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Abstrakt
Autor: Josef Jurčík
Název práce: Dendrochronologické datování a stavebně historické hodnocení krovu
kostela sv. Anny v Rychvaldě
Předmětem této bakalářské práce je pomocí dendrochronologické analýzy určit
stáří dřevěné krovové konstrukce římskokatolického kostela sv. Anny ve městě
Rychvald, okres Karviná. Tato práce popisuje standardní dendrochronologický postup
od odběru vzorků, jejich úpravy, měření až po samotné datování. Práce je doplněna o
stavebně historický vývoj stavby, kde byla snaha vytvořit chronologicky vývoj stavby
od počátku její výstavby do dnes z dostupných informací obsažených v historických
literaturách a kronice kostela. Dendrochronologické datování a analýza anatomické
stavby dřeva nám pomohly upřesnit nebo doplnit doposud nejasný historický vývoj
kostela. Výsledky této bakalářské práce pomohou při plánované rozsáhlé rekonstrukci
celého objektu pro rok 2012 na žádost Investora.
Klíčová slova
Dendrochronologie, anatomická stavba, jedle, smrk, dub, kostel, krov, Rychvald

Abstract
Autor: Josef Jurčík
Title: Dendrochronological dating and historical evaluation of the roof of the church of
St. Ann in Rychvald

The aim of this work is to determine the age of metal-wooden structure of
Roman Catholic Church of St. Ann in Rychvald, district of Karviná by using the the
dendrochronological analysis. This work describes the standard dendrochronological
procedure from sampling, its adjustments, measurement and dating. The work is
complemented by the historical development of building construction, where there was
effort to create a chronological development of the structure, from its beginning through
to today, using the information contained in available literature and historical chronicle
of the church. Dendrochronological dating and anatomical analysis of timber structures
have helped us to specify and add still too unclear historical development of the church.
The overall analysis was performed at the request of the investor, primarily due to
planned extensive renovation of this building in 2012.
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1.

ÚVOD
Kromě rozvoje existenčních a sociálních potřeb člověka dochází postupem času

k rozvoji potřeby budování nejen soukromých, ale také veřejných rozsáhlejších staveb,
tvorbě veřejných památek soudobé architektury a šíření křesťanství. Nedílnou součást
našich vesnických sídel a kulturní krajiny představují proto církevní (sakrální) stavby,
které plnily především náboženskou funkci. Nesrovnatelně větší byl však i jejich
význam

v

každodenním

životě

vesnice.

Mezi

sakrální

stavby

náleží

především kostel (sakrální stavby většinou spadají již do okruhu oficiální, nikoliv
lidové architektury). Svojí architektonickou formou náleží kostely mezi nejhonosnější
stavby v prostředí vesnice. Jsou velmi důležitými stavbami, proto se často nacházejí ve
vyvýšené poloze, která umocňuje vedle architektonického vzhledu jejich výrazné a
dominantní uplatnění v obraze vesnického sídla (lidova-architektura.cz)
Protože se tyto stavby vyvíjejí a přeměňují prostředí okolního života, je snahou
člověka dochovat co nejvíce vytvořených historických pramenů v podobě kronik či
literatur, které budou dalším generacím nadále sdělovat a objasňovat historický původ a
proměny staveb. Tyto informace jsou potřebné například pro jejich správné
obsluhování, údržbu nebo budoucí rekonstrukci. To je však kvůli různým významným
mezníkům v naší historii (války, požáry, politické a sociální změny) někdy doslova
nemožné. Pro objasnění vývoje nebo doplnění chybějících pramenů se provádí stavebně
historický průzkum stavby, který je spojený se studiem historických pramenů a
použitím exaktních datovacích metod, jež slouží k datování vzorků stavebního materiálu
na bázi dřeva použitého na stavbě. Samotná exaktní datace určitého dřevěného prvku
stavby nám určí, kdy byl strom, ze kterého byl daný prvek vyroben, smýcen, a tudíž i
s největší pravděpodobností zabudován do konstrukce stavby.
Mezi nejrozšířenější exaktní metodu patří dendrochronologické datování dřeva.
Tato metoda je založena na skutečnosti, že rozdílným klimatickým podmínkám
v průběhu jednotlivých let odpovídají rozdíly v šířkách přírůstků letokruhů v průřezech
kmenů dřevin. Vzájemným částečným překrýváním a napojováním stále starších
letokruhových křivek je možno zjišťovat data hluboko do minulosti. Existuje-li pro
určitou oblast základní (standardní) letokruhová křivka dané dřeviny, dá se k ní přiřadit
křivka zkoumaného dřeva. Má-li zkoumaný vzorek i poslední, tedy podkorní, letokruh
(ten, který rostl v roce, kdy byl strom kácen) a je-li základní křivka absolutně datována,
je potom možno určit rok skácení stromu. Pro zjištění a vyhodnocení letokruhové
křivky z určitého kmene či trámu není nutno mít celý průřez, ale stačí tenký váleček
4

odebraný dutým vrtákem. Je zřejmé, že pro značnou část historických vesnických
staveb byla alespoň část dřeva skácena nepříliš dlouho před stavbou, a dobu stavby je
tedy možno určit poměrně přesně.
Nedílnou součástí správného datování je také analýza anatomické stavby dřeva,
která nám určí, a to pomocí jasně se odlišujících mikroskopických znaků dané dřeviny,
o jaký druh dřeviny jde. Díky využití všech těchto vhodných analýz lze z hlediska
stavebně historického vývoje alespoň částečně doplnit historii dané stavby. To může být
dalším podkladem pro historický průzkum nebo přeměnu, která bude vyvolána
případnou rekonstrukcí celého objektu. Z dendrochronologického hlediska - anatomické
stavby dřeviny a jejího samotného datování lze poměrně přesně určit druh dřeviny a její
stáří. Tato práce tak může sloužit stavbě jako další podklad pro rozsáhlou rekonstrukci,
která má proběhnout během léta roku 2012.
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2.

CÍL PRÁCE
Cílem

této

bakalářské

práce

je

pomocí

vědního

oboru

zvaného

dendrochronologie určit stáří dřevěné krovové konstrukce a také provést stavebně
historický průzkum římskokatolického kostela sv. Anny ve městě Rychvald, v okrese
Karviná. V první fázi je úkolem odebrat vzorky z vybraných stavebních prvků dřevěné
krovové konstrukce střechy stavby, a následně provést dendrochronologickou analýzu.
Z odebraných vzorků je třeba pomocí speciálního zařízení vytvořit jednotlivé
letokruhové křivky a z nich sestavit střední letokruhovou křivku, která se synchronizuje
se standardní chronologií pro danou dřevinu a region, a získá se přesná datace. Poté je
nutno zpětně - pomocí již datované střední letokruhové křivky - datovat jednotlivé
křivky, které tvořily střední letokruhovou křivku. Pro jednoznačné určení druhu dřeviny
se pomocí anatomické analýzy na mikroskopické úrovni zjistí anatomická stavba dřeva
a určí se dřevina.
V druhé fázi je třeba typologicky popsat konstrukci krovu, doplnit ji o vlastní
dokumentaci a provést stavebně historický průzkum stavby. Vyhledáním všech
dostupných literárních zdrojů týkajících se stavebně historických změn v rámci vývoje
vybraného objektu je snahou sestavit historický vývoj stavby a objasnit (neboli upřesnit)
a také doplnit informace o jejich přeměnách. Tato celková analýza by měla objasnit
historický vývoj stavby a také splnit požadavek investora, který potřeboval dataci
stavby před rozsáhlou rekonstrukcí, jenž má proběhnout v létě roku 2012.

6

3.

LITERÁRNÍ PŘEHLED
3.1 Dendrochronologie
3.1.1 Pojem dendrochronologie
Dendrochronologie je vědní obor zabývající se datováním a studiem letokruhů.

Název dendrochronologie vznikl ze dvou řeckých slov dendron, což znamená strom, a
chronos neboli čas (Drápela, Zach 1995). V užším slova smyslu je dendrochronologie
chápána jako nauka používající letokruhových analýz k datování událostí. Podle tohoto
přístupu je návaznost na další obory předmětem studia specializovaných vědních oborů.
Těm dendrochronologie poskytuje určitý servis a je jejich pomocnou vědou (Drápela,
Zach 2005).
Samotné datování letokruhů a událostí je pouhou součástí dendrochronologie a
tento obor je daleko širší. Kromě datování jsou sem zahrnovány hlavně aplikace do
různých oborů, z nichž některé se vyvinuly v samostatné dendrochronologické
podobory, kterými jsou:

Dendroklimatologie - je podobor dendrochronologie využívající datovaných
letokruhů k rekonstrukci a studiu současného klimatu a klimatu v minulosti a mapování
prostorových klimatických změn.
Dendroekologie - je podobor dendrochronologie využívající datovaných
letokruhů ke studiu ekologických problému a životního prostředí.
Dendrogeomofrologie - je podobor dendrochronologie využívající datovaných
letokruhů ke studiu geomorfologických procesů.
Dendrohydrologie - je podobor dendrochronologie využívající datovaných
letokruhů ke studiu hydrologických procesů, například změny toku řek nebo historie
povodí.
Dendroarcheologie - je podobor dendrochronologie využívající datovaných
letokruhů k datování různých historických událostí a stáří archeologických nálezů.
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3.1.2 Princip dendrochronologie
Dendrochronologie je metoda datování dřeva založená na měření šířek
letokruhů. Umožňuje datovat dřeva z archeologických výzkumů včetně uhlíků, dřevěné
prvky historických staveb, především krovů, stejně tak jako nábytek, dřevěné sochy
nebo staré obrazy (Šlezingerová, Gandelová 2005). Vzorek dřeva je změřen na
speciálním měřicím stole (v případě vzácných památek měřicí lupou), odkud je
informace přenášena přímo do počítače. Zde se pak zobrazí ve formě křivky, která je
pomocí datovacího programu porovnávána s námi zvolenou standardní křivkou pro
danou dřevinu. Program nám ukáže zadaný počet statisticky nejpravděpodobnějších dat
měřeného vzorku (tj. pozic, v nichž se křivka našeho vzorku se standardem nejvíce
shoduje). Tyto výpočty jsou jen jakousi pomůckou (pro usnadnění optického srovnání
obou křivek), jež je pro konečnou dataci rozhodující (Kloiber 2004). Pokud má některá
ze stanovených pozic na standardu dostatečnou statistickou hodnotu, aby datum
připadalo v úvahu, musí se také při optickém srovnání obě křivky setkávat ve většině
výrazných minim a maxim; souhlasný by měl být i celkový trend křivek (Rybníček
2003).
Pro dataci určitého objektu nebo lokality je vždy lepší změřit větší množství
vzorků. Ojedinělá dřeva se většinou datují jen těžko, protože mohou být výrazně
ovlivněna lokálními podmínkami růstu stromu. Při zpracování většího souboru dřev je
prvním krokem po jejich změření vzájemné srovnání jednotlivých naměřených křivek.
Snahou je najít takovou pozici křivek, v níž spolu výborně korelují, tzn. že jsou
současné. Zprůměrováním křivek vznikne tzv. křivka střední, která zvýrazní společné
výkyvy související s klimatickými změnami a potlačí všechny ostatní oscilace
způsobené jinými vlivy (Rybníček 2007).
Z výše uvedených charakteristik vyplývá, že dendrochronologie je metodou
exaktní, neexistuje u ní téměř žádná tolerance. To znamená, že se vzorek buď podaří
datovat do konkrétního období, ve kterém bylo měřené dřevo ještě součástí živého
stromu, nebo se jej nepodaří datovat vůbec (www.denrdochronologie.cz).
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3.1.3 Historie dendrochronologie
Počítání letokruhů je běžná dětská hra a obvyklý způsob zjišťování stáří stromů
laiky. Tato všeobecně známá činnost vychází z pravidla, že v oblastech mírného pásma
vytváří strom každoročně jen jeden nový letokruh. V jiných klimatických podmínkách
tomu tak být nemusí. Zjišťování letokruhů má v Evropě tradici. Již od Leonarda da
Vinciho jsou zachovány písemné odkazy o pozorování letokruhů. Leonardo byl první,
který pochopil, že existuje vztah mezi každoročním kolísáním u letokruhů a dešťovými
srážkami v průběhu vegetačního období (Stallings 1937). Po Schmuckerovi a
Linnemannovi vytvořili Ital Marcello Malpighi a Angličan Nehemiah Grew, díky
vynálezu mikroskopu, anatomické základy pro sledování letokruhů. Francouzům H. L.
Duhamelovi a Buffonovi se podařilo v roce 1737 identifikovat letokruh pro rok 1709 na
několika smýcených kmenech pro jeho charakteristický vzhled (Studhalter 1955). Až do
konce 19. století však možnost datování touto metodou nebyla jasně uznávána. Stěží
byla některá jiná vědní disciplína ovlivněna jedním člověkem tak, jako to bylo u
dendrochronologie. Astronom Andrew Ellicott Douglass zkoumal sluneční aktivitu a
byl přesvědčen, že na kolísání letokruhů mají vliv klimatické podmínky minulých let.
Poněvadž neměl přístup k meteorologickým záznamům, Douglass soudil, že šířka
letokruhu vytváří druh záznamu klimatických změn, a snažil se v nich nalézt důkazy
slunečních cyklů (Douglass 1919, 1928).
Zajímavé byly dějiny datování indiánských vesnic na americkém jihozápadě,
kdy si Douglass při studiu dřeva borovice těžké (Pinus ponderosa, Dougl. ex P. et C.
Laws) všiml několika pozoruhodných řad letokruhů, které bylo možno odlišit od
ostatních díky jejich výjimečné šířce. Vzhledem k těmto referenčním bodům mohl
okamžitě vzájemně seřadit příčné řezy dřev, i když ty pokračovaly do bližší nebo
vzdálenější doby. To znamenalo, že kusy dřeva různého stáří, avšak s několika
společnými léty, mohly být alespoň relativně datovány mezi sebou (Douglass 1935).
U těchto stromů bylo sucho pravděpodobně jediným faktorem, který ovlivňoval jejich
růstovou činnost. V takovýchto podmínkách se velmi zjednodušilo vysvětlení vztahu
mezi klimatem a šířkou letokruhu, čemuž dříve biologové příliš nevěřili. To vedlo
Douglasse k poznání, že změny šířky po sobě jdoucích letokruhů jsou identické u všech
kmenů z téže oblasti.
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Tato bádání ukázala na dva základní principy, na nichž byla dendrochronologie
založena (Douglass 1937). První spočívá v tom, že stromy rostoucí na jednom území, a
tedy i ve stejných klimatických podmínkách, vykazují stejnou reakci vyjádřenou
množstvím vytvořeného dřeva. Existuje tedy podobnost ve změnách šířky letokruhů v
rámci porostu, zejména pokud se jedná o maximální a minimální hodnoty. Druhý
princip je založen na referenčních bodech, které sestávají z odlišných letokruhových
řad, a dovolují, aby vzorky dřeva různého stáří byly vůči sobě navzájem spojovány
pomocí překrývání jejich společných sektorů. Soubory po sobě jdoucích změn šířky
letokruhů tvoří specifickou řadu jdoucí během staletí.

3.1.3.1 Historie dendrochronologie v Evropě
K hlavním průkopníkům evropské dendrochronologie bezesporu patří německý
lesní botanik Bruno Huber. Ten převzal velmi mnoho poznatků a zjištění od Douglasse
a začal je aplikovat v mírných oblastech střední Evropy. Nejprve se domníval, že
charakteristické znaky, pozorované v Americe, a patrně spojené s maximem sluneční
aktivity, je možné sledovat na celém světě. Pokus dokázat svou domněnku se mu povedl
u dubů rostoucích ve Spessartu v Hessensku (jižní Německo) (Huber 1967). Ve stejné
době datoval Kolchin (1972) pozůstatky středověkých měst z 10. a 15. století, kdy byla
ve velkém množství používána borovice. Velká řada studií se vztahovala v Německu k
vykopávkám hlavně z oblastí Haithabu (Eckstein, Schietzel 1977). V Nizozemí byly
ještě navíc práce rozšířeny o datování deskových obrazů (maleb na dřevě) vlámského
malířství. Ve výčtu osobností, které se zasloužily o rozvoj oboru, nesmíme zapomenout
na žijící legendu evropské dendrochronologie, a autora četných publikací především
metodického rázu, F. Schweingrubera (www.dendrochronologie.cz).

3.1.3.2 Historie dendrochronologie v ČR
V Československu probudily zájem o studium letokruhů výsledky Američanů
(Glock, Studhalter a další) na poli dendroklimatologie. Již ve 30. letech se šířkami
letokruhů jako zdrojem dat zabývá astronom A. Bečvář. Po válce se přidává
klimatolog S. Hanzlík. Ten změřil desítky letokruhových řad živých stromů a povšiml si
shody extrémů klimatických a extrémních prvků na letokruhových řadách. Ve svých
publikovaných sděleních oba navrhovali metodické přístupy dendrochronologie při
studiu klimatických změn.
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Roku 1955 začíná svou existenci první české pracoviště, soustavně se zabývající
dendrochronologií, byť ne jako disciplínou datování dřeva. Ve Výzkumném ústavu
lesního

hospodářství

ve

Zbraslavi-Strnadech

zakládá

dendrochronologickou

laboratoř Bohuslav Vinš. Cílem však je výlučně servis lesnímu hospodářství. První
práce se „starým dřevem“ začaly roku 1971, jejími činiteli byli Josef Kyncl (Botanický
ústav ČSAV, ekologické odd. v Brně), Tomáš Velímský a Jan Klápště (Archeologický
ústav ČSAV v Praze).
Prvním československým dendrochronologem, který začal absolutně datovat
historické dřevo, byl Bohuslav Vinš v jeho již zmíněné laboratoři VÚLHM na
Zbraslavi, a to ve spolupráci s J. Mukem, J. Škabradou a V. Vařekou.
Roku 1985 vzniká dendrochronologické pracoviště v Botanickém ústavu
v Průhonicích, kde jeho pracovníky jsou Jaroslav Dobrý (do r. 1995), Josef Kyncl (do r.
1999).
Velmi

významné

pracoviště,

jako

dendrochronologická

laboratoř

při

Archeologickém ústavu AV ČR v Brně (lokalizovaná v Mikulčicích), vzniklo koncem
roku 1996. Jejími zakladateli byli Jitka Dvorská a Lumír Poláček.
Na aktivity mikulčické laboratoře bezprostředně navázala dendrochronologická
laboratoř na lesnické fakultě MZLU v Brně, založená v r. 2000 rovněž Jitkou
Dvorskou. Dnes je tato laboratoř vedená Michalem Rybníčkem. Cílem pracoviště je
pokračování v konstrukci dubového standardu ČR a datace zejména archeologického
materiálu dřeva (www.dendrochronologie.cz).
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3.2 Dendrochronologické datování
K dendrochronologickému datování je možné použít veškeré dřeviny v oblasti
mírného či chladného pásma, tedy v oblasti, kde se vlivem změn vegetačního cyklu
přeruší tloušťkový růst dřeva a vytvoří se tak letokruh (Šlezingerová, Gandelová 2005).
Vhodnost prvku pro dendrochronologické datování je možné posoudit spočítáním
měřitelných letokruhů na čele (příčném průřezu) dřevěného prvku. Když je možné
spočítat více než čtyřicet letokruhů, lze se pokusit o datování. Prvky s méně letokruhy je
možné datovat většinou jen v případě, když jsou součástí většího souboru dřev (u
kterých se předpokládá, že pocházejí z téže doby). Pouze na základě tloušťky trámu
není zpravidla možné počet letokruhů odhadnout. V mnohých případech totiž dřeva
pouze několik centimetrů silná obsahují desítky letokruhů a naopak silné trámy mohou
mít

extrémně

široké

letokruhy. Pro

přesné

datování

je

klíčová

přítomnost

tzv. podkorního letokruhu. Tento poslední vytvořený letokruh datuje rok smýcení
stromu. V případě, že se tento letokruh na vzorku nenachází, lze většinou pouze stanovit
nejstarší rok, po kterém byl daný strom skácen. Výjimku tvoří dubové dřevo, kde lze
rok smýcení stromu odhadnout, a to v případě zachování minimálně jednoho
letokruhu bělového dřeva. U trámů ze staveb (obecně u suchých vzorků) bývá běl velmi
často napadena dřevokazným hmyzem a při odběru vzorků je snadno zničena. Při
odběru je proto třeba postupovat velmi obezřetně tak, aby běl zůstala na vzorku
zachována. Stejně tak u „mokrých vzorků“ je běl zpravidla silněji rozložena a lehce ze
vzorků odpadá. V těchto případech je třeba do odběrního protokolu uvést, že běl byla na
vzorku přítomna, ale při odběru byla zničena.

12

3.3 Standardní chronologie
Standardní chronologie vzniká postupným průměrováním letokruhových řad
dřev pocházejících z různých období směrem do minulosti (Rybníček 2007). Musí být
proloženy co největším množstvím spolu korelujících středních křivek, z nichž je
vytvořena střední letokruhová křivka (Keannel, Schweingruber 1995). Takto vytvořená
křivka je označována jako standardní chronologie dané dřeviny a regionu. Klasické
schéma vzniku standardní chronologie je na obrázku 1. Konstrukce standardu začíná
zpravidla u velmi starých živých stromů, kde známe přesný rok vzniku každého
letokruhu. S těmito řadami jsou postupně křížově datovány letokruhové křivky dřev z
historických objektů. Tímto způsobem se lze v našich podmínkách dostat až do období
11. – 12. století. Dále je možné do minulosti proniknout prostřednictvím dřev z
archeologických nálezů a kmenů pohřbených v rašeliništích a korytech řek
(www.dendrochronologie.cz).
Vzniklá standardní chronologie odráží maximálně klima určitého období a
minimálně lokální podmínky růstu jednotlivých stromů v něm obsažených. Je neustále
doplňována, prodlužována a vylepšována. Budování standardní chronologie je otázkou
mnoha let a desetiletí (Rybníček 2004).

Obr.1 Schéma principu postupného sestavování standardní chronologie
(www.dendrochronologie.cz)

13

Pro správné datování vzorku je třeba použít vhodnou standardní chronologii
sestavenou pro danou dřevinu. V současné době jsou pro území ČR dostupné
chronologie jedle, smrku, dubu a borovice. Do určité míry je možné také datovat
bukové dřevo, a to pomocí chronologií z blízkých zemí (Německo, Rakousko, Polsko).
Největší význam pro datování staveb mají chronologie jedle, smrku a borovice. Tyto
dřeviny tvoří takřka 90 % veškerého dřeva používaného pro stavební účely.
Chronologie dubu je rozhodující pro datování archeologického materiálu. Ostatní
dřeviny, pro které však nejsou zatím dostupné standardní chronologie, se vyskytují
pouze výjimečně.

Zvláštní postavení mají pouze lípa a topol, které byly často

používány v sochařství. Tyto dřeviny (zejména lípa) jsou však prakticky nedatovatelné
vzhledem k častému výskytu růstových abnormalit (zdvojené letokruhy, nepravidelný
přírůst) (www.dendrochronologie.cz).
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3.4 Použité dřeviny v dendrochronologii
V dendrochronologii je možné datovat teoreticky všechny dřeviny, které
každoročně vytvoří jeden letokruh. V praxi je ovšem možno datovat pouze dřeviny, u
kterých lze dobře rozpoznat hranici letokruhu a je pro ně vytvořená příslušná standardní
chronologie.
Na krovovou konstrukci nad hlavní lodí a čtyřbokou vysokou věž
římskokatolického kostela sv. Anny v Rychvaldě byly převážně použity dřeviny druhu
jedle a dubu, pouze u jednoho vzorku ze všech odebraných byla zjištěna použitá dřevina
smrk. Pozornost bude tedy věnována především dřevině jedle a dubu.

3.4.1 Jedle (Abies)
Jedle je dřevina oceánského klimatu s mírnými zimami. Špatně snáší horka,
suchá léta a silné zimní mrazy. Jedle má značné nároky na vláhu. Neroste na suchých,
ale i na podmáčených a zabahněných lokalitách. Vyžaduje stejnoměrnou a přiměřenou
půdní vlhkost po celé vegetační období (Chmelař 1981). V České republice je jedle
dřevinou nižších horských oblastí s optimem v rozmezí 500 - 1100 m.n.m (Úřadníček,
Chmelař 1998).
Jedlové dřevo nemá vylišeno jádro a běl, pouze u čerstvě pokáceného dříví může
být patrna běl a světlejší výrazné dřevo, pryskyřičné kanálky nejsou ve dřevě přítomny.
Barva dřeva je šedobílá až hnědošedá, jedná se o dřevo lehké, měkké a bez lesku.
Jedlové dřevo se snadno opracovává, je lehce štípatelné, dobře se suší, hůře se
impregnuje a je méně odolné vůči vnějším vlivům. Jedlové dřevo má podobné využití
jako dřevina smrk. Pro lepší trvanlivost ve vodě se upřednostňuje při vodních tocích a
pozemních stavbách (střešní konstrukce, piloty) (Šlezingerová, Gandelová 2005). Tato
dřevina také tvoří velkou část standardní chronologie pro území ČR (tabulka 1).

Standardní
chronologie

Oblast
použití

Autor

Délka

Začátek

Konec

1048
1048
718

949
949
1131

1996
1996
1911

Jedle
je-cr05
je-mp05
je-ce05

ČR
Morava
Čechy

Kyncl
Kyncl
Kyncl

Tab.1 Dostupné standardní chronologie pro dřevinu jedle na území ČR
(www.dendrochronologie.cz)
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3.4.2 Dub (Quercus)
Dub se vyskytuje v oblasti mezi 40° až 60°severní zeměpisné šířky, v nízkých a
středních nadmořských výškách. Dřevo dubu je pro dendrochronologické užití velmi
vhodné, neboť stromy mají středně dlouhou dobu života, pokrývají širokou oblast a
dřevo má zřetelné letokruhy. U dubu však nelze vždy stanovit přesný rok kácení. Je to
zapříčiněno odstraněním bělového dřeva před samotným použitím ve výrobě. Odhad
množství bělových letokruhů může být odvozen statistickým vyhodnocením.
Předpokladem je znalost místa původu této dřeviny, neboť v Evropě je rozsah počtu
bělových letokruhů mezi sedmi až padesáti v závislosti na stanovišti. Studiem
jednotlivých oblastí a vlivu na množství bělového dřeva dochází k zeštíhlení tohoto
obsáhlého počtu a ke zpřesnění konečného datování (Rybníček, Vavrčík 2006).
Na území ČR je nejrozsáhlejší dub letní a dub zimní, jejichž dřevo se z hlediska
použitelnosti nerozlišuje. Dub patří do skupiny listnatých dřevin s kruhovitě pórovitou
stavbou dřeva, se zřetelnou hranicí mezi letokruhy a mezi jarním a letním dřevem
v rámci letokruhu. Makropóry (široké jarní cévy) tvoří v zóně jarního dřeva zřetelné
póry, mikropóry (úzké letní cévy) tvoří v zóně letního dřeva světlé radiální pásky
(radiální seskupení cév ve tvaru „W“). Dubové dřevo má vylišeno jádro a běl, je středně
těžké a středně tvrdé. Pro velký obsah tříslovin patří k našim nejtrvanlivějším dřevinám.
Je dobře opracovatelné, hůře se impregnuje a nejčastěji se používá na vodní stavby, ke
stavbě lodí, v nábytkářství, v řezbářství, soustružnictví, na rozmanité konstrukce, na
parkety, prahy a schody. V tabulce 2 níže jsou uvedeny dostupné standardní
chronologie na území ČR.

Standardní
chronologie
czges2004
cechges2004
morges2004a
morges2004b

Oblast
použití
ČR
Čechy
Morava
Morava

Autor
Dub
Rybníček
Rybníček
Rybníček
Rybníček

Délka

Začátek

Konec

1537
835
402
658

462
974
881
1341

1998
1808
1282
1998

Tab.2 Dostupné standardní chronologie pro dřevinu dub na území ČR
(www.dendrochronologie.cz)
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3.5 Technika dendrochronologického datování
3.5.1 Odběr vzorků
Pro správné dendrochronologické datování je nutný řádný odběr vzorků. Odběr
vzorků se dá provést více způsoby. Základním principem odběru vzorků z funkčních
krovů je odběr pomocí vývrtů. Nástrojem pro odběr je tzv. Presslerův nebozez
(přírůstkový vrták), který je určen pro odběry vývrtů ze živých stromů i z trámů
dřevěných konstrukcí.

Je to ocelový dutý samořezný nebozez, obvykle o vnějším

průměru 10 mm a o průměru dutiny 5 mm (Vinař et al 2005). Stejný průměr má poté
odebraný vzorek. Před odběrem je vhodné vybírat takové prvky, které jsou většího
objemu a zcela optimální je vzorek, na kterém je přítomen jak podkorní letokruh, tak i
dřeň. Vzorky jsou odebírány tak, aby byl získán průřez dřevem kolmý na směr růstu,
který obsahuje co nejvíce letokruhů od jádra po okraj kmene. Je třeba vybrat místo, kde
není letokruhový profil narušen sukem nebo jiným poškozením dřeva. Pro větší jistotu
se může odběr opakovat na stejném prvku v jiném místě. Tyto parametry zajistí
dostatečný počet odebraných letokruhů, a ukončení vzorku podkorním letokruhem
umožní přesné datování (www.dendrochronologie.cz).

3.5.1.1 Příčný řez prvkem
Nejlepší vzorky pro datování poskytují kolmé průřezy trámem. Nejčastěji je to
možné při výměnách poškozených stavebních částí. Pro datování stačí odebrat výřez
tlustý 5 cm, nejlépe v místě, kde je zachován podkorní letokruh. Síla řezu závisí na míře
poškození vzorku. V případě silného poškození je třeba odebrat silnější řez, tak aby
nedošlo k jeho rozpadu. V případě, že by se vzorek mohl při odběru rozpadnout, je
dobré budoucí výřez zpevnit lepicí páskou. To platí zejména v případě, že je na vzorku
zachovaný podkorní letokruh a trám je poškozen žírem tesaříka krovového.
Při odběru mokrých (archeologických) dřev je nutné vzorek zabalit do potravinářské
fólie, nebo uložit do plastového pytlíku a zabránit tak vyschnutí. Ke každému vzorku je
přiložen plastový štítek s označením a ten je uložen na chladném a temném místě tak,
aby se maximálně omezil rozklad dřeva (www.dendrochronologie.cz).
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3.5.1.2 Vrtání
Nejčastěji jsou vzorky pro datování odebírány pomocí dutých vrtáků. Průměr
vývrtu je závislý na použitém typu vrtáků 1 - 2,5 cm, takže poškození trámu není příliš
velké a otvor lze poměrně jednoduše ošetřit tak, aby nebyl viditelný. Odběr lze provést
buď pomocí ručního vrtáku, nebo motorově poháněného vrtáku. Odběr ručním vrtákem
vyžaduje

určitou

zkušenost,

proto

se

doporučuje

tuto

práci

přenechat

dendrochronologům. Předejde se tak zbytečným komplikacím.

3.5.1.3 Přímé měření na předmětu
V případech, kdy není možný destruktivní odběr, lze šířky letokruhů změřit
přímo na datovaném předmětu (deskové obrazy, sochy, nábytek atd.). Letokruhy se
nejlépe měří na příčném řezu trámem (prknem). Před měřením je zpravidla potřeba
očistit alespoň 0,5 cm širokou dráhu tak, aby bylo možné jasně rozeznat jednotlivé
letokruhy. Ve specifických případech je možné změřit šířky letokruhů i na podélném
(radiálním, nebo i lehce tangenciálním) řezu. Vlastní měření se provádí pomocí měřítka
a ruční lupy.

3.5.1.4 Značení
Při odběrech je důležité zaznamenat přesné místo, odkud byl vzorek odebrán, a
jasně označit všechny vzorky, nejlépe číselným kódem s přiloženým číselníkem. Vlhké
vzorky z archeologických nálezů je třeba značit tak, aby v případě delšího skladování
nedošlo k rozmočení nebo rozložení přiloženého značení, nejlépe umělohmotnými
cedulkami popsanými nesmyvatelnou tužkou. Ke každému zasílanému souboru vzorků
je třeba přiložit vyplněný formulář, tak aby byla zajištěna jejich spolehlivá identifikace.
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3.5.2 Úprava vzorků
Šířky letokruhů se měří na příčném řezu vedeném kolmo na osu kmene. Vzorky
odebrané z klasických prvků konstrukcí, kde je dřevo vystavené běžným podmínkám, je
nutné před měřením patřičně upravit pomocí kotoučových či pásových brusek, žiletek,
skalpelů nebo kobercových nožů. Naopak mokrá dřeva, ležící několik tisíciletí pod
vodní hladinou, mají konzistenci houby. Musí se zmrazit, žiletkou se seřízne povrch
zmrzlého vzorku a měření se provádí přímo na vzorku v dopadajícím světle. Nebo se
mikrotomovým nožem zhotoví preparáty, které jsou měřeny v prošlém světle. Vývrty z
Presslerova nebozezu jsou upevňovány buď do předem připravených dřevěných, nebo
do plastových vodičů ve tvaru žlábku (www.dendrochronologie.cz).

3.5.3 Datování vzorků
Po odborné úpravě vzorku dochází k samotnému datování. Datování se také nazývá
synchronizace, ve většině literárních pramenů se setkáme s anglickým názvem „crossdating“. Datování je metoda, která umožní každému letokruhu přiřadit rok vzniku
pomocí srovnání dvou a více letokruhových sérií. Při datování podle posloupnosti
letokruhů je tato fáze letokruhové analýzy nejdůležitější. Datování letokruhových řad
pomocí jejich srovnávání (použití vybraných statistických a matematických metod)
vychází z překrývání se křivek navzájem v co největším úseku a při splnění
dostatečných hodnot u použitých statistických metod (Drápela, Zach 1995).
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3.5.4 Limity pro datování dřev
Jak již bylo zmíněno, aby bylo vůbec možné použít statistické výpočty, musí mít
datované vzorky minimálně 40 -50 letokruhů v závislosti na četnosti vzorků v souboru.
Při dataci většího množství dřev z jedné lokality lze někdy datovat i dřeva kratší, na
základě již datované střední křivky z dřev delších. Dalším omezujícím faktorem při
dataci dřeva je stav jeho zachování, respektive ukončení vzorku. Jak už bylo řečeno, je
dendrochronologie metodou exaktní, umožňující absolutně datovat poslední změřený
letokruh vzorku. Pokud není zachován podkorní letokruh (dřevo bylo opracováno, nebo
se obvodové letokruhy vlivem rozkladu materiálu v zemi nedochovaly), nemůžeme
většinou s jistotou odhadnout, kolik letokruhů chybí. Jestliže neexistují ani žádné
známky hranice bělového dřeva, nelze zkoumaný objekt přesně datovat. Konečná
zpráva z datování takového vzorku zní tak, že strom byl skácen někdy po roce, jehož
datum bylo zjištěno. V případě, že vzorek obsahuje hranici bělového dřeva (patrná
především u dubu), lze chybějící letokruhy přibližně dopočítat s tolerancí +/- 10 let.
Tento počet není konstantní, liší se v jednotlivých oblastech a podle stáří stromů (tento
odhad lze provést prakticky pouze v případě dubu). Ostatní dřeviny s trvale zbarveným
jádrem (např. borovice) mají tloušťku běle velmi proměnlivou. Byla zjištěna významná
korelace mezi plochou běle a plochou jehlic. U smrku je běl viditelná pouze krátce po
smýcení živého stromu, nebo ji lze zvýraznit speciálním barvením - ale není možné
počítat odhad množství chybějících letokruhů. U dubu platí, že počet bělových
letokruhů klesá s rostoucí kontinentalitou klimatu. Například odhad velikosti běle pro
Irsko je 27 - 41, pro Polsko 7 - 22. U nás je odhad pro stromy sto až stopadesátileté 9 21. Pochopitelně to záleží na věku stromu a jeho zdravotním stavu.
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3.5.5 Způsoby ukončení vzorků a konečná datace
Při odběru vzorků je nutno správně doplnit každý vzorek o speciální značku,
která nám později po dendrochronologickém datování pomocí standardní chronologie
upřesní konečnou dataci. V tabulce 3 jsou uvedeny typy ukončení vzorků.

zkratka

německý termín

ukončení vzorku a datace
u vzorku není zachována hranice bělového dřeva
(ks), ani podkorní letokruh (wk)

ak

Außerkante

zorek tedy nelze přesně datovat, můžeme jen říci, že
je mladší, než uvedené datum (tzn. než poslední
datovaný letokruh + odhadovaný počet letokruhů
bělového dřeva)

wk

Waldkante

swk

Sommerwaldkante

wwk

Winterwaldkante

+/-wk

+/- Waldkante

podkorní letokruh (Kambium)
vzorek lze datovat přesně rokem utětí stromu
podkorní letokruh je tvořen pouze jarním dřevem
strom byl uťat v létě daného roku
podkorní letokruh obsahuje i letní dřevo
strom byl uťat na podzim (v zimě) daného roku
pravděpodobně podkorní letokruh, nelze to však s
jistotou dokázat
hranice jádrového a bělového dřeva

ks

Kern / Splint

podle stáří stromu a lokality má běl průměrně 5-25
letokruhů
dřevo lze datovat s tolerancí +/-10 let

Tab.3 Možnosti ukončení vzorků (www.dendrochronologie.cz)
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3.6 Statistické výpočty
3.6.1 Souběžnost
Tato hodnota ukazuje procento souběžnosti směru křivky vzorku a referenční
křivky (standardní chronologie) v překrývající se části těchto dvou křivek. Souběžnost
se vypočítá následujícím způsobem:
Standardní chronologie i vzorek jsou převedeny na soustavu hodnot po
jednoletých intervalech. Možné hodnoty jsou -1 pro klesající trend, 0 pro stagnaci a +1
pro roky s rostoucím trendem.
Digitalizované hodnoty překrývající se části standardu a vzorku jsou porovnány.
Jednoleté intervaly jsou sečteny se souhlasným trendem křivek. Počet souhlasných let
ku počtu všech překrývajících se roků udává procento souběžnosti (0% až 100%).
Hodnota souběžnosti by neměla být nižší než 60%. Tento test naznačuje, jestli
hodnota souběžnosti ve srovnání s celkovou délkou má nějakou statistickou významnost
nebo ne. Tato významnost je označena symboly #, ## nebo ###:

[1] hladina významnosti kolem 95% …#
√
[2] hladina významnosti kolem 99% …##
√
[3] hladina významnosti kolem 99,9% …###
√
kde n je počet překrývajících se letokruhů.
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3.6.2 Studentův t-test
Studentův t-test je porovnáním vzorku se standardem jako dvěma soubory dat. K
posouzení míry podobnosti je využívána korelace. Statistická významnost je ověřena ttestem. Před provedením statistických testů jsou data transformována. Dále uvedené
testy se liší způsobem transformace dat, která jsou pak již shodně použita k výpočtu
koeficientu korelace:

[4] Baillie-Pilcherova transformace:
(

)

[5] Hollsteinova transformace:
(

Hodnoty šířek letokruhů jsou

)

v transformovaných řadách nahrazeny

bezrozměrnými hodnotami letokruhových indexů. Účinek obou transformací není zcela
shodný. Zatímco Hollsteinova transformace v podstatě zcela ruší vliv všech trendů a
ponechává pouze změny mezi dvěma po sobě následujícími roky. Baillie-Pilcherova
transformace ponechává vliv krátkodobých výkyvů s délkou výkyvu do pěti let. Nutno
podotknout, že jakékoli metody detrendingu mají význam pouze pro křížové datování
pomocí korelačního koeficientu (Vinař et al. 2005).
Transformované a indexované datové řady standardu a vzorku jsou použity pro
kalkulaci korelačního koeficientu (jsou reprezentovány proměnnými si a ri v
následujícím vzorci):
[6] Kalkulace korelačního koeficientu:

(

∑

(

̅)

(

̅)

√∑

(

̅)

(

̅)

)

kde x, y je hranice překrytí křivek,
si , ri jsou hodnoty letokruhů po transformaci,
̅ ̅ jsou průměrné hodnoty transformovaných letokruhových řad.
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[7] Konečná hodnota t-testu má pak podobu:
√
(

√(

)

)

kde n je počet překrývajících se let.

Zjištěné hodnoty t-testů jsou porovnány s kritickými hodnotami t-testu
odpovídajícím konvenčním podmínkám pro spolehlivost dendrochronologického
datování. V současné době jsou všeobecně respektovány tyto míry spolehlivostí (Vinař
et al. 2005):
vysoce spolehlivé datování: riziko nahodilé koincidence je menší než 0,0005
(spolehlivost datování převyšuje 99,95%),
spolehlivé datování: riziko nahodilé koincidence je menší než 0,005
(spolehlivost datování převyšuje 99,5%).
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3.6.3 Překrytí vzorku se standardní chronologií
Důležitým doplňkem početního zpracování dat je i okulární zhodnocení
synchronní polohy na grafech (letokruhových křivkách). Vzájemně synchronní
letokruhové křivky se vždy kryjí zejména v ostrých extrémech a maximech (Vinař et al.
2005). Tabulka 4 uvádí hodnoty kritického korelačního koeficientu při 1% hladině
významnosti v závislosti na délce překrytí segmentů (Grissino-Mayer, 2001).

délka segmentu
10
15
20
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100
120

kritický korelační koeficient
při 1 % hladině významnosti
0,7155
0,5923
0,5155
0,4622
0,4226
0,3916
0,3665
0,3281
0,2997
0,2776
0,2597
0,2449
0,2324
0,2122

Tab.4 Hodnoty kritického korelačního koeficientu v závislosti na délce překrytí
(Grissino-Mayer 2001)
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3.7 Historické dřevěné krovy
3.7.1 Typologie podélně vázaných (stolicových) krovů
Oproti nejstarším krovům se sloupky jsou stolicové krovy charakterizovány podstatně
robustnějším provedením včetně důkladnějšího zavětrování v obou směrech. Kromě
stále se zvětšujícího rozpětí může být příčinou stále častější uplatnění nespalného typu
střešní krytiny, mající vůči doškám či šindeli nepoměrně větší hmotnost. Základem
těchto krovů jsou podélné rámové stolice, přičemž za vývojově starší považujeme krovy
s jednou stojatou stolicí. Mladší varianty těchto krovů představují krovy se
dvěma stojatými nebo ležatými tesařskými stolicemi (www.lidova-architektura.cz).

3.7.2 Hambálkové krovy s hřebenovým rámem
Pro tyto krovy je charakteristická existence vyvinuté podélné vazby umístěné ve
svislé rovině pod hřebenem. Podélnými horizontálními prvky jsou rozpěry či průvlaky,
které propojují věšákové sloupky a podpírají hambálky mezilehlých příčných vazeb.
Podélné prvky bývají ne zcela přesně nazývány vaznicemi. Tuhost v podélném směru je
zajištěna krátkými pásky tvořícími rámové rohy, nebo průběžnými vzpěrami, časté jsou
i ondřejské kříže tvořící nejúčinnější zavětrování podélného středového rámu. Příčná
plná vazba se skládá z hambálku, sloupku - věšáku a z dvojice vzpěr - táhel majících
tvar písmene V. Při větším počtu hambálků tak vzniká u příčné vazby charakteristická
klasovitá figura. I zde se často objevují krátké patní vzpěry mezi krokvemi a vazným
trámem. Plné vazby jsou obvykle prostřídány vazbami mezilehlými, kde jsou kromě
krokví a vazných trámů pouze hambálky a patní vzpěry krokví. Konstrukce tohoto typu
krovu umožňuje provést velmi strmý sklon střešních rovin, a používala se proto s
oblibou také pro krovy dlátových střech kostelních věží. Na obrázku 2 jsou schématicky
vyobrazeny nejpoužívanější typy konstrukcí (www.roofs.cz)
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Obr.2 A-H schéma nejpoužívanější typy krovů s hřebenovým rámem (www.roofs.cz)

3.7.3 Hambálkové krovy se stojatými stolicemi
Všechny dříve popsané typy krovů mohou být obohaceny o důležitý prvek podélnou vazbu provedenou tzv. stojatými stolicemi (obrázek 3). Stolice se skládají ze
sloupků začepovaných do vazných trámů nebo do podélných prahů a z podélných
vaznic podvlečených pod středy hambálků (jednoduchá stojatá stolice) nebo pod jejich
oběma konci (dvojitá stojatá stolice). Do příčných plných vazeb jsou sloupky vevázány
šikmými vzpěrami krokví či hambálků, v podélném směru se obvykle objevují dvojice
krátkých pásků nebo delších vzpěr (www.roofs.cz).

Obr.3 A-J schéma nejpoužívanější krovy se stojatými stolicemi (www.roofs.cz)
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3.7.4 Hambálkové krovy s ležatou stolicí
Tento typ podélně vázaného krovu byl odvozen z hambálkového krovu s
dvojitou stojatou stolicí. Inovace přinesla výhodné technické řešení, které při větším
rozpětí ulehčuje vazným trámům tím, že se skloněné sloupce opírají do vazných trámů v
blízkosti jejich podepřených konců. Hlavy šikmých sloupků jsou proti sobě rozepřeny
vodorovnou rozpěrou, příčnou vazbu doplňují pásky ztužující rámové rohy tvořené
rozpěrou a sloupky. Zavětrování v podélném směru se přesouvá do rovin vymezených
šikmými sloupky a skládá se z vodorovných rozpěr, horní a případně spodní (prahové)
vaznice. Podkroví je tím uvolněno od soustavy sloupů a šikmých vzpěr, čímž se nabízejí
lepší možnosti pro využití půdního prostoru. Typ prošel postupným vývojem, v jehož
rámci lze vymezit dvě hlavní skupiny:

3.7.4.1 Ranná forma
U nejstarších ležatých stolic jsou pásky v příčných vazbách protaženy až do
hambálků a krokví. Později dochází k postupnému oddělování konstrukce stolice od
vlastních vazeb tvořených krokvemi a hambálky. Obecně lze říci, že vývoj tesařských
spojů na páscích postupuje od rybinových přeplátování směrem k čepům s částečným
zapuštěním. Plné příčné vazby starších konstrukcí bývají dosti komplikovaně
zhotovitelné, zvláště v případech, kdy jsou ležaté stolice kombinovány se staršími
konstrukčními principy (www.roofs.cz). Vybrané typy konstrukcí jsou na obrázku 4.

Obr.4 A-H schéma nejpoužívanějších krovů s ležatou stolicí ranné formy
(www.roofs.cz)
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3.7.4.2 Vyspělá forma
Pro plně vyvinutý typ hambálkového krovu s ležatou stolicí je charakteristické,
že stolice podélného vázání v něm tvoří samostatnou konstrukci spočívající na vazných
trámech v plných vazbách. Jde o vlastně o tuhý prostorový rám na principu vzpěradla,
který je samonosný. Krokve a hambálky jsou na této podpůrné stolici uloženy, aniž by s
ní byly tesařsky provázány. Stolice sama sestává z ležatých sloupků, z vodorovných
rozpěr v příčném i podélném směru, z krátkých pásků v příčném směru, šikmých vzpěr
podélného ztužení a z horních (převázkových), případně spodních (prahových) vaznic.
Při větším rozpětí krovu je do středu umístěno jednoduché věšadlo se vzpěrami
opřenými do hambálků. U složitějších konstrukcí mohou být ležaté stolice použity ve
více úrovních nebo jsou kombinovány se stolicemi stojatými (www.roofs.cz). Na
obrázku 5 jsou znázorněny nejpoužívanější typy ranné formy hambálkového krovu.

Obr.5 A-H schéma nejpoužívanějších krovů s ležatou stolicí vyspělé formy
(www.roofs.cz)
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3.8 Stavebně historický průzkum
3.8.1 Město Rychvald
Město Rychvald se nachází v okrese Karviná v Moravskoslezském kraji. Ke dni
20. 8. 2010 zde žilo 7.107 obyvatel. Rychvald se stal městem v roce 1985, ale jeho
historie je velmi bohatá, neboť první zmínky hovoří o tom, že byl založen nejspíše
koncem 13. století, v době, kdy se dělením slezské větve polské dynastie Piastovců
vyčlenilo samostatné těšínské knížectví. První písemná zmínka pochází z roku 1305.
Rychvald byl od svého založení součástí slezského Těšínska, ve kterém se od začátku
střídaly polské a české vlivy. Těšínsko se stalo r. 1327 lénem krále Jana Lucemburského
a od této doby sdílelo osud ostatních českých zemí. Po smrti posledního Piastovce v r.
1625 patřilo knížectví až do roku 1918 přímo rakouským Habsburkům. Jádrem obce
bylo původně feudalní panství se zámkem. Dal jej postavit tehdejší majitel Bernard
Barský z Baště. Druhou nejstarší budovou je katolický kostel sv. Anny z r. 1595.
Obec měla až do 19. století výhradně zemědělský charakter. Teprve rozšíření
těžby uhlí způsobilo změnu v sociální skladbě obyvatel. Po rozpadu Rakousko-Uherska
se Rychvald stal nakrátko dějištěm československo-polského sporu o Těšínsko. Po
prvním rozdělení v roce 1918 se Rychvald ocitl pod Polskou správou. V roce 1920
Rychvald připadl Československu. 11. října 1938 byl obsazen polskou armádou a 1. září
1939, v den zahájení 2. světové války, armádou německou. Československá správa byla
v Rychvaldě obnovena po osvobození 1. května 1945. Jeho významnou památkou je
římskokatolický kostel sv. Anny, který patří mezi 3 nejdůležitější památky města
(www.rychvald-město.cz)
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3.8.2 Kostel sv. Anny
Římskokatolický farní kostel sv. Anny je ve městě Rychvaldě, ležícím necelých
7 km severovýchodně od centra Ostravy a 13 km západně od Karviné (Fryštátu). Kostel
se nachází v samém centru města, které má však dodnes spíše maloměstský až vesnický
charakter, na hraně svahu nad Podkostelním rybníkem. Renesanční jednolodní stavba
s ustoupeným polygonálním presbyteriem je jako klasické křesťanské chrámy
orientována ve směru východ-západ.

3.8.3 Historie kostela sv. Anny
První zmínka o kostelu zaznamenána farností v Rychvaldě je připomínána již
v r. 1305, pak v r. 1390 a pak v r. 1447. Původní kostel byl dřevěný a byl zasvěcen sv.
Anně. Stával uprostřed hřbitova v blízkosti obecního hostince tzv. fojtství. O jeho
podobě a velikosti nevíme nic. V r. 1532 postihl Rychvald požár a byla zničena kronika,
fara a těžce poškozen kostel, který pak už nikdy nebyl pořádně opraven.
Roku 1540 se ujal vlády těšínský kníže Václav a téměř celé knížectví přešlo k
reformaci. Kníže i jeho syn Bedřich podporovali novou víru. Kolem r. 1540 násilně
zlikvidovali oba kláštery v Těšíně. V r. 1560 vypudili mnichy z Orlové a došlo k
demolici kláštera, kostel v Orlové si vzali protestanté. V této době byla už v Rychvaldu
většina obyvatel protestantů ale zůstávala zde i skupina katolíků. Nový majitel Bernhart
Barský z Baště, též protestant, zde vystavěl okázalý zámek v letech 1575 až 1577. Poté
začal se stavbou nového kostela. Podle tradice použil ke stavbě zámku i kostela materiál
ze zbořeného kláštera v Orlové. Kostel je ve spodní části vystavěn z různorodého
kamene, v horní části z cihel. Kostel byl dostavěn v r. 1596. V době reformace působil v
Rychvaldě víc než 50 let katolický farář Patelius, který zemřel dřív, než byl tento zděný
kostel vystavěn. Po změnách 30-ti leté války, kdy se tato oblast dostala do katolického
vlivu, museli protestanté buď oblast opustit, nebo přestoupit na katolickou víru. Zděný
kostel zůstal nějakou dobu prázdný a pak byl předán katolíkům. Z vizitačního protokolu
víme, že v r. 1688 se zde již konají katolické bohoslužby. Majitelem panství byl katolík
Jan z Vrbna.
Kostel byl vysvěcen až v r. 1759. Dřevo ze zchátralého dřevěného kostela bylo
použito pro stavbu fary. Roku 1768 byla vybudována nová fara, kde působili jednotliví
čeští a polští kněží. Roku 1812 však opět došlo k požáru a vyhořela fara a sní veškeré
spisy a dokumenty. S největší pravděpodobností došlo i k požáru kostela, kde byla
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zasažena především konstrukce střechy a věže. V roce 1883 se opět kostel opravuje a
vzniká nová omítka a střešní krytina. Po roce 1890 se na věž kostela připevnily nové
hodiny. Roku 1895 byl vystavěn hlavní gotický oltář. Na oltář byly vytvořeny sochy
Archanděla Gabriele, sv. Bronislavy, sv. Hedviky, sv. Anny, panny Marie, sv. Josefa a
sv. Joachima. V rocích 1906 až 1911 znovu proběhly větší opravy na kostele a byla
opravena omítka, střecha byla pokryta eternitem a konstrukce podkroví byla z části
zrekonstruována.
Do celého kostela byly také zabudovány nové okna, oltáře byly obnoveny a celý
vnitřní prostor byl vymalován. Poté, co v roce 1920 rozhodla rada starších na obecním
úřadě, byl kostel převzat sborem církve Československé. V roce 1927 byl zavěšen zvon,
který dostal jméno „Josef“. Roku 1928 byla do kostela zavedena elektrika. V roce 1938
proběhly menší opravy sochy sv. Anny a bylo zbouráno skladiště na fojtství. Další
dochovanou renovací je rekonstrukce misijního kříže, která proběhla roku 1948. Roku
1953 dostal hlavní oltář elektrické svícny, boční oltáře dostaly lampy a byly opět
vyměněny skoro všechny dřevěné okna. V roce 1955 se kostelní střecha kompletně
opravila. Opravily se poškozené části střechy a věže (místo eternitu byl dán plech),
okapové roury, žlaby a byly provedeny nové nátěry. Nosná dřevěná konstrukce byla
opravena jen u kriticky ztrouchnivělých trámů. Další velká rekonstrukce střechy
proběhla roku 2004, kdy se všechny zničené dřevěné prvky vyměnily za nové a střešní
krytina byla opatřena měděným plechem a okapy.
Dnes je zděný kostel jednolodní stavba se čtyřbokou věží na západě, gotická
žebrová klenba, v presbytáři svorníky s erby Bernarda z Baště a jeho manželky,
triumfální oblouk odděluje loď od presbytáře. V lodi jsou svorníky, na jednom je
monogram B. B. z. B, na druhém letopočet 1596 a na třetím I. H. S. V severní stěně
presbytáře je vchod do přilehlé místnost, bývalé sakristie. Je završen hrotitým
obloukem. Nad současnou sakristií je panská oratoř. Nad jižním vchodem uprostřed lodi
je zvenku dvojerb pana Barského z Baště a jeho manželky. V jižní stěně jsou tři okna, v
severní stěně jen jedno + původní kulatý světlík. V presbytáři je okno na východní a
jihovýchodní straně. Okna mají lomený oblouk s jetelovou kružbou. Kruchta spočívá na
masivních sloupech a je přístupná krytým schodištěm z jižní strany věže.
Předsíň hlavního vchodu v přízemí věže je zaklenutá jedním polem křížové
hřebínkové klenby. Hlavní vchod a okna věže jsou završena hrotovým obloukem.
Zakončení věže je jehlanovité. Původně bylo zakončení věže asi renesanční cimbuří a
střecha byla šindelová. Stavbu obklopuje 8 opěrných pilířů, z nichž původní jsou pouze
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2 u presbytáře. K severní straně presbytáře přiléhá stará sakristie, která později sloužila
jako Boží hrob. Proto byla v r. 1872 přístavba stržena a postavena větší. Na jižní straně
presbytáře je přístavba nové sakristie s panskou oratoří v patře.
Kostel byl snad původně vymalován, neboť v r. 1966 při generální opravě byly
odkryty zbytky renesanční malby, fragmenty sgrafitových psaníček. Původní dřevěná
pavlač v místě dnešní zděné kruchty mohla zabírat i část severní stěny, jak je obvyklé u
protestantů. Téměř stejnou podobu jako tento kostel lze nalézt v obci Pawlowice Wielke
v panství Pszczyna. Tento kostel je zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Byl však poškozen
bombardováním. Narodil se tam olomoucký biskup Stanislav Pavlovský jako syn
tamějšího vladyky.
Tyto kostely vybudoval italský stavitel Berhard Leoně z Locarna, jehož
renesanční náhrobek je v kostele sv. Václava v Ostravě (farní kronika kostela).
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3.8.4 Rekonstrukce kostela sv. Anny
Důvodem, proč je tématem této bakalářské práce dendrochronologické datování
a stavebně historický průzkum římskokatolického kostela sv. Anny byl podnět ze strany
vedení města Rychvald k zjištění všech dostupných materiálů o historii kostela a o
dataci krovové konstrukce. Tento podnět byl vytvořen kvůli plánované rozsáhlé
rekonstrukci, hlavně díky uděleným dotacím z fondů EU. Projekt má název
"Revitalizace kostela sv. Anny v Rychvaldu". Spolufinancován je z ROP
Moravskoslezsko. Revitalizace proběhne v období od začátku dubna 2012 až do konce
srpna 2012. V rámci projektu se počítá s výměnou špatných částí krovů metodou kus za
kus. Dojde ke kompletní výměně střešní krytiny - na věži kostela v mědi, na lodi bude
eternit česká šablona, napodobenina štípané břidlice. Bude dokončen okapový systém.
Bude provedena celková výměna hromosvodu. Dojde k odstranění prohnilého
sanktusníku a k osazení jeho repliky. Odhaduje se, že z 30 % bude oklepána stará a
opadávající omítka, v místě prasklin dojde k přezdění. Následně dojde k přeštukování
fasády. Barva bude určena na základě průzkumu, který se udělá na lodi fasády v horní
partii, kde se předpokládá, že by se snad mohl zachovat ještě původní nátěr. Bude
opraven sokl, dojde k sanaci zdiva (dosud není upřesněno jakou metodou) a venkovní
drenáži kostela. Dojde k opravě a nátěru oken, mříží a dveří. Zakázku v soutěži vyhrála
firma Pekárek. Cena prací 4,2 miliónu korun českých.
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4.

METODIKA
4.1 Identifikace druhu dřeva
Pro úspěšné dendrochronologické datování je nezbytné znát druh dřeva, ze

kterého se datovaný prvek skládá. Druh dřeva se dá určit makroskopicky nebo
mikroskopicky. Makroskopické určení lze provést pouze u vzorků ze dřeviny, která má
velmi výrazné charakteristické znaky odlišující se od ostatních dřevin. V tomto případě
stačí vizuální posouzení a určení druhu. Dřeviny, které jsou si makroskopicky velmi
podobné, je nutno rozpoznat na mikroskopické úrovni, kde jsou jejich znaky
jednoznačně odlišné. Identifikace druhu dřeva byla provedena mikroskopicky.
Z odebraných vzorků byly pomocí dlátka vyříznuty malé vzorky ve tvaru krychle, které
se daly máčet do vody. Po odmočení byly pomocí žiletky vyřezány velmi tenké plátky
dřeva. Byly provedeny řezy všech základních směrů, tj. transverzální, radiální a
tangenciální. Z takto připravených řezů byly zhotoveny dočasné mikroskopické
preparáty a ty byly umístěny mezi sklíčka. Jako uzavírací médium byla použita
destilovaná voda. Takto připravené preparáty byly pozorovány pomocí světelného
mikroskopu a na základě specifických mikroskopických znaků byl určen druh dřeviny.
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4.2 Dendrochronologie
4.2.1 Odběr vzorků
Vrt byl prováděn pomocí presslerova přírůstkového nebozezu (obrázek 6) ve
směru kolmém na osu prvku s cílem vrtat co nejblíže pomyslnému středu (dřeňi)
s pořízením dobře čitelného příčného řezu, který je nutný pro pozdější kvalitní měření
šířky letokruhu. Po vyvrtání do dostatečné hloubky vzorku byla vložena do Presslerova
nebozezu kovová lžička, pomocí které se vývrt odtrhne od vrtaného prvku a zároveň
zajistí vzorek proti vypadnutí. Poté se Presslerův nebozez z prvku vyšrouboval a kovová
lžička opatrně vytáhla společně se vzorkem. Takto odebraný vzorek se označil a uložil
do předem připravených speciálních desek určených pro odběr vzorků.

Obr.6 Presslerův nebozez (www.dendrochronologie.cz)

4.2.2 Příprava vzorků
Aby bylo možné snadně a přesně měřit šířky letokruhu, bylo nutné odebrané
vzorky patřičně upravit. Nejprve bylo nutné vzorky správně poskládat, pokud nebyly
z jednoho kusu, a poté byly vloženy do předem připravených dřevěných lišt
s vyfrézovanou středovou drážkou. Do drážky se před vložením vzorku nanesla
potřebná vrstva lepidla, která zajistila pevné spojení vzorku s lištou. Pro pojištění se na
několika místech vzorek oblepil papírovou páskou. Takto připravený vzorek se nechal
v běžných klimatických podmínkách vytvrdnout. Po vytvrdnutí se odstranila papírová
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páska a dále se svrchní povrch vzorku musel obrousit kotoučovou bruskou. Pro získání
velmi jemného povrchu se použil brusný papír o zrnitosti 240. Toto opracování zajistilo,
že bylo později možno ze vzorku dobře číst šířky letokruhu.

4.2.3 Měření vzorků
K měření šířek letokruhů se používá speciální zařízení rakouské firmy Bernhard
Knibe Software Development. Jedná se o soustavu binokulárního mikroskopu a
posuvného měřícího stolku (obrázek 7). Tato zařízení se dále propojí s PC technikou
s patřičným softwarovým vybavením. Pro měření a následné datování byl použit
datovací software PAST32. Základní princip měření šířky letokruhu je založen na tom,
že stůl, na kterém se vzorek měří, je vybaven šroubovým mechanismem a
impulsmetrem, zaznamenávajícím interval posunu desky stolu, a tím i šířku letokruhu.

Obr.7 Pohled na speciální techniku měřící šířku letokruhů
Měřený vzorek byl umístěn na stůl tak, aby byl změřen od nejstaršího letokruhu
(od dřeně) po nejmladší letokruh, pokud možno podkorní letokruh. Vzdálenost mezi
letokruhy bylo nutné měřit ve směru kolmém ke dřeni, aby se zaznamenala vždy co
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nejkratší vzdálenost mezi letokruhy. Stereolupa, kterou se provádělo měření, bylo nutno
nastavit podle předem zvolených parametrů. Jednalo se o rozteč okulárů, stupeň
zaostření a přiblížení. Přiblížení muselo být přiměřené, aby bylo možno přesně určit
hranici letokruhu, ale zároveň aby bylo možno vidět více letokruhů na jedno posunutí.
Nitkový kříž na binokulárním mikroskopu musel být nastaven co nejpřesněji na hranici
prvního letokruhu. Stiskem tlačítka myši se poloha stolu vynulovala a došlo ke změření
prvního letokruhu. Poté byl pomocí ovládacího kolečka posunut stůl směrem od dřeně
na další hranici letokruhu a opět se kliklo na myš, a tím byla zaznamenána šířka
letokruhu s přesností na 0,01 mm. Tímto způsobem se pokračovalo směrem k obvodu až
k podkornímu letokruhu. Postupně všechny informace zaznamenal měřící software
PAST32 a z naměřených hodnot byla vytvořena křivka šířek letokruhů. Data byly po
měření zkontrolovány a uloženy.

4.2.4 Datování vzorků
Po získání všech letokruhových křivek následuje jejich samotné zpracování.
Provádělo se tzv. křížovým datováním, kdy se synchronizovala poloha letokruhové řady
X o neznámé dataci letokruhů s jinou letokruhovou řadou Y s letokruhy již datovanými
(standardní chronologií). Synchronizované řady byly vzájemně srovnávány ve všech
možných vzájemných polohách. Existovala–li poloha vzájemně synchronní, projevila se
dostatečně vysokou podobností v úseku, v němž se překrývají, a statistické hodnoty
byly dostatečně vysoké. Letokruhové křivky musely být porovnány nejprve mezi sebou,
aby bylo možno označit co nejvíce shodné letokruhové křivky. Takto označené
letokruhové křivky byly zprůměrovány v jednu křivku a vznikla tzv. průměrná
letokruhová křivka. Tato křivka byla dále synchronizována se standardní chronologií
pro danou dřevinu uvedenou.
Po synchronizaci byla jasně určena poloha průměrné letokruhové křivky vůči
standardní chronologické křivce, a v důsledku toho byla datována. Zpětně se poté
všechny letokruhové křivky (zahrnuté v průměru) synchronizovaly, a to postupně s již
datovanou průměrnou letokruhovou křivkou. Takto synchronizované křivky získají
svoji polohu a rok. Poté se podle typu zakončení jednotlivých letokruhových křivek
dopočítal výsledný rok smýcení, a tím bylo datování kompletně a přesně dokončeno.
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5.

MATERIÁL
5.1 Římskokatolický kostel sv. Anny v Rychvaldě
Datovaný objekt je renesanční jednolodní stavba s ustoupeným polygonálním

presbyteriem. Dominuje jí vysoká štíhlá vstupní mohutná čtyřboká věž v západním
průčelí (obrázek 8). Loď kostela je zaklenuta gotickou žebrovou klenbou s ozdobnými
svorníky, kněžiště pak křížovou klenbou. Samonosná křížová a žebrová klenba je
jediným vodorovným prvkem, který zakrývá konstrukci krovu. Z datovaného objektu
bylo odebráno celkem 26 vzorků. Vzorky se odebíraly ze dvou dřevěných konstrukcí
kostela. První datovanou konstrukcí kostela byl dřevěný krov nad hlavní lodí a
presbyteriem, ze kterého bylo odebráno celkem 19 vzorků. Postupně byly odebrány
vzorky z vybraných typů konstrukčních prvků konstrukce. Mezi tyto prvky patřily
pozednice, plné vazby, středové sloupky a šikmé vzpěry, krátčata, pásky a krokve.
Prvky se vybíraly rovnoměrně s ohledem na uložení v konstrukci a orientaci na všechny
světové strany.
Druhou datovanou konstrukcí byla dřevěná konstrukce čtyřboké věže. Z té bylo
odebráno celkem 7 vzorků, postupně z vybraných konstrukčních prvků. Mezi tyto prvky
patřil vazný trám, rohový středový sloupek a příčná vzpěra.

Obr.8 Průčelní věž římskokatolického kostela sv. Anny
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5.2 Popis dřevěné krovové konstrukce
Krov nad hlavním prostorem kostela (loď a presbytář) je krokvové konstrukce
s hambálkami, podélně svázaný dvojitou stojatou stolicí doplněnou o pásky. Tuhost
konstrukce zajišťují vysoké šikmé vzpěry, které jsou spojeny s vazným trámem,
podpěrnými sloupky a hambálkem. Na obrázku 9 je znázorněn půdorys kostela.

5.2.1 Krov lodě a presbytáře
Na kostelní loď obdélného půdorysu o rozměrech cca 14,5x11,5 m navazuje na
východní straně pětiboký presbytář o rozměrech cca 9,5x8,8 m. Objekt je kryt sedlovou
střechou o výšce hřebene cca 6,6 m nad okapem se sklonem 51° (loď) a 61° (presbytář).
U okapů je sklon střechy snížen námětky krokví na 37°. Krytina střechy z hliníkových
dachmanů a pojistná hydroizolace z lepenky jsou položeny na celoplošném deskovém
bednění. Odvod dešťové vody je řešen soustavou nástřešních a podstřešních žlabů. Krov
je konstruován jako hambálkový. Krokve jsou rozepřeny dvěma řadami hambálků
podepřenými průvlaky – spodní hambálky třemi průvlaky, horní hambálky jedním.
Průvlaky jsou neseny v plných vazbách sloupy vztyčenými na vazných trámech. Dolní
konce krokví jsou začepovány v plných vazbách do vazných trámů a v jalových
vazbách do krátčat. V místě napojení presbytáře na loď je do hřebene střechy vetknut
sanktusník čtvercového půdorysu. Nadstřešní část sanktusníku není z půdy přístupná,
průzkum konstrukce nebyl proveden. Tesařské spoje jsou provedeny klasicky čepy,
dlaby, pláty, sedly, kampy a jištěny dřevěnými kolíky a železnými hřeby a pásovinou.
Na obrázku 10 je pohled na dřevěnou krovovou konstrukci při vstupu do prostoru. Na
obrázku 11 je zobrazen detail spojení krovové konstrukce nad žebrovanou klenbou.

5.2.2 Krov věže
Věž obdélného půdorysu o rozměrech cca 6,1x6,6 m je kryta vysokou věžovou
střechou ve tvaru osmibokého jehlanu, který přechází do obdélného půdorysu věže.
Krytina střechy z hliníkových dachmanů a pojistná hydroizolace z lepenky jsou
položeny na celoplošném deskovém bednění. Tesařské spoje jsou provedeny klasicky
čepy, dlaby, pláty, sedly, kampy a jištěny dřevěnými kolíky a železnými hřeby a
svorníky.
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Obr.9 Půdorys krovové konstrukce kostela sv. Anny (projekt „revitalizace kostela“)
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Obr.10 Čelní pohled na krovovou konstrukci kostela

Obr.11 Detail krovu nad žebrovanou klenbou
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6.

VÝSLEDKY
6.1 Identifikace druhu dřeva
S ohledem na dendrochronologické datování bylo nutné určit druh dřeva. Jelikož

u některých vzorků a dřevin nelze makroskopicky jednoznačně určit, o jaký druh jde,
musela být provedena mikroskopická analýza anatomické stavby dřeva pomocí
světelného mikroskopu. Na základě výsledků bylo zjištěno, že na konstrukci střechy
byly použity dva druhy dřevin, a to jedle a smrk. Konstrukce věže byla sestavena
převážně z dubu. Tato dřevina byla určena jednoznačně makroskopicky bez nutnosti
tvorby dočasných mikroskopických preparátů.

6.2 Mikroskopická struktura dřeviny
6.2.1 Jedle (Abies)
Tato dřevina neobsahuje ve dřevě pryskyřičné kanálky, které je od smrku
jednoznačně odliší. Tyto kanálky můžou být ovšem velmi malých rozměrů, a proto
nemusí jít makroskopicky vidět. Proto se určují jednoznačně mikroskopicky.
Pro sledování charakteristických znaků slouží 3 základní řezy (obrázek 12). Na
transverzálním řezu bývá dobře patrný pozvolný až středně ostrý přechod mezi jarním a
letním dřevem v rámci letokruhů, nepatrný výskyt podélného dřevního parenchymu.
Diagnostické znaky bývají nejlépe patrné na radiálním řezu. Lze pozorovat
homocelulární typ dřeňového paprsku, taxodioidní typ teček v křížovém poli (obvykle 2
až 4), rozmístění dvojteček na stěnách tracheid, které zpravidla bývá jednořadé
(možnost párových), a častý výskyt krystalů v parenchymatických buňkách dřeňových
paprsků. Na tangenciálním řezu bývá patrné množství parenchymatických buněk na
výšku dřeňového paprsku (15 až 25, ojediněle 40) (Šlezingerová, Gandelová 2005).

Obr.12 Transverzální, radiální a tangenciální řez jedle (wood.mendelu.cz)
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6.2.2 Smrk (Picea)
Pro sledování charakteristických znaků slouží 3 základní řezy (obrázek 13). Tato
dřevina má na transverzálním řezu patrný pozvolný přechod mezi jarním a letním
dřevem v rámci letokruhů, výskyt pryskyřičných kanálků, stavba a počet epitelových
buněk pryskyřičných kanálků (obvykle 8 až 12). Diagnostické znaky bývají nejlépe
patrný na radiálním řezu. Zde bývá zřetelný heterocelulární typ dřeňového paprsku,
hladká zvlněná stavba buněčných stěn příčných tracheid, nejčastěji piceoidní typ teček
v křížovém poli (v jarních tracheidách možnost cupressoidních, obvykle 2 až 4 až 6),
jednořadé (ojediněle párové) rozmístění dvojteček na stěnách tracheid. Na
tangenciálním řezu je patrné množství parenchymatických buněk na výšku dřeňového
paprsku (10 až 15, ojediněle 25) (Šlezingerová, Gandelová 2005).

Obr.13 Transverzální, radiální, tangenciální řez smrku (wood.mendelu.cz)
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6.3 Makroskopická struktura dřeviny
6.3.1 Dub (Quercus)
Dubové dřevo mívá vylišeno jádro i běl, úzká běl bývá nažloutlá až světlehnědá,
jádro potom světle až tmavohnědé. Dřevo mívá typicky kruhovitě pórovitou stavbu se
zřetelnou hranici mezi letokruhy, i hranicí mezi jarním a letním dřevem v rámci
letokruhu. Makropóry (široké jarní cévy) tvoří v zóně jarního dřeva zřetelné póry, na
podélných řezech zase zřetelné rýhy. Mikropóry (úzké letní cévy) vytváří na příčném
řezu v zóně letního dřeva světlé radiální pásky (radiální uskupení cév). Dřeňové paprsky
jsou zřetelné na všech řezech, na příčném řezu tvoří viditelné pásy kolmé k letokruhům,
na radiálním řezu křivolaká lesklá zrcadla a na tangenciálním řezu až několik cm
vysoké tmavší pásy (Šlezingerová, Gandelová 2005). Na Obrázku 14 jsou znázorněny
základní řezy dřevinou pro pozorování jejich charakteristických znaků.

Obr.14 Transverzální, radiální a tangenciální řez dubu (wood.mendelu.cz)
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6.4 Dendrochronologické datování
V následující kapitole jsou uvedeny výsledky dendrochronologického datování.
Byly odebrány vzorky ze dvou konstrukcí. První část vzorků byla pořízena z věže a
jednalo se o dubové dřevo. Jelikož byly nosné trámy pro odběr vzorků příliš malé, bylo
možno odebrat vzorky jen s malým počtem letokruhů. To byl problém při synchronizaci
se standardní chronologií, kde statistické výsledky nevykazovaly potřebné hodnoty tak,
aby bylo datování vzorků objektivní a přesné. Tyto vzorky tedy nelze datovat.
Druhá část vzorků se skládala z jedlového dřeva a byla odebrána ve střešní
konstrukci dřevěného krovu. Vzorky odebrané z těchto prvků byly velmi povedené. Ze
všech odebraných vzorků byly vybrány vzorky, které se spolu co nejvíce překrývaly
(obrázek 15), a poté z nich byla vytvořena průměrná letokruhová křivka.
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Pozice vzorku
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Obr.15 vzájemné překrytí letokruhových křivek jednotlivých vzorků tvořící průměrnou
letokruhovou křivku
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V dalším kroku se tato průměrná letokruhová křivka synchronizovala se
standardní chronologií pro dřevinu jedle – Morava 2005. Po úspěšné synchronizaci a
datování byla zpětně průměrná letokruhová křivka použita k datování jednotlivých
vzorků, ze kterých byla střední letokruhová křivka sestavena. Výsledky statistických
testů byly vyhovující a dendrochronologické datování bylo spolehlivé.

T-test 1
Standardní

(podle

chronologie

Baillie &
Pilcher

Jedle –
Morava 2005

7,01

Překrytí
T-test 2
(podle
Hollsteina)

Souběžnost
křivek (%)

vzorku se
standardní

rok

chronologií
v rocích

7,82

73,8

86

1819

Tab.5 Synchronizace průměrné letokruhové křivky s moravskou jedlovou standardní
chronologií

Tabulka 5 ukazuje, že výsledky t-testů jsou 7,01 a 7,82 a souběžnost je 73,8%.
Kritická hodnota Studentova t-rozdělení při 0,1% hladině významnosti a při překrytí 60
letokruhy je 3,460. Zjištěné výsledky t-testů jsou tedy velmi vysoké a potvrzují
úspěšnost datování. Délka překrytí vzorku se standardní chronologií se pohybuje na
přijatelné hranici spolehlivosti. Shodu průměrné letokruhové křivky, která sloužila pro
datování jednotlivých vzorků se standardní chronologií, ve většině extrémních hodnot
lze opticky také posoudit. Na obrázku 16 je patrné, že optická shoda porovnávaných
křivek je velmi dobrá. U všech datovaných vzorků byl nalezen podkorní letokruh. Lze
tedy určit s přesností na rok datum smýcení stromů (tabulka 6).
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Obr.16 Synchronizace průměrné letokruhové křivky s moravskou jedlovou standardní
chronologií
Lab.

Číslo

kód

vzorku

S5713

konstrukce

Délka

začátek konec

18

1.šikmá vzpěra od J

80+wwk

1737

1817

1818/19

S5711

16

2.plná vazba od Z

69+wwk

1749

1818

1819/20

S5710

15

vzpěra presbyteria na V

77+wwk

1741

1818

1819/20

S5709

14

pravá 1. krokev od V

43+wwk

1775

1818

1819/20

S5708

13

levá 1.krokev od V

59+1swk

1758

1817

1818

S5707

12

1.středový sloupek od V

86+wwk

1732

1818

1819/20

S5706

11

pozednice 14 - 15.vazby

38+wwk

1780

1818

1819/20

S5704

9

5.středový sloupek od Z

69+wwk

1749

1818

1819/20

S5703

8

severní krátče 8.vazby

62+wwk

1756

1818

1819/20

S5701

6

středový sloupek 1.vazby

75+wwk

1743

1818

1819/20

S5699

4

západní pásek 4.vazby

43+wwk

1775

1818

1819/20

S5698

3

vazný trám 4.vazby

40+wwk

1778

1818

1819/20

Tab.6 Datování jednotlivých vzorků
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datování

Ostatní vzorky, které se do střední letokruhové křivky nemohly zahrnout kvůli
nevyhovujícím statistickým výsledkům při synchronizaci, byly ale také zpětně
datovány.

Z ostatních vzorků šel takto datovat pouze jeden, který vyhověl

synchronizaci, a projevil dostatečně vysoké hodnoty statistických ukazatelů.
T-test 1
Standardní

(podle

chronologie

Baillie &
Pilcher

Překrytí vzorku

T-test 2
(podle
Hollsteina)

Souběžnost

se standardní

křivek (%)

chronologií

rok

v rocích

Průměrná
letokruhová

6,68

6,26

67,4

86

1819

křivka
Tab.7 Synchronizace vzorku S5697 s průměrnou letokruhovou křivkou
Přestože se vzorek S5697 nezahrnul do průměrné letokruhové křivky, šlo ho
zpětně datovat. V tabulce 7 je uvedeno, že výsledky t-testů jsou 6,68 a 6,26 a
souběžnost je 67,4%. Kritická hodnota Studentova t-rozdělení při 0,1% hladině
významnosti a při překrytí 60 letokruhy je 3,460. Zjištěné výsledky t-testů jsou vysoké
hodnoty, proto potvrzují úspěšnost datování. Délka překrytí vzorku je také dostatečně
spolehlivá. Optická shoda na obrázku 17 vzorku s průměrnou letokruhovou křivkou je
patrná ve většině extrémních hodnot. U vzorku byl rozpoznán podkorní letokruh, proto
lze přesně určit jeho stáří na podzim nebo přelom roku 1820/21 (tabulka 8).
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Obr.17 Synchronizace vzorku S5697 s průměrnou letokruhovou křivkou

Laboratorní

Číslo

kód

vzorku

S5697

1

Dřevina Délka Začátek konec
jedle

157

1662

1819

Ukončení
vzorku
+1wwk

Tab.8 Datování vzorku nezahrnutého v průměrné letokruhové křivce
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datování
1820/21

7.

DISKUZE
Předmětem

této

bakalářské

práce

bylo

pomocí

vědní

disciplíny

dendrochronologie určit stáří dřevěné krovové konstrukce střechy a čtyřboké vysoké
věže římskokatolického kostela sv. Anny v Rychvaldě a poté provést stavebně
historický průzkum z dostupných historických literárních zdrojů v podobně historických
pramenů, spisů a kronik.
Prvním úkolem bylo dendrochronologické datování a analýza anatomické stavby
dřeva. Pro tyto účely bylo z vybraných stavebních prvků dřevěné konstrukce střechy i
věže odebráno celkem 26 vzorků.
Z konstrukce střechy bylo odebráno 19 vzorků, z toho 13 bylo úspěšně
datováno. Všechny vzorky obsahovaly podkorní letokruh, který umožnil určení
přesného roku skácení stromu, a tím i velmi přesné datování. Lze tedy konstatovat, že
s největší pravděpodobností byl toho určeného roku každý dřevěný prvek zabudován do
konstrukce celé střechy. Většina vzorků byla datována na rok 1818, 1819 a 1820. Je
tedy pravděpodobné, že pro výstavbu dřevěné konstrukce střechy byla použita dřevina
ze stejného stanoviště a přibližně stejného stáří. Z 19 vzorků z konstrukce střechy byla
také provedena analýza anatomické stavby dřeva, kdy pomocí jedinečných
mikroskopických znaků pro každou dřevinu byla zjištěna dřevina jedle, pouze
v jediném případě dřevina smrk. U všech 13 úspěšně datovaných vzorků byla zjištěna
dřevina jedle, tato zjištění vedly ke kontrole a určila, že byla použita správná standardní
chronologie pro dřevinu jedle na území Moravy ČR z roku 2005, se kterou byly vzorky
porovnávány. Při synchronizaci průměru letokruhových křivek se standardní
chronologii vykazovaly výsledky vysoké hodnoty a statisticky dokázaly úspěšnost
datování. Jeden vzorek z 19 pozorovaných vzorků zastupoval dřevinu smrk. Tento
vzorek však nešel úspěšně datovat.
Další datovanou konstrukcí byla konstrukce čtyřboké vysoké věže, ze které se
odebralo celkem 7 vzorků z vybraných stavebních prvků. Odebrané vzorky v tomto
případě nebyly dostačující, protože obsahovaly nízký počet letokruhů pro spolehlivé
dendrochronologické datování. Pro naše účely tedy nesplňovaly minimální počet
letokruhů pro úspěšné datování. Každý odebraný vzorek obsahoval cca 25-30 letokruhů
místo potřebných alespoň čtyřicet. Tyto vzorky tedy nešlo datovat. Byla však provedena
analýza anatomické stavby dřeva. V tomto případě šlo pouze o makroskopickou
analýzu, protože se jednalo o dřevinu dub. Dřevina dub je natolik odlišná od ostatních
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listnatých dřevin, že stačilo pouze opticky pomocí charakteristických znaků dřeviny
určit jednoznačně dřevinu.
Dalším cílem bylo z dostupných literárních zdrojů sestavit pokud možno co
nejpřesnější stavebně historický průzkum kostela. V této části úkolu bylo velmi obtížné
najít co nejvíce dostupných a důvěryhodných památkových zdrojů, které by odhalily
nebo přiblížily historii kostela, protože velká část byla vícekrát zničena při požárech.
Nalezené dostupné zdroje byly především kniha Rychvald vydaná na oslavu 25
narozenin města Rychvald a také farní kronika kostela, která však byla hodně
nekonkrétní a zaznamenané stavebně vývojové změny kostela byly velmi zjednodušeně
napsány. Dendrochronologická analýza nám však díky přesné dataci dřevěné
konstrukce dokázala doplnit stavebně historickou změnu kostela. Sestavený stavebně
historický průzkum tohoto objektu v této práci je tedy o tyto datace doplněn a je to
souhrn všech dalších dostupných materiálů týkajících se stavebně historických změn
kostela. Nejdůležitější datum byl rok 1812, který byl pro stavebně historický vývoj této
stavby zásadní, protože došlo k rozsáhlému požáru fary a okolí. Protože se kostel
nachází ve velmi malé vzdálenosti od fary, lze předpokládat, že došlo i k požáru kostela,
tedy celé dřevěné krovové konstrukce včetně vysoké čtyřboké věže. Dostupná
historická literatura tento daleko významnější údaj ale neznamenala.
Dendrochronologická analýza určila, že odebrané vzorky z konstrukce střechy
byly datovány na období 1818 až 1820. Lze tedy usoudit, že zjištěná data jednotlivých
stavebních prvků krovové konstrukce střechy jsou jednotná a nejsou starší jen proto, že
opravdu došlo i k požáru kostela. Po požáru byla zřejmě provedena kompletní
rekonstrukce celé střechy a věže. Také lze vydedukovat, že ikdyž nebylo možno datovat
odebrané vzorky z konstrukce věže, s největší pravděpodobností budou stejného stáří
jako ostatní úspěšně datované prvky konstrukce střechy.
Všechny tyto analýzy pomohly alespoň z části doplnit a potvrdit stavebně
historický vývoj kostela. Dendrochronologické datování dokázalo, že je velmi přínosné
pro tyto účely a pomocí této metody lze velmi přesně datovat zabudované dřevěné
prvky, určit dřevinu a objasnit stavebně historické vývojové změny stavby.
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8.

ZÁVĚR
Cílem této bakalářské práce bylo pomocí dendrochronologické analýzy datovat

dřevěnou krovovou konstrukci střechy a konstrukci čtyřboké vysoké věže
římskokatolického kostela sv. Anny ve městě Rychvald. K tomuto účelu bylo odebráno
celkem 26 vzorků z vybraných konstrukčních prvků krovové konstrukce a věže. Vzorky
byly odebrány pomocí Presslerova přírůstkového nebozeze.
V první části úkolu se provedla anatomická analýza mikroskopické stavby dřeva,
která nám určila přesný druh dřeviny každého vzorku. Bylo zjištěno, že na krovovou
konstrukci a věž střechy byly použity především tři druhy dřevin, jednalo se o jedli,
smrk a dub.
V druhé části úkolu se vzorky dendrochronologicky analyzovaly. Vzorky
dřeviny jedle a smrku odebrané z krovové konstrukce střechy byly zdárně datovány na
roky 1818 až 1820. Vzorky dřeviny dubu, které se nacházely v konstrukci věže, bohužel
nešly přesně datovat, protože nebylo možno dodržet při odběru vzorků minimální počet
letokruhů, a proto samotné datování nebylo tedy statisticky důvěryhodné.
Ve třetí části úkolu se sestavil stavebně historický průzkum z dostupných
literárních zdrojů a bylo zjištěno, že uvedené datum úspěšně datovaných vzorků nebylo
uvedeno ani v dochovaných historických pramenech, ani kronice kostela. Toto datum se
dá ovšem chronologicky zařadit za poslední dochovanou informaci, a tou je rok 1812,
kdy došlo k rozsáhlému požáru celého kostelního objektu. Zjištěné roky lze tedy s
mírnou opatrností označit za podložené, protože se zřejmě po požáru kostela musela
konstrukce střechy i věže zrekonstruovat. Získané data pomohly alespoň částečně
doplnit a potvrdit stavebně historický průzkum, který byl v této práci proveden. Tato
práce splnila také úkol investora, tj. města Rychvald, které požadovalo před rozsáhlou
rekonstrukcí zjistit přesné stáří krovové konstrukce střechy a věze kostela. Rozsáhlá
rekonstrukce dotovaná především z fondů EU bude probíhat od léta roku 2012.
Na závěr lze konstatovat, že pouze díky vědní disciplíně Dendrochronologii bylo
možno přesně odpovědět na problematiku zjišťování stáří dřeva a proto je tento obor
velmi přínosný pro účely spojené s potřebou zjištění informací o dřevinách použitých
v různých stavebních konstrukcích. Tento obor je také nenahraditelný ve zjištění
historie dřevěných staveb, u nichž nejsou dochovány žádné literatury o jejich stavebně
historickém vývoji.
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9.

SUMMARY
The aim of this thesis was to date metal-wooden roof structure and construction

of tetrahedral tall tower of Roman Catholic Church of St. Ann in Rychvald by using
dendrochronological analysis. For this purpose we collected a total number of 26
samples from selected components of truss structures and tower. Samples were
collected by using incremental Presser’s auger. In most cases, we have managed to
obtain the samples including the annual ring of bark, which guaranteed to determine the
exact year of felling the tree and therefore probable construction installation, in the form
of load-bearing elements into the truss construction of the roof and tower of the church.
Before the dendrochronological dating we needed to adjust the samples to be prepared
for the actual measurement and dating. At first we performed anatomical analysis of
microscopic structure of wood, through which we identified specific tree species for
each sample. It was found that the construction and truss tower of the roof were made
mainly by three kinds of trees; it was the fir, spruce and oak. Then we made
dendrochronological analysis of the samples.
Samples of fir and spruce trees collected from the truss structure of the roof were
successfully dated to the years 1818 to 1820. Samples of oak trees that were present in
the construction of the tower, could not be exactly dated, because it was not possible to
keep the minimum number of sampling tree rings, so dating, itself, was not statistically
reliable. The date of successfully dated samples of fir and spruce was not mentioned in
extant historical records, even in the annals of the church. This date can be
chronologically include as the last surviving information, and that is the year 1812,
when there was a massive fire of the church building. Identified years can be marked
with mild caution as substantiated, because after the fire there had to be some
reconstruction of the roof and tower construction. At least, the obtained dates partially
helped to supplement and confirm the historic building survey that was conducted in
this work. We had very little available information about the church of St. Ann,
therefore, we based primarily on parochial church chronicles and other historical
sources of available literature. This work has also fulfilled the task of the investor; this
means the city Rychvald, which required determining the exact age of truss construction
of the roof and tower of the church before the extensive reconstruction. This extensive
reconstruction, mainly subsidized from EU funds, will be held in the summer of this
year.

54

10.

PŘEHLED POUŽITÉ LITERATURY

COOK E. R., KAIRIUKSTIS L. A., 1990: Methods of Dendrochronology. International
Institute for Applied Systém Analysis, 303 s.
DRÁPELA K., ZACH J. (1995): Dendrometrie (Dendrochronologie). Mendelova
zemědělská a lesnická univerzita, Brno, 152 s.
DOUGLASS A. E., 1937. Dating Pueblo Bonito and Other Ruin sof the Southwest.
Constributed Technical Pápera. Pueblo Bonito Series I., 248-249 s.
GISSINO-MAYER, H. D., 2001: Evaluating crossdating accuracy: A manual and
tutoriál for the komputer program Cofecha, Tree-ring research, Tree-Ring Society. Vol.
57(2), pp. 205-221
KLOIBER, M., HOLAN, J., RYBNÍČEK, M., (2005): Stavebněhistorický a technický
průzkum krovu kostela ve Starém Hobzí, "Svorník 3" - Sborník příspěvků z konference
"Krovy - střechy", Praha: Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, s. 57-65. ISBN:
80-86562-06-9.
KOLÁŘ T. (2007): Dendrochronologické datování a stavebně technický průzkum
mlýna ve Slupi. Diplomová práce. MZLU V Brně. 75 s.
NEZNÁMÝ AUTOR, Farní kronika kostela, 1284-2012, 98 s.
PAST 32. 2002: Personal Analysis Systém for Treering Research Build 700, User
manual, by SCIEM., 90 s.
RYBNÍČEK, M., (2003): Sestavení dendrochronologických standardů pro město
Brno. Diplomová práce. MZLU v Brně, 88 s.
RYBNÍČEK M., VAVRČÍK H., HUBENÝ R., 2006: Determination of the number of
sapwood annual rings in oak in the region of southern Moravia, Journal of forest
science, 52, 2006 (3), Česká akademie zemědělských věd, Praha, 141-146
RYBNÍČEK M., 2007. Dendrochronologické datování dřevěných částí historických
staveb, archeologických vzorků a výrobků ze dřeva - sestavení národní dubové
standardní chronologie. Disertační práce. MZLU v Brně.

55

SCHWEINGRUBER F. H., 1993. Trees and Wood in Dendrochronology. Berlin
Heidelberg, Springer-Verlag, 402 s.
SIWEK T., 2005. Rychvald 1305-2005. 1.vyd. Český Těšín: FINIDR s. r. o., 150 s.
ŠKABRADA J., 1999. Lidové stavby: architektura českého venkova 1. vyd. Praha,
Argo. 248 s.
ŠLEZINGEROVÁ J., GANDELOVÁ L., 2005. Stavba dřeva. MZLU v Brně. 127 s.
ÚŘADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J., 1998. Dendrochronologie lesnická – 1. cást:
jehličnany. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 97 s.
VAVRČÍK H., GRYC V., 2004.: Metodika výroby mikroskopických preparátů ze
vzorků dřeva; Sborník Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Ročník LII,
Číslo 4, 169-175.
VINAŘ J. et al., 2005. Historické krovy II: průzkumy a opravy. 1. vyd. Praha: Grada
Publishing, 2005, Stavitel, ISBN 80-247-1111- 7, 301 s.

56

11.

PŘEHLED POUŽITÝCH INTERNETOVÝCH ZDROJŮ

Anatomická stavba dřeva, www.mendelu.cz [online] [cit.10.01.2012]. Dostupný z
WWW: <http://wood.mendelu.cz/cz/sections/ASD/>
Církevní stavby, www.lidova-architektura.cz [online] [cit.15.02.2012]. Dostupný z
WWW: < http://www.lidova-architektura.cz/architektura-historie/stavby-typy/stavbytypy.htm >
Dendrochronologie, www.mendelu.cz [online] [cit.11.01.2012]. Dostupný z WWW:
<http://wood.mendelu.cz/ml/DCH/>
Dřevěné krovy, www.wikipedia.org [online] [cit.05.05.2012]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Krov>
Hambálkové krovy s hřebenovým rámem, www.roofs.cz [online] [cit.3.02.2012].
Dostupný z WWW: <www.roofs.cz>
Hambálkové krovy s ležatou stolicí, www.roofs.cz [online] [cit.17.02.2012]. Dostupný z
WWW: <www.roofs.cz>
Hambálkové krovy se stojatými stolicemi, www.roofs.cz [online] [cit.9.02.2012].
Dostupný z WWW: <www.roofs.cz>
Historie dendrochronologie, www.dendrochronologie.cz [online] [cit.11.02.2012].
Dostupný z WWW: <http://www.dendrochronologie.cz/historie>
Hlavní loď (architektura), www.wikipedia.org [online] [cit.16.04.2012]. Dostupný z
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Lo%C4%8F_(architektura)>
Kostel a architektura, www.wikipedia.org [online] [cit.12.04.2012]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel>
Kostel sv. Anny, www.hrady.cz [online] [cit.13.01.2012]. Dostupný z WWW:
<http://www.hrady.cz/index.php?OID=1896>
Krovy, www.lidová-architektura.cz [online] [cit.15.03.2012]. Dostupný z WWW:
<http://www.lidova-architektura.cz/architektura-historie/stavby-konstrukce/krovystolicove-hambalkove.htm>

57

Křížová klenba, www.wikipedia.org [online] [cit.29.04.2012]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Klenba>
Laboratoře, www.dendrochronologie.cz [online] [cit.20.02.2012]. Dostupný z WWW:
<http://www.dendrochronologie.cz/laboratore>
Metodika dendrochronologie, www.dendrochronologie.cz [online] [cit.01.02.2012].
Dostupný z WWW: <http://www.dendrochronologie.cz/metodika>
Město Rychvald, www.obec.info.cz [online] [cit.13.03.2012]. Dostupný z WWW:
<http://obec.info/cz/moravskoslezsky/karvina/Rychvald>
Odběr vzorků pro datování, www.dendrochronologie.cz [online] [cit.27.01.2012].
Dostupný z WWW: <http://www.dendrochronologie.cz/odber>
O městě Rychvald, historie, památky, www.rychvald.cz [online] [cit.15.01.2012].
Dostupný z WWW: <http://www.rychvald.cz/mesto/o-meste>
Přehled dendrochronologie, www.lidova-architektura.cz [online] [cit.13.03.2012].
Dostupný

z

WWW:

<http://www.lidova-architektura.cz/prehled-

seznam/encyklopedie/dendrochronologie.htm>
Rychvald,

www.wikipedia.org

[online]

[cit.18.03.2012].

Dostupný

z

WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychvald >
Typologie, Krokevní konstrukce, www.roofs.cz [online] [cit.14.03.2012]. Dostupný z
WWW: <www.roofs.cz>

58

12.

SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ

Obr.1 Schéma principu postupného sestavování standardní chronologie
Obr.2 A-H schéma nejpoužívanější typy krovů s hřebenovým rámem
Obr.3 A-J schéma nejpoužívanější krovy se stojatými stolicemi
Obr.4 A-H schéma nejpoužívanějších krovů s ležatou stolicí ranné formy
Obr.5 A-H schéma nejpoužívanějších krovů s ležatou stolicí vyspělé formy
Obr.6 Presslerův nebozez
Obr.7 Pohled na speciální techniku měřící šířku letokruhů
Obr.8 Průčelní věž římskokatolického kostela sv. Anny
Obr.9 Půdorys krovové konstrukce kostela sv. Anny (projekt „revitalizace kostela“)
Obr.10 Čelní pohled na krovovou konstrukci kostela
Obr.11 Detail krovu nad žebrovanou klenbou
Obr.12 Transverzální, radiální a tangenciální řez jedle
Obr.13 Transverzální, radiální, tangenciální řez smrku
Obr.14 Transverzální, radiální a tangenciální řez dubu
Obr.15 Vzájemné překrytí letokruhových křivek jednotlivých vzorků tvořící průměrnou
letokruhovou křivku
Obr.16 Synchronizace průměrné letokruhové křivky s moravskou jedlovou standardní
chronologií
Obr.17 Synchronizace vzorku S5967 s průměrnou letokruhovou křivkou

59

13.

SEZNAM TABULEK A VZORCŮ

Tab.1 Dostupné standardní chronologie pro dřevinu jedle na území ČR
Tab.2 Dostupné standardní chronologie pro dřevinu dub na území ČR
Tab.3 Možnosti ukončení vzorků
Tab.4 Hodnoty kritického korelačního koeficientu v závislosti na délce překrytí
Tab.5 Synchronizace průměrné letokruhové křivky s moravskou jedlovou standardní
chronologií
Tab.6 Datování jednotlivých vzorků
Tab.7 Synchronizace vzorku S5697 s průměrnou letokruhovou křivkou
Tab.8 Datování vzorku nezahrnutého v průměrné letokruhové křivce

[1]

hladina významnosti kolem 95% …#

[2]

hladina významnosti kolem 99% …##

[3]

hladina významnosti kolem 99,9% …###

[4]

Baillie-Pilcherova transformace

[5]

Hollsteinova transformace

[6]

kalkulace korelačního koeficientu

[7]

konečná hodnota T-testu

60

