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ANOTACE 
Tato diplomová práce se zabývá historickým vývojem střešních konstrukcí a materiálů k nim 
užívaných. Časově se pohybujeme od stavitelství antického Řecka a Říma až po vývoj 

moderních železobetonových konstrukcí ve 20. století. Zaměřuje se nejen na samotnou 

konstrukci střechy a její typy, ale i na vhodnou krytinu, a vyzdvihuje přednosti, nebo případné 
nedostatky jednotlivých typů konstrukcí, jejich prvků a věcí s tím souvisejících. Dále je zde 

pojednáno o typologii samotného materiálu, jeho vývoji a správnému zpracování. Cílem je 

sumarizace těchto informací a nastínění vývojové řady od antiky po současnost. 
Klíčová slova: 
Konstrukce, krokev, střecha, dřevo, železo, beton, trám, stavba, střešní krytina, plech, 

materiál, tesař, architektura, architekt 
 
ABSTRACT 
This diploma thesis deals with the historical development of roof structures and materials 
used in their construction. The development in time can be delimited from the antique Rome 
and Greek up to the introduction of modern reinforced concrete structures in the twentieth 
century. The paper focuses not only on the roof structures and their types, but also on the 
appropriate roofing. In addition, it highlights the advantages or disadvantages of the 
individual types of structures, their elements and other relevant things. It is also devoted to the 
typology of the materials, their development and correct processing. The main aim of this 
work is to summarize the information and to outline the development from the earliest times 
up to the present.  
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1 Úvod 
Střešní konstrukce je základním stavebním prvkem téměř každé stavby. Stejně tak 

správná konstrukce střechy je i základním umem architekta, či stavitele a posléze tesaře. 
Střecha samotná je pak nedílnou součástí a její základní funkcí je ochrana stavby, především 

před povětrnostními vlivy, jako je déšť, sníh, vítr nebo vysoké teploty slunečního žáru. 
Obecně vzato se jedná o prvek chránící celistvost a trvanlivost stavby. 

V průběhu staletí se měnil materiál i konstrukce střech a střešních krytin nejen díky 

novým technologiím a lepší dostupnosti některých materiálů. Stejně tak se měnil i sklon a tvar 
střech ruku v ruce se stavebními slohy. Některé postupy byly na stovky let zapomenuty  
a posléze znovu objeveny a inovovány. Samozřejmě rozpoznat dle typu střešní konstrukce, 
 o jaké období nebo dataci se přesně jedná, je velmi náročné. Ne vždy typ konstrukce 
odpovídá době vzniku nebo tehdejším trendům. Některé tradiční konstrukce totiž přežívají 
 i několik set let a používají se tak dodnes. Dalším aspektem, jenž určoval tvar střechy, byly 
klimatické podmínky, které kladly mnohdy velmi vysoké nároky na nepropustnost a odolnost 
střechy. Je jasné, že pevnostní náročnost konstrukce v těžkých horských podmínkách je jiná 

než pro slunné podnebí s minimálními srážkami. Střešní konstrukce se dále musí přizpůsobit 

architektově záměru a z velké části tak ovlivňuje celkový dojem, neboť tvoří podstatnou 

hmotu celé stavby.  
Střechy je možno dělit dle mnoha kritérií. Jedním z nich je tvar, dále sklon, typ 

konstrukce, typ krytiny, stavební uměleckohistorický sloh, nebo třeba právě klimatické 

podmínky, pro které je určena. Mohli bychom takto nalézt mnoho kritérií, podle kterých by 

bylo možno typologicky jednotlivé střechy a jejich konstrukce zařadit. Samozřejmě až na 

atypické výjimky, které nemají jiné obdoby, či další variace, případně jsou vymezeny 
specifickou geografickou polohou.  

V této práci jsou zohledněna především dvě kritéria, která spolu souvisí, a tedy: typ 
konstrukce a uměleckohistorický sloh. Rád bych se zaměřil převážně na naše středoevropské 
prostředí, neboť zde se v mírných klimatických podmínkách setkáme s velmi rozmanitým 

klimatem. Proto jsou nároky na střešní konstrukci a její prvky velmi vysoké, především díky 

prudkým teplotním změnám. Samozřejmě v rámci celkového kontextu vývoje bych se 
okrajově dotkl i tématu antické a římské architektury, která měla velký vliv na další vývoj 

nejen v oblasti architektury, ale i na přenos jednotlivých dílčích prvků do konstrukčních 
řešení ve středoevropské oblasti. Italská architektura měla vždy důležité postavení v rámci 

celkového vývoje uměleckohistorických slohů a italští řemeslníci, architekti, umělci měli 
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v Evropě vždy jistou prestiž. Mnohdy byli zváni na evropské královské dvory, protože jejich 

práce vždy dosahovala vysokých kvalit. Chronologicky se pohybujeme od dob antického 
Říma až do 19. a počátku 20. století, kdy se na konstrukce celých staveb začíná mnohem více 

užívat nových materiálů jako je sklo, asfalt, slitiny kovů, či železobetonové konstrukce, které 

jsou z hlediska moderního stavitelství nepostradatelnou součástí. I samotným materiálům, 

jejich zpracováním a vývoji či technologickým postupům bude věnována pozornost, neboť 

materiál je často podmíněn funkcí a tvarem stavby. Především jako základní stavební hmotu, 
v oblasti střešních konstrukcí je nutno uvést dřevo, které je k těmto konstrukcím nejhojněji 

užíváno do dnešních dob. Je zde pojednáno o zpracování a vlastnostech tohoto materiálu od 
dob antiky až po prvotní průmyslové zpracování. Dochované traktáty a receptáře nám jsou 

důkazem tehdejších stavebních postupů. Technologie zpracování jednotlivých materiálů je 
důležitým faktorem, který mnohdy ovlivňuje kvalitu a trvanlivost střechy. Mezi další 

materiály patří především kov a beton či podobná hydraulická pojiva, jež mají opět svůj 

původ v antice. V rámci těchto nejdůležitějších typů materiálu bude nastíněna vývojová řada 
 a klady či zápory při konstrukčním využití.  

Jedním z dalších bodů je složení kompletní střešní konstrukce, základní 

charakteristika jednotlivých prvků a částí stavby, která přímo souvisí s její správnou funkcí. 
Konkrétně se jedná o skladbu a návaznost samostatných prvků, jež tvoří celek střechy. Do 
toho je možno zahrnout především konstrukci a přípravu stavby pro následné propojení se 
střechou. Dále pak samotný krov, kterému bude věnována velká část této diplomové práce. 
V neposlední řadě kapitola o krytině, jež je v přímém styku s okolním prostředím a dotváří 

celkovou celistvost stavby. Materiálově bych uvedl nejčastěji užívané střešní krytiny 

s vyzdvihnutím pozitivních i negativních vlastností. Nedílnou součástí většiny střech jsou též 

různé průchody, revizní otvory, zábradlí, ostění, okna, vikýře a další přidružené prvky, které 

mají nejen účelnou funkci, ale také architektonicky dotvářejí celkový výraz stavby, a proto 
zde budou také představeny. 

Cílem práce je tedy sumarizace dostupných informací o historickém vývoji a typologii 
střešních soustav, jejich součástí včetně používaných materiálů. Dále vyzdvihnutí předností 

nebo případných nedostatků konstrukcí a jednotlivých typů řešení. Jako zdroj je užita 

dostupná literatura a cenné informace přímo z praxe. 
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2 Zhodnocení dostupných pramenů a literatury 
Tato diplomová práce je zaměřena především na vývojovou řadu jednotlivých 

konstrukcí a k nim užívaných materiálů. Literatury s podobným zaměřením v českém jazyce 

je velmi omezený počet. Mnohdy obsahuje historický vývoj pouze okrajově a je zaměřena 

více na technické a fyzikální vlastnosti konstrukcí nebo pouze na samotný materiál. Téměř 
chybí česká literatura, která by shrnovala celkovou vývojovou řadu včetně moderních 
materiálů, což znamená od dřevěných konstrukcí přes železné až k těm železobetonovým.      

Literaturou pojednávající o střešních konstrukcích z hlediska technologické stránky  
a zároveň umělecko historické je dvoudílná publikace Historické krovy I.1, II.2 napsaná 
dvojicí Kaufner a Vinař. Tyto dva díly pojednávají o vývoji dřevěných konstrukcí střech 
včetně technických dat, jako jsou sklony a pevnosti. Hovoří se zde i o užívaných typech 

v jednotlivých obdobích včetně nejčastějšího geografického výskytu dané konstrukce či typu 

střechy. Druhý díl navíc obsahuje i informace o vhodných postupech v případě restaurování 

krovu a je zde i mnoho dat o technologii dendrochronologické analýzy. Detailní vývoj této 

analýzy je popsán v publikaci Letokruhy jako kalendář3 od Josefa Kyncla. V druhém díle 

Kaufnera a Vinaře4 možno dále vyčíst doporučené a používané ochrany dřeva a jeho 

správného zpracování pro užití jako konstrukčního materiálu. Doprovodná obrazová příloha 

ukazuje konkrétní případy a nákresy jednotlivých probíraných prvků a detailů krovu. 
Neobsahuje však příliš obsáhlou kapitolu o střešních krytinách, svodech apod. Stejně tak 

chybí podrobnější popis výroby a přípravy jednotlivých tesařských spojů, které jsou mnohdy 

důležitým aspektem pro pochopení správné funkce krovu. 
 Jako další publikaci, kterou je nutno zmínit, je kniha Konstrukce historických krovů5 

od Jiřího Škabrady. Kniha je velmi přehledně zpracována, obsahuje chronologicky seřazené 

charakteristiky jednotlivých vývojových řad střešních konstrukcí včetně velmi propracované 

obrazové přílohy obsahující jak jednotlivé příklady probíraných detailů, tak i popisné nákresy. 

Celkově bych tuto publikaci označil jako nejpřínosnější. Je zaměřena na české prostředí 

zhruba od 11. století po století 20. Jiří Škabrada, se historickými krovy zabývá ještě v další 

publikaci, Přehled vývoje historických stavebních konstrukcí.6  Kniha vznikla z původních 

skript určených pro výuku na Ústavu historických věd na Univerzitě Pardubice. Kniha opět 

                                                 1 KAUFNER/ VINAŘ 2004. 2 VINAŘ/KAUFNER 2005.   3 KYNCL 2017. 4 VINAŘ/KAUFNER 2005. 5 ŠKABRADA 2003. 6 ŠKABRADA 2016. 
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obsahuje obdobnou vývojovou řadu, avšak je o něco stručnější. Barevné fotografie ukazují 

konkrétní příklady a není tak zde nutno vše popisovat příliš do detailů. Informace zde 

obsažené se však rozhodně nekryjí s jeho předchozí publikací, naopak je zde vyzdvihnuto 

mnoho podstatných informací, které předchozí kniha neobsahuje. Další informace 
 o konstrukci střech lze najít v publikaci Základní konstrukce7 od autorů Fajkoše  
a Novotného. Jedná se však spíše o informace z pohledu moderního stavitelství, kde je nutno 
přihlížet k daným pevnostním normám a celkově dnešním předepsaným postupům  
a moderním materiálům především z 20. století. 

Všeobecné a základní informace o tvarosloví, jednotlivých částech, postupech  
a vývoji ve zkratce je možno dohledat především v publikaci Ondřeje Šefce Architektura, 
lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla8. Kniha je plná popisných kreseb 

probírané problematiky včetně některých konkrétních příkladů v obrazové příloze. Toto 

knižní vydání jistým způsobem aktualizuje Heroutovu knihu Staletí kolem nás.9    
Ohledně spojů, nástrojů a vývoje tesařského řemesla je přehledně zpracována kniha 

Tesařské spoje10 od autora Manfreda Gernera. Tato velmi obsáhlá původem německá 

publikace přeložená do českého jazyka ukazuje na jednotlivých nákresech téměř veškeré 

tesařské spoje a vyzdvihuje jejich možné výhody a nevýhody. Jednotlivé spoje lokalizuje, 

objasňuje princip a vhodnost použití, odhaluje případné nedostatky a geografickou oblast 
použití. Zabývá se jak středoevropskou oblastí, tak i postupy a spoji užívanými v Asii. 
V českém jazyce není vhodnější literatury ohledně tesařských spojů. Německá literatura je na 
tom v tomto odvětví mnohem lépe. Tesařské řemeslo má v německých zemích velmi silnou 

tradici. Historie tohoto řemesla je zdárně popsaná v německé publikaci Das Werkzeug der 
Zimmermanns.11 Opět zde mezi autory figuruje již zmíněný Manfred Gerner, který se tomuto 

tématu věnuje v mnoha svých publikacích. Další vhodnou literaturou je Kleine 
Kunstgeschichte des deutschen fachwerkbaus.12 Opět německá publikace věnující se 

dřevěným konstrukcím. Někteří čeští autoři jako například Škabrada ji uvádí ve svých 

zdrojích.  
Některé zajímavé informace v českém jazyce ohledně tesařského řemesla a fungování 

tesařského cechu v Praze za spolupráce architektů je možno získat v díle Milady Vilímkové  
                                                 7 FAJKOŠ/NOVOTNÝ 2003. 8 ŠEFCŮ 2013. 9 HEROUT 1981. 10 GERNER 2003. 11 SCHADWINKEL/GUNTER/GERNER 1986, 26. 12 BINDING/ MEINZER/ WIEDENAU 1975. 
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v knize Stavitelé paláců a chrámů,13 kde je popsána mimo jiné spolupráce K. I. Dietzenhofera 
a předního pražského tesařského mistra.  

Mnoho z těchto autorů samo vychází, nebo čerpá z Vitruviových  Deseti knih  
o architektuře,14 kde i do dnešních dob jsou velmi cenné a platné informace. Především je zde 

mnoho přínosných informací o správné těžbě dřevin, jejich zpracování a o použití římského 

cementu, který je předchůdcem dnešního betonu. Dále navazuje Leon Battista Alberti a Deset 
knih o stavitelství15 a Andrea Palladio Čtyři knihy o architektuře,16 jež poskytují všeobecné 

informace o střešních konstrukcích nebo jejich částech. Mnohdy sami reflektovali nebo 
čerpali právě z Vitruvia, neboť některé postupy jsou již stovky let neměnné a tradiční způsob 

zpracování dřeva je v některých případech stejný dodnes. Dále nutno zmínit italského autora, 
architekta teoretika Sebastiana Serlia a jeho Traktáty o architektuře,17 které jsou plny mnoha 

nákresů nejen staveb, ale i jednotlivých stavebních prvků. Je zde možno nalézt základní  
i složitější tesařské konstrukce, což je důležitým zdrojem informací.   

Ohledně moderních materiálů užívaných ke střešním konstrukcím, jako je beton 

a železné či ocelové prvky, stojí za zmínku kniha od Miloňe Dědka Stavební materiály,18 
která obsahuje věcné a technické informace o užití těchto materiálů včetně dřeva, jako 

konstrukční hmoty. Beton a železobetonové konstrukce je velmi široké téma a mnoho 

literatury se věnuje pouze tomuto materiálu. Doporučený zdroj všeobecných informací k této 

problematice je kniha Jiřího Dohnálka a Ireny Seidlerové, Dějiny betonového stavitelství 

v českých zemích do konce 19. století.19 Obsahuje zevrubnou historii tohoto materiálu, 

bohužel má však velmi omezenou obrazovou přílohu. Hanno Walter Kruft, ve svých Dějinách 

teorie architektury20 popisuje způsob, jakým je esteticky nahlíženo a řešeno užití nových 

materiálů, jako je právě železobeton.  
Poslední specifickou kategorií literatury jsou publikace, které se zabývají roubenými 

lidovými stavbami. Mnoho dobových obrazů těchto staveb, jejich částí a dokonce i vybavení 

je v knize Dřevěné stavby starobylé roubené a lidový nábytek v severovýchodních Čechách.21 
Obecnější informace pak obsahují Rekonstrukce roubených staveb22 od autora Jana Pešty.  

                                                 13 VILÍMKOVÁ 1986. 14 VITRUVIUS 1979. 15 ALBERTI 1956. 16 PALLADIO 1962. 17 HART/HICKS 2001. 18 DĚDEK 1989. 19 DOHNÁLEK/ SEIDLEROVÁ 1991. 20 KRUFT 1993. 21 PROUSEK 1895. 22 PEŠTA 2013. 



- 11 -  

Velmi cenné mi byly informace čerpané konzultacemi se stavebním odborníkem 

statikem na pozemní konstrukce inženýrem Milošem Stibůrkem a dále tesařem Petrem 

Jelínkem, kteří se tématem zabývají přímo v praxi, a poskytli mi informace upřesňující 

některé popsané postupy v dostupné literatuře.  
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3 Základní dělení střešních konstrukcí dle tvaru 
 

V úvodu této kapitoly bych uvedl základní rozdělení střešních konstrukcí. Tvar 
střechy nám určuje i konstrukci, a proto je dělíme do několika kategorií.  

 V základním dělení střech máme tedy střechy ploché a pultové. Plochá střecha by se 
dala označit jako nejjednodušší střešní dřevěná konstrukce a ve své podstatě je podobná 

jednoduché stropní konstrukci. Pokud se ohlédneme do historie této střechy, zjistíme, že byla 
užívána spíše na menších stavbách v suchých oblastech a mnohdy se stávala pochozí. Byla 

využívána jako terasa nebo místo k sušení plodin. U tradičních staveb se užívají dřevěné 

nosníky kryté hliněnou mazaninou, která dobře odolává krátkodobým dešťům a rychle 

vysychá. U staveb s vyššími nároky na zatížení a vodní srážky jsou samozřejmě trámy 

dimenzovány na patřičné užitné zatížení a je položena vhodná krytina. Střechy ploché 

v podstatě vycházejí z konstrukce stropní. Stropy horních podlaží kryla pravidelně 

protipožární izolace prováděná v minulosti nejen na venkově především z hlíny neboli 

lepenice. Jednotlivé části konstrukce jsou tedy nosné prvky, jimiž byly už od starověku 
hraněné trámy, části výplňové a krycí záklopy. Viditelné byly spíše starší konstrukce, mladší 

typy stropů bývají pak vybaveny i omítaným podhledem. Ve středoevropském prostředí je 

kladení stropních trámů vůči ose stavby, často určované hřebenem střechy, většinou příčné. 

Stropní trámoví tak mělo funkci nejen jako strop a pochozí podlaží, ale také jako příčné 

ztužující prvky nebo přímo jako vazné trámy. Trám býval přímo uložen na věnci stavby  
a mohl být vyztužen pomocí kovových táhel, která byla v případě nadezdívky uložena právě 

v ní. Běžné profilace trámů dobře vzdorují průhybu do rozponu zhruba 6 metrů. 
Pultová střecha [1] je v zásadě a konstrukčně obdobná ploché, mívá však o něco větší 

sklon a bývá užita například k zastřešení bočních lodí kostela jako kombinace ke střeše 

sedlové. Obecně vzato se užívá u zastřešení spíše nižších menších nebo přilehlých budov. 

Dále je nutno zmínit střechy ploché moderní, které jsou tvořeny buď pomocí 

železobetonových, nebo ocelových konstrukcí. Jejich rozměry se postupem času zvětšují  
a plocha je častěji užívána k rekreačním účelům jakožto terasa, či místo k odpočinku. Takto 

konstruované střechy se objevují až na přelomu 19. a 20. století s rozvojem hydraulických 

pojiv, především betonu.  
Další kategorií je sedlová střecha. Je nejběžněji užívanou konstrukcí a prošla velice 

dlouhým vývojem. V základním tvaru se jedná o dvě šikmé roviny spojené hřebenem a na 
koncích tvořící štít či valbu. Díky velké škále sklonů této střechy se univerzálně hodí  
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k zastřešení téměř všech půdorysů a dokáže velmi dobře odolávat všem povětrnostním 

podmínkám, především díky velké variabilitě. Konstrukce malé střechy je navíc velmi 
jednoduchá, možná právě proto našla v historii takovou oblibu. Římské baziliky měly sedlové 

střechy s otevřeným krovem, protože nebyl důvod v teplých oblastech tvořit stropní záklopy 
(jako izolační vrstvu), proto se krovy začaly zdobit barvami a profilacemi [2]. V gotice  
a především v baroku se naopak staví mohutné klenby, kterým je nutno uvolnit podkrovní 

prostor, aby zde mohly být vztyčeny klenby a někdy ukotveny k samotné konstrukci krovu. 

Navíc tvar sedlové střechy je i nadále užíván při nástupu litinových a betonových konstrukcí.  
Střechy centrálních staveb jsou specifickou skupinou, kterou nelze jednoznačně 

definovat. Řešení střech centrálních staveb, jako jsou chrámy či baptisteria, jsou velmi 
diferenciované a každá stavba si hledá své individuální řešení a přístup k celkové realizaci. 
Mnohdy právě díky stavbám velkých centrálních staveb [3] bylo nutno hledat nové cesty pro 

zastřešení. Z těchto staveb pochází počátky vazníkových konstrukcí, profilovaných 

krokevních soustav do oblých tvarů. Každá stavba si vyžadovala individuální a často 

inovativní řešení, samozřejmě se též mohlo jednat i o malé stavby, kde se provedla klasická 

sedlová, či stanová střecha, ale zmínku o této kategorii považuji za důležitou. 
Střechy věží jsou specifickou kategorií. V některých případech je řešení totožné pouze 

v menším měřítku jako u centrálních staveb. Konstrukci bychom mohli definovat jako vysoký 

krov na velmi malém půdorysu. [4] V zásadě se nejčastěji jedná o obdélné, čtvercové, či 

kruhové půdorysy, jejichž střecha může mít mnohé tvary, kterým potom odpovídá patřičné 

tesařské řešení krovu. Dalším důležitým aspektem věžových střech je vhodné zvolení  
a osazení krytiny. Kvůli prudkým spádům a často špatné přístupnosti byly střechy mnohdy 

pokrývány plechem.   
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4 Krov – „základní kámen“ střechy 
Základem většiny historických krovů jsou dva konstrukční typy. Základní dřevěná 

konstrukce střechy má jako základní nosný prvek tzv. krokve. Ty jsou pak různými způsoby 

navázány a ukotveny do vaznic. Německá literatura považuje krokev za prvek, který je vždy 

zapřen ve spodní části do vazných trámů nebo tzv. krátčat (jalová vazba).23 Prvky, které mají 

volné konce, nazývá odlišným způsobem. V českém jazyce jsou někdy tyto krokve nazývány 

jako tzv. lemězy.24 Tyto spodní „volné“ konce se vyskytují nejen u novodobých krovů, ale 

někdy je můžeme spatřit i u historických hambalkových krovů, jež jsou sedlány přes 

pozednici, což je běžné především u vesnických roubených staveb. 
Vaznice je nosný trám, na který je kladena vysoká náročnost na pevnost, a musí být 

správně usazen a kotven k nosným zdím stavby, aby bylo možno tíhu střechy převést skrze 
tyto vaznice právě na nosné zdi. Proto nám základní rozdělení krovů určuje to, jakým 

systémem jsou k sobě vzájemně propojeny krokve a vaznice. Máme tedy v prvé řadě krovy 
tzv. hambalkové. Jejich základní sestavu tvoří dvě krokve spojené tzv. hambalkem, [5] který 

je napojen mezi dvě krokve. Tato konstrukce vytváří soustavu typu „ A“ s jednou či více 

vodorovnými příčkami držící rozpon, které mohou být dále podepřeny vaznicemi.25 Tento 
spoj tvoří buď tzv. přeplátování či rybinový spoj, nebo později spoj typu dlab a čep, což jsou 

základní tesařské spoje. Hambalek tedy slouží k příčnému zpevnění krokevní soustavy  
a zabraňuje průhybu krokve, která nese váhu krytiny. Podle počtu hambalků (u velkých krovů 

i několik nad sebou) se určuje počet tzv. „pater“ krovu [6].26 Podélné i příčné zavětrování je 

nejčastěji prováděno ondřejskými kříži, které mohou být též i několik pater nad sebou, nebo 
mohou protínat více pater. [7] 

Oproti tomu vaznicové krovy mají krokve sedlány na podélné vaznice, které jsou 
různým způsobem podepřeny stojatými či ležatými stolicemi nebo věšadly, či jiným 

vertikálním podepřením. Konce krokví tak přesahují přes podélné vaznice. Vodorovný distanc 
a rozpon je vymezován někdy ještě pomocí hambalku přímo mezi krokvemi nebo pak později 
v 19. století pomocí kleštin, jež jsou umístěny pod vaznicemi a doraženy tzv. natupo. Kleštiny 

tvoří dvě fošny, které jsou spojeny skrz krokev dřevěným kolíkem nebo později kovaným 

šroubem spojeny [8]. Vaznicový systém umožňuje zastřešit každý půdorys bez ohledu na 

                                                 23 ŠKABRADA 2003, 181. 24 ŠKABRADA 2003, 181. 25 ŠKABRADA 2003, 181.  26 KAUFNER/ VINAŘ 2004, 53. 
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sklon střechy.27 Vaznicové krovy mají též menší spotřebu dřeva, ale vyžadují různorodost 

trámových profilací a tesařských spojů.28   
Toto je základním rozdělením krovů, neboť koresponduje s časovým rozdělením  

a vývojem, kdy zhruba od 13. století se užívá hambalkové soustavy a ve století 19. se vedení 

ujímají vaznicové soustavy. Výjimku tvoří pak románské stavby, jejichž původní krovy se 
nám téměř nedochovaly, ale jejich typ se dá předvídat pravděpodobně jako vaznicový, neboť 

románská architektura měla krovy původem středomořské, kde vaznicový typ byl běžnější.29  
Další výjimku pak tvoří krovy starých vesnických staveb, především stodol a sýpek. 

Zejména v jihozápadních Čechách se objevují krovy, které mají krokve zavěšené přes 

vrcholovou vaznici.30 Tyto krovy jsou často tvořeny nehraněnými, nebo jen málo hraněnými 
trámy, či tyčovinou směřující silnějším koncem vzhůru, jež jsou do sebe zasazeny pomocí 

rozštěpu a následně vodorovně spojené dřevěným kolíkem. Rozštěp bývá zajištěn drátem či 

tkaninou. Lidový název pro tento typ je tzv. „na kobylu“ [9].31 Možným předchůdcem těchto 

krovů mohla být konstrukce s vrcholovou vaznicí, která je podepírána vidlicí, která sahá až 

k zemi. Tento prvek se nazývá vidlicová socha [10].32 Vidlicová socha a její obdoby jsou 

archeologicky doloženým nálezem tzv. kůlových jamek u pravěkých a raně středověkých 
zahloubených i nadzemních staveb.33 

Spodní prvky krokevních soustav bývají nejmohutnější, aby snesly dlouhodobé 

vysoké zatížení celé váhy střechy. Těmito prvky jsou především vazné trámy a pozední 

trámy, jež zajišťují, nebo jsou alespoň jakýmsi prostředníkem, a převádějí tlaky na obvodové 

nosné zdivo. Spodní vazné trámy, jak již bylo zmíněno, sloužily současně i jako trámy 

stropní. Toto řešení, ačkoliv úsporné, nebylo však vždy vhodné, a proto je považováno za 
vhodnější, zvláště u složitějších půdorysů, je-li odděleno těchto dvou soustav a tím je 

zajištěna delší životnost celé stavby. Pro další dělení krovů je nutno objasnit ještě pojem tzv. 

„věšáku“ neboli „věšadla“. Věšák je svislý trám, který se užívá při větších rozponech jako 
odlehčovací prvek pro krokevní trámy [11]. Jeho úkolem je přenášet část tlaku na nosnou 

středovou zeď budovy a tím zmírnit tlak na vaznici a omezit průhyb krovu. Věšák přímo 

souvisí s tradicí antického vazníku, jehož stojku při zatížení krovu vytahují vzpěry vzhůru 
[12]. Tento věšákový systém může mít jednu či více stojek neboli věšáků. Toto schéma se                                                  27 KAUFNER/ VINAŘ 2004, 90. 28 KAUFNER/ VINAŘ 2004, 90. 29 ŠKABRADA 2003, 181. 30 Tyto krovy nemusel provádět zkušený tesař. Kulatiny se nemusely příliš opracovávat, konstrukce tak 

byla velmi jednoduchá, neboť nebylo nutno užití složitých tesařských spojů. 31 ŠKABRADA 2003, 181.  32 ŠKABRADA 2003, 182.  33 ŠKABRADA 2003, 180–182. 
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objevuje jak u hambalkových typů, tak u vaznicových, obzvláště při velkých rozponech bez 

možnosti středového podepření. Též je možno se setkat s obdobným prvkem, a to šikmých 

vzpěr, které pak slouží k zamezení poklesu věšáku. Takovéto soustavě se říká vzpěradlo.34 
V období renesance a baroka se více užívá prvku ležaté a stojaté stolice [13], [14]. Tento 
konstrukční prvek má podobnou funkci jako věšák, avšak jeho výhodou je uvolnění 

podkrovních prostor pro možné využití. Celkový vývoj krovů vede od složitých soustav spíše 

ke zjednodušování při zachování stejné, nebo dostatečně dimenzované pevnosti celé střechy. 

Vývojové schéma vzniká především díky stále větším stavbám, kdy je nutno překonat větší 

rozpon. V případě malých staveb se vývoj krovu zásadně nemění a je užíváno klasických 

vazeb ze 13. století v podstatě až dodnes. Především roubené stavby zachovávají tradiční 

postup a vzhledem k jejich drobným rozměrům nebylo ani nutno hledat nová řešení při 

stavbě.   
  

                                                 34 ŠKABRADA 2003, 182. 
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4.1 Antické stropy a střechy 
Díky Vitruviovi, který žil v 1. století př. n. l., máme velmi přesný popis dobového 

římského stavitelství. V jeho spise Deseti knih o architektuře popisuje ve IV. knize, jakým 

způsobem je sestaven strop a krovní trámoví.35 Další důležitou technologií, kterou zde 
popisuje, je konstrukce falešné klenby, která je tvořena pouze trámy, fošnami a omítaným 

rákosem tak, aby vytvořila klenutý omítnutý strop [15].36 S ohledem na následující vývojovou 

řadu ve středoevropském prostředí je evidentní, že po zániku Římské říše byly některé 

postupy pravděpodobně zapomenuty a postupem času byly znovu objevovány, zvláště pak 

v 17. a 18. století. Ještě v románském slohu je dodržován pravděpodobně italský způsob 

kladení trámů, avšak v gotice je zdokonalován svébytný hambalkový systém. Vitruvius tedy 
popisuje dva systémy, jednak vzpěradlové soustavy, a pak věšadlové soustavy.37  

Nejdříve byly tedy kladeny příčné vazníky, někdy byly i zdvojené a vždy umístěné 

nad nosnými sloupy popřípadě zdí, na kterých bylo sestaveno věšadlo či vzpěradlo. Na takto 

vytvořenou šikminu byly kladeny krokve, které se zde, netradičně v porovnání s naším 

prostředím, kladly rovnoběžně s hřebenem. Vzhledem k nízkému sklonu a relativně těžké 

krytině byly často všechny vazby plné. V případě stavby větších rozměrů bylo nutno umístit 

hřebenovou krokev (vrcholová vaznice).38 Takto připravená konstrukce mohla být pobíjena 

latěmi a následně krytinou. V římském stavitelství bylo běžné, a to i u drobných staveb, 
použití kovaných třmenů a táhel. Umisťovaly se kolem spojení věšadla či vzpěradla 

s vazníkem, pravděpodobně pro zamezení pohybu právě kvůli nízkému sklonu. Dalším 

zdrojem informací o antických konstrukcích jsou archeologické výzkumy v Pompejích. Při 

stavbě stropů se kladly do zdí silné trámy uložené buď přímo na zdi, nebo do připravených 

obezděných loží. Na tyto trámy byly kladeny příčně slabší dřevěné profily a teprve ty se 
pobily stropními prkny nebo kazetami. Kazety byly užívány v bohatých měšťanských kruzích, 

mnohdy byly zdobeny malbou či řezbou. O rozložení trámoví hovoří především pozůstatky 

v podobě pravidelných otvorů ve zdech v místě stropu.39  Jak je zmíněno na začátku kapitoly, 
zřizovaly se i falešné klenby, jejichž technologie je velmi oblíbená právě v době baroka na 
velkých klenutých chrámových prostorech. Byly tvořeny soustavou latí kotvených svislicemi 

do stropních trámů. Latě se poté vyplétaly rákosem a motouzy tak, aby na ně bylo možno 

nahodit hrubou maltu a vytvořit dojem zděného povrchu. Čím více vrstev malty, tím byl 

                                                 35 VITRUVIUS 2009, 127–131. 36 VITRUVIUS 2009, 243.  37 VITRUVIUS 2009, 127–131. 38 VITRUVIUS 2009, 128. 39 FRYŠ 2000, 123. 
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povrch pevnější a méně náchylný na trhliny. Výhodami falešné klenby jsou především nízká 

hmotnost, nízké náklady na stavbu a možnost překlenutí téměř neomezeně velkého prostoru.40 
Vzhledem k odlišnosti stavebního pojetí římských domů je celkový ráz pohledu na město 

poněkud odlišný.41 Velmi časté jsou pultové střechy a specifické členitosti budov nebylo 

mnohdy možno zastřešit tak jednoduše jako dnes. Stavitelé museli řešit zastřešení každé 

organické části domu zvlášť soustavami pultových a sedlových střech. 
Specifikou italských chrámů bylo otevřené stropoví. Vitruvius, jenž popisuje svou 

baziliku ve Fanu, mluví o otevřeném krovu a jeho ladném vzhledu.42 Dále máme dochovanou 

fresku baziliky svatého Petra ze 4. století, kde byl též otevřený strop do krovu [16].43 Protože 

se jednalo o pohledovou část, museli tesaři dbát, aby dodrželi stejné profilace trámoví. V Itálii 

se ke střešním konstrukcím používal především cypřiš. Povrch trámu byl v některých 

případech malířsky zdoben, a tak musel být povrch jemně opracován, k čemuž je tato dřevina 

vhodná.44 V případě užití nestejných profilací a nedostatečně opracovaných trámů by krov 

vypadal velmi hrubě. V českém prostředí je většinou takový krov omezen na užitkové stavby, 
jako jsou stodoly a sýpky, kde byly mnohdy trámy hrubě opracovány a někdy i druhotně 

použity.45 Otevřená konstrukce střechy se objevuje i v Anglii například v Durhamu nebo 
Bristolu[17].46  

Pálená krytina byla nejtrvanlivějším pokryvem střechy. Italské stavitelství nejprve 

užívalo šindelů, ale postupem času byly nahrazovány pálenými taškami, jež jsou bezpečnější 

v případě vzniku požáru. Pálené tašky se užívaly dvojího druhu. První typ byl plochý se 

zvednutými okraji při delších stranách, tzv. tegulae. Pokládaly se na ozub vedle sebe a přes 

vzniklou spáru byl položen druhý typ tzv. imbrices. Tvarově se jednalo o kónický půlválec.47   
 

                                                 40 Limituje nás samozřejmě délka trámu, který tvoří nosnou část stropu. In: FRYŠ 2000, 124.  41 Italské střechy jsou vzhledem k podnebí stavěny s velmi nízkým sklonem, což ovlivňuje celkový 

výraz při pohledu na městské panorama. Hlavními dominantami italských měst jsou především 

campanilly a věže, zatímco například ve středoevropských gotických městech je mnohem více 

výraznějších vertikálních prvků právě díky ostrým vysokým střechám.      42 Takto dvojzubé rozvržení střechy venku i vysokého otevřeného krovu uvnitř poskytuje ladný vzhled. In: VITRUVIUS 2009, 161.  43 Další otevřené krovy jsou dochovány například v Brescii v kostele Santa Maria in Solario (12.stol), 
dóm v Orvieto (kol. 1290) nebo v Mantově ve vévodském paláci (16. století). Více In: VINAŘ / KAUFNER 2004.  44 Dřevo se nijak netřepí, má velmi hustou strukturu vláken. 45 Zdravé trámoví bylo často používáno druhotně. Dlouhé trámy byly velice nákladné, proto se v rámci 

úspor mohly použít trámy z rozebraného krovu. Na těchto trámech pak zůstávají stopy například po 

laťování nebo tesařských spojích.  46 Otevřené krovy v Anglii jsou většinou vazníkového typu a využívají klenebního účinku. Svým 

konstrukčním řešením se připodobňují klenbě. Při menších rozpětích se neužívalo příčných vazeb, takže 

byl vytvořen jeden velký halový prostor. Více In: VINAŘ/ KAUFNER 2004, 39.  47 FRYŠ 2000, 125–126. 
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4.2 Románsky sloh 
O krovech z dob románského slohu na našem území nemáme příliš mnoho dokladů, 

snad jen to, že měly relativně nízký sklon oproti následujícímu slohu gotickému. Tento fakt 

lze vyčíst z dochovaných stavebních změn historických štítů. Tyto štíty byly následně 

upravovány zvyšováním sklonu, a právě stopy po původním sklonu se nám v mnoha štítech 

dochovaly.48 Vzhledem k importu této architektury ze středomořských oblastí, který byl tak 

rychlý a nestihl se dostatečně rychle přizpůsobit zdejším klimatickým podmínkám, bylo nutno 
v pozdějších dobách stavbu upravit a změnit sklon střechy tak, aby lépe odolávala náporům 

sněhu a zároveň dostatečně rychle odváděl vodu. Románský typ zastřešení, který  
čerpal z vlašské soustavy, je dobře vidět na některých ilustracích z Palladiových  
Čtyř knih o architektuře.49 Krovy románské byly tedy pravděpodobně podobné vlašským 

vaznicovým a věšadlovým typům jak je patrné z některých Palladiových kreseb: [18], [19].50 
Pro italské prostředí byl typický nízký sklon a použití kovaných třmenů ke ztužení některých 

spojů například propojení krokve s vaznicí. Pozůstatky raně středověkého krovu na našem 
území máme dochovány ve štítě nad vítězným obloukem románského kostela ve Zbynicích  
u Sušice [20]. Je zde patrný otisk původního krovu nad kněžištěm, kde je možno vidět 

původní uložení vrcholové vaznice.51 Ta byla ložena jako hraněný nakoso umístěný trám, do 

kterého byly opřeny krokve.52 Další podobný důkaz údajně existuje ve zdivu románské věže 

kostela v Bukovci u Horšovského Týna [21].53 Na těchto příkladech je vidět, že původní 

postup nejprve vyzdil štíty a teprve poté přišla na řadu práce tesařů ke zbudování samotného 

krovu. V gotickém slohu se tento postup obrací. Je tedy po dokončení obvodového zdiva 

zbudován krov a následně je vyzdíván štít. Z raně středověkých postupů zastřešení věží je 

znám typ pouze se zděnou helmicí polygonálně jehlanového tvaru. Krovy takových helmic 
byly pravděpodobně kuželového, či jehlanového tvaru a mnohdy byly ponechány jako tzv. 

ztracené bednění. Tak je tomu například na jižním Slovensku v obci Štvrtok na Ostrove.54  
  

                                                 48 ŠKABRADA 2003, 183. 49 PALLADIO 1958. 50 ŠKABRADA 2003, 183. 51 Je to patrné především na rozdílném zdivu pod omítkou a jasně viditelným propojením jiného zdiva. 52 ŠKABRADA 2003, 183. 53 ŠKABRADA 2003, 184. 54 ŠKABRADA 2003, 183–184. 
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4.3 Gotický sloh  
Nejstarší dochované krovy v Čechách pochází zhruba od 1. poloviny 14. století. Tyto 

nejstarší krovy byly postaveny na principu hambalkové soustavy za použití výztuh 

ondřejskými kříži, umístěnými do plných vazeb mezi protilehlé krokve. Tak je tomu například 

v Praze u sv. Anny na Starém Městě [22]. 
Pokud se vývojově snažíme zařadit gotický krov, je důležitým ukazatelem způsob, 

jakým je vázána a ztužena vodorovná konstrukce. V rané fázi gotického slohu se vodorovné 

výztuhy používaly v menší míře než v době pozdní. Důvodem může být buď nezkušenost 

tesařů s většími rozpony střech a také to, že velké rozpony katedrál a podobných velkých 

staveb se hojněji objevují až v pozdní gotice. Pokud bychom hledali nejstarší doložené krovy 

na našem území, tak se dostaneme do klášterního kostela Zvěstování Panny Marie v Chebu 
[23].55 Z historických pramenů víme, že zde na počátku 14. století došlo k mnoha stavebním 

pracím, mimo jiné byla postavena a zastřešena kamenná hranolová věž čtvercového 
půdorysu.56 Přístavba byla dokončena zhruba kolem roku 1330.57 Dle dendrochronologické 

analýzy, bylo určeno, že doba kácení použitého dřeva byla někdy kolem roku 1320.58 Tím se 

tento krov stává nejstarší dochovanou střešní konstrukcí na českém území. Do počátku 14. 
století byl datován i krov kostela Všech svatých ve Slivenci u Prahy [24]. Tyto nejstarší krovy 

byly založeny na hambalkové soustavě. Oproti tomu jeden z nejstarších pražských krovů, již 

zmiňovaný sv. Anny na Starém Městě, navíc obsahuje hambalky, které protínají ondřejské 

kříže a vytvářejí tak pomyslné X, což je především obvyklé v německých zemích ve spojení 

s výstavbou kostelů pro mendikantské řády.59 Jeden z prvních dendrochronologických 

průzkumů historického krovu na našem území byl proveden právě u tohoto krovu laboratoří 

Bohuslava Vinše, která dobu skácení dřeva určila do šedesátých let 14. století.60 Mimo jiné na 

těchto příkladech je vidět, jakou životnost může mít krov, u kterého byly při výstavbě 

dodrženy správné technologické postupy. Trvanlivost dřevěné konstrukce není časově 
limitovaná za podmínky, že byl použit vhodný materiál. Podélné ztužení krovu u sv. Anny 

bylo především tvořeno laťováním. Každá lať je uchycena ke každé krokvi v místě křížení  
a tím se celkově mnohonásobně zvyšuje celková pevnost a zavětrování celé konstrukce. 

                                                 55 ŠKABRADA 2003, 183. 56 ŠKABRADA 2003, 183. 57 Další unikátní krovy v Chebu jsou i na měšťanských domech na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 

Nedávno datované původní krovy pocházejí z konce 14. století. Více In: PANÁČEK/ OTÁHAL/ KYNCL 2016.  58 ŠKABRADA 2003, 183. 59 BLÁHA/ŠKABRADA 2001, 132. 60 BLÁHA/ŠKABRADA 2001, 132. 
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Podobné konstrukce jsou i další krovy, které doposud nebyly datovány. Jedná se například  
o Horšov u Semněvic [25] v jihozápadních Čechách, hřbitovní kostel v Třebíči, [26] nebo 
kostel ve Slavonicích [27].61 Ondřejský kříž se používal velmi intenzivně až do nástupu 

barokního slohu, kdy byl postupně nahrazen podélnými vaznicemi podepřenými stolicemi  
a ve vrcholu krokve se výjimečně objevuje již kleština místo hambalku. Ondřejský kříž 

v příčně vazbě velkým způsobem snižuje tlak v patách vazby a tím umožňuje vynechání 

vazného trámu. Je však nutno říci, že velkou měrou zmenšuje půdní prostory a je potřeba 

velkého množství stavebního dřeva. Samozřejmě podkrovní prostory, zvláště u velkých 

staveb jako jsou katedrály, nebyly příliš prakticky užívány, jejich funkcí bylo zakrytí  
a ochrana kleneb a vnitřních částí stavby. Do krovu se v podstatě vcházelo z čistě revizních 

důvodů, jako je zavěšování lustrů, případně kotvení klenutého stropu pomocí železných táhel 

a tyčí. I proto se v moderním stavitelství ondřejský kříž užívá řidčeji. Stavění těchto krovů šlo 
provést několika možnými způsoby. Pokud byl krov založen pouze příčnými vazbami, bylo 
nutné jednotlivé dílce sesazovat na zemi a postupně je vytahovat nahoru a provizorně kotvit, 

především k pozednici a dále podélně mezi sebou, k čemuž stačilo pár latí propojujících 

vyzdvihnuté a umístěné dílce.62 Další možností bylo sestavení podpůrné konstrukce v krovu, 
kde se poté jednotlivé díly sesazovaly na konkrétní místo a provizorně kotvily. Nejdůležitější 
místo ke kotvení je v příčných vaznicích. Zamezuje se tím pohybu střechy a formuje se nám 

tak správný tvar střechy. Konstrukce krovu byla nejčastěji zhotovována hned po dokončení 

obvodových zdí, neboť práce navazující jako jsou například konstrukce kleneb, jež byly 

mnohdy kotveny ke krovu, nebo malby, které vyžadovaly suché uzavřené prostředí. 
Dalším typem konstrukce je krov tzv. klasového typu [28].63 Tento krov je tvořen 

vždy dvěma krokvemi, které jsou středově svázány vertikální stojkou, do níž je napojena 

jedna či více vzpěr podpírajících po určitých rozestupech krokev proti průhybu. Takto tvořený 

krov však musí mít příčně ložené trámy tvořící strop, které je nutno pevně svázat s pozedním 

trámem či věncem stavby, aby přenos sil byl účinný. Proto není vhodný například při 

klenutých stropech, které zasahují do podkroví. Klasové krovy byly v oblibě především 

v pozdní gotice. 

                                                 61 ŠKABRADA 2003. 62 Tesaři propojovali jednotlivé konstrukční prvky mezi sebou prkny a latěmi, jednalo se však pouze o 

provizorní kotvení, které navíc umožňovalo rychlejší pohyb tesařů po střeše. Krokve mohly být pobyty 

prkny právě z důvodu, aby tesař mohl šplhat do krovu a provádět další práce a finální kotvení. 63 Tento název je užit v knize Jiřího Škabrady, Konstrukce historických staveb. In: ŠKABRADA 2003, 184. 
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Typologickým můstkem rané a vrcholné fáze jsou dva pražské krovy. Krov 

v Michalské ulici a krov Staroměstské mostecké věže [29].64 Podobně jako v kostele sv. Anny 
i zde je užito příčných ondřejských křížů, avšak mnohem složitější konstrukce. Je zde 
konstrukce ondřejských křížů použitých k podélnému zavětrování. Krov na domě v Michalské 

ulici čp. 436/I má krokve ztužené trojicí hambalku, spodní dva jsou podepřeny středovými 

vaznicemi a jsou ve své délce rozděleny na tři díly čtyřmi plnými vazbami se sloupky [30].65 
Do sloupů jsou tedy vetknuty tři ondřejské kříže podélného zavětrování. Sloupek je ještě 

připevněn pomocí vzpěr. Tyto vazby jsou tedy střídány jednoduššími vazbami pouze 

s hambalky a středovými vaznicemi. Zajímavé je opracování velkých trámů o rozměrech 

18x20 cm. Jsou zde jak plochy upravené sekáním klasickou širočinou, tak i plochy řezané. 

Jejich zpracování probíhalo tedy rozčtvrcením velkého průměru kmene, pak se osekaly vždy 

pouze dvě strany do výsledného profilu a dvě zůstaly přirozené textury. Tenké stavební prvky 

zde jsou řezané z jedné strany a ostatní jsou osekávány. Dendrochronologická analýza datuje 
skácení dřeva na konstrukci krovu do první poloviny 15. století.66 Konstrukce Staroměstské 
mostecké věže je datována někdy po roce 1385.67 V krovu věže byl proveden 

dendrochronologický rozbor, který klade dobu skácení kmene do roku 1387.68   
Krovy mladší pocházející z 15. a 16. století jsou, jak již bylo zmiňováno, mnohem 

častěji tzv. klasového typu. Jejich příčné výztuhy jsou tvořeny trámy, jež probíhají nejčastěji 

od středového sloupku (věšáku) směrem vzhůru skrze hambalky až do krokví, a tak celé 

krokve v pravidelných odstupech podpírají a pomáhají lépe přenášet tlaky na nosné zdivo. 

Taková konstrukce nemusí být na každém páru krokví, ale bývá nejčastěji ob jednu krokevní 

soustavu (střídání plné a jalové vazby). Propojení těchto vzpěr je tvořeno nejjednodušším 

způsobem, a to pouhým přeplátováním či rybinovým spojem a zajištěním pomocí dřevěného 

kolíku, který je později nahrazován kovovými prvky (hřeby, tyče se závitem, třmeny). 
Důležitou součástí krovu klasového typu je důmyslný systém podélného ztužení 

zavětrovaného ondřejskými kříži. Tyto kříže mohou jít v podstatě od úrovně pozednic téměř 

až do vrcholu krovu, záleží samozřejmě na výšce, velikosti a sklonu střechy.  

                                                 64 ŠKABRADA 2003, 184. 65 ŠKABRADA 2003, 188. 66 ŠKABRADA 2003, 188. 67https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pcNCqRSMKne7i96OwXOkWSJasqsRmSiAa-B3tB_LtlA/edit#gid=1153557557, Vyhledáno: 8. 5. 2018. Staroměstská mostecká věž byla založena 

Petrem Parléřem a vystavěna v poslední čtvrtině 14. století. In: BUŘÍVAL 1976, 3. Více In: CHADRABA 1971. 68https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pcNCqRSMKne7i96OwXOkWSJasqsRmSiAa-B3tB_LtlA/edit#gid=1153557557, vyhledáno 30. 5. 2018 
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Pro vyvěšovací funkci spodní části věšáku vůči vaznému trámu se začíná užívat spoje, 
jež předznamenává spoj, který je v období baroka a renesance prováděn pomocí železných 

prvků. Tento spoj je vytvořen rozšířením spodní části sloupu, do jejíhož žlabovitého vybrání 

byl zasunut úzký čep procházející otvorem přes vyvěšovací trám, který je vynášen pomocí 

rozšířené hlavy. Tento systém je užit na hradě Bečov a v kostele sv. Máří Magdalény v České 

Lípě.69  
V 15. a 16. století gotický sloh preferuje vysoké stavby s hodně strmými střechami. 

Proto se začíná užívat vzpěr, které vedou rovnoběžně s krokvemi a fungují tak jako vzpěry 

středového sloupku. Tato pomocná vzpěra je tedy patkou kotvena k vaznému trámu  
a vrcholem do středového sloupku, který vede až ke hřebeni. Zároveň mnohdy tyto vzpěry 
protínají hambalky, čímž je příčná konstrukce velmi pevně ztužena. Tento systém 

rovnoběžných vzpěr je například v kostele sv. Gottharda ve Slaném [31]. Tato stavba má 

jeden z nejstrmějších sklonů sedlové střechy na našem území.70 Čím je tedy střecha strmější, 

tím by měla mít propracovanější systém vzpěr a zavětrování, neboť strmější střecha je 
zároveň větší, co se plochy týče, a tudíž je více namáhána větrem. Krovy s takto dlouhými 

vzpěrami mají původ v zahraničí, především v Německu, například v Kolíně nad Rýnem 
katedrála sv. Petra.71 Tento systém je ve Francii nejčastěji volný, s věšadlem a podélně 

umístěnými ondřejskými kříži v horní části prostoru, dole pod krokvemi s příčnými 

podporami ze zahnutých či tvarovaných dřevěných prvků. Tento prvek může být inspirován 

anglickými krovy, které se zhotovovaly ze zahnutých kusů, jako například v již zmiňované 

katedrále v Durhamu.72 Klasové krovy bývají velmi složité a některé prvky, které v krovu 
vidíme, nemusí vždy plnit pevnostní funkci. Příliš spojů ve středových sloupcích (věšácích) 
trám natolik oslabuje, že jeho funkce je spíše vymezovací než nosná. V některých případech 

je dokonce sloupek opravdu přerušen a pouze mezi části krovu, jako jsou hambalky apod., 
vložen, což pravděpodobně vznikalo jako pomocná distanční „podložka“ při stavbě krovu. 
Krovy těchto rozměrů se stavěly velice dlouho a byly velice náročné na postup. Jednotlivé 

spoje byly sesazovány na zemi a zkoušeny, zda jdou správně bez většího odporu spojit. Tento 
postup se prováděl proto, aby nedošlo k problémům při finálním usazení trámu na místo a při 

jeho „aktivaci“ ve své funkci. 
Vzhledem k postupujícím dendrochronologickým analýzám víme, že krovy klasového 

typu se objevují zhruba kolem poloviny 15. století a jako tradiční tesařská konstrukce 

                                                 69 ŠKABRADA 2003, 188. 70 ŠKABRADA 2003, 188. 71 WOLFF 2015.  72 VINAŘ/ KAUFNER 2004. 39. 
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přetrvávají až do doby po třicetileté válce, například u krovu kostela sv. Víta v Pelhřimově.73 
Spoje složitých krovů jsou značeny tesařskými značkami, tvořenými často jednoduše různými 

počty vrypů a výseků dláty, nebo například raznicemi s římskými číslicemi. Na střechy domů, 

které byly příliš široké a stavba krovu by tak byla náročná a velice nákladná, musel být řešen 

rozdělením půdorysu dvěma či více štíty a tím pádem dvěma menšími krovy. Toto řešení bylo 

praktičtější, mnohdy ekonomičtější a v případě požáru snáze uhasitelné. Nevýhodou takto 
stavěných střech je úžlabí, které se muselo pravidelně udržovat a čistit, aby nedošlo 

k pronikání vody a vlhka. Úžlabí bylo tvořeno z dřevěných klád, jež v sobě měly vysekaný 

žlab. Ačkoliv se toto řešení odvodu vody jeví nedostatečně trvanlivé, bylo takové úžlabí 

desítky let plně funkční, pokud o něj bylo dostatečně pečováno a bylo například pravidelně 

vytíráno olejovým mazem nebo dehtem. Někdy byl žlab dokonce uvnitř oplechován, aby 
dřevo nebylo v přímém styku s vodou a tím se zvýšila životnost.  

Nejnáročnější střešní konstrukce se většinou nacházely na katedrálních a kostelních 

stavbách, jejichž střechy měly nejen prudké sklony, ale jakožto dominanty měst vyčnívaly 
nad všechny ostatní stavby, a proto bylo nutné se vypořádat jak s velkým rozponem, tak 
s vysokým hřebenem [32]. Byly stavěny tedy především krovy se sedlovou střechou 

s různými variantami zakončení a konstrukce. V pozdní gotice byly velmi oblíbené a běžné 

stanové střechy [33]. Dnes se stanové střechy dělají jen výjimečně, jelikož správné sestrojení 

stanového krovu v dnešní době zvládne jen málokterý tesař. Střecha tohoto typu bývala 

nejčastěji na kostelních a katedrálních stavbách, například chrám sv. Barbory [34] v Kutné 

Hoře nebo kostel sv. Jindřicha na Novém Městě, dále například v dřívějších dobách pět stanů 

nad Vladislavským sálem [35] na Pražském Hradě a na domě zvaném Kalich  
v Litoměřicích.74 [36] Střecha tak mohla mít jeden, dva či více stanů. Důvod stavby takovéto 

konstrukce je jednoduchý. U zastřešení tak velkého prostoru bylo velmi obtížné sehnat 

dostatek trámů o dostatečné délce při zachování konstantního průměru. Dalším důvodem je 

rozdělení a zmenšení působení tlaku větrem, který by při zastřešení velkou sedlovou střechou 
mohl střechu snadno zničit, kdežto stanová střecha dostatečně „láme“ tok větru. Konstrukce 
stanové střechy je postavena na základně kvádrového či krychlového rámu se středovým 

hrotním trámem, jenž vede až do špice stanu. O tento trám jsou v podstatě opírány a následně 

na něj pak připevněny jednotlivé krokve tak, aby se vzájemně tlaky vyrušily. Pozvolný 

průhyb, typický pro stanové střechy (podobnost s prověšeným stanovým plátnem), je tvořen 

zjednodušeně dvěma krovy vystavěnými na sobě, podobným principem jako je tvořena 

                                                 73 ŠKABRADA 2003, 192. 74 ŠKABRADA 2003, 194. Více o Vladislavském sálu In: MUK 1995, VLČEK 2000, ZAP 1868. 
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střecha mansardová nebo prvek zvaný námětek. Spodní krov, opřený zhruba do poloviny 

hrotního trámu, je vystavěn jako první a na tyto stávající krokve jsou kladeny další vedené až 

ke špici střechy. Zvonice na stanové střeše je zkonstruována jako malý krychlový či víceboký 
rám, na kterém jsou usazeny malé krokve tvořící drobnou stříšku. Úskalím stanových 

konstrukcí při větším počtu stanů je stejně jako u zdvojených sedlových střech úžlabí, které 

musí mít dostatečný spád a průchodnost, aby mohlo správně odvádět velké množství vody,  
a neprosakovalo tak do podkroví, což by mohlo mít během několika let fatální následky na 

celistvost stavby nebo například na soudržnost vnitřního klenutí a dalších konstrukcí uvnitř 

stavby. Konstrukční řešení stanové střechy mohlo mít i složitější typy konstrukce, například 

při rozboru krovu předměstského kostela sv. Kříže v České Lípě. Zde je užito šesti rámů, 

tvořících jádro s půdorysem rovnoramenného kříže, které bylo možno pomocí krokví jemněji 

dotvarovat do pozvolného stanového tvaru.75 
Jako poslední možnost typu gotického krovu, který byl hojně užíván, je již zmiňovaný 

krov věže. Tyto krovy jsou uvedeny v poslední řadě, protože jsou obdobami předchozích 

stanových  
a sedlových střech na menším půdorysu. Vysoká střecha na poměrně malém půdorysu je 
charakteristikou věžového zastřešení. Možností bylo a je několik, stejně jako typů a tvarů 

věží. Vystavěn mohl být podobně jako u stanové střechy středový hrotní trám, do kterého se 

opíraly krokve. Pro větší pevnost pak byly ztužovány ondřejskými kříži. Další relativně 

jednoduchou variantou bylo vystavění krokví, které byly vždy ve tvaru A zpevněny hambalky 

a pak pomocí postupného natáčení a změny úrovně ztuženy ondřejskými kříži do tvaru X, 
vždy dvě protilehlé krokve. Další variantou mohla být klasová konstrukce. U vícebokých 

střech je tvar určován vnitřními paprskovými kříži z trámků, které jsou kladeny nad sebe 

v pravidelných rozestupech a postupně zmenšovány tak, aby ve vrcholu byl pomocí krokví 
dosedající na paprskovité kříže vytvořen hrot.  

  

                                                 75 ŠKABRADA 2003, 194. 
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4.4 Renesanční krov 
Časově se pohybujeme v období přibližně mezi lety 1550 až 1601. Jedná se o dobu, 

kdy se hojně staví paláce a další obytné budovy a začíná se více pracovat s podkrovními 

prostorami. To předurčuje mnohem častější užívání ležatých stolic. Samozřejmě se tento typ 
nevztahuje na všechny stavby v tomto období, především na venkovských stavbách dlouho 

přetrvává tradice hambalkových krovů a ondřejských křížů, ale ve městech a na nových 

stavbách inspirovaných Vlachy, kteří stavěli v sousedních německých zemích, se užívá právě 

ležatých stolic.76 Předchozí konstrukce totiž nepočítaly s užitím podkrovních prostor a byly 

v podstatě skrz na skrz propleteny vzpěrami výztuhami a sloupky.  
Stojatá či ležatá stolice je podpůrný prvek, který je umístěn pod úrovní hambalků či 

kleštin. Spodní část stolice je začepována do příčného spodního vazného trámu a vršek stolice 
je osazen do podélného vazného trámu a je zavětrován dvojicí vzpěr.77 Ležatá stolice bývá  
u větších krovů ještě připojena vodorovným trámkem k nejbližší krokvi, čímž zároveň drží 

distanc a zabraňuje průhybu krokve. Toto zachycení bývá zhotovováno nejjednodušším 

způsobem, a to pomocí dvou trámů z každé strany, které jsou tzv. natupo spojeny pomocí 

dřevěného kolíku, později závitové tyče. Druhou možností bylo přeplátování. Podobně jako  
u slohu gotického i zde je vrcholová vaznice někdy podepřena středovým sloupkem, avšak 

nově se objevují typy, kdy sloupek nesahá až ke spodním vazným trámkům, ale je zasazen do 

hambalků, či začepován do středového příčného trámu ztužujícího celou konstrukci a tvořící 

jakýsi podhled. Sloupek je někdy přetažen přes hambalek a vyvěšen s volným koncem, který 

mohl být i zdoben. Do sloupků se mohly kotvit zavětrovací a ztužující ondřejské kříže či 

vzpěry.  
Trámy vazné, jež byly náročné na dostatečnou délku a zároveň profilaci, se 

v pozdějších dobách začínají nahrazovat úsporným řešením, které je plně rozvinuto zvláště 

v barokním období. Tato úspora spočívá ve vynechání příčných vazných trámů s výjimkou 
krajových a některých středových vaznic. Tudíž by se dalo hovořit o střídání plné a tzv. jalové 

vazby, kdy je krokev kotvena pomocí spoje dlabu a čepu do tzv. krátčat. Ve zjednodušeném 

slova smyslu se jedná o jalové konce vazných trámů, které jsou napojeny do podélného 

vazného trámu a tvoří tím jakýsi hřebenovitý tvar. Takto spojené krokve tvoří pomyslně 

trojúhelník bez základny. Toto znamenalo velkou úsporu dlouhých trámů. V renesanci  
a nadcházejícím baroku se již začíná užívat ve velké míře železných spojovacích prvků  

                                                 76 KAUFNER/ VINAŘ 2004, 97–115. 77 Vzpěry mohli být na obou koncích začepovány, ale především u menších staveb se objevuje 

propojení pouze kolíkem či kovaným hřebem. Toto řešení má oproti tesařskému spoji daleko menší 

životnost. Více In: KAUFNER/ VINAŘ 2004.  
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a začíná být mnohem oblíbenější užití spojení dlab a čep, které je mnohem trvanlivější a lépe 

přenáší zatížení, protože dlab je umístěn v ose trámu. Železné kované prvky se užívaly již 

v dobách antického Řecka a Říma, ale zánikem těchto říší se užití těchto prvků vytrácelo.78     
Jak jsem již zmínil, právě v období renesance a baroka je stále častější praktické 

využití podkrovních prostor jako skladů či obytných místností například pro služebnictvo. 
Hambalky posloužily jako stropní podhled, který stačilo pobít prkny, a případná izolace byla 

prováděna nánosem hliněné lepenice. Stojaté stolice posloužily jako stěny. V těchto dobách se 

začíná více objevovat vikýřů jako průchodu denního světla. Obytný podkrovní prostor máme 

doložený například ve Valdštejnském paláci, nebo na zámku Frýdlant či Lemberk [37] [38].79  
Celkově jsou v renesanci tendence krovy zjednodušovat a zároveň vytvořit užitný prostor. 

Zajímavou raritu tvoří krov v Českém Krumlově č. p. 19, který je pravděpodobně postaven 
Vlachy z Itálie.80 Krov má velmi malý sklon a jednoduché vazby.81 Přestože bylo české 

prostředí často inspirováno středomořskými stavebními inovacemi, které mnohdy prováděli 

sami italští řemeslníci, takováto forma krovu nebyla pro české prostředí vhodná, a proto se dál 

tento typ krovu na stavbách již neaplikoval.82 Dalším v renesanci oblíbeným prvkem na 

stavbách jsou korunní římsy při ukončení střech [39]. Ve většině případů jsou omítnuté  
a zdobené štukem. Římsa mohla být vytvořena pomocí trámu, který byl nasazen na konce 

krokví pomocí čepování. Na trám pak byly uchyceny drobné konstrukce tvořící místo pro 

pobití prkny. Takto vytvořené pobití bylo omítáno a zvenčí působilo vyzděným dojmem. 

Zděné římsy nebyly výjimkou, avšak samozřejmě finančně a technologicky náročnější. Zděná 

římsa byla zajištěna do věnce stavby pomocí železných táhel, které dělaly oporu pro těžkou 

zděnou římsu. Dalším oblíbeným prvkem je atiková římsa, která přesahuje ukončení střechy. 

Takové krovy mají jen krokve opřené do stěn, byly oblíbené v rámci renesančních přestaveb 
pro vytvoření vysokého štítu, jenž byl vhodnou plochou pro vyzdobení sgrafitem. 

Dále je nutné se zmínit o krovech skružových. Jedná se o jednu z nejsložitějších 
konstrukcí. Konkrétním případem stavby s tímto krovem je letohrádek královny Anny [40]. 
Letohrádek, na jehož projektu se podílel mimo jiné Giovanni Spazio, Paolo della Stella, 
Giovanni Maria Aostalli, Hans Tirol a Bonifác Wolmuth. Celková architektonická úroveň této 

stavby je velmi vysoká. Stavba byla prováděna mezi lety 1538–1565. Založen byl 

                                                 78 O kovaných třmenech a plátech se dovídáme od Vitruvia, například když popisuje stavbu baziliky ve 

Fanu. Více In VITRUVIUS 2009.  79 ŠKABRADA 2003, 205. 80 ŠKABRADA 2003, 205. 81 Bohužel střecha není vidět z ulice, neboť má převýšený štít a je v soukromém vlastnictví, takže není 

přístupná.  82 ŠKABRADA 2003, 205–206. 
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Ferdinandem I. a měl se stát součástí nově vybudovaných královských zahrad.83 Krov, který 

tvoří na průřezu oslí hřbet, je kompletně dřevěné konstrukce.84 Mohli bychom ho přirovnat 

k převrácené lodní konstrukci, jejíž kýl je zde hřebenem [41]. Krov na letohrádku je vytvořen 
profilovaným žebrovím, jehož jedna krokev je tvořena vždy ze tří částí. Nejdelší část je 

profilovaná a tvoří největší oblouk. Na spodní straně je uložen do věnce či pozedního trámu. 
Toto tvoří základní nosnou soustavu krovu. Na takto vytvořený oblouk je kladen zprohýbaný 

zmenšený krov tvořící hrot a v neposlední řadě je vytvořen námětek u spodního velkého 
oblouku tak, že celkový výsledek tvoří oslí hřbet [42]. Letohrádek je uvnitř v patře rozdělen 

na dva sály, které zasahují do podkrovních prostor, proto krov tvoří v podstatě dva krovy 

posazené přímo vedle sebe. Složité jsou i další báňovité konstrukce střech, jako je tomu 
například na dochované kresbě od N. Pacassiho z roku 1770.85 [43] Na kresbě je vidět 

bokorys velké věže na chrámu sv. Víta na Pražském hradě.86 Je patrné užití skružových 

krokví, které jsou pomocí vzpěr navázány na hlavní nosnou konstrukci.  
Renesance tedy přináší novinky v podobě zjednodušovaní krovu pro využití prostoru 

pod střechou, buď jako skladu, či obydlí pro služebnictvo a dále nová složitější řešení 

profilovaných staveb například již zmíněného letohrádku Královny Anny. Stále více se užívá 

kovaných železných prvků, jako jsou táhla ztužující konstrukci anebo hřeby užívané někdy 

namísto kolíků. L. B. Alberti doporučoval užívání dřevěných kolíků, které byly máčeny 

olejovou sedlinou nebo voskovány s tím, že vydrží déle než kované hřeby.87 Kovaných táhel 

se hojně užívalo především na čistě renesančních stavbách. Užívala se  
u krovů paláců a zámků s arkádovým nádvořím. Táhla zajišťovala rozpon kleneb a oblouků 

například v paláci Granovských z Granova [44] (přestavba po roce 1558) v Praze, nebo  
u arkádového nádvoří domu u Dvou zlatých medvědů [45] (přestavěn po 1567) v Praze, nebo 
například na Wavelském zámku v Krakově [46] (renesanční přestavba 1507).88  

Typickým prvkem renesančního krovu je volně vyvěšený sloupek do prostoru se 
zdobným zakončením [47]. Díky traktátům Sebastiana Serlia máme dochovány nákresy 

některých konstrukčních prvků italského stavitelství.89 Dalším zdrojem kreseb konstrukcí je 

německý architekt Elias Holl, který pobýval několik let v Itálii a vytvořil mnoho nákresů 

                                                 83 PREISS 1986, 20–30. Více In: BAŽANT 2006. 84 ŠKABRADA 2003, 205. 85 ŠKABRADA 2003, 207.  86 Dokumentace pražských rekonstrukcí od N. Pacassiho jsou uloženy v Archivu Pražského hradu. 87 ALBERTI 1956, 90. 88 ŠKABRADA 2016, 208. Více o paláci Granovských z Granova In: KALINA 2011. Více o Wawelském 

zámku In: OSTROWSKI/ PODLECKI 1996.   89 PAYNE 1999.  
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místní architektury.90 Některé nákresy přímo zobrazují krokevní systém. Proto můžeme 

komparovat italské krovy s těmi na našem území. Základní rozdíl je především ve sklonu 

střechy. Kvůli středomořským podmínkám je sklon střech v Itálii velmi nízký. To je hlavním 
důvodem rozdílné konstrukce. Ačkoliv u nás renesanční krovy již nejsou toliko strmé jako  
u předchozího gotického slohu, stále je sklon velmi prudký. Proto je nutné zajištění 
dostatečného příčného vyztužení krokví. Italské krovy mají jen zřídka více pater hambalků či 

kleštin na rozdíl od našich krovů, kde více pater není výjimkou. Italské renesanční prostory 
budov jsou stále často otevřeny přímo do krovu, a tak se můžeme setkat nezřídka se zdobnými 

prvky, jako jsou drobné konzole s volutami či zdobná zakončení některých trámů. 
  

                                                 90 ROECK 1985. 
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4.5 Barokní krovy 
Inovativní konstrukce byly většinou řešeny a objevovány na nových velkých stavbách, 

které si nová řešení vyžadovaly. V baroku to nebylo jiné, avšak některé již pár desítek let či 

staletí prověřené konstrukce se začínají dostávat i do běžného užití na menších stavbách. Díky 
šíření odborné literatury v podobě traktátů, grafik a kreseb se dostávají do povědomí nové 

postupy i méně významných tesařských mistrů. 91 
Specifikou barokních krovů je snaha zakrýt velké halové prostory, které ještě mnohdy 

svým klenutím zasahují vysoko do podkrovního prostoru, a tudíž zde nebylo možno položit 

příčné vazné trámy. Tyto vazné trámy jsou stále častěji nahrazovány dlouhými železnými 

táhly, umístěnými někdy nad či pod klenutím. Podpůrnou funkci zajišťovaly ležaté stolice. 
V některých případech, kdy chrám měl boční empory, bylo možno udělat část krovu nad 

emporou a poté plynule navázat krov hlavní lodě. Výsledkem byl optický klam, který vypadal 
jako jednotný krov obrovského rozměru. Tímto způsobem byl řešen krov, který měl 

sjednocovat zastřešený prostor. Je tomu tak například u malostranského kostela sv. Mikuláše, 
jehož hlavní loď má i tak rozpon přes 18 metrů [48].92 Ačkoliv jsou půdorysy barokních 

chrámů velmi složitě tvarované, jejich zastřešení nemuselo hledat mnoho nových řešení. 

Užívá se klasických sedlových tvarů na sebe navazujících a stále častěji se objevující kupole 

se mnohdy zastřešují prejzovou krytinou či měděným plechem.  
Protože využití podkroví se stávalo již běžnou praktikou, objevuje se v období baroka 

nové řešení. Především francouzští architekti při výstavbách honosných paláců řešili úskalí 

podkrovních prostor. Architekti pracující u dvora Ludvíka XIV. Francois Mansart (1598–

1666) a jeho synovec a žák Jules Hardouin Mansart (1646–1708) dostali velkou měrou do 

povědomí a rozšířili střechu mansardovou.93 Velkou oblibu získaly především při stavbě 

Versaillského zámku, který byl zastřešen mansardovou střechou a v podkroví mělo být 

ubytováno služebnictvo [49]. Střecha tohoto typu je variantou mezi střechou sedlovou  
a střechou stanovou. Její konstrukce spočívá na dvou samostatných konstrukcích. Nejprve 

jsou na pozednici osazeny krokve s velmi prudkým sklonem. Délka krokví nám určuje výšku 

stropu podkrovní místnosti. Takto osazené krokve jsou tedy ve spodní části zasedlány do 

pozedních trámů a na vrchu jsou opřeny do obdélného rámu, který tvoří strop, avšak netvoří 

                                                 91 Kresby se často šířily skrze cechy. Vzhledem k nárůstu a rozvoji stavebních prací se tesaři rychle 

školili přímo v praxi. 92 ŠKABRADA 2003, 210. Více o chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně In: BAŽANT 2011, NEUMANN 1969. 93 KADLECOVÁ/ MOHELNÍKOVÁ/ ŠVECOVÁ/ MATĚJKA/ VESELKA 2008, 1–6. 
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hřeben střechy.94 Následně jsou na tento rám kladeny další krokve, tentokrát s klasickým 

nižším sklonem, tak, že tvoří hřeben celé střechy. Takto vzniklý půdní prostor má velkou 

užitnou plochu při zachování konstantní výšky místnosti. [50] Tento typ střechy lze uplatnit 

na veškerých půdorysech, proto se užívá na palácích, městských i vesnických domech nebo 

věžích. V českém prostředí především na zámcích, například v Chlumci nad Cidlinou [51] 
nebo na zámku Hořín u Mělníka [52].  

Hlavním spojem se v období baroka stává dlab a čep [53], který tak nahrazuje původní 

rybinový boční plát [54].95 Věšáky jsou mnohdy vyřezávány a profilovány do tvaru antických 

sloupů [55]. Také se zde stále častěji objevují nápisy nesoucí jména hlavního tesaře  
a pomocníků.96 V barokních stavbách jsou nám mnohdy zachována vytahovací zařízení nebo 

jeho části v podobě rumpálu či okovaných dřevěných kladek a kol (Nosticův palác v Praze, 

dům č. p. 22 na Malé Straně v Praze) [56].97  
Kované železné prvky užívané stále ve větší míře se objevují na složitých a velkých 

krovech. Tehdy se jednalo o technologicky vyspělou a drahou záležitost. Mnoho dílů muselo 
být vyrobeno až po přesném zaměření a jen málokteré kované prvky šlo užívat univerzálně na 

určitý typ spoje. Základními kovovými prvky byla především kovová táhla, která byla 

zajišťována pomocí hřebů a ideálně zapřena vlastní profilací o jiný prvek (ohnutí táhla o 90 

stupňů přes trám). Dále se objevuje použití šroubů se závitem, na které se pro zajištění 

šroubují matky čtvercového tvaru. Závity byly tehdy vyráběny ručně pilníky, proto výroba 

byla náročná jak časově, tak finančně. Závity navíc nebyly v této době unifikovány, takže 

každý kovář mohl vyrábět svůj typ závitu s rozdílnými parametry, jako je například stoupání 

či průměr apod. Především u konstrukcí, na které byl zavěšen zvon, nebo které byly obzvláště 

namáhány, se používá kovových prvků, například třmenů. Třmen je vytvořený z pásového 

kovaného profilu, zakončený závitem tak, že po nasazení na trám je matka dotažena a celý 

spoj je tím zpevněn a stlačuje jednotlivé díly k sobě [57]. Táhla a kovové tyče byly užívány  
i k zajištění kleneb podobně, jako je tomu u arkád. Táhlo bylo pevně přiděláno k vaznému 

trámu a pomocí pavoukovitého rozepření o vnitřní vyzdění klenby zajištěno, čímž značnou 

váhu a tlak z těžkého zdiva přenášelo na vazný trám a ten následně na obvodové zdivo. Ve 
spodních částech krovu se používaly tzv. průvlaky. Jejich funkcí bylo zajištění a vynesení 

                                                 94 Protilehlé krokve se nedotýkají, jsou odděleny téměř celou šíří budovy podobně, jako se u stanové 

střechy tvoří nejprve kubický rám. 95 Více o tesařských spojích In: GERNER 2003. 96 ŠKABRADA 2003, 210. 97 ŠKABRADA 2003, 210. Více In: BIEGEL/ MACEK/ BACHTÍK 2015. 
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stropních trámů k vazným trámům. Zajištění se tedy mohlo dělat hřeby, pomocí závitu  
a matky anebo pomocí kované závlačky. 
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4.6 Klasicismus a počátek moderní doby ve stavitelství 
Jak vyplývá z předchozích podkapitol, dochází k postupnému zjednodušování, úspoře 

materiálu a prefabrikaci kovaných spojovacích dílů. Klasicismus s sebou přináší užití 

především stojaté stolice. Výhradně se již používá čepovaných spojů a stále častěji jsou  
i menší klenby a stropy kotveny k věnci nebo vaznému trámu železnými táhly. Začíná 

postupně přibývat spojů z mechanizovaných pil tzv. katru. Systém výměn a krátčat je užíván  
i na hambalkových vazbách. Běžné jsou skružové krovy, které vznikají pomocí profilovaných 

fošen, nebo pomocí lámaných tvarů tvořených z rovných dílů dotvarovaných ještě případně 

námětky. Takto vzniklý hrotitý oblouk se často objevuje nad stavbami, jako jsou sýpky  
a stodoly. Zejména u těchto zemědělských staveb našel oblibu především díky nízkým 

nákladům. Na podobných krovech se již nemusí nutně podílet jen školení tesaři, neboť díly se 

ve velkém počtu vyrábějí dle šablon na pevné zemi a teprve k následné konstrukci je nutno 

více zkušených řemeslníků.    
Novinkou 19. století je tzv. Ránkův krov [58], nazvaný podle svého konstruktéra 

pražského tesařského mistra Michaela Ránka, který roku 1830 uvedl svou konstrukci. Tento 
krov byl stavěn především na venkově díky velké úspoře materiálu a tudíž nižší ceně. Jedná 

se o klasický krov sedlového typu, jehož vnitřní výztuhy tvoří ležatá krátká stolice s bočními 

vzpěrami a středovou rozpěrou namísto hambalků. Byl velmi oblíbený, protože silně 

profilované dlouhé trámy byly dražší a zde si tesaři vystačili s kratšími trámy, navíc podkroví 

zůstalo průchozí, a tedy plně použitelné. 
Další inovátorskou konstrukcí z 19. století je užití čistě vaznicových krovů. 

Vaznicový systém se na naše území dostává z Itálie a souvisí se studiem předalpské  
a neorenesanční architektury.98  Původ této konstrukce je mimo jiné patrný ze snižujícího se 

sklonu střech, jenž někdy vyžadoval jako krytinu užití plechu (položení pálené tašky si klade 

za podmínku dostatečný sklon).  
Konstrukce čistokrevného vaznicového krovu je prostá konstrukce krokví a vazných 

trámů, která již nepočítá a neobsahuje hambalkové trámy, proto je někdy konstrukce 

„otevřena“ až do vrcholu. Podporu krokví pak tvoří podélný trám, který je podepřen stolicí se 

vzpěrami. Tato stolice je zapřena o vazný příčný trám. Stolice může být skloněna ve směru 

s krokví, ale obvyklé je i kolmé uložení vůči vaznici nebo dokonce protilehlé vůči krokvi. 

Poslední z variant však zmenšuje užitnou plochu krovu, ale zároveň lépe odolává zatížení 

střechy. Z klasických vaznicových krovů se postupně vyvíjí nový druh vazníku, tzv. 

                                                 98 ŠKABRADA 2003, 234. 
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příhradový vazník. Tento vazník je tvořen užšími profily než klasický vazník. Je sestaven 
z více segmentů, které jsou propojeny kovovými stahovacími prvky a vyztuženy například 

malými ondřejskými kříži. Takový vazník může překonat i velké rozpony krovů, protože ho 

lze dobře nastavovat a propojovat. Již není nutno mít pro stavbu trámy velkých profilů 

dostatečných délek.  
Od konce 19. století se v rámci užitných půdních prostor navyšuje půdní nadezdívka. 

Vazné trámy jsou uloženy na nosném zdivu a jsou zazděny u patky nadezdívky, na kterou je 
následně pokládána pozednice. Tím vzniká vyšší prostor v podkroví a zvětšuje se užitná 

plocha šikmin. Krokve jsou zajištěné kleštinou a vazné trámy jsou propojeny s věncem 

pomocí pásového železa. Vaznicové krovy nově dovolovaly předsadit konce podélných 

vaznic před štít domu. Díky tomu byl dům lépe chráněn před deštěm a celkově se změnilo 

vzezření domu. Podobně je tomu tak s krokvemi, které byly často kladeny s velkým přesahem 

za pozednici. Takto vzniklé profily byly často místem zdobení a různých profilací a měly  
i praktické využití zastřešení pochozí části podél budovy.  
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5 Ocel jako střešní konstrukce 
Díky novým technologiím a stále rychlejší výrobě klesala cena prefabrikovaných dílů  

a zároveň se rozšiřovala jejich nabídka, proto bylo možno užívat kovové prvky stále častěji. 
Vývoj kovových částí a celých krovů můžeme pozorovat zhruba od 2. poloviny 19. století. 
Rozvoj průmyslu a podniků s tím spojených si vyžadoval rychlé efektivní zastřešení 
(velkovýrobny, haly, továrny). Bylo nutno opět překonávat velké rozpony při zachování 

užitné plochy. Jakýmsi předchůdcem čistě železných konstrukcí byly skružové vazníky [59]. 
Vzhledem k mechanizaci zpracování dřeva (pily, katry apod.) bylo možno vyrábět přesné díly 

pro stavbu. Skružový vazník je vrstvený trám z různě silných fošen stejné šíře a pomocí 

šablon ohýbán do kýženého oblého tvaru. Tvar je zafixován lepidlem a velkým množstvím 

šroubů. Po osazení na věnec stavby mohly být protilehlé konce spojeny táhly, aby 

nedocházelo k nechtěným pohybům takto vyrobených vazníků. Zpočátku byly kovovými 

prefabrikovanými prvky nahrazovány sedla trámu či vynechání tesařského spoje. Například 

na budově pražské novoměstské celnice u Náměstí Republiky, pocházející z 80 let 19. století, 
byly jednotlivé krokve usazeny a zasunuty do kovových patek, jež byly propojeny šrouby 
s obvodovým zdivem. Vrchol dvou protilehlých krokví byl pak nasazen do spojovacího 

železného dílu, který byl ještě trojrameně propojen železnou tyčovinou s kleštinou a následně 

s patkami krovů [60].99 Stavba podobných krovů mohla značně urychlit celou stavbu. Takto 
konstruované střechy s tzv. „vlašským sklonem“ musely pak být pokrývány (kvůli 

nedostatečnému sklonu) plechem či břidlicí.100 
Přelomovou stavbou byla konstrukce Křišťálového paláce v Londýně, od architekta 

Josepha Paxtona, dokončeného roku 1851 [61].101 Tato unikátní budova vznikla ku příležitosti 

1. mezinárodní výstavy konané ve Velké Británii. Iniciátorem uspořádání této výstavy byl 

princ Albert, prezident spolku pro umění, řemeslo a obchod, tudíž byla očekávána vysoká 

prestiž a honosnost celého projektu. Ze všech návrhů byl přijat právě Paxtonův prosklený 

dóm. Konstrukce této stavby byla tvořena z prefabrikovaných litinových dílů. Stavba byla 

navíc celá opláštěná sklem. Výjimečnost této stavby spočívala v rozměrech, materiálu  
a rychlosti výstavby. Její konstrukce mimo jiné souvisí s rozvojem závitového spoje. Už od 

počátku 19. století se ve velké míře vyráběly soustružené závity, bohužel však stále v rámci 

regionu či dílny s rozdílnými parametry. Roku 1841 pak přichází Joseph Whitworth [62] 
s univerzálně použitelným typem závitu. V následujících letech dochází ke standardizaci 

                                                 99 ŠKABRADA 2003, 243. 100 ŠKABRADA 2003, 243. 101 CHADWICK 1961. 
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tohoto závitu a byl mimo jiné používán právě při stavbě Křišťálového paláce.102 Jeho 
masovou výrobu a užití pak rozšířila stavba železnic. 

Konstrukci kompletních ocelových krovů v běžné stavební produkci dovolila až 
průmyslová výroba tenkostěnných válcovaných profilů. Výroba takových konstrukcí se 

vyvinula z předchozí masivní výroby dílů pro stavbu železnic. Spoje prefabrikovaných dílů 

byly prováděny buď nýtováním, nebo závitem. Kovové krovy na našem území byly 

realizovány na významných a výstavních budovách, jako je například pražské Rudolfinum, 

Národní Divadlo nebo Národní muzeum či při rekonstrukci domu U Kamenného zvonu  [63], 
[64]. Jako výstavní nová technologie byla například prezentována v ocelové 

konstrukci objektu výstavního paláce na pražském Výstavišti, vybudovaného pro Jubilejní 

výstavu 1891.103 Velkou oblibu v ocelových konstrukcích měly pak v druhé polovině 19. 

století Spojené Státy Americké. Vzhledem k rostoucí populaci se zde rozvíjel stavební 

průmysl vysokým tempem. Jejich výškové budovy, které mimo jiné souvisí i s rozvojem 
výtahu, jenž tak zatraktivnil patra v horních podlažích, rostou velmi svižným tempem, a proto 
se v této oblasti na dlouho dobu stávají Spojené Státy dominantní. Tyto konstrukce měly však 

jednu velkou nevýhodu, která byla záhy objevena, totiž že ne příliš dobře vzdorují požáru. 

Ocelová konstrukce vystavena vysokému žáru podléhá vlnění a průhybu. Pokud je taková 

konstrukce zachvácena požárem, velmi rychle se naruší celková soudržnost stavby. Při 

teplotách nad 600 stupňů C° se konstrukce stává téměř gumovou a začíná se propadat. To je 
samozřejmě postupem času řešeno požárními předpisy a dodatečnými předepsanými 

požárními izolacemi, které platí dodnes. Podobně je tomu například i s dřevěnými 

konstrukcemi, které musely být někdy oplechovány, aby se v případě požáru oheň tak rychle 

nešířil.  
Litinová ocel s sebou přináší zároveň i nový typ zastřešení, a to sklo. Stále častěji se 

objevují skleněné tabule jako pokrytí střechy a tím tak zajištění velkého přísunu světla do 

velkých hal, skleníků nebo například nádražních budov či galerií například Alte Pinakothek 

v Mnichově nebo Národní Galerie v Londýně či Rijksmuseum v Amsterodamu.104 Na velkých 

rozponech a honosných stavbách bylo dřevo vystřídáno ocelovou konstrukcí, avšak celkově 
stále dominovalo dřevo. Kov dovoloval velkou škálu profilací oproti dřevu, ale samozřejmě 

za vyšší cenu. Ve 20. století je pak kovová konstrukce hodně vytlačena železobetonovými, 

                                                 102 FOJTA 2017, 5.  103 ŠKABRADA 2003, 243. 104 V galeriích bylo užíváno střešních světlíků či celých prosklených pásů, bylo tak dosaženo 

přirozeného světla, které na všechna umělecká díla dopadá přirozeně shora se stejnou intenzitou. Oproti  tomu užití klasických oken osvětluje především předměty v nejbližším okolí a vrhá boční stíny. Více In:  CAROL 2012, BERENS 2007. 



- 37 -  

které v podstatě dovolují neomezené možnosti při zachování obrovské pevnosti a odolnosti 

vůči povětrnostním vlivům.  
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6 Beton jako univerzální materiál 
Betonová pojiva stojí jako poslední ve vývojové řadě konstrukce střech. V dnešním 

stavitelství snad není stavby, která by alespoň kousek betonu neobsahovala. Dnes se z tohoto 
materiálu staví celé stavby, vyrábějí se dřevovláknité desky pojené cementem, střešní tašky  
a další. V mnohém překonal všechny předchozí materiály, o kterých byla řeč, jako je dřevo  
i kov. Vývoj železobetonu je důležitým mezníkem ve vývoji světové architektury  
a stavitelství. V 19. století se začal uplatňovat nový materiál, který se stal za relativně krátkou 

dobu součástí veškerého moderního stavitelství, a proto je důležité předestřít jeho vývoj.  
Vývoj betonového materiálu na bázi hydraulického pojiva byl znám již ve starověkém 

Řecku a Římu. Kolem roku 1000 př. n. l. stavěli Foiničané v Jeruzalémě velké vodní nádrže  
a koryta přivádějící vodu, která byla už pojena maltou smíšenou s vápnem a drcenými 

cihlami.105 Řekové pak stavěli zdi vytvořené dvěma lícovými stěnami z tesaného kamene  
a mezera mezi nimi byla vylita litou maltou s kousky menších kamenů. Takto vytvořené 

zdivo se nazývá „emplekton“.106 K dokonalosti pak tuto techniku dovedli především Římané. 

O materiálu, který podobně vyráběli a užívali, píše Vitruvius jako o „puteolském práškovém 

písku “. Kniha druhá, kapitola VI. „Existuje jeden druh práškovitého písku, který vytváří 

přirozeným způsobem podivuhodné věci. Vyskytuje se v krajích u Bají na území městeček 

ležících okolo hory Vesuvu. Tento práškovitý písek, smíšen s vápnem s kusovým kamenem 

dodává pevnosti nejen stavbám vůbec, ale dokonce s jeho pomocí tvrdnou pod vodu i hráze 

stavěné v moři. Děje se to zřejmě z důvodu, že pod těmito horami jsou rozžhavené kusy půdy  
i mnohé prameny, což by se nedělo, kdyby v hlubinách pod nimi nebyly velké ohnivé zdroje 

hořící síry, kamence (alumen) nebo zemní smoly. Hlubinný žár a oheň plamene, které 

pronikají a žhnou rozsedlinami, činí onu zemi lehkou. Takto se tam rodí, povstává tuf, který 

v sobě neobsahuje žádnou vláhu. Jestliže tedy tři uvedené látky, které oheň svým působením 

učinil zcela stejným způsobem porézními, utvoří jednotnou směs, stmelují se dohromady, když 

do sebe nabraly náhle tekutinu, přičemž účinkem vlhkosti rychle tvrdnou a zpevňují se v celek, 
takže ani vlnobití, ani síla vody je nemůže od sebe oddělit.“107 Původ moderního označení pro 

lité zdivo termínem beton není dosud zcela vyjasněn. Podle mnoha domněnek vzniklo toto 

slovo ze starofrancouzského názvu zdiva a je odvozeno od slov „betun“, „bethyn“, „becton“ 

či „beter“ což znamená tuhnouti.108  
                                                 105 SEIDLEROVÁ/ DOHNÁLEK 1991, 14. 106 SEIDLEROVÁ/ DOHNÁLEK 1991, 14. 107 VITRUVIUS 1979, 72–73. 108 SEIDLEROVÁ/ DOHNÁLEK 1991, 16. 
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Takto byl tvořen tedy římský beton, jehož hlavní přísadou byl sopečný tuf. To nám 

ukazuje, že užití bylo právě především v oblastech, kde byl tento materiál dostupný. Římský 

beton byl tedy tvořen směsí vápna a cihelné moučky nebo sopečného tufu. Tento vytvořený 

materiál samozřejmě nedosahoval pevnosti jako beton dnešní, ale i přesto umožnil Římské 

říši vytvořit velkolepé stavby převyšující tehdejší možnosti stavitelství. Jak dokládají 

archeologické nálezy, byla technologie přípravy betonu místně dosti odlišná.109         
Nejpřesvědčivějším důkazem římského stavitelství a znalosti technologie výše 

popsaného puteolského betonu, je stavba Pantheonu.110 Tato kruhová stavba pochází z první 

poloviny 2. století a její strop je zaklenut betonovou klenbou o rozteči přes 42 metrů. Je tak 

dokonalou ukázkou obrovské vyspělosti tehdejšího římského stavitelství [65].111 Váha stropu 

je přenesena do silných zdí kruhové základny, navíc do betonu byly přimíchávány keramické 

střepy, pravděpodobně kvůli celkovému odlehčení váhy materiálu. Strop je tedy tvořen 

betonovými litými konkávně vydutými kazetami, které jsou umístěny v pěti řadách nad 

sebou.112 Po zániku Římské říše se znalost této technologie ztrácí a užívá se spíše lokálně 

v místech dostupnosti sopečného tufu, ale dalo by se říci, že je na dlouhou dobu tento postup 
zapomenut.  

Znovu se toto pojivo dostává do povědomí ruku v ruce s průmyslovým rozvojem 
v Západní Evropě na přelomu 18. století. Do Holandska se dovážela tufová hornina 

sopečného původu z pohoří Eifel.113 Tento materiál byl používán na stavbu mořských hrází. 

Materiál se postupně dostával do povědomí stavitelů a zájem o něj stoupal především po 

vestfálském míru a osamotnění Nizozemí.114 Stejně tak se začíná hledat náhražka za sopečný 

tuf, jehož dostupnost byla závislá na importu z jihu. Přelomovým krokem ve stavitelství je 

činnost Johna Smeatona (1724–1792), který v roce 1756 zahájil stavbu Eddystonského 

majáku. Na této stavbě užíval tzv. hydraulického vápna, které tuhne i pod vodou a své 

poznatky uvedl do svých spisů. Roku 1796 J. Parker registruje svůj patent na tzv. románský 

cement, jehož hlavní složkou jsou pálené a drcené vápence a hliněné příměsi. Následují další 

patenty například Vicatovy (1818) a především patent J. Apsdina (1824). Všechny tyto 

                                                 109 SEIDLEROVÁ/ DOHNÁLEK 1991, 16. 110 LANCASTER 2009, 97–98. 111 Více o stavbě Pantheonu In: MARDER/ JONES 2015. 112 Betonová kupole je celá zaklenuta bez užití armatur, což poukazuje na opravdu dokonalou 

obeznámenost Římanů s fyzikálními vlastnostmi tohoto materiálu. Z pohledu dnešního stavitelství, by 

bez užití ocelových armatur bylo velice složité zaklenout takto velký prostor. Moderní stavitelství 

používá jako přísadu do betonových směsí speciální polymerová či ocelová vlákna, která armaturu 

částečně nahrazují.   113SEIDLEROVÁ/ DOHNÁLEK 1991, 16. 114SEIDLEROVÁ/ DOHNÁLEK 1991, 17. 
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patenty postupně zlepšují pevnost a správné postupy zpracování. Beton, který by byl alespoň 

trochu srovnatelný s dnešním, se objevuje už kolem roku 1844, kdy I. CH. Johnson zlepšuje 

postupy a prakticky aplikuje poznatky při pálení suroviny. Od poloviny 19. století můžeme 

tedy mluvit o cementu, jehož výroba je samozřejmě omezena tehdejším strojním vybavením a 
tím i omezenými možnostmi.  

Výroba tzv. portlandského cementu, jak se mu říkalo díky šedavému zabarvení 

podobnému těžebnímu kamenu těženému v Dorsetu, se objevuje v Německu a Rakousku. 

Postupem času vznikají spolky pro výrobu cementu a též velmi rychle vznikají normy, které 

předepisovaly již určitou kvalitu, protože do té doby se na trhu objevoval cement kvalitativně 

velmi různorodý.                                                                                                                                              
Současně s vývojem cementu se hledají a vyvíjí řešení pro jeho užití v konstrukcích  

a postupy při vyztužování. Mezi průkopníky užití betonu v praxi je nutno jmenovat 
francouzského průmyslníka Francoise Coignieta (1814–1888). Tento muž uvedl v povědomí 

několik zásad pro užití betonové konstrukce. Především klade důraz na hutnění a mechanizaci 

míchání betonu, aby se dosáhlo rovnoměrné pevnosti a stejnorodosti materiálu. Roku 1855 na 
světové výstavě v Paříži chtěl vystavit svůj projekt celobetonového domu, ale nakonec 
představuje jen betonové konstrukční prvky [66]. V Paříži pak buduje dům, který má střešní 

terasu, jež je tvořena z betonových desek o síle 270 mm. Již do těchto betonových nosných 

prvků jsou použity armatury v podobě ocelových profilů tvaru I. Vlastnosti betonu  
a železobetonu se podstatně liší především v soudržnosti materiálu a celkové odolnosti  
a pevnosti. Se vkládáním různých železných prvků a armatur se experimentovalo dlouhou 

dobu společně se vznikem litého betonu. Důležitou osobností je dále francouzský konstruktér 

Joseph Monier (1823–1906), podle nějž se dodnes užívá název „monierka“, což je 

konstrukční nosný prvek [67]. Joseph Monier experimentoval se vkládáním železa do 
betonových konstrukcí. Železné armatury umisťoval do středu vyztužovaných průřezů, což 

pozdější teoretické výpočty ukázaly jako chybné, neboť správně by měla být umístěna 
armatura v tzv. tažné zóně, která bývá jen několik málo centimetrů pod povrchem. Veřejnost 

měla vůči betonovým konstrukcím nejprve skeptický přístup. K popularizaci 
železobetonových konstrukcí velkou měrou přispěl inženýr Francois Hennebique (1842–

1921). Nejen, že umisťoval železné výztuže do tažné zóny, ale patentoval si užití 

monolitických betonových konstrukcí, které mají vysokou pevnost. Byl dokonce osloven 
Hectorem Guimardem (1867–1942), aby vytvořil střešní železobetonovou konstrukci pro jeho 
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projekt zbrojnice v Coutolleau v Angers.115 Přelomem 19. a 20. století začíná masové užívání 

železobetonu na stavbách všeho druhu, při budování kanalizací, mostů, vysoko podlažních 
budov, základů staveb apod. Hennebiqovi patenty se licenčně prodávaly mnoha firmám. 
Železobetonové konstrukce našly oblibu především stálostí materiálu, jehož pevnostní 

vlastnosti se postupem času nemění. Velkou výhodou je voděodolnost a možnost zakládání 
staveb pod vodou. Kombinace železa a betonu je tedy vhodnou stavební a konstrukční 

hmotou pro velkou škálu staveb, ať už mostových, kanalizačních, nebo obytných objektů. 
S objevem betonu se tedy tohoto materiálu užívá k střešním a stropním konstrukcím. 

Vzhledem k pevnostním vlastnostem je možno překonat velké rozpony. Také díky tomu, že je 

možno de facto udělat jakkoliv silný a tvarovaný profil pro dostatečnou nosnost. S objevem 
těchto konstrukcí se objevují stále častěji stavby s plochou střechou, jež je možno užívat jako 

terasu, či pochozí prostor. Na této technologii jsou postaveny budovy navrhované předními 

evropskými architekty, především v období mezi světovými válkami, spojeném s nástupem 

funkcionalismu. Z těchto architektů nutno jmenovat alespoň jména jako je Le Courbisieur 
(1887–1965), Mies van der Rohe (1886–1969), Walter Gropius (1883–1969) a další.116 Dalo 
by se říci, že moderní architektura 20. století je postavena na železobetonových základech.117 

Betonový materiál se stal podnětem k řešení jeho estetické a technické stránky. 
Studium vlastností železobetonu rozvinul především Tony Garnier (1869–1948).118 Architekt, 
který překonal historismus a plně se věnoval projektům železobetonových staveb. Z hlediska 
forem se Tony Garnier inspiroval u italských antických měst. Ve svých urbanistických 

projektech již počítá s využitím železobetonu a skla.119 Tím by se snížily náklady  
a zjednodušila výstavba. Dále hovoří o standardizaci slévárenských forem pro univerzální 

využití betonu [68]. Z estetické stránky chtěl oddělit výraz konstrukce betonových 

neornamentálních ploch od uměleckého díla. Struktura tak zůstane jednoduchá, bez okrasných 

říms a pak je možno ji naplnit dekorativním uměním ve všech formách.120 Oproti těmto 

názorům stál Auguste Perret (1874–1954), který vycházel z Albertiho a odmítal pouhý 

ornament jako dekoraci. Stejně jako Alberti požadoval dodržování přírodních zákonitostí  
a proporcí. Funkci ornamentu mají přebírat samotné konstrukční prvky.121 Beton tak postupně 

na začátku 20. století vstupuje jako materiál nových možností a řešení jeho estetické stránky                                                  115 DOHNÁLEK/ SEIDLEROVÁ 1991, 27. 116 Le Corbusier v roce 1927 formuloval pět bodů základní architektury, mezi nimiž je užití ploché 

střechy a použití pásových oken. Především pro tyto dva body je železobeton nejvhodnější. 117 Více In: LE CORBUSIER 2004, KRUFT  1993, FRAMPTON 1983. 118 KRUFT 1993, 438–439. 119 KRUFT 1993, 430–440. 120 KRUFT 1993, 440. 121 KRUFT 1993, 440–441.  
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se postupem času vyvíjí. Názory na jeho užití se velmi různí, ale některé prvky se dostávají do 

prefabrikované standardizované výroby, a tak se stále častěji objevují v konstrukcích jako 

nosný prvek.    
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7 Dřevo – základní stavební hmota 
Dřevo se již stovky let používá jako základní stavební hmota. Je jednou z mála 

stavebních surovin, která se stále doplňuje, protože stále dorůstá. Lesní porosty pokrývají 

zhruba 29% zemské pevniny a i proto jsou dobře dostupné. Pro tuto problematiku je velmi 
důležité pochopit, jaké vlastnosti dřevo má, a jakým způsobem se zpracovává, protože i to má 

vliv na jeho konečné vlastnosti, především na trvanlivost.122 Pevnost dřeva závisí na směru 

vláken, vlhkosti, objemové hmotnosti a i na jeho anatomické stavbě, například vliv suků, 

přirozených vad, letního dřeva, a na mnoha dalších aspektech, jež je nutno zohlednit.  
O kvalitě dřeva a správném zpracování píše již Vitruvius ve svých Deseti knihách  

o architektuře, kde této problematice věnuje celou jednu kapitolu. Konkrétně v knize druhé, 

kapitole deváté se zmiňuje o kvalitách jednotlivých dřevin.123 Pokud se zaměříme na 

středoevropské prostředí, je velmi důležitou surovinou především smrkové dřevo. Na užití ve 
střešních konstrukcích tvoří vysoký podíl v celkové produkci právě smrkové dřevo. Jeho 
vlastnosti jsou více než ideální, pokud bereme v potaz, že jak dnes, tak v historii byla jeho 
dostupnost velmi dobrá. Není samozřejmě jedinou dřevinou užívanou v tomto odvětví, mezi 

dalšími dřevinami je nutno jmenovat borovici, jedli, cedr, modřín, buk, ořech, lípu, topol, olši, 
jasan a dub. I tyto dřeviny byly velmi oblíbené a pro některé své vlastnosti případně 

jedinečnosti svého druhu. V mnoha případech se střešní konstrukce nechávaly pohledové – 
otevřený strop do krovu, jak tomu bylo například na starých bazilikách. I to ovlivnilo 
zpracování. 

Co se týká suroviny smrkového dřeva, k jeho předním vlastnostem patří nízká 

hmotnost, dobrá opracovatelnost a vysoká pevnost. Naopak jeho nevýhodou je velmi nízká 

odolnost proti vodě a relativně vysoká náchylnost na napadení dřevokaznými houbami nebo 

hmyzem. Dřevěný materiál v podstatě při správném uskladnění (užití) má neomezenou 

trvanlivost. Jak už jsem zmínil, nebylo výjimkou, že se střešní konstrukce vytvořila i z jiné 

dřeviny, například z dříve mnohem více rozšířené jedle. Jedle má velmi podobné vlastnosti 

smrku, avšak její opracovatelnost je o něco horší z důvodu tzv. „chlupatění materiálu“ – 
drobná uvolněná vlákna způsobí poněkud hrubý povrch a zanesení strojů a náčiní při 

prvotním opracování kmene, avšak výsledná jakost jedlového dřeva bývá mnohem vyšší než 

u smrku. Konkurentem těchto dvou dřevin je dřevo borové, které je podobných vlastností, ale 

je o něco křehčí a hodně smolné.  Další možností je použití dubového dřeva, jehož výhodou je 

vysoká pevnost jak v tlaku, tak v tahu. Bohužel je velice těžké, a tak je manipulace s ním                                                  122 DĚDEK 1989, 227. 123 VITRUVIUS 1979, 87. 
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velmi náročná. Užití dubu je spíše výjimečné a často korespondovalo s nejdostupnější 

dřevinou v dané oblasti. Jak se dovídáme ze spisů opata Sugera, který při přestavbě svého 

opatství St. Denis sám zasahoval do průběhu prací, tak i on píše o vybírání vhodných kmenů 

z blízkých lesů.124 Brzy nato jsem tedy odložil ostatní záležitosti a spolu s tesaři a udanými 

rozměry klád jsme časně zrána spěšně vyrazili do lesa zvaného Yveline. Během první hodiny 

jsme nalezli jeden kmen, který měl dostatečné rozměry. A tak jsme postupně do deváté hodiny, 

či o něco dříve, k údivu okolostojících nalezli v křovinách, temných zákoutích lesa a hustých 

trnitých keřích dvanáct kmenů.125 Suger tedy uvádí jednak možnost již opracovaného dřeva 

koupit na specializovaných trzích, nebo sehnat jej v nejbližších lesích.126 
Obecně platí, že tvrdší dřevo je odolnější. Ohledně vhodného stavebního dřeva je nám 

důležitým pramenem dílo Leona Battisty Albertiho, který ve svých spisech mluví mimo jiné  
o užívaných dřevinách a jejich výhodách a nevýhodách. Samozřejmě zde musíme brát v potaz 
středomořské prostředí a tak i dostupnost jiných v našem prostředí exotických dřevin. Za 

vhodné dřevo je zde pokládán především cedr, letní dub, topol lípa, vrba nebo například oliva, 
či kaštan, eben a z jehličnanů například modřin. Smrk zde úplně chybí, protože se jedná  
o dřevinu, která v těchto klimatických podmínkách nebyla obvyklá. Každá dřevina má jiné 

vlastnosti a tím pádem různý způsob upotřebení.127  
Těžba dřeva a správné zpracování je jedním z dalších faktorů, který ovlivňuje 

výslednou kvalitu dřeva. Především srovnání kvality dřeva vytěženého před 20. stoletím 
ukazuje v praxi veliké rozdíly, které jsou v mnoha případech způsobeny nevhodným a příliš 

rychlým procesem zpracování. V dřívějších dobách se stavební dřevo těžilo především 

v zimních měsících, kdy je strom ve vegetačním klidu, což má za následek, že se zbavuje 

přebytečné vody, která by v případě ponechání mohla způsobit trhliny a praskliny vlivem 

teplot pod bodem mrazu. To je první faktor, který ovlivňuje výslednou kvalitu – vlhkost 
dřeva. Tento fakt je znám stavitelům již stovky let, neboť se o tomto zmiňuje již Vitruvius ve 
své kapitole o Stavebním dřevě. „Stavební dřevo se má kácet od počátku podzimu až po dobu, 

než začne vanout (favonius-západní vítr). Zjara totiž všechny stromy jakoby otěhotněly  
a vydávají všechny své síly, které mají, na listí a na každoroční plody. Za těchto okolností 

daných roční dobou vyčerpávají svůj obsah, a proto ztrácejí jádro a pro svou řídkost 

slábnou.“128     
                                                 124 SUGER 2006.  125 SUGER 2006, 145–147. 126 Podobné trhy se stavebním dřevem existovaly ve větších městech. Více In: BINDING 1993, 366–369. 127 ALBERTI 1956, 55. 128 VITRUVIUS 1979 87. 
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Stejně tak se o této problematice zmiňuje L. B. Alberti. Již Theofrastos dobře věděl, 
že duby je nutno káceti v zimních měsících, jinak se stávají náchylnější k napadení 

červotočem a tolik nepraskají.129 Hésiodos říká: „Že žně nastávají, když nám stojí slunce nad 

hlavou as velikou silou žhne, a když následkem toho lidé dostávají černou barvu. Když však 

začne listí padati, kácej stavební dřevo!“ Kato dále toto upravuje: „Stavební dřevo, půjde-li  
o duby, kácej, jakmile nastane slunovrat“.130 Všechny tyto poznatky se shodují a vybízejí, 

aby kácení stavebního dřeva probíhalo v době, kdy je odčerpán hustý stromní sliz, který by 

měl za následek předčasnou hnilobu a sníženou kvalitu vytěženého materiálu.131 
Vlhkost dřevin lze rozdělit na dvě kategorie, ta první je zvána jako voda nevázaná 

neboli volná. Tu lze charakterizovat jako vodu, kterou dřevina do sebe natahuje, jakožto 
zásobní surovinu. Je obsažena v dutinách cév a v buněčných stěnách. Některé dřeviny jsou 

schopny do sebe této vody volné načerpat až 200% své vlastní hmotnosti. Druhá kategorie 

tzv. voda vázaná, to je voda, kterou dřevo přirozeně obsahuje, tento obsah jí zajišťuje právě 

její vlastnosti, jako je soudržnost, pevnost a tvrdost. Voda je zde chemicky vázána, tudíž  
i suché dřevo ji obsahuje, neboť je součástí chemického složení hmoty dřeva.132 Tato 
výsledná správná vlhkost ovlivňuje i trvanlivost. 

Dříve se kmeny stromů dopravovaly pomocí plavebních kanálů a řek. Tento proces 
někdy i několikatýdenního máčení ve vodě měl často i ochranou funkci, protože zavinil úhyn 

většiny dřevokazného hmyzu v kmeni, což opět zvyšovalo trvanlivost a kvalitu výsledného 

produktu například právě v podobě krovu. Dnešní zpracování tyto procesy nedodržuje, což 

má za následek snížení výsledné kvality. Druhým důvodem by mohla být skutečnost, že dřevo 

bývalo kvalitnější, což lze sledovat na druhové skladbě lesů v minulosti, kdy převažovala 

právě jedle, jež, jak již bylo zmíněno, má ve většině případů vyšší jakost. Při uplatnění 

smrkového dřeva se jednalo o dřevo rostlé v horských podmínkách, které jsou smrku 

přirozené, a tudíž dřevo na stavby bylo nadprůměrně kvalitní. Toto podporuje i fakt, že  
u novodobých oprav historických krovů, kde bylo užito dřevo vytěžené již 19. nebo 20. 
století, je nyní v daleko horším stavu, než několik set let staré původní stejno druhové 
dřevo.133  

Trvanlivost tedy především ovlivňuje střídání vlhkosti prostředí, při kterém dřevo 

mění svůj objem, což při opakovaném procesu má za následek tzv. trouchnivění a celkovou 

                                                 129 THEOPHRASTOS, 2010. 130 ALBERTI 1956, 52. 131 ALBERTI 1956, 52. 132 DĚDEK 1989, 227. 133 KAUFNER/VINAŘ 2005, 15. 
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degradaci a ztrátu pevnostních vlastností. Kvalitu dřeva lze poznat i pohledem na příčný řez. 
Čím hustěji jsou letokruhy sobě blíž, tím kvalitnější dřevo je. Podobným způsobem se určuje 

dřevo rezonanční, které je nadprůměrné jakosti a je určeno pro výrobu hudebních nástrojů.  
Ohledně impregnace a preventivní ochrany konstrukčního dřeva dnes samozřejmě 

díky rozvoji chemického průmyslu máme mnoho způsobů, jak dřevo chránit, ale ne vždy 

tomu tak bylo. Dříve se používalo jen několik úprav. Pokud dřevo nebylo dopraveno 

plavebními kanály, bylo někdy i několik dní máčeno ve vodě právě kvůli chtěnému vyhubení 

dřevokazného hmyzu. Další variantou bylo skladování kulatin pod nánosem kravského hnoje, 
popřípadě máčení a natírání kravskou močkou. Dokonce bylo dřevo někdy zakopáváno na 

několik týdnů do země, čímž si mělo získat vyšší hutnost a pevnost. Tyto procesy měly 
zabránit napadení hmyzem a dřevokaznými houbami. Jako velmi účinnou impregnaci 

dřevěného materiálu lze považovat napouštění dřeva olejem. Nejčastěji se užíval lněný olej, 
známý též pod názvem fermež. Fermež je olej, ve kterém se dřevo máčelo, nebo se jím 

opakovaně potíralo. Pro hlubší impregnaci se olej často ohříval, což mělo za následek, že se 

do dřeva dostal hlouběji a dřevo mohlo zároveň dýchat, čili se neuzavřely póry. Fermež se 

používá dodnes. Stavební dřevo je třeba uložit po poražení na místě, kam nemá přístup silné 

slunce a ostře dující větry, při čemž zejména dřevo, které se ukládá volně, musí býti dokonale 

ve stínu.134  Existují záznamy i o tom, že se dřevěné konstrukce staveb natíraly volskou krví, 

avšak moderní analýzy tento postup ukázaly jako neúčinný proti těmto parazitům. Každá 

dřevina vyžaduje rozdílnou impregnaci a každé umístění dřevěné konstrukce si vyžaduje 

odlišné řešení. 
  

                                                 134 ALBERTI 1956, 54. 
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8 Tesařské řemeslo 
Většina historických krovů je vytvořena tradičním způsobem lidskou rukou. Tesařské 

řemeslo by se dalo označit jako jedno z nejstarších, neboť umět si postavit obydlí bylo 

v historii mnohdy i uměním přežít. Tesařství je neodmyslitelnou součástí i moderního 

stavebnictví. V dřívějších dobách dokonce jedno z nejdůležitějších, protože budova se mohla 
obejít bez kamenných schodů a bez dveřních a okenních ostění, pokud nebyl dostatek financí 

a stavba se dělala na etapy, ale bez střechy a tím správného zajištění a uzavření celé stavby 

pro další práce se obejít nemohla. Stejně tak některé části, které by normálně mohl dělat 

kameník, byly nahrazovány částmi dřevěnými, neboť byly méně finančně náročné.135 
Postupnou specializací vzniká tesařské řemeslo. Již ve druhé knize Samuelově se 

kromě kameníků hovoří o tesařích. V době rozkvětu Římského impéria existoval pro tesaře již 

specifický pojem: carpentarius nebo tignarius.136  Dalším dokladem je kniha Matoušova 
(Mat, 13,55) „což to není syn tesaře?“. V germánských zemích se o tesařích poprvé 

dozvídáme ve 4. století našeho letopočtu od západogótského biskupa Wulfila.137 Postupem 
času s vývojem kvalitnějšího zpracování kovů se úroveň řemesla zvyšuje. Tesař původně 

prováděl v podstatě veškeré práce se dřevem včetně lešenářských prací, nábytkářských, 

opevňovacích, truhlářských. Dokonce v barokních dobách, pokud se střecha kryla šindelem, 

byla to čistě tesařská práce a pokrývač nastupoval jen v případě pokládky pálené tašky.138 Po 
rozdělení těchto prací na několik řemesel se začaly postupně měnit konstrukce a způsob 

spojování dřeva. Tesaři používali tradiční spoje, které se od truhlářských velmi liší. 

Truhlářské spoje se zhotovovaly na milimetr přesně a mnohdy se pojily klihem, takže kvalita 

nebo vlhkost dřeva byla důležitým faktorem, který ovlivňoval výsledný spoj. Oproti tomu 

tesařské spoje jsou spoje, které jsou rozměry hodně velké a jejich funkce je založená na 
odolnosti a stálosti vůči tlaku a měnícím se teplotním a vlhkostním podmínkám. Tesařské 

spoje do dnešních dob nepoužívají lepidel, ale pouze hřebů a dřevěných kolíků. Milimetrová 

přesnost zde není až tak příliš důležitá, ale správně zvolené úhly a výběr kvalitního bez 
kazového materiálu ano. Naopak některé časti spojů, například čep, se úmyslně vyrábějí kratší 

a o něco menší než je dlab, protože je zde počítáno s fyzikálními vlastnostmi dřeva, které 
mění svůj objem a pruží. Navíc tesařský spoj by měl být relativně rychlý na výrobu, protože 

                                                 135 VILÍMKOVÁ 1986, 55. 136 GERNER 2003, 14. 137 BINDING/MEINZER/WIEDENAU 1975.  138 VILÍMKOVÁ 1986, 58. 
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mnohé spoje a díly se vyrábí a osazují přímo na střeše a ve velkých výškách. Je důležité, aby 
tesař byl takových dovedností schopen. 

Tesařství má v historii tedy dlouhou tradici [69]. Při tesařské práci si bylo možno 

vystačit s omezeným množstvím nástrojů, avšak s rozrůstající se poptávkou a se zvyšující se 

náročností konstrukcí především v období gotiky a baroka se i škála nástrojů a zkušenost 

tesařů musela zvýšit. Dochází i k dělbě práce a součinnosti velkého množství řemeslníků. 

V důsledku zakládání cechů byli tesaři ve středověku nepostradatelnou součástí především ve 

městech. Stavby velkých a složitých budov s členitými střechami, jako jsou například věže, 

cechovní domy nebo kostely, si vyžadovaly velmi zkušené řemeslníky. Nákresy střechy 

přitom prováděl sám mistr, který určoval, jaká konstrukce bude nejvhodnější. Cechy určovaly 

podmínky přijetí nových členů. Tesaři v cechu byli vysoce kvalifikovaní řemeslníci stejně 

jako třeba kameník, či zedník. Tehdy byl dáván důraz na to, aby samotnou smlouvu o dílo 

podepisoval mistr přímo se stavebníkem, aby tak nepracovali jako subdodavatelé například 

pro kamenického mistra. Stávalo se tak velice často, že stavebník uzavřel smlouvu se 

stavitelem „per Pausch“ na celou stavbu a tudíž včetně všech prací s tím spojených a to 
zahrnovalo i tesařské práce. Tento postup byl dokonce trestán pokutou. Podle stanov cechu 

z roku 1741 měl každý tovaryš vyučený v řemesle tesařském trávit nejméně tři roky „na 

vandru“. Každý mistr pak musel prakticky dokázat své dovednosti. To platilo po celé 16. 
století a počátek 17. století. Stanovy z let 1585 a 1594 dokládají, co musel takový tesařský 

mistr být schopen zkonstruovat. Konkrétně tedy musel umět vytesat a správně svázat 

krokevní soustavu s ležatou stolicí, sestavit schod „vokrouhlý co šnek“ a „sroubit komín“, aby 

vázal ryklovaný a čepovaný ve čtyři úhly.139 Od těchto praktických zkoušek bylo zhruba za 

vlády Marie Terezie tj. kolem poloviny 18. století ustoupeno a podobně jako v řemesle 

zednickém hlavní částí zkoušky byly nákresy. Nový mistr musel být schopen nakreslit plán 

krovu s ležatou stolicí, dále krov věže, krov valbový a konstrukci vinného lisu. Pokud takový 

člověk chtěl následně vstoupit do cechu, musel tyto dovednosti předvést i v praktickém světě, 

nejlépe na nějaké zakázce jiného mistra nebo si sám najít stavebníka.             
Česká komora, která mimo jiné měla právo jmenovat dvorního stavitele, měla právo 

jmenovat i dvorního tesařského mistra. O takovém mistrovi víme například ze spolupráce 

s Kiliánem Ignácem Dietzenhoferem a Josefem Lefflerem, který byl právě pražským dvorním 

tesařským mistrem.140 Josef Leffler dělal návrhy na většinu krovů a zastřešení projektů 

                                                 139 VILÍMKOVÁ 1986, 56. 140 VILÍMKOVÁ 1986, 56. 
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K. I. Dientzenhofera. Bez ohledu na složitost provedení krovu a nákresu dostával za projekt 

střešní konstrukce pouze 1 zlatý.141  
Řada nástrojů, která se používá při tesařském řemesle, je společná mnoha dalším 

řemeslům. Podobně jako tesařství pracují se dřevem například truhlář, bednař nebo řezbář. 
Mnoho z nich se používalo již v antice a oproti dnešní podobě se v podstatě vůbec neliší. 
Nástroje procházely modernizací především v římském období. Pilové zuby měly již 

v dobách římských tzv. „šrank“, což je vyosení jednotlivých zubů pily a tím možnost řezaní 

s vyšší přesností a do hloubky bez velkého odporu. Pilu s ozubeným bronzovým listem měli 

již staří Egypťané kolem roku 1500 př. n. l..142 Dalším typickým nástrojem tesaře je sekera  
a její specializované typy, např. dvoubradá širočina je doložena již v době antiky stejně jako 

teslice, která slouží k úpravě nerovných povrchů například před laťováním. Dále nutno 

alespoň zmínit dlabací sekeru, jež slouží, jak už z názvu plyne, ke dlabání drážek a dlabů. 

V mladších dobách se k těmto účelům užívá stále častěji dláto, které oproti sekeře vyžaduje 

více zkušenosti a zručnosti. Pily na podélné řezání jsou též známy od dob antiky a jisté 

důkazy poukazují i na existenci mechanizovaných vodních pil. Zatímco se tedy v 13. století 

dřevo opracovávalo výhradně ručně na pilařské jámě nebo na stolicích. Pro vývoj konstrukcí 

pak mechanizované pily nemají až takový význam, ale je třeba to zmínit, neboť se tím zlepšila 

přesnost rozměrů a zrychlení zpracování dřeva. Již v roce 1245 navrhl Villard de Honnecourt 
z Picardie přístroj na řezání pomocí vodního pohonu [70].143 Stroj měl tvar rámové pily 

s jedním listem. Podobné funkční pily jsou doloženy například z let 1314 v Pfaffenweileru ve 
Schwarzwaldu nebo dále Augsburgu (1322), Peterzellu (1399), Breslau (1427) a Erfurtu 

(1490).144  
Co se týká seker a tesařských nástrojů, je zde mnoho rozličných druhů. O podobě 

dobových nástrojů víme nejen z dochovaných předmětů, ale i z rytin například Hanse 

Burgmaira nebo Hieronyma Rodlera [71], [72]. Na mnoha malbách či dřevorytech máme 
zaznamenán průběh nejen tesařských prací, ale i kamenických [73].145 K celkovému rozkvětu 
tesařství ve střední Evropě docházelo v období středověku. V 19. století pak nastává úpadek 
řemeslné práce a nastupují mechanizované strojní pily. Avšak pro rekonstrukce historických 

                                                 141 VILÍMKOVÁ 1986, 57. Více In: HORYNA 1989, HORYNA 2005. 142 GERNER 2003, 16. 143 http://www.masoniclib.com/images/images0/038926724117.pdf , Vyhledáno 4. 5. 2018  144 SCHADWINKEL/ GUNTER/ GERNER 1986, 49. 145 GERNER 2003, 16. 
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krovů je nutno znáti veškeré tradiční postupy a technologie, aby tak byla dodržena autenticita 
historického objektu.146   

                                                 146 Postupy při opravách historických krovů jsou velmi složité a náročné. Nejprve je důležité zhodnotit, 

zda krov lze ještě zachránit a následně identifikovat důvodu degradace krovu. Může být na vině 

nesprávná funkce střešní krytiny, tedy vlhkost, dále to nejčastěji bývá napadení dřevokazným hmyzem 

či plísní. Po této analýze je třeba zajistit, aby hniloba, hmyz či vlhkost (či jiná závada), se nešířila dále 

do zdravého dřeva. Poté tesaři navrhnou nejefektivnější formu opravy. Pokud je nutno výměny 

některých částí trámu, vždy se užívá pokud možno stejné dřeviny.  
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9 Střešní krytina jako výrazový prostředek  
 „Jestliže to správně vykládáme, není patrně v celé stavbě nic starobylejšího než to, co 

umožňuje se pod ni utéci před slunečním úpalem a přívalem padajícím z nebe“.147 L. B. 
Alberti. 

Již od počátku věků je pro tuto funkci používáno velké množství přírodních  
i upravovaných materiálů podle místních poměrů a dostupnosti surovin. Volbu krytiny dále 

určuje kvalita a pevnost konstrukce střechy. Vitruvius uvádí, že Frygové pokrývají střechy 
rákosem, v Masilii hlínou smíchanou s plevami. Alberti čerpá z Plinia, který podává zprávu  
o pokrývání střech želvími štíty.148 V Germanii se pak používají nejčastěji šindele. 

V provincii belgické řežou bílý kámen snáze nežli dřevo na tenké destičky a pokrývají jimi 

střechy místo taškami.149 Ligurové a Etruskové užívají tabulek natlučených z vrstveného 

kamene. Jiní to zkusili s dlaždicemi. Není však nic stálejšího než pálená taška, kamenné 

desky se následkem opakované námrazy zdrsňují a pukají, olověné tašky se na slunci 

roztavují a měď je pak velmi drahá.150 Tašku údajně vynalezl jakýsi rolnický syn Kinir 

z Kypru.151 Máme tedy mnohé doklady o pokrytí střech, avšak zde bych se zaměřil spíše na 

tradiční krytiny užívané na českém území.  
  

                                                 147 ALBERTI 1956, 100. 148 PLINY 1989. 149 ALBERTI 1956, 101. 150 ALBERTI 1956, 101. 151 ALBERTI 1956, 101. 
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9.1 Došky a šindele 
Na tradičních venkovských celodřevěných stavbách se zpravidla užívalo doškových 

slaměných krytin, jež byly tvořeny svazky slámy kladených na laťování. Zajištění svazků se 

dělá pomocí slaměného povřísla.152 Výhodou byly velmi nízké náklady a snadná montáž 

včetně snadných oprav. Takto vytvořená střecha dnes působí velmi archaickým až selským 
dojmem [74]. Vzhledem k síle materiálu můžeme říci, že měla i relativně vysoké tepelně 

izolační vlastnosti s přihlédnutím na to, že se jednalo téměř o nejdostupnější materiál. Velkou 

nevýhodu této krytiny je vysoká hořlavost, která někdy znamenala zkázu pro celou stavbu. 

Další krytinou jsou dřevěné šindele. Pravý šindel je vyráběn štípáním na pravidelné destičky, 

jež jsou následně spojovány jednoduchým pero-drážkovým spojem [75], [76]. Nejčastěji 

užívaným materiálem bylo smrkové či jedlové dřevo. Takto připravený materiál byl schopen 

opláštit téměř libovolný tvar střechy, včetně báňovitých věží a složitých profilací, bez nutnosti 

klempířského oplechování. S nástupem mechanizace se šindele začaly vyrábět řezané, které 

však nedosahují takové životnosti, neboť dochází k porušení vláken ve stavbě dřeva a tím je 

snížena trvanlivost. Tyto dva typy krytin byly na venkově nejběžněji užívané až do 19. století. 
 

9.2 Břidlice 
Na exteriérové strany kuplových kleneb románských rotund se kladly kamenné desky, 

nebo byly někdy jehlancové střechy obloženy tesaným kamenem. Střechy pokryté štípanou 

břidlicí se objevují až v gotickém slohu [77]. Velkou oblibu našla právě ve 14. století 

především v Anglii a později se rozšířila dále do Francie a Německa.153 Jednalo se o velmi 
drahou krytinu, která se dávala na nákladné stavby hradů či kostelů. Na dřevěné stavby se 

pravděpodobně nekladla kvůli své váze, která by celkovou konstrukci příliš zatěžovala. 
Štípaná břidlice je velmi trvanlivá a stálá, avšak nevýhodou je její vysoká hmotnost. 
Zajišťovala se pomocí kovaných hřebů nebo pravděpodobně i dřevěnými kolíky.154 Břidlicová 

střecha byla vhodná i na plochy s nízkým sklonem. Jednotlivé kusy břidlice byly 

opracovávány přímo na střeše pomocí speciálního nářadí pokrývače. 
  

9.3 Pálená taška 
Ačkoliv hliněné pálené tašky znali již Řekové a Římané, v našich podmínkách 

nastupují relativně v pozdějších dobách středověku. Antická taška měla dvě varianty, jak píše 

                                                 152 ŠKABRADA 2003, 248. 153 KENNETH 1972, 14–27. 154 ŠKABRADA 2003, 248. 
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Alberti ve svých spisech.155 Jedny jsou ploché, široké stopu, loket dlouhé. Druhá jest ohnutá  
a podobná části brnění určenému ke krytí holeně.156 Dále upozorňuje, že by tašky měly být 

připevněny vápennou maltou, jak je tomu například u nás v době baroka při pokládání prejzu 
nebo k zajištění hřebenů [78]. Pokládání na vápennou maltu zajišťuje pevnost střechy  
a nehrozí tak pád tašek vlivem větru. Vápenná malta je pro tento účel ideální, neboť je lehká, 

pevná a umožňuje střeše „dýchat“ protože je propustná. Také poukazuje na to, že by taška 

měla být odleželá dvě léta a dvě zimy, než je osazena na střechu.157 Z toho vyplývá, že 

hliněné tašky, které se používají dodnes, vychází pravděpodobně z těchto středomořských 

oblastí a v zásadě se ve svém tvaru a užití příliš neliší. Navíc mají jednu velkou výhodu oproti 

šindeli a doškám, a to že jsou nehořlavé. 
Ve středověku bylo užíváno především dvou typů pálených krytin, a to prejzu  

a bobrovce [79], [80], [81]. U prejzu je ze středověku doložena i povrchová úprava glazurou, 

například zelené prejzy na hradě Karlštejn.158 Ploché tašky neboli bobrovky se objevují u nás 

zhruba od 17. století, kdy jsou doloženy na jezuitském komplexu v Chomutově.159 
V Německu jsou pak dochovány datované kusy již od 16. století.160 Tašky byly vyráběny 

ručně v hladkém provedení s podélnými rýhami od prstů pro snazší odvod vody. Co se liší, je 
zakončení plochých tašek. Od tříbokého po rovného, segmentového či půlkulatě zakončeného 

tvaru [82]. Půlkruhové zakončení je dnes asi nejdominantněji užívaným, sériově vyráběným 

typem. Rozvoj bobrovek a jejich masovější výroba probíhá od počátku 19. století, kdy je tato 

krytina užita na většině nových staveb včetně venkova. Nejčastěji užívané dvojité nebo 

šupinové kladení bylo někdy z úsporných důvodů (spíše na venkově) nahrazováno 

jednoduchým kladením, takže spáry mezi taškami byly vymazány jemnou maltou a podloženy 

dřevěnými destičkami. Takto položená krytina však vyžadovala častější údržbu. Její výhodou 

byla naopak nižší hmotnost, to znamená, že při výměně doškové či šindelové střechy za 

bobrovky nebylo nutno předimenzovat konstrukci krovu, ale stačilo pouze nové laťování. Na 
renesančních stavbách se jako import objevují tzv. „holandky“ tašky, které spojily obě části 

prejzu dohromady, tedy hák a kůrku do jedné zvlněné plochy. V zásadě se jedná o předchůdce 

dnešních tašek. 
Zhruba v polovině 19. století je patentována betonová střešní taška německým 

obchodníkem Adolphem Kroherem (1825–1892), který je také považován za vynálezce této 

                                                 155 ALBERTI 1956, 101.  156 ALBERTI 1956, 101.  157 ALBERTI 1956,101. 158 ŠKABRADA 2003, 248. 159 ŠKABRADA 2003, 249 160 ŠKABRADA 2003. 249. 
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krytiny [83], [84]. Betonová taška měla výhodu především v možnosti velmi rychlé výroby. 
Doba výroby byla v podstatě zkrácena na dobu zrání betonu (zhruba dva až tři měsíce). 

Bohužel váha betonové krytiny potřebovala nadměrně dimenzované laťování a kvalitní 

pevnou konstrukci krovu. Betonová taška bezpečně vydržela 30 až 50 let, ale díky 

postupnému narušování povrchu dešti a mrazem jsou ve stáří hodně omílány vodou, tudíž 

začínají být křehké a zároveň jsou tak hostinné pro mechy a lišejníky, které jsou neduhem 

mnoha střech.   
Koncem 19. století se pak v rámci puristických a historizujících výstaveb opět 

objevují ony glazované a barvené keramické krytiny. Zároveň se již objevují první 

azbestocementové šablony a lepenky s asfaltovými nátěry. 
 

9.4 Plechová krytina 
Již z dob renesance máme doklady o ne příliš častém užívání plechu jako krytiny, 

většinou na specifickém typu střechy. Užit byl již při přestavbách na Pražském hradě po 

velkém požáru  roku 1541. Tehdy oheň zasáhl i chrám svatého Víta a právě při následném 

dostavování a opravě věže byl použit plech. Další významná stavba v Praze, na níž bylo užito 

plechu na celé ploše střechy, je letohrádek královny Anny, kde jsou dodnes zachovány 

fragmenty původního oplechování mědí [85].161 Plech se užíval na špatně přístupných 

místech, jako jsou věže, věžičky, sanktusníky apod. Některé sklony věží zamezovaly užití 

pálených tašek a zde mohl být použit také plechový materiál. Tehdejší zpracování plechů bylo 

v mnoha ohledech nedokonalé. Problém tehdejšího zpracování byl v nerovnoměrné síle 

plechů, a tak rozdílné odolnosti. Také byla omezena velikost plechových plátů, proto bylo 

plechové krytiny používáno spíše na menších plochách. Plechová krytina byla někdy opatřena 

různými povrchy napodobujícími například pálenou krytinu; nátěr se prováděl červenou, 
modrou či zelenou olejovou barvou.  Krylo se i plechem bílým, pocínovaným nebo již 

zmíněnou mědí.162 Ve výjimečných případech byla střecha i zlacena [86].163 
  

                                                 161 ŠKABRADA 2003, 249. 162 VILÍMKOVÁ 1986, 58. 163 VILÍMKOVÁ 1986, 58. 
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10 Střešní součásti a průchody 
Mezi průchodové prvky patří v první řadě vikýře, jež mnohdy ovlivňují i celkový 

vzhled stavby. V některých případech jsou vikýře jak funkčním, tak estetickým prvkem. 

Někdy se jedná pouze o dekorativní záležitost, neboť obyvatelnost a užitnost podkrovních 

prostor je vždy omezená dispozicí a řešením konstrukce krovu. Stejně tak je ovlivněna tepelně 

izolačními vlastnostmi. Tyto podmínky se mění během renesance a baroka, kdy se podkrovní 

prostory využívají stále častěji. Vikýř je tedy prostup, který je konstrukcí zasazen mezi dvě 

vedle sebe lehlé krokve. Může být jak zděný, tak celodřevěný. Vikýře byly z praktického 

hlediska užívány pro přesun materiálu a odvětrávání půdních prostor, aby krov mohl dýchat. 
Vikýřem byl zprvu jednoduše dopravován materiál do vrchního patra a po dokončení stavby 
byl někdy odstraněn, případně jen částečně demontován, aby nezasahoval do střechy a mohl 

být v případě rekonstrukce či dalšího přesunu materiálu znovu osazen. Takto se nám na 

některých stavbách dochovaly rumpály a vrátky na vytahování těžkého materiálu. Je tomu tak 
například na Pražském Hradě, Nosticově paláci na Malé Straně [56] nebo v budově chebské 

radnice [87].164  Dále byl užíván jako stálý přístup do půdních prostor, kde se skladovalo 

například seno, nebo se zde sušily plodiny zejména na venkově na přízemních stavbách. 
Často se objevuje na střeše pouze jeden velký vstupní vikýř, který sloužil právě k tomuto 
účelu, a zbylé malé vikýře obstarávaly pouze ventilaci. U staveb vrchnostenských budov, 

zámků a panství, především v době baroka, začínají být velmi oblíbené větší počty 
opakujících se vikýřů se zděným průčelím a malou sedlovou stříškou často kopírující křivky 

štítového průčelí budovy. S tím se můžeme setkat například u staveb jako Klementinum [88] 
v Praze, nebo Valdštejnský palác [89], kde bylo v podkroví vybudováno ubytování 

služebnictva.165 
V tvarosloví vikýřů existují tři základní typy: s pultovou střechou [90], sedlovou 

střechou [91] a pak tzv. volská oka [92]. Pultový vikýř je nejjednodušší konstrukční typ, 

se kterým se můžeme setkat. Takto vzniklé vikýře na městských domech často sloužily pouze 

jako odvětrávací otvory, protože je bylo možno zkonstruovat pouze několik desítek 

centimetrů vysoké, pokrýt je tak stejnou krytinou jako zbytek střechy a jejich kolmé části 

pouze pobít prkny či záklopy. Naproti tomu sedlové vikýře již počítají s větším prostupem 

a s umístěním okna, tudíž obytně využitelným prostorem podkroví.166 Sedlové vikýře působí 

dominantním dojmem a je možno je napojit až ke korunní římse. Zároveň však je konstrukce 

                                                 164 ŠKABRADA 2003, 214. 165 ŠKABRADA 2003, 252. 166 PEŠTA 2013, 216, 218.  
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složitější a často se prováděly jejich boční i čelní strany zděné, proto bylo nutno  
i klempířských prací.  Volská oka jsou plynule navázána na střešní krytinu a linii střechy 

toliko nenarušují. Je možno je tedy stejně jako pultové vikýře pokrýt stejnou krytinou bez 
nutnosti oplechování. Volská oka se nejčastěji nacházejí na vesnických roubených stavbách 

v kombinaci se šindelovou krytinou [93].167   
Další architektonický prvek, který nám ovlivňuje celkový výraz stavby, je atika. Jedná 

se o nadezdívku umístěnou nad korunní římsu tak, že není vidět přechod mezi fasádou  
a střechou. Atika se prováděla zejména u staveb ve městech, aby se sjednotila výška budov. 
Její funkce mohla být též částečně protipožární, a to tím způsobem, aby v případě požáru 

okolních budov zabránila šíření ohně skrze střechu. Je to velmi silný výrazový prostředek, 

který byl oblíbený zvláště v renesanci a baroku. Atika opticky zvyšuje fasádu budovy  
a zahaluje ukončení střechy. Může mít mnoho podob. Může být nízká tvořená balustrádou 

probíhající buď po celém obvodu střechy [94], nebo přerušovaná [95], aby tak bylo 
zvýrazněno například průčelí či rizalit. Některé atiky tvoří celé patro, které je prolomeno 

falešnými okny a opticky tak vytváří dojem dalšího patra. Většinou se užívaly na pohledové 

části směrem do ulice. Na samotnou balustrádu se v baroku s oblibou kladly sochy a kamenné 

vázy.   
Nedílnou součástí střech jsou komíny. Původní otvory pro odvod kouře byly tzv. 

dymníky. Komín slouží především jako funkční tubus k odvodu kouře. Původně jednoduché 
dřevěné konstrukce vymazané uvnitř hlínou se z důvodu častých požárů nahrazovaly zděnou 

konstrukcí. Zděný komín k nám byl přenesen pravděpodobně z vlašského prostředí, 
především pokud byl součástí obvodového zdiva [96].168 Umístěn byl tak nejčastěji u štítové 

zdi s přesahem přes hřeben a až později se komín umisťoval do půdorysu stavby. Velké 

zdobné komíny se u nás objevují v dobách renesance v 16. století [97]. Sgrafitově zdobené 

dochované komíny nebo jejich části můžeme vidět například v Encovanech u Litoměřic, 
na královském paláci Pražského Hradu (datováno 1577) či v podkroví paláce Granovských 

z Granova ve Štupartské ulici v Praze.169 Velmi často narazíme i na falešné komíny, které 

pouze zajišťují symetričnost stavby. Výška komínu měla vždy překonat hranici úrovně 
hřebenu střechy, aby tak bylo zabráněno možným požárům při větším poryvu větru. 

V případě městské zástavby, kdy jsou domy přímo vedle sebe a mají společnou alespoň jednu 

obvodovou stěnu, je nutno komín vždy vyvést nad úroveň budovy vyšší. U krovů z 19. století 

                                                 167 PEŠTA 2013, 218. 168 ŠKABRADA 2003, 266. 169 ŠKABRADA 2003, 266.  
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bylo běžné, že se vaznice ukládaly na komíny pomocí konzol. Toto řešení však z dnešního 

pohledu není příliš vhodné právě kvůli nebezpečí vzniku požáru a celkově nevhodnému 

spojení těchto dvou funkčních prvků.   
Odvod vody z plochy střechy zajišťuje sklon krovu a krytina. Konečný odvod vody 

mimo půdorys stavby je pak zajišťován úžlabími, okapy, chrliči a plechy. Správná funkce 

žlabů je velmi důležitým faktorem, který může ovlivnit statiku a soudržnost celé stavby  
i jednotlivých konstrukcí. U zdvojených střech, které zastřešují jeden objekt, bylo užíváno 

úžlabí, zprvu jednoduše dřevěné. Úžlabí vyrobené nejčastěji z borovicového případně 

dubového kmene, do něhož byl ručně vysekán žlab, bylo kladeno s mírným spádem až za 

přesah střechy [98]. U těchto úžlabí byla nutná údržba a po letech nutná výměna, protože 

dřevo samozřejmě vlivem vody bylo zničeno a vznikaly tak praskliny a díry nebo hniloba, 

která by se mohla rozšířit na krokevní konstrukci. Postupem času se začalo vymazávat smolou 

a natírat oleji, nebo bylo vkládáno oplechování, což samozřejmě prodloužilo životnost, ale 
bylo finančně náročnější. Žlaby větších a honosnějších staveb mohly být zhotoveny  
i z kamene, který svou životností dalece přesahuje dřevěný materiál, ale je však těžší, tudíž 

zatěžuje konstrukci. V některých případech byl odvod vody veden přímo skrze podkrovní 

prostor. S kamenným žlabem v podkroví se setkáme například v klášteře minoritů v Českém 

Krumlově nebo ve věži františkánského kostela v Chebu či v radnici v Táboře  
[99].170 Konečné vyústění pak obstarávalo buď dřevěné koryto vyčnívající daleko za 

obvodovou zeď, aby voda dopadala přímo na ulici (tedy mimo střechu, omítku a pochozí 

chodník), nebo byla odváděna pomocí chrličů. Voda tak tryskala od střechy až na zem bez 

vertikálních svodů. Toto se mění za dob josefínských reforem, jejichž součástí byl rejstřík 

omezující tyto způsoby a užívání vertikálního svodu podél fasády. 
Kamenné tesané chrliče se objevují v období gotiky na katedrálách a velkých 

chrámových stavbách [100]. Dřevěný žlab přesahující střechu nevypadá esteticky příliš dobře. 

Proto se začínají objevovat mohutné kamenné chrliče pevně spojené s celou stavbou v podobě 

netvorů, zrůd, mýtických bytostí, jejich celých těl nebo jen hlav. Tato podoba byla vybrána 

záměrně a souvisela s jejich ochranou funkcí, která jim byla ve středověku přisuzována. 

Věřilo se, že tyto bytosti by měli bránit přístupu zlých sil z vnějšího světa.171 Dále jejich 

spojení se stavbou symbolizovalo jejich služebné postavení. Vzhledem k umístění ve 

vysokých výškách stavby se jednalo o velice rozměrná sochařská díla, aby je divák 

přicházející ke katedrále mohl rozeznat.  Hlavním úkol byl však praktický a to odvod vody, 
                                                 170 ŠKABRADA 2003, 252. 171 CHOTĚBOŘ 2012, 5. 
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proto se i tvar musel mnohdy uzpůsobit například stočením celého chrliče k jedné výhodnější 

straně. Důležité bylo, aby dostatečně vyčníval za hranu římsy či pilíře, což ale působilo velké 

potíže při zajištění chrliče ke stavbě. Kamenný chrlič je nejvíce namáhán svou vlastní vahou. 
Středověcí stavitelé tento problém řešili kovanými kramlemi nebo velkými skobami 
zasekanými a zalitými olovem do okolní kamenné hmoty tak, aby chrlič pevně přitlačovali 
k mase stavby. Gotických chrličů se na katedrálách dochovalo v původním stavu jen málo. 

Například na katedrále sv. Víta v Praze je většina chrličů novodobě doplněna kopiemi 
z několika málo dochovaných exemplářů.172 Některé ze svatovítských chrličů kvalitou 

nezaostávají za volnou plastikou, navíc ukazují představu o hybridních monstrech a zrůdách 

středověkých sochařů [101]. U katedrály sv. Víta se nám z let 1372 až 1378 dochovali účty 

s označením „gorgal sive monstrum“, které ukazují na sochání chrličů hutí vedené ještě 

Petrem Parléřem.173 Výjimečně dochovaný chrlič můžeme najít právě na svatovítské 

katedrále. Je osazen na opěrném pilíři kaple s Královskou oratoří a zároveň je spojen se 

stěnou schodišťové věžičky. Tuto část projektoval Matyáš z Arrasu. Chrlič má podobu muže, 

který levou rukou vrhá dolů kámen. Hlavu má pokrytou přilbou z ptačích křídel. Přesná 

datace vzniku bohužel není prokázána, ale je předpoklad, že pochází z druhé poloviny 14. 
století.174 [102] 

Klempířsky vyvedené chrliče a konce vývodních žlabů se objevují až v renesanci. 
Zpracování plechu bylo náročné na výrobu. Rozměry plechů byly různorodé jak na síle, tak 
rozměru, kov byl v podstatě roztloukán do plochy. Plechové chrliče byly oproti kamenným 

lehké a rychle vyrobitelné. Zajímavá a zdobná řešení můžeme vidět například na letohrádku 

královny Anny. Okapní žlab je vyveden pod římsou a je podepřen konstrukcí z tyčoviny, jež 

je zdobená kovanými volutami s rostlinnými motivy a kovanými květy lilií [103].  Chrliče, 

jak upozorňuje Škabrada, mají oproti klasickým svodům výhodu především v zimě, protože 

se neucpávají ledem a rychle vysychají.175 Klempířské okapy a žlaby se objevují ve velkém až 

v baroku a masivní nástup plechových svodů a kompletních okapových systému z plechu 
nastupuje až ve století 19. 

  

                                                 172 HLOBIL 2012, 17. 173 HLOBIL 2012, 17–23. 174 HLOBIL 2012, 18. 175 ŠKABRADA 2003, 252. 
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11 Závěr 
Střecha je nedílnou součástí většiny staveb a architektura ji využívá především jako 

funkční, ale rovněž jako výrazový prostředek. Správná konstrukce a materiál jsou 

nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími její životnost. Již Vitruvius klade důraz na správné 

postupy při těžbě dřeva a sestrojování krovů. Podobně jako se vyvíjí jednotlivé 

uměleckohistorické slohy, můžeme sledovat vývoj střešních konstrukcí v proměnách času. 
Dřevo, které je už tisíce let používáno jako stavební materiál, vyžaduje pečlivou přípravu před 

samotným začleněním do stavby. Příkladem je opat Suger, který vybíral společně s tesaři 

vhodné kmeny na přestavbě opatství St. Denis. Tyto postupy se v průběhu staletí mění  
a vyvíjí. Typ konstrukce, tesařského značení či krytiny nám mnohdy může pomoci 

s přibližnou datací objektu. 
Vývoj krokevních soustav je v základním dělení typologicky rozdělen na tzv. 

hambalkové a vaznicové krovy. Hambalkový krov, který se používal ve velké míře od 13. do 
18. století, je sestaven vždy ze dvou protilehlých krokví usazených v příčné vaznici a spojený 

pod vrcholem hambalkem. Ke zpevnění takto sestavených konstrukcí se používají ondřejské 

kříže, které se umisťovaly jak příčně tak podélně. V renesanci se pak staví profilované střechy 

do tvaru oslích hřbetů například na letohrádku královny Anny v Praze, kde se nově užívají 

prohýbané krokve. Konstrukce se výrazně mění v období baroka, kdy je nutno k zastřešení 

překonat velké vzdálenosti mezi obvodovým zdivem. Je tomu tak především u chrámových 

staveb či rozměrných šlechtických sídel a paláců. Velká vzdálenost a klenutý strop zasahující 

do podkroví zamezují užití hustě skládaných podélných vaznic, a tak se objevuje vaznicový 

typ krovu. Konstrukce se oproti hambalkovému krovu zjednoduší a spotřebuje se i méně 

materiálu. Tento typ je v základním schématu tvořen dvěma krokvemi, které jsou zasedlány  
s přesahem do podélného pozedního trámu, a zavětrovací a podpěrnou funkci obstarávají 

ležaté a stojaté stolice rozepřené do podélných vaznic a roznášejí tak váhu střechy. Mnohdy se 

stále ke zpevnění rozponu krokví užívá hambalku, ale postupně je nahrazován jednodušší 

kleštinou. Výhodou těchto konstrukcí je možnost praktického využití podkrovních prostor 
paláců jako obytných místností například pro služebnictvo. S obytným podkrovím se rozšiřuje 

typ mansardové střechy. 
Krovy z 19. a první poloviny 20. století užívají kovové spojovací a nosné prvky. 

Kovaná táhla, třmeny a skoby znali již ve starověku (Vitruvius), kde se používali téměř  
u všech kamenných staveb. Po zániku Římské říše se mnoho technologií vytrácí, a tak se 
místo finančně náročných kovaných prvků užívá jen jednoduchých dřevěných kolíků. 
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V období gotických katedrál se objevují železná táhla zajišťující především soudržnost 

kleneb, v baroku se pak vyskytují ojediněle šrouby se závity. Tento materiál postupně nabývá 

na popularitě i v drobných stavebních projektech. Století 19. pak užívá železa místo kleštin  
a prefabrikované patky pro uložení krokví kladou stále menší požadavky na zručnost tesařů. 

S rozvíjejícím se průmyslem a požadavkům průmyslníků na stavby skladových a pracovních 

prostor jsou objevena nová řešení v podobě tzv. Ránkova krovu a skružového krovu. 

Konstrukce Ránkova krovu je velice jednoduchá. Jeho výhodou je úspora materiálu, která 

spočívá ve vynechání hambalků a kleštin. Je tvořen krokvemi se šikmě uloženými sloupky 
s rozpěrami. Druhým řešením je skružový krov, jenž je tvořen z trámků menších profilů 

k sobě pevně spojených a ohýbaných skrze předem připravenou šablonu. Takto ohnuté 

trámky do požadovaného tvaru jsou zajišťovány velkým množstvím šroubů. S rozvojem 
těchto nových typů souvisí patent standardizovaných závitových šroubů, který patentoval 
průmyslník sir Joseph Whitworth. S tím se dále vyskytují zcela kovové konstrukce. K takto 
postaveným stavbám patří mezi prvními tzv. Křišťálový palác, který využívá 

prefabrikovaných litinových dílců spojovaných závitovými šrouby a nýty. Tyto konstrukce se 

v pozdějších dobách ukazují jako nedostatečně pevné a velmi málo odolné vůči požárům, ale 
jsou možným inspiračním prvkem při stavbách galerijních prostor, které užívají prosklených 

střech a světlíků, jež umožňují přirozenou světelnost v místnosti. 
Zhruba od poloviny 19. století se začíná studovat použití nového materiálu v podobě 

betonu ve spojení s železnými armaturami. Pojivo na bázi dnešního betonu bylo známo již 

v Římě, kde se užívalo sopečného tufu jako hydraulického pojiva. Bohužel však vzhledem 

k lokálnímu výskytu tohoto materiálu zůstala tato technologie geograficky vymezena a opět 

se zánikem Římské říše zapomenuta. V 19. století se však experimentuje s pojivem na 
podobné bázi, je patentován portlandský cement. Brzy se objeví železobetonové konstrukce, 

které v některých případech nahradí veškeré předchozí stavební materiály. Prefabrikace 

betonových dílů a možnost pomocí litého betonu vytvořit jakýkoliv tvar ovlivní architekturu 
celého 20. století.  

Střecha je složena nejen z krovu, ale také z krytiny, která je v přímém kontaktu 

s okolím, proto i této problematice a vývoji jednotlivých typů je věnována celá kapitola. 

Podobně jako střešní konstrukce i krytina prošla vývojem, avšak jako stále nejužívanějším 

materiálem zůstává pálená taška. Velkým mezníkem jsou pak zmiňované železobetonové 

konstrukce, které jsou užívány i k řešení střech, a tak zaniká typické panoráma městské 

středověké zástavby tvořené sedlovými střechami a vytváří tak zcela nový pohled.  
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Z kunsthistorického pohledu je velmi důležité znát historii a vývoj umění, ale především by 

měl být kladen důraz na znalost materiálu. Díky materiálu je možné určit přibližnou dataci, ať 

už dle použitých spojů, tesařských značek, konstrukčního typu, povrchové úpravy, nebo podle 
typu dřeviny možný původ předmětu. Dřevo se k tvorbě uměleckých předmětů užívá tisíce let 

a lze z něj vyčíst mnoho informací. Moderní dendrochronologické analýzy nám umožňují 

určit dobu skácení kmene, avšak podle konstrukce krovu je možno určit, zda jsou části 
ze stejné doby, nebo jsou novodobě vyměněny. Podobně jako při určení datace malby je nám 

důležitým ukazatelem použitý materiál a technika, tak nám mnoho může ukázat ruka tesaře na 

jeho díle v podobě střešní konstrukce. Tato práce shrnuje vývoj základních krokevních 

soustav od antického Řecka a Říma, jejichž architektura a technologické postupy byly častým 

inspiračním zdrojem pro zrod nových forem a směrů. Průřezem je zde nastíněna vývojová 

řada materiálů až do 20. století, ve kterém se formují mimo jiné pravidla znovuobjeveného 

litého betonu.       
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