Roubené dřevostavby 4. – patrový roubený dům

Příklady patrových roubených domů z minulých staletí, které se nám dochovaly až do dnešní doby, jasně vyvrací představy o tom, že ze dřeva lze stavět jenom nízké přízemní objekty. Jako příklad
takové stavby ze současnosti jsme zvolili stavbu patrové správní budovy Podorlického skanzenu v Krňovicích u Třebechovic pod Orebem. Kromě vlastní kanceláře skanzenu zde jsou také 2 byty pro
správce skanzenu a technické prostory. Je třeba zdůraznit, že se nejedná o přenesenou historickou stavbu, ani repliku některé z historických roubených památek, ale čistou novostavbu, která
splňuje všechny požadavky na současné řešení a vybavení budov (dispoziční řešení, zdravotní technika, vytápění, osvětlení místností denním světlem, elektrifikace a telekomunikační technologie) a
současné standardy bydlení. Nicméně je zcela logické, vzhledem k tomu, že se jedná o úvodní objekt skanzenu lidové architektury a navíc stavbu zasazenou do venkovského prostoru, že velká
pozornost je věnována právě architektonické stránce stavby. Kde jinde vzít inspiraci, než právě v lidové architektuře východních Čech. Budova, pracovně nazývaná „Polabský statek“, vychází z
podoby a proporcí venkovských domů polabského typu – např. tzv. Šrámkova statku v Hradci Králové – Pileticích. Na rozdíl od dřívějších dob je potlačeno na minimální míru dříve běžné bohaté
zdobení a barevnost. To z důvodu, aby nevznikl dojem kýče nebo nedocházelo k záměně za historický objekt. Důraz je naopak kladen na viditelnost jednotlivých konstrukčních prvků jak v exteriéru,
tak v interiéru stavby a celá stavba je tak zároveň referenční stavbou pro propagaci dřeva jako moderního stavebníhomateriálu.
Půdorysnérozměry domu jsou 7x19 m, výška 12 m, podlahová plocha cca 338 m2 (+ využitelné II. podkroví)
Následující série snímků umožní vytvořit si obrázek o rychlosti výstavby patrového roubeného domu. Se stavbou bylo započato na přelomu května a června 2003, kdy byly provedeny základy a
napojení na sítě. V průběhu června byla zhotovena zděná část přízemí domu. S výstavbou vlastní dřevěné roubené konstrukce, která byla předem připravena v krytém prostoru u dodavatele v
průběhu 1. poloviny roku 2003, bylo započato zhruba v polovině července 2003. Asi v polovině srpna je dokončena a pokryta střecha, v září jsou dokončeny štíty, osazena okna, dveře a hrubá
stavba je dokončena. Nátěry konstrukce jsou prováděny plynule během výstavby.Svou konečnou podobu exteriéru získává budova někdy počátkemlistopadu 2003…
Na fotografiích je vidět další doprovodná roubená stavba – stodola, která slouží jako sklad materiálu, nářadí a také jako depozitář exponátů, které budou v budoucnu součástí expozic skanzenu.
Jedná se o repliku stodoly z Ledců – obce asi 3 km vzdálené od Třebechovic pod Orebem. V roce 2004 byl areál doplněn o 2. stodolu, přenesenou z obce Nekoř v Orlických horách. Všechny tyto
stavby vytvoří po doplnění zděným špýcharem a bránou celek, který se stane zázemím vznikajícího skanzenu. Na spodní fotografii je dále vidět repliku zvoničky podorlického typu.
Pozn. Jedinou těžší mechanizací
používanou při stavbě byl traktor s
nakladačem. Pouze pro dopravu
stropních trámů nad prvním patrem
bylo použito jeřábu.
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Pohled z prostoru dnešní kočárovny a toalet. V popředí je vytyčen objekt zájezdního hostince Na Špici.
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