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Abstrakt
Práce se zabývá historickým kováním oken a dveří, zvláště jeho průzkumem,
dokumentací a návrhem ochrany. Vše je demonstrováno na lidovém objektu – areálu
staveb vodního mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder. Ve čtyřech kapitolách je postupně
rozebrána historie a popis objektu, historické stavební kování obecně, průzkum a
dokumentace kování ve mlýně Wesselsky a nakonec možnosti ochrany tohoto kování.
Dokumentace všech typů kování je provedena formou jednotných katalogových listů a
je propojena se zjednodušenou dokumentací příslušných výplní okenních a dveřních
otvorů.
Klíčová slova: okenní kování, dveřní kování, dokumentace kování, ochrana kování,
mlýn Wesselsky

Abstract
This work deals with historical fittings of windows and doors, especially with its
research, documentation and concept of preservation. All is demonstrated on a folk
building – an area of watermill Wesselsky in Loucky u Oder. Four chapters step by step
analyse history and description of the building, historical finish hardware in general,
survey and documentation of fittings in Wesselsky's mill and, in the end, possibilities of
preservation of these fittings. The documentation of fittings of all types is performed by
catalogue cards and it is interconnected with a simplified documentation of
corresponding window and door fillers.
Key terms: window fitting, door fitting, documentation of fitting, preservation of
fitting, Wesselsky’s mill
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ÚVOD
Ve své bakalářské diplomové práci se zabývám průzkumem, dokumentací a
ochranou in situ dochovaných historických kovových prvků oken a dveří, které jsou
demonstrovány na konkrétním, víceméně náhodně zvoleném objektu, kterým je areál
staveb vodního mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder. Cílem práce je také znovu
poukázat na stavebně-historickou hodnotu těchto drobných architektonických prvků a
důležitost jejich ochrany.
Tvar a výzdoba kování výplní okenních a dveřních otvorů doznaly v průběhu
svého vývoje změn, které v podstatě kopírují vývoj samotné architektury. Právě proto
jsou i poměrně dobře datovatelnými prvky, které nám můžou napovědět nejen o stáří
oken a dveří, ale i o vývoji celé stavby. Tyto drobné stavební prvky jsou však spolu
s dosluhujícími historickými okny a dveřmi masově nahrazovány novými konstrukcemi,
a nenávratně tak mizí. Jako nejdůležitější úkol se proto v současné době jeví jejich
rozpoznání a dokumentace.
Jelikož dosud neexistuje metodika pro podrobnou dokumentaci zaměřenou
přímo na stavební kování, přicházím v práci s návrhem vlastní metodiky. Každý typ
kování byl zaevidován a podrobně zdokumentován formou jednotných katalogových
listů, které obsahují fotografickou a výkresovou dokumentaci, informace o
typologickém určení, dataci, informace o materiálu, technologiích výroby, povrchových
úpravách a aktuálním fyzickém stavu. Aby kování nebylo vytrženo z kontextu vlastních
výplní okenních a dveřních otvorů, je katalog kování propojen se zjednodušenou
dokumentací těchto výplní.
Výstupem průzkumu a dokumentace je pak návrh ochrany: jakýsi návod, jak o
stavební kování pečovat, resp. navržení režimu pro jeho údržbu a navržení
konzervátorsko-restaurátorského zásahu pro kusy, které jsou akutně ohroženy masivní
degradací.
Krom kapitol, které se zabývají stavebním kováním a jeho ochranou přímo na
mlýně Wesselsky, jsem zařadil do obsahu práce i kapitolu, která se zabývá stavebním
kováním obecně. Doufám, že toto teoretické shrnutí bude pro čtenáře přínosné, pomůže
mu lépe pochopit následující kapitoly a umožní hlouběji nahlédnut do celé
problematiky.
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1. MLÝN WESSELSKY
1.1 Základní informace o objektu
Obec: Odry – Loučky
Okres: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
Rejstříkové číslo kulturní památky: 50055/8-3990
Název památky: Areál vodního mlýna s jeho částmi a pozemky
Bližší označení umístění památky: 2009: s pozemky parc. č. 334/1, 334/2, 335/1,
335/2, 338, 693/1 (část), 693/2 (část), 693/3, 336/1, 336/2 k. ú. Loučky nad Odrou (viz.
jednotlivé objekty)1
Vlastník: Král Jaroslav a Králová Věra, Česká republika (viz. jednotlivé objekty)

Mlýn Wesselsky je významnou technickou památkou: jedním z mála
dochovaných vodních mlýnů s úplným technologickým vybavením poháněným
vodními koly na území Moravskoslezského kraje.2
Areál vodního mlýna, který počal vznikat v polovině 17. století, byl v minulosti
hojně upravován a rozšiřován, dodnes si ovšem zachoval nejen svoji autenticitu, ale také
svoji jedinečnou atmosféru. Jedná se o mimořádně hodnotný, ojediněle dochovaný
areál

mlýna,

který

se

naprosto

nezastupitelně

podílí

na

urbanistickém

a

architektonickém formování oderského regionu.3
Z iniciativy současných vlastníků probíhá již zhruba 15 let postupná obnova
jednotlivých objektů, která je šetrná k památkové i kulturní hodnotě celého areálu.
Jedním z jejich cílů je zpřístupnění této jedinečné technické památky veřejnosti.
1

Archiv NPÚ (Národní památkový ústav), ÚOP (územní odborné pracoviště) v Ostravě, Evidenční list
nemovité kulturní památky r. č. 50055/8-3990, areál vodního mlýna s jeho částmi a pozemky, zpracovala
Libuše Svátková v roce 1995, reidentifikaci provedl Libor Telařík v roce 2007, revizi provedla Jana
Koudelová v roce 2009. „Na starším evidenčním listu jsou uvedeny pouze parcely č. 334, 335. V textu
prohlášení MK ČR jsou uvedeny parcely číslo: 334, 335, 336, 338, 693 (část). Parcela číslo 336 byla
rozdělena na 336/1 a 336/2. Parcela číslo 334 byla rovněž rozdělena na 334/1 a 334/2, stejně jako parcela
číslo 335 na 335/1 a 335/2. V případě parcely číslo 693 došlo také k jejímu rozdělení, kterému v rámci
popisovaného areálu nemovité kulturní památky aktuálně odpovídají parcely číslo 693/1, 693/2 a 693/3.“
2
tamtéž
3
Ministerstvo kultury ČR, Text prohlášení areálu vodního mlýna za kulturní památku r. č. 50055/8-3990,
zpracováno oddělením ochrany kulturních památek roce 1999.
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1.2 Historie objektu
První písemná zmínka o vodním mlýnu v Loučkách pochází z roku 1571, kdy ho
předal Jan Tomáš ze Zvole a z Goldštejna do vlastnictví Paulu Schwarzovi. Do té doby
patřil mlýn místní rychtě.4
Jako další majitel se uvádí roku 1600 Jiří Willischer, který však mlýn nevlastnil
příliš dlouho, protože podle oderské matriky už roku 1616 umírá další mlynář, Martin
z Louček.5 Po Martinovi vlastnil mlýn Stenzel Müller.
Další písemná zmínka je z roku 1650, kdy mlýn náležel vrchnosti.6 Ta jej brzy
prodala Jakubu Kutcherovi, od něhož přešel na Georga Kutchera, který zemřel roku
1984, a od něj zase na Martina Hünela, který ho poté vlastnil do roku 1688. Vdova po
Martinu Hünelovi prodala mlýn v roce 1693 za 350 tol. Hansi Weigelovi. Roku 1723
přešel za 350 tol. na jeho syna Martina Weigela, kterému roku 1742 Franz Leopold,
hrabě Lichnovský, potvrdil staré privilegium z roku 1571, které tehdy vydal Jan Tomáš
ze Zvole. Tím byl urovnán spor, který vypukl mezi Martinem Weiglem a
jakubčovickým mlynářem Vesselským. Když roku 1747 Martin Weigel zemřel, ve
mlýně ještě deset let hospodařila jeho žena a teprve roku 1457 prodala mlýn svému
synu Karlu Weigelovi. Ten v roce 1762 prodal mlýn jakubčickému dolnímu mlynáři
Janu Vesselskému, který ho koupil pro svého syna Valentina za 1000 tol. Po
Valentinovi Vesselském převzal mlýn v roce 1797 jeho syn Lorenz Vesselský za 2000
zl. rýnských.7
Mezi mlynářem Lorenzem Vesselským a vrchností v Odrách bylo uzavřeno
porovnání. V mlýnském náhonu směl chytat ryby, na opravy hrází mu dávala vrchnost
potřebné potahy i robotníky a také jakubčovický mlynář byl povinen pomáhat. Vrchnost
mlynáři dopravovala mlýnské kameny, které si koupil, i dřevo na zařízení mlýna, dávala
také čistit mlýnskou strouhu. Pokud se jedná o pilu, jež byla u mlýna, uzavřel mlynář
Vesselský s vrchností roku 1820 následující smlouvu: 1. Přívod vody budou udržovat
společně, protože voda je společným majetkem. 2. Panský náhon k pile dá zhotovit
vrchnost na své náklady, mlynář bude udržovat na své náklady své tři dřevěné žlaby a
opěrnou zeď proti zahradě, hráze mlýnského náhonu vlevo od pily. Jelikož oba žlaby
4

ROLLEDER, Anton: Dějiny města a soudního okresu Odry. Styer 1903. Odry 2002, s. 108.
SOLNICKÝ, Pavel: Vodní mlýny na Moravě a ve Slezsku I. Bílovecko, Bruntálsko, Hlučínsko,
Krnovsko, Novojičínsko, Odersko-Fulnecko, Opavsko a Vítkovsko. Praha 2007, s. 102.
6
tamtéž, s. 103.
7
ROLLEDER, A.: Dějiny... 1903, s. 238.
5
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jsou spojeny, trámy poskytne vrchnost bezplatně. 3. Jako odškodné za zastavení pily,
které mlynář zavinil tím, že opomenul opravit svůj náhon, zaplatí do vrchnostenské
pokladny 50 zl. Mlynář Lorenz Wesselský zemřel roku 1831.8
Dalším majitelem mlýna v Loučkách byl Lorenzův syn Josef, po něm roku 1854
Ferdinand I. Wesselský, který ho přenechal svému synovi Ferdinandovi II.
Wesselskému. Ferdinand II. Wesselský se dokonce stal roku 1899 starostou obce.
Posledním mlynářem z rodu Wesselských v Loučkách byl Ferdinand František
Wesselský (narozený roku 1888), který tragicky zahynul na konci druhé světové války.
Zbytek jeho rodiny byl vysídlen do Německa, kde rod dále pokračuje.9
Po válce převzal mlýn Hubert Pazdera, který byl s rodinou Wesselských
spřízněn přes svou matku. Mlynářská činnost ovšem už nebyla obnovena. Mlýn do roku
1947 vyráběl elektrickou energii pro část obce a do začátku padesátých let příležitostně
šrotoval. V roce 1953 začaly být hospodářské budovy mlýna využívány místním
zemědělským družstvem (JZD využívalo budovy až do roku 1983). Na konci
padesátých let byl Hubert Pazdera přinucen ukončit soukromé hospodaření a vstoupit do
JZD. V současné době je majitelkou většiny usedlostí starší dcera Huberta Pazdery,
Věra Králová.10

Obr. Areál mlýna zachycený na císařských otiscích prvního stabilního katastru (1836) 11
v porovnání se současnou katastrální mapou12.
8

ROLLEDER, A.: Dějiny... 1903, s. 390.
SOLNICKÝ, P.: Vodní mlýny... 2007, s. 105.
10
tamtéž, s. 106.
11
Zdroj: URL: http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_main_02_index.html (adresa platná k 1. 2.
2010).
12
Zdroj: URL: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/Mapa.aspx?typ=KU&id=656534 (adresa platná k 1. 2. 2010).
9
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1.3 Stavebně-architektonický popis objektu
Dne 18. 8. 1999 prohlásilo Ministerstvo kultury ČR na základě návrhu
Památkového ústavu v Ostravě ze dne 29. 6. 1995 areál vodního mlýna v Loučkách za
kulturní památku.13 V textu tohoto prohlášení jsou části areálu označeny jako: 1)
budova vodního mlýna, 2) brána, 3) hospodářské stavení, 4) víceúčelový jednopatrový
dům, 5) vodní kola, systém náhonů, 6) stodola. V novém evidenčním listu nemovité
kulturní památky z roku 2007 byly v rámci určení a popisu areálu vodního mlýna
terminologicky upřesněny jeho jednotlivé části, které označením odpovídají platnému
třídníku funkčních typů. Označení v evidenčním listu z roku 2007 je: 1) vodní mlýn, 2)
brána, 3) jiná zemědělská stavba, 4) jiná zemědělská stavba, 5) vodní kanál, 6) stodola.
V současné době se usiluje o prohlášení za kulturní památku i u dalších objektů v
areálu, na které se v roce 1999 „zapomnělo“. Jedná se o budovu bývalého výměnku,
druhou bránu, most a další část vodního kanálu.14
Objekty památky:
1) budova vodního mlýna (budova A)
2) brána – východní
3) hospodářské stavení (budova C)
4) jednopatrový víceúčelový dům (budova B)
5) vodní kanál
6) stodola (budova D)
Z návrhu na rozšíření prohlášení nemovité kulturní památky:
7) budova bývalého výměnku s chlévy (budova E)
8) brána – jižní
9) most
10) část vodního kanálu

13

Ministerstvo kultury ČR, Text prohlášení areálu vodního mlýna za kulturní památku r. č. 50055/83990, zpracováno oddělením ochrany kulturních památek roce 1999.
14
„Doprohlášením“ zbývajících objektů se zabývá Mgr. Jana Koudelová z NPÚ-ÚOP Ostrava, která
laskavě poskytla potřebné podklady.
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Obr. Zakreslení jednotlivých objektů památky v katastrální mapě.15

1) Budova vodního mlýna
č. p.: 152
umístění: parcela č. 334/1 k. ú. Loučky nad Odrou
vlastník: Král Jaroslav, Králová Věra

Obr. Vodní mlýn, pohled z východní (fotografie vlevo) a severozápadní strany
(fotografie vpravo).
Budova je obdélného půdorysu a stojí volně16, východním průčelím směrem
k silnici. Je jednopatrová, zděná, omítaná, zastřešená polovalbovou střechou.
15

Zdroj: URL: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/Mapa.aspx?typ=KU&id=656534 (adresa platná k 1. 2. 2010),
s vlastním vyznačením objektů.
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Původně hladká, natíraná vápenná omítka byla nahrazena ve druhé polovině 20.
století na východním a severním průčelí strukturovanou, pohledovou omítkou. Podle
dobové fotografie (přelom 19. a 20. století)17 a obrazu (patrně rok 1944)18 byla fasáda
východního průčelí členěna korunní profilovanou římsou a lisenovými rámy.
Zjednodušenými lisenovými rámy je členěna i dnes a na severním průčelí se dochovala i
korunní profilovaná římsa. V jižním průčelí se štítem nad vodním náhonem zůstala do
nedávné doby zachována plastická výzdoba fasády v podobě plochých šambrán
s klenákem, které lemují okenní otvory.19 Zdivo celé budovy je převážně cihlové, nižší
partie smíšené s převahou kamenných kvádrů.20
Okna na průčelí východním (4 okenní osy) a severním (3 okenní osy) jsou
dvoukřídlá, nečleněná, dovnitř otvíravá (podle fotografie a obrazu byla do poloviny 20.
století dvoukřídlá, členěná na 6 tabulek, ven otvíravá), na ostatních stranách (jižní – 4
okenní osy, západní – 5 okenních os) včetně zděných štítů se dochovala dvoukřídlá,
šestičlenná, ven otvíravá okna (pouze v řadě čtyř oken na jižním průčelí těsně nad
náhonem jsou okna dvoukřídlá, členěná na 8 tabulek a dovnitř otvíravá). Oba zděné
štíty jsou opatřeny trojicí oken v sestavě 2 + 1. Při detailním průzkumu výše zmíněné
fotografie se zdá, že štíty byly ještě na přelomu století bedněné a bez oken.
Ve východním průčelí jsou hlavní, masivní, reprezentativní dvoukřídlé dveře
rámové konstrukce s obdélným, mírně klenutým nadsvětlíkem. Další dvojice dveří je na
západní straně, jedny do bedněné verandy, která je kombinovaná s venkovním
dřevěným schodištěm s vyřezávaným zábradlím vedoucím do patra, kde jsou dveře
druhé. Oboje dveře jsou jednokřídlé a rámové. Poslední dveře jsou jednokřídlé,
svlakové konstrukce a nacházejí se na jižní straně nad náhonem.
Polovalbová střecha je kryta čtvercovými šablonami z přírodní břidlice,
kladenými na koso. Střecha je na východní straně opatřena sedlovým vikýřem
s dvoudílným, šestičlenným, dovnitř otvíravým oknem (fotografie z přelomu století

16

Na budovu navazuje pouze dvojice zděných bran – první uzavírající areál z východu, druhá z jihu.
Fotografie Mlýn a pila v Loučkách. Pravděpodobně z přelomu 19. a 20. století. Z knihy ROLLEDER,
A.: Dějiny... 1903, s. 146. Viz příloha.
18
Olejomalba – patrně rok 1944. Soukromé vlastnictví. Reprodukce na obálce knihy SOLNICKÝ, P.:
Vodní mlýny... 2007. Viz příloha.
19
REI Telařík, L., 2007. Stav ještě z roku 2007. Dodnes se zachovala pouze jedna ze šambrán (levé okno,
první patro).
20
Týká se to jižního a zčásti západního průčelí, kde je zdivo obnažené, o jiných částech to bez dalšího
průzkumu nemůžeme tvrdit.
17

18

ukazuje situaci s šesti pultovými vikýřky ve dvou řadách). Na západní straně střechy je
jeden pultový vikýř a ústí zde neomítnutý komín zděný z cihel.
Stropy v mlýnici i obytné části jsou trámové. V mlýnici je zachováno kompletní
mlecí zařízení a torzo vodní elektrárny v podobě mramorové rozvodné desky
elektrického rozvaděče a několika elektrických generátorů. V prostoru lednice zůstala
zachována torza dvou dřevěných vodních kol s horním dopadem vody, která sloužila
k pohonu mlýna a později k pohonu malé vodní elektrárny.21 Torza vodních kol byla
v nedávné době nahrazena funkční replikou celého systému kol.
2) Brána – východní
umístění: parcela č. 334/1 k. ú. Loučky nad Odrou
vlastník: Král Jaroslav, Králová Věra

Obr. Brána – východní, pohled ze západu (ze dvora).

Jedná se o bránu na východní straně areálu, která přiléhá z jedné strany k budově
mlýna a z druhé strany k hospodářskému stavení. Je tvořena dvěma pilíři nesoucími
překlad. Na fotografii, ukazující stav z přelomu století, je vidět, že byla klenutá.22 Brána
je zděná, omítaná, zastřešená sedlovou střechou, která je krytá čtvercovými šablonami
z přírodní břidlice kladenými zčásti rovně, zčásti na koso.

21

Archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě, Evidenční list nemovité kulturní památky r. č. 50055/8-3990, areál
vodního mlýna s jeho částmi a pozemky, zpracovala Libuše Svátková v roce 1995, reidentifikaci provedl
Libor Telařík v roce 2007, revizi provedla Jana Koudelová v roce 2009.
22
Fotografie Mlýn a pila v Loučkách. Pravděpodobně z přelomu 19. a 20. století. Z knihy ROLLEDER,
A.: Dějiny... 1903, s. 146. Viz příloha.
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3) Hospodářské stavení
umístění: parcela č. 334/1 k. ú. Loučky nad Odrou
vlastník: Král Jaroslav, Králová Věra

Obr. Hospodářské stavení, pohled z jihu z okna 4. nadzemního podlaží budovy mlýna.

Jedná se o hospodářský zděný, omítaný objekt tvaru písmene T, krytý sedlovými
střechami, na jihu s polovalbou. Severní křídlo je průjezdné, střední trakt uzavřený a
jižní trakt otevřený do dvora (slouží tak k úschově vozů, nářadí atd.). Severní křídlo je
částečně bedněné a má zděnou štítovou stěnu se slepými okny. Objekt stojí volně,
z jedné strany však na něj přiléhá východní brána. Střecha je krytá čtvercovými
šablonami z přírodní břidlice kladenými na koso. Střecha jižního traktu je opatřena
trojicí vikýřů (jedním velkým a dvěma malými pultovými). Štít jižního traktu je pokryt
břidlicí, štít středního traktu je bedněný. Ve středním traktu jsou valené klenby
s výsečemi a placková klenba, ostatní stropy objektu jsou trámové. Na podlaze chléva
jsou kamenné a cihelné dlažby, zachovaly se i původní kamenné žlaby.23

23

Archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě, Evidenční list nemovité kulturní památky r. č. 50055/8-3990, areál
vodního mlýna s jeho částmi a pozemky, zpracovala Libuše Svátková v roce 1995, reidentifikaci provedl
Libor Telařík v roce 2007, revizi provedla Jana Koudelová v roce 2009.
NOVOSAD, Jaroslav: Vodní mlýn Wesselsky – Odry, Loučky. In: Vodní mlýny. Sborník referátů ze
semináře. Vysoké Mýto 2002.
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4) Jednopatrový víceúčelový dům
umístění: parcely č. 334/1, 693/3, 335/2 k. ú. Loučky nad Odrou
vlastník: Král Jaroslav, Králová Věra (parcely č. 334/1, 335/2); Česká republika
(parcela č. 693/3)

Obr. Jednopatrový víceúčelový dům, pohled z jihovýchodu z okna ve 4. podlaží budovy
mlýna (fotografie vlevo) a z jihu (fotografie vlevo).

Stavba je v podstatě tvořena dvěma objekty, které spojuje krátké křídlo tvořící
most přes náhon. Větší část stavby tvoří jednopatrový objekt, který zadní stěnou přiléhá
k náhonu. Je to zděná omítaná stavba obdélného půdorysu. Hladká natíraná fasáda je ze
strany do dvora členěná korunní, profilovanou římsou a okny o deseti osách. Okna
v prvním patře jsou dvojitá, dvoukřídlá, členěná na 6 okenních tabulek. Většina
ostatních oken v této části objektu jsou malá, průmyslová vyklápěcí okna dělená na 5
tabulek. Ze strany do dvora je 8 dveřních otvorů (3 z nich se segmentovými záklenky),
které jsou opatřeny dveřmi, většinou rámové konstrukce. Ze strany náhonu je 8
průmyslových oken z přízemí a 3 výše popsaná dvojitá okna v patře. Součástí objektu je
i zděný suchý záchod, který na jihu přiléhá k budově. Střecha je z části valbová, z části
sedlová, krytá čtvercovými šablonami z přírodní břidlice, kladenými na koso. Na straně
do dvora jsou 2 pultové vikýře. V přízemí se vyskytují ploché stropy, pruské klenby i
valené klenby do traverz.
Objekt stojící za náhonem i s propojovacím křídlem je přízemní, zděný,
omítaný. Okna jsou většinou dvoukřídlá, šestičlenná, ven otvíravá a dveře rámové.
V sedlové střeše kryté břidlicí je několik střešních oken, v bedněném štítě jsou 2
dvoukřídlá nečleněná okna (provedena půdní vestavba). Celý objekt sloužil zčásti jako
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ubytování pro čeledíny, zčásti se využíval jako sýpka, jako maštal pro koně i jako
skladiště.24

5) Vodní kanál
umístění: parcely č. 693/1, 693/2 k. ú. Loučky nad Odrou
vlastník: Česká republika

Vodní náhon je napájen vodou z řeky Odry a vede v délce asi 3 kilometrů
z Jakubčovic. Do řeky Odry se vrací asi po 200 metrech za mlýnem v Loučkách.
V minulosti sloužil k pohonu nejen mlýnu v Loučkách, ale i dalších dvou vodních děl
v Jakubčovicích. Koryto je v areálu mlýna zpevněno zdivem z lomového kamene,
kladeného do cementové malty. Hydroizolace je tvořena vrstvou udusaného jílu.
V úrovni mlýnice jsou dřevěné vantroky, které přivádějí vodu ke dvěma kolům mlýna.25

6) Stodola
umístění: parcela č. 335/1 k. ú. Loučky nad Odrou
vlastník: Král Jaroslav, Králová Věra

Obr. Stodola, pohled ze severozápadu.

Stodola je pilířové konstrukce, obdélného půdorysu s kolmo přisazeným nižším
obdélným traktem kurníku/skladiště. Celý objekt je zastřešen dvěma navzájem kolmými
sedlovými střechami, které jsou kryty čtvercovými eternitovými šablonami kladenými
24

Archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě, Evidenční list nemovité kulturní památky r. č. 50055/8-3990, areál
vodního mlýna s jeho částmi a pozemky, zpracovala Libuše Svátková v roce 1995, reidentifikaci provedl
Libor Telařík v roce 2007, revizi provedla Jana Koudelová v roce 2009.
25
tamtéž
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rovně. Neomítané pilíře jsou zděné z cihel, plochy mezi nimi jsou bedněné. Mezi
mlýnicí a stodolou je nově zrekonstruovaná dřevěná, sedlově zastřešená a břidlicí
pokrytá konstrukce, nesoucí transmisní hřídel, která je ve stodole využita k pohonu
zemědělských strojů.26

7) Budova bývalého výměnku s chlévy
č. p.: 151
umístění: parcela č. 334/2 k. ú. Loučky nad Odrou
vlastník: Král Jaroslav, Králová Věra

Obr. Bývalý výměnek s chlévy, pohled z jihovýchodní strany.

Budova se nachází v severozápadní části areálu mlýna a je užitně rozdělena na
západní hospodářskou část a východní obytnou. Je to samostatně stojící, přízemní zděná
omítaná stavba, vybudovaná na půdorysu písmene L. Okenní otvory východní fasády
jsou orámovány plochými šambránami s klenáky. Plocha fasády je doplněna lisenovým
rámem. Střešní rovina je z východní strany prolomena vyzděným štítem v úrovni střední
okenní osy fasády.
Okenní otvory jižní fasády jsou orámovány šambránami s klenáky pouze v horní
třetině, stejně jako dva okenní otvory v přízemí severní fasády. Ve štítu severní fasády
je jen jedno okno, ve zbylé části průčelí jsou menší okenní otvory s dřevěnými
výplněmi, členěnými do kříže.
Ze dvora je jižní fasáda prolomena třemi vstupy. Dva vedou do hospodářské
části objektu a jeden je hlavním vstupem do obytné části, krytý přístřeškem dřevěné
26

tamtéž
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konstrukce. V hlavním vstupu jsou osazeny nové, jednokřídlé dřevěné rámové dveře
s prosklenými výplněmi a nadsvětlíkem. Jižní fasáda je dále prolomena dvěma okny
s novými

dřevěnými

výplněmi,

členěnými

do

písmene

T.

Plochu

fasády

v hospodářském úseku pak prolamují dvě malá okna, z nichž jedno je bez výplně, stejně
jako vstupy do této části. Malé okno nalevo od hlavního vstupu je opatřeno novou
dřevěnou výplní, členěnou do kříže, a zvenku je zajištěno železnou mříží. Nad tímto
oknem se nachází otvor na půdu, který je ponechán bez výplně. Západní fasáda je
prolomena pěti menšími dřevěnými okny, které jsou zajištěny železnými mřížemi.
Budova

je

završena

dvěma

sedlovými

střechami,

krytými

šedými

azbestocementovými čtvercovými šablonami, kladenými na koso. Nad střešní rovinu
vystupuje komín z režného cihlového zdiva.
Prostory obytné části

jsou většinou plochostropé, pouze chodba a zadní

severozápadní místnost jsou zaklenuty segmenty do traverz a valenou segmentovou
klenbou. Dvě místnosti západně od schodiště jsou zaklenuté plackami a horizontálně
oddělené úzkou chodbou, rovněž završenou plackovou klenbou s pasy, kterou se
původně vstupovalo do chlévů. Východní místnost chlévů je završena třemi poli
plackové klenby na pasech. Západní místnost bývalých chlévů je završena pěti poli
segmentové klenby do traverz.27

8) Brána – jižní
umístění: parcela č. 334/1 k. ú. Loučky nad Odrou
vlastník: Král Jaroslav, Králová Věra

Obr. Brána – jižní, pohled od jihu.
27

Archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě, Sbírka příloh k areálu vodního mlýna s jeho částmi a pozemky, Text
návrhu na rozšíření prohlášení nemovité kulturní památky r. č. 50055/8-3990, zpracovala Jana Koudelová
v roce 2009.
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Jedná se o obdobu výše popsané východní brány. Západní pilíř brány je z větší
části zapuštěn do zděné konstrukce zmiňované hospodářské stavby. Oba bíle natřené
pilíře mají mírně předsazené sokly a zesílenou horní část, do níž jsou uloženy trámy
dřevěného překladu. V soklech jsou z vnitřních stran vezděny části mlýnských kamenů,
které určují možnou šířku průjezdu branou. Bránu uzavírala dvoukřídlá dřevěná vrata
točnicové konstrukce. V současnosti je osazen na západním pilíři fragment jednoho
z křídel.28
9) Most
umístění: parcela č. 341, 51/1 k. ú. Loučky nad Odrou
vlastník: Král Jaroslav, Králová Věra; město Odry

Obr. Most, pohled ze severozápadu.

Tento most spojuje břehy mlýnského náhonu, v současnosti přes něj vede obecní
komunikace. Most je vybudován z lomového kamene a završen valenou klenbou ze
stejného materiálu. Břehy po obou stranách náhonu jsou v bezprostřední blízkosti mostu
zpevněny kameny, loženými na plocho do terénu.29

28
29

tamtéž
tamtéž
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10) Část vodního kanálu
umístění: parcela č. 693/2 k. ú. Loučky nad Odrou
vlastník: Česká republika
Jedná se o úsek vodního náhonu, který se v současnosti nachází již mimo areál
kulturní památky a směřuje dále ke kamennému mostu. Obě stěny koryta jsou částečně
zpevněny lomovým kamenem.30

30

tamtéž
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2. STAVEBNÍ KOVÁNÍ

2.1 Vymezení pojmu
Pojmem stavební kování se v širším smyslu rozumí všechny kovové konstrukční
prvky, které se vyskytují na objektu. V tomto širším smyslu označuje dveřní a okenní
kování, zábradlí, mříže, spojovací materiál (jako hřeby, šrouby, matky a kramle), ale
například i různá táhla a podobné konstrukce ztužující stavbu. Vyjmenované prvky
mohou mít podobu buď čistě účelných výrobků, nebo výtvorů majících vyšší estetické
ambice a řadících se tak do kategorie umělecko-řemeslné. Tato kování nejsou, jak by se
podle názvu mohlo zdát, jen pracemi kovářskými, ale především zámečnickými. Rozdíl
mezi těmito řemesly se občas stírá, a tak hlubší proniknutí do problematiky
zprostředkovává následující kapitola o historii výroby stavebního kování.
V největší a tvarově nejrozmanitější míře se stavební kování uplatňuje na
výplních okenních a dveřních otvorů a v užším slova smyslu se pojem stavební kování
chápe právě jako kování oken a dveří. Jednotlivé konstrukční prvky okenního a
dveřního kování doznaly v průběhu staletí určitých změn v tvarosloví, a tak jsou i
relativně dobře datovatelné a mohou být dokumentující pro vývoj celé stavby. Ke
zběžnému odhadu stáří dřevěných oken, dveří a obdobných stavebních prvků tak může
posloužit právě jejich kování, zejména použité závěsy.31 Čím lépe tedy tyto prvky
poznáme, tím větší je jejich vypovídací hodnota v kontextu celého objektu.

2.2 Historie výroby
Výrobou stavebního kování se vždy zabývala kovozpracující řemesla, ať již
kovářské nebo v pozdějším období z něj vydělené řemeslo zámečnické. Do jisté míry
bychom mohli do procesu výroby stavebního kování zařadit i lakýrnictví, které kování
spolu s celou výplní opatřilo vrstvami nátěrů a dalo mu tak finální povrchovou úpravu.
Tato řemesla a jejich historii přibližují následující kapitoly.
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2.2.1 Kovářství

Kovářství je kovozpracující řemeslo, které se zabývá tvarováním kujného železa
na kovadlině pomocí kladiva, popřípadě jiného nářadí, většinou za tepla. Je to jedno
z nejstarších řemesel.32 Postupem času se z něj vyvinulo mnoho rozličných odvětví jako
strojnictví, klempířství, kotlářství, nožířství, mečířství, puškařství atd. Jeho počátky
můžeme hledat v dobách, kdy se začala používat a dobývat železná ruda. Zmínky o
kovářích nalézáme již ve Starém zákoně nebo antické mytologii. Egypťané, Asyrové,
Řekové a Římané znali železo dobře a zhotovovali z něj různé hrubší předměty a
nástroje jako kování na lodě, zbraně, pracovní nářadí apod. Pro jemnější práce však
používali jiné kovy, především bronz. Proslulá byla svými železnými výrobky také
Etiopie, která je hojně vyvážela a jejíž domorodí obyvatelé byli tradičně považováni za
vynikající kováře.33
Nejstarší archeologické nálezy na našem území pocházejí z halštatského období
(Býčí skála). V předfeudálním a raně feudálním období zhotovoval kovář asi 80 druhů
výrobků (radlice, motyky, srpy, kladiva, sekery, pily, podkovy, zbraně atd.). Ve
městech pak docházelo ke specializacím a vydělování různých odvětví (zbrojířství,
platnéřství, zámečnictví, kotlářství atd.).34
Používání prvních celoželezných zámků spadá do období vrcholného
středověku. Vyvinuly se ze staroegyptských zásuvných dřevěných zámků, které se do
té doby všeobecně používaly. Přeměna však byla pozvolná. Již Řekové a Římané
vyráběli klíče z bronzu, v pozdějších dobách se objevily železné klíče a pak podložky
pro zámky z železného plechu a železné závorky.35
Velkého významu nabyly kovářské a zámečnické práce použitím v gotické
architektuře. Často se objevuje bohaté kování na dveřích, kaple a chrámové lodě jsou
ohrazovány železným zábradlím a mřížemi. Dalšího zdokonalení a ozdobení našel
rovněž zámek. Plechy zámku se začínají bohatě prolamovat a podkládají se červeným
suknem nebo kůží, aby ornament lépe vynikl. Zámkové štítky a klepadla mají bohaté
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vzory a vyskytují se stále častěji. Jako protikorozní opatření se začíná užívat pocínování
nebo polychromie.36
Vlastnosti kujného železa žhaveného v kovářské výhni a zpracovávaného
kladivem využívalo především stavební kovářství k výrobě kování dveří, mříží atd. Ve
13. století do střední Evropy přišlo z Francie a Anglie umění kout ozdobné články
z rozžhaveného železa do formy. Tím se dosahovalo rychlejšího, sériového a
přesnějšího zpracování detailů. Ve 14. století se mění kovářský styl ve styl zámečnický:
dalo by se říci, že řemeslníci nakládali s železem spíše jako s dřevem, prosekávali je,
pilovali a vzájemně spojovali sponami a nýty. Uplatnily se tu vlivy Blízkého východu,
které zprostředkovalo Španělsko a Sicílie (objevily se geometrické obrazce, trojlisty,
čtverce atd.), zároveň se uplatňuje gotická ornamentika.37
V renesanci se stejně jako jiné předměty z kovu začínají zdobit tausováním a
leptáním i dveřní závěry a zámky. V té době doznal zámek také změny tím, že byl celý
mechanismus položen navrch zámkového plechu, čímž nabyl i nových možností
zdobení. Renesanční kováři a zámečníci mohli již ve své době používat hotové
polotovary jako železo v tyčích, plech a drát, což bylo výrazné usnadnění práce. Ke
konci 15. století byla vynalezena také železná litina, která však prozatím nemohla
konkurovat kovářským a zámečnickým pracím. V baroku to byla znovu architektura,
která kovářství a zámečnictví posunula dále. V roce 1650 se objevil první francouzský
zámek, který se používal v pozměněné podobě do nedávné minulosti. Celý jeho
mechanismus byl ukryt do uzavřené krabice.38
Jen část kovodělných řemesel se vyskytovala přímo ve městě. Většina musela
být z bezpečnostních a hlukových důvodů soustředěna na předměstích nebo širším
okolí, i když souvisela přímo s městskou výrobou.39
Na venkově zůstávalo doménou kováře zhotovování nářadí, nádobí, pantů,
zámků, vah, někdy i umělecky náročnějších předmětů jako domovní a nábytková
kování, mříže a korouhve. Venkovští kováři většinou pracovali v panských nebo
obecních kovárnách, přičemž většinou museli kvůli nedostatečné poptávce mít i vlastní
hospodářství. Kovové výrobky totiž nebyly levnou záležitostí. Až rozvoj hutnictví a
zlevnění výroby v polovině 19. století umožnil větší odbyt a tedy i rozkvět venkovských
36
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kovářů. Ten vyvrcholil na přelomu 19. a 20. století, kdy měla svého kováře téměř každá
vesnice. V pozdějším období však vlivem konkurence počet kováren klesal a venkovští
kováři se soustředili hlavně na opravárenskou činnost. Prosperovat začaly jen strojně
vybavené podniky, které byly schopny plnit specializovaná přání zákazníků a zároveň
zachovávat kvalitu a tovární cenu. Po znárodnění odešla většina kovářů pracovat do
průmyslu nebo do zemědělství. Některé postupy kovářského řemesla se udržují
v dílnách uměleckých kovářů.40
Vesnické kovárny se stavěly především na návsi, později od 18. století
z bezpečnostních důvodů spíše za vesnicí. Strojně vybavené kovářské dílny, s výrobou
podřízenou novým požadavkům odběratelů, měly i několik zaměstnanců a byly za první
republiky prosperujícími podniky. Po únoru 1948 však vesměs zanikly nebo se staly
součástí JZD, komunálních podniků či jiných organizací.41

2.2.2 Zámečnictví

Zámečnictví je kovozpracující řemeslo, které se zabývá opracováním železa
převážně zastudena. Zjednodušeně by se dalo říci, že na rozdíl od kovářů, kteří kují,
sekají a probíjejí, zámečníci řežou, pilují a vrtají. Práce zámečníků byla preciznější než
práce kovářů, i když nářadí se používalo přibližně stejné.42
Dostatečný odbyt umožnil ve městech 14. století specializaci výroby železného
zboží. A tak se od kovářů oddělili jako zvláštní odvětví mimo jiné i zámečníci.43 Vyšli
vstříc poptávce zámožných měšťanů, kteří svůj rostoucí majetek potřebovali nějak
zabezpečit (opatřit své stavení nebo truhlu zámkem a kováním). O zámečnících v
cechovních organizacích máme zprávy již od konce 14. století, zejména z Prahy. Ještě
v 15. století se však kovářství a zámečnictví přísně nerozlišovalo. Zámečníci
zhotovovali zejména zámky, klíče, panty, kliky, kované dveře, mříže, ale také hodiny,
ručnice a pušky. Často bývali ve společném cechu právě s puškaři a hodináři.44
Univerzální kovář ovládal techniku sváření a užíval rozdílné druhy kladiv, dlát,
sekáčů, pilníků a razidel. Specializovaný kovodělný mistr dovedl tepat uměle plech, rýt
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do kovu, vykládat ho jinými kovy atd. Zámečnictví vyžadovalo osvojení si rozličných
technologií a umělecké práce s kovem. Důležitou součástí zámečnictví bylo
zhotovování stavebního kování, podle významu rozdělovaného na: otáčecí a posuvné
(závěsy, čepy), spojovací (rohovníky, stahovače), uzavírací (zámky a závory) a
zabezpečovací (zástrčky, mříže). Celý obor dostal název podle důležitého a technicky
nejnáročnějšího druhu stavebního kování. Zámky se vyráběly visací (závěsné, visuté)
nebo pevné a byla to řemeslně a umělecky dokonalá díla. Zámečnictví ve 14. století
rozvinulo systémy pevných dveřních zámků, které nahrazovaly starší dřevěné zámky
s posuvnou závorou (i když se u hospodářských staveb a zejména na venkově udržely
ještě mnoho staletí). Mimo zámků plnilo podobnou funkci zabezpečovacího zařízení
také kování upravené pro uzavírání z jedné strany (háčky, petlice, zástrče atd.). Další
výrobky sloužily ke snadnějšímu ovládání dveří a oken (kruhy, klepadla, přítuhy atd.).45
Rozkvět zdobených mříží a zámků nastal v období renesance. Od 2. poloviny 17.
století pak zámečníci začali vyrábět celokryté francouzské zámky. V 18. století už ke
své práci využívali prutové železo (tzv. cány), které se vyrábělo jako polotovar
v hamrech.46
O tvorbě v rokoku píše dosti nelichotivě Miloslav Oehm ve své učebnici pro
zámečníky z přelomu 19. a 20. století: „Rokoko zámečnictví nepřineslo mnoho
prospěchu (...) zdá se jako by souměrnost byla schválně opomíjena (...) v pracích se
zrcadlí bizarnost a přepjatost tehdejšího života (...) nehleděno více k účelnosti nýbrž jen
k ozdobě.“47
Ve druhé polovině 18. století se habsburská monarchie nalézala v neuspokojivé
hospodářské situaci. To bylo způsobeno převažujícím agrárním charakterem některých
jejích oblastí a neschopností konkurovat ekonomicky vyspělým velmocem. Neutěšená
situace volala po nápravě, a tak se postupně začaly prosazovat zásady merkantilismu,
který spatřoval východisko v hospodářském podnikání státu, s nímž šla ruku v ruce péče
o rozvoj domácí výroby a domácího obchodu.48 Domácí produkty pak měla před
zahraniční konkurencí chránit cla. Pozvednout výrobu měly manufaktury, na jejichž
rozvoj byli povoláváni zkušení odborníci ze zahraničí, a zároveň měli být podporováni
45
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domácí výrobci, jejichž výroba byla perspektivní,

především z hlediska vývozu.

V letech 1784 a 1785 byly vydány dva dekrety týkající se podpory těch výrobců, kteří
se rozhodli vyrábět zboží předtím výhradně dovážené.
Jak se nová hospodářská politika státu odrazila v zámečnictví a k jakým novým
trendům to postupně vedlo, názorně ukazuje případ uměleckého zámečníka Paula
Renwerse. Ten se roku 1794 obrátil na moravské zemské gubernium v Brně s žádostí o
povolení založení zámečnické továrny s názvem c. k. privilegovaná zámečnická
továrna. Jím vynalezené zámečnické stroje byly schopné vyrábět veškeré části zámků
všeho druhu (včetně francouzských visacích, které se ve velkém množství dovážely),
zároveň i další zámečnické výrobky, jejichž dosavadní ruční výroba byla zdlouhavá a
málo produktivní.49 Koncepce výroby tak měla perspektivně zaručit obchodní úspěch na
domácím i zahraničním trhu, a tak zcela zapadala do plánů nového hospodářského
kurzu. Není tedy divu, že Renwersově žádosti o povolení továrny bylo vyhověno. Aby
jeho zámky byly kvalitativně minimálně na stejné úrovní jako dovážená produkce
z Norimberka, Schmalkald, Švábska nebo lokalit v Dánsku, musel Renwers docílit
precizního čistého provedení, a navíc ještě snížit jejich cenu. Na jím vynalezeném stroji
probíhal výrobní proces tím způsobem, že zámek byl částečně vyražen strojem a
následně sestaven dohromady, přičemž horní a spodní deska se soustružila. Stroj
umožňoval krom zámků i výrobu všech možných typů okenního a dveřního kování.
Všechny zámečnické prvky byly nakonec opatřeny kvalitní politurou, což je odlišovalo
od běžné produkce.50
Rozsálá stavební konjunktura v polovině 19. století, spojená s historismem a
industrializací, přinesla zámečníkům mnoho pracovních příležitostí. Při výrobě
drobného zámečnického výrobku, jakým byl samotný zámek a dveřní či okenní kování,
se čím dál tím víc začínají prosazovat větší zámečnické dílny, které se postupně
rozšiřují a přeměňují v továrny.51 V 19. století byl také učiněn velký pokrok
v kovozpracujícím průmyslu, hlavně ve strojnictví a výrobě suroviny. V roce 1804 byla
vynalezena výroba kujné a roku 1814 tvrzené litiny. Výroba oceli v martinských a ještě
více v bessemerových pecích dosáhla značného zjednodušení, tím i zlevnění a rozšíření
této suroviny.52
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Mnoho mladých zámečnických učňů absolvovalo praxi v německých nebo
rakouských (zejména vídeňských) dílnách. Domů si pak přivezli krom zkušeností i
bohatý spisový a předlohový materiál, který jim posléze sloužil k provádění jejich
profese.53 Ruční práci ve stavebním zámečnictví však začala zatlačovat sériová výroba.
Miloslav Oehm konstatuje: „Pomalu nenajdeme menší dílny, kde hotovily by se potřeby
stavební, jako kování na dvéře a okna, ručně. Veliká konkurence nutí zámečníka užívati
laciných výrobků továrních, které by mu nebylo možno za cenu, za jakou je továrna
nabízí, zhotoviti. Vynalezení všemožných pomocných strojů usnadňuje však i jemu práci
jeho všestraně.“54 Unifikace spojená se sériovou výrobou se nevyhnula ani uměleckému
zámečnictví. „I do zámečnictví uměleckého vnikla výroba strojová, nehledě ku
moderním strojům pomocným, které umožňují zámečníkovi samotnému pomocí jich
vyráběti si s dosti malým nákladem drobnější předměty hromadně. Tak zavedeny do
obchodů zejména strojem tlačené lupeny a růžice, kované ozdobné části ku mřížím i
k jiným uměleckým předmětům kovaným, připravené již ku přinýtování nebo přivaření
na konstrukci mřížovou. Některé továrny dodávají tak dokonale zpracované součástky
mřížové, že možno z nich sestaviti všem estetickým požadavkům vyhovující celek: mříž,
balkon, výplň do dveří, zábradlí na schody, náhrobní mříže a j.“55
Zámečnický mistr Miloslav Oehm s nelibostí komentuje stav zámečnického
řemesla na přelomu století ve své učebnici: „Zámečnictví stavební, které teprve v tomto
století (19.) nabylo svého vlastního významu a v létech sedmdesátých a osmdesátých,
v době největšího stavebního ruchu svého největšího rozvoje, upadá od té doby víc a
více. Hlavní příčinou toho jest tovární výroba všeho druhu kování a v prvé řadě zámků.
Továrny vydávají na trh výrobky za tak báječnou cenu, že s nimi žádný ruční výrobek
soutěžiti nemůže. Ovšem, že výrobky ty dle toho také vypadají, žel jen, že při stavbách,
které většinou spekulativně se provádějí, nezadá se práce řemeslníkům zvlášť, nýbrž
staviteli, který hledí práci řemeslnou dodati co nejlevněji, nehledě právě ku její jakosti.
A tu objevuje se druhá vada, pro kterou zámečnictví stavební upadá, totiž velká
konkurence zámečníků samých, kteří nabízejí svou práci lacino v obavě, aby jim práce
neušla.“56
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Novodobé zámečnictví bychom mohli rozdělit na strojní, umělecké a stavební.
Pozvolný zánik uměleckého zámečnictví nastal v 19. století, kdy kujné železo začala
vytlačovat litina. Na venkově dlouhou dobu nahrazoval práci zámečníka kovář, a tak se
na rozdíl od něj nezapsalo zámečnictví ani do lidové kultury nebo folklorního podání.57
2.2.3 Lakýrnictví

Lakování dveří a oken obstarával lakýrník (neboli fermežník či pakostář). Spolu
s výplní bylo zpravidla přetřeno systémem nátěrů i osazené kování, které tak dostalo
finální povrchovou úpravu, která ho jednak chránila a druhak plnila estetické
požadavky. Do prací lakýrnických se u kovových výrobků nepočítal základní miniový
nátěr, který byl zpravidla povinen dodat sám zámečník.
Do první světové války se výhradně používaly olejové laky vařené se lněným
olejem. K němu se pak přidružil ještě dřevný olej, který byl levnější, zasychá rychleji a
vytváří tvrdší film. Oba se ředily těkavými rozpouštědly, jako je benzin, terpentýnový
olej, benzol atd. Míšením laků s najemno utřenými pigmentovými barvami se vyráběly
tzv. emailové barvy. Jelikož olejové barvy na rozdíl od lihových a celulosových velmi
pomalu schnou (hodiny až dny), zrychloval se proces sušením v lakýrnických pecích.
V první polovině 20. století se již začínají používat laky nitrocelulosové, celuloidové,
celulózo-esterové a nitrolaky.58
Roku 1890 bylo v Čechách na 400 natěračů, lakýrníků a malířů písma proti 700
malířům pokojů, 250 čalouníkům a dekoratérům, 150 pozlacovačům atd. Suroviny se
nakupovaly v malém množství v materiálových obchodech, ve velkém přímo z továren
na barvy, barviva, fermeže a laky. Mísil si je, zřeďoval a připravoval k nátěru však sám
lakýrník.59
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TYLLNER, L. – BROUČEK, S. – JEŘÁBEK, R.: Lidová kultura... 3. svazek. 2007, s. 402.
TEYSSLER, Vladimír – KOTYŠKA, Václav: Technický slovník naučný. Ilustrovaná encyklopedie věd
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59
tamtéž
58

34

2.3 Materiály, povrchové úpravy, technologie výroby
2.3.1 Používané materiály
Materiálem zastoupeným v největší míře bylo v zámečnické či kovářské dílně
bezesporu železo, ať už ve formě kujného železa, ocele nebo litiny.60 Kujné (dříve také
prutové) železo je nejsnáze zpracovatelné. I za studena je ho možné kladivem vytahovat
a ohýbat. „Tento druh železa jest v pravém slova smyslu v dílně zámečnické domovem,
jest zámečníku denní potřebou pro výtečné vlastnosti své při zpracování.“61 Okolo
poloviny 19. století bylo k dostání ve zpracování kovaném, válcovaném nebo taženém.
Nejběžnějším bylo v té době pravděpodobně válcované železo, které bylo k dostání v
různých formách (ploché pásy, čtyřhranné železo, kulaté železo, nýtové železo, plechy,
dráty atd.).62
Z dalších kovů, které zámečník často užíval, stojí za zmínku měď a její slitiny.
Mosaz je při běžné teplotě tažná a poměrně poddajná, má nižší stupeň tavitelnosti než
měď, nepodléhá tolik oxidaci a je tvrdší. V zámečnické dílně se tak používala častěji
než měď, hlavně na nábytkové kování. K dostání byla v tyčích, drátech a plechu.63 Při
výrobě stavebního kování našly své užití i zinek a cín, a to především při pokovování.
Nejmladším kovem, který se ujal v zámečnictví, je hliník, jehož se mnohdy s výhodou
používalo pro jeho lehkost.
Toto je jen velice stručný výčet nejpoužívanějších materiálů. Pro více informací
o jejich použití a typech odkazuji na citované zámečnické příručky z 19. století. Rovněž
odkazuji na současnou literaturu, která popisuje strukturu, vlastnosti a korozní procesy
uvedených kovů a slitin.64
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Tyto tři druhy slitin železa se liší obsahem příměsí, zvláště pak uhlíku (litina: 2,5 – 5 % uhlíku, ocel:
0,6 – 2 %, kujné železo: méně než 0,6 %). Podle dnešní terminologie je i kujné železo považováno za
ocel.
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VEČEŘ, Antonín Otakar František: Zámečnictví. Příruční kniha pro zámečníky stavební a umělecké,
strojníky, továrníky nástrojů, náčiní a strojů jejich. 1. díl: práce zámečnické. Praha 1884, s. 4.
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Tamtéž, s. 6.
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OEHM, M.: Zámečnictví... 2005, s. 55.
64
Základní ucelený přehled poskytuje velmi dobře USTOHAL, V.: Kovy a slitiny. Studijní text pro
restaurátory a konzervátory muzejních sbírek. Brno 1992.
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2.3.2 Technologie výroby
Materiálu se dával požadovaný tvar běžnými pracovními postupy a prostředky
jako řezáním, stříháním, vrtáním, pilováním a ohýbáním (za studena) nebo kováním na
kovadlině, sekáním a probíjením (za tepla). Způsoby spojení se pak také rozdělují podle
toho, jestli se provádějí za tepla, nebo za studena. Ve stavebním zámečnictví se ze
studených spojů používalo především nýtování, čepování nebo šroubová spojení.
Mezi způsoby zpracování materiálu za tepla patří spojování svářením nebo pájením a
lití do forem. Při kovářském sváření se rozžhaví více kusů železa do běla a v tomto
změklém stavu se ranami kladiva spojí v jeden. Tímto způsobem se dobře spojuje
především železo s nízkým obsahem uhlíku. Pájení se používá v případech, kdy není
možné užít sváření, nebo u kovů, které svařovat nelze, jako jsou mosaz, cín, hliník,
olovo nebo zinek. Pájka musí vlastnostmi a složením odpovídat pájenému materiálu
(měď a mosaz se pájí cínem a mosazí, železo cínem, mědí a mosazí, zinek cínem atd.).
Důležitým způsobem zpracování kovu při výrobě stavebního kování bylo také lití.
Zámečník měl většinou ve své dílně prostředky na lití pouze měkkých kovů, jako je
mosaz, bronz, zinek cín nebo olovo, železné předměty si musel nechat lít ve
slévárnách.65

2.3.3 Povrchové úpravy
Materiály používané k výrobě stavebního kování, zvláště pak železo, podléhají
vlivem působení okolního prostředí korozi.66 Tato jejich vlastnost byla vždy dobře
známa, a tak se prodloužení jejich životnosti dosahovalo různými povrchovými
úpravami, které mnohdy plnily i estetickou funkci.
Nejvíce rozšířenou úpravou bylo natírání barvami na olejové bázi, což je směs
oleje (nejčastěji lněného) a určitého, na prášek utřeného barviva (pigmentu). Barva po
natření schne vlivem chemické změny oleje, který na vzduchu tvrdne, přičemž zrna
pigmentu umožňují přístup kyslíku i ke spodním vrstvám oleje. Mezi nejpoužívanější
barviva patřily výtažky z cínu, olova nebo zinku67, koks, grafit, saze atd. V minulosti
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Více v dobových příručkách pro zámečníky: OEHM, M.: Zámečnictví... 2005, s. 31 - 45. VEČEŘ A.:
Zámečnictví.... 1. díl. 1884, s. 15–27.
66
Více v USTOHAL, V.: Kovy... 1992.
67
Především minium neboli suřík. Chemickým názvem tetraoxid diolovnato-olovičitý.
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používanou metodou bylo také opálení nad ohněm, předmět se předtím natřel lněným
olejem nebo ohřátým roztokem dusičnanu měďnatého.68
Prostředkem zabraňujícím korozi bylo i natírání různými tuky a vosky, které se
však pro svou neodolnost povětrnostním podmínkám používaly spíše na zakryté strojní
součástky.69
Další povrchovou úpravou je potahování jinými kovy. K pokovování (ať už
galvanickému nebo studenou cestou) železa se používalo především zinku, cínu, zlata,
mědi nebo niklu.
Hojně využívanou kovářskou úpravou železa bylo v minulosti černění.70
Provádělo se tak, že se dobře očištěný a odmaštěný předmět potřel směsí měděnky
(uhličitanu měďnatého), octa a popřípadě dalších přísad, zahřál se do červena a rychle
smočil v octanu měďnatém.71

2.4 Typologie a terminologie
Kování, jimiž se osazují výplně okenních a dveřních otvorů, mají mnoho tvarů a
podob. Podle funkce je rozdělujeme v zásadě na závěsy (lidově řečeno panty), zámky,
klíčové štítky a kliky, závěry a přítuhy.
Závěsy se rozdělují na vnější kované a vnitřní (zapuštěné). Vnější kované se
přibíjejí na svrch výplně a patří mezi ně závěsy horizontální, které se pro svou
jednoduchost používají zejména ve vesnickém prostředí prakticky dodnes (jednou z
nejoblíbenějších variant ukončení byl tvar listu). Dále jsou to závěsy vertikální, které
zejména u dveří v baroku často dosahovaly složitých rozvilinových tvarů. Vertikální
závěsy oken bývaly naopak většinou velice jednoduchého plochého tvaru. Propojením
vertikálního a horizontálního závěsu vznikl závěs křížový, který se s výhodou užíval
hlavně u dveří těžší konstrukce. Křížení železných pásů bylo zejména v klasicismu
často kryto ozdobným plechem. Posledním typem vnějších kovaných závěsů je závěs
úhlový neboli rohový, který se používal u oken.
Od 18. století se objevují první vnitřní (zapuštěné) závěsy, které jsou do rámu
dveří nebo oken zadlabány a zajištěny železnými čepy. Tyto závěsy vynikaly profilací
svých ukončení, podle kterých se dají poměrně dobře datovat.
68

OEHM, M.: Zámečnictví... 2005, s. 45 - 48.
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Zámky rozdělujeme na vnější a pozdější vnitřní (zapuštěné). Nejstarší zámky
podle Petráně rozdělujeme na dva typy: německý, u kterého se klíč otáčel o čtyři pětiny
kruhu a nebylo jej možno po otevření zámku vyjmout, a francouzský, kde se klíč otáčel
o 180 stupňů a po otevření dveří ho bylo možné vyjmout zpět.72 Od 17. a 18. století se
začíná mechanismus zámku ukrývat do skříně, která se od poloviny 18. století stále více
zjednodušuje a zplošťuje do tvaru obdélníku. Později se zejména u náročněji řešených
interiérů začíná upouštět od krabicových zámků a jejich mechanika se zprvu částečně,
později úplně zapouští do rámu dveřní konstrukce. Stále se však používaly krabicové
zámky, které se podle tehdejší terminologie rozdělují na německé (z krabice vyčnívá
nepřekrytá závorka a západka) a francouzské (na vnitřní straně je závorka a západka
oplechována tak, že není vidět).73
Kliky a kličky rozeznáváme od jednoduchých kovaných, tzv. tyčových, nebo
složitěji přehýbaných a tvarovaných, až po litinové nebo mosazné s nejrůznější
výzdobou. Klíčové štítky bývají jednoduchých tvarů, vystřižené z plechu nebo lité,
přičemž u zapuštěných zámků později tvoří kliky a klíčové štítky jeden designově
kompaktní celek.
Pomocí závěry se výplň zajišťuje v uzavřeném stavu. Závěry se dělí na obrtlíky,
zástrče, baskulíky a espaňolety. Obrtlíky se používají k zajišťování oken a vyskytují se
v mnoha podobách a tvarech (jednoramenné nebo dvouramenné, s jednoduchou rukojetí
nebo s profilovaným litým knoflíkem). Zástrče se používají jak u dveří, tak u oken, a to
v nejrůznějších podobách, zapuštěné do rámu výplně či připevněné vně. Baskulík je pak
zvláštní klička, kterou se ovládá rozvora především u velkých konstrukcí, jako jsou
krámové výkladce atd. Espaňoleta neboli špaletová zástrčka je systém pro zajištění
okenních křídel, který sestává z dlouhé tyče jdoucí přes celou výšku okna, mající na
obou koncích háky. Při otočení tyče kolem své osy kovové háky na koncích zapadají za
plechy v okně. Tyč se ovládá veslem, které je umístěné v polovině její délky a zapadá za
háček na rámu.74

72

PETRÁŇ, J.: Dějiny... I.(2). 1985, s. 704.
KEMZOVÁ, Miroslava: Historické dveře a kování. Společnost pro technologii ochrany památek. Praha
2009, s. 28.
74
EBEL, Martin: Terminologie okenních a dveřních kování ve střední Evropě 18. a 19. století. In:
Svorník 2/2004. Sborník příspěvků z 2. konference stavebněhistorického průzkumu, 3. - 6. června 2003 v
klášteře servitů v Nových Hradech v jižních Čechách. Okna a dveře. Praha 2004.
73

38

Poslední skupinou dveřního a okenního kování jsou nejrůznější přítuhy, růžice a
klepadla. Mají často ozdobnou funkci, ale primárně slouží ke komfortnějšímu ovládání
dveří nebo okna.

2.5 Literatura a prameny
Pokud se někdo chce zabývat blíže problematikou stavebního kování, má
v zásadě dvě možnosti. Tou jednodušší je sáhnout po některém z titulů, které poměrně
uceleně zprostředkovávají současné znalosti o historickém vývoji, typologii a
terminologii okenního a dveřního kování. Tímto tématem, v minulosti opomíjeným, se
v posledních deseti letech začíná zabývat čím dál tím více autorů, což je způsobeno
hlavně akutním ohrožením těchto drobných stavebních prvků, jež jsou spolu
s dosluhujícími historickými okny a dveřmi masově nahrazovány novými konstrukcemi
a nenávratně tak mizí. Jedním z hlavních úkolů těchto publikací je tedy upozornit na
hodnotu historického stavebního kování a přispět tak k jejich zachování.75
Mezi tyto tituly určitě patří monografie Türen, Schlösser und Beschläge als
historisches Baumaterial76, která popisuje vývoj výplní dveřních otvorů a jejich kování
v rámci dějin architektury a poskytuje i základní informace pro řemeslníky zabývající se
výrobou historických kopií. U nás se pak jako jeden z prvních dotkl této problematiky
Jiří Škabrada ve své syntéze o historických konstrukcích,77 kde je dveřím, oknům a
jejich kování věnováno několik kapitol. V roce 2003 se konala v Nových Hradech
v pořadí druhá konference stavebně-historického průzkumu, jejímž tématem byla okna a
dveře. Sborník z této konference obsahuje i několik podnětných článků věnujících se
problematice kování.78 Jednotnou metodologii péče o historická okna a dveře pak vydal
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Národní památkový ústav v rámci svých odborných a metodických publikací.79
Nejčerstvější prací tohoto druhu je útlá publikace Dveře a kování80, vydaná Společností
pro technologie ochrany památek, doplněná o bohatou fotografickou a výkresovou
přílohu.
Druhou možností pro zájemce o hlubší proniknutí do problematiky je studium
historické literatury a pramenů, kterými jsou soudobé příručky a vzorníky. Mezi
nejdůležitější příručky z 18. až 19. století patří tři německé a pozdější dvě české.81
Všechny poskytují velice dobrý přehled o rozmanitosti dobové produkce a výrobních
technologiích. Dobrým studijním materiálem jsou i firemní nabídkové katalogy z 2.
poloviny 19. a začátku 20. století, ty však představují převážně umělecko-řemeslné a
litinové výrobky, které ve vesnickém prostředí nejsou příliš zastoupeny. Velice
zajímavý a podnětný je nedávno objevený Renwersův vzorník dveřního a okenního
kování z roku 1794, který je popsán v kapitole o historii zámečnictví.82
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OEHM, Miloslav: Zámečnictví. Tradice z pohledu dneška. Praha 1902.
82
EBELOVÁ, Ivana: Renwersův vzorník... 2004, s. 211 - 216.

40

3. STAVEBNÍ KOVÁNÍ VE MLÝNĚ WESSELSKY
3.1 Metodika průzkumu a dokumentace
Zásadním předpokladem řádné péče o historické výplně okenních, dveřních,
vjezdových a jiných otvorů je jejich identifikace a důkladné poznání. Velký význam má
včasná dokumentace těchto zvláště ohrožených částí architektonických památek.
Pozornost zaslouží nejen dřevěné části, ale také kování, nátěry a jiné povrchové
úpravy.83
Průzkumu bylo v rámci této práce podrobeno veškeré historické dveřní a okenní
kování84 nalezené v areálu mlýna, které dodnes plní svou původní užitnou funkci a je
tak pevnou součástí celé nemovité kulturní památky. Jednotná metodika průzkumu a
dokumentace specializující se přímo na kování nebyla dosud vypracována,85 a tak tato
práce přichází s návrhem vlastní metodiky.86
Ke každému kusu kování bylo přistoupeno individuálně, ovšem předmětem
průzkumu se stalo především typologické určení, časové zařazení na základě známých
analogií, tvar, výzdoba, rozměry, materiál, technologie výroby, povrchové úpravy a
aktuální fyzický stav, který je jedním z východisek k návrhu ochrany, zpracovanému
v další kapitole této práce. Výsledky průzkumu jsou pak jednotně zdokumentovány
formou katalogových listů, přičemž každý nalezený a zdokumentovaný typ kování má
svůj vlastní list. Každý list je očíslován a obsahuje krom výše zmíněných údajů také
fotografickou a obrazovou dokumentaci. Kování je důležitým prvkem pro dataci oken,
dveří atd. I při zjednodušené dokumentaci je proto třeba skicou zachytit tvar
charakteristických částí kování.87 Výkres názorně charakterizuje tvar a výzdobu kování,
83

SHUBERT, A.: Péče... 2004, s. 17.
Z důvodu rozsahu práce nebylo průzkumu podrobeno novodobé kování. Kování zpracované v této práci
je datované nejvýše do první poloviny 20. století.
85
Vypracována je pouze metodika tzv. podrobné a zjednodušené dokumentace celých výplní okenních a
dveřních otvorů, jejíž součástí je v omezeném rozsahu i průzkum a dokumentace kování. Více v
SHUBERT, A.: Péče... 2004.
86
Vychází z obecných zásad uvedených v příslušných metodických publikacích NPÚ, kterými jsou
BLÁHA, Jiří – JESENSKÝ, Vít – MACEK, Petr – RAZÍM, Vladislav – SOMMER, Jan – VESELÝ, Jan:
Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. Praha 2005. GIRSA, Václav – HOLEČEK, Josef
– JERIE, Pavel – MICHOINOVÁ, Dagmar: Předprojektová příprava a projektová dokumentace
v procesu péče o stavební památky. Praha 2004.
87
BLÁHA, J. – JESENSKÝ, V. – MACEK, P. – RAZÍM, V. – SOMMER, J. – VESELÝ, J.: Operativní
průzkum a dokumentace historických staveb. Praha 2005, s. 93.
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zároveň však slouží k vyznačení jeho rozměrů, dal by se tak v případě potřeby použít
k vyhotovení kopie.88 Výkresem je většinou okótovaný nárys, který je u většiny typů
kování dostatečně dokumentující.
Každé kování je součástí celé výplně okenního nebo dveřního otvoru, je proto
důležité neopomenout tento kontext a alespoň zjednodušeně zdokumentovat i samotnou
výplň. To bylo provedeno formou fotodokumentace, krátkého popisu konkrétní dveřní
nebo okenní konstrukce a zakreslením jejího umístění. Současná metodika89 pro
dokumentaci historické výplně dveřního nebo okenního otvoru užívá slovního popisu
umístění (budova/část budovy/podlaží/orientace fasády/pořadí okna při pohledu zvenčí),
který je poměrně málo přehledný, a tak je v této práci každá výplň vyznačena do
zjednodušeného plánu budovy, což umožňuje rychlejší orientaci a kratší popis umístění
(více v následující podkapitole).

3.2 Rozmístění kování v areálu vodního mlýna
Specifikace umístění jednotlivých kusů kování je provedena pomocí zakreslení a
označení výplní okenních a dveřních otvorů do zjednodušených plánů budov. Každá
výplň, která je důležitá z hlediska kování zpracovaných v této práci, je označena číslem,
popsána a fotograficky zdokumentována. Číslování je provedeno zvlášť pro jednotlivá
podlaží každé budovy. V katalogovém listu každého kování je pak uvedeno umístění
příslušných výplní. Například: budova B, 1. nadzemní podlaží, výplň číslo 4, zkráceně:
B1/4. U popisu každé výplně je pak odkaz na čísla katalogových listů těch kování, která
se na příslušné výplni vyskytují, čímž je zajištěna zpětná vazba mezi dokumentací
výplně a dokumentací kování.

88

Výkresy byly vyhotoveny v aplikaci Google SketchUp, která je primárně určena pro tvorbu 3D modelů,
ale umožňuje i kreslení v rovnoběžné projekci. Z výkresů v rovnoběžné projekci je v případě potřeby
velice snadné vytvořit i 3D model kování.
89
SHUBERT, A.: Péče... 2004. s. 46 - 47.
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Obr. Situační plán areálu – rozmístění a označení budov.90
Legenda:
A – vodní mlýn
B – jednopatrový víceúčelový dům
C – hospodářské stavení
D – stodola
E – bývalý výměnek s chlévy

90

Plán byl nakreslen na podkladě zaměření projekční kanceláří STUDIO-D (investor: Král Jaroslav a
Králová Věra, vypracoval: Ing.arch. Lubomír Dehner, 03/2002).

43

3.2.1 A – vodní mlýn, 1. nadzemní podlaží

Obr. Zjednodušený půdorysný plán 1. nadzemního podlaží.

1 – Dveře vstupní

Dvoukřídlé rámové dveře s výplní a nadsvětlíkem. Dveře jsou opatřeny nátěrem okrové
barvy (výplně hnědé). Za povšimnutí stojí dvojice masivních litinových klik
s mosaznými klíčovými štítky, krabicový zámek s klasicistní výzdobou, křížové závěsy
s ozdobným plechem a zástrče.
Rozměry: 124 x 196 cm (bez nadsvětlíku).
Katalog. č. kování: 9, 23, 33, 51.
44

2 – Dveře do obytných prostor
Rámové

dveře

s výplní

jsou

opatřeny

hnědým

a

světlehnědým nátěrem ze strany mlýnice, ze strany obytných
prostor je nátěr bílé barvy. Závěsy jsou vnější vertikální,
esovitého tvaru. Krabicový zámek je bez kliky. Proveden
průzkum barevnosti (viz podkapitola 4.2.3).
Rozměry: 98 x 190 cm.
Katalog. č. kování: 1, 27.

3 – Okno
Jednoduché dvoukřídlé dovnitř otvíravé okno je členěno na
8 okenních tabulek. Křídla jsou zavěšena na vnějších
vertikálních

závěsech.

Okno

je

zajištěno

obrtlíky

našroubovanými ve stojině.
Rozměry: 85 x 110 cm.
Katalog. č. kování: 13, 59, 61.

4 – Okno s okenicí zazděné

Jednoduché dovnitř otvíravé okno členěné na 8 tabulek je z venkovní strany zazděné.
Křídla jsou zavěšena na vertikálních kovaných závěsech, uzavírají se pomocí obrtlíků
45

umístěných na stojině. Okenice jsou svlakové konstrukce s horizontálními kovanými
závěsy a zástrčemi.
Rozměry: 88 x 88 (okenice), 80 x 80 (okno) cm. Katalog. č. kování: 5, 15, 47, 59, 62.
5, 6, 7, 8 – Okna s okenicí
Okna jsou členěním a rozmístěním kování totožná se
zazděným oknem (4) popsaným výše. Okenice je
dvoukřídlá, vertikálně dělená na tři části, přičemž delší
křídlo je skládací. Závěsy jsou vnější horizontální
kované, se srdcovitým zakončením. Okenice je
uzavřena dvěma zástrčemi.
Rozměry: 82 x 114 (okno), 89 x 122 (okenice) cm.
Katalog. č. kování: 6, 13, 15, 49, 59, 61, 62.

9 – Dveře k náhonu
Jednoduché dveře s přibitými svlaky bez pera a drážky.
Zavěšeny jsou na vnějších horizontálních kovaných
závěsech

ukončených

listem.

K uzavření

slouží

jednoduché kované závorkové zařízení s klikou (bez
zámku) a zástrč. Zvenku je klika se štítkem.
Rozměry: 85 x 183 cm.
Katalog. č. kování: 4, 39, 44.
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10 – Dvířka od niky
Svlaková dvířka uzavírající malou niku ve zdi, která
slouží jako úložný prostor. Zavěšeny jsou na vnějších
kovaných

horizontálních

závěsech

se

srdcovitým

ukončením. Zevnitř je malý skříňový zámek. Zvenku je
klíčová dírka kryta kovaným štítkem.
Rozměry: 50 x 64 cm.
Katalog. č. kování: 7, 41.

11 – Dveře od verandy

Dveře jsou kombinované konstrukce se skleněnou výplní. Zavěšeny jsou na křížových
závěsech a jsou opatřeny krabicovým zámkem.
Rozměry: 90 x 190 cm. Katalog. č. kování: 10, 29.
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12 – Dveře vstupní

Původní dveře kombinované konstrukce se skleněnou výplní, vnějšími kovanými
závěsy a krabicovým zámkem byly nahrazeny dveřmi nové konstrukce (obr. vlevo).
Rozměry: 100 x 194 cm. Katalog. č. kování: 7, 11, 12, 29.

13, 14 – Dveře ve světnici
Rámové dveře s výplní, zavěšené na vnějších kovaných
esovitých závěsech, s krabicovým zámkem. Jako klíčový
štítek je z druhé strany použito mosazné kování od kliky
typu elegant (výplň č. 13) a ozdobný plech (výplň č. 14).
Proveden průzkum barevnosti (viz podkapitola 4.2.3).
Rozměry: 95 x 190 cm.
Katalog. č. kování: 2, 3, 30, 34.
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15 – Dvířka od niky
Dvoukřídlá dvířka zavěšená na zapuštěných
závěsech s žaludovým ukončením. Skříňový
zámek má z vnější strany zdobený mosazný
klíčový štítek.
Rozměry: 90 x 90 cm.
Katalog. č. kování: 18.

16 – Okno ve verandě
Jednokřídlé okno bez členění. Zavěšeno na vnějších
vertikálních závěsech.
Rozměry: 50 x 66 cm.
Katalog. č. kování: 17.
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3.2.2 A – vodní mlýn, 2. nadzemní podlaží

Obr. Zjednodušený půdorysný plán 2. nadzemního podlaží.

1 – Vstupní dveře
Rámové dveře s výplní jsou z rubové strany zavěšeny na
vnějších

kovaných

esovitých

závěsech

a

jsou

zajištěny krabicovým zámkem a zástrčí, která slouží jako
petlice.
Rozměry: 100 x 195 cm.
Katalog. č. kování: 2, 30, 50.
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2 – Dveře do komory
Dveře jsou kombinované konstrukce a jsou zavěšeny na
vnějších horizontálních závěsech ukončených listem.
Klíčový štítek je vystřižený z plechu. Krabicový zámek,
po kterém zůstal ve dveřích negativní otisk, se
nedochoval.
Rozměry: 90 x 170 cm.
Katalog. č. kování: 4, 42.

3 – Dveře do mlýnice

Dveře kombinované konstrukce jsou zavěšeny na horizontálních závěsech ukončených
listem. K zavírání slouží jednoduché závorkové zařízení a zástrč.
Rozměry: 90 x 190 cm. Katalog. č. kování: 4, 40, 45, 50.
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4, 5 – Okna s okenicemi

Jednoduchá ven otvíravá okna členěná na 6 tabulek se stojinou. Křídla jsou zavěšena na
zapuštěných závěsech s kuželkovým koncem, zavírání na jednoduše profilované
obrtlíky. Okenice jsou svlakové, zavěšené na stejných závěsech jako okno (původně
však na horizontálních závěsech – viz negativní otisk) a zajišťují se zástrčemi.
Rozměry: 70 x 76 (okna), 72 x 80 (okenice) cm. Katalog. č. kování: 19, 48, 55.
6, 7, 8 – Okna s okenicemi

Dvoukřídlá ven otvíravá okna s poutcem, dělená na 6 tabulek, jsou zavěšena na
zapuštěných závěsech s kuželkovým ukončením a zavírají se obrtlíky. Okenice jsou
dvoukřídlé skládací (každé křídlo se dá po otevření sklopit na poloviční rozměr).
Okenice jsou zavěšeny na stejných závěsech jako okno a k jejich zajištění slouží
zapuštěné zástrče.
Rozměry: 82 x 110 (okno), 85 x 115 (okenice) cm. Katalog. č. kování: 19, 54, 55.
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3.2.3 A – vodní mlýn, 3. nadzemní podlaží (půdní prostor)

Obr. Zjednodušený půdorysný plán 3. nadzemního podlaží.

1, 2 – Okna
Dvoukřídlá ven otvíravá okna se stojinou, dělená na 6
tabulek. Zavěšená jsou na zapuštěných závěsech
s oblým

zakončením

a

jsou

zajištěna

obrtlíky

s mosaznou profilovanou hlavou.
Rozměry: 75 x 100 cm.
Katalog. č. kování: 21, 56.
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3 – Okno
Dvoukřídlé ven otvíravé okno s klapačkou, dělené na
6 tabulek. Křídla jsou zavěšena na zapuštěných
závěsech s oblým zakončením a jsou jištěna obrtlíky.
Rozměry: 75 x 100 cm.
Katalog. č. kování: 21, 56.

4 – Okno
Dvoukřídlé ven otvíravé okno s klapačkou, dělené na
6 tabulek. Křídla jsou zavěšena na zapuštěných
závěsech

s oblým

zakončením

a

jsou

jištěna

zapuštěnými zástrčemi.
Rozměry: 75 x 100 cm.
Katalog. č. kování: 21, 55, 53.
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3.2.4 A – vodní mlýn, 4. nadzemní podlaží (půdní prostor)

Obr. Zjednodušený půdorysný plán 4. nadzemního podlaží.

1 – Okno
Dvoukřídlé ven otvíravé okno s klapačkou, dělené na 6
tabulek. Křídla jsou zavěšená na zapuštěných závěsech
s oblým zakončením a jsou jištěna obrtlíky s kulovitou
hlavou.
Rozměry: 75 x 100 cm.
Katalog. č. kování: 21, 57.

2 – Okno
Dvoukřídlé ven otvíravé okno s klapačkou, dělené na
6 tabulek. Křídla jsou zavěšená na zapuštěných
závěsech s kuželkovitým ukončením a jsou zajištěna
vnějšími plechovými zástrčemi a obrtlíky.
Rozměry: 75 x 100 cm.
Katalog. č. kování: 19, 55, 52.
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3.2.5 B – jednopatrový víceúčelový dům, 1. nadzemní podlaží

Obr. Zjednodušený půdorysný plán 1. nadzemního podlaží.

1 – Dveře

Dveře kombinované konstrukce jsou z lícové strany opatřeny rámem. Jsou zavěšeny na
kovaných horizontálních závěsech s listem, které jsou přibity z rubové strany. Zajištěny
jsou pouze zástrčí v místě, kde byl původně krabicový zámek.
Rozměry: 100 x 185 cm.
Katalog. č. kování: 4, 50.
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2 – Dveře

Dveře kombinované konstrukce jsou z rubové strany opatřeny rámem. Jsou zavěšeny na
kovaných horizontálních závěsech s listem, které jsou přibity z lícové strany. Zajištěny
jsou krabicovým zámkem.
Rozměry: 100 x 185 cm. Katalog. č. kování: 4, 24.
3 – Dveře

Dveře kombinované konstrukce jsou z lícové strany opatřeny rámem. Jsou zavěšeny na
kovaných horizontálních závěsech s listem, které jsou přibity z rubové strany. Zajištěny
jsou jednoduchým kovaným závorkovým zařízením bez možnosti uzamčení a zástrčí.
Rozměry: 100 x 185 cm. Katalog. č. kování: 4, 46, 50.
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4 – Dveře

Dveře kombinované konstrukce jsou z lícové strany opatřeny rámem. Jsou zavěšeny na
kovaných horizontálních závěsech s listem, které jsou přibity z rubové strany. Zajištěny
jsou krabicovým zámkem.
Rozměry: 100 x 185 cm. Katalog. č. kování: 4, 26.
5 – Dveře
Jednoduché

dveře

svlakové

konstrukce

jsou

zavěšeny na vnějších horizontálních závěsech
z pásoviny.

K uzavření

slouží

jednoduchý

krabicový zámek s tyčovou klikou.
Katalog. č. kování: 8, 32.
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6 – Okno
Malé dvoukřídlé dovnitř otvíravé okno je
členěné na 4 tabulky. Křídla jsou zavěšena na
vertikálních vnějších závěsech a zajištěna
obrtlíkem přišroubovaným ke stojině.
Katalog. č. kování: 14, 59.

7 – Okno
Malé jednokřídlé dovnitř otvíravé okno je
členěné

na

2

tabulky

a

zavěšeno

na

vertikálních vnějších závěsech a zajištěno
obrtlíky.
Katalog. č. kování: 15.

8, 9 – Okna

Dvoukřídlá ven otvíravá okna členěná na 6 okenních tabulek. Křídla jsou z lícové strany
zavěšena na vnějších vertikálních závěsech. Vnitřní okenice, které jsou toho času
demontovány, byly zavěšeny na zapuštěných závěsech s žaludovým ukončením.
Rozměry: 80 x 100 cm. Katalog. č. kování: 14, 18.
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10 – Dveře od suchého záchodu
Jednoduché prknové dvoukřídlé dveře zavěšené na
horizontálních závěsech z pásoviny.
Rozměr: 65 x 185 cm.
Katalog. č. kování: 8.

11 – Okno v komoře
Dvoukřídlé ven otvíravé okno, členěné na 6
okenních tabulek, je z lícové strany zavěšeno na
vnějších vertikálních závěsech a zajištěno obrtlíky
s profilovanou mosaznou hlavou.
Rozměry: 65 x 90 cm.
Katalog. č. kování: 14.
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12 – Dveře v komoře

Dveře kombinované konstrukce se střechovitě kladenou lícovou vrstvou ze silných
prken, která je přibitá na spodní svlakovou konstrukci. Jsou zavěšeny na kovaných
horizontálních závěsech s listem, opatřeny krabicovým zámkem a zvenku jednoduchým
klíčovým štítkem.
Rozměry: 75 x 170 cm. Katalog. č. kování: 4, 28, 43.
13 – Dveře dvoukřídlé
Dvoukřídlé dveře rámové konstrukce s tvarem pro
segmentový typ záklenku jsou zčásti prosklené.
Zavěšeny jsou na zapuštěných závěsech s oblým
zakončením, zámek je zapuštěný s klikami elegant.
Rozměry: 120 x 190 cm.
Katalog. č. kování: 21, 35.
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14 – Dveře do komory
Zčásti prosklené rámové dveře s výplní s tvarem
pro segmentový záklenek zavěšené na zapuštěných

závěsech s oblým zakončením. Zapuštěný zámek je
ovládán klikou elegant.
Rozměry: 90 x 200 cm.
Katalog. č. kování: 21, 35.

15 – Okno – viz B2/3–6
16 – Dveře
Zčásti prosklené rámové dveře s výplní zavěšené na
zapuštěných

závěsech

s oblým

zakončením.

Zapuštěný zámek je ovládán klikou elegant.
Rozměry: 95 x 205 cm.
Katalog. č. kování: 21, 35.
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17 – Dveře
Jednoduché svlakové dveře jsou zavěšeny na
pásových horizontálních závěsech a zajištěny
krabicovým zámkem.
Rozměry: 95 x 190 cm.
Katalog. č. kování: 8, 32.

18 – Dveře dvoukřídlé
Dvoukřídlé svlakové dveře mají z lícové strany
spáry mezi prkny kryty latěmi. Jsou zavěšené na
kovaných

horizontálních

závěsech

s listem

a

opatřeny jednoduchým krabicovým zámkem.
Rozměry: 125 x 205 cm.
Katalog. č. kování: 8.
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19 – Okno
Jednokřídlé ven otvíravé okno, členěné na 6
okenních

tabulek,

zavěšené

na

zapuštěných

závěsech s oblým zakončením a jištěné obrtlíky
s mosaznou profilovanou hlavou.
Rozměry: 45 x 100 cm.
Katalog. č. kování: 21, 55.

20 – Dveře
Dveře svlakové konstrukce s proskleným rámem.
Zavěšeny

jsou

na

horizontálních

závěsech

z pásoviny. Po krabicovém zámku zbyl pouze
negativní otisk z rubové strany.
Rozměry: 100 x 205 cm.
Katalog. č. kování: 8.
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21 až 30 – Okna průmyslová

Vysoko umístěná jednokřídlá osvětlovací a větrací okna s horizontálním vyklápěním.
Ovládání umožňují závěsy s oblým zakončením a obrtlíky.
Rozměry: 110 x 50 cm.
Katalog. č. kování: 21, 56.
31, 32 – Okna na suchém záchodě
Malá jednokřídlá okna bez členění jsou dovnitř
otvíravá a zavěšena na vnějších vertikálních
závěsech (31) a na závěsech s žaludovým
ukončením, které jsou použity jako vnější závěsy.
Rozměry: 50 x 40 cm.
Katalog. č. kování: 18, 61, 16.

65

3.2.6 B – jednopatrový víceúčelový dům, 2. nadzemní podlaží

Obr. Zjednodušený půdorysný plán 2. nadzemního podlaží.

1, 2 – Okno
Dvojité, vnitřní dovnitř a vnější ven otvíravé
okno s poutcem. Křídla jsou zavěšena na
zapuštěných

závěsech

s kuželkovitým

ukončením. Zajišťují se pomocí zapuštěných
zástrčí a obrtíků.
Rozměry: 85 x 115 cm.
Katalog. č. kování: 19, 58, 61.
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3, 4, 5, 6 – Okna
Dvojité, vnitřní dovnitř a vnější ven otvíravé
okno s poutcem. Křídla jsou zavěšena na
zapuštěných
Zajišťují

se

závěsech

s oblým

pomocí

ukončením.

tyčkových

rozvor

zapuštěných v klapačkách, které se ovládají
pomocí litinových kliček typu elegant.
Rozměry: 115 x 145 cm.
Katalog. č. kování: 21, 36, 55.

7, 8, 9 – Průmyslová okna – viz B1/21–30
10, 11, 12 – Okna zamřížovaná
Dvoukřídlé, z rubové strany zamřížované okno
s klapačkou, členěné na 6 okenních tabulek je
zavěšeno na zapuštěných závěsech s oblým
zakončením a zajištěno obrtlíky.
Rozměry: 80 x 110 cm.
Katalog. č. kování: 21, 55.
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3.2.7 C – hospodářské stavení, 1. nadzemní podlaží

Obr. Zjednodušený půdorysný plán 1. nadzemního podlaží.

1 – Dveře

Dveře kombinované konstrukce (rám na lícové straně) jsou zavěšeny na vertikálních
kovaných závěsech s listem. Jiné kování se nedochovalo.
Rozměry: 95 x 175 cm. Katalog. č. kování: 4.
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2 – Dveře na půdu
Jednoduché svlakové dveře zavěšené na
krátkých kovaných horizontálních závěsech
s listem.
Rozměry: 80 x 210 cm.
Katalog. č. kování: 4.
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3.2.8 C – hospodářské stavení, 2. nadzemní podlaží (půdní prostor)

Obr. Zjednodušený půdorysný plán 2. nadzemního podlaží.

1 – Dveře

Svlakové dveře zavěšené na horizontálních kovaných závěsech s listem. Ovládají se
pomocí tyčové kliky a krabicového zámku.
Rozměry: 110 x 170 cm. Katalog. č. kování: 4, 25, 37.
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2 – Dvířka ve vikýři

Svlaková dvířka transportního vikýře jsou

zavěšena na vnějších kovaných

horizontálních závěsech s listem. Zavírají se jednoduchou zástrčí vyřezanou ze dřeva.
Rozměry: 105 x 125 cm.
Katalog. č. kování: 4.
3 – Okno
Dvě okenní křídla dělená na 2 okenní
tabulky, mezi nimiž je zděný sloupek,
jsou zavěšena na vnějších závěsech a
zajištěna obrtlíky.
Rozměr: 90 x 100 cm.
Katalog. č. kování: 14.
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3.2.9 D – stodola, 1. nadzemní podlaží

Obr. Zjednodušený půdorysný plán 1. nadzemního podlaží.

1 – Dveře

Dvojité zaizolované svlakové dveře od dřevěného přístavku jsou zavěšené na vnějších
pásových závěsech a ovládají se krabicovým zámkem s tyčovou klikou.
Rozměry: 90 x 186 cm. Katalog. č. kování: 8, 25.
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2, 3, 4 – Okna

Dvoukřídlé ven otvíravé okno s poutcem, členěné na 10 okenních tabulek, je zavěšeno
na zapuštěných závěsech s žaludovým ukončením a zajištěno obrtlíky.
Rozměry: 100 x 175 cm. Katalog. č. kování: 18, 57.
5, 6 – Dveře

Jednoduché svlakové dveře zavěšené na pásových závěsech.
Rozměry: 95 x 175 cm. Katalog. č. kování: 8, 31.
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7 – Dveře dvoukřídlé
Jednoduché
zavěšené

dvoukřídlé
na

kovaných

svlakové

dveře

rozvilinových

závěsech.
Rozměry: 125 x 190 cm.
Katalog. č. kování: 1.

8 – Okno
Zevnitř zazděné ven otvíravé čtyřkřídlé okno
s poutcem, dělené na 6 okenních tabulek, je
zavěšeno

na

zapuštěných

závěsech

s žaludovým ukončením.
Rozměry: 85 x 115 cm.
Katalog. č. kování: 18.
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3.2.10 E – bývalý výměnek s chlévy, 1. nadzemní podlaží

Obr. Zjednodušený půdorysný plán 1. nadzemního podlaží.

1 – Dveře

Dveře rámové konstrukce jsou zavěšeny na kovaných rozvilinových závěsech. Ovládají
se pomocí krabicového zámku a tyčové kliky, ze strany do chodby jsou opatřeny
ozdobným klíčovým štítkem.
Rozměry: 95 x 175 cm. Katalog. č. kování: 1, 31, 38.
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2 – Dveře
Rámové dveře s výplní jsou zavěšeny na
rozvilinových závěsech a jsou ovládány pomocí
krabicového zámku s přehnutou klikou. Z druhé
strany je ozdobný klíčový štítek a růžicová
přítuha.
Rozměry: 95 x 175 cm.
Katalog. č. kování: 1, 22, 38.

3, 4 – Dveře
Rámové dveře se skleněnou výplní jsou
zavěšeny

na

zapuštěných

závěsech

s kuželkovým ukončením. Zapuštěný zámek je
ovládán novodobou mosaznou klikou.
Rozměry: 95 x 175 cm.
Katalog. č.: 20.
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3.3 Katalog kování
Na následujících šedesáti dvou stranách je katalog stavebního kování, které bylo
ve mlýně Wesselsky zdokumentováno. Jednotlivé katalogové listy jsou ve formě
tabulky, tudíž jsou všechny vypsány v seznamu tabulek. Stránkový rozsah jednotlivých
skupin kování (závěsy, zámky, kliky a klíčové štítky, zástrče, obrtlíky, přítuhy) je
vypsán v obsahu této práce.
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Tab. 1
Katalog. č.: 1
Skupina: Závěsy vnější vertikální
Rozvilinový závěs
Název:
10
Počet ks.:
A1/1, D1/7, E1/1, 2
Umístění:
Viz
výkres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Kujné železo pravděpodobně bez pokovení. A1/1 je přetřen
spolu s výplní hnědou barvou. Na D1/7 jsou patrné zbytky bílé barvy. E1/1, 2 jsou
opatřeny novodobým nátěrem železité barvy.
Technologie výroby: Kování na kovadlině z jednoho kusu železa, pravděpodobně s
pomocí šablony.
Datace: Typický pozdně barokní tvar, který se mohl na vesnici udržet ještě do první pol.
19. stol. Stejné kování je zobrazeno v Renwersově vzorníku z r. 1794.
Popis: Jednoduchý rozvilinový dveřní závěs symetrického esovitého tvaru. Připevněn je
pomocí hřebů a vrutu s čtvercovou matkou. Je zavěšen na kovaném dvoudílném háku,
který je zaražen v dřevěné zárubni.
Stav: Žádný z kusů nevykazuje závažné mech. poškození, které by znemožňovalo jeho
funkci. A1/1 je zasaženo bodovou důlkovou korozí, D1/7 plošnou důlkovou korozí.
Obrazová dokumentace:

Obr. Foto A1/1.

Obr. Výkresová dokumentace.
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Tab. 2
Katalog. č.: 2
Skupina: Závěsy vnější vertikální
Esovitý závěs
Název:
4
Počet ks.:
A1/13, A2/1
Umístění:
Viz
výkres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Kujné železo pravděpodobně bez pokovení. Přetřeny silnou
vrstvou barvy spolu s výplněmi. Stratigrafický nábrus vzorků nátěrů u A1/13 potvrzuje
stejnou povrchovou úpravu jako u výplně i v minulosti (viz příloha).

Technologie výroby: Kování na kovadlině z jednoho kusu železa, pravděpodobně s
pomocí šablony.

Datace: Typický pozdně barokní tvar, který se mohl na vesnici udržet ještě do první pol.
19. stol.

Popis: Jednoduchý dveřní závěs symetrického esovitého tvaru. Připevněn je pomocí
hřebů a vrutu s čtvercovou matkou. Je zavěšen na kovaném jednodílném háku, který je
zaražen v dřevěné zárubni.

Stav: Bez poškození. Nejeví známky koroze.
Obrazová dokumentace:

Obr. Foto A2/1

Obr. Výkresová dokumentace.
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Tab. 3
3
Katalog. č.:
Závěsy vnější vertikální
Skupina:
Esovitý závěs s „růžky“
Název:
2
Počet ks.:
A1/14
Umístění:
viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Kujné železo pravděpodobně bez pokovení. Závěsy jsou
přetřeny silnou vrstvou barvy spolu s výplní. Stratigrafický nábrus vzorků nátěrů u
A1/14 potvrzuje stejnou povrchovou úpravu jako u výplně i v minulosti (viz příloha).

Technologie výroby: Kování na kovadlině z jednoho kusu železa, pravděpodobně s
pomocí šablony.

Datace: Typický pozdně barokní tvar, který se mohl na vesnici udržet ještě do první pol.
19. stol.
Popis: Dveřní závěs symetrického esovitého tvaru. Připevněn je pomocí hřebů a vrutu
s čtvercovou matkou. Je zavěšen na kovaném dvoudílném háku, který je zaražen
v dřevěné zárubni.
Stav: Bez poškození. Nejeví známky koroze.
Obrazová dokumentace:

Obr. Foto A1/14

Obr. Výkresová dokumentace.
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Tab. 4
4
Katalog. č.:
Závěsy vnější horizontální
Skupina:
Horizontální závěs s listem
Název:
24
Počet ks.:
A1/9; A2/2, 3; B1/1, 2, 3, 4, 12; C1/1, 2; C2/1, 2
Umístění:
délka:
46–52 cm, průměrná šířka: 3,5–5 cm
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Kujné železo ve většině případů pravděpodobně opatřeno
nějakou kovářskou povrchovou úpravou, jako je černění. Závěs je buď bez nátěru (A1/9;
B1/1–4, 12; C1/1; C2/1, 2), nebo přetřen barvou spolu s výplní (A2/2, 3; C1/2).
Technologie výroby: Kování na kovadlině z jednoho kusu železa postupným
vytahováním, stočení jednoho konce přes kulatý trn a provedení kovářské povrchové
úpravy.
Datace: Používání kovaných horizontálních závěsů má veliký časový rozptyl. Počátek
sahá min. do období gotiky a konec do začátku 20. stol. (u lidové architektury).
Popis: Závěs je podlouhlého tvaru, od oka k listovému zakončení se postupně zužuje,
v místě vrutu je většinou rozšířen. Připevněn je vždy několika kovanými hřeby a ve
většině případů jedním vrutem s čtvercovou matkou.
Stav: Na některých kusech bez nátěru je patrná povrchová koroze nevelkého rozsahu
(B1/2,4; C2/2), jinak stabilní, bez mechanického poškození.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie A1/9

Obr. Fotografie B1/12
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Tab. 5
5
Katalog. č.:
Závěsy vnější horizontální
Skupina:
Horizontální závěs se srdcovitým ukončením a zobáčkem
Název:
4
Počet ks.:
A1/4
Umístění:
31
x 2,5 cm
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Kujné železo pravděpodobně opatřené nějakou kovářskou
povrchovou úpravou, jako je černění.

Technologie výroby: Kování na kovadlině z jednoho kusu železa postupným
vytahováním, stočení jednoho konce přes kulatý trn a provedení kovářské povrchové
úpravy.

Datace: Používání kovaných horizontálních závěsů má veliký časový rozptyl. Počátek
sahá min. do období gotiky a konec do začátku 20. stol. (u lidové architektury).

Popis: Jedná se o krátký závěs podlouhlého tvaru použitý k zavěšení okenic. Od oka
k srdcovitému zakončení se postupně zužuje. Připevněn je několika kovanými hřeby.

Stav: Nevykazuje mech. poškození. Povrchová koroze nevelkého rozsahu.

Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie

Obr. Nákres
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Tab. 6
6
Katalog. č.:
Závěsy vnější horizontální
Skupina:
Horizontální závěs se srdcovitým ukončením
Název:
16
Počet ks.:
A1/5–8
Umístění:
viz nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Kujné železo pravděpodobně opatřené nějakou kovářskou
povrchovou úpravou, jako je černění.

Technologie výroby: Kování na kovadlině z jednoho kusu železa postupným
vytahováním, stočení jednoho konce přes kulatý trn a provedení kovářské povrchové
úpravy.

Datace: Používání kovaných horizontálních závěsů má veliký časový rozptyl. Počátek
sahá min. do období gotiky a konec do začátku 20. stol. (u lidové architektury).

Popis: Jedná se o krátký závěs podlouhlého tvaru použitý k zavěšení okenic. Od oka
k výraznému srdcovitému zakončení se postupně zužuje. Připevněn je několika
kovanými hřeby.
Stav: Nevykazuje mech. poškození. Povrchová koroze nevelkého rozsahu.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie

Obr. Nákres
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Tab. 7
Katalog. č.: 7
Skupina: Závěsy vnější horizontální
Název: Horizontální závěs s kruhovým ukončením
Počet ks.: 3
Umístění: A1/10, A1/12
Rozměry: cca 25 x 2,5 cm (A1/10), 66 x 4,5 cm (A1/12)
Materiál a povrch. úpr.: Kujné železo pravděpodobně opatřené nějakou kovářskou
povrchovou úpravou, jako je černění. A1/12 je navíc spolu s výplní opatřeno
bleděmodrým nátěrem.

Technologie výroby: Kování na kovadlině z jednoho kusu železa postupným
vytahováním, stočení jednoho konce přes kulatý trn a provedení kovářské povrchové
úpravy.

Datace: Používání kovaných horizontálních závěsů má veliký časový rozptyl. Počátek
sahá min. do období gotiky a konec do začátku 20. stol. (u lidové architektury).

Popis: U A1/10 se jedná o krátký závěs podlouhlého tvaru použitý k zavěšení dvířek od
niky ve zdi. Od rozšíření v místě prvního hřebu až k zakončení oblého tvaru se mírně
zužuje. Připevněn je několika hřeby. U A1/12 jde o masivní dveřní závěs upevněný
několika kovanými hřeby a vrutem se čtvercovou matkou.

Stav: A1/10 stabilní, u A1/12 zřejmá povrchová koroze pod dožívajícím nátěrem.

Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie A1/10.

Obr. Fotografie A1/12.
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Tab. 8
Katalog. č.: 8
Skupina: Závěsy vnější horizontální
Horizontální závěs pásový
Název:
10
Počet ks.:
B1/5, 10, 17, 18, 20; D1/1, 5, 6
Umístění:
délka: 30–50 cm, šířka: 3,5 cm
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železná fabrická pásovina, opatřeno buď nátěrem v barvě
výplně (B1/10), nebo bez nátěru.

Technologie výroby: Průmyslová výroba.

Datace: Nejdříve 2. polovina 19. stol. Totožný typ je popsán v zámečnické příručce M.
Oehma z r. 1902.

Popis: Dlouhý pravidelný závěs, jehož konec je stočen přes kulatý trn do oka. Okem je
zavěšen na dvoudílný kovaný hák zaražený v dřevěné zárubni.

Stav: Kusy, které nejsou spolu s výplní opatřeny nátěrem, vykazují rozsáhlou
povrchovou korozi.

Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie B1/10.
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Tab. 9
Katalog. č.: 9
Skupina: Závěsy vnější křížové
Křížový závěs s ozdobným plechem
Název:
4
Počet ks.:
A1/1
Umístění:
viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Továrně vyrobená železná pásovina, železný plech. Opatřeno
nátěrem okrové barvy stejně jako výplň.

Technologie výroby: Dvojice kolmo přeložených silných železných pásů je svařena.
Vodorovný pás je prodloužen a stočen v oko.

Datace: Pravděpodobně první polovina 19. stol.

Popis: Křížový závěs v křížení překrytý kruhovým zdobeným plechem, který plasticky
zpodobňuje čtyřlistý květ. Připevněn je několika vruty s kruhovými hlavicemi a jedním
vrutem se čtvercovou matkou. Zavěšen je na dvoudílném kovaném háku.

Stav: Nevykazuje žádné poškození.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 10
Katalog. č.: 10
Skupina: Závěsy vnější křížové
Křížový závěs
Název:
2
Počet ks.:
A1/11
Umístění:
viz nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Továrně vyrobená železná páskovina. Opatřeno nátěrem
hnědé barvy stejně jako výplň.

Technologie výroby: Dvojice kolmo přeplátovaných železných pásků je spojena
šroubem a matkou. Vodorovný pás je prodloužen a stočen v oko.

Datace: Pravděpodobně druhá polovina 19. až první polovina 20. stol.
Popis: Jednoduchý křížový závěs je připevněn několika vruty s kruhovými hlavicemi a
vprostřed jedním vrutem se čtvercovou matkou. Zavěšen je na dvoudílném kovaném
háku.
Stav: Pod nátěrem je patrná povrchová koroze.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 11
11
Katalog. č.:
Závěsy vnější křížové
Skupina:
Závěs křížový
Název:
2
Počet ks.:
A1/12
Umístění:
viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Továrně vyrobená železná páskovina. Opatřeno nátěrem bílé
barvy.
Technologie výroby: Dvojice kolmo přeplátovaných železných pásků je spojena
šroubem a matkou. Vodorovný pás je prodloužen a stočen v oko.
Datace: Pravděpodobně druhá polovina 19. až první polovina 20. stol.
Popis: Jednoduchý křížový závěs je připevněn několika vruty s kruhovými hlavicemi a
vprostřed jedním vrutem se šestiúhelnou matkou. Zavěšen je na jednodílném kovaném
háku.
Stav: Krom rozpraskaného nátěru nejeví žádné známky poškození.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 12
12
Katalog. č.:
Závěsy vnější křížové
Skupina:
Kovaný křížový závěs
Název:
1
Počet ks.:
A1/12
Umístění:
viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Kujné železo, předpokládaná kovářská úprava (např. černění).
Opatřen nátěrem bleděmodré barvy stejně jako výplň.

Technologie výroby: Dvojice kolmo přeložených kovaných železných pásů je kovářsky
svařena. Vodorovný pás je prodloužen a stočen v oko.

Datace: Viz horizontální závěs (katalog. č. 7), s kterým je na výplni v páru.

Popis: Hrubě vykovaný křížový závěs s kruhovitě rozkovaným středem, v kterém je
připevněn k výplni vrutem s čtvercovou matkou.

Stav: Pod rozpraskaným nátěrem je patrná lehká povrchová koroze.

Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 13
Katalog. č.: 13
Skupina: Závěsy vnější okenní
Závěs se zkosenými konci
Název:
12
Počet ks.:
A1/3, 5, 6
Umístění:
viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železný plech bez zjištěných povrchových úprav.
V minulosti pravděpodobně přetíráno spolu s výplní.

Technologie výroby: Vystřiženo z plechu a ohnuto kolem trnu.

Datace: Patrně ne mladší než z 19. stol. (i podle výplní).

Popis: Jednoduchý vnější okenní závěs. Vertikální část je na obou stranách zkosena do
špice. Horizontální část je prodloužena a stočena v oko, kterým je zavěšeno na
jednodílném háčku v zárubni.

Stav: Povrchová koroze nevelkého rozsahu.

Obrazová dokumentace:

Obr. Foto A1/3.

Obr. Nákres.
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Tab. 14
Katalog. č.: 14
Skupina: Závěsy vnější okenní
Závěs bohatě tvarovaný
Název:
18
Počet ks.:
B1/6, 8, 9, 11; E1/6; C2/3
Umístění:
viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železný plech, přetřen barvou výplně (B1/8, 9) nebo
samostatně ošetřen nátěrem černé barvy.

Technologie výroby: Vystřiženo z plechu a ohnuto kolem trnu.

Datace: Patrně ne mladší než z 19. stol. (i podle výplní).

Popis: Vnější okenní závěs, jehož vertikální část je vlnovitě tvarovaná a na obou
stranách zakončena půlkruhem. Horizontální část je prodloužena a stočena v oko,
kterým je zavěšen na jednodílném háčku v zárubni.
Stav: Plošná důlková koroze (B1/6,11; E1/6).
Obrazová dokumentace:

Obr. Foto B1/11.

Obr. Nákres.
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Tab. 15
Katalog. č.: 15
Skupina: Závěsy vnější okenní
Závěs s oblými konci
Název:
14
Počet ks.:
A1/4, 7, 8; B1/7
Umístění:
viz nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Kujné železo, opatřeno kovářskou povrchovou úpravou –
černěním.
Technologie výroby: Svaření dvou kusů železa na kovadlině a vykování do
požadovaného tvaru.
Datace: Patrně ne mladší než z 19. stol. (i podle výplní).

Popis: Jednoduchý kovaný vnější okenní závěs, jehož vertikální část je na obou koncích
zaoblena. Horizontální část je prodloužena a stočena v oko, kterým je zavěšen na
jednodílném háčku v zárubni.
Stav: Povrchová koroze nevelkého rozsahu. Jen u B1/7 rozsáhlá plošná koroze, místy
úplná ztráta materiálu v celé jeho tloušťce.
Obrazová dokumentace:

Obr. Foto A1/4.

Obr. Nákres.
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Tab. 16
Katalog. č.: 16
Skupina: Závěsy vnější okenní
Závěs s kruhovými konci
Název:
2
Počet ks.:
B1/31
Umístění:
viz nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železný plech bez zjištěných povrchových úprav. Přetřen
nátěrem zelené barvy spolu s výplní.
Technologie výroby: Vystřiženo z plechu a ohnuto kolem trnu.
Datace: Patrně ne mladší než z 19. stol. Obdobné kování je zobrazeno v Hölzelově
knize zámečnických prací z roku 1827.
Popis: Jednoduchý vnější okenní závěs. Vertikální část je na obou koncích zakončena
kruhem. Horizontální část je prodloužena a stočena v oko, kterým je zavěšeno na
jednodílném háčku v zárubni.
Stav: Povrchová koroze nevelkého rozsahu, místy důlková koroze.
Obrazová dokumentace:

Obr. Foto.

Obr. Nákres.
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Tab. 17
Katalog. č.: 17
Skupina: Závěsy vnější okenní
Závěs s kruhovými konci, bohatě tvarovaný
Název:
2
Počet ks.:
A1/16
Umístění:
viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železný plech bez zjištěných povrchových úprav. Přetřen
nátěrem hnědé barvy spolu s výplní.

Technologie výroby: Vystřiženo z plechu a ohnuto kolem trnu.

Datace: Patrně ne mladší než z 19. stol.
Popis: Vnější okenní závěs, jehož vertikální část je vlnovitě zdobena a na obou stranách
kruhovitě zakončena. Horizontální část je prodloužena a stočena v oko, kterým je
zavěšen na jednodílném háčku v zárubni.
Stav: Pod nátěrem patrná plošná koroze, místy úbytek materiálu v celé jeho tloušťce.
Obrazová dokumentace:

Obr. Foto.

Obr. Nákres.
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Tab. 18
Katalog. č.:
Skupina:
Název:
Počet ks.:
Umístění:
Rozměry:

18
Zapuštěné závěsy
Závěs s žaludovým koncem
32
A1/15; B1/8–9; B1/32; D1/2–4; D1/8
Viz nákres, pozn.: D1/2–4 jsou o něco drobnější než ostatní (délka cca
14 cm).
Materiál a povrch. úpr.: Pravděpodobně železné pláty a kulatina bez zjištěných
povrchových úprav. Přetřeny většinou nátěrem v barvě výplně.

Technologie výroby: Dva železné pláty jsou ohnuty kolen trnů, jejichž viditelné konce
jsou ozdobně vysoustružené. Prodloužené konce plátů jsou zadlabány do křídla výplně a
zajištěny hřeby bez hlaviček.

Datace: Zakončení zapuštěného závěsu žaludem je typické pro první polovinu 19. stol.
Popis: Zapuštěný okenní závěs s ukončením profilovaným do tvaru žaludu.
Stav: Kusy, kde byl nátěr soustavně udržován, nejeví žádné poškození a jsou stabilní.
Kusy, kde se nátěr nedochoval, jsou plošně zasaženy důlkovou korozí.
Obrazová dokumentace:

Obr. Foto D1/8

Obr. Nákres.
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Tab. 19
19
Katalog. č.:
Zapuštěné závěsy
Skupina:
Závěs s kuželkovým koncem – okenní
Název:
44
Počet ks.:
A2/4–5; A2/6–8; A4/2; B2/1–2
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Pravděpodobně železné pláty a kulatina bez zjištěných
povrchových úprav. Přetřeny většinou nátěrem v barvě výplně.
Technologie výroby: Dva železné pláty jsou ohnuty kolen trnů, jejichž viditelné konce
jsou ozdobně vysoustružené. Prodloužené konce plátů jsou zadlabány do křídla výplně a
zajištěny hřeby bez hlaviček.
Datace: Zakončení zapuštěného závěsu kuželem a kuličkou je typické pro druhou
polovinu 19. stol.
Popis: Zapuštěný okenní závěs s ukončením profilovaným do tvaru kuželky.
Stav: Kusy, kde byl nátěr soustavně udržován, nejeví žádné poškození a jsou stabilní.
Kusy, kde se nátěr nedochoval, jsou plošně zasaženy důlkovou korozí.
Obrazová dokumentace:

Obr. Foto A2/4.

Obr. Nákres.

96

Tab. 20
Katalog. č.: 20
Skupina: Zapuštěné závěsy
Závěs s kuželkovým koncem – dveřní
Název:
4
Počet ks.:
E1/3–4
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Pravděpodobně železné pláty a kulatina bez zjištěných
povrchových úprav. Přetřeny většinou nátěrem v barvě výplně.
Technologie výroby: Dva železné pláty jsou ohnuty kolen trnů, jejichž viditelné konce
jsou ozdobně vysoustružené. Prodloužené konce plátů jsou zadlabány do křídla výplně a
zajištěny hřeby bez hlaviček.
Datace: Zakončení zapuštěného závěsu kuželem a kuličkou je typické pro druhou
polovinu 19. stol.
Popis: Zapuštěný dveřní závěs s ukončením profilovaným do tvaru kuželky.
Stav: Bez poškození, stabilní.
Obrazová dokumentace:

Obr. Foto E1/4.

Obr. Nákres.
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Tab. 21
Katalog. č.:
Skupina:
Název:
Počet ks.:
Umístění:

21
Zapuštěné závěsy
Závěs s oblým koncem
okenní: 134; dveřní: 6
okenní: A3/1–4; A4/1; B1/15; B2/3–6; B1/19; B1/21–30; B2/10–12
dveřní: B1/13; B1/16; B1/14
Okenní: 1,5 x 10 cm; dveřní: 2 x 12,5 cm
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Pravděpodobně železné pláty a kulatina bez zjištěných
povrchových úprav. Přetřeny většinou nátěrem v barvě výplně.
Technologie výroby: Dva železné pláty jsou ohnuty kolen trnů, jejichž viditelné konce
jsou zaobleny. Prodloužené konce plátů jsou zadlabány do křídla výplně a zajištěny
hřeby bez hlaviček.
Datace: Oblé zakončení zapuštěného závěsu se používá od začátku 20. století. Výplně,
kde jsou použity, jsou většinou vybaveny klikami typu elegant, které tuto dataci
potvrzují.
Popis: Zapuštěné dveřní a okenní závěsy s jednoduchým oblým zakončením.
Stav: Kusy, kde byl nátěr soustavně udržován, nejeví žádné poškození a jsou stabilní.
Kusy, kde se nátěr nedochoval, jsou plošně zasaženy důlkovou korozí.
Obrazová dokumentace:

Obr. Okenní závěs B1/15 (1,5 x
10 cm).

Obr. Dveřní závěs B1/16 (2 x 12,5 cm).
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Tab. 22
22
Katalog. č.:
Krabicové zámky
Skupina:
Krabicový zámek se zoomorfní západkou
Název:
1
Počet ks.:
E1/2
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železné plechy, pláty, čtyřhranné železo atd. bez známé
původní povrchové úpravy. Nově natřeno matovým nátěrem grafitové barvy.

Technologie výroby: Krabice (kryt zámku) je tvořena z různě silných nastříhaných
plechů, které jsou zohýbány a snýtovány dohromady. Klika je kovaná.

Datace: Pravděpodobně 19. stol.

Popis: Krabicový zámek německého typu s kovanou, přehýbanou klikou. Trojnásobný
závěr je tvořen západkou, závorkou a noční závorkou, bez vnějšího překrytí. Zámek je
zdobený přivařenými profilovanými železnými pláty. Za povšimnutí stojí západka
ukončená zoomorfním motivem v podobě hlavy jakéhosi zvířete.

Stav: Stabilní, bez mech. poškození.

Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 23
23
Katalog. č.:
Krabicové zámky
Skupina:
Klasicistní krabicový zámek
Název:
1
Počet ks.:
A1/1
Umístění:
Viz
nákres, hloubka: 34 mm
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železné plechy, pláty, čtyřhranné železo atd. bez známé
původní povrchové úpravy. Celý zámek i s klikou je přetřen lesklou černou barvou.

Technologie výroby: Krabice (kryt zámku) je tvořena z různě silných nastříhaných
plechů, které jsou zohýbány a snýtovány dohromady. Klika je kovaná z tyčoviny.

Datace: Pravděpodobně první polovina 19. stol.

Popis: Krabicový zámek německého typu s kovanou, tyčovou klikou. Trojnásobný
závěr je tvořen západkou, závorkou a noční závorkou, bez vnějšího překrytí. Zámek je
zdobený přivařenými profilovanými železnými pláty.

Stav: Stabilní, bez mech. poškození.

Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 24
24
Katalog. č.:
Krabicové zámky
Skupina:
Předělaný zámek
Název:
1
Počet ks.:
B1/2
Umístění:
Viz
nákres, hloubka: 25 mm
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železné plechy, pláty, čtyřhranné železo atd. bez známé
původní povrchové úpravy.

Technologie výroby: Krabice (kryt zámku) je tvořena z různě silných nastříhaných
plechů, které jsou zohýbány a snýtovány dohromady. Klika je ukována ze
čtyřhranné tyčoviny.

Datace: Pravděpodobně 19. stol.
Popis: Krabicový zámek francouzského typu (tzv. předělaný) s kovanou klikou
ukončenou talířkem. Trojnásobný závěr je tvořen západkou, závorkou a noční závorkou
s vnějším překrytím. Zámek je zdobený přivařenými železnými pláty.

Stav: Povrchová lokální koroze nevelkého rozsahu, bez mech. poškození.

Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 25
25
Katalog. č.:
Krabicové zámky
Skupina:
Jednoduchý zámek
Název:
2
Počet ks.:
C2/1, D1/1
Umístění:
Viz
nákres, hloubka: 20 mm
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železné plechy, pláty, čtyřhranné železo atd. Povrchovou
úpravu tvořilo pravděpodobně černění nebo olejový černý nátěr (patrné fragmenty).

Technologie výroby: Krabice (kryt zámku) je tvořena z různě silných nastříhaných
plechů, které jsou zohýbány a snýtovány dohromady.

Datace: Pravděpodobně 2. pol. 19. stol.

Popis: Krabicový zámek německého typu s jednoduchou tyčovou klikou. Trojnásobný
závěr je tvořen západkou, závorkou a noční závorkou bez vnějšího překrytí. Zámek je
zdobený přivařenými železnými plechy.

Stav: Plošná povrchová koroze, bez mechanického poškození.

Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie C2/1.

Obr. Nákres.
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Tab. 26
26
Katalog. č.:
Krabicové zámky
Skupina:
Zámek se zdobeným plechem, bez kliky
Název:
1
Počet ks.:
B1/4
Umístění:
Viz
nákres, hloubka: 25 mm
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železné plechy, pláty, čtyřhranné železo atd. bez známé
původní povrchové úpravy.
Technologie výroby: Krabice (kryt zámku) je tvořena z různě silných nastříhaných
plechů, které jsou zohýbány a snýtovány dohromady.

Datace: Pravděpodobně 19. stol.

Popis: Krabicový zámek německého typu bez kliky. Závěr je tvořen pouze závorkou,
bez vnějšího překrytí. Zámek je zdobený přivařenými profilovanými železnými pláty.

Stav: Důlková koroze, bez mechanického poškození.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 27
27
Katalog. č.:
Krabicové zámky
Skupina:
Předělaný zámek bez kliky
Název:
1
Počet ks.:
A1/2
Umístění:
Viz
nákres, hloubka: 24 mm
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železné plechy, pláty, čtyřhranné železo atd. Fragmenty
povrchové úpravy napovídají, že se mohlo jednat o černění nebo nějaký černý olejový
nátěr.

Technologie výroby: Krabice (kryt zámku) je tvořena z různě silných nastříhaných
plechů, které jsou zohýbány a snýtovány dohromady.

Datace: Pravděpodobně 19. stol.

Popis: Krabicový zámek francouzského typu (tzv. předělaný) bez kliky (chybí).
Trojnásobný závěr je tvořen západkou, závorkou a noční závorkou s vnějším překrytím.
Zámek je zdobený přivařenými železnými pláty.

Stav: Plošná povrchová koroze, bez mechanického poškození krom chybějící kliky.

Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 28
28
Katalog. č.:
Krabicové zámky
Skupina:
Jednoduchý zámek bez kliky
Název:
1
Počet ks.:
B1/12
Umístění:
Viz
nákres, hloubka: 20 mm
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železné plechy, pláty, čtyřhranné železo atd. bez známé
původní povrchové úpravy. Opatřeno krycím nátěrem černé barvy.
Technologie výroby: Krabice (kryt zámku) je tvořena z různě silných nastříhaných
plechů, které jsou zohýbány a snýtovány dohromady.

Datace: Pravděpodobně 19. stol.

Popis: Krabicový zámek německého typu bez kliky. Závěr je tvořen pouze závorkou,
bez vnějšího překrytí.

Stav: Pod nátěrem je patrná plošná důlková koroze, bez mechanického poškození.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 29
29
Katalog. č.:
Krabicové zámky
Skupina:
Jednoduchý zámek se zdobeným plechem
Název:
2
Počet ks.:
A1/11, A1/12
Umístění:
Viz
nákres, 18 mm
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železné plechy, pláty, čtyřhranné železo atd., bez známé
původní povrchové úpravy.

Technologie výroby: Krabice (kryt zámku) je tvořena z jednoho kusu (vylisovaný
železný plech). Ozdobu tvoří přivařený profilovaný železný pásek.

Datace: Pravděpodobně 2. pol. 19. stol. až 1. pol. 20. stol.

Popis: Krabicový zámek německého typu s jednoduchou tyčovou klikou. Trojnásobný
závěr je tvořen západkou, závorkou a noční závorkou, bez vnějšího překrytí. Zámek je
zdobený přivařenými železnými plechy.

Stav: Plošná povrchová koroze, bez mechanického poškození.

Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie A1/11.

Obr. Nákres.
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Tab. 30
30
Katalog. č.:
Krabicové zámky
Skupina:
Jednoduchý zámek 1
Název:
3
Počet ks.:
A1/13, A1/14, A2/1
Umístění:
Viz
nákres, hloubka: 18 mm
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železné plechy, pláty, čtyřhranné železo atd., bez známé
původní povrchové úpravy. Opatřen nátěrem v barvě výplně (A1/13 bleděmodrá, A1/14
bílá, A2/1 okrová).

Technologie výroby: Krabice (kryt zámku) je tvořena z jednoho kusu (vylisovaný
železný plech).

Datace: Pravděpodobně 1. pol. 20. stol.

Popis: Krabicový zámek německého typu s jednoduchou tyčovou klikou. Trojnásobný
závěr je tvořen západkou, závorkou a noční závorkou, bez vnějšího překrytí

Stav: Stabilní, bez mechanického poškození.

Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie A1/14.

Obr. Nákres.
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Tab. 31
31
Katalog. č.:
Krabicové zámky
Skupina:
Jednoduchý zámek 2
Název:
2
Počet ks.:
E1/1, D1/6 (KO)
Umístění:
Viz
nákres, hloubka: 20 mm
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železné plechy, pláty, čtyřhranné železo atd., bez známé
původní povrchové úpravy. E1/1 nově opatřen matným nátěrem grafitové barvy.

Technologie výroby: Krabice (kryt zámku) je tvořena z jednoho kusu (vylisovaný
železný plech).

Datace: Pravděpodobně 1. pol. 20. stol.

Popis: Krabicový zámek německého typu s jednoduchou tyčovou klikou. Trojnásobný
závěr je tvořen západkou, závorkou a noční závorkou bez vnějšího překrytí. Přední
pohledová plocha krabice je členěna vylisovanými obdélníky.

Stav: E1/1 nejeví známky koroze, bez poškození. D1/5–6 rozsáhlá koroze, místy úbytek
materiálu v celé tloušťce, rozsáhlá mechanická poškození.

Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie E1/1.

Obr. Nákres.
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Tab. 32
32
Katalog. č.:
Krabicové zámky
Skupina:
Jednoduchý zámek 3
Název:
2
Počet ks.:
B1/5, B1/17 (KO)
Umístění:
Viz
nákres, hloubka: 18 mm
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železné plechy, pláty, čtyřhranné železo atd., bez známé
původní povrchové úpravy.

Technologie výroby: Krabice (kryt zámku) je tvořena z jednoho kusu (vylisovaný
železný plech).

Datace: Pravděpodobně 1. pol. 20. stol.

Popis: Krabicový zámek německého typu s jednoduchou tyčovou klikou. Trojnásobný
závěr je tvořen západkou, závorkou a noční závorkou, bez vnějšího překrytí. Přední
pohledová plocha krabice je členěna vylisovaným obdélníkem.

Stav: U B1/5 plošná povrchová koroze. B1/17 rozsáhlá koroze, místy úbytek materiálu
v celé tloušťce, rozsáhlá mechanická poškození.

Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie

Obr. Nákres
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Tab. 33
33
Katalog. č.:
Kliky a klíčové štítky
Skupina:
Litinová klika tvaru akantu
Název:
2
Počet ks.:
A1/1
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Litinová klika opatřená lesklým nátěrem černé barvy. Klíčový
štítek je mosazný, bez další povrchové úpravy.

Technologie výroby: Lití do forem. Tovární výroba.

Datace: Novobarokní tvar. Možná druhá polovina 19. stol.

Popis: Litinová klika stylizovaná do tvaru stočeného akantového listu. Mosazný štítek je
dvojdílný. Kruhový profilovaný štítek kryje otvor pro kliku. Štítek kryjící klíčovou
dírku je obdélníkový se skosenými rohy a jeho vrchní část je výklopná.

Stav: Stabilní, nevykazuje mechanické poškození.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.

110

Tab. 34
Katalog. č.: 34
Kliky a klíčové štítky
Skupina:
Prosekávaný plechový štítek
Název:
1
Počet ks.:
A1/14
Umístění:
65
x 190 mm
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železný plech, přetřen spolu s celou výplní nátěrem bílé
barvy.

Technologie výroby: Stříhání, prosekávání.

Datace: Pravděpodobně 19. stol.

Popis: Plechový štítek zdobený prosekáváním. Motiv je symetrický, avšak díky
nedokonalému řemeslnému zpracování se vyskytují odchylky.

Stav: Stabilní. Nevykazuje mechanické poškození.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.
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Tab. 35
Katalog. č.: 35
Skupina: Kliky a klíčové štítky
Klika Elegant
Název:
6
Počet ks.:
mosaz: B1/14, E1/5; hliník: B1/13, B1/16
Umístění:
Viz nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Mosaz nebo hliník bez povrchových úprav.
Technologie výroby: Lití do formy. Tovární výroba.
Datace: První polovina 20. stol. První použití tohoto kování je doloženo již před první
světovou válkou. Ve venkovském prostředí se začíná užívat až po válce.91
Popis: Elegantní univerzální kování s hladkými klikami mírně hruškovitého tvaru
s oválným průřezem (typ Elegant).92
Stav: Stabilní. Většina bez mechanického poškození (u B1/16 chybí část rozlomeného
štítku).
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie B1/14.
91
92

Obr. Nákres.

ŠKABRADA, J.: Konstrukce h. s. ...2007, s. 332.
tamtéž
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Tab. 36
36
Katalog. č.:
Kliky a klíčové štítky
Skupina:
Kličky Elegant
Název:
9 (velké) + 18 (malé)
Počet ks.:
B1/15, B2/3–6
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Hliník.

Technologie výroby: Lití do formy. Tovární výroba.

Datace: První polovina 20. stol.
Popis: Hliníkové olivy pro vnitřní svislé rozvory v tvarovém podání typu Elegant.93
Stav: Stabilní. Bez mechanického poškození.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie B2/3.

93

Obr. Nákres.

ŠKABRADA, J.: Konstrukce h. s. ...2007, s. 355.
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Tab. 37
Katalog. č.: 37
Skupina: Kliky a klíčové štítky
Jednoduchý štítek
Název:
1
Počet ks.:
C2/1
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železný plech původně pravděpodobně černěný (patrné
fragmenty).

Technologie výroby: Vystřižení/vyražení z plechu.

Datace: Blíže neurčená.

Popis: Jednoduché plechové štítky kryjící otvor pro kliku a pro klíčovou dírku.

Stav: Plošná povrchová koroze.

Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 38
38
Katalog. č.:
Kliky a klíčové štítky
Skupina:
Bohatě tvarovaný štítek
Název:
2
Počet ks.:
E1/2, E1/1 – kopie
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Kujné železo, železný plech, bez známé původní povrchové
úpravy. Nově opatřeno matovým nátěrem grafitové barvy.

Technologie výroby: Kování, sekání, stříhání.

Datace: Tvarově by mohlo spadat i do konce 18. nebo začátku 19. stol.
Popis: Kovaná přehýbaná klika. Štítek odspodu vychází z tvaru erbu, v oblasti kliky
přechází do oblého tvaru a následně je ukončen stylizovaným motivem lilie.
Stav: Stabilní, bez mech. poškození.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie E1/2.

Obr. Nákres.
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Tab. 39
Katalog. č.: 39
Skupina: Kliky a klíčové štítky
Klika se štítkem heraldického tvaru
Název:
1
Počet ks.:
A1/9
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Kujné železo bez zjištěných povrchových úprav.
Technologie výroby: Kování, sekání, sváření.
Datace: Pravděpodobně konec 18. až první polovina 19. stol.
Popis: Kovaná klika ukončená oválným talířkem, se štítkem tvaru anglického
erbovního štítu.
Stav: Plošná důlková koroze.
Obrazová dokumentace:
Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 40
Katalog. č.: 40
Skupina: Kliky a klíčové štítky
Klika se štítkem heraldického tvaru s bambulkami
Název:
1
Počet ks.:
A2/3
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železný plech, patrně černěný.

Technologie výroby: Štítek je vystřižen z plechu.

Datace: Blíže neurčená.

Popis: Jednoduchá tyčová klika a plechový štítek tvaru erbovního štítu nahoře a dole
ukončený kuličkou.

Stav: Místy povrchová koroze.

Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 41
41
Katalog. č.:
Kliky a klíčové štítky
Skupina:
Štítek heraldického tvaru
Název:
1
Počet ks.:
A1/10
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železný plech opatřený kovářskou povrchovou úpravou, tzv.
černěním.

Technologie výroby: Kování nebo výroba za studena.

Datace: Blíže neurčená.
Popis: Jednoduchý klíčový štítek tvaru anglického erbovního štítu.

Stav: Lokálně povrchová koroze nevelkého rozsahu.

Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 42
Katalog. č.: 42
Skupina: Kliky a klíčové štítky
Štítek heraldického tvaru s bambulkami
Název:
1
Počet ks.:
A2/2
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železný plech bez zjištěné původní povrchové úpravy.
Opatřen nátěrem okrové barvy spolu s celou výplní.

Technologie výroby: Štítek je vystřižen z plechu.

Datace: Blíže neurčená.
Popis: Plechový štítek tvaru erbovního štítu nahoře a dole ukončený kuličkou.

Stav: Stabilní. Bez mech. poškození.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 43
Katalog. č.: 43
Skupina: Kliky a klíčové štítky
Štítek heraldického tvaru s bambulkou
Název:
1
Počet ks.:
B1/12
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železný plech bez zjištěné původní povrchové úpravy.
Opatřen nátěrem hnědé barvy.

Technologie výroby: Kování nebo výroba za studena.

Datace: Blíže neurčená.
Popis: Plechový štítek tvaru erbovního štítu nahoře ukončený kuličkou.

Stav: Pod nátěrem je patrná koroze, nalevo od klíčové dírky je patrný úbytek materiálu
v celé jeho tloušťce.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 44
44
Katalog. č.:
Kliky a klíčové štítky
Skupina:
Závorka na podložce s rozeklaným ukončením
Název:
1
Počet ks.:
A1/9
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železný plech, čtyřhranné železo atd.
Technologie výroby: Nýtování, sváření.
Datace: Možná 2. pol. 18. až 1. pol. 19.stol. Svým archaickým tvaroslovím vychází
z gotických a renesančních nekrytých zámků. Obdobný závorkový mechanismus je
zobrazen v Renwersově vzorníku z roku 1794.
Popis: Jednoduchý závorkový mechanismus bez možnosti uzamčení. Ovládá se pomocí
kliky s oválným talířkem a celý je umístěn na tvarované podložce s rozeklaným
ukončením.
Stav: Stabilní, místy lehká povrchová koroze. Bez mechanického poškození.
Obrazová dokumentace:
Obr.
Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 45
45
Katalog. č.:
Kliky a klíčové štítky
Skupina:
Závorka na podložce se špičatým ukončením
Název:
1
Počet ks.:
A2/3
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železný plech, čtyřhranné železo atd. Přetřen nátěrem okrové
barvy spolu s celou výplní.
Technologie výroby: Nýtování, sváření. Přetřen nátěrem okrové barvy spolu s celou
výplní.
Datace: Patrně 19.stol. Svým archaickým tvaroslovím tyto mechanismy vycházejí
z gotických a renesančních nekrytých zámků. Obdobný závorkový mechanismus je
zobrazen v Renwersově vzorníku z roku 1794.
Popis: Jednoduchý závorkový mechanismus bez možnosti uzamčení. Ovládá se pomocí
kliky s oválným talířkem a celý je umístěn na tvarované podložce se špičatým
ukončením.
Stav: Stabilní. Bez mechanického poškození.
Obrazová dokumentace:
Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 46
46
Katalog. č.:
Kliky a klíčové štítky
Skupina:
Závorkový mechanismus na podložce ukončené trojlistem
Název:
1
Počet ks.:
B1/3
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železný plech, čtyřhranné železo atd.
Technologie výroby: Nýtování, sváření.
Datace: Možná 2. pol. 18. až 1. pol. 19. stol. Svým archaickým tvaroslovím vychází
z gotických a renesančních nekrytých zámků. Obdobný závorkový mechanismus je
zobrazen v Renwersově vzorníku z roku 1794.
Popis: Jednoduchý závorkový mechanismus bez možnosti uzamčení. Ovládá se pomocí
tyčové kliky a celý je umístěn na tvarované podložce, která je ukončena trojlistem.
Stav: Stabilní, místy lehká povrchová koroze. Bez mechanického poškození.
Obrazová dokumentace:
Obr.
Fotografie.

Obr.
Nákres.

123

Tab. 47
47
Katalog. č.:
Zástrče
Skupina:
Kovaná zástrč s prolamovanou hlavou
Název:
2
Počet ks.:
A1/4
Umístění:
Viz
nákres, síla podložky: 2,5 mm; plechu: 1 mm; tyče: 6 mm
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železný plech, ploché železo s kovářskou úpravou černěním.
Technologie výroby: Kus plochého železa je na jednom konci ohnut v rukojeť a na
druhém je ukosen kvůli dobrému přitažení okenice. Táhlo je přidržováno slabým
plechem přinýtovaným k podložnímu plechu, který je přibit k okenici.
Datace: Blíže neurčená.
Popis: Dvojice nasazených zástrček, jejichž podložka má jednoduše zdobenou hlavu
(ukončení).
Stav: Plošná povrchová koroze. Trhlina v plechu držícím zástrčku v podložce (dolní
zástrč).
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 48
48
Katalog. č.:
Zástrče
Skupina:
Jednoduchá kovaná zástrč
Název:
4
Počet ks.:
A2/4–5
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železný plech, ploché železo s kovářskou úpravou černěním.
Technologie výroby: Kus plochého železa je na jednom konci ohnut v rukojeť a na
druhém je ukosen kvůli dobrému přitažení okenice. Táhlo je přidržováno dvěma
skobami přinýtovanými k podložnímu plechu, který je přibit k okenici.
Datace: Blíže neurčená.
Popis: Nasazené kované horní a dolní zástrčky jednoduchého tvaru, bez známky
jakékoli výzdoby.
Stav: Plošná povrchová koroze. Bez mechanického poškození.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie A2/4.

Obr. Nákres.
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Tab. 49
49
Katalog. č.:
Zástrče
Skupina:
Jednoduchá zástrč
Název:
8
Počet ks.:
A1/5–8
Umístění:
Viz
nákres. Délka táhla dolní zástrče: 130 mm
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železný plech, čtyřhranné železo s kovářskou úpravou
černěním.
Technologie výroby: Čtyřhranná železná tyč je na jednom konci ohnuta v rukojeť a na
druhém je ukosena kvůli dobrému přitažení okenice. Táhlo je přidržováno dvěma
skobami přinýtovanými k podložnímu plechu, který je přibit k okenici, a u horních
zástrčí ještě jednou skobou přibitou přímo do okenice.
Datace: Blíže neurčená.
Popis: Jednoduchá nasazená zástrčka bez výzdoby. Podložní plech má oblé ukončení.
Horní zástrč má z důvodu pohodlnějšího ovládání vždy delší táhlo, která je přidržováno
k okenici pomocí skoby.
Stav: Plošná povrchová koroze. Bez mechanického poškození.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie A1/5 – horní zástrč.

Obr. Nákres.
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Tab. 50
50
Katalog. č.:
Zástrče
Skupina:
Jednoduchá petlice
Název:
4
Počet ks.:
B1/1, B1/3, A2/1, A2/3
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Ploché železo. A2/1 a A2/3 jsou přetřeny spolu s výplní
nátěrem okrové barvy.
Technologie výroby: Do čtyřhranné železné tyče je na jednom konci vsazena rukojeť a
na druhém konci je ukosena kvůli dobrému přitažení dveří. Táhlo je provléknuto
skobou, která je spojena s podložním plátem, který je přibit ke dveřím.
Datace: Blíže neurčená.
Popis: Jednoduchá nasazená zástrčka. Podložní plech má oblé ukončení.
Stav: Místy povrchová koroze (u nenatřených kusů). Bez mechanického poškození.
Obrazová dokumentace:
Obr.
Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 51
51
Katalog. č.:
Zástrče
Skupina:
Masivní dveřní zástrč (horní a dolní)
Název:
1 pár
Počet ks.:
A1/1
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železný plech, čtyřhranné železo atd. Přetřeno spolu s výplní
nátěrem žluté barvy.
Technologie výroby: Do železné tyče je na jednom konci vsazena rukojeť, ve střední
části je tyč rozkována a vypoulena, na druhém konci je ukosena kvůli dobrému přitažení
dveří. Táhlo je přidržováno dvěma skobami přišroubovanými k podložnímu plechu,
který je přibit ke dveřím.
Datace: 19. stol.
Popis: Masivní nasazená dveřní horní a dolní zástrč. Obdélníkový podložní plech má
oblé ukončení (zaoblené rohy). Horní zástrč má z důvodu pohodlnějšího ovládání delší
táhlo.
Stav: Stabilní. Bez mechanického poškození.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 52
52
Katalog. č.:
Zástrče
Skupina:
Vnější okenní zástrč s profilovaným knoflíkem
Název:
2
Počet ks.:
A4/2
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železný plech, železná tyč. Přetřeno spolu s celou výplní
nátěrem okrové barvy (patrné i zbytky staršího nátěru zelené barvy).
Technologie výroby: Do železné tyče segmentového průřezu je na jednom konci
vsazena rukojeť a na druhém konci je schodovitě ohnuta a ukosena kvůli dobrému
přitažení dveří. Z podložního plechu, který je přibit k oknu, je vylisována kapsa, kterou
je provlečeno táhlo.
Datace: 2. pol. 19. stol.
Popis: Dvojice nasazených okenních zástrček s rukojetí v podobě profilovaného
knoflíku. Podložní plech má oblé ukončení.
Stav: Stabilní. Bez mechanického poškození.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 53
53
Katalog. č.:
Zástrče
Skupina:
Zapuštěná okenní zástrčka s profilovaným knoflíkem
Název:
6
Počet ks.:
A3/4, B2/1–2
Umístění:
Viz
nákres – dolní zástrč (délka horní zástrče 25 cm)
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železný plech, železná tyč. Přetřeno spolu s celou výplní
nátěrem okrové barvy (patrné zbytky i staršího nátěru zelené barvy).
Technologie výroby: Ploché tenké železo je ohnuto v úhlu a opatřeno nahoře
podlouhlým otvorem a malým otvorem dole (krom dalších otvorů pro šrouby a hřeby).
Prvním otvorem prochází rukověť táhla přecházející v profilovaný knoflík, druhým
otvorem pak konec táhla zapadající za oplechovaný otvor v rámu.
Datace: 2. pol. 19. stol. až začátek 20. stol.
Popis: Zapuštěná okenní zástrčka s rukojetí tvaru profilovaného knoflíku. Z roviny
okenního křídla vystupuje pouze rukojeť.
Stav: Stabilní. Bez mechanického poškození.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 54
54
Katalog. č.:
Zástrče
Skupina:
Vložená okenní zástrčka
Název:
6
Počet ks.:
A2/6–8
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železné pláty, plechy a tyčovina. Přetřeno nátěrem okrové
barvy spolu s celou výplní.
Technologie výroby: Ploché tenké železo je ohnuto v úhlu a opatřeno nahoře
podlouhlým otvorem a malým otvorem dole (krom dalších otvorů pro šrouby a hřeby).
V prvním otvoru je vložena náprstkovitá rukojeť, která nepřímo pohybuje táhlem, jež je
schované a vylézá až druhým otvorem.
Datace: 2. pol. 19. stol. až 2. pol. 20. stol.
Popis: Jednoduchá vložená okenní zástrčka. Je plně zapuštěna do okenice. Obyčejně se
tyto vložené zástrčky umisťovaly na užší stranu okenního či dveřního křídla tak, že byly
vlastně ve spáře mezi křídly, proto jsou konstruovány tak, aby žádná část nepřečnívala.
V tomto případě jsou však umístěny jako běžné zástrčky na vnitřní straně okenic.
Stav: Stabilní. Bez mechanického poškození.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 55
55
Katalog. č.:
Obrtlíky
Skupina:
Obrtlík s profilovaným knoflíkem 1
Název:
48
Počet ks.:
A2/4–8, A3/3–4, A4/2, B1/14, 19, B2/1–2,10–12
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Některé s mosaznými knoflíky (B1/14, B1/19, B2/10–12),
zbytek litina. Část je opatřena nátěrem v barvě výplně (A2/6–8, A3/3–4, A4/2, B2/1–2).
Technologie výroby: Lití do formy.
Datace: Pravděpodobně 19. stol.
Popis: Jednostranný kolínkový obrtlík. Podkladem je železný plech, na který je obrtlík
přinýtován tak, aby se mohl otáčet. Plech je k okennímu rámu upevněn dvěma šrouby.
Rukojeť obrtlíku je tvořena profilovaným mosazným nebo litinovým knoflíkem, který je
do ramena obrtlíku zanýtován.
Stav: U nenatřených kusů plošná povrchová koroze, v některých případech důlková
koroze (A2/4–5, B1/19). Bez mech. poškození.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie A2/4.

Obr. Nákres.
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Tab. 56
56
Katalog. č.:
Obrtlíky
Skupina:
Jednostranný obrtlík s profilovaným knoflíkem 2
Název:
8 + 20
Počet ks.:
A3/1–2 + B1/21–30
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Litina, mosazné knoflíky. Bez známých povrchových úprav.

Technologie výroby: Lití do formy.

Datace: Pravděpodobně 19. stol.

Popis: Jednostranný kolínkový obrtlík. Podkladem je železný plech, na který je obrtlík
přinýtován tak, aby se mohl otáčet. Plech je k okennímu rámu upevněn dvěma šrouby.
Rukojeť obrtlíku je tvořena profilovaným mosazným knoflíkem, který je do ramena
obrtlíku zanýtován.

Stav: Důlková koroze (A3/1–2) a rozsáhlá koroze a znečištění od malty (B1/21–30).

Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie A3/1–2.

Obr. Nákres.
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Tab. 57
57
Katalog. č.:
Obrtlíky
Skupina:
Jednostranný obrtlík s kulovým knoflíkem
Název:
7
Počet ks.:
A4/1, D1/2–4
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Litina, bez známé povrchové úpravy.
Technologie výroby: Lití do formy.
Datace: Pravděpodobně 19. nebo začátek 20. stol. Stejný typ je zobrazen v Oehmově
příručce z roku 1902.94
Popis: Jednostranný kolínkový obrtlík. Podkladem je železný plech, na který je obrtlík
přinýtován tak, aby se mohl otáčet. Plech je k okennímu rámu upevněn dvěma šrouby.
Rukojeť obrtlíku je tvořena kulovým železným knoflíkem, který je do ramena obrtlíku
zanýtován.
Stav: Plošná důlková koroze.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie A4/1.

94

Obr. Nákres.

OEHM, M.: Zámečnictví... 1902. s. 112.
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Tab. 58
58
Katalog. č.:
Obrtlíky
Skupina:
Oboustranný obrtlík 1
Název:
4
Počet ks.:
B2/1–2
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Litina, opatřeno nátěrem v barvě výplně.
Technologie výroby: Lití do formy.
Datace: Pravděpodobně 19. nebo začátek 20. stol. Stejný typ je zobrazen ve Večeřově
příručce z roku 1884 nebo Hölzelově z roku 1827.95
Popis: Oboustranný litý obrtlík. Do rámu okna je zašroubován šroub procházející
trubicí, která podpírá obrtlík.
Stav: Pod nátěrem jsou patrná drobná místa zasažená korozí. Bez mech. poškození.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.

95

VEČEŘ, A.: Zámečnictví.... 1. díl. 1884, s. 36.
HÖLZEL, T: Neuestes Schlosserbuch ... 1827, t. 44.
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Tab. 59
59
Katalog. č.:
Obrtlíky
Skupina:
Oboustranný obrtlík 2
Název:
13
Počet ks.:
A1/3, A1/4, B1/6, A1/5, 6, 7, 8
Umístění:
Viz
nákres – různá-délka: 8,5–10
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železo bez zjištěných povrchových úprav. Možná původně
černěné.
Technologie výroby: Kování.
Datace: Blíže neurčená.
Popis: Oboustranný kovaný obrtlík. Do rámu okna je zašroubován šroub procházející
trubicí, která podpírá obrtlík. Některé kusy mají díky výrobní technologii nepravidelný
tvar.
Stav: Plošná povrchová koroze.
Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie A1/4.

Obr. Nákres.
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Tab. 60
60
Katalog. č.:
Přítuhy
Skupina:
Kovaná růžice
Název:
1
Počet ks.:
E1/2
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Kujné železo. Původní povrchová úprava není známa. Nově
natřeno matovým nátěrem grafitové barvy.

Technologie výroby: Kování. Vypouklý úchop je zanýtován do trnu. Podložní plech je
zdoben probíjením z druhé strany plechu.

Datace: Blíže neurčená.

Popis: Jednoduchý terčový vypouklý úchop, tzv. růžice. Sestává z úchopu vraženého do
dveří a podložního plechu přibitého ke dveřím, jímž samotný úchop prochází. Podložní
plech je zdoben důlkováním.

Stav: Stabilní. Bez mech. poškození.

Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie.

Obr. Nákres.
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Tab. 61
61
Katalog. č.:
Přítuhy
Skupina:
Okenní přítuha litá
Název:
11
Počet ks.:
B2/1–2, A1/3, B1/31–32, A1/5–6, E1/6
Umístění:
Viz
nákres, délka: 2,5–3,5 cm
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Železo. Natřené v barvě výplně (B2/1–2, B1/32) nebo bez
nátěru (A1/3, A1/5, 6).

Technologie výroby: Lití do formy.

Datace: Pravděpodobně 2. pol. 19 až 1. pol. 20 stol.

Popis: Jednoduchá okenní přítuha oblého tvaru, zaražená do okenního rámu přes
podložní plech kruhového tvaru.

Stav: Plošná povrchová koroze (krom B2/1–2). Bez mech. poškození.

Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie A1/3.

Obr. Nákres.
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Tab. 62
62
Katalog. č.:
Přítuhy
Skupina:
Okenní přítuha kovaná
Název:
6
Počet ks.:
A1/4, A1/7, 8
Umístění:
Viz
nákres
Rozměry:
Materiál a povrch. úpr.: Kujné železo, pravděpodobně černěné.

Technologie výroby: Kování.

Datace: Blíže neurčená.

Popis: Jednoduchá kovaná okenní přítuha, zaražená do okenního rámu přes podložní
plech čtvercového tvaru.

Stav: Plošná povrchová koroze. Bez mech. poškození.

Obrazová dokumentace:

Obr. Fotografie A1/4.

Obr. Nákres.
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4. NÁVRH OCHRANY
4.1 Ideový a etický přístup
Při návrhu ochrany výše zdokumentovaných stavebních kování je třeba si
uvědomit, že to jsou pevné součásti stavebních objektů areálu vodního mlýna. Ty se
jako hmotné statky odlišují od jiných uměleckořemeslných a uměleckých děl. Od
movitých památek, které jsou vytrženy z původní skutečnosti, se liší především: 1.
velikostí, 2. souborností, 3. praktickou funkcí.96
Při péči o historické výplně okenních a dveřních otvorů i jejich součástí, jako je
kování, je třeba vycházet ze soudobého pojetí památkové péče, které klade zvýšený
důraz na autenticitu památky. Historická stavba je ve většině případů rostlým
organismem, a tak není nutné snažit se o sjednocení vzhledu všech okenních a dveřních
otvorů, jak k tomu v minulosti někdy docházelo.97 Různorodost a chronologická
rozmanitost jednotlivých drobných doplňků stavby totiž pomáhá dokumentovat celkový
vývoj objektu. U lidových staveb to platí možná dvojnásob.
Téměř žádná stavba se nezachovala ve podobě, v jaké byla kdysi postavena.
Většina objektů postupně prodělala větší či menší stavební úpravy, které mohou být
pozitivní, neutrální nebo naprosto nevhodné. Obecně však lze říci, že určitý vývoj (často
vyplývající z životnosti některých materiálů) je přirozenou vlastností všech staveb.
Mladší prvky historických lidových staveb včetně přístaveb nemusí snižovat hodnotu
stavby, naopak jsou často samy o sobě zajímavé a mohou se významně podílet na
souhrnu památkové hodnoty objektu. Obecně platí, že mladší konstrukce a prvky
nesmějí být puristickým stylem odstraňovány s cílem dosažení jednotného staršího
vzhledu budovy, zvláště v případech, kdy by mohl být takový vzhled částečně
hypotetický.98 Tato zásada a z ní vyplývající současný přístup k obnově památek je
ukotvena i v Benátské chartě: „Hodnotné přínosy všech dob, které přispěly k

96

TICHÝ, Marek: Restaurování staveb – teoretická východiska v reálných souvislostech. in: Obnova
památek 2008 - restaurování. Sborník příspěvků k 8. konferenci. Praha 2008, s. 40.
97
SHUBERT, A.: Péče... 2004, s. 10.
98
KUČOVÁ, Věra – BUREŠ, Pavel: Principy péče o lidové stavby. Praha 1999, s. 18.
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vybudování památky, mají být respektovány; dosažení jednoty stylu během restaurování
nemá být cílem.“99
Objekt mlýna Wesselsky, tak jako většina lidových staveb, není nijak výrazně
slohově vymezen. Jak se v průběhu staletí přistavovaly, modifikovaly a jak dožívaly
jednotlivé části stavby, tak se také měnily jednotlivé výplně okenních a dveřních otvorů.
Samotné kování mnohdy „přežilo“ svou výplň, a tak se stalo druhotně použitým
materiálem či konstrukcí pro výplň novou – ať již ve stejném otvoru nebo otvoru
v úplně jiné části areálu. Tento mechanismus se uplatňuje v „šetrném“ venkovském
prostředí patrně ještě více než jinde a je prakticky nemožné tyto pohyby materiálu
účinně zmapovat (zvláště u tak rozlehlého areálu). Zcela samostatný problém je pak
určení povrchových úprav včetně krycích nátěrů jednotlivých kování.
Tato kapitola by měla být návodem, jak o stavební kování pečovat, resp. by měla
navrhnout režim pro jejich údržbu a návrh konzervátorsko-restaurátorského zásahu pro
kusy, které jsou akutně ohroženy masivní degradací. Rozmanitost, materiálová
různorodost jakož i různý stupeň poškození všech vyskytujících se kování rozhodně
nedovoluje aplikaci nějakého jednotného postupu. Dalším problémem je, že tak, jako se
nedá přistoupit k ochraně nebo památkové obnově výplní dveřních a okenních otvorů
bez kontextu přístupu k celé fasádě, tak se nedá navrhnout jednoznačné řešení pro
kování těchto oken a dveří.
Podle současné metodologie péče o výplně okenních a dveřních otvorů100 by se
daly způsoby ochrany rozdělit do několika skupin:
1. konzervace–restaurování
2. údržba
3. menší opravy
4. větší opravy a rekonstrukce

Ať již bude přistoupeno k jakékoli formě ochrany nebo obnovy výplní, měly by
se u stavebního kování dodržovat některé zásady, které jsou spolu s dalšími návrhy
obsahem následující podkapitoly.

99

Mezinárodní charta o restaurování a zachování památek a sídel. Benátky 1964. Čl. 11.
SHUBERT, A.: Péče... 2004.

100
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4.2 Praktická doporučení
4.2.1 Metody zásahu

Velká část kování ve mlýně Wesselsky je zasažena určitým stupněm koroze. Pro
většinu těchto kusů bude vhodný zásah, jehož cílem bude především očištění od
korozních produktů, případná stabilizace a pasivace materiálu a závěrečné konzervační
vrstvy. Všechny tyto kroky však rozhodně nelze aplikovat na všechna kování.
Základním rozdílem v přístupu je skutečnost, zda má kování nějakou hodnotnou
povrchovou úpravu, o které bylo rozhodnuto, že má být zachována. U těchto kusů se
musí zásah modifikovat tak, aby bylo vyloučeno poškození povrchových úprav.

Čištění

K očištění povrchu od korozních produktů by bylo vhodné použít některou
z mechanických metod. Výběr metody se bude lišit podle toho, jestli je možné kování
z výplně demontovat, a podle dostupného technického vybavení. Nejlepším řešením je
otryskání otryskávacím zařízením za použití vhodného tlaku a abraziva. Tryskací
zařízení existují i v mobilní podobě, takže se jimi mohou kování ošetřit i bez
demontáže, přímo na místě. Čištění povrchu kovových částí také z technologického
hlediska úzce souvisí s volbou vhodné úpravy povrchu, což znamená vyčistit korodující
místa, zbavit podklad nesoudržných korozních produktů, podkorodovaných zbytků
starších nátěrů, případně dalších nečistot a mastnoty.101

Stabilizace

Stabilizace spočívá v odstranění stimulátorů koroze, jako jsou především chloridové a
síranové ionty, např. vyluhováním v zahřáté destilované vodě.102 Tento postup se
v praxi využívá především u archeologických předmětů, u kterých je z důvodu

101

Více v MICHOINOVÁ, Dagmar – HAVLÍNOVÁ, Alena: Restaurování povrchových úprav
historických železných prvků. In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů. Plzeň 2005, s. 80.
102
Více v ŠIMČÍK, Antonín – VYKOUKOVÁ, Jitka: Desalinace roztokem kyseliny askorbové a
vyluhováním v destilované vodě. In: Stabilizace železných archeologických nálezů. Sborník z workshopu
konaného 4. – 5. 11. 2002 v Technickém muzeu v Brně. Brno 2003.
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pokročilé koroze vyloučeno úplné odstranění korozních produktů. V procesu ošetření
kování ve mlýně by se ji s výhodou dalo využít v případech, kdy není možné dokonalé
odstranění korozních produktů, nebo u předmětů s důlkovou korozí.

Pasivace

Pro kování, u kterých je předpokládána kovářská povrchová úprava černěním a nejsou
opatřena krycím nátěrem (zejména hojně zastoupené kované horizontální závěsy103), je
vhodná aplikace pasivačního roztoku taninu104 a následná konzervační vrstva. Kyselina
taninová je inhibitor koroze a vytváří komplexní organické sloučeniny, které pomáhají
zpevnit povrch ošetřeného předmětu.105 Opakovaným nanášením malého množství
tanátovacího roztoku lze pak docílit tmavohnědé až černé vrstvy, která se pohledově
blíží právě černění.

Závěrečné vrstvy

Závěrečnými vrstvami se rozumí aplikace buď nátěru, nebo konzervačních laků a
mikrokrystalických vosků. Technologicky nejjednodušší jsou případy, kdy se přistoupí
k razantnímu odstranění starších vrstev a ošetření natíraných kovových dílů bez
zachování starších, již nefunkčních povrchových úprav. Když už se přistoupí k tomuto
řešení, měl by být pečlivě proveden průzkum barevnosti, který musí být zdokumentován
a vzorky by měly být uloženy k případným budoucím analýzám.106
V případě ošetření kovových dílů se zachováním starších povrchových úprav lze
použít lokální odstranění ložisek, odmaštění povrchu, lokální stabilizaci očištěných míst
a lokální doplnění poškozených míst vhodným nátěrovým systémem. Může se provést i
retuš povrchu v odstínu původní barevnosti nebo prosté „převoskování“ stabilizovaného
povrchu kovu.107

103

Katalog. č.: 4 – 7.
Roztok k nanášení kartáčkem: 200 g taninu, 1000 ml destilované vody, 150 ml ethanolu (z poznámek
ze semináře Základy muzejní konzervace I).
105
BRADLEY, Rodgers: The Archeologist’s Manual for Conservation. A Guide to Non-Toxic, Minimal
Intervention Artifact Stabilization. New York 2004.
106
MICHOINOVÁ, D. – HAVLÍNOVÁ, A.: Restaurování... 2005, s. 82.
107
tamtéž, s. 83
104

143

U nenatíraných kování je vhodná aplikace klasických konzervačních
závěrečných vrstev, jako jsou laky a mikrokrystalické vosky.108 Tyto prostředky pak
mají vyšší nároky na kontrolu a údržbu.

4.2.2 Princip reversibility

Jedním z velice důležitých hledisek při sanačním ošetření všech předmětů je
požadavek na reversibilitu. Nikdy nejsme zcela schopni domyslet důsledky svých
kroků, a proto bychom v kontaktu s originálem neměli dělat nic nevratného –
ireversibilního. Je třeba vzít v potaz četnost minulých a budoucích zásahů a uvědomit si,
že to co právě děláme nemusí vyhovovat natrvalo.109 Optimální zásah umožní
v budoucnu detekovat přidané materiály, bezpečně je odstranit a provést bez omezení
další zásah.
I když je reversibilita uskutečnitelná jen do určité míry a absolutní reversibilita
není dosažitelná téměř v žádném případě, neměla by být zcela ignorována. Zásah, který
je proveden alespoň tak reversibilně, jak to jiná kritéria zásahu (jako efektivita, elegance
atd.) dovolují, může jen prospět předmětu a konzervátorům, kteří ho budou ošetřovat
v budoucnu.110

4.2.3 Poznámka k povrchovým úpravám

Při materiálovém zjištění povrchových úprav není vždy nutné provádět
sofistikované analýzy, často postačí i odborné posouzení při průzkumu provedeném na
místě, které napoví o složení materiálu, příčinách poškození nebo stratigrafii
dochovaných povrchových úprav. Pokud je třeba si výsledky na místě provedeného
průzkumu ověřit, je nutné správně odebrat vzorky včetně dokumentace přesných míst
odběru. Všechna zjištění by pak samozřejmě měla být součástí konzervátorskorestaurátorské zprávy.111

108

Lak: PARALOID B72, B44 nebo B48N (max. 10% roztok v xylenu), Vosky: REVAX 30 (v benzinu),
COSMOLOID H80 (v solventní naftě). Vrstvy se nejčastěji kombinují tak, že první vrstvu tvoří
akrylátový lak, druhou mikrokrystalický vosk (z poznámek ze semináře Základy muzejní konzervace I).
109
TICHÝ, M.: Restaurování staveb... 2008, s. 39.
110
APPELBAUM, Barbara: Conservation Treatment Metodology. Oxford 2007, s. 353 – 355.
111
MICHOINOVÁ, D. – HAVLÍNOVÁ, A.: Restaurování... 2005, s. 79.
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Pokud by se přistoupilo k restaurování výplní, u kterých bylo kování v minulosti
evidentně soustavně přetíráno stejnou krycí barvou jako výplň, i když by mohl být
předpoklad, že tato kování byla v době svého vzniku prezentována bez nátěru, ošetřená
pouze kovářskou úpravou, bude nutný odběr stratigrafických vzorků barvy112, které
napoví, jestli mohlo být kování opravdu prezentováno bez nátěru, popř. zda se nejedná
o druhotně použité kování. Jedině po řádném ujištění se, že kování mohlo být
prezentováno bez nátěru, a po zjištění vhodné barvy výplně by se mohlo přistoupit
k rekonstrukci tohoto stavu, resp. prezentaci kování v nestejné povrchové úpravě jako
výplň. Mějme však na paměti, že i druhotný nátěr by mohl být hodnotný z hlediska
vývoje stavby.
4.2.4 Kopie a rekonstrukce113

Pokud bude v některém případě rozhodnuto o doplnění chybějícího nebo zcela
zničeného kování jeho kopií nebo rekonstrukcí, tak je nutné držet se několika pravidel.
Je třeba dbát na zachování materiálu a podoby (tvar, rozměry, profilace) včetně
povrchových úprav. Nevhodné je např. i použití soudobých prostředků k upevnění
kování (viz podkapitola 4.2.7). Zároveň by však měla být zachována zásada
rozpoznatelnosti originálu od doplněného kusu. „Prvky určené k tomu, aby nahradily
chybějící části, se musí včlenit do celku harmonicky, ale zároveň se i odlišovat od
původních částí tak, aby restaurování nefalsifikovalo dokument umění a historie.“114
Vhodné je označit přesné kopie chybějících nebo zničených částí letopočtem (umístění
by nemělo pohledově rušit) nebo při výrobě provést nějakou drobnou signifikantní
odchylku v tvaru či výzdobě.115

112

Průzkum barevnosti výplně v kontextu s kováním byl proveden u dveří A1/2, A1/13 a A1/14. Ani
v jednom případě se neprokázala odlišná barevná prezentace nebo prezentace kování bez nátěru.
Fotografie mikroskopovaných stratigrafických nábrusů jsou součástí přílohy.
113
Podle terminologie pro objekty muzeí v přírodě se jedná o úplnou vědeckou kopii, která je narozdíl od
částečné vědecké kopie vytvořená z nového materiálu. Vědecká rekonstrukce se pak dělí na částečnou,
která je provedena na základě studie analogií, torza originálu (např. negativní otisk kování ve výplni) a
dostupných archivních dokumentů (např. fotografie) a na úplnou, u které nejsou dostupné analogie. Více
v: KRIŠTEK, Igor – LANGER, Jiří – SOUČEK, Jan – ŠTIKA, Jaroslav – ŠULEŘ, Petr – TETERA,
Václav: Národopisná muzea v přírodě – teoretická a metodická východiska k realizaci. Rožnov pod
Radhoštěm 1981, s. 18 - 19, 33 - 35.
114
Mezinárodní charta o restaurování a zachování památek a sídel. Benátky 1964. Čl. 12.
115
SHUBERT, A.: Péče... 2004, s. 10 - 13.
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4.2.5 Repasování

Jiným, mnohdy elegantnějším a hlavně levnějším způsobem, jak nahradit
ztracené či zničené kování, je repasování obdobného historického kusu, který se dá
sehnat například v bazarech. Umístění repasovaného kování by samozřejmě mělo být
patřičně zdokumentováno, aby v budoucnu nemohlo dojít k dezinterpretaci, tedy
prezentaci tohoto kusu jako na objektu původního.

4.2.6 Demontáž a montáž

Demontáže obecně představují razantní zásah do historické konstrukce a mělo
by se k nim přistupovat pouze tehdy, když není možné odborné ošetření provést in situ.
V případě, že se nelze demontáži vyhnout, by mělo být samozřejmostí zdokumentovat
místo a způsob upevnění demontovaného prvku, přičemž zpětné osazení by mělo
původní stav respektovat.116

4.2.7 Způsoby upevnění

Dnes často viděným nešvarem je upevňování historického kování moderními
prostředky, jako jsou průmyslově vyráběné hřeby, vruty s křížovým zářezem,
šestihranné matky atd. Pokud to typ a stáří kování předpokládá, měly by se obecně
výplně okenních a dveřních otvorů osazovat kovanými hřeby, nýty, sponami,
čtyřhrannými matkami atd.117

4.2.8 Soustavnost údržby
Všechny závěsy, zámky, kliky, zástrče atd., které mají zastávat svou funkci,
potřebují pravidelnou technickou údržbu. Je vždy lepší více průběžných drobných oprav
menších defektů než jeden razantní zásah. Jedná se zpravidla o odstraňování nečistot,

116
117

MICHOINOVÁ, D. – HAVLÍNOVÁ, A.: Restaurování... 2005, s. 79 - 80.
SHUBERT, A.: Péče... 2004, s. 33.
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obnovu stávajících nátěrů (na kontrolu jsou náročné zejména konzervační laky a vosky),
případně o upevnění spojovacích prvků.118

118

tamtéž, s. 23
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ZÁVĚR
Průzkumu bylo podrobeno veškeré historické dveřní a okenní kování nalezené v
areálu mlýna, které dodnes plní svou původní užitnou funkci a je tak pevnou součástí
nemovité kulturní památky. Navržená metodika dokumentace byla vytvářena v podstatě
v průběhu celého průzkumu, který zabral velké množství času stráveného ve mlýně.
Tak, jak jsem během průzkumu a následného zpracovávání dokumentace hledal cesty,
kterými se ubírat, a získával zkušenosti, tak postupně krystalizovala i výsledná podoba
této metodiky. Snažil jsem se ji navrhnout tak, aby byla maximálně efektivní jak
z hlediska užitečnosti a míry získaných informací, tak z hlediska časových nároků.
Nakonec bylo touto formou zdokumentováno a zaevidováno celkem 62 typů
kování o celkovém počtu 542 kusů, a to na 93 výplních okenních nebo dveřních otvorů.
Přibližné rozpětí datace tohoto kování je druhá polovina 18. století až první polovina 20.
století, přičemž jako nejvíce zastoupené období se jeví druhá polovina 19. století. Za
připomenutí snad stojí, že po převážnou část tohoto období byl majitelem mlýna
Ferdinand I. Wesselský (od roku 1854 minimálně do roku 1880), po němž nastoupil
(neví se přesně kdy) jeho syn Ferdinand II.
Zastoupeny jsou jak ruční kovářské nebo zámečnické práce, které mohl bez
problému vyprodukovat venkovský kovář či zámečník, tak sériové výrobky, přičemž
ani o jednom nelze tvrdit, že by bylo nějak výrazně převažující. Ve mlýně se také
můžeme setkat s několika konstrukcemi, které využívají jiný materiál než kov, což není
zvláště ve venkovském prostředí nijak neobvyklé. Je to například závora v podobě
dřevěného hranolku, který se zasouvá do pochev ve špaletě dveří (dveře A1/1), zástrč
vyřezaná ze dřeva uzavírající dvířka transportního vikýře (C2/2) a točnicové konstrukce
použité u vrat všech bran do dvora (vrata se nedochovala, po konstrukcích zbyla pouze
lůžka točnic).
Ač jsou všechny budovy areálu mlýna pouze „obyčejnými“ lidovými stavbami,
průzkum ukázal, že je zde zastoupeno mnoho typologicky rozmanitých kusů kování,
které si zaslouží naši pozornost a péči. Při návrhu ochrany stavebního kování, který je
součástí této práce, jsem byl limitován několika faktory. Konkrétní postup zásahu se
těžko může navrhnout, pokud zatím není stanovena koncepce přístupu k obnově celých
výplní, potažmo celých fasád, a když je materiálová skladba a různý stupeň koroze
kování tak rozmanitý. Omezil jsem se tedy na popis různých metod, které by se mohly v
148

jednotlivých případech použít při restaurování, a na soubor praktických rad při další
péči o kování. Jedním z nejdůležitějších faktorů v péči o památky obecně zůstává
přístup vlastníka, který je naštěstí v tomto případě neobyčejně zodpovědný.
Architektonické detaily, jako je stavební kování, se nezastupitelným způsobem
podílejí na autentické podobě památky a dotvářejí její celkovou atmosféru. Vyplatí se
tedy o ně řádně pečovat už jen z toho důvodu, že náhradu za ně dnes seženeme poměrně
těžko a za vynaložení nemalých finančních prostředků.
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PŘÍLOHY

Příloha 1. Mlýn Wesselsky. Olejomalba – patrně rok 1944. Soukromé vlastnictví.

Příloha 2. Fotografie Mlýn a pila v Loučkách. Pravděpodobně z přelomu 19. a 20.
století. Z knihy ROLLEDER, A.: Dějiny... 1903, s. 146.
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DŘEVO

KOVÁNÍ

1

2

Příloha 3. Stratigrafické nábrusy vzorků povrchových úprav dveří A1/2. Vizuální
porovnání neprokazuje rozdílnost v povrchových úpravách kování (závěsů) a dřeva.
Mikroskopické pozorování pomocí optického mikroskopu Olympus BX51 (zvětšení 200x,
dopadající světlo).
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DŘEVO

KOVÁNÍ

1

2

Příloha 4. Stratigrafické nábrusy vzorků povrchových úprav dveří A1/13. Vizuální
porovnání neprokazuje rozdílnost v povrchových úpravách kování (závěsů) a dřeva.
Mikroskopické pozorování pomocí optického mikroskopu Olympus BX51 (zvětšení 200x,
dopadající světlo).
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Příloha 5. Stratigrafické nábrusy vzorků povrchových úprav dveří A1/14. Vizuální
porovnání neprokazuje rozdílnost v povrchových úpravách kování (závěsů) a dřeva.
Mikroskopické pozorování pomocí optického mikroskopu Olympus BX51 (zvětšení 200x,
dopadající světlo).
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