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ROČNÍK XXX /  2014 /  č.  1

příklady dokumentace dřevěných hIstorIckých 
mřížových dveří v InterIérech domů

vERONIKA BARTOŠOvÁ — DOROTA hAvLíKOvÁ

Potřeba dokumentace a obecného rozboru autentických okenních a dveřních výplní se v uplynulém roce výzkumného úkolu zaměřila na 
dřevěné mříže, tzv. katry. Ty byly zaznamenány v šesti domech na území Pražské památkové rezervace. K podrobnému zpracování byl 
vybrán příklad mřížových dveří v čp. 169 v Úvoze na hradčanech. Rozšíření tohoto typu mimo hlavní město dokládá druhé podrobné 
zpracování prvku v objektu tvrze čp. 31 v Nebovidech (okr. Kolín nad Labem) z konce 19. století. 

EXAMPLES OF DOCUMENTATION OF hISTORIC wOODEN LATTICE DOORS IN hOUSE INTERIORS

The need for documentation and a general analysis of authentic window and door panels in the past year of the research project focused 
on wooden lattices known as katry. These were recorded in six houses in the Prague heritage Reservation. The example of lattice door 
No. 169 in Úvoza in hradčany was selected for detailed examination. The extension of this type beyond Prague is demonstrated by the 
second detailed examination of the element in the fortress building at No. 31 in Nebovidy 31 (Kolín nad Labem district) from the end of 
the 19th century. 
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Práce vznikla v rámci plnění výzkumného cíle NPÚ: výzkum nemovitých památek v ČR. Ak-
tuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané 
exempláře, financované z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý kon-
cepční rozvoj výzkumné organizace. Předmětem dokumentace jsou stavební uměleckořeme-
slné prvky, které jsou součástí staveb anebo s nimi přímo souvisejí. Zároveň to jsou prvky ze 
stavby snadno odejmutelné, nejsou zpravidla součástmi nosných konstrukcí, lze tedy před-
pokládat vyšší riziko jejich ztráty. Zejména se jedná o práce truhlářské, kovářské, kovotepec-
ké a kovolitecké. Naopak do této kategorie nespadají práce kamenické, které jsou zpravidla 
pevnou součástí staveb, bývají spojeny s nosnými konstrukcemi, a tudíž nejsou tak snadno 
odstranitelné. 

v minulých dvou letech byly ve Staleté Praze publikovány výsledky dokumentace zachovaných 
barokních okenních výplní fasád velkopřevorského paláce maltézských rytířů na Malé Straně 
na velkopřevorském náměstí (bartošová/Havlíková/cHalouPka 2012; Havlíková/bartošová 2013). 
Zachování těchto prvků in situ bude v blízké budoucnosti při údržbě paláce složité pro jejich 
nedostatečné tepelně izolační vlastnosti.

v rámci plnění výzkumného cíle NPÚ v letech 2013 a 2014 byla provedena dokumentace a  za-
měření dvou atypických dělících prvků – mřížových dřevěných dveří ze dvou historických ob-
dobí. První výplní jsou barokní dveře v domě čp. 169 v ulici Úvoz na hradčanech, které oddělují 
jednotlivé podesty domovního schodiště od pavlačí uličního křídla domu a druhé dveře z konce 
19. století se nachází v obytném objektu tvrze Nebovidy v okrese Kolín. Současně s dokumen-
tací probíhá terénní průzkum výskytu obdobných dřevěných mřížových dveří nejen v domech 
Pražské památkové rezervace.

Historický vývoj typu prvku
v nadpisu článku bylo použito k pojmenování tohoto atypického prvku slovo „mříže“. Jedná se 
však spíše o zvláštní typ dveřní dřevěné výplně, která se běžně nazývá „katr“.1 

Mřížové dveře se paralelně vyvíjely vedle obdobných prvků, jakými jsou především kovové mří-
že, dveře se zasklením, případně celé prosklené stěny. Jelikož byly vyhotoveny ze dřeva, často 
se nedochovaly nebo byly nahrazeny kovovými prvky. Kvalita umělecko-řemeslného provedení 
byla obdobná jako u dveřních výplní, s profilovanými subtilními příčlemi, klapačkou, či zdobením 
a tvarováním plochých sloupků či kazet v dolní části. Paralela s dveřními výplněmi se dá najít 
i u použitého druhu dřeva, barokní dveře na Úvoze na hradčanech jsou z dubového masivu, 

1 Rozbor terminologie připravuje k tisku prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.


