
MATERIÁLIE

130

Koberová—Bartoš / Okna sakristií kostelů sv. Havla a Panny Marie Andělské v Praze

ROČNÍK XXXI /  2015 /  č.  1

zaměřeno a zdokumentováno. Niky obou okenních otvorů jsou zaklenuty valeně se stoupavou 
vrcholnicí a okenní výplň je završena půlkruhem. Rám okna včetně křídel je vyroben z tvrdého 
dubového dřeva.

Rám okna je osazen do hluboké okenní niky, se šikmými, dovnitř rozevřenými špaletami (obr. 
5). Stavební otvor má velikost 1 642 × 2 750 mm. Okno je čtyřkřídlé, jednoduché, dovnitř otvíra-
vé. Je členěno do typického barokního kříže s oblounem. Kříž tvoří horizontální pevný poutec, 
svislý pevný sloupek zde chybí, typický obloun je umístěn na křídle v podobě klapačky (obr. 6). 
Spodní dvě křídla jsou vždy členěna jednou svislou a dvěma horizontálními příčlemi na šest 
shodných tabulek. Horní křídla jsou pak členěna jednou svislou a třemi horizontálními příčlemi 
na osm různě velikých tabulek. Rám je osazen do okenní špalety v hloubce 32,5 cm od líce 
dvorní fasády. Před okno je z vnější strany osazena barokní provlékaná kovaná mříž. Rámy 
křídel jsou zpevněny rohovníkovými závěsy, které jsou bohatě zdobené rozvilinami a ukončené 

Obr. 3. Praha 1-Staré Město, kostel 
sv. Havla, letní sakristie. Celkový 
pohled na prvek č. 2 z interiéru (foto 
P. Havlík, 2015).

Obr. 4. Praha 1-Staré Město, kostel 
sv. Havla, letní sakristie. Pohled na 
prvek č. 2 z interiéru (kresba V. Ko-
berová, 2015).

Obr. 5. Praha 1-Staré Město, kostel 
sv. Havla, letní sakristie. A – svislý 
a B – vodorovný řez prvkem č. 2. 
Originál v měřítku 1 : 10 (kresba 
V. Koberová, 2015).

Obr. 6. Praha 1-Staré Město, kostel 
sv. Havla, letní sakristie. Vodorovný 
řez rámem, křídlem a klapačkou. 
Originál v měřítku 1 : 1 – prvek č. 2 
(kresba V. Koberová, 2015).

stylizovaným listem (obr. 7, 8, 9, 10). Závěsy nejsou zcela ploché (obr. 11). Okenní křídla se 
zavírají čtyřmi dvouramennými vinutými obrtlíky (obr. 12) a třemi půlobrtlíky. Spodní i  horní 
křídla se otevírají pomocí tří sad knoflíků se štítkem (obr. 13), který má totožný dekor jako ro-
hovníky a rohovníkové závěsy. Spoje okna jsou čepované a jištěné kolíčky. Dubový rám okna 
upevněný pomocí lavičníků je zřejmě původní, křídla již byla částečně vyměněna, což je zřejmé 
např. u spodní části křídel do výše první tabulky. Novější je zasklení, tabulky jsou z neprůhled-
ného dekorativního skla. Také dřevěné příčle jsou zřejmě dodatečně osazeny a čepovány na 
kolíky. Sklo je osazeno do polodrážky za použití sklářského kytu. Provedená sonda na dolním 
okenním rámu i křídle prokázala vyhotovení výplně z dubového dřeva, stávající vrchní vrstva je 
tvořena syntetickým nátěrem v odstínu slonové kosti. Tento nátěr je přetažený i přes kování, 
a jeho původní povrchová úprava není proto zřejmá. 
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odlišuje vrchní necínovaný, umístěný vpravo, složený z proplétaných pásků (pletenec), vytvářejí-
cích prázdná „očka“ kapkovitých, oválných i jiných tvarů;4 plocha je zdobena rýhováním (typ A). 
Rohovníkové závěsy jsou také poměrně ploché zakončené stejně jako rohovníky. Zavírání umož-
ňují dva vinuté půlobrtlíky (obr. 23), které zavírají pravé křídlo. K otvírání pak slouží dva kroužky 
s jednoduchým kruhovým, výrazně vystupujícím štítkem (obr. 24).

4 Viz též srovnání různých typů kování v obr. 28A–H.

Obr. 18. Praha 1-Hradčany, kostel 
Panny Marie Andělské. Pohled na 
prvek č. 6 ze sakristie. Originál v mě-
řítku 1 : 5 (kresba V. Koberová, 2015).

Obr. 19. Praha 1-Hradčany, kostel 
Panny Marie Andělské. Vodorovný 
a svislý řez prvku č. 6. Originál v mě-
řítku 1 : 5 (kresba V. Koberová, 2015).

Obr. 21. Praha 1-Hradčany, kostel 
Panny Marie Andělské. Spodní 
rohovníkový závěs prvku č. 6 (foto 
L. Bartoš, 2015).

Obr. 22. Praha 1-Hradčany, kostel 
Panny Marie Andělské. Pohled na 
oba typy rohovníků prvku č. 6 v mě-
řítku 1 : 1 (kresba V. Koberová, 2015).

Obr. 20. Praha 1-Hradčany, kostel 
Panny Marie Andělské. Vodorov-
ný řez rámem a křídlem. Originál 
v měřítku 1 : 1 – prvek č. 6 (kresba 
V. Koberová, 2015).


