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STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM ČÁSTI PŘÍZEMÍ KŘÍDLA
U VÝCHODNÍ STRANY ZÁMKU JINDŘICHOVICE,
OKRES SOKOLOV

Úvod
Daný stavebně historický průzkum má z povahy zadání platnost jen pro aktuálně sledovanou
část a nikterak nenahrazuje chybějící standardní nedestruktivní stavebně historický průzkum
celku zámku. Jeho výsledky jsou omezeny absencí archivní rešerše a zaměřením se v terénu
jen na malou dílčí část objektu. Práce nedestruktivní metodou proběhly na místě 13. listopadu
2014. Elaborát je určen pro architektonickou kancelář MASÁK & PARTNER, Rooseveltova
39/575, Praha 6, která pro jeho zpracování poskytla geodetické zaměření objektu.

Nástin historického kontextu a stavebních vztahů
Má-li se stavebně historický průzkum vyjádřit k aktuálnímu dílčímu zadání cílenému
k přízemí křidélka na východní straně jindřichovického zámku (obr. 1, 2 - vpravo), nezbytně
musí vzít v úvahu alespoň hlavní rysy vývoje celku objektu. Zámek Jinřichovice, původně
a až donedávna Heinrichsgün, (okres Sokolov) patří z hlediska vývoje k málo poznaným
sídlům. Zdejší osada zřejmě vznikla kolonizačním působením tepelského kláštera, v jehož
držbě je doložena k roku 1273. Není vyloučeno, že k zajištění osady a hospodářského poslání,
které plnila, tu pevné sídlo mohlo existovat už tehdy. Podle „tušení“ Augusta Sedláčka (1905,
170) klášter převedl Jinřichovice na manství, které pak roku 1340 koupil Petr Plik z Nejdku.
Zájem o tuto oblast od počátku pramenil z možnosti montánních aktivit, které byly také
důvodem, proč se k Jindřichovicím obrátil zájem kancléře císaře Zikmunda hraběte Kašpara
Šlika. Získal jindřichovické panství v roce 1434 a jeho rod je pak zveleboval po další téměř
dvě stovky let.
Osada se během té doby působením Šliků transformovala na poddanské město (1537).
Při dělení Šliků v letech 1485 a 1489 byl tento statek připojen k panství Falknov (od poloviny
20. století Sokolov). Samostatným se opět stal roku 1522, když jej jako svůj podíl obdržel
nejmladší z bratří Šliků Viktorín. August Sedláček (tamtéž) a po něm další autoři literatury
uvádějí, že si tu postavil tvrz. Zdejší šlechtické sílo ale zřejmě mělo starší a složitější tradici
(viz domnělé manství), jejíž hmatatelné doklady ovšem neznáme. Ve 2. polovině 16. století
nacházíme Jindřichovice znovu rozdělené. Držitelem dílu s tvrzí měl být podle Karla Kuči
(1997, 703) Mikuláš Šlik (+1568), následován Jáchymem. Prokazatelně se ale
v Jindřichovicích zdržoval také hrabě Abund Šlik (+1589), tajný rada a císařskokrálovský
vrchní lovčí (Schaller 1785, 53), aniž je mně znám doklad povahy jeho zdejšího sídla.
Abundova dcera prodala svůj díl Jáchymovi a ten pak celé panství roku 1627 Otovi
svobodnému pánu z Nostic (Kuča 1997, 703). Panství trpělo bojovými akcemi za třicetileté
války (viz souvislost s intensivními boji o sousední Falknov), opakovaným pleněním Švédů,
uvádí se konkrétně také vydrancování zámku polskými kozáky roku 1636 – je to pokud
známo poprvé, kdy je zdejší sídlo takto označeno.
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V dobových souvislostech se pod označení tvrz, jak je tu nazýváno dříve, vešla šlechtická
sídla velmi širokého spektra stavební kvality, a tak nelze říci, zda, ať už je pojmenováno tvrz
nebo zámek, jde stále o totéž sídlo, či máme mít představu odlišně lokalizovaných objektů
nebo uvažovat o transformaci jedné a téže stavby.
Vzhledem k povaze jádra dnešního zámku, jež představuje hranolový blok s okrouhlými
věžemi na čtyřech nárožích, což je renesanční forma uplatňovaná v Čechách asi od 50. let 16.
století, nemůžeme vyloučit ani jednu z naznačených variant. Zřejmě mylný je údaj literatury,
která klade výstavbu dnešního zámku Nostici do roku 1672. Forma budovy je s tím v rozporu,
raný barok již takto nestavěl. Lze ale v té souvislosti pomýšlet na rozsáhlou obnovu stavby
s respektováním starší disposice, čemuž mimo jiné konvenuje stav shledaný na půdě aktuálně
zkoumaného křídla (srov. níže). Ostatně, obdobný vývoj zaznamenáme v sousedním
Falknově, kde se domnělé datum 1663 nostické výstavby váže též „jen“ k obnově poničeného
zámku.
Půdorysný rozsah sídla a jeho bezprostředního zázemí – dvora, jak se patrně na starším
substrátu ustálil s barokní obnovou, se obráží ve výpovědi historických map. Nejstarší, kterou
nyní máme k disposici, představuje tzv. josefské či I. vojenské mapování z let 1764-1768,
rektifikované počátkem 80. let 18. století (příloha 1). Tento pramen podává stav sídla
pohříchu značně volně. Nejedná se o mapy exaktně měřené, nýbrž kreslené od oka jezdcem
na koni, které sice znamenají obdivuhodný výkon důstojníků naší kartografické služby,
nicméně v podání detailů zástavby (nejen) se mnohdy mýlí. Je tomu tak rovněž v podání
zámku a dvora. Zámek s nárožními věžemi je zobrazen jako solitér na půdorysu blízkém
čtverci s vnitřním nádvořím (sic!), obehnaný parkánovou zdí. K té se pak z vnějšku váží
objekty dvora. Absence archivní rešerše působí, že neznám prameny dokládající stavební dění
v místě od poslední třetiny 18. století do roku 1842, ale i tak lze jen na základě podání podoby
zámku o údajích této mapy ve vztahu ke zkoumanému problému pochybovat.
Z nejistot nás vyvádí teprve trigonometrickým měřením pořízená mapa stabilního katastru,
vzniklá zde roku 1842, respektive indikační skica vytvořená tehdy jako její předloha
a následně používaná a upravovaná jako pracovní podklad až do 3. čtvrtiny 19. století (příloha
2). Vzhledem k našemu úkolu má hluboký význam, že sledované dnešní křídlo zámku
(příloha 3) svým půdorysem kopíruje zděnou zástavbu, která je zde přítomna v roce 1842
a o níž se domnívám, vzdor údajům výše diskutované „josefské“ mapy, že má barokní původ.
V barokní fázi však křídlo zprvu bylo nejspíše jednopodlažní, jak vyplývá z pozorování
učiněných na půdě dnešní stavby.
Střechu sledovaného křídla nese robustní a tesařským zpracováním kvalitní vaznicový krov
archaického typu s krátčaty osazenými do výměn mezi vaznými trámy plných vazeb (obr. 3).
Ke stavbě je užito trámů tesaných sekyrou. Povaha této konstrukce ukazuje na její pořízení asi
ve 3. čtvrtině 19. století v souvislosti s celkovou přestavbou křídla, která mu vtiskla v podstatě
dnešní podobu. Severozápadní část krovu se opírá o bok jedné z okrouhlých věží jádra zámku.
K tomu zřízené kapsy jsou do fasády věže vysekány dodatečně (obr. 4). Krov překrývá dříve
volnou fasádu zámku. Na věži následkem toho došlo ke zrušení dvou oken, která se v prostoru
půdy po zazdění světlosti zachovala v barokní úpravě s jednoduchou šambránou a
profilovaným podokeníkem (obr. 5). Jádro šambrán i podokeníku tvoří cihlové zdivo, fasádní
úpravu představuje jedna vrstva vápenné omítky poměrně hrubě rovnané dřevem a opatřené
vápenným bílým nátěrem. Hmota věže se stýká v omezeném rozsahu zjištění v neomítané
spáře s východním bokem barokní přístavby, která rozšířila jádro zámku na nádvorní straně
(obr. 5 vlevo). Také na této přístavbě shledáme dodatečně zazděné okno jako součást jediné
vrstvy fasádní úpravy, jak byla zmíněna v případě věže. Šikmo probíhající narušení omítky
této fasády a nad ním se nacházející hladké omítnutí dodatečné zazdívky příslušného okna lze
vykládat jako doklad starší etapy nižšího zastřešení zkoumaného křídla (obr. 6).
2

Stavební vývoj, který se dotýká aktuálně sledované problematiky lze tedy shrnout
do následujících etap: renesanční stavba jádra zámku s nárožními okrouhlými věžemi, jeho
barokní obnova a přístavba na jižní straně do nádvoří, připojení sledovaného křídla dvorské
sestavy, vývoj tohoto křídla ve více než jedné etapě, pozdně klasicistní přestavba křídla ve 3.
čtvrtině 19. století.

Rozbor zkoumané části objektu
Přízemí sledovaného křídla se skládá za dvou částí: z trojdílné disposice ve východní partii
se samostatným přístupem (dnes zazděným) do svého středního dílu z východního křídla
dvora a dále ze vstupní a schodišťové části, mezi níž a zámkem se v rámci křídla nachází větší
světnice. Ta byla přístupná z uvedeného komunikačního uzlu v přízemí, odkud se také
obsluhovalo její nepřímé vytápění, nyní však je spojení zazděno a místnost přístupná pouze ze
zámku – není tak součástí aktuálního úkolu (příloha 4).
Na vnějšku křídla, opatřeném hladkou omítkou, je třeba v souvislosti s přízemím upozornit na
neuspokojivou úpravu severního průčelí z konce 20. století – lizénovým řádem pojednaná
fasáda pozbyla přiměřeně vyjádřený sokl a takto nepřirozeně „levituje“ nad terénem (obr. 7).
Je třeba se obávat, že k vytvoření fasád byla v uvedené době použita tzv. sanační omítka, jejíž
uplatnění na historické stavbě komplikuje potíže se zavlhčením (omítka se po brzkém
zanesení pórů solemi stává nepropustnou, přičemž její vysoká pevnost brání vnějším
projevům degradace za současné distribuce vlhkosti do vyšších, dříve suchých partií stavby;
případné odstraňování této omítky vede zpravidla k poškození povrchu historického zdiva).
Okna přízemí jsou opatřena novodobými špaletovými výplněmi, které jsou osazeny mírně
za lícem fasády. Tím a také nepříjemně mohutným poutcem mezi spodními křídly
a vyhlídkami se liší od starších oken, která se zachovala v patře (dvojitá, vnější výplň osazená
do líce fasády, ven otevíravá). Zároveň hrozí, že nevhodným oknům přízemí při příští opravě
budou připodobněna okna v patře. Okna přízemí jistí novodobé mříže, které napodobují
barokní rastr, ovšem ve zdrobnělém měřítku a s nápadně menšími profily prvků. Jen v okénku
do schodiště se zachovala stará výplň s provlékanou mříží.
Vchod do sledované části přízemí z nádvoří rámuje žulový pozdně klasicistní portál
s nadsvětlíkem (obr. 8). Plasticky jsou vyjádřeny sokly jeho stojek a okrajová lišta. Výplň
tvoří novodobé dvoukřídlé palubkové dveře s původními pozdně klasicistními křížovými
vnějšími panty (obr. 9). Novodobou výplň nadsvětlíku představuje dřevěný rám s drátěným
pletivem. Podlahu vstupní síně (obr. 10), která navazuje na uvedený vchod, pokrývá nová
keramická dlažba z konce 20. století. Nahradila starší dlažbu asi z konce 19. věku, zřejmě
obdobnou, jak se zachovala v 1. patře (obr. 11). Vřetenové schodiště do patra je vybaveno
kamennými stupni s přesazenou nástupní hranou. Pochází z pozdně klasicistní přestavby.
Klenuto je soustavou valených kleneb segmentového profilu. Prostor pod schody uzavírají
pozdně klasicistní rámové dveře s dobovým knoflíkovým madlem a vnějšími křížovými
panty, osazené v zárubni s dobovými, mělce profilovanými obložkami (obr. 12-14).
Krabicový zámek spolu se štítky na lícní straně byl dodán náhradou za starší kolem roku 1900
(obr. 15, 13). V prostoru pod schody přetrvala stará keramická dlažba čtvercového formátu.
Západní zeď obsahuje komín s obslužnými dvířky pro obsluhu nepřímo vytápěných kamen
v západní místnosti (obr. 16). Otvor dvířek rámuje kamenný portálek s odsazením pro výplň
na líci. Osazeny jsou v něm železné háky pantů dvířek a v protější stojce třmen zavíracího
mechanismu.
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Ve vstupní síni a ve schodišťovém prostoru stěny a podhledy pokrývá stará hladká opakovaně
bílená omítka. Východním směrem do místností tvořících výše zmíněnou trojdílnou disposici
odtud směřuje vchod, na konci 20. století opatřený ocelovým futrem a typovými dveřmi.
Takto jsou vybaveny všechny další funkční vstupy ve sledované části objektu. Představu
o vzhledu výbavy vchodů v přízemí před tímto zásahem dnes, krom dveří pod schody, dávají
poměry v 1. patře (obr. 17-19). Proporce segmentově klenuté niky výše uvedeného vchodu
připouštějí jeho osazení pouze jednokřídlými dveřmi a není jisté, že vstup tvořil od počátku
součást pozdně klasicistní etapy.
V místnostech náležejících k uvedené trojdílné sestavě byla na konci 20. století zvýšena
nejméně o 16 cm úroveň podlahy a tato na novém betonovém loži pokryta shodnou novou
dlažbou jako ve vstupní síni (obr. 20). Podstatně se tím omezil odpar vlhkosti z plochy
podlahy s negativním vlivem na vlhkost zdí. Jejich částečně narušená omítka je hladká,
bílená, s dílčími novodobými zásahy.
Místnost sousedící z východní strany se schodišťovou částí je zastropena mělce vzedmutou
plackovou klenbou, jež pochází z pozdně klasicistní etapy (3. čtvrtina 19. století). Ve vrcholu
je zavěšeno svítidlo ze 2. poloviny 20. století. Světlost vstupu východním směrem omezuje
novodobé vložení výplně (obr. 21). Segmentově klenutá nika umožňovala osazení
dvoukřídlých dveří.
Navazující střední díl trojdílné části přízemí fungoval jako komunikační, přístupný
z přilehlého východního křídla dvora (obr. 22). Dnes zazděný vchod je opatřen žulovým
portálem obdobné povahy, jako jsme zaznamenali výše u vstupu z nádvoří (obr. 23). Strop
místnosti tvoří valená klenba segmentového profilu. Tvar niky vchodu odtud do východní
krajní místnosti je deformován ve vztahu k převládajícímu směru komunikace s východním
dvorským křídlem. Zda se jedná o dodatečný zásah proti pozdně klasicistnímu stavu není
nedestruktivním průzkumem prokázáno, ač se to zdá pravděpodobné. Výplň v tomto vchodu
je opět nová.
V krajní východní místnosti dřívější stavebně technický průzkum učinil drobnou sondu do
podlahy. Je v ní pod novou vrstvou z konce 20. století zhruba v hloubce 20 cm shledána stará
cihlová dlažba (obr. 24). Stěny a podhled jsou jako v předchozích prostorech hladce omítnuty,
bíleny (obr. 25). Severní okno místnosti je naznačeno ve fasádě; z interiéru není zřejmé, zda a
kdy případně bylo zazděno. Povaha plackové klenby (obr. 26), jejíž povrch je poškozen
vlhkostí se shoduje s výše popsanou západní místností trojdílné disposice.

Hodnocení
Sledované prostory přízemí do dnešního stavu utvářela zejména pozdně klasicistní přestavba
daného křídla ve 3. čtvrtině 19. století, která zřejmě využila starších konstrukcí barokního
původu, jež mohou být přítomny v hlavních zdech a jejichž případný rozsah nedestruktivní
průzkum nemůže určit. Dílčí drobné úpravy lze předpokládat kolem roku 1900. Postrádáme
nyní větší část historických stavebních detailů, které nahrazují novodobé. V rozsahu trojdílné
sestavy místností vznikla nová podlaha.
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Hodnotné prvky a detaily
Pořadí v seznamu nevyjadřuje důležitost prvku.
portál vchodu z nádvoří
portál vchodu z východního křídla dvora
vnější křížové panty dveří vchodu z nádvoří
truhlářská a zámečnická výbava vchodu ze vstupní síně do prostoru pod schody
dlažba v prostoru pod schody (částečně narušená)
v prostoru pod schody portálek dvířek obsluhy topeniště
stupně schodiště do patra
mříž v okénku do schodiště
všechny klenby
cihlová dlažba pod novodobou podlahou (nezjištěný rozsah)

Závady
Pořadí v seznamu nevyjadřuje důležitost prvku.
podoba dveří ve vchodu z nádvoří
vnitřní omítka narušená vlhkostí
dílčí poškození dlažby v prostoru pod schody
novodobá dlažba
novodobé zvýšení podlahy v rozsahu trojdílné disposice
novodobá změna typu a osazení oken
novodobá úprava vstupů uvnitř disposice

Náměty
Při opravě omítky nepoužívat směsi z obchodní sítě, maltu míchat na místě z písku bez
hliněné složky a z odleželého vápna. Zachovat ve funkci, případně repasovat historické
truhlářské a zámečnické prvky. Napodobivě opravit narušenou část dlažby v prostoru pod
schody, zavést v něm proti současnosti šetrnější způsob užívání. Rehabilitovat vzhled vchodů
postižených novodobou úpravou. Při další výměně okenních výplní se vrátit ke způsobu
zachovanému dodnes v 1. patře – dvojitá okna v líci fasády. Vytvořit sokl severní fasády.
Odstranit novodobou podlahu v rozsahu trojdílné disposice, opatrně (!) s ohledem na
zachování historické dlažby pod ní. Další rozhodnutí učinit podle stavu, jak bude nalezen.
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SONDY:

S 01 Kopaná sonda v interiéru
Sonda byla vykopána u severovýchodní obvodové stěny. Bylo zjištěno, že pod slinutou
dlažbou se nachází cca 160 mm betonové mazaniny a pod ní původní cihelná dlažba,
položená do vápenopískového lože na násypu.

S 02 Kopaná sonda v exteriéru
Sondou, vykopanou u severovýchodní obvodové stěny, byl zjištěn venkovní větrací kanál,
který odpovídá projektové dokumentaci z roku 1996. Prohlídkou bylo zjištěno, že kanál je,
alespoň ve zkoumané části, funkční.
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POPIS SOUČASNÉHO STAVU:
Předmětem projektu jsou tři místnosti a schodiště v přízemí severovýchodního křídla
zámku. Všechny místnosti jsou osvětlené a větratelné. V interiéru panuje vysoká vzdušná
vlhkost, orientační měření prokázalo vlhkost v letních měsících mezi 75 a 80 %.
V devadesátých letech byly provedeny sanační zásahy v exteriéru objektu: větrací
kanál po obvodu celého objektu a sanační omítky. Větrací kanál má nasávací otvory nad
úrovní terénu a výdech formou falešného svodu pod římsou. Vnější líc zdiva přízemí objektu
je opatřeno sanační omítkou a fasádním nátěrem na silikátové bázi. Na hlavní –
severozápadní fasádě směrem do zahrady jsou omítce plasticky provedeny lesény,
vodorovné dělení po patrech a hladké šambrány kolem oken. Plocha omítky je natřena
v odstínu světle zeleném, plastické prvky ve světlém okru. Kratší – severovýchodní fasáda,
směrem na sousední pozemek je zcela jednoduchá, bez ozdob, celá natřena světle okrovou
barvou. Ke vstupní – jihovýchodní fasádě je přistavěn sousední objekt, v současné době
v havarijním stavu. Střechou zatéká do zdiva prvního patra a nefunkčními dešťovými svody
stéká voda k základovému zdivu. Proto je možno konstatovat, že stav tohoto objektu výrazně
přispívá k zavlhčení objektu.
Interiér je v současnosti prázdný, zvýšená vlhkost neumožňuje využití. Vnitřní omítky
jsou dvouvrstvé, štukové, na podlaze je položena slinutá dlažba do cca 160 mm betonu.
Sondou bylo zjištěno, že pod betonem je původní cihelná dlažba. Ve všech místnostech jsou
omítky zavlhčené s patrnými výkvěty solí do výše 1 – 1,5 m nad podlahou.
Okna jsou dvojitá, ven a dovnitř otevíravá. Profilace je jednoduchá, kování bakelitové a
hliníkové novodobé. Ke všem oknům jsou z vnitřní strany přidány novodobé mříže. Vstupní
dveře jsou novodobé, palubkové, zavěšené na původní křížové závěsy. Vnitřní dveře jsou
novodobé, sololitové do ocelových zárubní. Jediné dveře, vedoucí pod schodiště , jsou
původní, kazetové, se zachovalým kováním.

NÁVRH OPATŘENÍ:
Návrh opatření pro snížení vlhkosti ve zmíněných místnostech lze rozdělit do několika
skupin:
1)

Snížení dotace vlhkosti ze sousedního objektu
Je třeba zajistit opravu střešního pláště vč. oplechování. Dále je nutné obnovit
dešťové žlaby a svody tohoto objektu a zajistit odvod dále od paty objektu. Toto je povinností
vlastníka sousedního objektu.
2)

Revize venkovních větracích kanálů
Je nutné zajistit prohlídku, případně vyčištění a ověření funkce již realizovaných
větracích kanálů. (Pegisan 1996)
3)

Realizace nových opatření v interiéru objektu
Především je třeba opatrně odstranit dlažbu a betonovou vrstvu až na původní
cihelnou dlažbu. Poté bude podle stupně poškození rozhodnuto o rozsahu výměny a
doplnění. Nová cihelná dlažba bude položena do vápenopískového lože s vyspárováním
vápennou maltou.
Kolem stěn bude zemina odstraněna do hl. cca 700 mm a ke stěně osazen větrací
kanál z prefabrikovaných beton. žlabů. Na počátku bude do kanálu proveden nasávací otvor
z interiéru, a to buď jako mřížka v podlaze, nebo vytažena do stěny, cca 200 mm nad

podlahu. Na druhém konci budou kanálky zaústěny do stávajících komínových průduchů,
čímž bude zajištěn trvalý pohyb vzduchu v kanálu. (viz výkres 04.1 a 04.2) Hlavice komínů
nad úrovní střechy jsou momentálně osazeny stříškou proti zatékání dešťové vody, proto je
třeba je upravit pro zajištění tahu, např. vybouráním větracího otvoru do boku komínového
tělesa.
Jakýmkoliv zásahům do omítek musí předcházet restaurátorský průzkum, který
stanový rozsah a způsob úprav. Po vyhodnocení vzorků malt resp. zjištění úrovně zasolení
bude rozhodnuto o rozsahu sejmutí stávajících omítek a o způsobu snížení zasolení, např.
aplikací obětované omítky. Po snížení zasolení budou stěny omítnuty jednovrstvou
vápennou, dřevem hlazenou omítkou.
4)

Provozní podmínky
Je třeba zajistit trvalé větrání, zejména v letním období. Je možné vložit místo tabulky
drátěnou síť. V optimálním případě provést výměnu oken za památkově vhodnější (profilace
a dělení) a opatřit je větracím křidélkem. To může být opatřeno sítí a možností uzavření.

SCHÉMA ODVĚTRÁVACÍCH KANÁLKŮ
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