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Pod pojmem komora, sýpka
nebo špýchar se obecně podle

Vařeka a Florece (2007)
označuje budova nebo

prostor sloužící k uskladnění
vymláceného obilí nebo

jiných produktů, různého
nářadí, starších odložených
předmětů či k uskladnění

potravin a sušeného ovoce. 

Některé komory tvořily
součást obytného domu,

jiné existovaly jako
samostatné stavby. Zatímco

komory stojící jako
samostatné stavby sloužily

původně k uložení
zemědělské produkce,

u komor v domě převažovala
funkce uskladnění potravin,

oděvů, nástrojů a nářadí
(Brouček a Jeřábek, 2007).

Co je to komora?

O PAMÁTCE

Komora v areálu usedlosti čp.

22 v Lipové je nemovitá

kultúrní památka zapsána do

Ústředního seznamu

nemovitých památek ČR od

roku 1971.

Podle dendrochronologické

analýzy realizované v roce 2017

Ústavem nauky o dřevě na

lesnické a dřevařské fakultě

Mendelovy univerzity v Brně, je

možné stavbu objektu datovat

přibližně do roku 1825/1826.

Do poloviny 20. století byla

komora stále aktivně využívána

na uskladnění potravin a podle

pamětníků sloužila horní část

objektu v letních měsících jako

ubytování pro pomocnou sílu

hospodářství.

Komora se nachází v areálu

hospodářství,  které původně

patřilo rodině Mudrákové.

Koncem 19. století hospodářství

připadlo do vlastnictví rodině

Doruškové, která původně

pocházela z Vlachovic.

"Komora, sýpka, srub, sroubek,
sypáreň,takové nevelké

jednoduché stavení bez oken a
vrat ve vesnické zástavě. Mnozí
obyvatelé vesnic ji v dnešní době
nevěnují žádnou pozornost, ba

ani si neuvědomují její existenci,
ač po celé generace sloužila jako
budova nezbytnápro rolníka a

jeho rodinu."

PHDR.VĚRA KOVÁŘŮ  (2000)

Dnešní podoba komory



FUNKCE KOMORY

V dolní komoře, která se vyznačovala
chladnými, tmavými a dobře větranými
prostory, se uskladněno zejména obilí

uložené v dřevěných truhlách (tzv.
skřichy) spolu s nádobami na mléko a

mléčné produkty. Sklep sloužil k
uskladnění brambor či zeleniny.

Dolní komora

V horní komoře se nacházel již pestřejší
výběr potravin, lehkého druhu obilí,

uzeného masa, medu, sušeného ovoce,
povidel či mouky uložené v menších

truhlách (tzv. súsy). Pochopitelně se zde
odkládalo nádobí z kuchyně, nářadí z

hospodářství nebo oděvy.

Horní komora však kromě toho sloužila
i na nocleh pro většinou mladé členy

rodiny, kterým bylo zejména v letních
měsících v pokoji přeplněného domu

těsno.

Horní komora

HISTORIE

Komora stojící jako samostatný

objekt je známá už z prvních

zpráv o osídlení na slovanských

území a tuto podobu si

ponechala ještě do 11.  – 12.

století .  Později se komory staly

součástí obydlí (Niederle, 1913).

K obecnému rozšíření došlo

zejména v 18. a 19. století v

souvislosti s rozšířením

obilnářského hospodaření,

částečně však mohlo rozšíření

způsobit i  josefínské opatření z

konce 18. století ,  nařizující

budovat obecní sýpky (tzv.

kontribuční sýpka) (Vařeka a

Florec, 2007).

SKLADBA

Z hlediska užívání se komora

dělí na dolní a horní komoru,

přičemž dolní komora byla

většinou podsklepená a nad

horní komorou, tedy nad

prvním podlažím, se

nacházelo ještě funkční

podkroví,  přístupné vždy jen z

horní části objektu. 

Na bezpečnost a přístupnost

komory byl kladen velký

důraz. Dveře do dolní komory

tak byly často železné nebo

otlučené plechem z důvodu

ochrany před ohněm a

krádeží.

Na horní komoru vedly

dřevěné schody žebříkového

charakteru z vnější strany

objektu, a to na jednoduchou

pavlač, která je příznačná

zejména pro srubové komory

nazývané i "pavlačka"

(Václavík, 1930).

skřích na obylí
Komora v polovine 20. století
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