KONTRIBUČENSKÁ SÝPKA V PERNINKU
SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY – ZÁPAD A OBEC PERNINK,
členové Národní sítě Zdravých měst, obcí a regionů
v Místní agendě 21
Vás srdečně zvou

ve čtvrtek 2. července 2009 - Obecní úřad Pernink v 17.00 hodin
zasedací sál – I.p.

Máte zájem rozhodovat o věcech veřejných?
PAK SE S NÁMI ZAPOJTE DO KOMUNITNÍHO
PLÁNOVÁNÍ!

Program:
1. Zahájení projektu Kontribučenská sýpka v komunitní plánování
2. Seznámení s Komunitním plánování v regionu Krušné hory –
západ
3. Seznámení s objektem Kontribučenské sýpky – historie, prohlídka
4. Sestavení ankety a její vyplnění
5. Vyhodnocení a seznámení s výsledky Komunitního plánování
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Co je místní Agenda 21?
Co je komunitní plánování?
Místní Agenda 21 je nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a
regionální úrovni. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných,
strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosavadních
poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho
aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních bytostí v
prostoru a čase.
Místní Agenda 21 je programem rozvoje obce, regionu, který zavádí principy udržitelného
rozvoje do praxe. Její významnou součástí je vytvoření strategického plánu, který propojuje
ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí, a je vytvářen ve spolupráci s
laickou i odbornou veřejností.
Místní Agenda 21 hledá řešení za účasti různých složek místního společenství, zohledňuje
dopady rozhodnutí na všechny oblasti života a v delším časovém horizontu. Propojuje
probíhající aktivity. Aktivně zapojuje veřejnost do plánováni ve všech jeho fázích i následné
realizace, umožňuje tak veřejnou kontrolu.

„Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva
životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Sdružení Krušné
hory – západ, jako příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za názor
Ministerstva životního prostředí.
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KONTRIBUČENSKÁ SÝPKA
Víte, co je Kontribučenská sýpka?
Pojďme si o ní povídat…
Nejdříve se ale musíme podívat do naučného slovníku, co slovo kontribuce znamená,
neboť, ne každý to víme . . .
Kontribuce – historicko právní - společný nucený příspěvek, daň, zvl. Pozemková, nebo také
příspěvek nařízený nepřítelem.
Kontribuční - někdejší vrchnostenský berní úředník
Kontribuent - poplatník povinný kontribucí
Kontribuční = kontribučenské sýpky = společné zásoby obilí pro léta neúrody, do nichž
museli sedláci odvádět tři roky třetinu osevu. Kontribučenské sýpky byly zřízeny r.1788 za
Josefa II. (zemřel v roce1790). Kontribučenské záložny vzniklé ze zrušených
kontribučenských fondů peněžních, které se tvořily od roku 1748 z přebytků kontribuce a
peněžních kontribučních sýpek v II. pol. 19. století, které byly předchůdci hospodářských
záložen. (Tolik Slovník cizích slov z roku 1981)

Jak vypadala a k čemu sloužila?
Byla to většinou rozměrná zděná patrová samostatně stojící budova, která sloužila k
přechovávání obilí pro jednu nebo několik vsí dohromady. Do kontribučenské sýpky
odváděli sedláci část úrody, společné zásoby obilí byly určeny pro léta neúrody.
Kontribučenské sýpky vznikly na vesnicích na základě patentu Josefa II. z roku 1789, v roce
1864 byla jejich funkce zrušena. Budovy někdejších kontribučních sýpek sloužily pak k
uskladnění obilí z polností panských dvorů. Známý je i případ adaptace sýpky na budovu
školy. Později byly kontribučenské sýpky využívány státními statky a JZD
Kde ji nalezneme?
Nemusíme naštěstí chodit, ani jezdit daleko, nalezneme ji v Perninku v Krušných horách!

Co známe a co víme o obci Pernink ? Pojďme si o ní povídat
Obec Pernink byla založena roku 1532 německými horníky povolanými českým králem na
samé tehdejší hranici státu a leží v údolí Bílé Bystřice v nadmořské výšce 850 m.. Největšího
rozkvětu dosáhla právě v dobách dolování. Po úpadku dolů se rozvinulo krajkářství,
rukavičkářství a výroba ze dřeva.
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Dominantou obce je kostel Nejsvětější trojice s věží v alpském stylu, jehož výstavba započala
v červnu 1714 a vysvěcen byl v prosinci 1716.
Zajímavou stavbou chráněnou jako památka (stojí mezi domy čp. 105 a čp. 108) je
kontribučenská sýpka ze 17. století. Byla postavena podle Josefinského nařízení pro
ukládání či přechovávání zásob obilí při hladomoru.
V obcí najdete také zachované původní hrázděné stavby – např. hrázděný výstavní dům čp. 7
v Masarykově ulici.
Budova dnešního Obecního úřadu čp. 1 byla až do roku 1797 výnosným zájezdním
hostincem, měla místnosti pro shromažďování občanů, šenkovní sklípek a stáje pro formanské
koně.
V Perninku se nachází druhá nejvýše položená železnice v ČR (902 m n. m.), kterou naleznete
na úseku železniční trati, která spojuje Karlovy Vary s Potůčky, kde překračuje hranici se
Saskem v Johanngeorgenstadtu. Pýchou obce je ale jedinečný kamenný viadukt, který najdete
kousek za nádražím. Viadukt má 6 oblouků a v nejvyšším bodě měří 20 metrů.
Se svou nadmořskou výškou 902 metrů nad mořem je nádraží po šumavské Kubově Huti
druhou nejvýše položenou železniční stanicí na našem území. Stavba celé trati byla zahájena
v roce 1897. Úsek mezi Nejdkem a Horní Blatnou, kde Pernink leží, v roce 1898. Náročné
stavby se museli ujmout specialisté – firma E. Czeczowitczka a A. Weiner z Brna. Na stavbu
mostů a tunelů byly v té době najímáni zkušení italští dělníci. Perninský viadukt je tvořen
šesti oblouky o rozpětí 2x8 m, 2x10 m a 2x12 m. V nejvyšším bodě dosahuje výšky 20 metrů.
Jedná se o nejvýše položené dílo svého druhu Českých drah. Na tomto úseku tratě najdeme
obdobné kamenné viadukty i u níže položeného nádraží v Nových Hamrech. Ty mají rozpětí
osm a deset metrů.
V současné době je Pernink díky své poloze především významným rekreačním střediskem.
Na poměry malého horského městečka nabízí opravdu vynikající zázemí pro zimní sporty.
Můžete otestovat hned tři lyžařské areály přímo v obci a pokud byste přece jen zatoužili po
prudších svazích, na známý Neklid a Klínovec je to jen pár kilometrů. Na své si tu
samozřejmě přijdou i příznivci bílé stopy. V okolí obce je upravených cca 50 km běžeckých
tratí s návazností na Krušnohorskou lyžařskou magistrálu. V létě můžete využít množství
pěších a cykloturistických značených tras, které Vás zavedou za překrásnými výhledy, či do
přírodní rezervace "Oceán" se zachovalým, těžbou nedotčeným rašeliništěm. Obcí vede
cyklostezka napojená na okružní trasu kolem České republiky.
Obec Pernink je od roku 1994 členem Sdružení Krušné hory – západ, které je členem
Národní sítě zdravých měst, obcí a regionů ČR. Jako člen se hlásí i k Místní agendě 21 ke
komunitnímu plánování.
K čemu nám může sloužit Kontribučenská sýpka dnes ?
Jaký je záměr Zastupitelů obce Pernink s historickým
objektem ?
A o tom všem si budeme nejen povídat, diskutovat, ale i ptát se…
„Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva
životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Sdružení Krušné
hory – západ, jako příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za názor
Ministerstva životního prostředí.“

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/

KONTRIBUČENSKÁ SÝPKA V PERNINKU
• Sýpky (špýchary) •

Vedle sýpek příslušejících k určitému hospodářství byly budovány i sýpky společné pro
celou obec, do nichž sedláci ukládali např. svoji naturální daň v obilí. Charakter těchto
skladovacích prostor odpovídá důležitosti ochrany uloženého materiálu a celkový výraz
stavby tento pevnostní ráz ve větší či menší míře odráží.

Výstavbě sýpek (též nazývaných špýchar či srub) se vždy věnovala značná pozornost,
protože se v ní uchovávalo to, co bylo v usedlosti nejcennější - především osivo, zrno a
mouka, ale také některé potraviny, pro které se v domě nenašlo místo nebo vhodné či příznivé
prostředí (mohly by tam zvlhnout, načichnout kouřem nebo dokonce shořet). Sýpky proto
musely být pokud možno pevné, zabezpečené proti vloupání a hlavně proti požáru. Na
sýpkách se rovněž (zvláště v letních měsících) přespávalo, čímž se zvětšila obytná kapacita
usedlosti a sýpka byla lépe střežena.
Umístění sýpek v usedlostech záleželo především na uspořádání dvora - jeho velikosti,
tvaru, umístění vjezdů a domu, vztahu k přístupovým cestám. U širších parcel a pravidelnější
formě zástavby bývá sýpka postavena nejčastěji v návesní frontě vedle vjezdu proti čelnímu
průčelí domu, avšak poměrně často se objevuje i jiné umístění: volně ve dvoře nebo v jeho
pozadí, případně i v rámci hmoty domu (lit.011: J.Škabrada, str.číslo stránky bude doplněno).
U některých starých a zděných objektů sýpek (zejména v jižních Čechách) bývá masivní
povedení sýpky a její umístění v usedlosti tak výrazné, že můžeme předpokládat obranný
charakter stavby. Některé sýpky situované při vjezdech do dvorů bývají totiž postaveny tak,
že svým půdorysem poněkud předstupují před linii ohrazení a jejich štěrbinové "střílnovité"
otvory umožňují aktivní kontrolu prostoru před bránou. Tento princip tzv. flankování známe
zejména ze středověkého fortifikačního (vojenské opevnění) stavitelství, kde umožňoval
vysouváním bašt před hradební linii boční ostřelování útočníků při hradbách. V sýpkách se
také setkáváme s důkladným provedením zevnitř ovládaných závor, resp. s jejich dlouhými
lůžky, vybedněnými do zdiva už při stavbě a známými ze středověkých hradů a tvrzí. Taková
stavební zvyklost bezpochyby znamená, že se sýpky považovaly i za případné pevné útočiště
v okamžiku nebezpečí. Tomu také odpovídá, že v sýpkách nacházíme častěji než jinde tajné
úkryty - zpravidla záměrně (už při stavbě) zazděné hrnce s maskovaným přístupem, které
mohly
sloužit
zejména
pro
uchování
cenností
v
neklidném
období.
V Čechách se můžeme setkat s množstvím materiálových a konstrukčních řešení sýpek, stejně
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tak jako s různými druhy jejich vertikálního uspořádání. Půdorysná schémata bývají spíše
jednoduchá, většinou pouze s jedním prostorem.
Naopak vertikální uspořádání je velmi výrazné a třípodlažní řešení není nikterak
výjimečné (některé sýpky mají i věžových charakter - např. na Chebsku) Pokud se setkáme s
přízemními roubenými sýpkami, byly tyto sýpky vždy na podezdívce, aby komory zůstaly po
celou dobu zcela suché. Právě u těchto přízemních roubených sýpek je možné se setkat s
dvouprostorovými půdorysy, zejména v severovýchodní části Čech s typickou dvojicí
sdružených portálů do obou komor. Častější ale bývají sýpky patrové, vyžadujících schodiště.
To bylo u roubených staveb zpravidla vnitřní, žebříkové, vždy v mezeře mezi stropními
trámy. Pokud bylo spodní podlaží zaklenuté je používáno schodiště vnější, protože vnitřní by
narušovalo ochrannou a statickou funkci klenby. Vnější nástup do horního podlaží může mít
podobu zděného peronu nebo dřevěné pavláčky, která je zvlášť výraznou součástí sýpek
zčásti nebo zcela dřevěných (roubených, výjimečně hrázděných). Pavláčky (jednoduché nebo
s profilovanými sloupky a madly zábradlí) se vyskytují častěji při bočních stěnách sýpek,
výjimečně při čelních. Střechy sýpek jsou zpravidla sedlové, ale v minulosti při převažujícím
použití slaměné krytiny a vzhledem k půdorysům blízkým čtverci byly zřejmě častěji valbové,
případně
stanové
(lit.011:
J.Škabrada,
str.číslo
stránky
bude
doplněno).
Konstrukční zvláštností sýpek byla ochrana horního podlaží, kde byla situována sýpková
komora či komory, proti vnějšímu požáru. Při spalných krytinách se totiž muselo počítat s
tím, že střecha případně shoří, avšak prostor komory musel požár přečkat. U plochých
trámových stropů k tomu sloužila vrstva "lepenice" - hliněné mazaniny shora kryjící stropní
záklop. Při stavbě sýpek se také dlouho užívaly dřevohliněné konstrukce vzepjatého profilu,
roubené klenby nebo tzv. lepence. Horní komora tak vstupovala i do prostoru krovu, resp.
krov byl přímo nasazen nad tuto konstrukci nebo mohl ležet i na ní, často natolik volně, aby
se dal v případě nebezpečí požáru rychle uvolnit a shodit. Součástí "stavební výbavy" sýpek
jsou odkládací niky ve zděných stěnách (někdy s výdřevou), zvlášť pevné schody z půlených
trámů, závory, úzké štěrbinové "střílnové" větrací otvory nebo staré typy dveří s točnicovými
závěsy. V jižních Čechách se dochovaly zvláštní stavební útvary ochrany vstupů do zděných
přízemků či suterénů, připomínající moravská žudra, jejichž starobylý název "šíje" je
středověkého původu a znamenal tehdy vedle užšího zprostředkujícího článku i stavební
zabezpečení sestupu do zahloubeného prostoru
Mezi dnes už desítkami zjištěných nejstarších vesnických staveb pocházejících ještě z
předbělohorského období mají sýpky poměrně značný podíl a to díky své kompaktní
výstavbě, která měla více předpokladů k přetrvání. Náročnější objekty z bohatších usedlostí
mívají většinou charakter mohutných zděných staveb, vybavených i pozdně gotickou
kamenickou
prací
.
Z dřevěných sýpek starší časové vrstvy proslula trojice roubených věžových sýpek z počátku
18. století z Chebska. Nejnáročněji provedené, zcela nebo zčásti dřevěné sýpky pocházejí
(podobně jako domy) až z přelomu 18. a 19. století. Závěr stavby sýpek jako samostatných
objektů přineslo až užívání tvrdé, nespalné krytiny v souvislosti s masovým nástupem
zděných staveb na počátku 19. století. Od této doby se mohlo obilí bezpečně uskladňovat na
půdách v domech, navíc díky požárně bezpečnému provádění zděných komínů. Ještě
snadnější možnost přesunu sýpek do podkroví nastala na konci 19. století v souvislosti s
nástupem vaznicových krovů a půdních nadezdívek, které vytvořily volné a dobře využitelné
prostory podkrovního polopatra. Převzato z publikace Lidové stavby. Architektura českého venkova ©
Jiří Škabrada
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KONTRIBUČENSKÁ SÝPKA V LIDICÍCH

STARÁ KONTRIBUČENSKÁ SÝPKA V LIDICÍCH - Sešlá budova před
kostelem sloužívala jako společná sýpka lidickým rolníkům. V nové době
měli rolníci sýpky svoje a budova připomínala jen staré časy.

10. Klášterní sýpka – bez fotodokumentace
Klášterní kontribučenská sýpka, postavená na přelomu 18. a 19. století, je v Rajhradicích
nepřehlédnutelnou monumentální stavbou. Tato mohutná budova je s oblibou znázorňována
na mnohých obrazech a grafických listech v pozadí vedut benediktinského kláštera. Sýpka
sloužila k uskladnění obilí z celého klášterního panství. Patentem z roku 1788 tak musel činit
každý poddaný, který měl ornou půdu, a v množství jednoroční letní i zimní setby na tři roky.
Klášterní vrchnostenská sýpka byla postavena v bezpečné vzdálenosti od Rajhradic, aby
nebyla ohrožena případným požárem.
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KONTRIBUČENSKÁ SÝPKA v obci Hovězí

Hovězí
Obec Hovězí leží asi 7 km jihovýchodně od okresního města Vsetín. Nachází se mezi Vsetínskými vrchy a Javorníky,
po obou březích řeky Vsetínské Bečvy.

Velké Pavlovice - kontribučenská sýpka

Největším objektem města a též i technickou památkou je zdejší historická kontribučenská
sýpka, která pochází z doby existence pavlovického velkostatku. Jedná se o pětiposchoďovou
budovu, do které bylo možné uskladnit 12-14 tisíc měřic obilí (asi 250 vagónů). V přízemí
objektu bývala lisovna. Kontribučenské sýpky se stavěly za vlády císaře Josefa II., kdy se do
nich shromažďovaly povinné společné zásoby obilí (kontribuce) od všech poddaných, jako
rezerva pro léta neúrody.
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Kontribučenská sýpka ve Zlíně

Takto vypadala továrna v době, o níž píšeme (1905), fotografovaná z kopců Nad
stráněmi (Jižní svahy). První tříetážová budova měla ještě dřevěné nosné sloupy a trámy ve
stropech. Přesto vydržela fungovat až do náletu v listopadu 1944. Při pravém okraji snímku,
na ulici Malenovská (v původní trase), stojí kontribučenská sýpka. Ta tam vydržela až do
přeložení silnice severněji, tedy do roku 1923. Pro orientaci zlínských – stojí v místě dnešních
budov 32-42

„Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za
obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Sdružení Krušné hory – západ, jako příjemce grantu a nelze jej
v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.“
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