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U pická Dřevěnka

Připravila (red; . po1o Město Úpice a NPÚ

Přesně 460 let od první písemné zmínky oslavila v loňském

roce unikátní celodřevěná stavba někdejšího hostince v Upici

u Trutnova. Její jedinečnost spoěívá v tom, že je jedním

z nejstarších a největších českých maloměstských dřevěných

domů, který se dochoval relativně úplný a autentický. Ke svým

narozeninám dostala Dřevěnka dárek nejcennější - nový život.

Cesta k němu byla ale velmi dlouhá a ttnitá.

Dřevěnka je dokladem konstrukčního mist-

íoVStVí našich předků a Zároveň Unikátninr

dokladern o podobě a funkčních čáStech
takzvaných třídílných íaně novověkých rne
loměstských domů. První Zmínka V gruntov-

ních knihách pocháZí z roku 1559, kdy se
dům WUžíVal jako hospodářská Usedlost,
Podle dendrochronologického průZkumu

prováděného V rámci íekonstrukce je Však
současná podoba poněkud mladší kmeny
použité ke stavbě Dřevěnky se kácely V l+
tech 1604 a 1608. V roce 1735 koup]la

objekt obec a zřídi|a v přízemí hostinec,
kTery byla provozován, S nekol'kerou n'"ré
nou v|astníků, až do roku 1990, ,,PráVě jako

hospoda se Dřevěnka Zapsala do úpických
dějin nejhlouběji," říká ředitelka úpického
muzea jana Nešněrová. ,,Celé generace

štamgastů zde pravidelně !rysedáValy, ce é
generace kluků sem chodilV tátům př|oon,

nat, že mamky vzkazqí, ať Už jdou domů.

a když d,úhá půle dvacátého století 7náSo-
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}ahíelěnÁ v historii Dřevěnky

Mezi patíem
a půdou
se nachází
hospodářské
mezipatro
s expozicí
zemědělského
náŤadí

bila úpický průmyslo\^ý boom založený Velký-

mi podnikateli už o století dříVe, scházeli se
zde Vahaři itextiláci, aby spláchli půllitrem
piva píašný pracovní den ve fabrice."

Novověká historie domu nepřála
,Ještě o deset let déle ob]ývala b}t V patře

rodina Jindřicha Kuťáka, jehož předkové

dům koupili na konci 19. století. Následně
stavba po desetiletí chátrala, ačkoliV Jind-

řich Kuták neúnavně UpozorňovaI instituce
na .její špatný technický stav i na škody
způsobené provozem tehdejšího podniku

Restaurace a jídelny, který V ob.jektu ,,hos-
podařil" od padesátých let. Po marnérl boji

za záchranu usedlost proda| holandské ro
dině, kteíá Však realizovala jen Ve|mi málo
Z proklamovaného VelkorySého programU

kulturního a muZejního Wužití.
,,v roce 2oo7 se podařilo městu Upice Dře-

venku Získat do svého Vlastn ctvi." vzpomi
ná Jana Nešněrová. ,,Přestože její technický
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souěasný stav Dřevěnky po lekonstíukci
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Detail krovové konstrukce s novo{
kíytinou - ručně štípaným šindelem

Někde|ší lokál s opíavenými původními kamny

stav neby úplně dobrý, povedlo se ji Ve

Spolupráci s občanským sdružením (dnes

ZapSanýn SpolkeŤ) cnaluoěni oleV:Ít Veřej

nosti. Už za dva roky ale musel být objekt

pro Veřejnost uzavřen kVůli havarijnímu Sta-

VU, přesto 5e Však V roce 2010 Dřevěnka

stala národní kulturní památkoU. "

Deset let postupných opíav
ce ková obnova objektu byla V roce 2009
zařazena do ProgramU Záchrany architekto-

nického dědictví.
NejdříVe byly V letech 2009-2012 obno-

veny roubené konstrukce vnějšího pláště

a pova|ové a trámové slropy, dodržen by]

zpjsob opracování prvhů v ,ůzných vyvoio-

\ných obdobích. V letech 2017-2018 byla

náročná obnova zdárně dokončena idíky
iomu, že měSto Úpice Získalo důležité fi-
nanční prostředky z lRoP, Střecha byla

pokMa kr}tinou z dřevěného štípaného
šjndele. Vnější iVnitřní stěny byly půVodně

opatřeny vápennými nátěry, které se Však

podařilo obnovit pouze V interiérech, pro

iože ZVenkU by|y trámy opatřeny nátěrem

motorového oleje, jak byLo V 70, letech

béz.é, a na lakový povrch již nebylo nožré
Vápenný nátěr nanést.
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Púvodní pivovod zachovaný ve sklepě

nL"
baA\ WUJtUt Pou provedeny z nehranéného
řeziva, izv. ,.kuláéů" dosahuiícich délky téměř
20 m a mohutnosti iéiich p.ůměru až 30 cm.
Je to jedna z mála staveb v celé ěR. kteřá byla
postavena z kuláčů a zároveň nepřetřžiiě až do
nedávných |et obývána.

cenná a jedinečná
V rámci technologií použitých při rekon-
strukc; DřeVenkV 7aslUl^Uje ocené.í príS_

né dodržení historických postupů - od
použití ručne piitesavaných kUláců Zá
kladní roUbené konstrukce těla budovy
po ručně štípaný šindel při maximálním
zachoVání těch půVodních materiálů,
které bylo možno zachránit. HiStorické
oosLLlpy bvly dod.že-V i přl zpracování Vy
mazávek mezi trámy, bilení příslUšných
interiérových částí Vápennými nátěry
a například při úpravě h]iněných podlah
(V příSlUšných částech objektu) atd, Zce
la jedinečná je kombinace těchto postu-
pů s požadavky moderního muzejnictví
(skryté podlahové topení V příZemí budo-
Vy, speciální Vytápění cirkulujícím VZdU-
chem V patře).
Dnes je V přízemí Umístěna přednášková
místnost muzea a informační centrum.
V prvním nadzemním podlaží se náVštěv-
nícj V expozici městského muzea a ga
lerie se7námí S podobou :nteriérů i Véci
lidového charakteru z drUhé poloviny
19. a první po|oviny 20. století. V podkro
Ví je inStaloVánd \,17stava fotograíií mapUj,'_

cích průběh rekonstrukce.

sruby&roubenky 2/2020

Mistlovské dílo tesařů i lestaulátoú - krovová konstřukce, vyšší než dvě
obytná pat]a Dřevěnky

Jo"oUi, efuiongttitaaffithfuřnž
nh§ dnlšífuÁili! Vl |Wrnu,.

Roubené stěny bílené vápnem

o
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Realizace přoměnyi 2ooa-2o!a

lnvesiorl měSto Ú pice;
Ministerstvo kultury cR;

KráloVéhradecký kraj

Další pařtneři íealizace
píoměnyi l\4ěstské muzeum

a galerie Julie Mezerové v Úpici

Proiektant; Lubor Grund

Realizaění íilma: M artin
Zeman - TES 98;

N4ARAToNSTAV a.s.

celkové náklady: cca 20 mil. Kč

1, 2 Při výměně zcela
degradovaných tíámů nebo |eiich
ěástí bylo nové a staíé dřevo
napojováno klasickými spoii
se zaiištěním pomocí týblování
a dřevěných kolíků
3, 4 střecha včetně k]ovové
konstrukce se ze statických
důvodů opravovala na dvě etapy
5 Dřevo bylo na mnoha místech
poškozeno ěervotočem
a dřevokaznými houbami
6 oplava střopních tlámů
7 stav po opřayě vnějšího pláště
před instalací vymazávky
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