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Jídlo musí zůstat doma
Chovat prase se pomalu stává
vzácností, stavy v ěn klesají...rr

Tesaři nechali
Y,

vzkaz v lahú. PRvl{AcI
Věž opraúli
vroce 1952
IVA KOVÁŘOVÁ

Jičín v jedné zbání na hrot-
nici kostela sV. lgnáce objevi]i
v tomto iýdnu tesaři vzkaz od,
svých kolegů z mfurulého sto-
letí. Jeden z řemeslníků ručně
psanou zplávu uložil do skle-
něné lahvičky. ,,To řemeslníci
dělají, my také stavby signu-
jeme, dáváme vzkazv do ča-
sové schránky, vždycky je mi
lé po svých předchůdcích ně-
co objevit. Je to srdiókoYá zá-
ležitost," míní Martin Zeman,
majitel trutnovské firmy, kte-
rá má opravu věže kostela sv.
Ignáce na starosti. Fama se
výhradně specializuje na re,
novace kostelů. zvonic a rou-
bených staveb, tedy památko-
Výchobjektů. ,,Na opravě této
věže pracovalMarek Josef, te-
sař Z Bartoušova, čp. 28, Dou"
Sek václav. tesař Z Bartoušo,
va. č_p, 16. Pošeba František.
íesař Z Tetína, č.p. 21. s opra,
vou Započalo§e v čenŤIu roku
1950. V listopadu 1950 práce
zastavena z nedostatku mate-
riálu, Začátk9mlistopadu 1951
Se ! Opla\,ě pokračovalo. Na
Bi]ou Sobotu dne 12. dubna
1952 je práce tesařská s pomo-
cí Boží ukončena, Psáno v Ji-
číně dne 12, dubna roku 1952,''
píše se ve zprávě.
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Tesaři nechali srým kolegumyzKa
Věžkostelasv.IgnáceopraviIitesařinaposledyvrocel.1952,nynínrijeJr1|:onstrukcln3ffiln

dokorrčlní ze str,l
Lahvička byla opařena

korkovým uzávérem, takže
oapir zŮstal po 63 letech Zcela
neooškozen. Nálezce Mi-
ro;hv Kovářje u firmy třetím
rokem, Jahý měl pocit, kalyž
obievil lahvičku? ,,No, občas
se néco takovéh9 najde. je to
zaiímavé"'

Nám tvhle informace chy-
rroív. nikáo nám nedokázal
říci. jak probíha]y poslední
zásahy, nikdo to nevéděl," po-

ukazuje zeman.
1( ilotazu. iak často se sta-

vaií obieviteli takoqýchto
zpiáv niartin zeman říká:
..Ňedávno jsme objevili v Upi-
ói mince. zabalené v ovčím
rounu a hailru. Dokument
tam žádný nebyl. za dvacďi-
lelé existence firmy Jsme zao-
nÝ ručně psaný vzkaz od kole-
sů zatim nenašli, objevili j sme
ňrince, nástroje, ate psaný do,
pis byl Zajištěn pn,ně. Nachá-
zíme treba tesařske znacKy
nebo easové patrony. do nichž
města nebo obce vktádajírůz-
né dobové dokumenty a věci,
ale ty my jen Vyndáváme a
Diedáváme. do nich nevstu-
'pujeme. To se stalo i v kostele
sv. Ignáce. kdy jsme z vrcnn]
báně Wntlali patrony a pfe,
dali ie Žástupcům ctkve, To-
hle ió však výraz vůle řemesl,
níků." wsvětluje nám zkuše-
ný mistr, kterému pokládáme
tlalší otázky.

ěím se liší p}áce tesařů v sou-
časné době od píáce řemeslníkú
v minuloďi kťom dokonalejšího
nrťadi?

PřeváÉně se po nás vyžadu-
ie ručni Dráce, takže k tomu
íak musime i přistupovat. Od
Dočátku výbéru až po samot,
-nou 

montáž musi b]it ke vše-
mu při stupováno velice obe,
7řetně. Jinak pracovni postu-
Dv isou identické. Materiál
iň.rši týt stejný. Tesafi dříve
Doužívali kostni klih, my vy,
irživáme lepidlo na bázi prys-
kyřice. Smyslem rekonstruk_
ce je zachovat maxrmum pu-
voáního. kde byly použity
hřebíky, použivají se i dnes,
kde dřevěné dubové kolíky,
nahradí je opět dŤev

Jak postupuie oprava banel

iaké tu bylo použito dřevo?
Prkna jsdu smrková, je to

samozřejmé i otázka financi,
Dubu se používá ve zvonlclcn.
kde veškeré stolice a věci spo-
iené s konstrukci kolem zvo-
;ů isou drtivou části z twdého
arcva. Tadv už byl havarijní
stav - došlo k opakovaným zá-

tekům dešťové vody.

MARTIN ZEMAN ukazuie na snímku di€věn€ protézy, kt€íé nalrřaruj:.l9:*,.T:*,1,.".9#'?":]:""Íť,Ťj"ť;'#álÍno" 
o'

ťffIi1.1'#fJlfiŤri::lffillffiilhffi;íiřilič,,iiiii,iiiita;iv,ůietudeopritěn* 
Foto:Deníiy'IvaKoVářo!á

Průběh prací?
oilstraňujeme veškeré na-

úadané iezivo. Buď je napa-
áané dřevomorkou nebo je
destruováno časem. Nebo tam
řádí tesařík. Poškozeny jsou
nosné trámy i sloupoví. Po-
škozené dřevo musí být na-
hrazeno zilrav]ým. Někde se
odstranuji celétrámy aprkna.
jinde pouze segmmty,. které
nahrazujeme protezamr. ra-
dy je zasaženo vic jak padesát

Drocent materiálu. z větši
'části bVIo Z báně sundáno po-

zirrkové oplechováni, které
nahradi opláštěni v médi. To
užje Z puli hotovo. Dokončeno
má bítv březnu,

Próč iste si vybral opravu ďa,
Fjch staveb, co vás k tomu ved-
lo?

ono si to vybralo spišmé, já
se r,.vuói1 v oboru tesař. Jeli,
kož Ši inyslím, že památky si
Zaslouži opravy, tak jsem se

Diiklonil od běžné tesařiny k satZkme]
i;;;, ;;". budu vénóvat pa, kladek a

-áit6uet""aine, opravdud
Je to rizikové? Jste tak
Já io votmi rizikovp. a to No safi

r."Žáu" a"", podslatnou cást nejde, ka

i"" '.tii"i.Ó na k]adkách. mirprrr}(i
i"btiii"t, zavěšeni na lané, _tJžse 

,

óá-mozreime, vpl icp slozitá je i nějaký úra

*á"iourá"" s mareriálem, Slára
Dostai na kostel vazný lrám mrazt, r,,

dvanáct metlů dlouhý, který vy se pf,

nuiime ptedtim ručně vyte, nežvámz

Podpořte Miss Sestřičku, Jičín má šanci! Za jl
reda
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legům vzkazy lahvi
při jej í rekonstru kci našl i řemesl n íci ručně psanou zprávu

dřevo. Miroslav Kovář předvádí, kde byla §chována skleněná
bude opláštěná, Foto: Deník^va KoVářoVá

Kďdá báň má svoji specific-
kou podobu?

Ano, jsou tu specifické sty-
ly, aťje to se širokou nebo níz-
kou cibulí, některé věže jsou
pouze jehlanové, jiné kuže1o-
vé, je tam velká škálu tvarů.
základem báně je nosný rám,
na ktelý Se přidávají rame-
náty, které se tvaŤují do poža-
dovaného tvaru.

co je ještě zajímavého na vaší
pťáci?

Je to každodenní . výzva,
kterou podstupujeme a která
násživí.

Máte dostatek zakiázek?
Povětšinou na rok dopředu.
Ptám se přoto, že cfukev ne-

chce do opíavy kostelů investo-
vat a většinou to zůstává na
bedíech obcía měst.

Ano, my jsme povětšinou
osloveni ve stádiu výběrové-
ho řízení, kdy dostáváme pro-
jektovou dokumentaci, soupis
prací a na základě toho pra-
cujeme.

Takže z větší části jde o obce,
kteřé zakázkrr objednávaji?
. Ano, samozřejmě, církev
nás jen kontaktuje, že se do
budoucna uvažuje o některé
rekonstrukci.

A co bude sjičín§lqým nálezém,
skončí v rúkou cííkve?

Pan staIosta už ho viděl,
předložíme ho při následném
kontrolním dnu. Budto vzne-
se požadavek na Vlastnictví
církev a nebo zůstane zástup-
cůmměsta.

Jičín nebo
Kocourkov?
Ne v Jičíně, ale v KocouIkově
si ovšem připaalají tesaři, kte-
ří dávají báni kostela novou
tvář. Ale jen z poloviny. Nové
měděné opláštění zůstane jen
ve vrchní části, spodní část
věže bude zatím ,,nahá". Dů-
vod? Radnice se Zatím neroz-
hodla, zda opŤal,u dofinancu-
se. o zakázce tak rozhodlo mi"
nulé zastupitelstvo, které se
zřejmě inspiŤovalo pohádkou,
v které mě]a ch}trá horákyně
dorazit k panovníkovi ani ob-
lečená, ani nahá. Jičín bude
podle zakázky báň Zakrytou
jen z půlky! snad než bude
oprava alokončena se někomu
rozbřeskne. chápeme, že kos-
telje sice církve, která §e brá-
ní tím, že na opraÝu nemá fi-
nanční prosťeilky, ale pokud
se město řozhodlo kostel v ha-
varijním stavu opravit, ne-
mělo by být rozhodně ve svém
počínání polovičaté, aby nám
zatím neopláštěná pů]ka věže
neztrouchnivěla!

přiklonil od běžné tesařiny k
tomu, že se budu věnovat pa-
mátkové tesařině.

Je to íizikové?
Je to velrni rizikové, a to

každý den, poalstatnou část
dne strávfune na kladkách,
žebřících, zavěšeni na laně.
Samoďejmě, velice složitáje i
manipulace s materiálem.
Dostat na koste] vazný řlám
dvanáct metrů auouhý, ktený
musíme předtím Ťučně vyte-

sat z kmene, dostat ho pomocí
kladek a pák nahoru, je
opravdu dřina.

Jste také ho]olezcem?
No samozřejmě, bez toho to

nejde, každý praconŤrík musí
mít plůkaz pláce ve výškách.

Už se vám stalo, že jste měl
nějahý úřaz?

stává se, že za aleště, ná-
mrazy, vám uklouzne noha a
vy se plopadnete netr, dva,
než vám zabere láno.


