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Historie vûÏí
Jan KARÁSEK

Existence objektu na rohu Malostranského námûstí a Letenské ulice je doloÏena uÏ z konce
14. století, kdy v tomto místû stával v˘znaãn˘ dÛm
pánÛ ze ·ternberka. Na poãátku husitsk˘ch válek
dÛm vyhoﬁel a zpustl, aÏ roku 1478 jej koupila obec
malostranská a postavila zde novou radnici. O sto
let pozdûji do‰lo k její první pﬁestavbû, jak je zachycena na Sadelerovû prospektu z roku 1606. Stavitelem byl pravdûpodobnû Jan Kampion de Bossi.
Radnice tehdy netvoﬁila jednotn˘ celek, ale skládala se z vûÏovité nároÏní dvouposchoìové ãásti
a lehce ustupujícího jednopatrového jiÏního dílu.
Na poãátku roku 1617 se zaãala pﬁipravovat
pﬁestavba radniãní budovy tak, aby vzniklo dílo

1

zcela mimoﬁádné, které by imponovalo sv˘m v˘jimeãn˘m architektonick˘m zjevem. V roce 1628
bylo rozhodnuto o vyzdviÏení tﬁí vûÏí, aby byl zdÛraznûn v˘znam objektu. Tato podoba je znázornû-

vnitﬁním dvorem a zajímavé je, Ïe stﬁední vûÏ má

Obr. 1. Praha-Malá Strana, dÛm ãp. 35/III, b˘valá Ma-

na na Hollarovû prospektu, zachycujícím stav

jehlancovitou stﬁechu. RovnûÏ ikonografické do-

lostranská radnice. Pohled od severozápadu na dochova-

z roku 1636. Tehdy mûla radnice západní fasádu

klady z let 1791 a 1794 zobrazují stﬁední vûÏ

nou vnûj‰í podobu severního ‰títu a zbytku severov˘chodní

ukonãenu dvûma ‰títy a tﬁemi vûÏemi s bánûmi,

s jehlancovitou stﬁechou. Tyto rytiny se v‰ak vy-

vûÏe. (Foto M. Panáãek, 2007)

které se dochovaly aÏ do roku 1826.

znaãují jistou dávkou schematizace a v detailu se

Dne 30. listopadu 1826 bylo zaÏádáno o schválení nákladÛ na snesení radniãních vûÏí. Tato úpra-

li‰í od dochované ãásti atiky na severní stranû
budovy smûrem do Letenské ulice.

Mezi vûÏemi jsou umístûny na postamentech
dva pilastr y, nesoucí plochou pásovou ﬁímsu

va byla charakterizována jako nutná a neodkladná.
Souhlas byl vysloven aÏ za rok, dne 29. 11. 1827.

Dochované architektonické detaily

s mohutn˘mi asymetrick˘mi volutami, jeÏ jsou

Ke snesení vûÏí a ‰títÛ do‰lo roku 1828 za vedení

Z boãního prÛãelí do Letenské ulice, kde se

tvoﬁeny jednou volutovou sponou vpravo a dvûma

dochovala ãást pÛvodního zdiva nároÏní vûÏe, lze

symetricky poloÏen˘mi útvary vlevo. V polích vy-

vyãíst kompozici jednotliv˘ch architektonick˘ch

mezen˘ch pilastr y jsou tﬁi obdélníková okna

Popis pÛvodních vûÏí

detailÛ pÛvodních vûÏí. Lev˘ nároÏní díl atiky je

s omítkov˘mi ‰ambránami.

Nad hlavní ﬁímsou probíhala nízká atika, z níÏ

obdélníkov˘, ãlenûn˘ pﬁi obou stranách drobn˘mi

vyrÛstaly na rozích men‰í vûÏe a uprostﬁed prÛ-

schematizovan˘mi pilastr y s volutami a kanelo-

Nové architektonické detaily

ãelí vût‰í a vy‰‰í vûÏ s cibulovit˘mi stﬁechami, lu-

van˘m dﬁíkem, které spoãívají na vystupujících

V souvislosti s ﬁe‰ením západní fasády (do Ma-

cernami a cibulkou. V ãelní zdi krajních vûÏí bylo

postamentech a jednodu‰e profilované parapetní

lostranského námûstí) je tﬁeba navrhnout nûkteré

uprostﬁed obdélníkové okno a stﬁední vûÏ mûla

ﬁímse. Pilastr y nesou pomûrnû hmotné kladí

detaily, které není moÏné pﬁevzít z dochovaného

zaklenutá okna ve dvou patrech nad sebou. Mezi

s ﬁímsou, krytou prejzy. Ve stﬁedu tohoto pole je

severního prÛãelí. Inspiraci lze hledat v dostup-

vûÏe byly vloÏeny dva ‰títy, opatﬁené rovnûÏ ob-

obdélníkové okno s kamenn˘m profilovan˘m

n˘ch prospektech a vedutách, které zobrazují po-

délníkov˘mi okny. Hmoty vûÏí i ‰títÛ byly z obou

ostûním. NadpraÏí je zdobeno volutami, ve stﬁe-

hled na západní fasádu s pÛvodními vûÏemi. Zá-

stran lemovány volutov˘mi kﬁidélky, v jejichÏ sty-

du zdviÏen˘mi a ukonãen˘mi reliéfním motivem

roveÀ je tﬁeba studovat analogické detaily na

ku byl umístûn nízk˘ sloupek s kuÏelovitou hlavi-

vázy. Stejnû je ﬁe‰ena atika i za nároÏím, smû-

jin˘ch stavbách architekta Filippiho z tohoto ob-

cí. ·títy byly ukonãeny nízkou ﬁímsou, nesoucí

rem do dvorního prÛãelí, takÏe obû ãásti vytváﬁe-

dobí a upﬁesnit tvarosloví ﬁe‰en˘ch detailÛ. Vo-

tympanon s prohnut˘mi rameny. Jejich rámování

jí prostorovû pÛvodní vûÏovit˘ motiv.

dítkem pro tvarosloví prvkÛ mÛÏe b˘t i podrobn˘

stavitele Josefa Kaury.

bylo ve vrcholu stoãeno do sdruÏen˘ch volutek.

PrÛãelí pokraãuje ve spodní ãásti parapetem,

rozbor plastick˘ch prvkÛ na severním prÛãelí.

Uprostﬁed tympanonu byla umístûna oválná

vymezen˘m ﬁímsou a ãlenûn˘m tﬁemi postamen-

Architektonické detaily, které je tﬁeba upﬁesnit,

okénka.

ty, jeÏ tvoﬁí geometrick˘ stﬁed prÛãelí, ukonãené-

jsou dle vztahu k jednotliv˘m ãástem stﬁechy sepsány do ãtyﬁ oddílÛ:

Jak jiÏ bylo uvedeno, tato podoba vûÏí je za-

ho stejnou vûÏí pﬁi pravém nároÏí (roh Letenské

chycena na Hollarovû prospektu. Na or tografic-

ulice a Malostranského námûstí). Z vûÏe se za-

U krajních vûÏí (kde máme nejlep‰í informace

kém nárysu Josefa Hubera z roku 1769 je radni-

chovala pouze ãást prÛãelní zdi, ‰ikmo seﬁíznuté

díky dochované vûÏi v severním prÛãelí) je tﬁeba

ce podána jako ãtyﬁkﬁídlá budova s velk˘m

podle sklonu stﬁechy.

upﬁesnit tvar a v˘‰ku bání, otvorÛ v lucernû a bá-
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nû nad lucernou (cibulí), dále urãit v˘‰ku hrotnice

ké sedlové vik˘ﬁe se samostatnû svázan˘mi kro-

‰ích ﬁemeslnû kvalitnû proveden˘ch oprav

a navrhnout prvek, kter˘ ji ukonãí.

vov˘mi konstrukcemi.

a úprav. Vazné trámy krovu jsou bohatû polychro-

U stﬁední vûÏe je zapotﬁebí urãit tvar a umístû-

Krov hlavní ãásti stﬁechy má jednotnou kon-

mované a tvoﬁí souãást v˘tvarnû nároãnû ﬁe‰e-

ní lizény; upﬁesnit tvar a profilaci okna v prvním

strukci i provedení detailÛ. Z konstrukãnû-typolo-

ného renesanãního stropu nad tﬁetím podlaÏím.

patﬁe (tvar zaklenutí); urãit v˘‰ku druhého patra

gického hlediska jde o krokevní krov s hambalky

V podkroví jsou dále zakonzervovány nûkteré v˘-

vûÏe, upﬁesnit plasticitu jeho fasádních prvkÛ

podélnû vázan˘ leÏatou stolicí raného provedení,

znamné nálezové situace svûdãící o podobû za-

a urãit tvar a profilaci okna (tvar zaklenutí, kle-

jejíÏ pﬁíãné ztuÏující pásky do krokví a hambalkÛ

nikl˘ch prvkÛ – napﬁíklad zbytky omítek nebo otis-

nák); dále upﬁesnit tvar kuÏelek zábradlí okna

pﬁesahují. Konstrukce pouÏitá na relativnû velké

ky dal‰ích konstrukcí na vnitﬁních stranách

druhého patra vûÏe (kamenick˘ prvek); urãit pro-

rozpûtí a urãená pro tûÏkou keramickou krytinu je

zdûn˘ch ‰títÛ.

filaci ﬁímsy nad tímto patrem (pod bání); zpﬁesnit

v pln˘ch pﬁíãn˘ch vazbách zákonitû doplnûna je‰-

Hodnota krovov˘ch konstrukcí spoãívá pﬁede-

tvar a v˘‰ku bánû; stanovit v˘‰ku a ‰íﬁku lucerny

tû stﬁedov˘mi vû‰áky, jdoucími aÏ do hﬁebene

v‰ím v jejich pÛvodnosti a ucelenosti v rámci ar-

a navrhnout tvar otvorÛ. RovnûÏ je nutné urãit

stﬁechy. Krovy v˘bûÏkÛ na v˘chodní stranû jsou

chitektonicky v˘znamné stavby. Neobyãejnû vyso-

profilaci ﬁímsy nad lucernou a upﬁesnit tvar i v˘‰-

rovnûÏ hambalkové, opatﬁené dvojit˘mi stojat˘mi

ká je vypovídací hodnota jak vlastního krovu, tak

ku bánû nad ní (cibulí); urãit v˘‰ku hrotnice

stolicemi. Pozoruhodné je zde kﬁíÏové ztuÏení

i nálezov˘ch situací na nûj navazujících. Pﬁed dal-

a specifikovat velikost jejího ukonãujícího prvku.

krajních pﬁíãn˘ch vazeb pﬁiléhajících ke zdûn˘m

‰ími stavebními zásahy (i opravami) bude proto

‰títkÛm.

tﬁeba provést velmi peãlivou dokumentaci dotãe-

U vik˘ﬁe je tﬁeba upﬁesnit rozmûr y (vycházejí
z pln˘ch vazeb krovu); navrhnout tvar a polohu li-

Dosavadním pﬁedstavám o stavebním v˘voji

zény; urãit tvar a velikost okna vãetnû ‰ambrány,

radnice odpovídají i v˘sledky dendrochronologic-

také tvar a profilaci volut nad oknem i ‰títu vik˘ﬁe

kého datování, které stanovily dobu kácení jedlo-

vãetnû profilace voluty a tvaru oválného otvoru

vého a smrkového dﬁeva pouÏitého na hlavní kon-

nad ﬁímsou; navrhnout tvar a velikost soklu

strukci krovu do tﬁí po sobû jdoucích mimo-

a ãuãkÛ nad ‰títem (kamenick˘ prvek).

n˘ch míst a zji‰tûné poznatky zaﬁadit do souvislosti stavebnû-historického v˘voje objektu.
PrÛzkum zamûﬁen˘ na stopy po vûÏích a vik˘ﬁích

vegetaãních sezón vymezen˘ch lety 1615–1618.

Kromû stavebnû-historického hodnocení krovÛ

Posledním okruhem detailÛ je atiková zeì, kde

Tﬁi krovy vik˘ﬁÛ na v˘chodní stranû stﬁechy byly vy-

byl zpracován prÛzkum zamûﬁen˘ na stopy po vû-

je nezbytné navrhnout profilaci podﬁíznutí; urãit

robeny z jedlového a borového dﬁeva káceného

Ïích a vik˘ﬁích. Ten provedl Ing. Mlázovsk˘, kter˘

profilaci mezipolí (vãetnû zohlednûní jejich rÛz-

1618/19 (d). Krokve na západní stranû v místech

zároveÀ navrhl konstrukci obnoven˘ch vûÏí a vik˘-

n˘ch ‰íﬁek); stanovit tvar zaklenutí oblouku prÛto-

odstranûn˘ch vik˘ﬁÛ a také ãást krovu nad seve-

ﬁÛ, rovnûÏ zpracoval podrobn˘ projekt (dílenskou

ku de‰Èové vody i tvar, velikost a profilaci volut,

rov˘chodním nároÏím jsou zhotovené ze dﬁeva

dokumentaci) opravy pÛvodního renesanãního

jakoÏ i urãit tvar a velikost soklu a obeliskÛ (ka-

smrkÛ a jedlí pokácen˘ch na pﬁelomu let 1825

krovu a na stavbû se podílí také jako odborn˘ do-

menická práce).

a 1826.

hled pﬁi provádûní tûchto prací.

Pro krovové konstrukce z pozdnû renesanãní-

Cílem bylo nalézt stopy po odstranûn˘ch kon-

Stavebnû-historické hodnocení krovÛ

ho období je typick˘ individuální charakter dan˘

strukcích, pﬁípadnû stanovit jejich polohu a roz-

Stavebnû-historick˘ posudek na konstrukci

vzhledem ﬁemesln˘ch detailÛ. Provedení zdej‰ích

mûry. PrÛzkumem bylo zji‰tûno, Ïe stavební v˘voj

krovÛ zpracoval Ing. Bláha a vycházel z v˘sledkÛ

krovÛ ukazuje, Ïe jde o ‰piãkovou ﬁemeslnou prá-

objektu byl sloÏitûj‰í, neÏ pﬁedpokládá stávající

zprávy o dendrochronologickém datování krovÛ,

ci své doby. Svûdãí o tom napﬁíklad tesaﬁské spo-

stavebnû-historick˘ prÛzkum. Ze zji‰tûn˘ch stop

které bylo provedeno Ing. Kynclem v roce 2005.

je pouÏité na pﬁíãn˘ch páscích stolic, kde jsou

pﬁedkládáme následující hypotézu v˘voje objek-

Do dne‰ní pozdnû renesanãní podoby byla rad-

krytá plátování se sloÏit˘m tvarováním a s více-

tu:

nice pﬁestavûna v letech 1617–1622 snad stavi-

násobn˘mi jednostrann˘mi ozuby. LeÏaté sloupky

Hlavní konstrukce krovu byla dendrochronolo-

telem a kameníkem Janem Campionem Bossim

se na úrovni podéln˘ch rozpûr smûrem vzhÛru

gicky datována mezi roky 1615–1618. Do dne‰ní

podle návrhu Giovanniho Marii Filippiho. Stávající

roz‰iﬁují a pﬁechod je proveden ozdobnû tvarova-

doby se zachovala ucelená ﬁada ãíslovan˘ch va-

vzhled stﬁechy pochází z 20. let 19. století, kdy

n˘m nábûhem. Pokroãil˘ zpÛsob spojování prvkÛ

zeb s originálními tesaﬁsk˘mi znaãkami ã. 1–39.

byly pﬁi úpravách stavitelem Josefem Kaurou od-

reprezentují pﬁíãné rozpûry zaãepované do leÏa-

Krovy v˘chodních vik˘ﬁÛ byly vyrobeny ze dﬁeva

stranûny pÛvodní vûÏe a ‰títy nad hlavním prÛãe-

t˘ch sloupkÛ s jednostrann˘m ãelním zapu‰tû-

káceného v letech 1618–1619. Krokve na zá-

lím. Fasáda do Letenské ulice zÛstala v pÛvodní

ním. Naopak jako nevyzrálá se jeví úprava vaznic,

padní stranû v místech odstranûn˘ch vûÏí a vik˘-

podobû vãetnû hranolovitého vûÏovitého nástav-

které mají pravideln˘ ãtyﬁbok˘ tvar osazen˘ na-

ﬁÛ a ãást krovu nad severov˘chodním nároÏím

ce nad severov˘chodním nároÏím. Hlavní ãást ob-

stojato, coÏ vedle velkého oslabení hlav leÏat˘ch

jsou datované do let 1825–1826. Zdá se prav-

jektu je situována na nároÏní parcele v severov˘-

sloupkÛ vyÏaduje ‰ikmé pﬁipasování zavûtrova-

dûpodobné, Ïe v první, renesanãní fázi okolo ro-

chodním koutû Malostranského námûstí. Jedná

cích vzpûr. Tesaﬁské montáÏní ãíslování vazeb je

ku 1620 mûl objekt sedlovou stﬁechu se dvûma

se o tﬁípodlaÏní stavbu na obdélném pÛdor yse

provedené záseky v plo‰e trámÛ.

trojúhelníkov˘mi ‰títy, na západní stranû stﬁední

s del‰í stranou obrácenou smûrem do námûstí.

Ozdobná okosení na hranách nûkter˘ch prvkÛ

vûÏ a dva vik˘ﬁe, na v˘chodní stranû tﬁi sedlové vi-

Stﬁecha zakrytá prejzovou krytinou (ta je nyní se-

stejnû jako zbytky pﬁekládaného záklopového

k˘ﬁe. Koruna zdiva byla ukonãena na úrovni horní

jmutá a krov provizornû pﬁekryt plachtami) je na

stropu, ãásteãnû zapu‰tûného do prvních ham-

strany dne‰ních vazn˘ch trámÛ. ¤ímsa byla nese-

obou koncích opatﬁena polovalbami. Na západní

balkÛ, vedou k úvahám o intenzivnûj‰ím vyuÏívání

na vykonzolovan˘mi vazn˘mi trámy. Poloha vûÏe

stranû stﬁechy byly osazeny pultové vik˘ﬁe men-

podkrovního prostoru v minulosti. K technick˘m

a vik˘ﬁÛ odpovídá modulu krovu. Stﬁední vûÏ byla

‰ích rozmûrÛ, uspoﬁádané ve dvou úrovních nad

zajímavostem patﬁí provázání krovu s konstrukce-

umístûna mezi vazbami ã. 18–23, vik˘ﬁe mezi

sebou. Na v˘chodní stranû jsou provedeny tﬁi vel-

mi hrázdûn˘ch stûn o patro níÏe nebo ﬁada star-

vazbami ã. 7–14 a 27–32. Jejich ‰títové stûny by-

308
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ly vyzdûny z pískovcov˘ch blokÛ, boãní stûny vik˘-

stranûny, ‰títy západní stûny ubourány na úroveÀ

povány vzpûr y s ramenáty, a je ukonãena klem-

ﬁÛ byly pravdûpodobnû hrázdûné, zaloÏené na pl-

ﬁímsy, krov doplnûn pﬁíloÏkami a na západní stra-

píﬁskou makovicí a hrotem se znakem. Kr ytina

n˘ch vazbách. Stropní konstrukce vûÏe a vik˘ﬁÛ

nû nov˘mi námûtky. Na severov˘chodním nároÏí

bání je z mûdûného plechu na plném bednûní.

byla tvoﬁena protaÏen˘mi spodními hambalky.

byly ponechány obvodové stûny vûÏe a pultová

Plá‰È boãních stûn vûÏí bude pﬁedsazen pﬁed

Podkroví bylo vyuÏíváno k obytn˘m nebo hospo-

stﬁecha vûÏe zv˘‰ena aÏ na úroveÀ horní ﬁímsy,

nosnou konstrukci a ukonãen na bednûní hlavní-

dáﬁsk˘m úãelÛm, o ãemÏ svûdãí stopy po li‰tova-

zﬁejmû z dÛvodu zatékání. S tímto zásahem je

ho krovu (horní plocha krokví). Svislé nosníky

ném záklopu na úrovni dolních hambalkÛ

spojena trojúhelníková ‰títová stûna v˘chodní

plá‰tû budou spojeny s pﬁíãníky konstrukce vûÏe

a ozdobné okosení hran pohledov˘ch prvkÛ. Sto-

strany mezi zdivem vûÏe a komínem i zaatikov˘

rybinov˘mi spoji. Vnitﬁní bednûní bude provedeno

py po svisl˘ch nebo ‰ikm˘ch stûnách podkroví

Ïlab mezi komínem a severov˘chodním vik˘ﬁem.

ze ‰irok˘ch svisl˘ch fo‰en. Mezi nosníky plá‰tû

nebyly nalezeny. Podlaha podkroví byla vynesena

bude vloÏena tepelná izolace. Na vnûj‰í vodorov-

vû‰adlem krovu a vazné trámy, v severním traktu

Návrh konstrukce obnoven˘ch vûÏí a vik˘ﬁÛ

né bednûní bude pﬁichyceno husté laÈování, kte-

bohatû malované, tvoﬁily pohledov˘ strop.

·títové stûny vûÏí a vik˘ﬁÛ budou vyzdûny z ci-

ré vytvoﬁí nosnou vrstvu omítky.

Ve druhé fázi, pravdûpodobnû ranû barokní, byly

helného zdiva ‰íﬁky 450 mm na celou v˘‰ku. Me-

Konstrukce vik˘ﬁÛ budou zaloÏeny na pln˘ch

odstranûny renesanãní vûÏ i vik˘ﬁe, ﬁímsové konzo-

zilehlé ãásti s volutami budou mít ‰íﬁku 300 mm,

vazbách krovu. Boãní stûna vik˘ﬁe bude lichobûÏ-

ly vazn˘ch trámÛ byly zkráceny na úroveÀ fasády

v patû budou roz‰íﬁeny na 450 mm, na odskok

níková, její sloupky budou ãepovány do novû pﬁi-

a západní koruna byla zv˘‰ena o cca 600 mm a do-

bude uloÏena pozednice námûtkÛ. Stûny budou

loÏené krokve. Rámová ãelní stûna bude prove-

plnûna zdûnou ﬁímsou. V nadezdívce jsou zazdûna

zaloÏeny na stávající nadezdívce obvodové stûny

dena obdobnû jako u vûÏí. Nové krokve budou

dodateãnû kovaná táhla vazn˘ch trámÛ a podélné

zároveÀ s jejím lícem tak, Ïe pÛvodní ﬁímsa bude

v rovinû stﬁechy spojeny dvûma vaznicemi a on-

táhlo severní ‰títové stûny. Stﬁecha byla doplnûna

zachována.

dﬁejsk˘m kﬁíÏem. Plá‰È boãních stûn vik˘ﬁÛ bude

o polovalby. Novû byly postaveny dvoupatrová

Konstrukce vûÏí a vik˘ﬁÛ bude dﬁevûná, tesaﬁ-

vloÏen mezi nosnou konstrukci stûny, která bude

stﬁední vûÏ, jednopatrové vûÏe na nároÏích (jihozá-

sky vázaná. Hranolové konstrukce vûÏí budou za-

oboustrannû krytá bednûním. Vnitﬁní svislé bed-

padním, severozápadním a severov˘chodním,

loÏeny nezávisle na pÛvodním krovu na základo-

nûní bude provedeno s pﬁesahem cca 80 mm

a dva vik˘ﬁe na západní stranû. Poloha byla zvo-

v˘ch rámech v úrovni stávající ﬁímsy, to je cca

pﬁes novou krokev. Stﬁecha vik˘ﬁÛ je sedlová,

lena vzhledem k fasádû bez ohledu na modul kro-

700 mm nad úrovní podlahy pÛdy. Rámy budou

hambalky krovu budou tedy uloÏeny na vaznicích

vu. ZaloÏení pravoúhlé jihozápadní vûÏe na ko-

podepﬁené roubením na vloÏen˘ch ocelov˘ch

boãních stûn. V‰echny pohledové prvky jsou hob-

sém nároÏí bylo vyﬁe‰eno odskokem ‰títové

nosnících I 300, respektive HEB 300. Nosníky

lované.

stûny. VûÏe byly zaloÏeny na dﬁevûné rámy v úrov-

budou uloÏeny v rovinû vazn˘ch trámÛ na podél-

Stabilita vûÏí a vik˘ﬁÛ bude zaji‰tûna kotvením

ni zv˘‰ené nadezdívky. Kolizní prvky byly pﬁi stav-

n˘ch nosn˘ch stûnách. V˘chodní stûna, která je

zdûn˘ch i dﬁevûn˘ch konstrukcí. Zdûné prÛãelní

bû vûÏí zeslabeny nebo zcela odstranûny. V˘‰ka

v severním traktu hrázdûná, bude posílena ocelo-

stûny budou zakotveny ocelov˘mi táhly do obvodo-

podlaÏí vûÏí a vik˘ﬁÛ nerespektovala patrování

v˘m pﬁíhradov˘m nosníkem. Stropní konstrukce

vé stûny. Dﬁevûné rámové konstrukce budou spo-

krovu. Tesaﬁská konstrukce prvního patra stﬁední

druhého patra tak nebude vloÏenou konstrukcí

jeny kovan˘mi kotvami a tﬁmeny se ‰títem a s kro-

vûÏe, skrytá v interiéru krovu, mûla obdélníkov˘

vûÏí pﬁetíÏena. Rámové stûny jsou doplnûny vo-

vem bání. S hlavním krovem budou konstrukce

pÛdorys a její v˘chodní stûna dosahovala témûﬁ

dorovn˘mi pﬁíãníky, sloupky podél oken a zavûtro-

propojeny v úrovni vaznic sedlov˘ch stﬁech. PÛvod-

k jeho ose. Konstrukce druhého patra mûla

váním. Rohové sloupy stﬁední vûÏe probíhají pﬁes

ní krov bude posílen pﬁekládan˘m diagonálním

ãtvercov˘ pÛdorys a její zadní strana pﬁeru‰ovala

celou v˘‰ku. Patra vûÏí jsou ohraniãená vodorov-

bednûním v celé plo‰e stﬁe‰ního plá‰tû.

krokve pod horními hambalky. VûÏe a vik˘ﬁe mûly

n˘mi rámy a stropní konstrukcí. Vykonzolované

zdûné ‰títy, pravdûpodobnû z cihelného zdiva ‰íﬁ-

stropní trámy a krátãata nesou dﬁevûné ﬁímsy

PouÏité materiály:

ky 450 mm, a jejich boãní stûny byly hrázdûné

a fo‰novou podlahu. Stropy na úrovni horní ﬁímsy

Stavebnû-historick˘ prÛzkum objektu z roku

nebo bednûné na tesaﬁsky vázané rámové kon-

vûÏí budou zateplené. Na záklop budou uloÏeny

1965 (dr. Líbal a kol. – SÚRPMO).

strukci. VûÏe byly kryty bánûmi zvonového tvaru.

pol‰táﬁe tesaﬁské podlahy a mezi nû vloÏena tepel-

Dendrochronologick˘ prÛzkum z roku 2005

Krov, v té dobû jiÏ znaãnû po‰kozen˘ zatékáním,

ná izolace. Zadní stûna vûÏí bude spojena s hlav-

(Ing. Kyncl).

nebyl opraven. Uhnilá zhlaví vazn˘ch trámÛ byla

ním krovem krátkou sedlovou stﬁechou. Pﬁístup do

Stavebnû-historick˘ prÛzkum krovÛ z roku 2006

podepﬁena pﬁízedními prÛvlaky, uhnilá zhlaví

patra stﬁední vûÏe je moÏné ﬁe‰it dvouramenn˘m

(Ing. Bláha).

vzpûr a krokví byla zkrácena a opﬁena o nade-

schodi‰tûm vnû nebo tﬁíramenn˘m, respektive toãi-

PrÛzkum zamûﬁen˘ na stopy po vûÏích a vik˘ﬁích

zdívku. Strop byl uprostﬁed rozpûtí podepﬁen trá-

t˘m schodi‰tûm uvnitﬁ vûÏe. V‰echny prvky nosné

z roku 2007 (Ing. Mlázovsk˘).

mov˘mi ro‰ty.

konstrukce budou viditelné z interiéru.

NedoloÏené detaily byly konzultovány s prof. Ing.

Ve tﬁetí etapû, pravdûpodobnû pozdnû barokní,

Krov bání má tvar pravidelného osmiúhelníku

arch. Karlem Kibicem, CSc.; Ing. arch. Ondﬁejem

byla stﬁední vûÏ opatﬁena stanovou stﬁechou

a vazná hvûzdice je zaloÏena na stropních trá-

·efcÛ; Ing. arch. Markétou Lierovou, Mgr. Micha-

a boãní vûÏe zastﬁe‰eny stlaãen˘mi cibulov˘mi

mech vûÏí (respektive u stﬁední vûÏe na úrovni

lem Panáãkem a ak. mal. Miroslavem KoÏelu-

bánûmi. BáÀ severov˘chodní vûÏe byla snesena

prvního patra). Nosné sloupky krovu bánû tvoﬁí

hem.

a nahrazena skrytou pultovou stﬁechou, do náro-

tubus lucerny, která je ohraniãena spodní a horní

Ïí vûÏe byl dodateãnû pﬁizdûn komín a ‰títy novû

ﬁímsou. ·ikmé vzpûry sloupkÛ podpírají oblouko-

ztvárnûny v barokním duchu.

vé ramenáty ze dvou vrstev fo‰en spojen˘ch dﬁe-

âtvrtá etapa kolem roku 1825 vypadala násle-

vûn˘mi kolíky. Na lucernu navazuje krov helmice.

dovnû: VûÏe a vik˘ﬁe byly ze statick˘ch dÛvodÛ od-

Základová hvûzdice nese hrotnici, do níÏ jsou ãe-
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