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Roubená chalupa čp. 92 v Úpici na Trutnovsku patří k nejstaíší
je jednou
a
druhu v Českérepublice. Vznik]a zhruba v letech 1609 až 1611
z neotesaných klád,
z mala dochovaných obytných staveb postavených
atro\,á unikátni chalupa vystavená počátkem L7. stoLeti z hrubých
trámů a velkých neotesaných klád
byla původně součásti větši usedlosti, Vpředu bývala pavlač, ve štitě dva kalichy,

V letech 1735 až 1990 fungovala chalupa, které
rnlstní jednoduše iíkajíDřevák, ]ako hospoda, Prý
byla velmi oblibená, hornici kd,vsi q,děláva]i dost
peněz, tak to v roubeném qičepu pn/ dost hučelo,

Ale pro moderni restauračni prol,oz už koncem

dobu zabývá profesor }iii Škabrada,
,/rlJiIno.1l podle néi ie. /e tlr,ozdrI od tesric

se r1louirorr

kých domů,které majívchod situol,aný do dvora,
má tato chalupa vstrrpni část otočenou do u]i,e,
Dalši zaj jmavostí jsou velmi lTsoké ýropyv ob}t-

né části stavby. Bvly nutným opatienim pro
původni dýmný provoZ mistnosti, Dým totiž
nebyl odváděn klasickými kouřovod,v, ale svsté
men] poýranních otvolů ve stavbě, Dýmný přovozl Dřevěnce skoltčilv obdobi třicetiieté Ýáll§,,

80. let minuLého stoleti nevyhovovala, Občanslré

sdruženi,,ChalLrpéni"

se sice

snažilo interiér udr,

žo\,at a částečně \_Ťuživat, ale konstrukce cháttala

dál, až Dřevěnku y roce 2007 koupilaúpická rad,
nice. Rok nato záčaia jeji postupná rekonstlukce,

Práce na záchraně chalupy začala v roce 2008
a byla velmi náročná. ,,Na půr,odni stavbu b,via
porržita jedle, která se v době vzniku Dřevěnk,v
pěstovala v okolních lesích ;ako monokultura,
lépe opracovatelná a houževnatějši než smrk,
}e

Roubenka byia sanozřejmě podrobena stavebně

historickému průzkumu- Pomoci dendrochlo,
nologické analýzy trámů použitých pro stavbu
.e /jl.rLo, /e die\o nd,laVoL,e NJ(elo

piib'/1e

Ilele\n loU7 Ji lh()8J,,]Ťolr,r,tJrbJ\/ril,]ao,i
tři loky poté. V tom připadě ie vznik Dře\,énky
datován z-hruba do rokLL l610,

Čtyři sta ]et je pro roubenou stavbu skuteč
nč úctyhodný věk, Proto také b)la v roce
7Jp\ánd ra

sezn,-rm

lulturrrch p-m;.ek
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který je drres nejrozurrrnéjší a cenové piístupnou alternatiťou," \Tsvět]úje )víartin Zeman, šéf
tesaiské firmy T!S, která se rekonstrukce ujala,
-'ž
, \') */l\ oT e \ aaL rJke \la,t1l /a,obr iezira z
dřír,e demontovaných stal,eb. staré ke starénu

pokud to možnosti dorrclí," zdůrazňuje,

Drero brlo nl rnro|a mt,Lerh puluieno r'ú,"-

sátituno\,é staveni nilimetr po mi]imetru zdvihali a do spáry postupně zaráželi dřevěné klíny,
až vznikla zhruba osmicentimetrová

spára nutná

pro ryndáni trámu," naznačuje Martin,

Podobným způsobem b)4o nutné \Tměnit tři
trámy. Ale ceIkové procento rlmén1 dreva
ve stěnách a krovech dosáhlo térněř tiiceti pro
cent, ,,Protože jde o Dárodni kulturni památku,

po.1zivime r{hradré sld,é po(lupy a le(hnn'n
;'e - protezo!ánl a k]inkovanr. Re,eni ka/deho

áetailu konzultujeme v pravidelných týdenních

kontrolnich dnech s vlastnikem, památkovým

benim červotočůa dřevokazných hub a několik
trámů ve spodní části stěn b,vlo dokonce nutné

úřadem, projektantem a stavebním dozorem"'
\T§VilIu:e le\ai Re|onstruoval se ,wm' črvřni

nahradit noilimi, ,,vynrénit trám v takové síávbě
neni žádni legrace, Pomociheveťů jsme to šede-

]de o

spolupracovníky roubené stěny i vazbu střechy,
hambalkov/ krov polovalbového typu,

Povrchová úprava dřeva je dánajižjeho zpracová
ninr, nrdiž ručnírntesánim. Piesto je tesaři ještě dál
ošetřuji, ,,stalé dřevo

napoušti metodou tzv, pet-

uv€di št'astný nálezce, Martin Zeman. Mince ten
kát přijel posoudit archeolog tlutnovského muzea

Ondřej Tůma, Podle něj jsou to

m ince z doby

dvou panovniků - Leopolda L

a

Kada VI. Nejstarší

tých smési," dodává Martin Zeman. Úkol}, jeho

lolar]e zloxu lóó/, ne]mlads]

2

roku l /29,

parq, na Dievěnce Zvolna končí,zblil"jiješté vnitř-

I

se

r,fikace,] no\ ejeoietieno impregndty na bal' bori

ni,1-op). P.k pieve7mou,raleitr dalir pro'ere,

když nejde

o

vlády

vellol,pihpěvek do rozpočtu, iemesl

ní(i ' mi,lrl občanétéii.,,e njlezphnese Dier ence
štěstía peněz na dokončení ťekonstrukce z dotací

ministerstva kultury piibude, Část penězjde také

Rekonstlukce rrnikátni stavby tl,žaduje samozřejmě značnéfrnance,

Kdlž se v

roce 2008 začí-

z rozpočtu Královéhradeckého kaje a majitele

stav\

města Úpice,

nalo, odhadol,alo se, že piijde zhruba na t6 rrrllio

,,Cello\é

nů. Vo/rd Viak bude /aDolrebl čáÝk),je(lé 9 sil
Byla totiž také \.Tměněna kr}tina á cena štipaného

iionu korun, penize

je etapové zaměřen na

šindele na takovou plochu je obrovská,

to roku budou ukončeny tesařské, pok4ivačské

Pied dvěma lety lozviřil pozornost kolenl

§e

ka/določnéproinvesiuje <oler

a podlahářské

a začne se Zařizo\,at

vala malý poklad, šest střibrných tolaťů, ,,Bylv

ldadu majitele

o

otány textilii,"
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Každý rok

kontrétní q,p práce, K tomu-

pláce, Pak se osadí okna a dveře

Dřwěnlry zajinrarli rrález, Vliplň meži trámy ukrižabaleny do ovčívlní a ještě

se shánějí postrrpně.

vnitřek objektu, Podle předPo-

byt ném melo byt rnuzeum,'uzarr

rá svou inJoťmáci Martin Zeman,

celkovli Poh|ed na dřevěnku
v loňském rocé, kdy už byla
ne přední půlidokončena pokíádka
šindele

Demontáž bednění stavbY

a rekognoskace napadeného dřeva

Nahl.azení napadené pozednice nad
stropnicemi a ieií nahíáz€ní novou

Rekonstrukce Přístavku, kteFý

byl zcela zničen, podle Vlastního

proiektu tésařů

Kříženíkrokve s ondřeiským
křížem; isou použitý pláty,
šikmořezně klesaiící
PokFívání stř€clry

štípanimdřevfu ým

šindelem na štípanélatě

Nastavování nástřešní krokve
Pokládka šindele na zadní polovinu
střéchy, ieiížcelková p|ocha
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