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PŘÍKLAD DOKUMENTACE BAROKNÍ OKENNÍ VÝPLNĚ 
VELKOPŘEVORSKÉHO PALÁCE ČP. 485 NA MALÉ STRANĚ 
V PRAZE 

DOROTA HAVLÍKOVÁ – VERONIKA BARTOŠOVÁ – JAKUB CHALOUPKA

Materiálie vznikla v rámci plnění výzkumného cíle Národního památkového ústavu z důvodu ohrožení části uměleckořemeslných prvků 
a zkoumání stavebního fondu na historických objektech. Zhotovená dokumentace barokní okenní výplně by měla být příkladem zpracování  
výkresové dokumentace při obnovách kulturních památek a objektů v památkově chráněných územích. 

DOCUMENTATION ExAMPLE Of A BAROqUE wINDOw sAsH IN THE VELKOPřEVORsKý PALACE NO. 485 AT MALÁ sTRANA IN PRAgUE

This study was pursued within the research project of The National Heritage Institute concerning endangered art historic components and 
research of architectonic assets on historic buildings. The documentation of a Baroque window should be a model of drawing documen-
tation during the renovation of cultural monuments and buildings in heritage zones.
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Výzkum nemovitých památek v ČR je jedním z nejdůležitějších výzkumných cílů NPÚ. V součas-
nosti jsou aktuálními zejména metodické otázky týkající se jak průzkumu památkových detailů, 
tak jejich dokumentace.1 Předmětem dokumentace jsou stavební uměleckořemeslné prvky, kte-
ré jsou součástí staveb, anebo s nimi přímo souvisejí. Zároveň jsou to prvky snadno odejmu-
telné, nejsou zpravidla součástí nosných konstrukcí a lze tedy předpokládat vyšší riziko jejich 
ztráty. Zejména se jedná o práce truhlářské, kovářské, kovotepecké a kovolitecké. Naopak do 
této kategorie nespadají práce kamenické, které jsou obvykle pevnou součástí staveb a bývají 
spojeny s nosnými konstrukcemi, nejsou tudíž snadno odstranitelné.

Na území Pražské památkové rezervace (dále PPR) byly jako nejohroženější vyhodnoceny his-
torické okenní a dveřní výplně s  prosklením, osazené do fasád historických objektů. Častou 
příčinou jejich výměny není špatný technický stav, ale zvyšující se nároky na tepelně-izolač-
ní vlastnosti staveb. V tomto ohledu jsou okna nejslabším místem obvodových plášťů objektů 
a proto se je uživatelé a vlastníci snaží vyměnit za nové výplně s izolačním dvojsklem, vyráběné 
ze současných materiálů (plast, europrofil). Osazení izolačního dvojskla znamená většinou zesí-
lení průřezů jednotlivých prvků, provedení netradičních spojů a ve výsledku dochází i ke změně 
optických vlastností. Z hlediska památkové péče jsou tato okna hodnocena jako nevhodné prvky 
s neodpovídajícím řemeslným provedením.

Okna jsou nedílnou součástí uliční fasády, historická okna se výrazně podílejí na věrohodné 
podobě architektonických památek a okolního historického uličního interiéru. svým tvarem a de-
tailem jsou významnou složkou architektury. Kromě toho jsou tyto konstrukce nenahraditelným 
hmotným historickým pramenem. V případě, že se historická okna nedochovala, nebo jsou již 
dožilá, měly by nové prvky plně respektovat historický stav. Proto je nezbytné, aby byly přesnou 
tvarovou i materiálovou kopií hodnotných historických oken.

O metodikách ochrany okenních výplní
Vzhledem k nutnosti jednotného přístupu památkové péče k problematice ochrany okenních 
výplní a nezadržitelnému úbytku těchto cenných historických konstrukcí, vznikly metodiky, kte-
ré se věnují danému tématu. Nejprve vznikla základní odborná práce Alfréda Schuberta (2004), 
shrnující problémy ochrany těchto stavebních výplní, a také obecnější práce kolektivu autorů 
(bláha et al. 2005). V roce 2010 byla vydána další metodická publikace, která do jisté míry do-
plňuje, rozšiřuje a kompletuje metodiku Alfréda z schuberta z roku 2004 (báčová et al. 2010). 

1 garant PhDr. Vladislav Razím, cíl 3. – Výzkum a detailní dokumentace stavu objektu (pasportizace) – dokumentace 
stavebních uměleckořemeslných prvků. Podchycení bezprostředně ohrožených a ve velké míře mizejících stavebních 
uměleckořemeslných prvků (Plzeňský kraj, Praha, Karlovarský kraj, Jihočeský kraj).




