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                                  Roubené stavby se vyskytují na celém území republiky. Zde bych chtěl napsat o po-
zůstatcích roubenek na Českobudějovicku. V jižních Čechách mimo horské oblasti je tradice zděného domu velice
silná a roubené stavby se zde většinou nedochovaly. Proto mě vždy překvapí, když na svých cestách po vesnicích
nějakou roubenku objevím.

Roubenky zanikly z mnoha důvodů. Někdy stářím, někdy požárem, někdy jen z estetických důvodů.
V sousedství zděných budov byla roubená stavba vnímána jako chudá a proto bylo snahou majitele přestavět ji
na zděnou, pokud na to měl. To je i důvod, proč se na roubenkách používaly poměrně složité tesařské vazby
na rozích, protože jednodušší vazba s přesahujícími trámy byla vnímána jako nehezká. V neposlední řadě mohou
za zánik roubenek i stavební požární předpisy, vydávané už za Marie Terezie, které vyloženě zakazovaly stavět ze
dřeva a používat šindelovou a doškovou střechu.

Roubenky   v Poněšicích, Těšínově a Milenovicích

Dnes nejvzácnějším typem je roubená neomítaná obytná budova. Ty se zachovaly většinou jako chalupy
a bývají opravené. Krásná roubenka je v Poněšicích, v Těšínově u Protivína a ve Dvoru u Borovan. Jedna z nejhez-
čích stála v Milenovicích u Protivína, byla ovšem silně poškozena povodní, v roce 2003 byla rozebrána a připravuje
se její nové postavení ve skanzenu.

Roubenky: Mydlovary, Záblatí,     Chvalovice, (detail)     Olšovice (detail)

Častějším typem je tzv. „srub v kožichu“, tj. omítnutý nebo omazaný hlínou. Těch je poměrně dost, ale
pokud jsou v dobrém stavu, není roubená konstrukce viditelná a tak se nedá na první pohled poznat. Často se
na srub přijde až při bourání, nebo rekonstrukcích. To byl případ srubu v Mydlovarech, který se za několik let
po odkrytí téměř rozpadl. Takovéto sruby v různém stavu zchátralosti můžeme vidět např. v Záblatí, Chvalovicích,
Olšovicích, Čížkrajících, Blansku u Kaplice (tam je na opadané stěně krásně vidět technologie omazávání, pobíjení
pruty, zarážení klínků). Nejstarší takováto roubenka stojí ve Vitějovicích u Prachatic, dřevo bylo datováno do roku
1492. Teď se ale znovu omítá, takže srub bude viditelný opět jen z vnitřní strany. Zajímavá roubenka ze 17. století
stojí v Římově, je přístupná (muzeum modelové železnice). Zvenku ale roubenku vůbec nepřipomíná, byla omít-
nutá i zevnitř a na srub se přišlo až při výměně oken. Několik omítnutých srubů je prý i v Malých Chrášťanech,
prozradí to ale jen jeden vyčnívající trám, zde omítky neopadávají.

Roubenky: Čížkrajice, Blansko u Kaplice  a  detail  z Blanska u Kaplice
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Někdy pozdější majitel původně omítnutou roubenku očistil, to je případ hájovny Picina mezi Čejkovicemi
a Břehovem. (Zde se ale možná jedná nepůvodní umístění – kamenná podezdívka je nová). Nebo byla původní
roubenka obezděna a čelní zeď později odstraněna, jako ve Velechvíně. Mám pocit, že omítnutou roubenkou bude
i známý malý domek v Němčicích. Důvodem k omazávání nebo omítání byla opět ochrana proti požáru, nebo mas-
kování roubenky za zděnou stavbu.

Roubenky ve Vitějovicích,                                Římově, a v Picině

Dalším typem roubené konstrukce je výdřeva ve zděném domě, sloužila jako tepelná izolace  od studených
zdí a byla většinou stavěna současně s domem. V lidovém stavitelství se nevyskytuje, ale používala se na hradech
a v městských domech. V Českých Budějovicích jsou dva takovéto sruby v Panské ulici (Vinárna v Panské a pro-
tější pizzerie) a jeden v Široké ulici (běžně není přístupný). Krásný příklad i s roubenou valenou klenbou stropu,
jsem viděl ve Vitorazi (Weitra, rakouská strana Novohradských hor).

Roubenka ve Velechvíně Domek v Němčicích Stodola v Poněšicích

Častější než obytné budovy jsou roubené hospodářské stavby – stodoly, kůlny a špýchary. Starým typem
roubené stodoly je polygonální tvar s valbovou střechou. Ten se zde už vůbec nevyskytuje. Velice často se ale nao-
pak vyskytuje mladší konstrukce, pilířová stodola, s dřevěnými stěnami a vyzděnými nárožními sloupky. Důvod
byl zřejmý – úspora tesařské práce s vazbou v rozích a zároveň levná stavba ze dřeva.

Stodoly  v Radomilicích, v Malovicích s doškovou střechou a v Doubravě u Týna n. Vltavou

Největší roubená stodola stojí v Radomilicích (u žel. st. Záblatíčko). Zepředu je v dobrém stavu, ze zadní
části je to už horší. Podobná stojí v nedalekých Malovicích (na žel. trati do Netolic), ta má dokonce částečně zacho-
valou doškovou střechu (Jediná stará došková střecha, kterou jsem viděl). Krásný roubený špýchárek se zděnou
čelní stěnou je v Doubravě u Týna n. Vlt. Na Vltavotýnsku je asi roubených staveb více, v sousedních vsích jsou
ještě dvě roubené stodoly (Chrášťany a Hosty). Pilířová stodola stojí v Purkarci. Jedna roubená stodola stojí
i v Poněšicích nedaleko roubené chalupy

Pro tento kout jižních Čech je typická zděná architektura, někde i velice zdobená. Dřevěné stavby zde vů-
bec typické nejsou, jako třeba na Náchodsku nebo Kokořínsku. Ale lze je zde ještě najít. Majitelé k nim mívají
dvojí přístup. Buď jde o pečlivě opravené rekreační chalupy, nebo o neobydlené a nepoužívané ruiny. Některé
z nich zaručeně v nejbližší době zaniknou. Snad jich nebude více následovat osud srubu v Mydlovarech, který mohl
vydržet, pokud by byl bezprostředně po odkrytí alespoň zastřešen.
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    Stodola v Chrášťanech

   Stodola v Hostech

   Stodola v Purkarci

Nakonec něco o mně: Na roubenky jsem narazil na svých cestách po jihočeských vesnicích, které soustav-
ně fotograficky mapuji. Ukázky mé práce můžete vidět na http://selskebaroko.unas.cz. Pokud víte o nějakých
dalších roubenkách v této oblasti, napište mi prosím na  selske.baroko@seznam.cz
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