
Roubené a hrázděné stavby 
 
 

V mírném klimatickém pásu, do něhož 
patří i naše země, není snadné bez problémů 
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Zákupy, dům č. p. 67. Velký obytný dům s roubeným 
patrem. Přestože jde o poměrně honosnou stavbu je 
roubení provedeno z nekvalitního křivého dřeva a 
nerovnosti jsou doplněny velkými plochami jílové 
omazávky. 

přežít zimní období roku. Navíc vnitrozemské 
podnebí, neovlivňované mořem, značně 
přispívá k velmi nízkým teplotám, které není 
schopen nechráněný člověk již po poměrně 
krátké době snášet. Člověk žijící v těchto 
oblastech si proto již od počátku začal stavět 
přístřešky, které by ho proti nepřízni počasí 
ochránily. Při jejich budování zároveň hledal 
nejdostupnější a konstrukčně nejvhodnější 
materiály, které ve svém okolí měl. Našel 
dřevo, traviny, mech a hlínu. Základní 
materiály z kterých kromě kamene a zvířecích 
kůží a kostí začal stavět svá primitivní obydlí. 
Velmi brzy zjistil, že tyto přírodniny jsou při 

hodném použití nepřekonatelnou stavební surovinou z níž lze vybudovat prakticky cokoliv.  
Dřevo má v poměru mezi svou váhou, pevností, pružností, opracovatelností a 

kladebností snad ty nejskvělejší vlastnosti ze všech obdobných stavebních přírodních 
roduktů. Stonky travin jsou všeobecně použitelným výplňovým materiálem umožňujícím 
ytvářet v kombinaci s dřevem velké ochranné plochy. Mech je téměř nezničitelná přírodnina. 
řipočteme – li k tomu jeho schopnost přirozené 
eakce na změnu vlhkosti, jde o jeden 
 nejlepších izolačních materiálů. A hlína. 
ílovitá soudržná středně písčitá hlína. Materiál, 
terý po navlhčení vodou lze libovolně 
pracovávat a po vyschnutí nebo dokonce 
ypálení je tvrdý jako kámen. Je to ideální 
ýplňový, izolační a stavební materiál 
 bezkonkurenční dostupností a snadností 
pracování. S těmito prostředky začalo pracovat 
ejrannější lidské stavitelství. 

Již poměrně záhy se vyčlenily dva 
ákladní konstrukční principy staveb 
yužívajících odlišné systémy skladebnosti a 
echnologie spojů těchto materiálů. Rámová 
ýplňová konstrukce označovaná dnes jako 
hrázděná“ a bloková masivní konstrukce česky 
vaná „roubená“. Určitou kombinací obou systém
oužívána od nejrannějších dob, u nás ale později
peciální použití při zateplování honosných kamenn
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Dubá (okr. Česká Lípa), dům č. p. 197. Velký patrový 
převážně roubený dům, který prošel v minulých letech 
poměrně citlivou rekonstrukcí. Protože byl před 
rekonstrukcí ve velmi špatném stavu muselo dojít 
k výměně části roubení a k celkové obnově jílové 
vymazávky. Přesto se podařilo udržet historický výraz 
stavby 
ů je konstrukce „pažená“, která byla sice 
 nebyla příliš častá a omezila se pouze na 
ých staveb. 



Úštěk (okr. Litoměřice), dům č. p. 5. Novější typ 
hrázdění objevující se spíše v městském prostředí v 19. 
století, kdy dřevěná rámová konstrukce je vyzdívána 
lícovými cihlami. 

Hrázděná konstrukce je založena na 
trámové skeletové konstrukci ze svislých stojek, 
vodorovných paždíků (rozpěr) a ližin (vaznic) a 
případných šikmých zavětrovacích vzpěr nebo 
ondřejských křížů, které dohromady tvoří nosnou 
kostru celé stavby. Prostory mezi trámy takto 
vytvořených stěn jsou vyplněny různými druhy 
konstrukcí a materiálů podle druhu, stáří a 
honosnosti stavby. U jednodušších a drobnějších 
staveb nebo pouze vnitřních dělících příček bývá 
do drážek nebo předvrtaných otvorů upevněna 
konstrukce drobnějších prutů propletená povřísly 
a omazaná z obou stran silnou vrstvou jílovité 
hlíny. U bytelnějších a náročnějších staveb jsou 
výplně vyzdívány ze sušených nepálených nebo 
pálených cihel či z lomového kamene. 

Různorodá materiálová skladba těchto konstrukcí obohacená o zdobně provedené spoje 
jednotlivých prvků vytvářející geometrické 
obrazce byla ještě pomocí kontrastních barev 
využívána k ozdobení výrazu vnějších fasád 
reprezentujících stavebníka. Část těchto 
konstrukcí a v pozdější době i většina starších 
fasád byla ale naopak celá plošně omítnuta a 
sjednocena. Důvodem byly vedle prodloužení 
trvanlivosti i protipožární nařízení a snaha o 
vnější výraz napodobující co nejvíce 
„hodnotnější“ celokamennou stavbu. 

Zákupy (okr. Česká Lípa). Původně historický roubený 
obytný dům je dnes různými přístavbami a přestavbami 
změněn do až karikaturního vzhledu. Velká kolmá 
přístavba změnila jeho půdorys z obdélného na T, místo 
dřevěné podstávky byly vyzděny pilíře z černě natřených 
cihel a v přízemí jsou v současné době osazována 
nevzhledná plastová okna. 

Podolí (okr. Česká Lípa). Obytný dům z počátku 19. 
století kombinující zděné přízemí, hrázděnou horní 
obytnou místnost a roubené komory. Jde o 
typickou skladbu všech tří typů konstrukcí stěn na 
jednom objektu vyskytující se na území 
Libereckého kraje. 

Roubená konstrukce je založena na 
systému na sebe kladených dřevěných trámů, 
které jsou v nárožích půdorysu spojovány 
různě složitým způsobem zajišťujícím 
stabilitu vůči vodorovným silám a celkovou 
pevnost stavby. Starší a jednodušší stavby 
mají trámy spojeny tzv. „na rybinu“, což 
znamená že konce trámů jsou ve třech 

rovinách, horní, spodní a vnitřní vytvarovány do 
podoby rybího ocasu tedy rozšiřující se směrem ke 
konci trámu. Tento tvar při poskládání na sebe 
dostatečně zajišťuje spojení jednotlivých trámů do 
stěnové konstrukce. Druhým, mladším, typem 
nárožního spoje je tzv. „na zámek“, kdy v příčném 
i podélném směru je v horní a spodní ploše zhlaví 
trámu vysekán pravoúhlý dlab. Při vršení na sebe 
zapadají takto tvarovaná zhlaví do sebe a jsou 
pevně spojena. Mezery mezi trámy byly vycpávány 
mechem nebo povřísly a z vnější i vnitřní strany 
omazány tlustou vrstvou jílu smíchaného 
s nařezanými plevami. Trámy byly natírány lněnou 
fermeží a postupně ztmavly, spáry se olíčily býlím 
vápnem a vznikla tak kontrastní charakteristická 
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kresba střídajících se tmavých a světlých 
proužků. V mnoha případech ale bývaly opět 
z trvanlivostních a protipožárních důvodů vnější 
stěny opatřeny kompletní hliněnou omazávkou, 
která se ještě barevně pojednávala. Pokud se 
stavba kompletně neomazávala aspoň se velmi 
často celá natřela vápnem, které stavbu 
dezinfikovalo a dočasně chránilo konstrukci proti 
dřevokazným škůdcům. 

Lhota (okr. Česká Lípa). Úplná novostavba v prostředí 
vesnické památkové rezervace. Jako nápodoba 
roubených konstrukcí okolních staveb byly stěny 
domu obloženy prkny. Tato naprosto nevhodná lživá 
kulisa byla ale provedena naprosto neodborně a 
vůbec neodpovídá svým výrazem skutečným 
roubeným konstrukcím. Bílé „spáry“ jsou na všech 
stěnách ve stejné úrovni, zatímco ve skutečnosti by 
měly být prostřídané a nároží je nesmyslně překryto 
svislým prknem. 
 

Roubená a hrázděná konstrukce byly 
používány každá samostatně, často však 

ve vzájemné kombinaci. Na území Libereckého 
kraje jsou časté patrové roubené domy, které 
mají kvůli odlehčení spodních stěn horní patro 
vyneseno na sloupcích, na tzv. podstávce. Pokud 
se vyskytne hrázdění v konstrukci obytného 
domu najdeme ho v severních Čechách výhradně 
v patře. Pouze drobnější a hospodářské stavby 
mohou být celohrázděné. U novějších a 

honosnějších domů je možná kombinace zděného přízemí se světnicí a chlévem, a napůl 
roubeného a napůl hrázděného patra, kde je umístěna druhá letní světnice a skladovací 
komory. Obě konstrukce nabízejí nepřebernou škálu kombinací reagujících na specifické 
místní podmínky a požadavky konkrétního stavebníka.  

Dubá (okr. Česká Lípa), Dlouhá ulice, dům č. p. 208. 
Roubený patrový dům k němuž je ze severní strany 
přistavěna zděná přístavba. Přístavba je ale nevhodně 
obložena tmavě natřenými prkny, která mají evokovat 
podobu roubeného objektu. Úprava není povedená, je 
klamavá a je zbytečná. 

Z výše uvedeného vysvítá, že jak roubená tak hrázděná konstrukce mají své 
nezastupitelné konstrukční, technologické a materiálové zákonitosti. Při novodobé ochranně a 
opravách těchto staveb je proto nutné tyto podmínky dodržovat a respektovat. Při použití 
jiných novodobých technologií a způsobů oprav včetně uplatnění nových materiálů se to 
okamžitě odrazí ve výrazu obnovené stavby, vede to ke ztrátě její autenticity a její pravdivosti 
historické památky a historického hmotného 
pramene ukrývajícího v sobě množství důležitých 
informací o životě našich předků. Každý takový 
zásah je z dlouhodobého hlediska ve většině 
případů zároveň poškozující pro celou stavbu, 
protože nerespektuje původní režim organismu 
stavby a vede k urychlení chátrání objektu. 
Zateplovací systémy, novodobé spárovací hmoty, 
napouštěcí prostředky na dřevo a další 
technologie jsou zkázou pro konstrukce zvyklé na 
„své“ přírodní materiály a na jejich přirozený 
režim. Naprosto nežádoucí jsou montované 
falešné nápodoby roubených nebo hrázděných 
konstrukcí vytvářené z prken na zděných 
stavbách, které jsou lhavé, pohledově nevkusné a 
lehce rozpoznatelné a ve svém důsledku zcela 
zbytečné. 

Konstrukce je nutné opravovat pouze za použití původních materiálů dřeva, plev a 
hlíny. Dřevěné konstrukce se tesařsky naplátují a vymění se pouze poškozené části. 
Odstraněnou hlínu lze opětovně zpracovat, navlhčit, zhutnit a znovu jí vymazat spáry mezi 
trámy roubení nebo vyplétanou konstrukci hrázdění. Recyklovatelnost těchto materiálů 
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zaručuje při jejich správném použití maximální zachování historického výrazu stavby při 
obnovení stavebně technické a uživatelské 
funkčnosti. Jedinou podmínkou je pouze naše 
ochota respektovat jejich zákonitosti a pokora 
před jejich tisíciletími vyzkoušenými 
vlastnostmi nejspolehlivějších stavebních 
materiálů. 

 

Popelov (okr. Česká Lípa), dům č. p. 68. Kompletní novodobá 
rekonstrukce roubeného patrového domu z roku 1802. V tomto 
případě však již ale nejde o památku a kromě vnějšího tvaru, 
objekt nemá již nic společného s původním autenticky zachovaným 
historickým domem, který byl zcela zbytečně zbořen. 
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