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Memokód



„Aupatalský memokód“ 
(tradiční prvky architektury údolí Horní Úpy) 
Manuál tradičních architektonických a stavebních prvků, byl 
zpracován jako podklad pro projektování a stavění na území Horní 
Úpy. Manuál je součástí územních plánů Horního Maršova a Pece 
pod Sněžkou. Je sestaven na základě studia historického vývoje 
stavebních druhů ve východních Krkonoších se zvláštním důrazem 
na specifika Úpského údolí.  
Podklady poskytl a výsledný text korigoval RNDr. Pavel Klimeš.  
 
 
Je zřejmé, že označení „tradiční architektura“ je nadnesené a velmi 
obecné. Jsme si vědomi toho, že není možné bezduché kopírování 
historie. A jsme si vědomi i toho, že, zejména vzhledem k novým 
technologiím a stavebním a řemeslným postupům, nelze dnes 
postavit „starý dům“. Veškeré tradiční prvky lze použít pouze tehdy, 
jeli například tepelná izolace celé stavby poplatná původnímu 
konstrukčnímu řešení. Rozpory se současnými předpisy, které 
z tohoto faktu vyplývají, nemají jednoduché řešení (jsou-li vůbec 
řešitelné). To ostatně platí o veškerém technickém zařízení budovy. 
Níže uvedené zásady jsou shrnuty a obsahují prvky architektury 
používané v různých obměnách v daném území posledních přibližně 
stopadesát let. Předpokládáme, že současní stavitelé, kteří, 
z různých důvodů, nebudou chtít stavět v duchu současné doby, 
budou ctít tyto níže uvedené tradiční zásady a řemeslná provedení. 
Obecně lze říci, že z urbanistického a architektonického hlediska je 
nepřijatelné zavádět do území cizí „lidové“ prvky.  
Je také zcela zřejmé, že celý systém tradiční architektury není možné 
pouze napodobvovat a slepě kopírovat, ale je nezbytné jej tvůrčím 
způsobem používat a rozvíjet už proto, že zásady uvedené v tomto 
manuálu jsou ve své podstatě platné pro „základní“ zemědělský 
dům, případně v omezené míře pro pozdější dům s ubytováním. 
Veškeré ostatní stavební typy jsou dále popisovány spíše jako 
„autorská architektura“.  
 
 
 

Tradiční architektonické typy v území 
Základem je bezesporu nejstarší zemědělský dům, který byl 
v průběhu devatenáctého století uzpůsobený i pro přechodné bydlení 
turistů. Později se proměnil také v typický „horský ubytovací dům“ – 
pension a dále v typ zvaný bouda. Tyto stavební typy ale již řadíme 
spíše k individuelní, tzv. „autorské architektuře“, i když původně 
vychází z pojetí tradiční „boudy“. Přitom bouda je ve své podstatě 
pension ve vyšší poloze. Tomu je ostatně také uzpůsobena 
architektura tj. zvalbení, hrubé bednění, menší otvory, méně 
ozdůbek, zjednodušeně řečeno „prostě drsňák dům“.  
Z tradiční architektury vychází i objekty vybavení, zejména hospoda, 
obchod, řemesla, později i výroba a také budovy správní. Například 
všechny úřady měly valbovou střechu (okresní soud, polesí, celnice, 
škola, fara), jen pošty byly v privátních, tedy neúředních domech. Na 
první pohled byly vždy tyto domy s veřejnou službou ve vesnici 
rozeznatelné. tzv. „jazyk architektury“ byl jednoznačný.  
Tradiční byly i bytové domy v Maršově s typickými prvky jakými byla 
například plochá střecha (protože nepotřebovaly půdu na seno), ale i 
pomocné vedlejší objekty (kůlny, dřevníky, šopíky) členěná okna ap.  
 
 



Poznámka: 
Přes veškerou snahu zpracovatelů se nepodařilo učinit výčet úplným 
a manuál si neklade za cíl být zcela vyčerpávající.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o „živý materiál“, ocení autoři jakoukoli 
novou informaci, případně úpravu.  
______________________________________________________ 
Následující odstavce jsou popisem nejdůležitějších atributů tradiční 
„hornoúpské architektury“. Výčet je pouze orientační a pro detailní 
zpracování projektu je nutné další studium problematiky.  

historie domu: 
Dřevaři si z alpské domoviny přinesli zkušenosti se stavbou 
roubených domů s prostou sedlovou střechou, ale během dalších 
staletí vyvinuli typ chalupy, který je typický pro východní Krkonoše. 
Z trámů roubený obdélníkový půdorys zhruba o poměru stran 
8×15 m, uprostřed rozdělovala chodba, ze které se na jednu stranu 
vcházelo do původně nedělené obytné místnosti s kamenným 
komínem, černou kuchyní a pecí. Celou druhou část domu vyplňoval 
chlév, pod kterým bývala až dva metry hluboká kejdová jímka zakrytá 
hrubými povaly. Dobytek do domu vcházel většinou stejnými dveřmi, 
jako hospodáři. Část chalupy ještě obepínal dřevník z hrázděnou 
konstrukcí a pultovou střechou. Kamenným sklípkem směřujícím do 
svahu stále protékala voda a chladila konve s mlékem. Důležitou 
částí každé chalupy je provedení střešní konstrukce. Nejstarší jednu 
středovou stolici [viz. obrázek 1.1.] už v průběhu 19. století nahradily 
dvě krajní stolice nesoucí hambalky podpírající krokve [viz. obrázek 
1.2.].  
 
Původně se seno na půdu ukládalo po žebříku velkými vraty ve štítu, 
takové řešení zpřístupnění půdy se v Horní Úpě dochovalo jen asi na 
deseti objektech. Zato tu najdeme 16 původních chalup s místní 
zvláštností – šindelovým seníkovým vikýřem. Dříve než v jiných 
částech Krkonoš, začali horalé především v Malé Úpě, Maršově, 
Lysečinách a Albeřicích s ukládáním sena skrz zvláštní vchod na 
půdu přímo ze svahu. Do krovu přidali menší stolici, na kterou zvedli 
dvě až čtyři krokve a pomocí latí a šindelové krytiny vytvarovali 
vlnovku, pod kterou se schovala vrata [viz. obrázek 2.1.]. Protože 
podobný typ vikýře nebyl nikde jinde v Evropě nalezen, říkáme mu 
maloúpský seníkový vikýř. V Malé Úpě býval téměř na všech 
chalupách, k tomu ještě na několika domech v Horních Albeřicích, 
Dolních a Horních Lysečinách a ve dvou případech byl doložen i 
v Maršově. Teprve od poloviny 19. století se v Krkonoších uplatnil 
seníkový vikýř se sedlovou střechou, který se stal součástí většiny 
zdejších chalup. Původně jen malý mezi dvěma krokvemi v šířce vrat 
[viz. obrázek 2.2.], později velký zabírající až třetinu zadní části krovu 
[viz. obrázek 2.3.]. Zvětšil půdu o pracovní prostor, kde si hospodář 
ukládal pomůcky a i v Malé Úpě a sousedních obcích s výjimkou 
Velké Úpy, kde nebyl doložen, většinou nahradil starší šindelový typ 
vikýře. Maloúpský vikýř dochovaný i na několika domech v Albeřicích 
a Lysečinách je významným přínosem zdejších tesařů krkonošské 
lidové architektuře. S rozvojem turistiky a pronajímáním pokojů pro 
hosty horalé ubrali na půdě místo pro seno a vestavěli sem obytné 
místnosti. Hlavní pokoj uprostřed prosvětlili předním sedlovým 
vikýřem, který často zrcadlově kopíroval seníkový vikýř na druhé 
straně střechy [viz. obrázek 2.4.]. 
 
Schémata základní hmoty domu a přístaveb a jejich zastřešení [viz. 
obrázek 1.]. 
 



 



vikýře 
Prosvětlení půdy bylo vždy pouze okny ve štítě. Na začátku (snad) 
nebo až od první třetiny 19. století (jistě) se objevují vikýře.  
Nejdříve se objevuje zadní seníkový vikýř [viz. obrázek 1.2.], později i 
přední sedlový vikýř [viz. obrázek 1.3.], někde proměněný v rizalit 
[viz. obrázek 1.4.].  
Zadní seníkový vikýř má tři základní typy [viz. obrázek 2.1.,2,2.,2.3.].  
Přední vikýř i zadní seníkový musí začínat až na pozenici, tedy pod 
vikýřem není už žádná střecha(!). Sklon sedla je okolo 45°, většinou 
podle sklonu hlavní sedlové střechy.  
Prosvětlení tradičního domu služby nebo správy je možné také 
čtvercovými střešními okny „kominický vikýř“ (cca 0,60 x 0,60m), ale 
jen třeba na dvou místech na každé střešní ploše, tedy nikoliv v řadě. 
Výjimečně je možný i malý sedlový (zvalbený) vikýř v šířce 1,2 m 
(mezi krokve), ale „bez zateplení“.  
 

 
 
 



střecha: 
Tvar střechy byl od 16. do konce 18. století prostý, sedlová střecha je 
základním prvkem celkové hmoty domu.  
Nejstarší krovy mají pouze hambalkový charakter, později se 
středovou stolicí. Nejčastější je však pozdější dvojitá stolice užívaná 
dodnes.  
S rozvojem turistiky vzrostl požadavek na zvětření obytného prostoru 
a proto na konci 19. století vzniká horský dům s obytným polopatrem, 
tzv. půlštokový dům. Zvýšení půdy o 1 až 1,5 metrovou hrázděnou 
nástavbu spolu se snížením sklonu střechy umožnilo větší využití 
půdy.   
Okapy jsou s podvěšenými háky uchycenými na nebedněných (!) 
krokvích. Pozednice je umístna standardně nad stěnou nebo vně 
obvodové stěny na předsunutých stropních trámech [viz. obrázek 
3.2.] 
Štít je vždy bedněný prkny. Vývoj bednění [viz. obrázek 3.3.]. 
Používané krytiny jsou uvedeny na obrazech [viz. obrázek 3.4.].  
 
 
 

fasáda:  
Nejstarší domy jsou dřevěné roubené. Roubení bylo často zvenku 
zakryto deštěním [viz. obrázek 4.1.].  
Pozdější zděné domy byly vždy neobložené, omítané hrubou omítkou 
s hladkými šambránami [viz. obrázek 4.2.]. Přístavky byly většinou 
dřevěné, nebo i vyzděné dřevěná konstrukce – hrázděné. Hrázděné 
zdivo bylo vždy zakryté deštěním a nikdy nebylo přiznané. Proto 
nikdy nebyly viditelné nosné diagonální prvky.  
 
 
 

výplně otvorů: 
Velikost a členění oken se v průběhu času vyvíjelo [viz. obrázek 4.3.]. 
Okna byla většinou otevíravá ven, později i dovnitř a špaletová nebo 
zdvojená. Okna byla na fasádě rámovaná zdobeným deštěním. 
Verandy byly prosklené velkými okny se subtilním členěním. 
 
Okna musí být vždy v líci fasády. Zapuštění oken pod úroveň fasády 
(nejčastěji při problematickém zateplování) je zcela nepřijatelné. 
Pokud již k takovému kroku dochází, je potřeba okna posunout do 
líce! 
 
Vnitřní okenice je nový prvek z doby ochrany chalupářů proti 
zlodějům. Vkládané okenice jsou dnes mnohdy jen „elektronické“. 
V zimě se používaly na opuštěné letní boudy.  
 



 
 
 



 



barevnost: 
Barevné řešení tradičního horského domu je jednoduché a bez užití 
pastelových barev. Barevnost se zvyšuje od prosté chalupy 
k půlštokovému domu společně s narůstající zdobností truhlářských 
doplňků. Původní užívané barvy byly olejové (fermežové) s okrovým 
(hlinka), červenohnědým nebo méně zeleným pigmentem. Černé a 
tmavě hnědé odstíny nepatří mezi původní nátěry, tyto barvy se na 
chalupách objevovaly pouze přirozeným stárnutím dřeva. Pro dosud 
nenatřené dřevěné prvky doporučujeme olejové nátěry bez nebo 
s vyjmenovanými pigmenty, u již natřených částí také lazury světle 
hnědé, okrové, červenohnědé, tmavě zelené a jen výjimečně spíše 
světle, než tmavě hnědé. Modrá a žlutá se nevyskytuje vůbec. 
Truhlářské doplňky (latě, nárožní bednění, šambrány, okna) mohou 
být bílé, přírodní nebo barevné v uvedené škále. Střešní krytiny 
vyžadující nátěr doporučujeme ošetřit raději tmavými odstíny hnědé, 
černé nebo červenohnědé, zelená barva na střechy tradiční 
architektury nepatří.  
 
 
 
_____________________________________________________ 
Poznámka: 
Užití tohoto manuálu je nutné pro možnost charakterizování stavby 
jako „tradiční architektura“ zejména při regulaci vzorcem 
_regublina®_. Při nesprávném použití manuálu bude kategorie 
stavby změněna na „ostatní“ se všemi z toho plynoucími důsledky.  
 


