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Autorský kolektiv
Studii připravili v rámci předmětu Stavebně historický průzkum pro konferenci Dějiny staveb a následnou
publikaci studenti ČVUT FA magisterského stupně studia.
Archivní rešerši zpracoval doc. Petr Hlaváček z FFUK1.
K jeho rukopisné studii se bude vztahovat většina odkazů
na historické události. V letech 2016-19 terénní výzkum
zpracovali kromě výše jmenovaných také Barbora Blahová,
Barbora Cahová, Adéla Šeflová, Hana Mojžíšová, Mária
Pružincová, Anežka Jandová, Eliška Hřebenářová, Jitka
Tomíczková, Vojtěch Ružbatský, Matyáš Gál, Štěpánka
Poučová a Pavel Fuchs.
Výsledkem byla prezentace již téměř kompletních
výsledků. Vzhledem ke specifické poloze domu se výsledky dělí na poznatky o městské hradbě a poznatky o domě
jako takovém, mezi hradbami sevřeném.

Ze strany děkanství je dnešní podoba výsledkem neurvalé „památkové obnovy“ cementovou maltou. Nelze
spolehlivě říci, zda ústupek výškově odpovídá někdejšímu
ochozu, protože i líc zdánlivé poprsní zdi není autentický.
Ochoz tedy mohl být i výše (obr. 13).

Obr. 1: Kadaň (okr. Chomutov), celkový pohled na JV část
města od východu z prostoru zbořeného předměstí. Dům
čp. 89 stojí za barbakanem a je označen šipkou (není-li
citováno jinak, všechny fotografie a grafické práce kolektiv autorů 2016–2019).

Obr. 2: Kadaň (okr. Chomutov), situace domu čp 89
v urbanistickém kontextu jihovýchodní části města. Vypracováno s použitím mapy stabilního katastru z r. 1842,
doplněno podle Historického atlasu, viz pozn. 1. 1 – rekonstrukce polohy městské věžové brány, 2 – rekonstrukce rozsahu předbraní, 3 – barbakan, 4 – dům čp 89, 5 – děkanství,
6 – dům na dvoře děkanství, zbořený v pol. 20. stol..
Parkánová zeď je z vnější, tedy východní strany kónicky přizdívaná (obr. 14) již v průběhu pozdního středověku či raného novověku a pod přiléhajícími konstrukcemi
domu nelze rozpoznat, kde je zdivo gotické původní a kde
s vysprávkami přezděné. Proto v analýze není rozlišeno
a souhrnně označeno jako gotické, čímž se míní život hradby před založením domu.
Po vzniku domu byla ponechána parkánová zeď jako
ohradní zeď dvora, zatímco v předním traktu v rozsahu
domu samotného byla prokazatelně přezděna již
v renesančním období. K ulici tedy ani ve spodních partiích
nedosahuje (obr. 5, 8, 9). Její rozsah ve viditelném úseku
ukazuje analytický výkres fasády.

1. Hradby a jejich pozůstatky v konstrukcích domu
Průzkum domu odhalil nové skutečnosti i hypotézy
k podobě kadaňských hradeb2.
Hlavní hradební zeď stojí po celé výšce přízemí a patra na rozhraní mezi domy čp. 88 a 89 (obr. 5, 6, 12).
V interiéru obou domů je pod omítkami, ale ze stany čp. 89
v podstatě neporušená. Na dvorku domu je kromě drobných
vysprávek také po celé výšce autentická. V patě zdi, kde je
průraz odvodnění děkanského dvora, je tloušťka zdi cca 250
cm.
1

Hlaváček, P.: Karschův dům čp. 89; Kadaň-Staré Město, ulice
Žatecká; kulturně-stavebněhistorická skica. Kadaň 2016, rukopis.
2 K tématu kadaňských hradeb nejnověji: Razím, V.: Středověké
opevnění města Kadaně. Chomutov 2019 a literatura tam uvedená.
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Obr. 3: Kadaň (okr. Chomutov), průhled k východu Žateckou (Kovářskou) ulicí. 1 – zalomený úsek zdiva domu čp
95, pravděpodobně součást brány, 2 – výstupek zdiva čp 537,
vymezující východní hranu předbraní a linii parkánové zdi.

Obr. 4: Kadaň. Žatecká (Kovářská) ul., pohled na domy čp
88 a 89. 1 – šrafovaně vyznačen schematicky řez dochovanou hlavní hradební zdí, 2 – rozsah silnějšího zdiva, které
pravděpodobně obsahuje pozůstatky zdiva brány, 3 – oblast
základového zdiva předbraní, dochovaného pod podlahou
čp 89.
Podstatným zjištěním je fakt, že dům není postaven
místo boku brány, ale ta stála západněji od hlavní hradební zdi, zapuštěná směrem do města. V. Razím již
v aktuální publikaci3 upozornil na jižní část líce uliční
zdi a fasády domu čp. 95 šikmo naproti. V sousedním
čp. 88 je nápadně silnější zeď ve východnější z obou
místností. Její úhel vůči hradbě však není pravý a rozhodně jiný, než úhel uliční zdi čp. 95. Je tedy pravděpodobné, že dům čp. 88 použil v přízemí trosku brány,
oboustranně zbavenou líce a přizpůsobenou novém směru půdorysu (obr. 2–6).
Ve sledovaném domě čp. 89 byly rozpoznány pozůstatky tedy nikoli brány, ale předbraní, zaujímajícího
šířku parkánu. Zbytky, zbavené líce a ztenčené, jsou
v přízemí v JZ koutě krámu – místnosti 122 (obr. 11).
Další pozůstatky odhalila neurvalá stavebně technická
3

Citace v pozn. 2, s. 44, 55.

2

sonda v JV koutě asi 30 cm pod podlahou počínaje.
Zdivo je zde starší než základy V zdi (renesanční) i uliční zdi (barokní).
Průkop vodovodu pod hlavními dveřmi sice sledoval trasu vodovodu staršího, přesto bylo možné pozorovat, že trasa neprochází žádným kompaktním zdivem.
Nalezena byla spíše vrstva kamenů, připomínající dlažbu
či zaklopený žlábek. Znamená to tedy, že v prostoru
dveří nebyla v zemi zeď (obr. 15). Proto lze uvažovat, že
tu byl boční vchod z předbraní do parkánu. Dům posléze
tuto pozici vstupu setrvale využíval. Je to logické zejména při úvaze, že prvotní dům nejspíše využil maximum
kvalitních konstrukcí, což se o zdi předbraní dalo předpokládat.
Konstrukcí staršího data než zmíněná vrstva kamenů je zahloubený objekt, snad rýha o šířce kolem 35 cm,
vyplněný zásypem. Vše bylo již zplanýrováno a na
planýrku osazena ona dlažba (či žlábek?). Zahloubený
objekt tedy je starší než pravděpodobné příslušenství
hradeb a tím i zděné konstrukce hradeb, resp. předbraní.
To, že pod předpokládaným průchodem není základové
zdivo, nepřekvapuje. Základy jsou všeobecně velmi
mělké4, rozvětraná hornina přeměněná na kamenitý
soudržný jíl začíná v celém rozsahu výkopu již 35 - 65
cm pod úrovní dnešní podlahy přízemí. Pod vraty či
dveřmi tedy základy vůbec nemusely být průběžné.
Ostatně i dnešní barokní uliční zeď nemá pod dveřmi
žádné základy.
Bývalé předbraní dokládá i půdorysná stopa
v podobě vystouplého nároží výstupku protějšího domu
čp. 93, dnes samostatného čp 537. (obr. 2) Na nároží
umístěný kámen s točnicí pro vrata ovšem může být
nějak posouván či zcela přenesen5. V rámci tohoto průzkumu nejsou možnosti jak toto ověřit.
Brána s předbraním byla již r. 1458 zajištěna barbakanem a s ním související vnější hradební linií. Tento
druhý parkán zůstal prakticky stále volný, pomineme-li
částečné zastavění s ponecháním průchodu v 19. stol.
Vznikem barbakanu byla oslabena funkce předbraní.
Bránu i barbakan zachycují vyobrazení města jako
nápadný útvar. R. 1811 byla brána postižena požárem
města6, ale již na vedutě z r. 1819 má střechu novou7.
Brána byla pak zbořena r. 18328. Po většinu doby své
existence tak námi sledovaný dům čp. 89 na svém JZ
nároží na střih přiléhal rohem k bráně. Nebyl však dosti
nápadný a na mladších vedutách není spolehlivě rozlišitelný.

4

Podélná severojižní renesanční zeď je založena pouhých10 cm
pod rubem dlažby.
5
Citace v pozn. 2. s. 58.
6
Citace v pozn. 1, s. 5; Kuča, K.: Města a městečka v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku II. Praha 1997, s. 758; Kadaň - Historický
atlas měst české republiky, sv. č. 23. AV ČR, Praha 2011.
7 Na vyobrazení Joh. Venuta z r. 1819 – citace v pozn. 6. s. 15., též
citace v pozn. 2, s. 16 je střecha stanová. Na dvou vyobrazeních
města z konce 18. stol. či poč. 19. stol. má brána barokní cibulovou
střechu. Historický atlas, citace v pozn. 6, s. 4, obr. 9 a tamtéž
mapový list č. 36, obr. 54. Ze srovnání těchto vyobrazení lze usuzovat, že také r. 1811vyhořela.
8 Historický atlas, citace v pozn. 6, s. 10.
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Obr. 5: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, analytický půdorys přízemí.
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Obr. 6: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, analytický půdorys patra.
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Obr. 10: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, analytický řez s pohledem k západu.

Obr. 11: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, přízemí, místnost 122, analytický pohled na jižní (uliční) zeď s pozůstatky středověkého zdiva.
6
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Vedlejší dům čp. 88 byl vklíněn mezi bránu, zeď děkanství a hlavní hradební zeď. Počátky domu čp. 88
z prvotního ohledání jsou sotva datovatelné, Je však pravděpodobné, že se k němu již vztahuje označení „dům při
děkanské zdi“ r. 16569. Bezpečně jako obytný dům stál již
r. 1771, podle čísla popisného v souvislé řadě. A tehdy stál
ještě současně s bránou, až do r. 1832. Při velké, nejspíše
klasicistní přestavbě (ale i možná dříve) byla odlámána více
jak polovina tloušťky hradby pro zvětšení prostoru uvnitř
domu (obr. 5). K boření brány samotné má však tato akce
indiferentní vztah, proto v analytickém půdorysu není nijak
značena.
Ve sledovaném domě čp. 89 jsou použity kusy druhotně použitých ostění na JV nároží domu (5ks) a jako
schody ve sklepě (9 ks) (obr 17, 18). Z brány ale asi nepocházejí, protože se časově s bořením brány míjejí – jsou
použity již dříve. Část z nich může pocházet z předbraní, ale
jak uvidíme, rozhodně ne všechny. Mohou být také
z prvotní fáze domu, pokud by byl již z konce 15. či 1. pol.
16. stol. Anebo byly zedníkem přivlečeny jako materiál
odkudsi z jiného domu ve městě.
V rozlišitelných případech jde o okosená ostění
s náběžným štítkem a polodrážkou pro okno či okenici.
V případě prvního horního stupně schodů do sklepa šlo
zřejmě o střední sloupek sdruženého okna. To je pro předbraní sotva představitelný prvek, jako pravděpodobnější se
tudíž jeví původ z obytného domu.
Shrneme-li poznatky, dospíváme k následujícím zjištěním: brána byla vtažena do městského půdorysu. Zbytky
zdiva jsou v čp. 95 a v troskách v čp. 88. Mezi hlavní hradební zdí a parkánovou bylo předbraní se vstupy do parkánu. Půdorysně kosodélné předbraní bylo dlouhé 12 a široké
5 m. Niveleta ochozu ani poprsní zeď nejsou dochovány ve
spolehlivé podobě. Naopak niveletu vjezdu skrze předbraní
a tím i terén pod sledovaným domem velká výšková změna
nepostihla. Druhotně použitá ostění nepocházejí z brány, ale
z domu samotného, případně jsou zavlečeny odjinud.
2. Renesance – síňový dům na hradbami vymezeném
městišti
Počátek stavební historie domu, který zaplnil prostor
mezi hradební a parkánovou zdí, náleží do období vymezeného následujícím intervalem:
Limitní spodní hranice možného vzniku zástavby v prostoru parkánu začíná výstavbou barbakanu v roce 1458, kdy
pozbývá smyslu bývalé předbraní. K zástavbě ale jistě
nedošlo ihned, takže vznik domu lze s opatrností předpokládat od 2. poloviny 15. století dále. Víme, že
k zastavování parkánu v Kadani dochází již v 2. polovině
15. stol. na různých místech, zvláště u bran 10. Označení
“Haus im Zwinger”, které by se mohlo vázat na námi sledovanou polohu, dokládá již z roku 1498 existenci zdejší
zástavby v parkánu. Také na Willenbergově vedutě z roku
1602 vidíme štít domu, který je podle své polohy mezi věží
brány a barbakanem jednoznačně postaven v parkánu
(obr.16). Avšak jak Willenbergova veduta, tak označení
„Im Zwinger“ může označovat námi sledovaný dům čp. 89,

ale může to být také dům přes ulici (zaniklý dům čp. 94,
také v parkánu). Výpověď písemných a ikonografických
pramenů není zcela spolehlivá, ale ze struktury domu samotného je zjevné, že před dobře rozlišitelnou fází barokní
je tu i fáze dřívější, kterou můžeme pracovně označit jako
renesanční. Přesněji datovat ji prozatím nelze, je třeba se
spokojit s limitním datačním intervalem od konce 15. do
poloviny 17. stol. Vychází z toho obecné označení „renesanční stavební fáze domu“. Nadále tedy budeme používat
termín „renesanční dům“.
Pokud by označení „Im Zwinger“ bylo pro námi sledovaný dům spolehlivé, měl patřit Johannu Malerovi, významnému kadaňského malíři.11
Možným impulsem k výstavbě nebo zásadní přestavbě kamenného domu mohl být požár, který roku 1635 postihl areál děkanství12. Nicméně v omezené ploše průkopu
staršího vodovodu rozhodně mohutnější požárová vrstva
nalezena nebyla13. Ani dochované konstrukce nic takového
nenaznačují. Zda zde r. 1635 hořelo, tedy nevíme. Pokud by
ale dům byl poprvé do kamenné podoby přestavován až
po tomto roce, nemohla by z něj pocházet okosená kamenná ostění pozdněgotické tradice. Nejistý původ ostění byl
diskutován výše. Je ale dosti pravděpodobné, že v době tohoto požáru již dům stál v alespoň částečně zděné podobě.
K renesanční fázi lze jednoznačně přiřadit severní
parcelní zeď, vymezující městiště domu vůči parkánu přičleněnému (nejasno kdy) k děkanství. Do téže fáze náleží
přezdění (asi chatrné) parkánové zdi na zeď domu v jihovýchodní části půdorysu a nově stavěná mezitraktová severojižní zeď v přízemí, respektive její spodní část. Jižní zeď,
obrácená do bývalého předbraní, nejspíše využila jeho
zdivo ve větším rozsahu, než je zachováno dnes.
Prostor bývalého parkánu byl na jižní straně výškově
dán přístupem z předbraní a odpovídal dle všeho víceméně
dnešnímu stavu. Terén parkánu stoupal severním směrem.
Jakým způsobem, to nevíme. Ale zcela jistě musel nastoupat až do úrovně „katovské branky“, která je orientačně
nejméně o 3 m výše.
Po vyčlenění městiště z parkánu došlo ke srovnání terénu víceméně do roviny, již jen nepatrně stoupající k severu. Na dvoře domu je zřejmé drobné podezdívání líce hlavní
hradební zdi (obr. 10, 12). Zčásti jsou to jen opravy líce,
zčásti oprava odhalených základů.
V zadní části parcely při severní sousedské a tím
i opěrné zdi jistě nebylo prázdno. Dnes je tu pozdně barokní
stáj, ale nějaké pomíjivé stavby tu můžeme předpokládat
vždy.
Zajímavou situaci představuje bývalé odvodnění děkanského dvora za hradbou (obr. 5, 10, 12). Děkanské
nádvoří je velkou zpevněnou plochou, jejíž odvodnění vraty
k jihu záhy jistě komplikovalo život v Kovářské ulici
a zvláště v Kovářské bráně. Je tudíž velmi pravděpodobné,
že již v blíže neznámé době, snad již v 15. stol. byla hlavní
hradební zeď proražena odvodňovací štolou do parkánu.

Citace v pozn. 1, s. 4.
Citace v pozn. 2, s. 39, 40.

11
Maler je např. autorem malovaného retáblu oltáře Čtrnácti sv.
Pomocníků z františkánského kostela v Kadani, datovaného do
roku 1480 (dnes v Národní galerii v Praze) : citace v pozn. 1, s. 5.
12 Citace v pozn. 1, s. 5.
13 Vrstva č. 5 sice drobné uhlíky obsahuje, ale není to rozhodně typ
vrstvy pocházející z rozhrnutého požářiště.
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Poté co vznikl dům, tato povinnost přešla samovolně na
majitele domu14. Nynější podoba průrazu je sice až z 19.
stol., ale je velmi pravděpodobné, že šlo o opakovaně opravované zařízení. Že s tímto odvodněním pozdně gotický
suterén jižního křídla děkanství počítal, dokládá zvýšená
hladina spodní vody nyní, když je téměř již celé století štola
zavalená. Štola po nějakou dobu své existence procházela
pod JV dodatečně vestavěným domem na dvoře děkanství,
který existuje již v r. 1840 (viz níže) a byl zbořen
v poválečné době.
2.1. Možná podoba přízemí domu v renesanci
Šířka parcely 11,5m, vymezená parkánem, předurčila
dispozici jako bohatěji dimenzovaný síňový dům o dvou
traktech. Západní trakt obsahoval širší síň a východní druhý
trakt tvořil krám (nebo dílna, dnes 132) samostatně vyčleněný z půdorysu a přístupný portálem v severojižní mezitraktové zdi blízko vstupu z ulice (obr. 22). Zda byl tento
krám či dílna také přístupný samostatně z ulice nelze říci,
neboť celá uliční zeď je přezděna v baroku. Analogicky
k situaci v JZ koutě u ulice lze předpokládat, že uliční zeď
tehdy využila zdiva předbraní.
Zda byl v poměrně široké síni ještě další vyčleněný
prostor při západní zdi (bývalé hradbě), ve stopě nynější
místnosti 121, lze se jen dohadovat, ale vyloučeno to rozhodně není.
Průchod na dvůr byl asi v podobném místě jako dnes.
Neznáme ho sice fyzicky, ale úpravy z následující stavební
fáze tak naznačují. Prudce klesající šíje do později hloubeného sklepa S4+5 se zjevně noří pod podlahu tak rychle,
aby její klenba nekolidovala s průchodem na dvůr (obr. 19).
Dům je sice koncipován jako řadový, ale má výhodu
v možnosti prosvětlení místností ze strany parkánu, takže je
obdobný situacím domů nárožních. Tím může být hlubší
síň na úkor dvorku, který v osvětlení zadních místností
bočního (zde východního) traktu nehraje zásadní roli.
V běžných řadových domech, sevřených mezi sousedy, je
osvětlení zadní komory (v pozici zdejšího prostoru 131) a
prostorů nad ní závislé na oknech ze dvora, který tak musí
být dvůr blíže k ulici.
2.2 Polosuterénní řešení v SV koutě disposice? Diskuse
indicií
Významné nálezy byly učiněny ve východozápadní
zdi mezi 131 a 132. Na západní straně je pozůstatek špalety
dveří z tohoto období nápadně asymetricky umístěných v
půdorysu. (obr. 5, 19) Tato skutečnost nám prozrazuje dvě
informace – v tomto místě nemohlo být umístěno topeniště,
ani z této doby nejsou v dílně (krámě) 132 žádné další pozůstatky topeniště, tudíž místnosti byly nevytápěné. Výrazně koutová poloha dveří musela být způsobena již nezacho-
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Opačná posloupnost, tedy nejprve dům a pak průraz není sice
apriori vyloučena, ale nemá logiku: odvodnění děkanského nádvoří by se v takovém případě snažilo vyhnout již vytyčené parcele
a domu, což by bylo snadno realizovatelné severně od severní
opěrné zdi námi sledovaného městiště domu. Sotva by majitel
domu byl najednou přinucen strpět přísun vody ze sousedního
nádvoří, pokud by bylo jiné řešení. Z této úvahy plyne závěr, že
štola principiálně vzniká dříve než dům čp. 89.
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Obr. 12: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, pohled na hradební zeď ze dvora domu. Viz též řez na obr. 10.
vaným dispozičním nárokem, kterému uhýbá (např. schodům, viz dále).
Jihovýchodní místnost 132 (krám či dílna) byla, jak
již bylo výše uvedeno, také přístupná dveřmi ze síně. Orientace bývalého ostění ve zdi 131/132 z doby renesance ukazuje přístupové schéma místností směrem z místnosti 131
do krámu či dílny 132. Z toho vyplývá, že předchůdce
dnešní čtvercové místnosti 131 byl prostor průchozí.
V pozdním baroku je pak toto schéma otočené.
Půdorysný „čtverec“ 131 je sice kompletně přezděn
v pozdním baroku (baroko II), ale nutně zde musel být
prostor srovnatelných dimenzí. Nabízí se rozvaha nad možným polosuterénním řešením, které by ještě v 16. stol. bylo
možné. První indicií k úvaze o možném polozahloubeném
prostoru poskytuje právě zmíněná nápadná koutová poloha
dveří do dílny či krámu 132. Z podesty za dveřmi bylo třeba
vstoupit do krámu, ale také „kamsi“ po schodech. Výpočet
těchto schodů ukazuje, že bylo bez obtíží možné klesat na
obě alternativní výškové úrovně podlahy uvažovaného
polosuterénu (obr. 19).
Další indicií pro úvahy o polosuterénním řešení místnosti 131 je v následující fázi baroko 0 proražená šíje do
nově zřizovaného sklepa. Negativ sklonu bývalých schodů
a významný nález torza někdejší klenby šíje (obr. 19) udávají níže položenou možnou limitu podlahy někdejšího
možného polosuterénního řešení. Do třetice indicií někdejší
přibližné úrovně základové spáry staršího zdiva severní zdi
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Obr. 13: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, pohled na hlavní
hradební zeď za strany dvora děkanství v místě odbourané
budovy po „památkové obnově“ líce. 1 – kótou vyznačený
úsek, viditelný ze dvora čp 89, 2 – místo odvodňovací štoly,
3 – kótou vyznačený úsek, kde přiléhal dům ze strany dvora
děkanství, zbořený v poválečné době
je rozhraní mezi obezděním a podezděním poblíž průchodu
do šíje do sklepa S4 (obr. 21). Tím je nastíněna horní možná limita úrovně podlahy (obr. 19).
Možná poloha úrovně podlahy tedy kolísá v rozmezí
80–120 cm pod dnešní úrovní podlahy přízemí a mohla bez
obtíží být kdekoli mezi těmito limitami.
Podlaha přízemí se od vzniku domu navýšila o marginálních cca 10 cm15, takže ji můžeme po celou dobu
existence domu považovat za stabilizovanou.
V prostoru dnešního 131 si tedy musíme představit
podestu v JZ koutě. Dále je pak velmi pravděpodobný
bývalý přístup ze síně, ačkoliv jej nepůjde nikdy doložit,
protože západní renesanční zeď již nestojí. Tento vstup se
jeví jako potřebný vzhledem k orientaci portálu do krámu
132, které polohou někdejšího ostění „vítá příchozího“,
který přichází ze severu, ze 131. Z podesty pak mohly klesat schody buď podél jižní, nebo západní zdi na předpokládanou sníženou podlahu. Prokreslením do řezu pak zjistíme, že podlaha zcela určitě nebyla níže než dno vnějšího
parkánu
Potíž je s určením výšky tohoto prostoru: v renesanci
ji neznáme, v pozdější fázi (baroko I) je záklenek dveří
v takové výšce, že se už od dnešních příliš neliší. Znamená
to, že pokud můžeme vůbec o výškově rozvrstvené úrovni
uvažovat, v patře se projevila již minimálně.
Pro nedostatek důkazů jde spíše o soubor indicií a polosuterénní řešení zůstává nadále s otazníkem.
Skutečný suterén v podzemní výškové úrovni tu
v renesanční fázi nebyl.
2.3. Patro domu v renesanci
Doklady o podobě patra zcela chybějí díky pozdějším
přestavbám. Poloha schodů byla nejspíše obdobná schodům
dnešním, tedy v západní polovině půdorysu síně. Varianta,
při níž by pro schody byl využit prostor pozdějšího barokně
přestavěného „čtverce“ 131 je nepravděpodobná, i když
z předchozího víme, že koutová poloha portálu byla asi

schodištěm předurčena. Podle výše uvedeného rozboru však
spíše šlo o schody dolů.
Patro je v disposici prakticky nezbytné. K jeho podobě se nelze vůbec vyjádřit.
V přízemí nejsou stopy vytápění renesančního stáří.
Vytápěná světnice byla ale nezbytností. Teoreticky by
nebylo úplně vyloučeno její umístění do některé části prostoru v přízemí, který jsme zatím považovali za prostornou
síň. Ale rozměry, které by tímto byly nabídnuty, nejsou pro
potřebnou světnici adekvátní. Dokládá to nepřímo prostorová nouze, s jakou byla v baroku vyčleněna přední vytápěná místnost 122 půdorysně prohnutou zdí.
Vyvinutí domu do patra můžeme tedy téměř s jistotou
předpokládat, nejspíše však dřevěného, případně s jižní zdí
kamennou, využívající bývalé předbraní. To je však na
úrovni neprokazatelné hypotézy. Snad jistou podmínečnou
indicií jsou později druhotně použitá ostění. Velký podíl
starších anebo dřevěných konstrukcí mohl být příčinou
nápadného rozsáhlého přezdění domu v baroku.
3. Baroko
Baroko lze rozlišit ve třech výrazných fázích. Baroko
I lze jen obecně zařadit do 2. pol. 18. stol. Fáze Baroko II je
evidentně velmi pozdní a náleží k ní plackové klenby.
Pravděpodobně můžeme celou tuto fázi přiřadit až
k dendrodatu v intervalu 1816–26.
Kromě těchto dvou fází nacházíme ještě malé, blíže
těžko identifikovatelné stavební úpravy v přízemí a druhotně vyhloubený suterénní prostor sklepa. Tyto úpravy se ve
stratigrafii řadí před velkou přestavbu baroka I, označeny
jsou tedy baroko 0.
3.1. Baroko „nula“- 2. pol. 17. - pol. 18. stol. (?)
Rozpoznaným zásahem této fáze je v přízemí zazdívka renesanční niky dveří mezi 131 a 132. Součástí zazdívky
je vynechaná odkládací nika ze severu, tedy ze strany 131.
Parapet je ve výšce pouhých 76 cm nad dnešní podlahou.
(obr. 19). Nika měla krátký život, čemuž nasvědčují pouze
3 až 4 vrstvy nátěru. Nika je umístěna nezvykle nízko. Její
pozice může napovídat, že v těchto místech bylo stále schodiště (viz výše diskutované asymetrické umístění bývalého
renesančního dveřního otvoru). Předpokládáme-li běžnou
výšku parapetu odkládací niky 90 – 150 cm nad podlahou,
je zřejmé, že schody začaly klesat asi rychleji než
v renesanci a nika byla dosažitelná právě z upravené podesty schodiště. Vzápětí uvidíme, že úprava nebyla osamělá a
nejspíše souvisela s novým sklepem.
Přístup ze síně byl tedy nezbytností, naopak spojení
s krámem asi bylo na nějakou dobu zcela zrušeno.
Někam do srovnatelné doby lze zařadit i dodatečně
zahloubený sklep, konkrétně východní polovinu sklepa
dnešního. Sklep je zaklenut valenou klenbou z robustních
cihel 24-25x12,5x8 cm (obr. 20), které by na první pohled
mohly budit dojem cihel středověkých. V žádném případě
nejsou druhotně použité. Z kontextu ve stavbě samé je
zřejmé, že jde o blíže nedatovatelnou fázi z 2. pol. 17. či 1.
pol. 18. stol., proto je označena spolu s úpravou v přízemí
též jako baroko 0.

15

Podle situace v jižní části chodby, pozorované ve výkopu pro
vodovod.
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Obr. 14: Kadaň čp. 89, Pohled na záchodovou věž, přistavěnou kol. 1900. Šipka ukazuje kónický líc parkánové zdi, skrytý
v interiéru přízemí. V pozadí hradby po „památkové obnově“, nad nimi budova děkanství.

Obr. 15: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, odkrytý výkop rekonstruované vodovodní přípojky do domu v rozsahu 3,5 m v
jižní části chodby. V začištěném řezu je patrný jednak zahloubený objekt, (rýha) starší než dům, dále absence jakýchkoli
základů obvodové zdi v místě řezu ve dveřích a velmi tenká kulturní vrstva na mělkém zvětralém skalnatém podloží.
1 – dlažba z cement. dlaždic, 1. třetina 20. stol., 2 – cihelná dlažba, různé formáty, fáze 1850-52, 3 – dtto maltové lože, 4 –
hnědá vrstva se sutí, 5 – černá s rozptýlenými uhlíky, nanesená přes poškozený povrch malty 6, 6 – dlažba? kanálek? kameny, cihla 27x6,5x13; ústupek 6a, 7 – jílovitá vrstva promísená s vrstvami kulturními, 8 – ojedinělý vkop.

Obr. 16: Kadaň (okr. Chomutov), výřez z pohledu na město
od Jana Willenberga z r. 1602. Šipka ukazuje dům
v parkánu, mezi branskou věží a barbakanem.
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Obr. 17: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, tercierně použitá
ostění na schodech do sklepa (po r. 1850).
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Obr. 19: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, zjednodušený příčný řez místností 131 a sklepy s pohledem k jihu. Otvory ve zdivu
v zobrazení vynechány. Nálezová situace starší schodišťové šíje a diskuse možného polosuterénu pod SV nárožím přední části
domu
Zaklenutí schodišťové šíje, čitelné ve zbytku z týchž
stol., jako zjednodušenou verzi obdobně členěných fasád
cihel (obr. 19), svou strmostí umožňuje nad sebou v přízemí
domů s vrcholně a pozdně barokními průčelími.
nerušený průchod na dvůr v přízemí. Půdorysně muselo
Zásadní přestavbou zřejmě prošla i východní zeď
vycházet z prostoru 131. Protože při jižní straně můžeme
v patře. Zde však není jasné, kolik je zde z fáze baroko I a
stále předpokládat schody, vyrovnávající zahloubení, nutně
kolik z baroka II. (obr. 6, 9). K této nejistotě se ještě vrátíbyla poloha šíje a tím i poloha sklepa „odstrčena“ až
me.
k severní zdi domu.
V baroku I je do dispozice vložen trakt chodby. BýProtože formát cihel, použitých v přízemí na úpravy
valý síňový dům se proměňuje na chodbový. Od této doby
kolem niky v SZ koutě 131 je jiný, než u cihel sklepa a šíje,
je dispozice domu trojtraktová, prostřední trakt tvoří chodba
nebyla to zřejmě úplně stejná stavební akce. Cihel kolem
s průchodem na dvůr. Každý z bočních traktů v této fázi
niky je však velmi málo a navíc budí dojem cihel druhotně
tvoří dvě místnosti. Horní část renesanční mezitraktové zdi
použitých. Přesto je možné v analýze (obr. 5, 7, 10) jisté
v přízemí mezi chodbou a krámem (dílnou) 132 byla přezjednodušení připustit a jak nika v přízemí, tak sklep jsou
zděna. Místnost 132 byla nadále přístupná dveřmi z chodby.
označeny stejnou grafikou jakožto „baroko 0“.
Prostory jsou stále plochostropé.
O jiných úpravách v domě nejsme z této doby inforNově vymezený přední prostor v západní třetině domováni.
mu (122) neměl z ulice vstup, ale okna a to až do 1. čtvrti
20. stol. Pro fázi baroko I nemáme pro něj spolehlivě doloženo vytápění, zdá se ale být pravděpodobné. Místnost
3.2. Baroko I - 2. pol. až konec 18. stol.
Během starší ze dvou zásadních barokních fází
mohla vzhledem k podobě dvojice oken být obytná. Spolehje přezděna uliční fasáda s rytmem pilastrů, v Kadani oblivě to však lze říci až pro fázi následující.
vyklých. Dokladem, že se původně jednalo o pilastry, jsou
Z rozboru pozůstatků hradeb ještě připomeňme, že JZ
pozůstatky velmi jednoduchých patek. Ve stopě byla také
kout obsahuje ztenčenou olámanou a oplentovanou jižní
nalezena poblíž JV nároží barevnost domu – červená plocha
zeď gotického stáří, provázanou s hradbou. Interpretovali
vedle pilastru a bílý pilastr. Podle tektonicky členěné fasády
jsme ji jako pozůstatek předbraní.
s pilastry lze úpravu domu zasadit do 2. pol. či konce 18.
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Obr. 20: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, sklep S4 v popředí
z vysokých cihel z fáze baroko 0 a sklepní šíje. Na její levém
boku jizva sklonu staršího schodiště. Pohled k východu.

Obr. 18: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, druhotně použitá
ostění na JV nároží v patře domu v barokním zdivu. Na
uličním průčelí je zřetelné barokní členění pilastry
s klasicistní úpravou jejich hlavic. Šipka ukazuje místo
nálezu červenobílé barokní barevnosti.
Mezi dílnou (krámem) 132 a místností se schody do
sklepa (131) se opět objevil průchod. Má podobu prostého
průchodu bez dveří s pravoúhlou zachovanou špaletou,
probíhající bez ústupku skrze celou tloušťku zdi. Tato úprava dokládá, že prostor krámu či dílny 132 je plynule spojen
s prostorem, obdobným pozdějšímu „čtverci“ 131 a tudíž i
dále dolů se sklepem. Přístup do sklepa prostorem předchůdce místnosti 131 se patrně nezměnil.
Snad v téže době byl protažen sklep o svoji západní
polovinu (prostor označen jako S5). Lze tak usuzovat
z toho, že jde o pokračování téhož principu, začatého
v baroku 0 a ne o velký počin nového čtvercového sklepa
S01 v baroku II. V zadní stěně je větrací okénko již ve
skále. Sklep tedy vzniká v době, kdy za hradbou na nádvoří
děkanství ještě nestojí dům, k hradbě přistavěný, doložený
Stabilním katastrem a ve 20. stol. zase zaniklý. Protažení
sklepa bylo již hloubeno pod hradební zeď. Okénko vychází téměř do kouta dvora děkanství.
3.3. Drobné opravy „baroko I plus“
Nedatovatelné úpravy, starší než „čtverec“ z baroka
II, jsou dílčí úpravy, nalezené ve východní zdi dnešní místnosti 133. Nemůžeme je jednoznačně přiradit k baroku 1
ani k baroku 0. Jde o přezdívání líce bývalé parkánové zdi.
Zda šlo o nějaké úpravy v souvislosti s interiérem přístavku
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Obr. 21: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, sklep S1, pohled
k východu. Vedle dveří do schodišťové šíje ukazuje šipka
místo, kde cihly naplocho signalizují prohlubování sklepa a
obezdívání starších základů.
nebo o opravu ohradní zdi dvora, to nelze určit. První verze
se však zdá pravděpodobnější. Ačkoliv nemáme žádné
doklady, podél severní i východní zdi jistě prázdno nebylo.
3.4. Přestavba baroko II – po požáru města
Významným mezníkem v dějinách města byl plošný
požár r. 1811. V nejbližším okolí hořel kostel. Zda byl
postižen i soused čp. 88 není zřejmé. Štítové zdivo na půdě
je kompletně omítnuto a navíc ze strany čp. 89 je zjevné, že
převážná část štítu pochází až z přestavby kol. 1850. Dále je
třeba připomenout, že věž Kovářské brány byla jistě také
požárem poškozena, ale stála až do r. 1832. Nicméně pohled na město od Johanna Venuta z r. 1819 ukazuje město
s již opravenými střechami a nedávný požár nic nepřipomíná16. Jen na kostelních věžích jsou provizorní střechy stanové. Opravena je i střecha Kovářské brány. Můžeme tedy
usuzovat, že po několika letech bylo alespoň v hrubých
konstrukcích město obnoveno a námi sledovaný dům nejspíše také, i když na vedutě není konkrétně určitelný.
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Viz pozn. 7.
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Obr. 22: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, kresebná rekonstrukce disposičního uspořádání po jednotlivých stavebních fázích.
Část 1 /ze 6.
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S letopočtem požáru koresponduje dendrodatace druhotně použitých stropních trámů s datací 1816+ (cca do
182617). Ačkoliv jde vlastně již o obvyklý čas pro klasicismus, fáze byla označena ještě jako baroko II, neboť se ještě
svou podobou hlásí více k době předcházející než k době
klasicistních úprav po r. 1850.
Požár v domě nezanechal zřetelné stopy v podobě
propálení zdiva, malty či omítek. Nebýt příznačné dendrodatace, mohli bychom nabýt dojmu, že v domě možná
vůbec nehořelo. Můžeme také připustit, že shořela střecha,
ale díky shodě náhod či bezpečným uzavřením se požár
„nepropadl“ do patra. Ať již dům zásadněji vyhořel či ne,
trámy byly pořízeny 5-15 let po požáru. Byly natřeny červeně, poté ještě přebíleny. Mají okosení obvyklého tvaru a
dlaby pro překládaný záklop. Nezachovaly se konce, jsou
pro dnešní menší rozpon oboustranně zakráceny. Trámy
dnes nacházíme ve stropě nad přízemím nad 132. Původní
pozici asi můžeme hledat ve velké světnici v patře (222).
Důvodem k oboustrannému ořezání může být likvidace
dlabů pro krokve a zakrácení druhého konce na vhodnou
délku.
Samozřejmě můžeme, vzhledem k jejich druhotnému
použití v městském prostředí připustit i pochybnost, zda
jsou vůbec z námi sledovaného domu, anebo zavlečeny
stavitelem v r. 1850. V inkriminované klasicistní fázi je to
úkaz ojedinělý, všechno ostatní konstrukční dřevo pochází
z rozmezí 1849-52. Můžeme tudíž počítat s tím, že tyto
trámy z našeho domu pocházejí.
3.4.1. Úpravy v přízemí v baroku II
V době, označené jako baroko II, byla zaklenuta jižní
část chodby čtyřmi klenebními poli plackovou klenbou.
Klenba je vkopnuta do obou podélných zdí chodby18. Podoba vstupního portálu byla odlišná od dnešní, okolí je
v klasicismu přezděno. Patrně tu v baroku byl nějaký větší
portál. Tím si totiž lze vysvětlit, proč nově vkládané plackové klenby nebyly dotaženy až těsně k uliční zdi a byl tu
větší samostatný pas. Větší portál než dnešní klasicistní
dveře má svou logiku zejména v souvislosti s novými stájemi na dvoře, viz dále.
Západní třetinu půdorysu zaujala disposiční jednotka,
prostupující celým půdorysem v severojižním směru. Patrně
tu byla již ve fázi baroko I, ale teprve pro fázi baroka II je
čitelná. Jižní část zaujala místnost 122, stále se dvěma okny
do ulice, s kamny v JV koutě a nově se třemi poli plackových kleneb do pasů. Kamna byla obsluhována ze zadní
části půdorysu z prostoru, který můžeme označit za kuchyni. Její nástupkyně z doby klasicistní je na témže místě
(212).
Příčka mezi těmito místnostmi však byla východněji
než dnes, až za klenebním pasem a ne pod ním, jako je
tomu od klasicistní přestavby.
Vytápěná místnost měla na ulici jen okna. Lze ji tedy
považovat za prostor k celoročnímu pobytu – světnici podružného bytu nebo nějakou dílnu, vyžadující teplo. Přístup
17

Rozpadlé vnější letokruhy způsobují tento obezřetný interval.
Dendrodataci provedl T. Kyncl.
18 Sondy v podlaze patra zatím nebyly provedeny, takže o případných omítkách nad rubem kleneb z plochostropé fáze zatím nevíme.
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v této barokní fázi zajišťovaly již zcela určitě dveře
z chodby. Přístup zezadu od severu je jistě pravděpodobný,
ale doložit se již nepodaří.
3.4.2. Problematická klenba v JZ místnosti přízemí
Formalismus fasády byl nadřazen konstrukční logice,
čímž vzniklo poměrně krkolomné řešení jižního klenebního
pole vytápěné místnosti. Reagovalo na již existující dvojici
oken, uspořádaných osově nad sebou v přízemí a v patře.
Klikatící se mezitraktová zeď a okno vtěsnané do JV kouta
prostoru způsobily problém v klenebním poli při uliční
straně.
Běžnou variantou zaklenutí stropu této místnosti by
bylo vytvoření úzkého klenebního pole s plackou. Patka
klenby v koutě by však byla nízko a kolidovala by s JV
oknem a zejména prostorem pro jeho otevírání. Tedy již při
fázi návrhu byla klenba navržena jinak. Západní část placky
(zhruba 2/3 délky) zůstala v klasickém provedení vazby
cihel i tvaru placky.
Východní třetina musela být klenuta jinak, protože
zde nemohla být koutová patka kvůli kolizi s oknem.
V místě změny konstrukčního systému byl vytvořen ztužující pas, který fungoval jako „výměna“. Měl být zcela skrytý, čemuž nasvědčují osekané mírně vyčnívající cihly. Patku východní části klenby bylo nutno osadit tak, aby zde
mohlo být okno, tedy do výšky 220 cm. Jediným řešením
byla plochá kobylí hlava (odkaz 1 na obr. 24)
s požadovanou výškou na východě, opřená na západě do
klenebního pasu (2). Severovýchodní kout klenebního pole
je zděn klasicky plackovým způsobem přes kout (3). Ve
spodní části je zahájen zděním sférické plochy placky
a plynule přechází do typu kobylí hlavy.
Řešení mělo od počátku problémy: kobylí hlava byla
velmi plochá, ztužující klenební pas se neopíral do klenebního pilíře, ale do patky záklenku okna. Podle nálezové
situace v jihozápadní části lze odhadnout, že byl pilíř po
výšce kónický a zřejmě ne příliš soudržný, neboť obsahoval
zbytky starých zdí a byl vícekrát upravován. Kombinací
těchto problémů došlo okolo poloviny 19. stol. k poruše
klenby a opravě19.
Náběh omítky opravované kobylí hlavy dokládá, že
jihovýchodní kout místnosti ještě nebyl prodlabán nikou
(6). Zeď pokračovala dál k oknu. Nika byla vylámána až
v době osazení dveří do krámu místo okna v meziválečném
období20. Dvojí zahnutí klenby výklenku je pouze improvizované řešení v důsledku vyčnívajících kamenů (5).
3.4.3. Obkladová prkna neznámého účelu
Na omítkách východní zdi je dochována zajímavá
úprava – již během výstavby klenby bylo na východní zeď
do výšky 179 cm nad podlahou přichyceno prkno o tloušťce
3,5 cm a šířce 11cm, a to ve chvíli, kdy na klenbě ještě
19 Porucha byla vyřešena následně: meziokenní pilíř byl z velké
části přezděn, stejně jako zdivo ve fázi II. v JZ koutě. Klenební pas
již nebyl doplněn, ale improvizovaně nahrazen částečně klasovitě
kladenými cihlami (4) a částečně sever-jih orientovanými cihlami.
Porušená část kobylí hlavy při uliční zdi byla přezděna v proměnné
šířce 25–60 cm.
20 Omítka niky je vápenocementovou omítkou z této doby s modrým a zeleným nátěrem.
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Obr. 23: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 8 9, Jihozápadní
místnost 122 v přízemí, pohled severu. 1 – kout s bývalými
kamny, 2 – místo, kde byla nalezena obětina(?) s uhlíky a
hračkou koně, 3 – výšková úroveň, kde byl v krajních lunetách nalezen otisk obkladového prkna (viz též obr. 24).
nebyla dokončena omítka. Dokazuje to i následné opakované bílení, které bylo prováděno pouze k prknu (obr. 24).
Není v prostředním poli, kde byly dveře z chodby, nyní již
zazděné. Prkno ruší až omítka z přestavby z poloviny 19.
stol. Nejsou nalezeny žádné kotvící prvky (hřeby, skoby,
hmoždinky) ani stopy po nich. Prkno bylo přichyceno pouze zamaltováním a tím bylo podepřeno z obou stran.
Jaký účel prkna měla, není jasné. Mohly na nich být
zavěšeny jen velmi lehké předměty. Povrchovou úpravou
v dokončené fázi baroka II byl jen bílý nátěr a 94 cm (!)
vysoký tmavočervený sokl.
3.4.4. Úplné přezdění SV části domu
Další významným počinem bylo úplné přezdění půdorysného čtverce 131 po celé výšce domu. Situaci především dokládá precizně zděný celý útvar, a to od sklepa
počínaje. SV nároží je pečlivě vyvázáno z kvádrů.
V přízemí měl být nejprve plochý strop, ale jako
změna projektu došlo i k zaklenutí této místnosti plackovou
klenbou. Klenba i přístěnné pasy jsou druhotně vloženy do
zdiva, aniž by nad nimi v zásypu byla starší omítka.
Poloha dveří mezi místnostmi 131 a 132 se změnila
a dveře zaujaly polohu uprostřed jižní zdi. Takže výše
uvedený „jiný“ dispoziční požadavek na polohu dveří již
zanikl. Stalo se tak především proto, že do nově prohloubeného suterénu S1 pod „čtvercem“ 131 se již nevstupovalo
ze 132, ale novým schodištěm podél jižní zdi ve 133. Podle
nálezových situací se jihovýchodní místnost 132 – krám či
dílna - poprvé již vytápěla kamny nepřímo obsluhovanými
otvorem z chodby. Místnost 131 zjevně vytápěna nebyla.
A sloužila bezpochyby jako komora, sklad či další dílna.
Půdorysný čtverec byl nově podsklepen na dodnes
zachovanou hloubku (obr. 19). Šíje do starších sklepů S4+5
byla upravena prohloubením. Nový sklep již nebyl přístupný z přízemí svrchu, ale bokem, schodištěm podél severní
zdi nově přezdívaného půdorysného čtverce. Prostor schodiště s vytrhanými stupni se dochoval pod podlahou dnešní
místnosti 133. Poloha schodů ale dokládá, že v rozsahu
dnešního prostoru 133 musel ´být přinejmenším přístřešek,
aby kryl schody. Jistě se nabízí pravděpodobná představa
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Obr. 24: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, místnost 122
v přízemí, detail nepravidelné klenby u JV kouta místnosti. 1
– plocha klenby, zděná jako kobylí hlava, 2 – skrytý pas, 3 –
opravená část, asi kol. 1850, 4 – opravená část pasu, kol.
1850, 5 – do zdi vysekaná nika pro otevírání dveří, kol.
1920, 6 – negativ obkladového prkna na zdivu lunety (viz též
obr. 23). 7 – plocha základní klenby, klenutá jako placka.
nějaké neuzavřené stavby. To proto, že budova stájí tehdy
stavěná měla sem okno. Jak dále uvidíme, je doložen
i plánem města.
Ve východní zdi, z prostoru budoucí místnosti 133
(tedy patrně přístřešku) byly proraženy dveře 1. generace na
parkán. Ten ale v tu dobu ještě nepatřil majiteli domu.
3.4.5. Patro domu a rekonstrukční rozvaha pro umístění
schodiště
Disposici v patře můžeme odhadnout podle možností
polohy zdí na zdech v přízemí. Z této úvahy vzešlá rekonstrukce půdorysu ukazuje velkou světnici 222 s trojicí oken
na JZ, vedle ní pokoj 232 v pozici komory. Ten je ale díky
nárožní poloze bohatě prosvětlen jak z ulice, tak od východu z parkánu sdruženým oknem. Obdobně nadstandardně je
osvětlen nově zděný „čtverec“ pokoje 231, opět se sdruženým oknem.
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Do patra zcela jistě můžeme situovat původní umístění červeně malovaných stropních trámů, které poskytly
dendrodataci v intervalu 1816-26. Diskuse původu již byla
vyřčena výše.
Polohu černé kuchyně můžeme ztotožnit s polohou
kuchyně následující (obr. 22). Patrně ale byla menší, neprůchozí a za ní u dvorní zdi byla nějaká komora. Principiálně
kuchyně musela být ještě dýmná.
Také schody byly v poloze obdobné dnešní. Prostor
pro ně byl ale větší, mezitraktová zeď v přízemí uhýbala
ještě více k západu (obr. 5, 23). Podobu schodů, které musely umožnit vstup na dvůr, do kuchyně v přízemí i v patře
prověřila kresebná rekonstrukce a možná jsou dvě tvarová
řešení (obr. 22).
Jak již bylo uvedeno, v barokní přestavbě jak baroka I
na nároží, tak baroka II v suterénu jsou použity mnohé
kamenické prvky z gotiky. Koncentrují se na příznačných
místech – vazba JV nároží v patře a jako schody do sklepa –
jak do hlubších sklepů S4+5, tak do S1.
O krovu a střeše ve fázi baroka II nevíme stále nic.
3.4.6. Nová budova stájí
V pozdním baroku (II) také proběhla výstavba stájí v
zadní části parcely za dvorkem (místnosti 141 a 142), které
jsou zaklenuty plackovými klenbami do pasů. I zde nejsou
nad přístěnnými pasy a plackami žádné stopy omítek nad
rubem klenby. Tudíž celý klenební systém s přístěnnými
pasy byl stavěn najednou se zdivem. Nad stájí byla pultová
střecha, což dokládá stáří severní zdi po celé její výšce
v dnešním patře.
3.4.7. Ještě k rozlišení fází baroko I a II
Z podrobného průzkumu s možností mnoha samovolných či cílených sondáží se jeví dvě barokní fáze I a II, ale
ne vždy a všude. Vkopnuté klenby např. nad 131 do hotového zdiva, aniž by tu před nimi byl plochý strop, datují obě
konstrukce – jak zdi, tak klenbu do jedné fáze. Zvenčí na
V fasádě není také vidět jasné rozhraní, kde by měla končit
barokní fáze I a II (obr. 9). Vložení kleneb v chodbě je vůči
zdivu dodatečné, stejně jako v pokoji (pozdějším krámě)
122. Nad přízemím nad chodbou a tehdejším pokojem 122
zatím nebyla možnost sondáže v podlaze patra, při které by
vyšlo jasně najevo, zda klenby jsou mikrofáze či zda vznikly později jako samostatná stavební fáze. Naopak dveře do
chodby z pokoje 122 jsou upravovány nebo dokonce proraženy až při vkládání kleneb.
Pokud jsou pochybnosti správné, bylo by třeba konstrukce, označené jako baroko I a II v přízemí a v patře
sloučit do fáze jediné, i když rozvleklé. Nabízí se např.
zcela hypotetická možnost, že práce byly přerušeny požárem r. 1811 a dokončeny s větším množstvím kleneb. Důkaz či spíše významnější indicie však zatím není dostupná,
je skrytá pod podlahami21.
Suterén z fáze baroko I a úpravy v koutě mezi 131 a
132 by zůstaly fází samostatnou, staršího data.
21

Památková vsuvka: za běžných okolností by sondáž a tím poškozování podlah bylo jen kvůli zjištění odpovědi na vyřčenou
otázku nepřiměřené a tak nepřijatelné. Zde je však podlaha prosycena napadanou dřevomorkou z propadlého stropu a přinejmenším
bude vyžadovat důkladnou sanaci s rozebráním souvrství.
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4.

Klasicismus – dlouhodobá přestavba řezníkem
Krehanem 1850-52 a její změny
Velké stavební úpravy proběhly v celém domě v období klasicismu kolem roku 1850 za tehdejšího majitele
řezníka Franze Josefa Krehana (*1809). Majitelem domu
byl od r. 184022. Nutno připomenout, že nedlouho před jeho
koupí byla stržena Kovářská brána (1832). „Krehanův
dům“ se uvádí k roku 1846 a znovu v roce 1850. Kromě
toho, že zde provozoval řeznickou živnost, pronajímal část
svého domu dalším čtyřem „partajím“. Majitelem byl do r.
1856.
Stavební činnost řezníka a majitele pronajímatelných
místností proběhla v několika vlnách a s různými změnami
za postupu prací a rychle následujícími změnami hotového
domu. Opěrným bodem je dendrodatace krovů a stropních
trámů nad přízemím i patrem s kácením v rozmezí let 184952.
Velká přestavba do značné míry určila podobu domu
dodnes.
Poněkud nejasné zůstává, proč k tak radikální přestavbě vůbec došlo. Otázka je tím palčivější, čím více zjišťujeme, že disposice nijak zásadně měněna nebyla. Byly
v interiéru ještě předbarokní, možná dokonce třeba hrázděné konstrukce? Nebo zděné, ale předbarokní a chatrné? A to
navzdory tomu, že v intervalu let 1816-26 byl dům opraven
a opatřen novými stropy?

Obr. 25: Kadaň (okr. Chomutov), plán města z r. 1840 jako
projekt pro dílčí urbanistické regulace. Domovní blok
s děkanstvím a domem čp 89 je velmi deformován. Dům čp.
89 zakroužkován.
4.1. První úpravy – před 1850
Odvozením z disposiční stratigrafie vyplývá, že
v domě můžeme zachytit dodnes jednu úpravu, která předcházela velkou přestavbu: ve stáji v zadní části parcely bylo
dřevěnou příčkou rozděleno prostřední pole plackové
22
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klenby a proraženy dva vstupy, asi namísto bývalého jediného. Stopy opotřebení hran špalet jasně dokazují čilý ruch
manipulace s břemeny či nákladem do obou polovin rozdělené stáje. Jde tedy o činnost hospodářskou, pro výrobu či
sklad. Ohniště tu v této fázi ještě není. Úprava proběhla
tedy v desetiletí mezi 1840 a 1850.
Do této doby náleží také archivně dochovaný plán
města z r. 1840.23 Je velmi špatný (obr. 25). Křivolaký blok
s děkanstvím a hradbou a parkány je disproporční a většina
chyb se sešla právě v námi sledovaném domě. Autor asi
domy nenavštívil, proto jsou vzájemné vztahy křídel domu
a stájí zcela deformovány. Přes všechny deformace je ale
důležitou výpovědí existence stájí a východního křídla (tedy
toho se schody do sklepa) ještě před velkou klasicistní
přestavbou v roce, kdy nový majitel teprve dům koupil.
Indikační skica a císařský otisk zachycují v r. 1842 situaci
stejně, ale v rámci svého rozlišení celkem přesně. Netřeba
zdůrazňovat, že na obou katastrálních plánech již středověká brána nestojí.
4.2. Vstup a fasáda
V tomto období je upraven do dnešní podoby hlavní
vstup do domu z ulice, který je i nově zaklenut v nice za
dveřmi. Eliptický tvar s výraznou pateční římsou24 je setrvalou tradicí mnoha kadaňských příkladů pozdního baroka
a klasicismu (obr. 26). Dveře s rozetovými motivy dobře
odpovídají době vzniku. Protože vzadu již nebyly stáje,
formát dveří postačuje jako běžné dvoukřídlé dveře
s poutcem a nadsvětlíkem.
Byly osazeny také nové dveře vedoucí z chodby na
dvorek. Klasicistně profilovaný poutec a eliptický nadsvětlík jsou zachovány dodnes.
Disposiční princip přízemí se příliš nemění: Je přezděna severní část chodby a dvě severní barokní klenební
pole v chodbě jsou nově zaklenuta jedním polem plackové
klenby. To vše se děje kvůli umístění nového schodiště do
patra domu v chodbě.
4.3. Byt v západní části přízemí
Víme, že v této době funguje západní trakt domu (122
a 121) jako obytný. Dokládají to především stále existující
dvě okna do ulice a kamna v SV koutě. Vedlejší kuchyně
byla radikálně přestavěna na sporákovou a nově zaklenuta.
Vznikla tu tedy relativně samostatná jednotka, sestávající
z obytné sporákové kuchyně a jednoho pokoje.
V kuchyni pozorujeme změnu za postupu prací: při
pohledu ze dvora bylo naplánováno řešení s dvojicí otvorů
s eliptickými záklenky - vstup z chodby a okno kuchyně
(obr. 27). Zeď s nahrubo vyzděnými otvory byla postavena
v době, kdy uvnitř asi ještě dožívala barokní situace schodiště a kuchyně. Počítalo se s tím, že nová kuchyně bude
širší, anebo byl zcela jiný, již nečitelný záměr. V momentě,
23

Historický atlas…, citace v pozn. 6, mapa č. 4. Plán města byl
určen pro regulační návrh některých ulic předměstí a nábřeží po
likvidaci městských bran, takže přesný zákres stávající zástavby
v jádru města nebyl v ohnisku pozornosti. K realizaci v okolí
sledovaného domu nikdy nedošlo.
24 Profily jsou zachovány jen ve světlosti otvoru. Sonda však
prokázala, že na čelní ploše byly profily otočeny obvyklým způsobem. Odstraněny byly již někdy v 1. pol. 20. stol.
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Obr. 26: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, klasicistní domovní dveře. Štuková úprava pateční římsy byla z čelní
strany osekána.

Obr. 27: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, pohled na jižní
dvorní průčelí v přízemí. Sondáží odhalen nedokončený a
následně změněný záměr dvou eliptických otvorů, ze stavební fáze 1850–52
kdy bylo zakládáno nové schodiště, ocitlo se rozestavěné
okno do kuchyně v kolizi s novou zdí a bylo z východní
strany částečně zúženo. Zamýšlený eliptický oblouk s již
připravenou polodrážkou pro rám lícového okna tak byl
změněn na segment a plánovaný vizuelní dojem jakési
arkády na dvoře zanikl. Klenba kuchyně již vznikla po této
změně záměru.
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4.4. Krám s dílnami a sklady ve východní a severní části
přízemí
Místnosti východního traktu mají nadále funkce krámu a nejspíše dílny (nebo jiné technologické místnosti).
Krám 132 má polohu při ulici. Spolu s novými prostory na
dvoře zde musely být prostory Krehanovy živnosti. Protože
na pozemku není dost vody, je zřejmé, že dobytek byl porážen jinde a řezník v domě maso jen zpracovával a prodával.
Krám byl disposičně řešen typicky pro domácího
a živnostníka v jedné osobě: krom vstupu zvenčí tu byl
znovu opraven vstup z domu, tedy z chodby, ve stabilizované poloze od renesance. Západní okno uliční fasády
místnosti 132 je přeměněno na dveře. S tím, že místnost
132 slouží jako krám, souvisí také přeměna východního
okna této místnosti v průčelí na výkladec. Zevnitř byl opatřen dveřmi, po něž se zachoval otisk osazovacího rámu.
Je zazděna pozdně barokní přikládací nika z chodby
do místnosti 132 (do té doby byla vytápěna pouze místnost
132). Přikládací otvor je posunut severněji tak, aby obsloužil jak místnost 131, tak i 132.
Krámu je věnována pozornost: pod stropem je na
omítaném podhledu odsazený fabion. Strop je, jak již bylo
uvedeno, zhotoven s druhotně použitými trámy s datací
1816 - 26, spolu s trámy, kácenými r. 185025.
4.5. Proměna přístupu do sklepa a pozvolná „okupace“
parkánu
Nově vzniklá místnost 133 bezpochyby zaujala místo
starších jednodušších předchůdců. V nově vzniklé místnosti
133 byly v jejím SV koutě dveře na parkán nejdřív zazděny
a přeměněny na okno. V prvotním záměru zde měly zůstat
pozdně barokní schody do sklepa, přístupné dveřmi přímo
ze dvorku. Ale toto schéma bylo ještě v rozestavěnosti
opuštěno. Dveře na parkán byly obnoveny v dodnes existující poloze. Schody do sklepa byly zasypány, předtím vytěženy kamenné stupně z druhotně použitých ostění. (obr.
17),
Do sklepa se nyní chodilo ze dvorku skrze místnost
133 dveřmi na parkán. Podél fasády pak snadno mohlo
klesat schodiště k nově proraženému vstupu do sklepa (obr.
22)
Toto řešení, vzniklé za postupu prací, mělo jednu výhodu a jednu podmínku: výhodou byl plynulý sled pracovních místností krámem 131 počínaje a prostorem v bývalé
stáji konče, pročež byly proraženy dveře mezi 132 a 133.
Schody již tomuto plynulému propojení nepřekážely.
Podmínkou bylo pravděpodobné přikoupení parkánu.
Kdy se tak stalo, prozatím z archiválií nevíme. Poprvé je
pruh parkánu spolehlivě uveden jako majetek náležející
k domu až r. 1877. Různé „vylévací“ dveře jako doklad
nenápadné „okupace“ části parkánu registrujeme nikoliv
z archiválií, ale z průrazů východním směrem nejméně od
fáze baroka II. Nicméně průraz z přízemí, k tomu průraz do
sklepa a ještě nutné schody mezi nimi, postavené do parkánu již signalizují nutnost jistých legalizačních kroků. Takže
lze předpokládat, že již Krehan koupil či přinejmenším si
pronajal pruh parkánu, který k domu náleží dodnes.
25

Také dva rákosníky jsou druhotně použity z krovu. Nepodařilo
se je ale datovat.
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Východní část bývalé stáje byla, jak je zjevné
z předchozího, připojena ke sledu pracovních místností.
Západní polovina sloužila jako skladiště ať již k dílně, nebo
pro palivo nájemníků.
Stále existující odtok vody z děkanského dvora byl
nově opraven a zaklenut. Dokládá to stratigrafie, podle níž
je úprava okolí nynější podoby otvoru vkopnuta do zdiva
stáje.
4.6. Byt domácího
Přední část patra byla určena tradičně bydlení majitele. Disposice nadále sestává z pokoje v obvyklé pozici a
formě světnice s trojicí oken do ulice. Vedlejší prostor,
náležející komoře (232), je zde zhodnocen nárožní polohou:
celkem má totiž 4 okna (obr. 28). Díky „nárožní“ poloze je
bohatě prosvětlen i vedlejší pokoj 231 s opravenými sdruženými okny, pocházejícími již z baroka II (obr. 9).
Všechny pokoje jsou průchozí dvoukřídlými dveřmi.
Vstup ze síně má velká světnice a dále právě jmenovaný
čtvercový pokoj 231. Přístup jak z nárožního pokoje, tak ze
síně podtrhují jeho význam.

Obr. 28: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, rohový pokoj č.
232 v patře v bytě majitele, obvyklá pozice komory, zde
díky poloze domu nadstandardně osvětlený čtyřmi okny.
Pohled k JV.
Ve všech pokojích byla kachlová kamna s obsluhou
zezadu. Stála na nožičkách, podlaha probíhá nepřerušená.
Kuchyně zaujala opět pozici tradiční. Od počátku byla koncipována jako sporáková. Proto může být průchozí
i do pokoje – velké světnice, jistě používané jako jídelna.
V SZ koutě kuchyně byla výlevka a původně zvenčí kapotovaná šachta. Odtok byl společný s odtokem z kuchyně
v přízemí. Záchod to rozhodně nebyl a nikde jinde
v disposici předního bytu také nebyl nalezen. Zdá se tedy,
že domácnost majitele v tomto ohledu počítala s nočníky
a sloužícím.
Na horním konci schodů se zachovaly pozůstatky (asi
laťových) nízkých dvířek, vymezujících soukromý prostor
patra vůči polosoukromému prostoru schodiště.
4.7. Samostatné bydlení v patře
Zajímavá je situace nejprve zcela samostatného pokoje 233. Byl nejprve od hlavního bytu oddělen, s místností
232 nespojen. Přístupný byl po krátké pavláčce ze síně, tedy
z patra z téže síně, kterou používal domácí ve svém bytě.
Pokoj tedy obýval někdo, kdo měl stejné právo přístupu do
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piana nobile jako domácí, ale bydlel zvlášť. Pravděpodobně
šlo o někoho blízkého z rodiny. Tato úprava ale neměla
dlouhého trvání.
Pokoj měl být vytápěn kachlovými kamny, ale ihned
za postupu prací byl tento záměr změněn na malý sporák.
Příčiny mohly být dvě: jednak proto, že obsluha kachlových
kamen by se musela odehrávat zezadu z prostoru, který
bylo ale možné také pronajmout, což jistě bylo žádoucí. Ale
sotva by bylo možné z cizího bytu obsluhovat kamna
v pokoji 233. Druhým podnětem bylo potřebné protažení
komína do přízemí, kde se právě zřizovalo jakési pracovní
ohniště z bývalého jižního okna ve 142. Na dvojitý komín
s přívodem z přízemí tu již nebylo dost místa. Pozůstatky
zamýšlené 26 černé kuchyně, rozestavěné a nikdy nedokončené, se našly pod podlahou 234 v zásypu na klenbě (obr.
22, 29).

Obr. 30: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, detaily oken. A –
skupina detailů klasicistních oken z fáze 1850–52, např.
okna na obr. 28. B – levnější zavírání týchž oken v bytech
nájemníků, C – torzo okna, ovládaného espaňoletou
z předního bytu, výměna vnějších oken kol. 1900.

Obr. 29: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, 1. patro východního křídla, nedokončená černá kuchyně v násypu na klenbě
pod podlahou místnosti 234 z klasicistní stavební fáze
1850–52.
Samostatná obytná jednotka byla i vybavena záchodem, jehož odpadní šachta je patrně zazděna v pilíři zdiva
v přízemí. V JV koutě místnosti 234 jsou zřetelné stopy
někdejšího prostoru o velikosti 1 x 1,1 m. Doložen je oboustrannými náběhy fabionu na stropě a náběhy omítek
k zaniklým příčkám či zárubním. Umístění prostoru v půdoryse, nika ve východní zdi a zazděné větrací okénko vedou
k interpretaci tohoto prostoru jako záchodu. Další indicií
jsou nápadné přestavby již na konci 19. stol. v patě zdi
zvenčí pod tímto prostorem.
4.8. Nájemné byty v patře
Zcela odlišný je přístup do nájemného bytu nad stájí a
později upraveného pokoje na SV nároží. Do tohoto bytu se
v prvotní realizaci vstupovalo samostatným schodištěm ze
dvora, které sice kolidovalo s oknem dílny (bývalé stáje),
ale to zřejmě nevadilo. Cílem totiž bylo, aby sociálně níže
postavený nájemník do bytu v patře nad stájí nechodil přes
síň bytu v předním domě. Tím se zásadně lišil od statutu
obyvatele samostatného pokoje 233.
Byt nad stájí a posléze i zobytněný pokoj 234 měly
svůj záchod asi v pozici pozdější záchodové věže, ale nebyl
tak vysazený z půdorysu domu.
Přístup do samostatného neplnohodnotného bytu
a zvláštní přístup do bytů vzadu se ukázal nešikovný a

Obr. 31: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, klika dveří mezi
231 a 233 ze strany jižní. Průraz dveří dodatečný, ale ještě
z 50. let 19. stol.
řešení bylo záhy zrušeno - jak pokoj samostatný, tak druhé
schody do patra vzadu. Takže podél dvorní zdi východního
křídla se objevila pavlač (obr. 22), přisazená k hotovým
omítkám. Její střecha poškozuje hotový fabion okraje střechy a je dodatečně připojená k hotovému krovu východního
křídla.
Pokoje 234, 233 a 231 byly spojeny postupně mezi
sebou a prostým zamknutím dveří umožňovaly variabilní
pronájem a zároveň variabilní rozsah předního bytu. Úprava
se projevila jednak vkopy do zdiv a omítek, jednak rozdíly
v rukopisu truhlářské práce.
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M. Kolovský odvodil v r. 2016 jako hypotézu. Rozestavěné
zbytky byly objeveny r. 2017 po rozkrytí podlahy a násypu.
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Vznik dalšího variabilního bytu způsobil, že dveře do
záchodu v koutě 234 byly otočeny směrem do 234, tedy do
nového bytu či komory. Zajímavé je, že topení se zde objevuje až na konci 19. stol. a jednoduché lícové okno (i když
už vyměněné) je tu dodnes a nikdy nebylo zdvojeno.
Výčet čtyř nájemníků tedy podle výsledků průzkumu
odpovídá následujícím prostorům: byt v přízemí v západní
části půdorysu, byt nad stájí, byt v patře ve 233 a byt samostatný ve 234. Zde je třeba opatrnosti, protože ve 234 ještě
nějakou dobu nebylo vytápění. Čtvrtý nájemník se mohl
dělit o byt v přízemí, nebo některá z místností ve východním traktu přízemí byla nuzným bytem, střídavě s povozem
dílny.
4.9. „Úspornost“, zvláště vůči nájemníkům
Lakomý řezník velmi šetřil: ve východním a severním
traktu, určeném pro nájemníky, je zdivo z cihel na tloušťku
30 cm i v obvodových zdech. Zdí jsou takto dimenzovány
v nejnutnějším rozsahu, délce a tloušťce, jinak přecházejí na
příčky.
Také okna byla „úsporná“ Zatímco v předním bytě
byla od počátku dvojitá (obr. 28, 30), vzadu jen jednoduchá.
Aby dům měl jednotný vzhled, byla ven otevíravá a osazena v líci. Záhy se však ukázalo, že dvojitá okna jsou
i v nájemných místnostech nezbytná, asi pod tlakem nájemníků. Do hotových omítek přes jeden nátěr byly tedy zasekány osazovací rámy přidaných vnitřních oken.
4.10. Krov a fasáda
Krov nad hlavním jižním křídlem je obvyklý pro polovinu 19. stol. – hambalkový s dvěma pořadími hambalků,
podepřený stojatou stolicí. Oba štíty byly vyzděny současně
s krovem Zajímavostí je rozepření jakýmisi zídkami sloupků plných vazeb proti štítovým zdem. Zídky měly spolupracovat na podélném zavětrování. Podle platných stavebních řádů je krov nezávislý na stropech, ale přitom vazné
trámy jsou v každé vazbě. Krytina byla od počátku bobrovková, do ulice byla tři volská oka.
Podávací otvor ve východním štítě (obr. 9) byl opět
„bonusem“ nárožní pozice a to dokonce pozice s volným
parkánem v přízemí. Otvor dokládá skladovací funkci půdy.
Krov východního úzkého křídla je bez hambalků. Zavětrování je pouze na západní – nádvorní straně a to velmi
archaickým způsobem. Do roviny krokví je zde přeplátováno zavětrovadlo v mírně šikmém půdorysném úhlu (obr.
32).
Fasáda navázala na pozdně barokní rozvrh. Hlavice
pilastrů společně s římsou získaly jednoduchý klasicistní
výraz. Přechod mezi ponechaným zdivem baroka II a klasicismu kol. 1850 není jednoznačný, nová je určitě římsa
a záklenky nad okny. Profilace nepravých hlavic pilastrů je
klasicistní novotvar. Nalezená červenobílá barevnost byla
k r. 1850 nepřijatelná, byla převrstvena v zelených odstínech.
5. Přestavby poslední třetiny a konce 19. století
Plejáda majitelů ve 2. pol. 19. stol.27 čítá Johanna
Trägera (od 1860) a dále Johanna Hankeho, který žádá r.
27

Obr. 32: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, krov východního
křídla. Pozoruhodný archaický detail zavětrování trámkem
v rovině krokví
1877 o povolení k oplocení již definitivně připojeného
pruhu parkánu. Následuje švec Anton Metzek. Nejspíše on
byl někdy před r. 1880 stavebníkem druhého krámu, přistavěného k východní zdi domu na celou šířku přikoupeného
pruhu parkánu. Měl nad svým vstupem a výkladcem nápadnou zděnou atiku, kryjící lepenkovou pultovou střechu.
Tato atika je zachycena na řadě vyobrazení a fotografií.
Dnes je zkomolena při přestavbě na garáž.
V domě samotném se nestaly žádné podstatné úpravy.
Východní okna krámu v přízemí (132) byla tímto novým
krámem zaslepena, ale ještě ponechány niky, což bylo pro
vybavení interiéru krámu výhodné.
Kolem r. 1890-1900 došlo k podstatné změně - k přístavbě záchodové věže (obr. 14, 22). Oba záchody, vyvedené do té doby u paty bývalé parkánové zdi, byly zrušeny.
Severní byl nahrazen věží, jižnější u 234 zrušen a zřejmě
přeměněn na spíž. Šachta a promáčené zdivo byly důkladně
opraveny (obr. 5, 6, 8). Nově zřízená věž sloužila jak v
přízemí, tak v patře všem obyvatelům
K přístupu byla v přízemí nově vyčleněna a v patře
přestavěna již dříve existující chodbička.
V místnosti 234 byla osazena tahová kamna, nebo
spíše sporák. Kolem průrazu komínové zděře byla opravena
omítka s jistě záměrně přimíseným krejcarem s datací 1885
(obr. 33). Nabízí se hypotéza, že autorem větších přestaveb

Citace v pozn. 1, s.7–8
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mohl být zedník Wenzel Niebel, uváděný v seznamu nájemníků r. 189528.
Příznačné je, že žádná z úprav - tedy ani přístavba
krámu ani záchodové věže - není zanesena na plánech města z let 1879 a 1912. V době vzniku posledního z nich vše
muselo již stát29.
Někdy nezávisle na tomto počinu byla v předním bytě
vyměněna vnější okna za moderně členěná do „T“ a ovládaná espaňoletami.30
Kolem roku 1900 získává dům Emanuel Karsch, majitel panství Průnéřov-Ahníkov. Jeho syn vlastnil dům až do
r. 1945.
Tito majitelé tu nebydleli, vše je pronajímáno. Je to
zřejmé i ze změny přístupů do krámů – jejich hlavní vstup,
a to i pro obchodníka, není z domu zevnitř, ale z ulice,
naopak vstupy zevnitř z domu se zazdívají. Další, velmi
nuzný byt vznikl ve východním poli stáje, oddělen nově
stavěnou příčkou pod pasem a opatřen oknem do parkánu.
6. Úpravy meziválečné
Někdy po 1. světové válce byl z bytu 121 na západní
třetině půdorysu zřízen krám. Proraženy byly dveře a výkladec, ignorující barokně-klasicistní členění (obr. 11).
Přístup nájemného obchodníka byl koncipován také zvenčí,
nikoli zevnitř z domu31. Krám byl vymalován šablonovou
výmalbou stylu art deco.
V zadní části východního traktu se zřejmě podle potřeby střídá funkce skladišť, dílen a chudých bytů. Všechny
místnosti východního traktu bylo možné vytápět pomocí
tahových železných kamen. Obytnou funkci místnosti 131
dokládá negativ zděného sporáku.
Také v patře se disposice drobí. Přední velký byt se
zmenšuje o „čtverec“ 231, kde je přímo na prkennou podlahu nazděn meziválečný kachlový sporák jako vybavení
kuchyně dalšího bytu.
V meziválečné době byl dům obýván nájemníky německého, českého i židovského původu32. Z nich je třeba
upozornit na dobu 1902 - 1909, kdy byl hlavním obyvatelem domu obchodník Nathan Weiskopf s rodinou. Ten byl
v letech 1927-28 představeným židovské obce.
Drobné úpravy prodělal také výkladec východního
krámu 132.
Překvapivý nález obětiny (?) či upomínky k návratu (?)
Pohnuté dějiny 30. - 40. let 20. stol. se dotkly podle
nalezených stop i sledovaného domu. V sondě v přízemí
v patě klenby krámu 122 byla nalezena zazděná hračka
dřevěného koně, již předtím poškozená a několik uhlíků
(obr. 34). Vše bylo přichyceno sádrou a zaomítáno, ale
prozrazovalo se nepravidelností v povrchu omítky (obr. 23).
28

Citace v pozn. 1, s. 8
Mapy ze jmenovaných let: Historický atlas…, citace v pozn. 6,
mapa č. 12 a 13 - poprvé jsou přístavby jak záchodové věže, tak
krámu u ulice zakresleny až na plánu města z r. 1941. Historický
atlas…, citace v pozn. XXXX, mapa č. 17
30 Jedině v místnosti 231 byla obě okna členěna tradičně na celkem
8 tabulí, ovládaná rovněž espaňoletami
31 Svědčí o tom např. i poloha vypínačů pro světla. Jsou za dveřmi
zvenčí, pro příchod zvenčí.
32 citace v pozn. 1, s. 9.
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Obr. 33: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, místnost 234 v 1.
patře. Nález zazděné mince z okolí komínové zděře.

Obr. 34: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, nález ze sondy
z tehdejšího krámu 122 v přízemí: „obětina“ či spíše „návratová připomínka“. Viz též obr. 23.
Vkop byl prosekán přes art-deco výmalbu. Lze jej tedy
datovat do období kolem 2. sv. války. Výměna obyvatel
potkala i tento dům s jeho pestrou národnostní směsicí.
Záměrné zazdění má charakter obětiny (?), dětské upomínky k návratu (?)33. Pouhou příměs nahodilého materiálu lze
asi vyloučit. Vyseknutí do omítky bylo záměrné. Provedení
je vlastně velmi precizní. Autor míchal nejprve sádru a poté
ještě maltu. Měl tedy dost času a měl vztah k místu.
Pro odsun obyvatel židovského původu charakter
upomínky neodpovídá, je příliš „modlářský“34. Zbývají
tedy Češi, prchající do vnitrozemí v r. 193835, ale ještě spíš
systematicky odsouvaní Němci v r. 194536.
33

Srovnávací literatura pro toto badatelské téma v českých zemích
pro městské prostředí neexistuje. Zahraniční zdroje se zabývají
obětinami či depoty staršího období – středověku a raného novověku 17. stol. Interpretují je jako ochranu domu před zlými nadpřirozenými silami, připouštějí i možnost jakési „ časové schránky“,
případně uložení pro pobavení či někdy mohlo jít o prostou ztrátu
https://theconcealedrevealed.wordpress.com/ [5. 11. 2019]. Porovnáním s kadaňským případem z 30. – 40. let 20. stol. v úvahu
připadá vlastně jen ona „časová schránka.“ Motiv pobavení není
příliš pravděpodobný.
34 Za konzultaci autoři děkují Mgr. Lence Uličné z Židovského
muzea v Praze.
35
Události po připojení Sudet k Říši r. 1938 v Kadani probíhaly
poměrně hekticky: Historický atlas, citace v pozn. 6, s. 17.
36
Prověřována byla i možnost krátkého poválečného živelného
pobytu dosídlenců cikánského původu se silnými pověrčivými
tradicemi. Za konzultaci autoři děkují Mgr. Petře Svobodové z
Muzea romské kultury v Brně. Konzultace ukázala, že motivy
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7. Druhá polovina 20. století
V roce 1945 byl dům rodině Karschových jakožto
tzv. německý majetek zkonfiskován československým
státem a byla na něj uvalena tzv. národní správa. Poté se stal
majetkem města, byl užíván jako nájemní dům. Nejprve byl
pro bytové účely upraven bývalý krám na JV. Stalo se tak
rychle po válce. Fotografie z r. 1959 zde již zachycuje okna
místo výkladce a krámských dveří. Okenní a dveřní niky,
používané pro krám, byly zazděny, aby zde mohl být rozmístěn obytný nábytek.
Přeložení střechy s likvidací volských ok datuje nápis
FJ 1955 na sloupku krovu. Je proveden překvapivou technologií: pečlivě zatlučenými hřebíky jedním vedle druhého
do tvaru číslic.
Bývalý krám, přistavěný do parkánu byl již v r. 1959
změněn na garáž.
Tím, že byl dům v hradbách a tím automaticky v
areálu městské památkové rezervace, vyhlášené r. 1978,
unikl plošné demolici, která postihla předměstí. Město
Kadaň už v roce 1971 začalo jednat o rekonstrukci celého
objektu, k níž se vyjadřovali zástupci Městského stavebního
podniku v Kadani i krajské památkové péče37: opravena
měla být okna, vchodové dveře a fasáda, jejíž členění mělo
zůstat beze změny. Směrem do ulice měly být odstraněny
okenice výkladců někdejšího obchodu, resp. provozovny
(myslí se tím krám západní). Nerealizovalo se z toho nic.
Později již údržba zcela vázla, dům chátral. Přesněji
řečeno, byl extenzivně „spotřebováván“. Jako poslední byl
v 80. letech obýván byt v patře v čele domu, poté zcela
opuštěn.

které jsou výzvou k speciálnímu výzkumu, přesahujícímu
odbornost stavebních historiků.
Prezentace na konferenci a publikace byla podpořena
grantem ČVUT SVK 36/19/F5.

8. Závěrem
Stavebněhistorický průzkum učinil vrstevnatou sondu
do stavebních dějin jednak objektu samého, jednak přinesl
informace širšího dosahu. Dalšími střípky se obohatila
znalost o kadaňských městských hradbách.
Poodhalena byla disposice domu, který „kolonizoval“
v raném novověku již méně potřebný parkán. Jeho stavební
dějiny v době barokních přestaveb se mohou ještě upřesnit
při dalších odkryvech při stavebních pracích, stejně jako
informace, skryté v potenciálních výkopech pro inženýrské
sítě.
Pozoruhodná a příznačná je mentalita živnostníka a
pronajímatele bytů F. J. Krehana, projevující se jednak
stálou stavební aktivitou a jednak úsporností až lakotou.
Jako analogii k neustálému stavebnímu ruchu drobného, ale
vždy uceleného rozsahu iniciovanou živnostníkem, lze
uvést nedávnou stavebněhistorickou a potažmo tím i sociální sondu v případě dějin domu čp. 2 v Týnci nad Labem ve
4/4 19. stol. a 1. třetině 20. stol.38
Dějiny kolem 2. světové války přinesly kromě všudypřítomného scénáře výměny obyvatel také pozoruhodné
artefakty v podobě obětiny, či spíše návratové vzpomínky,

uhlíků by principiálně možné byly, jisté to ale není. Variantu však
nepovažujeme za pravděpodobnou, protože „obětina“ byla příliš
precizně ošetřena.
37 citace v pozn. 1, s. 10.
38 Rykl, M. a kol: Panský dům v Týnci nad Labem. Dějiny vzestupů a úpadků jednoho domu. Praha 2015.
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Obr. 1: Kadaň (okr. Chomutov), celkový pohled na JV část
města od východu z prostoru zbořeného předměstí. Dům čp.
89 stojí za barbakanem a je označen šipkou (není-li citováno jinak, všechny fotografie a grafické práce kolektiv
autorů 2019?).
Obr. 2: Kadaň (okr. Chomutov), situace domu čp 89
v urbanistickém kontextu jihovýchodní části města. Vypracováno s použitím mapy stabilního katastru z r. 1842,
doplněno podle Historického atlasu, viz pozn. 1. 1 – rekonstrukce polohy městské věžové brány, 2 – rekonstrukce
rozsahu předbraní, 3 – barbakan, 4 – dům čp 89, 5 – děkanství, 6 – dům na dvoře děkanství, zbořený v pol. 20. stol..
Obr. 3: Kadaň (okr. Chomutov), průhled k východu Žateckou (Kovářskou) ulicí. 1 – zalomený úsek zdiva domu čp 95,
pravděpodobně součást brány, 2 – výstupek zdiva čp 537,
vymezující východní hranu předbraní a linii parkánové zdi.
Obr. 4: Kadaň. Žatecká (Kovářská) ul., pohled na domy čp
88 a 89. 1 – šrafovaně vyznačen schematicky řez dochovanou hlavní hradební zdí, 2 – rozsah silnějšího zdiva, které
pravděpodobně obsahuje pozůstatky zdiva brány
3 – oblast základového zdiva předbraní, dochovaného pod
podlahou čp 89.
Obr. 5: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, analytický půdorys
přízemí.
Obr. 6: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, analytický půdorys
patra.
Obr. 7: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, analytický půdorys
suterénu.
Obr. 8: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, východní fasáda,
severní část, analýza viditelného zdiva.
Obr. 9: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, východní fasáda,
jižní část, analýza viditelného zdiva. Barokní fáze nerozlišeny.
Obr. 10: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, analytický řez
s pohledem k západu.
Obr. 11: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, přízemí, místnost
122, analytický pohled na jižní (uliční) zeď s pozůstatky
středověkého zdiva.
Obr. 12: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, pohled na hradební zeď ze dvora domu. Viz též řez na obr. 10.
DVĚ ALTERNATIVY VYBER SI
Obr. 13: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, pohled na hlavní
hradební zeď za strany dvora děkanství v místě odbourané
budovy po „památkové obnově“ líce. 1 – kótou vyznačený
úsek, viditelný ze dvora čp 89, 2 – místo odvodňovací štoly,
3 – kótou vyznačený úsek, kde přiléhal dům ze strany dvora
děkanství, zbořený v poválečné době
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Obr. 14: Kadaň čp. 89, Pohled na záchodovou věž, přistavěnou kol. 1900. Šipka ukazuje kónický líc parkánové zdi,
skrytý v interiéru přízemí. V pozadí hradby po „památkové
obnově“, nad nimi budova děkanství.
Obr. 15: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, odkrytý výkop
rekonstruované vodovodní přípojky do domu v rozsahu 3,5
m v jižní části chodby. V začištěném řezu je patrný jednak
zahloubený objekt, (rýha) starší než dům, dále absence
jakýchkoli základů obvodové zdi v místě řezu ve dveřích a
velmi tenká kulturní vrstva na mělkém zvětralém skalnatém
podloží.
Obr. 15: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, odkrytý výkop
rekonstruované vodovodní přípojky do domu v rozsahu 3,5
m v jižní části chodby. V začištěném řezu je patrný jednak
zahloubený objekt, (rýha) starší než dům, dále absence
jakýchkoli základů obvodové zdi v místě řezu ve dveřích a
velmi tenká kulturní vrstva na mělkém zvětra-lém skalnatém
podloží.
1 - dlažba z cement. dlaždic, 1. třetina 20. stol., 2 - cihelná
dlažba, různé formáty, fáze 1850-52, 3 - dtto maltové lože, 4
- hnědá vrstva se sutí, 5 - černá s rozptýlenými uhlíky, nanesená přes poškozený povrch malty 6, 6 - dlažba? kanálek?
kameny, cihla 27x6,5x13; ústupek 6a, 7 - jílovitá vrstva
promísená s vrstvami kulturními, 8 - ojedinělý vkop.
Obr. 16: Kadaň (okr. Chomutov), výřez z pohledu na město
od Jana Willenberga z r. 1602. Šipka ukazuje dům
v parkánu, mezi branskou věží a barbakanem.
Obr. 17: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, tercierně použitá
ostění na schodech do sklepa (po r. 1850).
Obr. 18: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, druhotně použitá
ostění na JV nároží v patře domu v barokním zdivu. Na
uličním průčelí je zřetelné barokní členění pilastry
s klasicistní úpravou jejich hlavic. Šipka ukazuje místo
nálezu červenobílé barokní barevnosti.
Obr. 19: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, zjednodušený
příčný řez místností 131 a sklepy s pohledem k jihu. Otvory
ve zdivu v zobrazení vynechány. Nálezová situace starší
schodišťové šíje a diskuse možného polosuterénu pod SV
nárožím přední části domu
Obr. 20: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, sklep S4 v popředí
z vysokých cihel z fáze baroko 0 a sklepní šíje. Na její levém
boku jizva sklonu staršího schodiště. Pohled k východu.
Obr. 21: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, sklep S1, pohled
k východu. Vedle dveří do schodišťové šíje ukazuje šipka
místo, kde cihly naplocho signalizují prohlubování sklepa a
obezdívání starších základů.
Obr. 22: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, kresebná rekonstrukce disposičního uspořádání po jednotlivých stavebních
fázích
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Obr. 23: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 8 9, Jihozápadní
místnost 122 v přízemí, pohled severu. 1 – kout s bývalými
kamny, 2 – místo, kde byla nalezena obětina(?) s uhlíky a
hračkou koně, 3 – výšková úroveň, kde byl v krajních lunetách nalezen otisk obkladového prkna (viz též obr. 24).

Obr. 34: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, nález ze sondy
z tehdejšího krámu 122 v přízemí: „obětina“ či spíše „návratová připomínka“. Viz též obr. 23.

Obr. 24: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, místnost 122
v přízemí, detail nepravidelné klenby u JV kouta místnosti.
1 – plocha klenby, zděná jako kobylí hlava, 2 – skrytý pas, 3
– opravená část, asi kol. 1850, 4 – opravená část pasu, kol.
1850, 5 – do zdi vysekaná nika pro otevírání dveří, kol.
1920, 6 – negativ obkladového prkna na zdivu lunety (viz
též obr. 23). 7 – plocha základní klenby, klenutá jako placka.
Obr. 25: Kadaň (okr. Chomutov), plán města z r. 1840 jako
projekt pro dílčí urbanistické regulace. Domovní blok
s děkanstvím a domem čp 89 je velmi deformován. Dům čp.
89 zakroužkován.
Obr. 26: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, klasicistní domovní dveře. Štuková úprava pateční římsy byla z čelní
strany osekána.
Obr. 27: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, pohled na jižní
dvorní průčelí v přízemí. Sondáží odhalen nedokončený a
následně změněný záměr dvou eliptických otvorů, ze stavební fáze 1850–52
Obr. 28: Kadaň (okr. Chomutov), čp.89, rohový pokoj č.
232 v patře v bytě majitele, obvyklá pozice komory, zde
díky poloze domu nadstandardně osvětlený čtyřmi okny.
Pohled k JV.
Obr. 29: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, 1. patro východního křídla, nedokončená černá kuchyně v násypu na
klenbě pod podlahou místnosti 234 z klasicistní stavební
fáze 1850–52.
Obr. 30: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, detaily oken. A –
skupina detailů klasicistních oken z fáze 1850–52, např.
okna na obr. 28. B – levnější zavírání týchž oken v bytech
nájemníků, C – torzo okna, ovládaného espaňoletou
z předního bytu, výměna vnějších oken kol. 1900.
Obr. 31: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, klika dveří mezi
231 a 233 ze strany jižní. Průraz dveří dodatečný, ale ještě
z 50. let 19. stol.
Obr. 32: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, krov východního
křídla. Pozoruhodný archaický detail zavětrování trámkem
v rovině krokví
Vyber si ze dvou blbých snímků ten méně blbý…..
Obr. 33: Kadaň (okr. Chomutov), čp. 89, místnost 234 v 1.
patře. Nález zazděné mince z okolí komínové zděře.
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