
Oprava poustevny – etapa II: krov a krytina v JZ křídle

Připomeňme, že objekt je napaden dřevomorkou domácí, zasažena je roubená stěna a styk stropních trámů, 
krokví a stěn. Příčinou rozšíření dřevomorky bylo zatékání. Centra dřevomorky byla nalezena na 3 místech ve 
stropech. Nyní jsou centra zlikvidována, dřevomorka již nevytváří plodnice. Její micelium nicméně spí v trámech, 
v roubení a stěnách. Její spóry, i když jsme jich většinu odstranili, budou rozšířeny po celém objektu. Na sanaci 
objektu máme vypracovaný projekt firmou INRECO Hradec Králové. Havarijní stav sklepa, který byl poničen 
zanedbaným odvodem dešťové vody, byl vyřešen v roce 2012 jeho opravou, instalací šachty a položením nového 
potrubí (etapa I). Letos jsme se rozhodli opravit střechu na JZ křídle (s valbou) – etapa II.

Současný stav opravované části: konec každé krokve a konce stropních trámů jsou zasaženy 
dřevomorkou domácí, tím je narušena statika krovu, stropní trámy jsou podepřeny trámky. Stolice krovu je v 
dobrém stavu, napadené jsou jen některé stojiny, některé jsou už nastavované. Krytina byla původně šindelová, 
nyní je zaměněna, místy překryta, za lepenkovou s prkenným podbitím. Je nevyhovující, v současné době je 
provizorně překryta další vrstvou lepenky. Roubená stěna je zasažena dřevomorkou ze 30%. Strop z fošen je 
rozebraný, hlína odebrána. Dřevomorka nalezena mezi dvěma vrstvami hlíny.

Plán opravy: Protože všechny stropnice a krokve jsou zasaženy dřevomorkou, ale stolice krovu je takřka 
zachovalá, rozhodli jsme se po konzultaci s projektantem a odborníky z NPÚ na tomto postupu.
- výroba 7 nových vazeb (krokve, vazné (stropní) trámy a námětky) historickou technologií ručním tesáním.
- postupné bourání střechy, vazných trámů a krokví a nahrazování novými, kdy stolice zůstane původní. Dojde k 
provizornímu zakrytí plachtou.
- laťování řezanými latěmi
- pokrytí tlakově impregnovaným štípaným šindelem

Tesařské práce provede David Stejskal, tesař pracující tradiční ruční technologií, oceněný titulem „Nositel 
tradice lidových řemesel roku 2012„. Podílel se na posílení konstrukcí podlah a stropů kaple svatého Kříže na 
Karlštejně, na opravě krovu kostela Všech svatých v Praze Slivenci, na stavbě vrátku ke zvedání zvonu podle 
plánů z poloviny 15. století, sám pracoval na opravě několika krovů či roubení domů, na převodovém rumpálu a 
roubení nad studnou. Charakteristickým znakem jeho práce je hluboká znalost tradiční podoby řemesla, která se 
projevuje nejen precizním ovládnutím technologie, ale též důvěrnou znalostí její historické podoby. Svoje znalosti 
získal nejen při práci na konkrétních zakázkách, ale též na pravidelných setkáních evropských tesařů, studiem 
literatury a taktéž historických konstrukcí i archeologických památek. Díky tomu dospěl k přesvědčení, že je třeba 
uchovat regionální podobu tradičního řemesla, včetně využití autentických, třebaže již technicky překonaných 
nástrojů. Z toho důvodu pracuje výhradně ručně, a to počínaje hrubováním kmenů, a jejich půlením dvojmužnou 
pilou, přes rozměřování ne zcela pravoúhlého materiálu, až po vynášení profilů úžlabních a nárožních krokoví. K 
tomu přistupují nejrůznější tesařské spoje, jakož i konstrukce srubu, krovu a částečně i sekernických technologií.

Výrobu a položení šindele jsme svěřili Michalu Pořickému (www.sindelezvalasska.cz). Z jeho práce 
uveďme šindel na královském paláci hradu Točník, dům ze 16. století v Čisté u Litomyšle nebo repliku zvonice v 
Tichově.

Tesařské práce začnou u bývalé kotelny koncem června otesáváním kmenů do podoby stropních trámů a 
krokví. Pokud vás zajímá, jak se používá širočina, teslice nebo dvojmužná pila, bude zde jedinečná možnost 
si vše prohlédnout. Přesnější informace získáte na našich www stránkách nebo na telefonu.

Letos máme přidělen příspěvek z havarijního programu Ministerstva kultury. Dále děkujeme městu Teplice 
nad Metují za poskytnutí dřeva, za pomoc s dopravou i za finanční příspěvek. Je to pro nás veliká pomoc.

Pokud byste se chtěli podílet na opravě této jedinečné památky, můžete přispět do veřejné sbírky otevřené 
1.7.2014 s účtem    238711929/0300   nebo pomoci na brigádě.

Po celé prázdniny bude poustevna otevřena k prohlídce denně v 10 a 17 hodin. Bližší informace najdete na 
www.poustevnateplice.cz nebo na čísle 774366522.

V Teplicích nad Metují, červen 2014  Martin Mráz, předseda sdružení
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