,

Velký význam má dokumentování schématu po-
délného zavětrováni. Je vhodné kreslit pohled na podél-
nou vazbu ve sklopeném pohledu kolmém na rovinu
vazby. To se ýká mimo jiné i ležaÍých stolic, jejichž
podélné zavětrováni je vhodné nakreslit mimo obrys
krol.u; nejlepší je provést sklopení otočením kolem rov-
noběžky s krokví nebo sloupkem stolice. Pokud je sys-
tém podélného zavěÍrování rozdělen například do roviny
sloupků ve spodní ležaté stolici a do osy krovu mezi
sloupky, je třeba každou podélnou vazbu nakreslit samo-
statně. Nákres podélné vazby m.ůže bý pro přehlednost
spojen s příslušnou částí příčného řezu krovu jemnou
zvlněnou linií (která musí bý nakreslena tak' aby ne-
mohla být pov ažov ána za prvek krovu).

DĚJtNY STA\'EB 200l
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obr. 2. Cížovó (okr' Písek), kostel sv Jakuba Většího,
krov presbyteria. Schéma plné příčné vazby a podélného
zavětrování (zaměření J. Sommer 1999).

Problematické je v 'Jednočárové'' kresbě vyznačeni
zesílených částí někteých prvku. Často se jedná napří-
klad o zesílené horní části sloupku ležatých stolic. Pokud
to nebude na újmu přehlednosti, |ze vyztačení provést
zesílenou čarou v odpovídající části délky prvku, případ-
ně dvojicí čar spojených šrafurou'

Ptvky, které se navzájem dotýkají, se v 'Jednočá-
rovém'' schématu nemohou dotýkat; musí být kresleny
blízko, sebe' ale tak, aby se při reprodukci nemohly linky
''slít''.* Přitom musí být například u krovů S mezerou
mezi rozpěrgu sloupků ležaté stolice a hambalkoým
.trámem jasně poznatelné, že mezi trámy je větší vzďále-
nost.

Je vhodné zjistit sklon krokví a zák|adni rozměry
krolu (například rozteč pozednic, ýška mezi spodním
vazným trámem a hambalkovým trámem, vzájemtá
vzdálenost stojatých stolic a podobně). Případně změÍe-
né prtňezy trámi |ze označiÍ pomocí připojených zlom-
ků, v nichž bude nejprwe uvedena šířka, viditelná v da-
ném pohledu. U řezu je snad vhodnější uvádět nejprve
míru spodní strany prvku (osa ''X''). To má asi smysl
především u někteých prvku, které mají neobvykle
velké rozměry Například v někteých případech jsou
mohutné sloupky ležých stolic široké 35 cm i více.

Důležité detaily lze popsat či zakreslit na vhodné
místo dokumentace. Přesnou informaci o umístění prvku
Ize uživateli nákresu poskytnout očíslováním poznámek
či náčrtů a odpovídaiícím označením míst na základnim
ýkiesu. Mohio by se jednat například o náčrt charakte-
ristické formy dekorace úsfupku v rozšíření horní části
sloupku někteých ležatých stolic, či o složité přepláto-
vání pásku přes širolcý sloupek ležaté stolice i k němu
přiloženou krokev. Textové poznámky mohou bý uspo-
Íádány do tabulky'

Pruty ve zvo|ené rovině se značí plnou čarou, vi-
ditelné pruty za touto rovinou jsou kresleny přerušova.
nou čarou. Případné hypotetické doplnění pruběhu prutu
v místech, která nemohla být prohlédnuta, nebo je nelze
spolehlivě vyčíst z fotodokumentace a podobně, se pro-
vede tečkovanou čarou. Pruý, které jsou dodatečnou
součástí konstrukce, a|e nacházeji se v místě původních,

' Asi by bylo vhodné stanovit nějakou grafickou mačku pro
pruty, které se doýkají, nebo naopak pro ty, které jsou odděle-
ny mezerou
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Se mohou vyznačit čerchovanou čarou (pokud ovšem je
možné takovou okolnost zjistit).)

Běžté kšižení ve formě plátu fixovaného kolíkem
se nijak zvlášt' nevykresluje, pouze trám, |ďeý je v da-
ném pohledu viditelný, je lemován dvěma kÍátkými
linkami. Tvary plátu a rybin se lryznačuji především
trojúhelníčky, které tazrračují orientaci klínového za-
končení. Zakončení trámu začepováním do kolmého
nosníku je značeno jednoduchou šipkou (syrnbolizuje
zasunutí čepu do dlabu). Poloha tesařských značek se
vyznačuje křížkem na prutu.

Trámy směřující kolmo k rovině pruměfu se značí
čtverečkem. V případě plátových spojů se jejich orienta-
ce lyznačuje čtverečkem, v němž není zakreslena strana
odpovídající po7oze dlabu pro zapuštění příčného trámu'
Trámy směřující šikmo vpřed jsou vyznačeny šipkou
příslušného směru (obr,ykle nahoru nebo dolů) v černé
barvě, ttámy směřující od pozorovatele jsou označeny
bílými šipkami. Pokud z jednoho uzlu míři trám r,před
ivzad, jsou vždy navzájem kombinovány šipky černá
a bílá odpovídajícího směru' Tyto šipky se přednostně

obr' 3'. Čízová (okr. Písek), kostel sv. Jakuba I/ětšího,
lrov presbyteria Východní část krovu s průhledem na
ýchodní štít presbyteria Se zřeimou nadezdívkou
(foto J. Sommer 1999).

kreslí k té straně trámu, do níž jsou zapuštěny dlabem.
Pro větší jednoznačnost kresby je v někteých pří

padech vhodné bliŽe označit některé souvislosti zejména
ve smětu kolmém k prumětně. K označení ondřejských
kříŽů v kolmé rovině Ize použit křížek v kroužku. Pro
označetí ''klasových'' vzpěr se hodí ''V'' v kroužku, pro
pásky šikmá čárka v kroužku' Například pro některé
typy podélného zavětrování v rovinách ležaých stolic
bude vhodné použit ljiné značky' RovněŽ buáe vhodné
zvo|tt značku pro vaznictltozpěru, k níž jsou v mezileh-
Iých vazbách kotvena k:rátčata (snad ležaté ''T'' V krouž-
ku).

Je vhodné (i při publikaci) doplnit kreslená sché-
mata jednou až ďvěma fotografiemi, které by mě|y za-
chýit důležité části konstrukce. Měl by z nichbý zÍej-
mý konstrukční systém plrÉ vazby, s niž lze zpravidla
r,yfotografovat i část sousední mezilehlé vazby. Je-li to

5 Dodatečné prvky lze označtt čerchovanou čarou se dvěma
tečkami.
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obr 4: Loukov (otcr. Havlíčkuv Brod), kostel sv. Markéty, krov lodi. Schéma plné vazby, mezilehlé vazby a podélného

zavětrování (podle zaměření Památkového ústavu v Pardubicích z r. 1997, kresba J. Sommer).

potřebné, |ze na dnlhém snímku zachytit systém podél-
ného zavětrování (buď v ose krol.u, nebo v rovině sloupů
stolice - to ze1méta u |ežatých stolic). Záběr snímku je

vhodné'volit tak, aby by|y zachyceny důležité detaily -
formy plátu a rybin, či případné složitější Btarování roz-
měmých pláfu pásku, které napříklaď u |ežaých stolic
mohou křížit masivní šikmý sloup stolice i příslušnou
krokev.

Domnívám se, že dokumentace naznačeného typu
klade poměrně malé nároky na rozsah terénní práce či na
kreslířské kvality zptacovate\e a přitom přináší ýsledky,
jež jsou ve velké míře v}užitelné pro další srovnávání.
Proto ji zde ve formě několika příkladů předkládám
k diskusi; případným zájemctlm i k napodobení.

SoučasrÍě musím stručně upozornit na několik ne-
přesností ve schématech předložených J. Bláhou, a to
u těch konstrukcí, které jsem osobně mohl blíže poznat.
V někteých případech ovšem nemusely nejasnosti
vzniknout přehlédnutím, ale mohlo se jednat o výsledek
snahy o sjednocení někteých parametrů zaÍazených
nálóesů (především ňejmá snaha o shodu sklonů krokví
u části sóhémat), směřující k typovému roztřídění kon-
strukcí.6 Jsem si vědom toho, že některá srovnání by
bylo dosti těžké ilustrovat přesnými nákresy konstrukcí,
čágto pozrramenaných napriklad pozděj šími zásahy .1

u Mimo souvislost s obsahem svého příspěvku pocit'qi ještě

určitou nejistotu ohledně německých termínů' které zvolil
J. Blráha, cit. vpozn. 1. Např. nevím, proč jsou pro označeni
krovů v němčině používány ruzné pojmy: Dachwerk, Dach,
Dachstuhl, Dachkonstruktion. Trochu schematické se mi zdá
i prohlášení v resumé, že krovy na uzemi Ceské republiky
prodělaly j ednoduchý rrj.voj.
7 Vytečnou pomůckou pro studium ffpologie a vývoje krolu je

mj. článek J' Vinď, Poznámky khistorickému vývoji krolu'
Sborník Společnosti přátel starožitností 4' Praha 1996, s.3.7-57.
Domnívám se však, že právě velmi ruznorodé provedení ilu.
strací do jisté míry snižuje obecný dopad článku, jelikoŽ pro
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obr. 5.. Loukov (okr. Havlíčkův Brod), kostel sv' Mar-
kéty, krov presbyteria. Schéma plné vazby a podélného
zavětrovčtní (rresba I. Sommer 2001).

V této souvislosti je třeba se zmínit o prezentova-
ném nákresu p|né vazby krovu nad presbyteriem kostela
v Čižové (u Písku). Krov v Čizové je atypický nizkým
sklonem krokví, který není na schématu v citovaném
článku dodržen. Se skutečnostíjsou ve značnémrozporu
proporce a l,ryznačená místa připlátování pásku u paty
sloupku a šikmých vzpěr krokví na sloupku i krokvích.
Mimoto jsou v ''dvoučárovém'' pojetí kresby některé
skutečnosti zkresleny. Především se jedná o tvary plátu
na spodních vazných trámech, které ve skutečnosti ne-
probíhají přes celou šířku vazného trámu. Rybina na
spodním konci věšadla na dříve dokumentované plné

některé čteniáře je orientace v konstrukčních v.ýkresech poměr-
ně obtížná

0
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obr. 6.' Bernartice (okr. Písek), kostel sv. Martina, krov presbyteria. Schéma plné příčné vazby, mezilehlé vazby a po-
délného zavětrování v'ose (zaměření J. Sommer ] 999'
vazbě neni symetrická. Konce vazného trámu jsou seříz-
nufy šikmo z da|ní strany, což ovšem není na zmiňova-
ném nákresu dodrženo (důvodem této skutečnosti asi
bylo up.evnění prkenné římsy v některé fázi exrstence
krovu). o

Krov kostela v Heřmani (u Písku) byl opatřen
střední vaznici pod kolci slouplď, spojenou se sloupky
pásky v podélné vazbě'g

Krov lodi kostela v Loukově (u Ledče naď Sžna-
vou) není zakreslen dostatečně přesně. Spojení sloupku
s vaznými trámy pomocí páslď kšižicich spodní šikmé
vzpěry krokví není provedeno u všech plných v azeb' P od
sloupky původně probíhala podélná vaznice, která byla
spojena se sloupky pomocí pásku. Mezilehlé vazby jsou
pÍičně zavětrovány pomocí ondřejských kŤíž;ů, je1ichž
dolní konce jsou upevněny do spodních vazných trámtt
(nynější vazné trámy nejsou původní). Podélné zavětro-
vání tvoří systém ondřejs(ich křížů ve dvou úrormích
nad sebou, kotvených do sloupku. Krov presbýeria je
jednodušší. V plných vazbách jsou sloupky spojeny
pásky s vaznýri trámy, tla něž je shora připlátována
sďední vaznice; v patě sloupků tak vzn1ká složiý uzel.
Podélné zavětrováni tvoří jednopatroý systém ondřej-
slcých křížů mezi sloupky. Dvě patra hambalku jsou
překÍižena dvěma páry ''klasoých'' vzpěr. Pateční vzpě-
ry krokví jsou prakticky svislé' To teďy znamená, že
kons1rukce krovu presbyteria Se t1pově výramě neliší od
krovu lodi. Je ovšem z konstrukčního hlediska přehled-
nější. Popis obou krovů by| dtiežiý proto, že je třeba
připomenout, že dendrochronologicky byl datován krov
presbýeria, jehož trámy jsou zhotoveny z kmenů káce-
ných v roce 1631 nebo 1632.10 Krov lodi se ve skuteč-
nosti nepodařilo datovat, jelikož trámy jsou velmi subtil-
ní a neposlrytly vzor|<y s dostatečným počtem letokruhů.
Jediné, co dendrochronologická analýza stanovila, je, že

letokruhová řaďa trám:ů krovu lodi není synchronní
s trámy krovu presbyteria. To teďy znamená' že krov lodi
nebyl datován, ale podařilo se stanovit, že oba krovy
nejsou ze stejné doby' Krov lodi tedy nemůže bý z roku
1631' jak uvádí J. Bliáha. Dle mého názoru je krov lodi
vyvojově starší konstrukcí, jejiž vznik |ze předpokládat
ve druhé polovině 15. století (Podle nedármého ústního
sdělení Tomáše Kyncla je pravděpodobné, že krov lodi
vznikl před rokem 1400).

Pro ilustraci svého návrhu způsobu kreslení sché-
mat krovů připojuji ještě nákresy několika krovů, které
jsem shodou okolností dokumentoval v nedávné době;
některé jsou nepochybně zajimavé i z typologického
hlediska.

Kostelu v Bernarticích (u Bechyně) neby|o zatim
věnováno mnoho pozornosti. Kromě stručných zmínek
o románské věživ zápaďním pručelí lodi r|rvolal zaslou-
žený zájem především nález poňstatku románského

po|i; zápaďní pole je zaklenuto kříŽově, ve ýchodní
části je klenba paprsčitá. Klenební žebrajsou podepřena
na konzolách osazených v obvodovém zdivu. Je sice
pravděpodobné, žekonzoly byly osazeny do zďiva jlž pří
jeho ýstavbě, ale zatim to není nijak doloženo. Jisté
však je' že k vložení klenby došlo po určitém odkladu.
Na stavbě se to projevilo tím, že obvodové zdivo naď
nynější klenbou je pokry.to omítkou s bílým nátěrem. Je
tedy zÍejmé, že kostel byl po nějakou dobu používán bez
klenby. Pro hodnocení krovu presbyteria má velký vý-
znam skutečnost, že omítka v několika místech pŤekťyvá
pozednici krorrr osazenou k rmitřnímu líci zdiva. Sou-

'' J Varhaník, Pozustatky románského zasřešení kostela sv.
Martina vBernarticích, Zprálry památkové péče 53, 1993,
s.122-124.
12 Původní podoba závěru kostela můžebýtzjištěnajen arche-
ologickým qizkumem. Pravděpodobně sejednalo o apsidu.

o J. Sommer, Několik technických poznámek k moŽnostem
dendrochronologické datace stavebních památek, Zptávy pa_
mátkové péče 58, 1998, č' 4, příloha' s. XLII.
" J. Varhaník - J. Noll, Kostel sv. Jiljí v Heřmani, Pruzkumy
památek 4,1997' č. 1, s. 37.
'0 Nu ww*.,oofs.tz jsou v Loukově správněji datovány rokem
1632 trámy krovu presbyteria.
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obr. 7: Bernartice (okr' Písek), kostel sv. Martina, krov
presbyteria. Ztipadní čóst krclvu u střešního štítu nad
t ri umfólním ob louke m (Jbto J. S omme r 1 99 9 ).

obr. 9'. Bernartice (clkr. Písek), kostel sv. Martina, kroy
presbyteria. Východní čtíst s viditelnou plnou vazbou i
vzpěrami ,,V,, v mezilehlých vazbóch (foto J. Sommer
1999).

vislost ostatních trámů s pozednicí svědčí o tom, Že celý
krov je intaktní' Krov byl tedy vztyčen po dokončení
obvodového zdiva presbyteria, připojeného dodatečně
krománské lodi. Z hIediska slohového lze výstavbu
presbyteria zaŤadlt do období vrcholné gotiky, přesněji
asi do prvních dvou desetiletí druhé poloviny 14. století.
Jednoduše formované články klenby mohly vzniknout

1,66

obr 8: Libínské Sedlo (okr. Prachatice), kostel sv. Anny,
krov presbyteria. Průhled kroyem k zíLpadu; v pozadí štít
nad vítězným obloukem (foto J' Sommer 2000 ).

obr ]0: Libínské Sedlo (okr. Prachatice), kostel sv. Anny,
krov presbyteria. Schéma plné příčné vazby a podélného
zavětrovdní (zaměření J' Sommer 2000).

s nevelkým zpožděním, nepochybně ještě během druhé
poloviny 14' století.

Vzhledem k subtilitě trámů kror,.u nebyl prozatím
prováděn odběr vzorků pro dendrochronologii, jelikož je

velmi pravděpodobné, Že v důsledku malého počtu zjiš-
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těných letokruhů nebude možno dojít ke spolehlivé data-
cl. --

Z pŤipojené schematické dokumentace vyp|ývá, že
krov je uspořádán poměrně neobvyklým způsobem. Plná
vazba vcelku odpovídá známému uspořádání pozdně
goticlcých krovů. Krokve jsou do|e vyzIuženy patními
pásky a asi v polovině délky jsou spojeny hambalkoým
trámem. osou vazby probíhá svislý sloupek, od jehož
spodní třetiny stoupají šikmé (''klasové'') vzpěry ke kro-
kvím, přičemž |ďíži haruhalkoý trám. Pod hambalko-
vými trámy jsou sloupky překříženy podélnou vaznicí.
Yazné trámy spočívají na zdvojených pozednicích' Ná-
mětkyjsou snad pozdější' Pod sloupky neprobíhá podél-
návaznice. Spodní konce sloupků ovšem nejsou spojeny
s vaznými trámy pásky.

Poměrně neobvyklé je uspořádání mezilehlé příčné
vazby . Y této v azbě j e oproti p|né v azbě r,ynechán pouze
jediný prvek, totiž střední sloupek. Důsledkem toho je'
že se spodní konce klasových vzpěr prostě dotýkají svý-
mi šikmo seříznuými konci (nelze vyloučit, že jsou
spojeny nějakým čepem). V podélném směru je krov
rozdělen plnými vazbamj do dvou polí a jedné poloviny.
Poloviční pole je na západnim konci krolu u střešního
štítu nad triumfálním obloukem' V obou plných podél-
ných polích je podélné zavětrováni v}tvořeno ondřej-
skými kříži, jejichž prunik |eží naď hambatkoými trá-
my. V západúm polovičním poli jsou vloženy šikmé
vzpěry spojené v hambalkové vaznici; tvoří tak zdrob-
nělou polovinu onďejského kříže.

Krov presbyteria kostela v BernarticíchLze na zá-
kladě předběžného vyhodnocení zařadit mezi nejstarší
dochované dosud plně funkční kroly v Čechách. Úko-
lem dalších ýzkumů bude zejména stanovit, nakolik
bylo vložení ''V'' v4)ěr do mezilehlých vazeb atypické,
případně zda sejednalo o řešení spíše ojedinělé.

Krov lodi kostela v Libínském Sedle (u Prachatic)
nese četné stopy postupně vkládaných doplňků; některé
původní prvky byly naopak později rryjmuty.'o Krov lodi
má vcelku oblyklé pozdně gotické schéma se dvěma
patry hambalku' pod nimiž jsou střední sloupky kšíženy
vaznicemi. od spodní části slouplď stoupají ke krokvím
šikmé vzpěry přetínající spodní hambalky. Spodní konce
sloupků byly spojeny s vaznými trámy pásky. Podélné
zauptrováni obstarávají ondřejské kšiže v jedné úrovni
pÍetinajici obě vaznice a pÍekřížené nad spodním ham-
balkovým trií,mem mezilehlé v azby, Dendrochronologic-
ká anaIýza sice nestanovila stáří trámů se Stoprocentní
jistotou, a|e označi|a jako pravděpodobný termín jejich

.' Mám ovšem dojem, že vpodobných případech by mohli
odborníci v oboru dendrochronologie přihlédnout ke z6žení
pásma pro dataci a z\,"ýšit tak naději na úspěšnou dataci.
V krovu kostela v Bernarticích došlo v pozdější době k výměně
někteých prvku a dalším drobným zásahům. Bylo r,yměněno
několik paírích pásků u krokví a ze1ména celý onďejský Kíž
podélného zavétrováni mezi 7. a 2 plnou příčnou vazboll,
počítáno od západu. Na někteých vazných trámech jsou zho-
toveny dlaby, které nejspíše souvisejí s umístěním sankfusníku,
pos|éze opět odstraněného.
'" U někteých účastníků příprav zamýšlené opravy proto
vznlkaI dojerr1 že krov je novodobý, ovšem zhotovený
s vyuŽitím části starších trámů.

DĚJINY STAVEB 200]
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obn ]]: Písek, kostel Narození Panny Marie, Model
krovu hlavní lodi a presbyteria z r 1929, uložený ve
sbírkách Prócheňského muzea v Písku' Schéma plné
příčné vazby nad západním polem hlqv.ní lodi a podélné-
ho zavětrování v ose (měření J. Sommer 2000, kresba
2001).

kácení rok 1458. Z hlediska typologie se to jeví jako
velmi pravděpodobné. Zápaďní vazba krovu byla spojo-
vána z vnější strany stavby a teprve dodatečně by|a za-
l<rýazďěným štítem.

Krov presbýeria je konstrukčně pÍíblzný, ovšem
nahradil starší konstrukci, jak o tom svědčí ohraničení
omítky nad nižší střechou presbyteria, patmé dnes
v podkroví. oproti kroi,u lodi je jedinou výaznější od-
lišností doplnění podélného zavětrování pásky, které
spojují dolní konce slouplď se střední vaznici. Kácení
kmenů pro trámy tohoto krol.u bylo dendrochronologic-
ky datováno rokem 1532. Lze tedy předpokláďat, že
starší krov presbyteria byl současný s krovem lodi. Vý-
měna byla asi lynucena poškozením původního kror,u
živelni pohromou nebo chátráním po zanedbáni úďržby.
Také tento krov se tedy přizpůsobil tradičnímu pozdně
gotickému konstrukčnímu systému.

Krov děkanského kostela v Písku zanlk|pÍi opravě
stavby v roce |929. PÍedjeho likvidací byl ovšem zho-
toven model' kteý je v současné době uložen v depozitá-
ři Prácheňského muzea v Písku' Model zhotovil roku
1926 mistr tesař V. Bláha. Krov hlavní lodi i presbýeria
tvořila jednotná konstrukce' oď úž se lišil jen krátlcý
úsek při západnim štítu v místech' kde krov nemohl bý
uložen na pozednice, jelikož po stranách hlavní lodijsou
připojeny věže.

Krov zápaďního pole hlavní lodi mezi věžemi má
charakteristickou pozdně gotickou konstrukci. Mezi
plnými vazbami je vžďy jedna mezileh|á vazba, v niž
jsou krokve spojeny pouze spodním vazným trámem
a dvěma patry hambalkových trámů' Spodní hambalkový
trám je podepřen podélnými stolicemi se sloupky stojí
cími na vazných triímech plných vazeb. Stolice jsou
v příčném i podélném směru zavětrovány pásky. Krokve
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obr' ]2: Písek, kostel Narození Panny Marie. Model krovu hlavní lodi a presbyteria z r. 1929, uložený ve sbírkách

Prácheňského muzea v Písku' Schéma plné příčné vazby nad hlavní lodí a presbyteriem, schéma mezilehlé 
.vazby

a podéln.ého zavětrování v ose (měření J. Sommer 2000, kresba 2001).

0

Ť*, ih,+ vol"ťea od r {p'v ďoXa -vaA/eé cd e.

obr. ]3: Českó Kamenice (okr. Děčín), kostel sv. Jakuba Většího, krov lodi; starší konstrukce z doby před rozšířením

kostela. Schéma plné vazby, vezděné do hmoý západního štítu, plné vazby před východní stěnou věže a plné vazby

č. ,,X,, (zaměření J, Sommer 2000).

|.t p" v. ad "tL * pl" ť.a al .>.

í0m

plďch vazeb jsou podepřeny Ve dvou urovních šikmými
vzpěrami zakotvenými ve středním sloupku. Podélné
zavétrováti krolu obstarávají zďvojené ondřejské Kíže,
spojující v ose kro'u.u střední sloupky plných vazeb.
Střední sloupky jsou dole spojeny se spodní vaznicí
pásky. Je pravděpodobné, že krov této části hlavní lodi
vznikl na konci 15. století současně s ýstavbou jižní

věže. Vzhledem k dlouhodobému použivání konstrukč-
ních typů krovů není vyloučeno, že tuto podobu krov
dostal po požáruvěže roku 1555' kdy mohlo dojít k jeho

poškození, Je pravděpodobné, že mnohé okolnosti by
bylo možno lépe posoudit na skutečné konstrukci' u níž
by rorměž bylo možno provést dendrochronologickou
dataci. V době ýstavby krovu nad zápaďnim polem

hlavní lodi zÍejmě byl nad ýchodní částí lodi a presby-
teriem ponechán starší krov.

Krov wýchodní části hlavní lodi a presbyteria byl
zÍejmě dodatečně připojen k samostatnému krovu nad
zápaďnim polem hlavní lodi. Podle všeho musel nahradit
chátrajíci starší gotickou konstrukci, která před tím byla
ponechána pÍi zřizení pozdně gotického kror,u západního
pole hlavní lodi. Podle modelu měl krov nad lodí a pres-
býeriem formu, kterou lze intetpretovat jako přechodo-

ý útvar mezi pozdně gotickým a barolorím typem. Pro-
jevuje se to použitím archaičtějšího středního sloupku
v plných vazbách v kombinaci s šikmými vzpěrami kro-
kví a podélným zavětrovánim zdvojenými ondřejskými
|ďiži v ose ktor,rt, zatimco ve spodní části krovu má
stolice šikmé sloupky podepřené šikmými patečními
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obr. 14. Ceskó Kamenice (okr. Děčín), kostel sv. Ja-
kuba Většího, krov lodi; starší konstlakce z doby před
rozšířením kostela. Severní část západního štítu lodi
mezi úrovněmi prvních a druhých hambalků (foto
J. Sommer 2000).

obr. ]6 Ceská Kamenice (okr Děčín), kostel sv Jakuba
Většího' krov lodi; starší konstrukce z doby před rozšíře-
ním kostela. Vrchol staršího západního štítu lodi. Před
štít byla dodatečně připojena konstrukce krovu při rozší-
ření kostela (foto J. Sommer 2000).

obr. 15.' Ceská Kamenice (okr. Děčín), kostel sv. Ja-
kuba Většího, krov lodi,. starší konstrukce z doby před
rozšířením kostela. Jižní ukončení hambalkového trá-
mu a rozpěry ležaté stolice jedné z plných vazeb (foto
J. Sommer 2000).

ních' Spodní hambalkové trámy leží na podélných vazni-
cích stolic. Pozoruhodné je, že šikmé sloupky stolic
nejsou pod hambalkoými trámy spojeny rozpěrou. Na
jednu plnou vazbu připadaji vžďy dvě mezilehlé vazby,
v nichž jsou hambalkové trámy spojeny s krokvemi
šikmými patečními vzpěraml, polohou odpovídajícími
dlouhým šikmým vzpěrám krokví v plných vazbách.
Hybridní konstrukce obsahuje značné množství nekon-
venčních prvků, takže se jeví jako velmi pravděpodobné,
že přeď svou likvidací obsahovala části pocházející snad
ze Í4. či 15. století. Lze soudit, že v 16. či 17. století
krov již cháftal, a byl proto doplněn někteými noými
prvky, jiné původní zase byly odstraněny. Je však možné
přijmout i vysvětlení, Že krov vznikl v pozdtě renesanČ-
ním nebo raně barokním období jako směsice modemích
a archaických prvků, neboť takové smíšené konstrukce
se lyskytovaly dosti často' Bohužel asi již nebudeme
schopni rozhodnout v této věci s konečnou platností,
neboť k tomu by bylo zapotřebí podrobné prohlídky
konstrukčních uzlů původního krovu.

Koste| sv. Jakuba VětŠiho v České Kamenici je
městský trojlodní síňový cÍlrám, vybudovaný v nynější
podobě těsně po roce 1600' Staršího původu je kostelní
věŽ stavěná kolem roku 1550. ZÍejmě jtž z konce |4
století pocházi část západní stěny kostela s gotickým
portálem. Současně s ýstavbou věžebyl kolem polovi-
ny 16. století přestavěn celý kostel. Jeho rozměrná ob-
délná 1oď zÍejmě pocházela z gotické stavby' byla však
zýšena' Po roce 1600 byl tento kostel až na věž a zá-
padní stěnu zcela zboÍen. Uvnitř starší lodi však byly
nejprve postaveny mezilodní arkády nového kostela,
jejichž roztečby|a menší než šířka dosavadní lodi. Nad
pilíři arkád byly do podkroví vestavěny jednoduché
pilíře, které dosáhly až poď hambalkové trámy staršího
krolrr, které byly podepřeny na podélných trámech ulo-
žených na zďěných pilířích. Při rozšíření kostela tak
zůstal starší krov na svém místě. Při úpravách, které
měly umožnit osazení nového většího kror'u na starší
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obr' ]7: Česká Kamenice (okr. Děčín), kostel sv. Jakuba
Většího, l<rov lodi; starší konstrukce z doby před rozšíře-
ním kostela. Střední část lrrovu u západního střešního
štítu. Uprostřed je zachována podélná vaznice probíhají-
cí pod prvními hambalkovými trámy' Na této vaznici jsou

zachovány zbytlql odřezaných trómů z ondřejských křížů
podélného zavětrování v ose (foto J' Sommer 2000).

konstrukci, byl částečně zachován. Naštěstí později ne-
došlo k navrhovanému odstranění ''zbýečných'' trámfi.''

Do jíhozápadního koutu lodi zasahuje částí své
hmoty mohutná věž. Y důsledku toho jsou pÍičté vazby
krolu v těchto místech na jlžni straně zkráceny. Krov
musel být vynesen na trámech, které byly zčástí zakoÍ-
veny do zdiva věže. Západti vazba krovu je obsažena ve
vnitřním |icí zdlva střešního štítu' To teďy znamená, že
krov byl postaven před lyzděním štítu, čemuž odpovídá
i skutečnost, že spoje vazby by|y provedeny pláty ze
západti Strany, a jsou proto ukryty ve štítovém zdivu.
Složiý systém vazby je patmý z připojeného schématu.
V ose vazby stojí sloupek, probíhající celou její výškou
akšížici dva hambalkové trámy i krátkou rozpěru krokví
pod vrcholem vazby. Na vazném trámu stojí po sffanách
středního sloupku dva sloupky podélných stolic, které
podpírají hambalkoý trám; tyto stolice lyztužova|y
spodní patro kroru jenv západní části lodi, ďo niž zasa-
huje"hmota věže. Na sevenií straně se ve spodním patru
va4by ptojevila i existenceIežaté stolice, neboť ke krok-
vi.je přiložen její šikmý sloupek podpírající vaznici Ii-
choběžníkového pruřezu' Sloupek ležaté stolice spolu
s krokví pŤetíná pásek směřující k hambalkovému trámu'
Pozednice se nezachovala, stejně jako spodní podélné
vaznice stojatých vazeh ve střední části krolu (ojejich
někdejší existenci v současné době svědčí jen stopy
pásku, které od sloupku směřovaly směrem dolů).

Nad prvním hambalkovým trámem stály opět
sloupky stojaých stolíc, jež měly pouze horní vaznice
podpírající konce druhého hambalkového trámu. Obě
spodní patravazby byla doplněna krátkými vodorovnými
příčkami mezi jednotlivými sloupky v polovině ýšky
pater. Konce příček jsou zapuštěny do sloupků. Jejich

15 Stavební vývoj kostela je doložen četnými archiwími zpná-
vami (archivní pruzkum realizova| P avel' Zahradník). Naznače-
ný vývoj krovu byl potvrzen dendrochronologickým rozborem'
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obr. ]8: Kostelec nad Vltayou (okr' Písek), kostel Naro-
zení Panny Marie, krov presbyteria. Schéma plné příčné
vazby a podélného zavětrování (zaměření J. Sommer
199e).

existence ňejmě souvisí s předpokladem obezdění vaz-
by, a tedy se vznikem svého druhu htánděné konstrukce'

Masivní podélné zavětrováni obstarával mohutný
systém ondřejských křížů v ose krovu. Trámy ondřej-
slcých křížů byly kotveny do středního sloupku a jejich
zbyilky se zachovaly ve vaznici lybíhající ze-středního
sloupku pod prvním hambalkovým trámem.16

Východně od věže j1ž byIy vazby lyvinuty sou-
měrně mezi oběma podélnými stěnami lodi. Dokumen-
tované příklady zachycuji dvě základní varianty plných
vazeb'Y jednom případě jsou sloupky ležaté stolice pod
homími konci spojeny rozpěrou. V důsledku toho je řada
pásku složitě spojena s rozpěrou i s hambalkovym rtá-
mem. Nad hambalkovým trámem stojí po stranách dvě
stojaté stolice odpovídající stolicím druhého patra vazby
v zápaďním štítu. Ve druhém případě nejsou horní konce
sloupku ležaté stolice spojeny rozpěrou. Naopak ve
spodním patře byl doplněn příčný ondřejslcý Kíž.

Ve ýchodní třetině délky původní lodi se zacho-
valy dvě těsně sousedící plné vazby. Na jejich trámech
se ve střední části zachovaly stopy po svislých trámech
apo stranách dlaby po šikmých.trámech sledujících
v určité vzdálenosti směr krokví' ZÍejmě se jedná o kon-
strukci sanktusníku. Přitom se zdá, že sanktusník byl
ponechán na svém místě i po rozšíření kostela. Projevilo
se to tím' že pod místem sanktusníku je v cihelné klenbě
trojlodí v|ožena kamenná zdéÍ, jíž zřejmě procházeI
pÍovaz od zvonu do nitra lodi.',

Na východním konci staršího krovu se zachoya|a
původní vazba prakticky kompletně. V jejích trámech
jsou vyhloubeny drážky, které nepochybně sloužily
k upevnění něja(ých příček (|ati?), které nejspíše wztll-

'o Celá konstrukce krol'u je mimořádně komplikovaná a obsa-
huje řadu odchylek mezi jednotliými vazbami' Komplexní
zhodnocení by lyžadovalo provedení nadmíru obtížných rrĚ-
řičshých prací, jejícl:ž realtzace nebyla v mých možnostech.
,, Za1ímaým detailem je, Že rub klenby vokolí zděře je ztač-
ně sešlapán, což znamená, že v těchto místech se častěji pohy-
bovali lidé. Zprávy o zrušení sanktusníku pocházejí až z 79
sto1etí
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žovaly ýplň polí mezi trámy' Štít byl tedy zÍejmě lza-
vřen lehčí hrázděnou ýplní.18

Při rozšiřování kostela by|y ze staršího krolu po-
nechány rozpéry |ežatych stolic, hambalkové trámy ve
spodní úrovni a na nich stojící stojaté stolice podpírající
konce horního patra hambalkoých trámů' Na vamice
stolic horního patra krolu byly položeny nové hambal-
kové trámy většího krolu. Noý krov byl rozvinut kolem
starší konstrukce, o niž byl zčástt podepřen. Kostel byl
ovšem podstatně prodloužen i ýchodním směrem. Zde
byla rozvinuta rovněž velmi pozoruhodná konstrukce se
systémem stoj atých stolic. 19

Stručně charakÍerizovaný krov starší lodi z polovi-
ny 16. století mohl souviset s jednoduššími konstrukcemi
krovů v Benešově nad Ploučnici a na Lemberku. iež
uvádí J. Bliiha.2o Krov kostela v České Kamenici zÍejmě
patří k přechodovým konstrukcím, u nichž se nejprve
užíva|y ležaté stolice ve spodních patrech krovů' pÍlčcmž
podélné zavětrováni zajišťoval mohutný systém ondřej-
slcých křížů v podélné ose střechy'

Pozdně gotické schéma bylo použito například i u
krovu nad lodí a presbyteriem kostela v Kostelci nad
Vltavou, jehož trá^my byly dendrochronologicky datova-
né do roku 1666,., Je pravděpodobné, že náhradu starší
konstrukce si vyžádalo poškození stavby za tŤiceti\eté
války' Nad křížením byla současně vložena příčná sed-
lová střecha' která byla zřejmě odstraněna v souvislosti
s přístavbou bočních oratoří po stranách lodi. Celý krov
je zajimaý velmi dobře zachovaným číslováním příč-
ných i podé|ných vazeb.

Pro ilustraci možností zvoleného způsobu záWesu
krovů jsem vyrržil typově starší gotické a renesanční
konstrukce. obdobným způsobem je možno schematizo-
vat i mladší krovy, dle mého stejně srozumitelně. Jsem
přesvědčen, že představený způsob zákresu by mohl být
při studiu krovů užíván v širším měřítku.

Pokud by vznikla shoda na způsobu provedení jed-
noduchých kreseb' velmi pravděpodobně bychom mohli
mít rychleji k dispozici větší množství studijniho materi-
álu, kteý by nás přitom nenechával na pochybách
o důležiých detailech, jež se při větším zjednodušení
kresby ztratí.

18 Tato situace umožnila pruzkumem podkroví stanovit rozsah
starší lodi' zřejmě 1iž gotického původu.
'o oba krovy byly datovány dendrochronologicky' Starší krov
je sestaven zďev, kácených vr. 1551, rozšířený kostel byl
opatřen krovem zdřev kácených r 1599; podle listinných
zpráv byl ovšem krov svázán aŽ r. 1604'

'Ó J. Bláhu, cit. v pozn.l, s. 220. ovšem ze schémat, kterájsou
tam uvedena, vyplyvá, Že sloupky ležaých stolic byly spojeny
středními vazticemi. Ze situace na sevemí strané západni
vazby v Ceské Kamenici lypýá, že zde taková vaznice chy-
bě1a
2l J. Adámek - J' Varhaník, Nové poznatky o stavebním vývoji
kostela Narození Panny Marie v Kostelci nad Vltavou, Pru-
zkumy památek7,2000, č' 2, s.212.
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Anmerkung za den Untersuchungen und
Dokumentationen historischer Dachwerke
Jan Sommer

Der Beitrag enthált eine teilweise Korrektur von friiher
publizierten Informationen iiber einige historische Dácher,
bringt aber auch einzelne Erkenntnisse aus den Untersuchun-
gen, die in den letzten Jahren durchgefÍihrt wurden. Gleichzei-
tig wird die Methode einer einfachen graphischen Ausfthrung
der Konstruktionsschemata von Dachwerken zur Diskussion
vorgelegt. Die einlinigen Stabschemata sind mit Symbolen
eÍEánzt, die recht tibersichtlich die technische Ausbildung der
Konstruktionsknoten unterscheiden. Es scheint, dass die Ty-
penschemata, bei denen einstweilen die Detailsymbole der
Dachwerke meistens nicht erscheinen, auf diese oder eine
ithnliche Weise genauer als bisher prásentiert werden kónnten.

ABBTLDUNCEN

Abb. 1: Schema ausgewáhlter Konstruktionsknoten an histori-
schen Dachwerken und die entsprechenden Symbole (Zeich-
nung J. Sommer 20OL).
Abb.2: Cižová (Kreis Písek), Kirche zu St. Jakob dem GroBen,
Dach des Chors. Schema des Bindergespiirres und Wind-
Lángsverbands (AufmaB J. Sommer 1999).
Abb. 3: Cížová (Kreis Písek), Kirche zu St. Jakob dem GroBen,
Dach des Chors. Ostlicher Teil des Dachs und Durchblick zum
Ostgiebel des Chors mit offensichtlicher Aufmauerung (Foto J.
Sommer 1999).
Abb. 4: Loukov (Kreis Havlíčkův Brod), St.-Margareten-
Kirche, Dach des Schiffs. Schema des Bindergespárres' des
Zwischengespárres und des Wind.Lángsverbands (nach einem
AufmaB des Denkmalsamts in Pardubice von 1997, Zeichnung
J. Sommer).
Abb' 5: Loukov (Kreis Havlíčkuv Brod), St.-Margareten-
Kírche, Dach des Chors. Schema des Bindergespárres und des
Wind-Liingsverbands (Zeichnung J. Sommer 2001).
Abb. 6: Bemartice (Kreis Písek)' st.-Martins-Kirche, Dach des
Chors. Schema des Bindergespárres, des Zwischengespárres
und des mittig angeordneten Wind-Lángsverbands (AufmaB J.
Sommer 1999).
Abb. 7: Bernartice (Kreis Písek)' St.-Martins-Kirche, Dach des
Chors. Westlicher Teil des Dachwserks am Dachgiebel tiber
dem Triumphbogen (Foto J. Sommer 2000).
Abb' 8: Libínské Sedlo (Kreis Prachatice), St.-Anna-Kirche,
Dach des Chors. Blick durch das Dach nach Westen; im Hin-
tergíund Giebel iiber dem Triumphbogen (Foto J. Sommer
2000).
Abb. 9: Bernartice (Kreis Písek)' St.-Manins-Kirche, Dach des
Chors. Ostlicher Teil mit sichtbarem Bindergespiirre und V-
Streben im Zwischengespiirre (Foto J. Sommer 1999).

Abb. 10: Libínské Sedlo (Kreis Prachatice), St'-Anna-Kirche,
Dach des Chors. Schema des Bindergespárres und des Wind-
Lángsverbands (AufmaB J' Sommer 2000)'
Abb. 11: Písek' Mariá-Geburts-Kirche. Dach des Hauptschiffs
und Chors, Modell von 1929, hinterlegt in den Sammlungen
des Prácheňslcý-Museums in Písek' Schema des Bindergespiir-
res tiber dem Westjoch des Hauptschiffs und des mittig ange-
ordneten Wind-Lángsverbands (AufmaB J. Sommer 2000,
Zeichnmg20Ol).
Abb. 12: Písek' Mariá-Geburts-Kirche' Dach des Hauptschiffs
und Chors, Modell von 1929, hinterlegt in den Sammlungen
des Prácheňslcý-Museums in Písek. Schema des Bindergesp2ir-
res iiber Hauptschiff und Chor, Schema des Zwichengespárres
und des mittig angeordneten Wind-Lángsverbands (AufmaB J'
Sommer 2OOO, Zeichntng 200 1 ).
Abb. 13: Ceská Kamenice (Kreis Děčín), Kirche zu St' Jakob
dem GroíJen, Dach des Schiffs; áltere Konstruktion aus der Zelt
vor der Erweiterung der Kirche' Schema des Bindergespárres,
das in den Westgiebel eingemauert ist, des Bindergespárres vor
der Ostwand des Turms und des Bindergespiirres Nr. ,,X"
(AufmaB J. Sommer 2000).
Abb. 14: Česká Kamenice (Kreis Děčín), Kirche zu St. Jakob
dem GroBen, Dach des Schfffs; ?iltere Konstruktion aus der Zeit
vor der Erweiterung der Kirche. Nórdlicher Teil des Westgie-
bels des Schiffs zwischen der ersten und zweiten Kehlbalken-
lage. (Foto J. Sommer 2000).
Abb' 15: Česká Kamenice (Kreis Děčín), Kirche zu St. Jakob
dem GroBen, Dach des Schiffs; áltere Konstruktion aus der Zett
vor der Erweiterung der Kirche. Stidliches Ende eines Kehlbal-
kens und einer Strebe des liegenden Dachstuhls an einem
Vollbinder (Foto J. Sommer 2000).
Abb. 16: Česká Kamenice (Kreis Děčín), Kirche zu St Jakob
dem GroBen, Dach des Schiffs; áltere Konstruktion auš der Zeit
vor der Erweiterung der Kirche. Oberer Teil des Westgiebels
des Schiffs. Im Ztge der Erweiterung der Kirche wurde die
Dachkonstruktion nachtráglich vor dem Giebel angeschlossen.
(Foto J. Sommer 2000).
Abb. 17: Ceská Kamenice (Kreis Děčín), Kirche zu St. Jakob
dem GroBen' Dach des Schiffs; áltere Konstruktion aus der Zeít
vor der Erweiterung der Kirche. Mittlerer Teil des Dachwerks
am westlichen Giebel des Dachs. In der Mitte ist die Pfette
erhďten geblieben, die unter den ersten Kehlbalken verláuft.
Auf dieser Pfette sind die Reste abgeschnittener Balken der
zum mittig angebrachten Wind-Lángsverband gehórenden
Andreaskreuze erhalten geblieben (Foto J. Sommer).
Abb. 18: Kostelec nad Vltavou (Kreis Písek), Mariá-Geburts-
Kirche, Dach des Chors. Schema des Bindergespárres und des
Wind-Liingsverbands (AufmaB J. Sommer).

( Ubersetzung P. Zieschang )
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