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A Typology of Historic Roof Trusses

When surveying and documenting historic trusses, it is possible to determine 
the time they were constructed just by assessing the type of structure used and 
some selected hand-crafted details. This chronological typology differs from 
the current state of knowledge which relies predominantly on descriptions of 
load-bearing structures. The new typology significantly adds to the possibili-
ties of historical surveying, and opens new ways for presenting roof trusses as 
historical monuments. It also adds value by helping us to learn more about 
wood-crafting methods and techniques.
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S průzkumem a dokumentacemi historických krovů se zásadně pojí sku-
tečnost, že dobu jejich vzniku lze určit již na základě použité konstrukč-
ní soustavy a vybraných řemeslných detailů. Tato chronologická typologie  
je poněkud odlišná od stávajícího poznání využívajícího spíš popisy nosných 
soustav. Zásadně totiž doplňuje možnosti stavebně-historických průzkumů 
a otevírá nové možnosti prezentace krovů jako technických památek s vel-
kým množstvím přidané hodnoty v podobě poznání řemeslných postupů  
a technologií zpracování dřeva.

Historické krovy mají silný potenciál stát se významným multidiscipli-
nárním oborem na pomezí architektury, památek, materiálového inženýr-
ství a výstavnictví. V neposlední řadě je tu velký prostor pro edukativní slož-
ku informačních technologií.

Základní myšlenkou této práce je snaha o systematizaci poznatků o his-
torických krovech, zejména o jejich vývoji. Konstrukce historických krovů 
mají v kontextu dějin stavitelství a řemeslné práce jednoznačně sledovatelný 
vývoj. Právě tento fakt napomáhá jejich chronologickému zařazení, které  
je navíc možné ověřit s pomocí dendrochronologie. Stáří konstrukce je ov-
šem jen jedním z kritérií, ze kterých následné památkové hodnocení vychá-
zí. Neméně důležité je zachycení historického kontextu a míry jedinečnosti 
použitého technického řešení. Souhrn získaného poznání značně usnadňuje 
rozhodnutí o dalším osudu díla v kontextu oprav a rekonstrukcí.

Primárním cílem práce je vytvoření metodiky popisu krovových kon-
strukcí na základě konstrukčního zařazení. Zatím neexistuje jednoznačný 
postup typologického zařazování konstrukcí, existující způsoby v dostup-
né literatuře se liší podle jednotlivých autorů. Nadefinování typologického 
rozdělení, zejména podle chronologie vývoje, je základním předpokladem 
pro pochopení konstrukčního vývoje krovů. Takto ucelená typologická 
řada je základem pro zpřesnění postupů stavebně-technického průzkumu 
historických krovových konstrukcí. Výzkum naznačuje, že mezi krovovými 
konstrukcemi existují jasné styčné body, s pomocí kterých lze systematic-
ky popsat konstrukci tak, aby byla kdykoliv znovu interpretovatelná. Nabízí  
se tudíž i možnost vytvoření specializovaného softwarového nástroje umož-
ňujícího uchovávat poznatky o konstrukci a další specializovaná data a v re-
álném čase je pomocí internetu sdílet pro další zpracování ve stavebně-tech-
nických průzkumech. Toto může být prvním krokem k opravdu plošnému 
zmapování technických památek, kterými historické krovové konstrukce 
jsou.
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