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oratoře s posuvnými křídly, v části okenních výplní jižní fasády do Velkopřevorského náměstí 
jsou zachované původní rámy barokních jednoduchých oken včetně poutců s oblounem, které 
dnes tvoří rámy vnitřních křídel dvojitých oken. Barokní jednoduchá okna se dochovala hlavně 
na dvorních fasádách a fasádě do zahrady v prostorách schodišť, kde nebyly kladeny tak velké 
nároky na tepelnou izolaci okenních výplní jako v obytných místnostech. Tyto historické prvky 
přispívají k věrohodnému výrazu interiéru paláce.

Obr. 2. A, B. Praha 1-Malá strana, 
čp. 485, Velkopřevorský palác. 
Pohled na dokumentované okno 
z interiéru a exteriéru 
(foto V. Bartošová, 2012).

Obr. 3. Praha 1-Malá strana, 
čp. 485, Velkopřevorský palác. 
Pohled na barokní okno z vnitřní 
strany s vodorovným a svislým 
řezem (původně v měřítku 1 : 10). 
Kresba je součástí podrobné doku-
mentace uvedeného okna (kresba 
D. Havlíková, 2012).
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0,1 cm. Nakonec jsme na vnitřní i vnější straně rámu dolního okenního křídla pomocí skalpelu 
provedli sondu s cílem zjistit jednotlivé vrstvy nátěrů.

Popis okna (obr. 4)

Okno s typickým barokním křížem s oblounem (obr. 5 a, b) je vyrobeno z dubového dřeva. Kříž 
tvoří vodorovný poutec, svislý pevný sloupek horní části a svislé vlysy spodních křídel s oblou-

nem na klapačce jednoho 
z křídel. Všechny uvedené 
prvky jsou zdobeny vý-
razným oblounem. Rám je 
osazen do okenní špalety 
v  hloubce 22,5 cm od líce 
dvorní fasády. Před okno 
je z  vnější strany osazena 
barokní provlékaná kova-
ná mříž. Okno je čtyřkřídlé, 
dovnitř otvíravé. Vrchní ko-
vané závěsy jsou zdobené 
(obr. 6  a, b). Okenní křídla 
se zavírají dvěma dvoura-
mennými plochými obrtlíky 
a jedním obrtlíkem. V levém horním křídle je zachované barokní zasklení s šestiúhelníkovými 
tabulkami osazenými do olověných H profilů s kovanými nosníčky do kříže, upevněnými do 
rámu okenního křídla – vnější svislý, vnitřní vodorovný (obr. 7). Ostatní křídla mají již novější 
zasklení. sklo je osazeno do drážky v dřevěném profilu bez použití sklenářského kytu. Prove-
dená sonda na dolním okenním rámu prokázala vyhotovení výplně z dubového dřeva, povrch 
byl následně překryt vápenným světlým pačokem, dále navazuje vrstva nátěru šedého a růžo-
vého odstínu. Vrchní stávající vrstva je syntetický nátěr v odstínu slonové kosti. Tento nátěr je 
přetažený i přes kování. 

Závěr
V rámci PPR se jedná o unikátní soubor barokních oken paláce, doplněný dalšími hodnotnými 
výplněmi z počátku 19. století. Úplně ojedinělý je výskyt barokních výplní v sedlových vikýřích, 
jejichž průzkum a podrobná dokumentace se připravuje. V dnešní době probíhá zaměření dal-
ších dvou barokních oken a nadsvětlíku vstupu na pavlač. Záměrem zpracovatelů je postup-
né zdokumentování všech typů výše zmíněných prosklených výplní paláce. Způsob nakládání 
s cennými historickými objekty a uměleckořemeslnými prvky jako dokladu tvorby našich předků 
je měřítkem kulturnosti naší společnosti. Všechny historické výplně přispívají k  věrohodnému 
výrazu interiéru paláce a mají zůstat zachovány in situ. suverénní řád Maltézských rytířů – České 
velkopřevorství je jedním z uvědomělých vlastníků velice hodnotného areálu v samém centru 
PPR, který uchovává autenticitu a historickou hodnotu jemu svěřeného dědictví.

Obr. 5. Praha 1-Malá strana,  
čp. 485, Velkopřevorský palác. 

A) Charakteristické detaily okna, 
vodorovný řez rámem, okenními kří-
dly a pevným sloupkem horní části 
(původně v měřítku 1 : 1). Kresba 
je součástí podrobné dokumentace 
uvedeného okna (kresba  
D. Havlíková, 2012). 

B) Detail křížení klapačky a poutce 
dokumentovaného okna, pohled 
z exteriéru (foto V. Bartošová, 
2012).




