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Předmětem tohoto sděleni je výrazná, možno říci
revoluční změna všech složek vyápěcího systému -
způsobu obsluhy topidel, jejich charakteru i způsobu
odvodu kouře v uvedené době. Jestliže na přelomu 18.
a 19' století setrvávaly všechny uvedené složky ve sta-
rém systému a nové principy se začinaly projevovat
tepwe jednotlivě a odděleně, v polovině století už byl
noý systém nejen vyjasněn a propojen, ale začal se
uplatňovat všeobecně v novostavbách ve 'vlrchnosten-
ském i městském prostředí. od poloviny století jej přrjí
má i česlcý venkov, přičemž exisfující starší kuchyně
a komíny se ve všech wstvách společnosti noým pomě-
rům všeobecně přizpůsobuj í a rtrnýmt způsoby adaptují.
Na konci 19. století se dá pokládat vitězství nového
systému zaíplné.

Uvedená jednotlivá fakta a poznatky nejsou větši-
nou pro odborníky neznámé - novéje spíšejejich uvede-
ní do propojené soustaqz, sledované pomocí početných
materiálových rozborů ve všech wstvách společnosti,
s ýrazným uplatněním historické plánové dokumentace
a písemných pramenů. Z takového pohledu pak může
lyplynout infotmace o skutečně převratném vyvoji, jimž
vyÍápěcí systémy v 19. století prošly.

Tradiční systém, uplatňující se ve všech wstvách
společnosti nejpozději od konce středověku (na venkově

obr. ].- UkázlE z projektu na měšťanslý dům v Terezíně z r. ]8]8 (Josef Riedl). Na půdorysu přízemí vlevo od průjezdu
a na řezu v patře jsou tradiční dymníkové kuchyně s podestami pro otevřený oheň na vaření, nikami pro nepřímé při-
kládání do kamen ve světnicích a,s archaiclými trámovými obrubami dymnílcu, tzv. mantlů či pláštíků (SokA Lovosice,
AM Terezín - D, kt. 1 5, čp. 2 1 3, 2 ] 4)

mísý až po třicetileté válce) spočíval v uplatnění nepÍi-
mého výápění kachloých kamen, z nichŽ dým vystu-
poval (zpravidla menším otvorem umístěným nad otvo-
rem přikládacím) volně do prostoru kuchyně a dále stou-
pal do otevřeného, dyrnníkového ústí širokého komína.
Většina domů byla r,ybavena pouze jedním lytápěcím
uzlem, kteý fudíž plnil současně funkci hospodářské
kuchyně, obsahující zpravtd|a (zejména na venkově)
také pec na pečení chleba. Takovéto kuchyně a komíny,
nazývané čemé nebo dymníkové, měly rozličné stavební
uspořádání (od kompakurího zděného a klenutého pro-
vedení až pojednoduché nikové otevření a třeba i dřevo-
hliněné provedení komína), ale stále ýž uvedený princip
svého fungování. Pro úplnost je třeba doplnit, že ve
vrchnostenských stavbách existovalo od středověku
(obr' l)spíše jako doplněk vyápění krbem, které ale
v našich klimatických podmínkách nikdy nezdomácnělo
(pro převažující způsoby výápění přinášelo spíše do-
vednost stavby zďěných komínoých sopouchů umisťo-
vaných alespoň zčástiv tloušťkách stěn) (obr. l).

Pnmí inovaci, která vnesla do tradičního systému
později l,1lužitý nový prvek, byla stavba samostatných
přikládacích prostorů určených k výápění dalších obyt-
ných místnosti jíž bez vazby na hospodářskou kuchpi'
Tento způsob přinesly do našich poměru rozsáhlejší
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ubýovací stavby, počínaje renesančními stavbamt zám-
ků' klášteru a školslcých staveb od 2. poloviny l6. století.
Komíny nad těmito přikládacími prostory, z nichž se
kamna v pokojích obsluhovala stále nepřímo po otevření
přikládacích dvířek, byly sice nadále široké (prulezné),
ale nezačinaly už dole otevřeným dymníkovým ústím.
Jejich uzavření, byť nedokonalé a oslabované skuteč-
ností, že komínem musel proudit i opačně směrem dolů
sfudený vzduch pro hoření v kamnech, bylo předstupněm
pro pozdější cestu k dole uzavřeným ii]Úm tahoým
komínům. S tímto prvním inovačním prvkem fungoval
systém nepřímého vytápění aŽ do první poloviny
19. století, tedy v podstatě tři staletí (obr' 2).

Další prvky budoucího nového systému jsou tři :
tahoý komín, změna obsluhy kamen z nepřímého na
přímé přikládáni z vytápěné místnosti a vzník nového
kuchyňského topidla - sporáku' Vědomí možnosti pří-
mého přikládání existovalo v zapadnější Evropě ďejmě
již velmi dlouho (ze západoevropské odbomé literatury
je 7ze ďoIožit jlž od 2. poloviny 1 7. století) a značně slar é
jsou rovněž i ojedinělé náznaky písemných pramenů
o kuchyňských topidlech pro vaření se že|eznými či
litinoými pláty. V našich poměrech se ale týo inovační
prvky ňejmě uplatňovaly jen zcela ojediněle jako im-
porty v sociálně nejlyšším prostředí (uživáni plátu pro
vaření jistě souviselo s Úrobou a uživánim kamen
zterlkých litinových desek, která se u nás rovněž zÍejmé
uplatnila jen zcela sporadibt<y;. nu*ci inovačního prvku
ve w.ivoji lytápěcích zaÍizení sehrála u nás teprve kamna
z|itiny, většinou s válcoým ver1ikálním tvarem, lryrá-
běná v že|ezunách ve větším množství právě v pruběhu
19. století. I na nich se dá sledovat postup od nepřímé
obsluhy k přír4ému přikládání v pruběhu 1. poloviny
19. století (obr. 3' 4).

Sporák fungovaljako přímo obsluhované výápěcí
a kuchyňské zařízení zcela nového ýpu, vylživající díky
složitému protahovacímu systému více tepla z hoÍeni
a umožňující revoluční změnu prostředí při vaření
(světlá místnost) i změnu vaření jako takového včetně
proměny užívaného nádobí. Počátky ojedinělého uplat-
nění sporáku je u nás možné doložit od přelomu 18. a 19'
století, a to zpočátku kupodinr zejména v erárních uby-
tovacích stavbách' tedy v kasárnách (obr. 5)'

' ojedinělé doklady o přímó obsluze kamen a počát-
ku užití sporáků kupodivu nehovoří o podstatné třetí
inovační složce - dole uzavřeném tahovém a pokud
možno užším komínu. Běžný proťrl komínového sopou-
chu byl v první polovině 19. století 18 x 18 palců, tedy
1 '|l2 stopy (cca 47 x 47 cm). Výslormě tahový, tedy dole
uzavŤený anavic uzký komín se objevuje poměrně náhle
jako import pruského původu (počátek užití je sledova-
telný v Berlíně roku 1819, tamější norma je zroku 1822,
prrmí doložené stavby v Ptaze s takoýmito komíny jsou
z|et 1839 - 1840). Profrly sopouchů těchto komínů byly
kuhové, s průměrem 6 palců (cca 16 cm), v případě
zaístěni více topidel 8 palců (21 cm), s čistícími dvířky
nahoře na půdě a při patě komína. V soudobých písemných
znínkách se a|e z dosud neznámých příčin tyto komíny
onačuji nikoliv jako pruské, nýbrž jako komíny ruské
(podle další země jejich údajného tehdejšího výskytu).

trY
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obr 2.' Půdorys ýchodního křídla zámku Štěkeň na
plónu z doby po polovině ]7. století. Hospodářskó ku-
chyně se pozná podle velké podesty s diagonólně polože-
nou cihlovou dlažbou pro otevřený oheň pod dymníkem
(ďeý není vyznačen)' Všechny obytné místnosti - pokoje

isou vytápěny z přilehlých chodeb přes přikládací pro-
story za ýpiclqlmi dvířlry,' Běžné racionalizační opatřeni
bylo sdružování těchto prostorů vždy pro dvojici souse-
dících pokojů (SoA Klatovy, RA Windischgrtitz, i. č' ]65,
sign. 165/3, kt. 250, fol. 518).
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obr. 3. Publikace s vyobrazením přímo obsluhovaných kamen (Bóckler Georg Andreas. Furnologia oder Haushcilt-
liche O efen-Kunst, Frankfurt I 666).

obn 4: Ukázka ze vzorníkové tiskoviny nabízející produkci
litinoých kamen válcového tvaru v pt.vní polovině 19.
stoleti. Datování je zřejmé z klasicistního charakteru
uvyzdoby a odpovídá mu ýpické napojení přikládacího
dílu a také napojení kouřového odtahu umístěného nízko
nad přikládacím otvorem - tedy podobně jako u tradičních
nepřímo obsluhovaných kamen kachlovych (SoA Děčín, Vs
Peruc, kt. 50).

DEJINY STAVEB 2OOI

obr. 5: Casto kopírovanó kresba Hergetova sporáku
z r' ]794 (SoA Praha, Vs Tloskov, CZ, i. č' 2l, kt 1).
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obr. 6, 7: Cást grafického doprovodu k vysvětlení
no,,ych úzlr1lch tahových komínů s kruhoým profilem
sopouchů z r. ]84]. Na půdorysech je patrné zapojo-
vání kamen a vybíracích otvorů v přízemí, pnlním
a druhém patře, ila řezech postupné přiřazováni
sopouchů ve vyšších podlažích a napojení kamen
s přímým přikládáním Na druhém obrázku je navržena
možnost adaptace dosavadního systému s nepřímou
obsluhou kamen pro úzbý komín pomocí uzavíróní
přikládacích otvorů a také spodního konce komínového
sopouchu nad přiklódacím prostoren (SUA' CG-vš,
per. 1841 - 55, sign. 32/1/5, kart.2808).
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obr. 8: Detail z projektu podkrkonošského vesnického
domu z r. ]855 dokládající nevyjasněnost kvalitativního
přechodu vytápěcí Sousta,,)) ve vesnickém prostředí,
V tradiční sestavě topideljsou dosavadní nepřímo obslu-
hovaná kamna nahrazena sporókem s ýmž nepřímým
způsobem obsluhy, přičemž dým z obou topidel nadále
volně rystupuje pod ústí dymníku vynášeného klenuým
pasem. Vzhledem k tahoým nárokům sporáku musela
být tato alternativa nefunkční (SokA Semily, oÚ lttem-
nice, per. ]855 - 1868, sign. 9/]7/3, kt. 35, Peřimov čp.
88, stav. Ignác Horlcý).

Uvedené instruktážní lryobrazení (vzniklé nejspíše na
stavebním oddělení zemské účtárny) pocházi z roku
1841, ve stavebním řádu jsou izké tahové komíny po-
psány jako eventualita roku 1 845.

Na specificky venkovské poměry reaguje legislati-
va v Čechách roku 1849. Kromě ýjimečně kvalitních
novostaveb, kde se předpokládají ror'něž kulaté úzké
komíny, se doporučují nadále prtiezné komínové Sopou-
ěhy se starým zaveďenýmprofilem 18 x 18 palců s ohle-
dem na menší zručnost zednílď a větší nebezpečí požárťl
z čistících dvířek na půdě v blízkosti běžně skladované-
ho sena. Protože tento profil komína pak nadále odolává
všem inovacím u těch venkovských topenišť, do jejichž
komínů je odváděn dým z chlebové pece, je pravděpo-
dobné, že právě tato specifičnost byla důvodem, proč
zůstalo vesnické prostředí i pÓ přechodu na tahové ko-
míny jejich uzkými profily v podstatě nedotčeno. Uve-

.. dené datum 1849 je symbolické pro reálné dovršení
celého procesu v uzavÍené fungující soustavě (pro tento
zlom jsme zača|i s trochou nadsázky uživat název ,,spo-
ráková revoluce..); teprve od poloviny l9. století je totlž
celková proměna výápěcího systému patmáv novostav-
bách opravdu všeobecně, včetně staveb vesniclcých
(obr.6,7).

Pro předstal.u reálné situace v polovině 19. století
si ale musíme uvědomit, že noý systém mohl vlastrrě
poznamenat pouze malou část zástavby, a to novostavby
ve r,yšším sociálním prostředí. Veškerá starší zástavba,
která představovala drtivou většinu stavebního fondu,
byla vybavena tradičními kuchyněmi dymníkového typu
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obr. 9.. Cóst půdorysu z projektu vysočinského domu z r'
1857 ukazuje stejnou situaci obou nadóle nepřímo ob-
sluhovaných vytápěcích zařízení ve světnici, přizpůsobe-
nou alejiž pro napojení na tahoý komín: ukazují to úzké
meziprostory za oběma přikládacími dvířlql, které pokra-
čují vzhůru již jako spodní část sopouchu tahového ko-
mína. Kamna ve světničce musí již být obsluhována pří-
mo, protože jejich situace a vzdálenost od komína ani
iiné řešení neumožňuje (SokA Svitavy, oÚ Litomyšl'
1857, sign. 9/10/23, Heřmanice čp 60, stavitel Hlavó-
ček).

(v rozsáhlých venkovských oblastech běžně dokonce
s dřevohliněqi'rni komíny) a nepřímo výápěnými kach-
lovými kamny. To všechno bylo najednol zastaralé,
nemodemí afiďíž k nepotřebě. Započaly proto adaptace,
které se snažily starý systém přizpůsobit více či méně
náročnými způsoby. Nejjednodušší zásahy, uživané
zejména na venkově' spočívaly v pouhém uzavŤení do-
savadního dymnftového ústí komína, které se provedlo
,,yzděnim jeho spodní části pod dosud otevřeným ústím.

Uplný přechod na novou Soustavu vyplnil vlastně
větší část druhé poloviny 19. století. Proces se musel
\TrovÍlat t s mezifázemi, v nichž se prověřovalo nej-
vhodnější, později akceptované a ustálené řešení, a také
s neúspěšným prověřováním slepých uliček v..ivoje.
Některé přínosy nové soustavy byly ostatně z určiých
hledisek sporné - pro setrvávání nepÍímé obsluhy ales-
poň v pokojích ýše postavených stavebníku hovořilo
třeba to' že staý systém byl z hlediska prostředí v poko-
jích čistší a pro ty' kteří měli k dispozici služebnictvo,
rozhodně pohodlnější a intimnější (obr. 8 - 11).

Situace s užitím celého nového systému s již pro-
věřenými parametry se ustálila až v šedesáých a sedm-
desáých letech. Výsledkem byla mimo jiné značná pro-
měna typologie býoých dispozic' v nichž byla dosud
kuchyně nepřehlédnutelným uzlem i na půdorysu (a tím
spíše v reálné situac1) - ďá se říci, že v dispozicích no-
ých domů už se umístění kuchyně vlastně rozpozná od
ostatních obytných místností jen v případě, že je p|án
opatřen popisky či legendou a u komína je zakreslen
sporák. Nová soustava výápění byla důležitá i pro vývoj
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nových typologických druhů staveb, především mnoha-
bytových vícepodlažních nájemných domů, v nichž se
pak precizoval dílčí problém velikosti a půdorysného
tvaru profilu komínových sopouchů a také jejich samo-
statnosti a vzájemného pŤíŤazování pro j ednotliv á pod|aží
(obr. 12).

obr' ]0: Na projektu novostavbyjihočeského vesnického
domu z konce padesáých let je patrný již zcela lyvinuý
systém vytápění s tahovým komínem. Komín s dosud
vellg,m (průlezým) profilem, dole s vybíracími dvířlry, je
umístěn v zadním koutu kuchyně, která je již světlá,
s oknem. Umístění komína je dáno těsnou vazbou na pec,

iejíž ústí s ýpiclqm zakreslením mezely mezi dvířlql
apecí ukazuje na odtah dýmu sopouchem do komína.
V obou světnicích jsou jako víceúčelové topidlo zakresle-
ny sporálq, přičemž od sporáku v přední světnici vede ke
komínu dlouhý kouřový sopouch, značený čárkovanou
linií (Pelejovice č'p. 12: SokA Tábor, oU Veselí, sign'
9/17/30, kt. 39, 1859, Václav Straka),

Pro úplnost je třeba při vylíčení vývoje výápěcích
systémů v 19. století zminít i epizodu, jíž je teplovzduš-
ná výápění, které se jako inovace vídeňského původu
z dvacátýchlet 19. stoletíl uplatnilo v Čechách nazÍejmé
omezeném počtu ýznamnějších staveb ve třicáých
a ótyÍicárých letech. Instalováno bylo vesměs ve vý-
znamných empíroých novostavbách či přestavbách
zámeckých budov (Kynžvart' {ostelec nad orlicí, vila
Kinských v Praze na Smíchově),. Vyápěním tohoto typu
byla lybavena rovnéž romantická přestavba zámku Hlu-
boká a pravděpodobně i některé ýznamnější městské
aveřejné stavby (venkovskou uýjimkouje ve svém pod-
krkonošském regionu velkolepý,,Hrubý dům.. textilních

' P. T. Meissner, Die Heitzung mit erwiirmter Luft durch eine
neue Erfindung..., Wien 1823.
2 J. Kuthan. I. Muchka. Aristokratická sídla období klasi-
cismu, Praha1999.
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podnikatelů Šlechtů na náměstí v Lomnici nad Popel-
kou).'

Pro vytápění se užívala ještě nepřímo obsluhovaná
litinová kamna, z ntchž ďým odcházel rourou do komí-
nového sopouchu. Do místností' umístěných v bezpro-
středním okolí a pokud moŽro ýše, se pak rozvádéI
vzduch přiváděný do prostoru s kamny a obÍáý od jejich
povrchu (tedy princip, uplatňovaný dnes jako sekundární
ohřev u tzv. krbových vložek)' V jednodušší variantě se
do místnosti pouze r,pouštěl ohřáý vzďuch, ve složitější
verzi se dalším kanálem ke kamnům vracel i chladnější
vzduch od podlahy výápěné místnosti.

Systém nalezl pokračováni pouze ve velkých spo-
lečenských budovách 2' poloviny 19. století (divadla,
koncertní sály), kde se zpravidla uplatnil ve složi.t.ých
kombinacích s ventilací, připomínajících dnešní systémy
kIimatizací, a naběžně uživané výápěcí systémy neměl
žádnývliv (obr' 13).

Vývoj způsobů vytápění v historických stavbách
(zejména v našich klimatických podmínkách) je bezpo-
chyby důležitou součástí komplexnějšího pohledu na
stavby a jejich dějiny, přičemž mu dosud bezpochyby
nebyla věnována patřičná pozornost. Podobně jako

zkoumané stavby dosud mnohdy neměly (a někdy stále
ještě ,,nemají..) k.ovy, neměly často ani kuchyně' Přitom
byl způsob výápění a vaření pro způsob života v domě
velmi důležiý, ovlivňující podstatně i celkové dispoziční
uspořádání půdorysů. To bylo v určité době a určité
společenské vrstvě zpravidla do značné míry typové'
takže vědomost o těchto schématech pro starší období
tradičního lrytápěni, o t1pických adaptacích i o ustalová-
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obr 11'' Na výřezu z projektu městského domu pro Tere-
zín zr' 1843 je patmó postupná ztráta specifického cha-
rakteru místnosti s kuchyňsbým provozem: kuchyně se od
ostatních místností odlišuje pouze sporákovým topidlem.
Zajímavó jsou kamna v sousedství, která jsou zřejmě

ieště obsluhovaná zezadu, zatímco do kamen rohového
pokoje (na plánu místnost j) se již spolehlivě musí při-
kladat přímo z místnosti (SokA Lovosice, AM Terezín -
D, kt. 15, čp. 226,Ignaz Dietl).

3 SokA Semily, Pozůstalost Šlechta, kt.IIl7.
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ní novějšího systému v pruběhu 19. století může bý pro
poznáni'yuoj" domu přínosná, protože s vědomím pat-
řičných souvislostí jsou |rto informace někdy již při
letmém pohledu na půdorys domu dosti dobře čitelné.

Tento příspěvek byl vyťvořen s podporou VZ
2100002'7.

obr. ]2: VýřeŽ z půdorysu projektu na stavbu domu
pro Terezín z r. ]858 Kuchyně se od dalších místností
bytu již neodlišuje, komíny se spíše výjimečně uplatně.
ným kruhoým půdorysem sopoucltu se projevují pouze
dílčím zesílením stěny a uvolňuje se ijejich rozmístění:
na rozdíl od staršího situovóní v centru bytů se (vzhle-
dem k řadové zástavbě s podélnými sedloými střecha-
mi) komíny mohou objevit i na obvodu dispozice (SokA
Lovosice, AM Terezín - D, kt. 14, čp. ]88, Franz Karl
Frank).

Prizipien der Veránderung der Heizsysteme
im Verlaufe des L9. Jahrhunderts
Jiří. Škabrada - Martin Ebel

Diese Arbeit befasst sich mit den markanten, man
kann sagen revolutionáren Veránderungen aller Komponenten
des Heizsystems - der Bedienung der Heizeinrichtungen, ihres
Charakters und auch der Ableitung der Rauchgase in der
entsprechenden Zeit. Wenn am Úbergang vom 18 zlm 19.
Jahrhundert alle genannten Komponenten im alten System
verharrten und die neuen Prinzipien erst nur einzeln und
getrennt zu Gelfung kamen, dann war das neue System in der
Mitte des Jahrhunderts nicht nur schon geklárt und
durchgekoppelt, sondem begann bei Neubauvorhaben im
herrschďtlichen und bůrgerlichen Milieu ďlgenmeine
Anwendung zu finden. Seit der Mitte des Jahrhunderls wurde

DĚJINY STAVEB 2001

obr. 13..Půdorys a řez z Vídně z r. 1824 (signovaný
i Meissnerem) ukazuje stavební adaptaci se včleněním
teplovzdušného vytápění včetně srozumitelného princip u
provozu. u tělesa kamen je patrný nepřímý způsob vytó-
pění a odtah dýmu rourou do komína, na uspořádáni
prostoru s kamny přísun studeného sekundárního vzdu-
chu, možnost jeho ohřátí od povrchu kamen a přechod
vzhůn'l do ,vytápěné místnosti (Archiv der Stadt Wien,
Unterkammeramt - Bauamt, sign. A/2/5 - Feuersachen,
1777 - 1831).

es auch von den lándlichen Regionen Bóhmens angenommen,
wobei in ďlen Geselschďtsschichten die bestehenden ilteren
Kiichen und Schornsteine den neuen Verháltnissen allgemein
angepasst und auf verschiedenen Weise adaptiert wurden. Das
Ende des 19. Jahrhunderts kann als Zeitpunkt angenommen
werden, zrr dem sich das neue System vollkommen
durchgestzte hatte. Die Prinzipien und und das Fortschtreiten
der Entwicklung sind auf den Illustrationen ersichtlich, die vor
allem aus authendischen Bauplánen und der zeitgenóssischen
technischen Literatur hervorsehen.

ABBILDUNGEN

Abb. 1: Beispiele aus einem Projekt fiir ein Biirgerhaus in
Terezin (Theresienstadt) vom Jahre 1818 (Josef Riedl). Im
Erdgeschossgrundriss links von der Durchfahrt und im Schnitt
im Obergeschoss befinden sich traditionelle Rauchfangktichen
mit Podesten fiir offenes Feuer zum Kochen. mit Nischen zum
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indirekten Beheizen der Ofen in den Stuben und mit
archaischen Balkenumrahmungen der Rauchfánge, der sog'
Mántel (SokA Lovosice, AM Terezin _ D' Kt. 15' KNr' 213'
2r4).
Abb 2: Grundriss des ostflúgels von Schloss Štěkeň auf einem
Plan aus der Zeit nach den Mitte des 17. Jahrhunderts. Die
Wirtschaftskiiche erkennt man am groBen Podest mit dem
diagonal verlegten Ziegelpflaster fur offenes Feuer unter dem
Rauchfang (der nicht angegeben ist). Alle Wohnráume _ die
Zímmer werden von den benachbarten Giingen, von
Bedienungskammern aus, die mit typischen Tiiren versehen
sind, beheizt. Eine iibliche RationalisierugsmaBnahme war der
Zusammenschluss dieser Kammern fi.ir jeweils zweí
benachbar1e Zimmer (SoA Klatovy, RA Windischgrátz, I'Nr'
165, Sign. 16513, Kt. 250, Fol. 518).
Abb. 3: Publikation mit Abbildungen direkt beheizter Ofen
(Bóckler Georg Andreas: Fumologia oder Hausháltliche
Oefen-Kunst, FranKurt 1666).
Abb. 4: Beispiel aus einer Musterdruckschrift, die in der ersten
Hálfte des 19. Jahrhunderts die Produktion gusseiserner,
zylinderfórmiger Ófen anbietet. Die Datierung geht aus dem
klassizistischen Charakter des Dekors hervor, ihr entspricht
auch der typischen Anschluss des Feuerungsteils und der
Anschluss des Rauchabzugs, der niedrig tiber der
Feuerungsóffnung angebracht ist - also áhnlich wie bei den
traditionellen indirekt beheizten Kachelófen (SoA Děčín' Vs
Peruc. Kt. 50).
Abb. 5: Oft kopierte Zeichnung des Herget-Herds vom Jahre
1794 (SOA Praha, Vs Tloskov, CZ, I.Nr 21, Kt. l).
Abb' 6' 7: Teil der graphischen Beigaben zur Erláuterung der
neuen engen, aktiv ziehenden Schornsteine mit kreisrunden
Rauchrohrprofilen.vom Jahre 1 84 I . Auf den Grunrrissen ist der
Anschluss der ofen und der ReinigungsÓffnungen im
Erdgeschoss, im ersten und im zweiten Obergeschoss
erkennbar, in den Schnitten dann das schrittweise Hinzufiigen
der Rauchrohre in den hóheren Geschossen und der Anschluss
der Ófen mit direkter Feuerung. Auf der zweiten Darstellung
wird die Móglichkeit einer Adaptation des bisherigen Systems
mit indirekter Ofenbedienung ftir enge Schomsteine mit Hilfe
des Verschlusses der Feuerungsóffnung und auch des unteren
Endes des Schornsteinrohrs úber der Heizkammer
vorgeschlagen 1sÚa, Čc-vs, per. 1841 _ 55, Sign. 32lll5,
Kart. 2808).
Abb. 8: Detail aus einem Projekt von 1855 ftir ein Haus in
einem Doď des Riesengebirgsvorlands, das die Unklarheiten
des qualitativen Úbergangs des Heizsystems im lándlichen
Milieu belegt. In der traditionellen Konfiguration der
Heizanlage wird der bisherige indirekt bediente Ofen durch
eiríen Herd mit der gleichen indirekten Bedienungsweise
ersetzt, wobei der Rauch beider Heizgeráte weiterhin frei unter
ďe Miindung des Rauchfangs, der von einem Gurtbogen
getragen wurde, aufstieg. In Anbetracht der Anspríiche, die ein
Herd an den aktiven Rauchabzug stellt, kortnte diese
Alternative nicht funktionieren. (SOkA Semily, OU Jilemnice,
per. 1855 _ 1868, Sígn. 9l|7l3, Kt. 35' Peřimov KNr. 88'
Baumeister. Ignác Horký)
Abb. 9: Der Teil eines Grundrisses aus dem Projekt eines
Hauses auf der Bóhmisch'Máhrischen Hóhe von 1857 zeigt die
gleiche Situation der beiden weiterhin indirekt bedienten
Heizgeráte in einer stube, die aber schon dem Anschluss an

einen aktiv ziehenden Schornstein angepasst ist: das zeigen die
schmalen Zwischenráume hinter den beiden-Feuerungsttiren,
die sich wie der untere Teil des Rauchrohrs eines aktiv
ziehenden Schomsteins nach oben hin fortsetzen. Der Ofen im
Stiibchen muss schon direkt bedient werden, denn die gesamte
Situation und die Entfemung vom Schornstein macht eine
andere Lósung unmóglich (SokA Svitavy' oU Litomyšl' 1857'
Stgn.9l10l23, Heřmanice KNr. 60' Baumeister Hlaváček)'
Abb. 10: Das Projekt fiir den Neubau eines Hauses in einem
siidbóhmischen Dorf vom Ende der fúnfziger Jahre zeigt schon
ein vollkommen ausgebildetes Heizsystem mit aktiv ziehendem
Schomstein. Der Schomstein, der immer noch einen groBen
(durchsteigbaren) Querschnitt und unten Reinigunsti.iren hat, ist
in der hinteren Ecke der Kiiche angeordnet, die schon hell und
mit einem Fenster versehen ist. Die Lage des Schornsteins
haingt mit der engen Bindung an den Ofen zusammen, dessen
Anschluss mit dem typischen eingezeichneten Zwischenraum
zwischen der Reinigungstiir und dem Ofen darauf verweist,
dass der Rauch durch einen Fuchs in den Schornstein gefi.ihrt
wird. In beide Stuben sind als Mehrzweckheizeinrichtungen
Herde eingezeichnet, wobei vom Herd in der vorderen Stube
ein langer Rauchfuchs zum Schornstein fiihrt, der mit einer
gestrichelten Linie gekennzeichnet ist (Pelejovice: 12: SOkA
Tábor' oÚ Veselí, Sign. 9l|7l3o' Kt 39, 1859' Václav Straka).
Abb. 11: Auf dem Ausschnitt aus dem Projekt eines
Stadthauses fiir Theresienstadt von 1843 wird der allmáhliche
Verlust des spezifischen Raumcharakters mit Kiichenbetrieb
deutlich: Die Ktiche unterscheidet sich von den iibrigen
Ráumen nur noch durch die Herdheizung' Interessant ist del
ofen in der Nachbarschďt, der offenbar noch von hinten
bedient wird, wáhrend der ofen des Eckzimmers (auf dem Plan
Raum Nr. 3) ganz sicher schon direkt vom Zimmer aus zu
beheizen ist (SokA Lovosice, AM Terezín _ D' Kt. 15' KNr.
226,IgnazDietl)
Abb. 12: Ausschnitt aus dem Grundriss des Projekts ftir einen
Hausbau in Theresienstadt von 1858. Die Kiiche unterscheidet
sich nicht mehr von den tibrigen Ráumen der ,Wohnung. Die
Schornsteine, bei denen eher ausnahmsweise Rauchrohre mit
rundem Querschnitt verwendet wurden, machen sich lediglich
mit einer teilweisen MauerverstzÍrkung bemerkbar, auch ihre
Anordnung ist unabhiingiger geworden: Im Unterschied zur
álteren Lage im Zentrum der Wohnung kónnen die
Schornsteine (in Anbetracht der Reihenbebauung mit
lángsgerichteten Satteldáchem) auch am Rand der Disposition
auftreten (SokA Lovosice' AM Terczín - D, Kt. 14' KNr. 188'
Franz Karl Frank).
Abb. 13: Ein Grundriss und ein Schnitt aus Wien von 1824
(auch von Meissner signiert) zeigen die bauliche Adaptation
mit der Einbindung einer Warmluftheizung einschlieBlich des
verstánd1ichen Btriebsprinzips: Am Korpus des ofens sind die
indirekte Bedienungsweise und der Rauchabzug mit einem
Rohr in den Schornstein, an der Gestaltung des Raums mit dem
ofen die Zufuhr sekundárer Kaltluft, die Móglichkeit ihrer
Erwármung an der ofenoberJláche und ihr Úbergang nach
oben in den beheizten Rraum erkennbar (Archiv der Stadt
Wien, Unterkammeramt - Bauamt, Sign. N2l5 - Feuersachen,
r'1'7'7 - t831)

(Úbersetzung P, Zieschang)
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