TISKOVÁ ZPRÁVA

Národní památkový ústav úspěšně zajistil první
přesun zdiva z nepálených cihel v historii ČR!
Praha, 7. 9. 2015
Dne 2. 9. 2015 byl poprvé v České republice úspěšně proveden transfer zdiva z
nepálených cihel. Přenesení zdiva bylo realizováno jako součást přesunu památkově
chráněného domu čp. 65 z Oskořínku (okr. Nymburk) do Polabského národopisného
muzea v Přerově nad Labem, které je v současné době rozšiřováno o celkem pět objektů.
Unikátní počin odborně zajistil Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech.
Zatímco v ostatních čtyřech případech se jedná o kopie historických vesnických objektů, u
památkově chráněného domu z Oskořínku byla unikátním způsobem přenesena přímo
autentická stavba.
Přední část objektu s předsazenou podsíní je roubená. Komorový a zčásti síňový díl
domu jsou zděny z nepálených cihel. Zatímco rozebrání roubených konstrukcí a jejich
opětovné sestavení je v České republice poměrně běžné, transfer bloků zdiva z nepálených
cihel měl být proveden poprvé. Se snahou o maximální zachování autentické podoby stavby
jej inicioval Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze.
Významnou podporou pro realizaci zamýšlené akce byli zástupci MěÚ v Nymburce a Lysé
nad Labem. Záměr středočeských specialistů z NPÚ vycházel nejen z mnohaletých zkušeností
při realizaci obnov historických objektů, ale také ze znalosti již provedených transferů
zděných konstrukcí z kamene a cihel pálených realizovaných v minulosti v České republice i
v zahraničí.
V přípravné fázi kontaktovali pracovníci NPÚ specialistu PhDr. Martina Novotného,
Ph.D. z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, který ochotně předal zkušenosti
z transferu úseku zdi z nepálených cihel uskutečněného v Rakousku. Zásadní význam pro
metodickou přípravu a praktické uskutečnění záměru měla spolupráce s Doc. Ing.
Žabičkovou, která se dlouhodobě věnuje výzkumu, výuce, konzultacím, statickému zajištění a
propagaci hlíny a hliněného stavitelství při VÚT v Brně.
Středočeské pracoviště NPÚ zajistilo následně podklady pro návrh podpůrné
konstrukce, stejně jako veškerou další potřebnou textovou, kresebnou i fotografickou
dokumentaci. Vlastní transfer včetně osazení na určeném místě provedla firma db v. o. s.
(Dobré bydlení), která se dlouhodobě zabývá hliněným stavitelstvím a ve spolupráci se
Sdružením pro hliněné stavitelství provádí certifikované výukové kurzy věnované práci
s hlínou.
Dům čp. 65 z Oskořínku je jedním z posledních roubených domů s podsíní. Objekt je
cenným a typologicky ojedinělým dokladem vesnického stavitelství i řemeslné a konstrukční
dovednosti minulých generací. Jeho transfer jako autentické stavby byl tak vlastně naplněním
původní myšlenky vedoucí k zakládání muzeí v přírodě - snahy zachránit ohrožené hodnotné
vesnické stavby a zprostředkovat veřejnosti mizející architektonické dědictví venkova.
Kontakt: Mgr. Dita Roubíčková, tel. 274 008 285, roubickova.dita@ npu.cz
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