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po stranách. Ve všech šesti vikýřích jsou zachovány oválné barokní do oblouku sesazované 
okenní rámy s pevným křížem s oblounem. V kompletně zachované autentické barokní podobě 
se všemi okenními křídly včetně kování se dochovala pouze okenní výplň jižního vikýře východní-
ho křídla s orientací do zahrady (označená ve výkresech jako vikýř č. 3), a to s mladším zasklením 
dolních křídel. Okenní rámy výplní ostatních vikýřů byly v minulosti různě upravovány, proto se 
liší i míra zachování původních vlysů. Jedná se o velice hodnotný a v Praze ojedinělý soubor 
barokních vikýřových oken zachovaných in situ, místy i s pozůstatky původního zasklení a au-
tentického kování. V Pražské památkové rezervaci zatím nebylo okno tohoto druhu podrobně 
dokumentováno. Na základě zpracované dokumentace bude možné rehabilitovat ostatní vikýřo-
vá okna Velkopřevorského paláce. Krov není využíván, proto na barokní výplně okenních otvorů 
nejsou kladeny současné tepelně izolační nároky. Lze tedy předpokládat, že hodnotná vikýřová 
okna zůstanou zachována i nadále a budou dotvářet střešní krajinu Malé Strany v blízkosti Kar-
lova mostu jako jeden z autentických prvků.

Dokumentace okenních výplní
Pro podrobnou dokumentaci autorky tohoto příspěvku vybraly jednu okenní výplň z každého 
typu vikýře, okno prostředního velkého vikýře východního křídla s lepším přístupen než v již-
ním křídle (obr. 3–5) a zmíněné kompletně zachovalé barokní okno jižního vikýře stejného křídla 
pro jeho autentickou a historickou hodnotu (obr. 6–13). Oba prvky jsou tedy situovány v části 
východního křídla orientované do zahrady, dochovaný stav zbývajících čtyř oken byl zachycen 
formou zjednodušené dokumentace.

Obr. 3. Praha 1-Malá Strana, 
čp. 485, Velkopřevorský palác. 
Pohled na rám a svislý řez barokní 
vikýřovou okenní výplní č. 2 (kresba 
J. Červinková, 2013).

Obr. 5. Praha 1-Malá Strana, 
čp. 485, Velkopřevorský palác. 
Charakteristické detaily okna, 
vodorovný řez rámem, okenními 
křídly a pevným sloupkem, původně 
v měřítku 1 : 1 (kresba J. Červinko-
vá, 2013).

Obr. 4. Praha 1-Malá Strana, 
čp. 485, Velkopřevorský palác. Po-
hled na barokní vikýřové okno č. 2 
z interiéru (foto P. Havlík, 2013).
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Obě okenní výplně mají stejnou konstrukci svislého do oblouku sesazovaného dubového ovál-
ného rámu vyztuženého pevným křížem s  oblounovým profilem z  vnější strany (obr.  14), liší 
se pouze velikostí. Obdobně jsou řešena i barokní okna dvorních fasád a fasády do zahrady 
(haVlíkoVá/BartošoVá/chaloupka 2012). Celkový rozměr většího okna je 175 × 245 cm, menšího 
114 × 138 cm. Okenní rámy jsou vyrobeny z profilů rozměru 75/45 mm a vlysy okenních křídel 
50/45 mm. V každé čtvrtině oválného rámu je osazeno dovnitř otvíravé okenní křídlo, uchycené 
dvěma zdvojenými vrchními kovanými rohovníkovými zdobnými závěsy na pevný sloupek kří-
že. Rámy křídel jsou ztuženy zdobnými kovanými rohovníky. Závěs dolního levého křídla větší-
ho okna je poškozen, došlo k ulomení zdobného konce. Zavírání umožňuje vždy jeden plochý 
půlobrtlík, otvírání kroužek se zdobným štítkem ve tvaru čtyřlístku. Oválný okenní rám je přichy-
cen osmi kovanými lavičníky. Profilace vlysů oválných rámů i vlysů okenních křídel je obdobná 
s jednoduchým zaoblením vnějších hran. V horních křídlech lépe dochovaného menšího okna je 
původní barokní zasklení šestiúhelníky do olova se ztužujícími železnými pásky. Zasklení je osa-
zeno do drážky. V dolních křídlech lze nalézt už jen vodorovné ztužující pásky jako pozůstatek 
konstrukce barokního zasklení stejného provedení. Zasklení dolních okenních křídel menšího 
okna a všech křídel větší okenní výplně je dodatečné, do polodrážky s kytem. 

Prvky byly fotograficky zdokumentovány. Na místě byla na milimetrový papír vyhotovena skica, 
z níž byl zpracován výkres okenního rámu a celkového pohledu na okno z vnitřní strany v měřítku 
1 : 10 a nákresy detailů profilací jednotlivých prvků – sloupku, okenního rámu a rámu okenního 
křídla v měřítku 1 : 1. Základní rozměry byly měřeny skládacím metrem, profilace jednotlivých 
prvků posuvným měřítkem – šuplerou s přesností na 0,1 cm. Nakonec byl na vnější straně oken-
ního rámu odebrán vzorek pro stratigrafický průzkum s cílem identifikovat nejstarší povrchovou 
úpravu a barevnost okna. Vzorek byl vyhodnocen Ing. Petrem Kunešem v technologické labora-
toři Národního památkového ústavu, generálního ředitelství. 

Stratigrafický a dendrochronologický průzkum
Okna jsou natřena světlejším podkladovým nátěrem okrově červené barvy a hnědočerveným 
vrchním nátěrem, oba nátěry jsou novější a byly naneseny zřejmě bezprostředně po sobě. Stejný 
nález byl učiněn na dvou nezávislých fragmentech vzorku odebraného na vnější straně oválného 
barokního okenního rámu, kde mohlo vzhledem k účinkům povětrnosti dojít snáze k degradaci 
a následnému zániku barokní povrchové vrstvy (Ing. Petr Kuneš, technologická laboratoř Národ-
ního památkového ústavu, generálního ředitelství, květen 2013). Předpoklad, že dubové okenní 
výplně byly prezentovány v přírodní podobě, maximálně s voskovaným povrchem, se statigra-
fickým průzkumem nepodařilo potvrdit.

Obr. 6. Praha 1-Malá Strana, 
čp. 485, Velkopřevorský palác. Po-
hled na rám barokní vikýřové okenní 
výplně č. 3 (kresba V. Bartošová, 
2013).




