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Snímek indikační skici stabilního katastru (1843).

dům č.p. 102

Celková situace.

 Žatec

42710/5-1571

Poloha domu:
• Řadový dům je umístěn na se-
verovýchodním okraji náměstí 
5. května v severovýchodní části 
historického jádra města.
• Dispozice domu je na místní 
zvyklosti atypická  a souvisí s re-
lativně malou hloubkou parcely 
(oproti sousedním domům). Par-
cela, která je na severozápadní 
straně vymezena městskou hrad-
bou, je obdélného tvaru. Šířka 
pozemku dvojnásobně přesahuje 
šířku okolních domů. 

Celková charakteristika:
• Hlavní průčelí je orientováno 
k jihojihozápadu, ale z důvodu 
přehlednosti se v dalším textu 
používá orientace sever-jih.
• Dispozičně se jedná o příč-
ně orientovaný trojtrakt. Jižní 
trakt, jehož průčelí se otevírá do 
náměstí 5. května, probíhá po 
celé šířce parcely. Trakt je roz-
dělen na tři díly, z nichž západní 
a  střední jsou oproti terénu a vý-
chodnímu dílu zahloubeny o cca 
100 cm. Východní díl tvořila pů-
vodně vstupní síň vysoká na obě 
podlaží.
• Na severozápadní kout síně na-
vazuje příčně orientovaná chod-
ba, tvořící střední trakt. Komu-
nikačně spojuje síň s dvorkem, 
který vznikl odsazením sever-
ního traktu směrem k východu. 
Severní trakt je trojdílný.
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Půdorysné zaměření přízemí se schematickým rozdělením na 
trakty.
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Půdorysné zaměření patra se schematickým rozdělením na 
trakty.

Půdorysné zaměření sklepa.

• Dispozice patra je totožná s přízemím s výjimkou 
západního dílu severního traktu, který byl prodloužen 
k jihu nad střední trakt přízemí.  
• Jedná se tedy o charakteristický středověký dům 
s  polozapuštěným přízemím v rozsahu většiny jižního 
traktu, nad kterým se nachází zvýšené přízemí.
• Na západní straně k jižnímu traktu (přednímu) přilé-
há dům čp. 101, na východní straně na dům navazuje 
dům čp. 103. Parcelu na severní straně uzavírá kamen-
ná zeď.
• Dochována je většina vertikálních konstrukcí v pří-
zemí, větší část v patře. Většina dřevěných horizontál-
ních konstrukcí zanikla (výjimku tvoří prostory P.02 
a  P.03). 
• Střecha a krov zanikly.
• Sklepy jsou přístupné jednoramenným schodištěm, 
které začíná ve středním díle (P.02) jižního traktu.  
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E.01_02. Jižní průčelí jižního traktu, stav v roce 1961, pohled od ji-
hozápadu.

E.01_01. Jižní průčelí jižního traktu, stav kolem roku 1900 (Muze-
um Žatec inv. č. Fn-51), pohled od jihu.
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E.01_03. Jižní průčelí jižního traktu, stav v roce 2013, pohled 
od jihu.

E01_04. Jižní průčelí jižního traktu, barevně zvýrazněné zdivo opěráků a 
kamenné plenty,  pohled od jihu.

E.01_05. Jižní průčelí jižního traktu, průjezd 
s vraty V1 P.01_01, pohled od jihu.

Jižní průčelí:
• Jižní průčelí jižního traktu je orientováno do náměstí 5. 
května. 
• Prakticky celá plocha průčelí je zbavena omítek, zdivo je 
většinou opukové.
• Na snímku E.01_02 je schematické rozdělení jednotli-
vých podlaží. 
• Východní třetina průčelí, za kterou je bývalá síň prolo-
mena dvěma otvory, které jsou mezi sebou odděleny třemi 
kamennými opěráky. Krajní východní, který je pokryt zbyt-
ky omítky, se vytrácí nad úrovní průjezdu, zbývající dva 
probíhají až do koruny zdiva. 
• Mezi prvním a druhým opěrákem od východu je prolomen 
půlkruhově klenutý průjezd zpřístupňující bývalou vstupní 
síň, ve kterém jsou dvoukřídlá dřevěná vrata V1 P.01_01 
(viz list P.01_03). Ostění i klenební oblouk jsou vyzděny 
z hrubě opracovaných opukových kvádrů. V západním 
ostění vstupu je druhotně použita část profilovaného ka-
menného ostění, které má shodnou profilaci s ostěním dru-
hotně zazděným do špalety vstupního otvoru D2 P.01_01 
(E.01_A), viz list P.01_08.
• V druhém pilíři od východu je při jeho patě prolomen vě-
trací otvor do sklepní místnosti S.03. Železný rám s plnými 
železnými dvířky (viz list S.03_01). 
• Mezi druhým a třetím opěrákem je prolomen obdélný 
okenní otvor O1 P.01_01. V ostění jsou kapsy po mřížích a 
zbytky omítek. Původně byl mezi opěráky prolomen větší 
segmentově klenutý otvor. Při jeho zmenšení na současnou 
velikost byla plocha mezi opěráky až do výše cca 330 cm 
překryta plentou z opukového kamene. Dokládá to omítka 
zabíhající ve spáře mezi zdivem plenty a pilíře (E.01_B) 
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E.01_06. Jižní průčelí 
jižního traktu, průjezd 
s vraty V1 P.01_01, 
západní  stojka, po-
hled od jihovýchodu.

E.01_07. Jižní průčelí jižního traktu, průjezd 
s vraty V1 P.01_01, západní  stojka, de-
tail druhotně použitého okenního ostění 
(E.01_A), pohled od jihu.

E.01_08. Jižní průčelí 
jižního traktu, průjezd 
s vraty V1 P.01_01, 
západní stojka, detail 
druhotně použité-
ho okenního ostění 
(E.01_A), pohled 
od severu.

E.01_09. Jižní průčelí jižního traktu, okenní otvor 
O1 P.01_01, pohled od jihu.

E.01_13. Jižní průčelí jižního traktu, okenní 
otvor O1 P.01_01, detail dochované omítky, 
pohled od jihu.

E.01_11. Jižní průčelí 
jižního traktu, okenní otvor 
O1 P.01_01, detail kapes po 
mříži v západním ostění, 
pohled od jihovýchodu.

E.01_12. Jižní průčelí 
jižního traktu, okenní otvor 
O1 P.01_01, detail kapes po 
mříži ve východním ostění, 
pohled od jihozápadu.

E.01_10. Jižní průčelí 
jižního traktu, detail omítky 
ve spáře mezi zdivem 
opěráku a plenty (E.01_B), 
západním ostění, pohled 
od jihu.
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E.01_18. Jižní průčelí jižního traktu, západní patrová část, pohled 
od jihu.

E.01_14. Jižní průčelí jižního traktu, 
šipkami vyznačená spára nálezové 
situace E.01_C, pohled od jihu.

E.01_17. Jižní průčelí jižního traktu, 
okenní otvor O9 1.02_01, pohled 
od jihu.

E.01_15. Jižní průčelí 
jižního traktu, okenní otvor 
O3 P.02_01, pohled od jihu.

E.01_16. Jižní průčelí jižního 
traktu, okenní otvor O3 P.02_01, 
detail východní stojky ostění, 
pohled od jihu.

• Západní dvě třetiny průčelí jsou v patře prolome-
ny trojicí okenních otvorů, pod východním z nich 
je otevřen okenní otvor přízemí. 
• Východní okenní otvor O3 P.02_01, osvětlující 
místnost P.02 (viz list P.02_01), rámuje kamenné 
ostění profilované jednoduchým okosením. Pod 
otvorem je cihelná dozdívka. Nad otvorem seg-
mentový vylehčovací cihelný oblouk.
• Západně od okna je ve zdivu zřetelná spára pro-
bíhající na celou výšku stěny. Zdivo po její západ-
ní straně je tvořeno hrubě opracovanými opukový-
mi kvádry. (E.01_C). Zda spára probíhá přes celou 
sílu stěny nelze určit pro intaktně dochované omít-
ky v interiéru středního dílu jižního traktu (P.02).
• V patře stejné osy je prolomen obdélný okenní 
otvor O9 1.02_01 jehož vnější líc je překryt prken-
ným bedněním (podrobněji viz list 1.02_01).
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E.01_19. Jižní průčelí, barevně vyznačené zazděné okenní otvory původně 
osvětlující místnost P.03, nad nimi barevně zvýrazněna ustupující část zdiva 
v patře, pohled od jihu.

E.01_20. Jižní průčelí jižního traktu, 
zazděný vnější líc okenního otvoru 
O4 P.03_01 (E.01_D), pohled od jihu.

E.01_21. Jižní průčelí jižního traktu, 
zazděný vnější líc bývalého oken-
ního otvoru ve druhé ose od západu 
(E.01_E), pohled od jihu.

E.01_22. Jižní průčelí jižního traktu, 
trojúhelná plenta na západní konci 
průčelí, pohled od jihovýchodu.

E.01_23. Jižní průčelí 
jižního traktu, trojúhelná 
plenta, detail zabíhají-
cích omítek (E.01_F), 
pohled od jihovýchodu.

E.01_24. Jižní průčelí jižního traktu, sklepní 
okno do místnosti S.05, pohled od jihu.

• Na západním konci průčelí je na úrovni terénu 
prolomen obdélný větrací otvor sklepa S.05 (viz 
list S.05_01). Otvor je vymezen železným rá-
mem, dvířka se nedochovala.
• Po stranách otvoru se nachází dvojice zazdě-
ných okenních otvorů. Západní z nich O4 P.03_01 
(viz list P.03_01) je vyplněn cihelnou zazdívkou 
(E.01_D), východní, který se v interiéru místnosti 
P.03 neprojevuje, je zazděn opukovým lomovým 
kamenem (E.01_E).
• Západně ležící dům je před průčelí domu 
č.p. 102 mírně předsazen a vzniká tak zde kout, 
který byl v úrovni přízemí opatřen trojúhelnou 
přizdívkou z opukového kamene. Omítky fasády 
zabíhají za přizdívku (E.01_F), což dokládá její 
dodatečný vznik.
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E.01_25. Jižní průčelí jižního traktu, odsazená část stěny v patře 
s okenními otvory O10 1.04_02 (vlevo) a O10 1.03_01 (vpravo), 
pohled od jihu.

E.01_26. Jižní průčelí jižního 
traktu, okenní otvor O10 1.04_02, 
pohled od jihu.

E.01_28. Jižní průčelí jižního 
traktu, okenní otvor O10 1.03_01, 
pohled od jihu.

E.01_27. Jižní průčelí jižního traktu, kamenné ostění 
pod korunou zdiva západně od okenního otvoru 
O10 1.04_02 (E.01_H), pohled od jihu.

E.01_29. Jižní průčelí 
jižního traktu, kamenné 
ostění pod korunou zdiva 
západně od okenního 
otvoru O10 1.03_01 
(E.01_I), pohled od jihu.

E.01_31. Jižní průčelí 
jižního traktu, fragment 
omítky s barevným 
nátěrem (E.01_J), pohled 
od jihu.

E.01_29. Jižní průčelí 
jižního traktu, detail 
cihelné zazdívky pod 
okenním otvorem  
O10 1.03_01 (E.01_G), 
pohled od jihu.

• V patře na šíři prvních dvou okenních otvorů od západu líc zdi-
va ustupuje o cca 30 cm (viz obr. E.01_19), je to zřejmě důsledek 
pozdějších stavebních úprav (viz SHP 1992).  
• Vnější líce okenního otvoru O10 1.03_01 (první od západu) 
a O10 1.04_02 (druhý od západu) jsou překryty prkenným bedně-
ním. 
• Pod okenním otvorem O10 1.03_01 je část líce zdiva předstupu-
jícího před stěnu patra vyzděn z cihel (E.01_G). 
• Na úrovni koruny zdiva jsou zazděna kamenná ostění oken, viz 
nálezové situace E.01_H a E.01_I (viz list 1.04_02). 
• Západně od okna O10 1.03_01 se dochovaly fragmenty omítky 
s barevným nátěrem (E.01_J).
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E.02_01. Severní průčelí jižního traktu, původní stav kolem roku 1900 (Mu-
zeum Žatec inv. č. Fn-50), pohled od severozápadu

E.02_03. Severní průčelí jižního traktu, okenní otvor 
O5 P.03_01, pohled od severu. 

1.04

1.05

1.03

P.04

P.05

P.03

severní průčelí jižního 
traktu - přízemí

severní průčelí jižního 
traktu - patro

E.02_A

O5 P.03_01

E.02_01. Severní průčelí 
jižního traktu, pohled od 
severu.

E.02_04. Severní průčelí jižního trak-
tu, kapsy pro zavázání nosných trámů 
pavlače (E.02_A), pohled od severu.

Severní průčelí jižního traktu:
• Severní dvorní průčelí jižního traktu je ze západní strany vy-
mezeno sousedním domem čp. 101 a z východní strany západ-
ním dvorním průčelím. 
• Zdivo je postaveno z opukového kamene, neomítnuto.
• Původně před průčelí předstupovala dřevěná pavlač, která 
umožňovala krytý  přístup do záchodového přístavku (dnes 
zbořen) viz snímek E.02_01. Pavlač byla zbořena, ve zdivu 
zůstaly kapsy pro zavázání nosných trámů pavlače (E.02_A).
• Průčelí je v přízemí prolomeno okenním otvorem  O5 P.03_01 
(podrobněji viz list P.03_02).
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E.03_01. Jižní část západního 
průčelí severního traktu, původní 
stav kolem roku 1900 (Muzeum 
Žatec inv. č. Fn- 50), pohled od 
severozápadu

1.04

1.05

1.03

O
111.05_01

D8 1.05_01

O121.05_01

P.03

P.04

P.05O6 P.05_01

D3 P.05_01

západní průčelí severního 
traktu - přízemí

západní průčelí severního 
traktu - patro

E.03_02. Severní část západního 
průčelí severního traktu, pohled 
od jihozápadu

E.03_03. Jižní část západního průčelí 
severního traktu, pohled od západu

Západní průčelí severního traktu:
• Stěna západního průčelí severního traktu 
je postavena z hrubě opracovaných neomít-
nutých opukových kvádrů.
• Přízemí i patro jsou prolomeny trojicí 
otvorů.
• Jižní otvor přízemí tvoří segmentově kle-
nutý vstup do prostoru P.04 (podrobněji viz 
list P.04_01). Střední otvor přízemí předsta-
vuje vstup D3 P.05_01, na severu se nachází 
okenní otvor O6 P.05_01, k oběma otvorům 
podrobněji viz list P.05_01.
• Severní a střední otvory patra jsou otvo-
ry okenní O12 1.05_01 a O11 1.05_01. Jižní 
otvor představuje vstup D8 1.05_01. Jednot-
livé otvory jsou blíže popsány v rámci míst-
nosti P.05.
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1.05 1.06 1.07

P.05

P.06 P.07

E.04_A
severní průčelí severního traktu - přízemí

O141.06_01O131.05_01

O8 P.07_01
O7 P.06_01

severní průčelí severního traktu - patro

E.04_B E.04_C

E.04_01. Severní průčelí, pohled od severozápadu

E.04_03. Severní 
průčelí severního 
traktu, nálezová situ-
ace E.04_A, pohled 
od severu.

E.04_02. Severní průčelí 
severního traktu, západní 
část, pohled od severový-
chodu.

E.04_04. Severní průčelí severního 
traktu, nálezová situace E.04_B, pohled 
od severu.

Severní průčelí severního traktu:
• Severní dvorní průčelí severního traktu je 
tříosé se shodným rytmem os. Zdivo z hrubě 
opracovaných opukových kvádrů, v celém 
rozsahu bez omítek. 
• V první ose od západu v úrovni přízemí je 
ve stěně prolomen malý obdélný okenní otvor 
(E.04_A). Kamenné ostění je z jednoho kusu 
kamene. Otvor je částečně zazděn cihlami, 
část jich je do otvoru pouze vložena. Otvor se 
v interiéru neprojevuje (viz list P.05_02).
• Východně je ve stěně zazděn druhotně pou-
žitý fragment kamenného ostění (E.04_B).
• Nad výše uvedeným otvorem je v patře 
prolomen okenní otvor O13 1.05_01 (viz list 
1.05_03)
• Ve střední ose je v přízemí prolomen okenní 
otvor O7 P.06_01 (viz list P.06_02). Nad ok-
nem jsou ve zdivu dvě kamenné stojky prav-
děpodobně okenního ostění (E.04_C). Pod 
nimi je zdivo doplněno cihlami. Zdivo vypl-
ňující otvor a nahrazující chybějící překlad je 
odlišného charakteru. Zdá se, že se jedná o pů-
vodní okenní otvor osvětlující místnost P.06, 
nelze však vyloučit druhotné použití. 
• V patře stejné osy je otevřen okenní otvor 
O14 1.06_01 (viz list 1.06_03).
• Krajní východní osa je v přízemí prolo-
mena okenním otvorem O8 P.07_01 (viz list 
P.01_08).
• Zdivo nad úrovní parapetu okna v patře vý-
chodní osy je na celou šířku místnosti P.07 
(resp. 1.07) zbořeno.
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E.04_05. Severní průčelí severního trak-
tu, ostění okenního otvoru O13 1.05_01, 
pohled od severu.E.04_06. Severní průčelí severního trak-

tu, střední osa, pohled od severozápadu.

E.04_09. Severní průčelí severního traktu, nálezová 
situace E.04_C, pohled od severozápadu.

E.04_08. Severní průčelí severního traktu, východní osa se 
zříceným zdivem patra, pohled od severozápadu.

E.04_10. Severní průčelí severního 
traktu, okenní otvor O8 P.07_01, 
pohled od severu.

E.04_07. Severní průčelí severního 
traktu, okenní otvor v patře střední 
osy O14 1.06_01, pohled od severu.



P.03

P.04

P.05 P.06 P.07

P.01

P.02

Celková situace:
• Obdélný hloubkově orientovaný prostor situovaný ve východ-
ním díle jižního traktu. Původně vstupní síň prostupovala do prv-
ního patra. To bylo zpřístupněno zděným schodištěm přiloženým 
k západní stěně, po kterém se vystupovalo na pavlač, která byla 
na místě dnešních místností 1.01 a 1.02. Toto schodiště bylo od-
straněno při přestavbě v roce 1935 (viz plánová příloha č. 4) a na 
pavlači byly postaveny dvě vzájemně kolmé příčky, čímž vznikly 
místnosti 1.01 a 1.02. Prostor 1.01 zpřístupňoval po nově zbudo-
vaném schodišti místnosti v patře s místností P.01. Druhá dřevěná 
pavlač předstupovala před severní stěnu a přímo navazovala na 
místnost 1.01. Původně byla přístupná ze západní pavlače, po roce 
1935 pak schodištěm podél západní stěny. Vzhledem ke neexistu-
jícímu zastřešení má prostor v současnosti charakter dvorku. 

Jižní stěna:
• Postavena z opukového kamene na vápennou maltu. 
• Na východní straně stěna na vnějším líci prolomena vjezdovým půl-
kruhově klenutým otvorem, ve kterém jsou vrata V1 P.01_01. Ostění 
otvoru vyzděno z opukových kvádrů, klenební oblouk z hrubě opra-
covaných opukových kvádříků. Dovnitř otevřená nika s přímými špa-
letami vyzděnými z opukových kvádrů je ukončena segmentovým 
obloukem, na špaletách je fragmentárně dochovaná omítka 
s nátěrem. Segmentový oblouk je z větší části cihelný (formát 
cihel 6,5-7x11,5-12x25,5-26 cm). Vstup byl původně užší na šířku 
cihelného záklenku. Při pozdějším rozšíření východním směrem byl 
na doklenutí použit lomový kámen (P.01_A).

prvek: okno O2 P.01_01

stěna
SZJ

podlaha
strop V

Žatec

místnost: P.01

přízemí
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P.01

V1 P.01_01O1 P.01_01

P2 P.01_01

D2 P.01_01 O 2 P.01_01

P.01_E

P.01_A

P.01_D

P.01_B

P.
01

_C

P.01_F

P.01_G

P.01_01. Jižní stěna, 
vrata V1 P.01_01 
(šipkou označena 
část klenby dozděná 
kamenem, P.01_A) 
a okno O1 P.01_01, 
pohled od severu.

P.01_02. Jižní 
stěna, detail kapsy 
po stropním trámu 
(1.01_A), pohled od 
severu.

P.01_03. Původní vzhled západní stěny před 
přestavbou v roce 1935 (muzeum Žatec 
inv. č. Fn-49), pohled od jihovýchodu.

Půdorysné zaměření v úrovni přízemí se zakreslením 
nálezových situací.
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P.01

P.01_H

P.01_I

D5 P.01_01

P.01_J

• Na západní straně je stěna na vnějším líci prolomena okenním otvo-
rem O1 P.01_01. Otvor ukončený segmentovou klenbou je umístěn 
v segmentem ukončené nice s východní přímou špaletou a západní 
špaletou rozevřenou do interiéru. Okenní otvor s nikou jsou vsazeny 
do  široké mělké niky s přímými špaletami a segmentovým záklen-
kem vyzděným z cihel formátu 6,5-7x11,5-12x25,5-26 cm. Kolem 
otvoru a niky jsou pozůstatky vápenné omítky. Otvor bez původní 
výplně, z vnější strany provizorně zaslepen prkenným bedněním.
• Stávající okenní otvor vznikl v místě většího staršího otvoru, pa-
trně výkladce (o velikosti vnitřní niky), což dokládá spára ve zdivu 
(P.01_B) a má přímou souvislost s plentou mezi opěráky (viz list 
E.01_01).
• Nad vnitřní nikou přechází vrchní omítka ze západní stěny přes 
starší vrstvy na stěně jižní (P.01_C).
• V úrovni patra není členěna žádným otvorem. Pouze pod korunou 
zdiva jsou patrné kapsy po stropních trámech síně (1.01_H).

Půdorysné místnosti P.01 zaměření v úrovni patra se za-
kreslením nálezových situací..

P.01_04. Jižní stěna, okno 
O1 P.01_01, pohled od severu.

P.01_06. Jižní stěna, 
nálezová situace 
P.01_C, pohled od 
severu.

P.01_05. Jižní stěna, nálezová situace P.01_B, 
pohled od severu.
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Vrata V1 P.01_01:
• Jednokřídlá dřevěná vrata svla-
kové konstrukce, tvarově přizpů-
sobená rozměrům a tvaru nice. 
Křídlo je rozděleno na dvě části. 
Východní polovina je zavěšena 
na třech železných kovaných pá-
sových závěsech připevněných ve 
špaletě na východní straně. Západ-
ní polovina je horizontálně rozdě-
lena na horní část a dolní vrátka 
pro pěší, obě jsou zavěšeny na 
dvou pásových závěsech připev-
něných na východní polovinu vrat. 
Horní část je v zavřené poloze jiš-
těna jednoduchou zástrčí. Spodní 
část (vrátka pro pěší) byla osazena 
krabicovým zámkem, který se ne-
dochoval.
Časové zařazení: 2. polovina 19. 
až 1. polovina 20. století.

P.01_07. Vrata V1 P.01_01, pohled na 
lícovou stranu od jihu.

102_08. Vrata V1 102_01, pohled na rubovou stranu od 
severu.

P.01_09. Vrata V1 P.01_01, detail ukončení a hor-
ních šikmých svlaků, pohled od severu.

P.01_13. Vrata V1 P.01_01, detail zavěšení spodní 
a horní části západní poloviny, pohled od severu.

P.01_14. Vrata V1 P.01_01, detail 
otisku po krabicovém zámku, 
pohled od severu.

P.01_12. Vrata V1 P.01_01, detail systému zavěše-
ní všech částí, pohled od severu.

P.01_10. Vrata V1 P.01_01, detail horního závěsu a 
stěžeje západní poloviny, pohled od severu.

P.01_11. Vrata V1 P.01_01, 
detail zástrče jistící horní část 
západní poloviny, pohled od 
severu.



Západní stěna:
• Stěna je z větší části omítnuta. Spodní část do výše 
1,3 m je z opukového kamene, horní část z cihel formátu 
6,5x29 cm (třetí rozměr nebylo možné změřit). V úrovni 
patra je stěna postavena z omítnutého cihelného zdiva. Tato 
část byla postavena po roce 1935, viz plánová příloha č. 4 
a obr. P.01_03 (Muzeum Žatec, inv. č. Fn-49), na kterém je stav 
před přestavbou. Stěna v patře neprobíhá po celé délce, v po-
slední čtvrtině přechází do prostoru 1.01. 
• V severní třetině před stěnu předstupuje cihelný přízed-
ní pilíř prostupující až do úrovně patra, na kterém ležel 
průvlak pod stropními trámy (P.01_I). Přes pilíř probíhá 
otisk schodiště na pavlač (P.01_D).
• Na severní straně je v úrovni přízemí na vnitřním líci 
stěna prolomena vstupem do chodby středního trak-
tu. Vstup je vymezen kamenným portálem P2 P.01_01 
(viz list P.01_05). Jeho podoba kolem roku 1900 je na 
obr. P.01_20.
• Jižně od portálu (na obr. P.01_18 stojka zvýrazněna 
žlutou barvou) je omítnutý cihelný pilíř (zvýrazněno na-
červenalou barovou), jehož omítky s nátěrem zabíhají 
kolmo do stěny. Vlevo od něj je druhý užší cihelný pilíř 
(zvýrazněno fialovou barvou), na který navazuje kamen-
né zdivo (celá situace P.01_E). Stávající stav jednoznač-
ně neukazuje na přímou souvislost s nálezovou situací 
S. 01_B (viz listy S.01_01 a S.01_02) .
• Na jižní straně je stěna na vnitřním líci prolomena ob-
délným vstupním otvorem D1 P.01_01 do prostoru P.02 
(viz list P.02_02).

P.01_15. Západní stěna, šipkou 
označen otisk po schodišti na 
pavlač (P.01_D), celkový pohled 
od severovýchodu.

P.01_17. Západní stěna, detail 
vstupního otvoru s dveřmi D1 
P.01_01, pohled od východu.

P.01_18. Západní stěna; barevně odlišeny jednotlivé druhy zdiva (P.01_E), 
pohled od východu.

P.01_19. Západní stěna, detail 
omítky s nátěrem zabíhající do 
zdiva, pohled od východu.

P.01_20. Západní 
stěna, vstupní otvor s 
portálem P2 P.01_01, 
stav kolem roku 1900, 
pohled od východu.

P.01_16. Západní 
stěna, detail přízední-
ho pilíře se zbytkem 
průvlaku, pohled od 
severovýchodu.

P.03

P.04

P.05 P.06 P.07

P.01

P.02

prvek: 
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podlaha
strop V

Žatec

místnost: P.01

přízemí

list č. P.01_04vypracoval: Tomáš Brož
spolupracovali:
Jaroslav Skopec
Michael Rykl

DOKUMENTACE, DIGITALIZACE A PREZENTACE OHROŽENÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

stav ke dni: květen 2014

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště
v Ústí Nad Labem

dům č.p. 102



P.03

P.04

P.05 P.06 P.07

P.01

P.02

prvek: portál P2 P.01_01

stěna
SZJ

podlaha
strop V

Žatec

místnost: P.01

přízemí

list č. P.01_05vypracoval: Tomáš Brož
spolupracovali:
Jaroslav Skopec
Michael Rykl

DOKUMENTACE, DIGITALIZACE A PREZENTACE OHROŽENÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

stav ke dni: květen 2014

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště
v Ústí Nad Labem

dům č.p. 102

Portál P2 P.01_01:
• Z portálu se dochovaly obě stojky, za-
klenutí v podobě segmentového oblou-
ku nikoliv. Severní stojka je přisazena 
ke zděnému pilíři. Starší vyobrazení 
z roku 1989 včetně oblouku (viz snímek  
P.01_19).
• Původně portál s vnějším okosením. 
Z pozůstatků náběžného štítku nelze ur-
čit zda se jednalo o portál s trojúhelným  
náběžným štítkem s vodorovnou hra-
nou do špalety, nebo se štítkem ve tvaru 
polovičního jehlanu (zbytky patrné na 
snímku  P.01_31), polodrážka na vnitřní 
straně (viz snímek P.01_29) ukazuje na 
zavírání z vnější (západní) strany. 
• Později byla vysekána polodrážka také 
na vnitřní (východní) straně (ta právě 
odstranila většinu okosené hrany s ná-
běžným štítkem), odtud byl otvor uza-
vírán (viz stěžej na severní stojce na 
snímku P.01_28).
• V průběhu prací došlo ke zřícení se-
verní stojky portálu. Odhalená situace 
P.01_F ukazuje na druhotné osazení  
portálu, což dokazují dochované omít-
ky na zdivu zabíhající pod maltu, ve 
které byla stojka portálu upevněna (viz 
obr. P.01_24). V pilíři, ke kterému je 
přisazena severní stojka, je druhotně 
použitý díl cihelné tvarovky ze stojky 
(viz snímky P.01_25 a P.01_29) portálu 
P3 P.04_01 (viz list P.04_02). 
Časové zařazení: charakter opracování 
odpovídá pozdně gotickému období.

P.01_21. Portál P2 102_01, stav v roce 
2013, celkový pohled od východu.

P.01_22. Portál P2 102_01, stav v roce 1989, 
pohled od východu.

P.01_23. Portál P2 102_01, stav v 
roce 2014 po odpadnutí portálové 
stojky, čímž se odhalila situace 
P.01_F, , pohled od východu.

P.01_25. Portál P2 102_01, detail druhot-
ně použité tvarovky z portálu P3 P.04_01, 
pohled od východu.

P.01_24. Portál P2 102_01, zabíhající omít-
ky pod maltu, ve které byla upevněna stojka 
portálu situace P.01_F, pohled od jihu.



P.03

P.04

P.05 P.06 P.07

P.01

P.02

P.01_26. Portál P2 102_01, jižní stojka, 
pohled od východu.

P.01_27. Portál P2 102_01, severní 
stojka, pohled od východu.

102_28. Portál P2 102_01, 
severní stojka, detail stěže-
je, pohled od východu.

P.012_31. Portál P2 102_01, severní stojka, 
detail pozůstatku náběžného štítku, pohled 
od jihovýchodu.

P.01_30. Portál P2 102_01, styčná plocha 
severní stojky a klenebního oblouku, pohled 
od jihu.P.01_29. Portál P2 102_01, severní 

stojka, detail vnitřní polodrážky, 
šipkou označena druhotně použitá 
stojka z portálu P3 P.04_01,  pohled 
od jihozápadu.

prvek: portál P2 P.01_01:

stěna
SZJ

podlaha
strop V

Žatec
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Severní stěna:
• Spodní část stěny je postavena z opukového kamene, horní část 
(od výšky 140 cm) je z cihel formátu 6,5-7x11,5-12x25,5-26 cm 
na tzv. gotickou vazbu. Omítky se dochovaly pouze místy.
• Stěna je členěna v přízemí dvěma obdélnými otvory. V ose 
stěny je na vnitřním líci prolomen vstupní otvor s dveřmi 
D2 P.01_01, na východní straně okenní otvor O2 P.01_01. V pa-
tře vstupním otvorem D5 P.01_01.

Dveře D2 P.01_01:
• Otvor má  přímý trámový překlad. Z jižní strany je otvor rá-
mován dřevěnou obložkou. Dveřní výplň, která byla zavěšena 
na zapuštěných závěsech s oblým zakončením, se nedochovala. 
Ostění otvoru je vyzděné z lomového opukového kamene a ci-
hel, v západní stojce je druhotně osazen fragment pozdně gotic-
kého ostění okna (situace P.01_G, profilace viz list  P.01_08).
• Mělká nika s přímým dřevěným překladem se otevírá do míst-
nosti P.07. Ostění niky je na obou stranách vyzděno do výšky 
140 cm z opukového kamene, na něj navazuje zdivo cihelné 
formátu 6,5-7x11,5-12x25,5-26 cm. Současné zděné ostění ot-
voru je přiloženo k okolnímu zdivu na spáru, neboť nahradilo 
původní ostění portálu (viz list P.07_01). 

P.01_32. Severní stěna s dveřmi D2 P.01_01 a oknem 
O3 P.01_01, pohled od jihu.

P.01_33. Severní stě-
na, dveře D2  P.01_01, 
pohled od jihu.

P.01_37. Severní stěna, dveře D2 P.01_01, 
trámové překlady špalety a otvoru při po-
hledu od severu.

P.01_36. Severní stěna, 
dveře D2 P.01_01, 
detail rubové strany 
druhotně použitého 
ostění portálu, pohled 
od jihu.

P.01_34. Severní stěna, dveře 
D2 P.01_01, detail trámového překla-
du, pohled od jihu.

P.01_35. Severní stěna, 
dveře D2 P.01_01, detail 
závěsu, pohled od jihu.

P.01_38. Severní stěna, 
dveře D2 P.01_01, 
detail lícové strany 
druhotně použitého 
ostění portálu, pohled 
od severovýchodu.

P.01_39. Severní stěna, dveře 
D2 P.01_01, detail spodní části 
lícové strany druhotně použitého 
ostění portálu, pohled od severo-
východu.



P.03

P.04

P.05 P.06 P.07

P.01

P.02

prvek: okno O2 P.01_01

stěna
SZJ

podlaha
strop V

Žatec

místnost: P.01

přízemí

list č. P.01_08vypracoval: Tomáš Brož
spolupracovali:
Jaroslav Skopec
Michael Rykl

DOKUMENTACE, DIGITALIZACE A PREZENTACE OHROŽENÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

stav ke dni: květen 2014

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště
v Ústí Nad Labem

dům č.p. 102

Okno O2 P.01_01: 
• Obdélný okenní otvor prolomený na vnitřním líci. Ostění 
z opuky, v západní stojce poměrně výrazná polodrážka. nad 
spodním trámovým překladem je kamenný překlad o délce 
78 cm a šířce 20 cm. 
• Nika s mírně rozevřenými špaletami do místnosti P.07 vy-
zděnými z cihel formátu 6,5-7x11,5-12x25,5-26 cm, seg-
mentově zaklenutá.
• Okenní výplně ani rám se nedochovaly. 
• V úrovni patra je na západní straně byla stěna na vněj-
ším líci prolomena obdélným vstupním otvorem, který byl 
rámován kamenným ostěním, z něhož se dochovala pouze 
východní stojka. Ze vstupní niky se dochovala pouze vý-
chodní přímá špaleta tvořená cihelným zdivem (cihly 
formátu 6,5-7x11,5-12x25,5-26 cm) s kletovanou omítkou, 
která byla napekována (1.06_C). ). Vzhled otvoru, který 
místnost zpřístupňoval z bývalé pavlače, kolem roku 1900 je 
na obr. P.01_44 (Muzeum Žatec inv. č. Fn-52). 

P.01_42. Severní stěna, dveře D2 P.01_01, detail omítek 
na rubové straně trámového překladu otvoru, pohled od 
severovýchodu.

P.01_40. Severní stěna, okno 
O3 P.01_01, pohled od jihu.
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Profilace pozdně gotického portálu druhotně použitého v ostění dveří 
D2 P.01_01

P.01_41. Severní stěna, okno 
O3 P.01_01, pohled od severu.

P.01_44. Původní vzhled severní stěny před přestavbou v roce 
1935 (Muzeum Žatec inv. č. Fn-52), pohled od jihu.

P.01_43. Severní stěna, západní část, vlevo bývalý vstup do 
1.06, vpravo do vstup D5 P.01_01 do 1.07, pohled od jihu



P.01_45. Severní stěna, východní část, pohled od jihu. 

P.01_47. Severní stěna, východní část, 
vstup D5 P.01_01 do 1.07, pohled od 
jihu.

P.01_46. Severní 
stěna, detail kapsy 
po trámu pavlače 
(1.01_C), pohled od 
jihu

P.03

P.04

P.05 P.06 P.07

P.01

P.02

prvek: okno D5 P.01_01
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• Po východní straně předešlého vstupu je na vnitřním líci 
prolomen obdélný vstupní otvor D5 1.01_01. Původně za-
zděný vstup přístupný z pavlače při severní stěně je vymezen 
dřevěnými trámovými stojkami, překladem a prahem. Ková-
ní či výplně se nedochovaly.
• Mělká nika obracející se do místnosti P.07 má západní špa-
letu vyzděnou z opuky, východní je z cihelného zdiva. Zdivo 
kolem vstupu je smíšené. 
• Pod prahem otvoru D5 1.01_01 se nachází čtveřice kapes po 
trámech, které vynášeli pavlač (1.01_J).

Východní stěna:
• Není členěna žádným otvorem. V celém rozsahu je omítnu-
ta hrubou, pravděpodobně vápeno-cementovou omítkou.

Podlaha:
• Pod vrstvou suti nelze identifikovat.

Strop:
• Veškeré horizontální konstrukce zanikly. 

P.01_48. Východní stěna, 
severní část, pohled od 
jihozápadu.

P.01_49. Východní stěna, 
jižní část, pohled od seve-
rozápadu.



Celková situace:
• Místnost obdélného půdorysu tvořící střední díl jižního 
traktu je oproti síni a okolnímu terénu zahloubena o cca 
100 cm. Komunikačně spojuje sklepní prostory s příze-
mím (místnosti P.01 a P.03).

Jižní stěna:
• Zatímco vnější líc je postaven z lomového kamene (viz 
list E.01_01), z vnitřní strany je přiložena cihelná plenta 
omítnutá hrubou vápeno-cementovou omítkou. 
• Na západní straně je stěna na vnějším líci prolomena 
obdélným okenním otvorem O3 P.02_01. Hluboká nika s 
mírně se rozšiřujícími špaletami je segmentově zaklenu-
ta. Okenní parapet je dvakrát odsazen, v horním odsazení 
ukryta skříň elektrorozvodů.

Okno O3 P.02_01:
• Otvor přibližně čtvercového tvaru vyplňuje jednokřídlé 
dřevěné okno. Místo skla je ocelová síť. Okno je zavěšeno 
na zapuštěných závěsech s oblým zakončením, jištěno je 
jedním půlobrtlíkem. Nátěr značně zdegradovaný.
• Z vnější strany je do otvoru zapuštěna kovaná mříž.
Časové zařazení: 1. polovina 20. století.

P.02_01. Jižní stěna, pohled od severu.

P.02 D1 P.02_01D1 P.02_02

O3 P.02_01

P.02_02. Jižní stěna, okno O3 P.02_01, pohled od severu.

P.02_03. Jižní stěna, okno O3 P.02_01, 
detail obrtlíku, pohled od severozápadu.

P.02_04. Jižní stěna, okno 
O3 P.02_01, detail závěsu, pohled od 
severovýchodu.

P.03

P.04

P.05 P.06 P.07

P.01

P.02
prvek:  okno O3 P.02_01
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P.05 P.06 P.07

P.01

P.02

Západní stěna:
• Z omítnutého cihelného zdiva, formát cihel 6,5x13,5x28,5 cm.
• Na severní straně stěnu člení segmentově klenutý výklenek. 
• Jižně od výklenku je prolomen obdélný vstupní oboustranně  
špaletovaný otvor D1 P.02_02 do místnosti P.03. Vnitřní dveř-
ní nika s přímými špaletami a přímým překladem. 
• Otvor vyplňují novodobé jednokřídlé dřevěné dveře svla-
kové konstrukce (svlak je šroubovaný) zavěšené na vnějších 
železných závěsech.

Severní stěna:
• Vystavěna z opukového kamene omítnutého hrubou vápeno-
cementovou omítkou.
• Větší část stěny prolamuje segmentově klenutý vstup na 
schodiště do sklepa (kolem otvoru časté cihelné dozdív-
ky).

Východní stěna:
• Z cihelného zdiva (formát je shodný se západní stěnou) 
omítnutého hrubou vápeno-cementovou omítkou.
• Stěna na vnějším líci prolomena obdélným vstupním otvo-
rem do prostoru P.01. Mělké mírně se rozšiřující špalety niky 
jsou cihelné, s přímým překladem. Dveře D1 P.02_01 jsou 
s těmi na západní straně shodné.
• Ke vstupu (východním směrem) stoupá třemi stupni kamen-
né pískovcové schodiště.

Podlaha:
• Je tvořena betonovou stěrkou pod vrstvou suti.

Strop:
• Plochý betonový s otisky po šalovacích prknech.

prvek: dveře D1 P.02_01 a D  P.02_02

stěna
SZJ

podlaha
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P.02_05. Západní stěna, výkle-
nek na severní straně, pohled od 
jihovýchodu.

P.02_06. Západní stěna, dveře 
D1 P.02_02, pohled od východu.

P.02_07. Severní stěna, vstupní otvor na scho-
diště do sklepa, pohled od jihu.

P.02_11. Východní stěna, dveře 
D1 P.02_01, detail závěsu, pohled od 
západu.

P.02_10. Východní stěna, dveře 
D1 P.02_01, pohled od jihozá-
padu.

P.02_09. Část východní a jižní stěny 
s dveřmi D1 P.02_01, pohled od seve-
rozápadu.

P.02_08. Severní  a východní 
stěna, pohled od jihozápadu.
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Celková situace:
• Místnost téměř čtvercového půdorysu situovaná v západní 
dílu předního taktu je oproti síni a okolnímu terénu zahlou-
bena o cca 100 cm. Bývalá komora je rozdělena hloubkově 
orientovanou příčkou na dvě části. Příčka je členěna v ose pro-
lomeným obdélným vstupním otvorem a dvěma obdélnými 
okenními otvory po stranách. Výplně ve dveřích a oknech se 
nedochovaly. 

Jižní stěna:
• Z opukového kamene pojeného vápennou maltou. Většina 
omítek opadaná.
• Na východní straně byla stěna prolomena obdélným okenním 
otvorem, který zanikl a projevuje se pouze z exteriéru (viz list  
E.01_03).
• Na západní straně je stěna na vnějším líci prolomena obdél-
ným okenním otvorem O4 P.03_01. Otvor je rámován kamen-
ným ostěním s okosením ven a polodrážkou dovnitř. Otvor 
vyplňuje kovaná železná mříž z provlékaných prutů obdélní-
kového průřezu, před mříží (z vnější strany) je cihelná zazdív-
ka. Nika s dovnitř rozevřenými špaletami je má přímý trámový 
překlad (P.03_A).

Západní stěna:
• Z opukového kamene pojená vápennou maltou. Bez otvorů.

P.03_01. Jižní stěna, východní část, pohled od 
severu.

P.03_02. Jižní stěna, západní polovina s oknem 
O4 P.03_01, pohled od severu.

P.03_05. Jižní stěna, okno O4 P.03_01, 
detail mříže, pohled od severu.

P.03_04. Jižní stěna, okno O4 P.03_01, detail 
trámového překladu (P.03_A), pohled od 
severu.

P.03_03. Jižní stěna, okno O4 P.03_01, pohled 
od severu.

P.03_06. Západní stěna, pohled od severovýchodu.
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Severní stěna:
• Z opukového kamene pojená vápennou maltou. Na západní straně na vněj-
ším líci prolomena obdélným okenním otvorem O5 P.03_01. Ostění otvoru ci-
helné. Nika s dovnitř rozevřeným špaletami vyzděnými z opukového kamene 
je ukončena cihelným segmentovým záklenkem. Výplň nedochována. 
• Východní strana stěny nečleněna.

Východní stěna:
• Postavena z opukového kamene pojeného vápennou maltou se zbytky vá-
penných omítek.
• Na severní straně byl prolomen půlkruhově klenutý otvor, v současnosti je 
vyplněn kamennou zazdívkou (P.03_B). Vstup původně propojoval místnost 
s prostorem S.01 (viz list S.01_01).
• Na jižním konci je stěna prolomena obdélným vstupním otvorem s dveřmi  
D1 P.02_02 do místnosti P.02. Nika s téměř přímými špaletami (jižní navazuje 
přímo na jižní stěnu) je ukončena přímým trámovým překladem, šířka trámů 
18 cm, výška 14 cm (P.03_D). 
• Severní stěna špalety niky je z opracovaných kamenných kvádrů s okosením 
(P.03_C), na které navazuje tesaná portálová stojka s trojúhelným náběžným 
štítkem. Na jižní straně je pouze dřevěná stojka zárubně. 
• Otvor v současné době uzavírají novodobé dveře D1 P.02_01 otevírané do 
prostoru P.02. V minulosti se dveře otevíraly do místnosti P.03, o čemž svědčí 
kované stěžeje závěsů na jižní trámové stojce.

P.03_07. Severní stěna, západní polovina s oken-
ním otvorem O5 P.03_01, pohled od jihu.

P.03_08. Severní stěna, východní polovina, pohled 
od jihu.

P.03_10. Východní stěna, šipkami 
vyznačený oblouk zazděného vstupu 
do prostoru S.01 (P.03_B), pohled od 
západu.

P.03_11. Východní 
stěna, jižní část se 
vstupem D1 P.02_02, 
pohled od severozá-
padu.

P.03_09. Východní stěna, 
pohled od jihozápadu.

P.03_12. Východní stěna, jižní 
část se vstupem D1 P.02_02, 
pohled od severozápadu.



P.03

P.01

P.04

P.02

P.05 P.06 P.07
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Podlaha:
• Pod vrstvou suti nelze identifikovat.

Strop:
• Trámový (orientovaný východ - západ) se středním průvlakem. Trá-
my i průvlak bez profilace a okosení mají profil 28 cm (výška) x 25 cm 
(šířka). Prkna záklopu kladená na sraz jsou široká 40 - 42 cm. 

P.03_17. Strop, detail uložení trámu ve zdivu, pohled 
od východu.

P.03_18. Dělící příčka, pohled od severozápadu.

P.03_13. Vstupní otvor D1 P.02_02, trámový překlad 
špalety.(P.03_D).

P.03_15. Vstupní otvor D1 P.02_02, 
detail trámové stojky se stěžejí závěsu, 
pohled od severozápadu.

P.03_16. Strop, detail uložení stropních trámů a prů-
vlaku, pohled od západu.

P.03_14. Vstupní otvor D1 P.02_02, 
detail severní tesané portálové stoj-
ky s vyznačeným náběžním štítkem 
(P.03_C), pohled od jihozápadu.

Profil okosení severní 
špalety vstupního otvoru 
D1 P.02_02 (P.03_C).
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P.02
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Celková situace:
• Jedná se úzkou chodbu zaujímající celý střední trakt. Umožňuje ko-
munikaci mezi síní a dvorkem a původně i místností P.06.

Jižní stěna:
• Stěna postavena z opukového kamene pojeného vápennou maltou 
omítnutého hrubou vápennou omítkou opatřenou šedivým nátěrem.
• Není členěna žádným otvorem.

Západní stěna:
• Západní stěna je v celé šíři tvořena segmentově klenutým otvorem, 
jehož oblouk je vyzděn z kamenných kvádrů doplněných několika cih-
lami. Severní nároží je armováno kamennými kvádry.

Východní stěna:
• V celé šíři je tvořena portálem P2 P.01_01 (viz list P.01_04).

Podlaha:
• Pod vrstvou suti nelze identifikovat.

Strop:
• Strop tvoří klenba z opukového kamene ve tvaru segmentového ob-
louku pojeného vápennou maltou. 
• Technologicky je klenba rozdělena na dvě části (P.04_A). Spára, která 
je výrazná na klenbě, probíhá i po obou stěnách. 
• Východní část klenby je vyskládána z hrubě tesaných pravidelných 
kvádříků, západní část je z drobnějšího lomového kamene pojeného 
vápennou maltou. 
• Nad portálem je trojboká výseč nad půlkruhovým čelem lunety. 

P.04 P2 P.01_01
P.04_A

P3 P.04_01

P.04_01. Jižní stěna, pohled od severovýchodu.

P.04_02. Východní část prostoru, pohled od západu.

P.04_03. Segmen-
tově klenutý otvor 
v šíři západní stěny, 
pohled od západu.

P.04_11. Technologická spára v klenbě (P.04_A), pohled 
od východu.
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P.04_04. Severní stěna s portálem 
P3 P.04_01, celkový pohled od 
jihovýchodu.

P.04_05. Severní stěna, portál 
P3 P.04_01, pohled od jihovýchodu.

P.04_06. Severní stěna, portál P3 P.04_01, 
horní část, pohled od jihu.

P.04_07. Severní stěna, portál P3 P.04_01, 
střední část, pohled od jihu.

P.04_08. Severní stěna, portál P3 P.04_01, 
spodní část, pohled od jihu.

P.04_09. Severní stěna, portál 
P3 P.04_01, detail západní části 
oblouku, pohled od jihu.

P.04_10. Severní stěna, portál P3 P.04_01, 
rubová strana portálové niky, pohled od 
severu.

0 5 10 15 20 cm
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Profilace západní stojky 
portálu P3 P.04_01.

Severní stěna:
• Podobně jako jižní stěna je vystavěna 
z opukového kamene pojeného vápennou 
maltou a omítnuta hrubou vápennou omít-
kou. Na východní straně stěnu na vnitřním 
líci prolamuje pozdně gotický půlkruhově 
klenutý portál P3 P.04_01

Portál P3 P.04_01:
• Ostění portálu je sesazeno z profilova-
ných cihelných tvarovek. Stojky portá-
lu jsou na východní straně z kamenných 
kvádrů a lomového kamene, na západní 
straně je stojka tvořena částečně  tvarov-
kami doplněnými kamenem. Části z jed-
né stojky byly druhotně použity u portálu 
P2 P.01_01 (viz list P.01_04) a u vstupního 
otvoru D2 P.01_01 (viz list P.01_06).
• V současnosti zazděný portál spojoval 
místnosti P.04 a P.06. Na portál navazuje 
nika vstupu s přímými špaletami z nichž 
západní navazuje přímo na západní stěnu 
místnosti P.06. Nika má trámový překlad a 
opatřena zazdívkou převážně tvořenou opu-
kovým kamenem s lokálně užitou cihlou.
Časové určení: Pozdní gotika.
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Celková situace:
• Prostor tvoří východní díl severního traktu. 
• Přístupný je jedním vstupním otvorem v západní stěně. 

Jižní stěna:
• Stěna je postavena z hrubě opracovaných opukových kvádrů 
pojených vápennou maltou. Bez omítek.
• Není členěna žádným otvorem.

Západní stěna:
• Postavena z omítnutého opukového kamene.
• Členěna jedním vstupním (D3 P.05_01) a jedním okenním  
(O6 P.05_01) otvorem.
Vstupní otvor D3 P.05_01:
• Prolomen na jižní straně stěny na jejím vnitřním líci. Špalety otvoru 
z opukového kamene, segmentový záklenek je vyzděn z cihel. 
• Nika na vnějším líci s mírně se rozšiřujícími špaletami je ukončena cihel-
ným segmentovým záklenkem. Stěny špalet jsou vyzděny z hrubě opraco-
vaných kamenných kvádrů. Výplně či závěsy se nedochovaly. 
Okenní otvor O6 P.05_01:
• Okno obdélného tvaru je prolomeno na vnějším líci severně od 
vstupu. Ostění otvoru je na obou stranách vyzděno z cihel, přímý 
překlad je kamenný. 
• Dovnitř se rozšiřující špalety okenní niky jsou omítnuty, prav-
děpodobně vyzděny z kamene. Nika je ukončena přímým cihel-
ným záklenkem s prkenným podhledem (P.05_A). 
• Okenní výplň se nedochovala.

P.05

P.05_B

P.05_A

P.05_C

P.05_D

O6 P.05_01

D3 P.05_01

P.05_02. Západní stěna, vstupní a okenní otvor, 
pohled od severovýchodu.

P.05_03. Západní stěna, 
rubová strana vstupního otvoru 
D3 P.05_01, pohled od západu.

P.05_04. Západní stěna, 
rubová strana okenního otvoru 
O6 P.05_01, pohled od západu.

P.05_05. Západní stěna, 
lícová strana okenního otvoru 
O6 P.05_01, pohled od východu. P.05_01. Jižní stěna, pohled od severu.

P.05_06. Západní stěna, okenní otvor O6 P.05_01, prkenný 
podhled, pohled od východu.
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P.03
P.02

P.07

P.01

P.04

P.05 P.06

P.05_07. Severní stěna, pohled od jihu.

P.05_08. Východní stěna, severní část, pohled od 
západu.

P.05_09. Východní stěna, jižní část s vylehčovacím 
obloukem (P.05_B) nad zazděným vstupem do místnosti 
P.06, pohled od západu.

P.05_10. Východní stěna, spára 
mezi špaletou a výplní zazdě-
ného vstupu do P.06, pohled od 
východu.

P.05_11. Západní stěna, detail odřezaného stropního trámu, 
pohled od východu.

P.05_11. Východní stěna, detail pozůstatku stropu (P.05_D), 
pohled od západu.

Severní stěna:
• Postavena z omítnutého opukového kamene, není členěna žádným otvo-
rem. Zazděný otvor na fasádě se na vnitřním líci stěny neprojevuje, neboť 
je celá opatřena hrubou omítkou.
Východní stěna:
• Postavena z opukového kamene, na severní části se dochovaly zbytky 
omítek.
• Na jižní straně byla stěna prolomena vstupním otvorem do místnosti 
P.06, nad kterým je vyskládán cihelný vylehčovací oblouk (P.05_B). Na 
severní straně je zřetelná hrana špalety (P.05_C), na jižní straně se špaleta 
neprojevuje. Z prostoru P.05 je zazdívka převážně kamenná, z prostoru 
P.06 cihelná (viz list P.06_01).
Podlaha:
• Pod vrstvou suti nelze identifikovat.
Strop:
• Veškeré horizontální konstrukce zanikly. 
• Strop byl původně dřevěný, trámový (trámy orientované ve směru vý-
chod - západ) s prkenným záklopem (P.05_D), po kterém se dochovali 
fragmenty na severním a jižním konci včetně kapes pro zavázání strop-
ních trámů na východní a západní stěně.



prvek: 

stěna
SZJ

podlaha
strop V

Žatec

místnost: P.06

přízemí

list č. P.06_01vypracoval: Tomáš Brož
spolupracovali:
Jaroslav Skopec
Michael Rykl

DOKUMENTACE, DIGITALIZACE A PREZENTACE OHROŽENÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

stav ke dni: květen 2014

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště
v Ústí Nad Labem

dům č.p. 102

Celková situace:
• Prostor tvoří střední díl severního traktu. Původně tvořil 
s místností P.07 jeden celek a vznikl později rozdělením 
příčkou.

Jižní stěna:
• Vnitřní líc stěny je vystavěn z cihelného zdiva (formát 
6,5-7x11,5-12x25,5-26 cm) na tzv. gotickou vazbu, bez 
omítek.
• Na západní straně je zazděná nika portálu P3 P.04_01, 
zazdívka je tvořena opukovým kamenem s lokálně užitou 
cihlou. V horní části je zazděný dřevěný trámový překlad 
(P.06_A). 
• Východně od překladu je druhotně použita patrně cihelná 
tvarovka z portálu P3 P.04_01 (P.06_B).

Západní stěna:
• Větší část postavena z opukového kamene, na jižní straně 
stěna vyzděná z cihel formátu 6,5-7x11,5-12x25,5-26 cm, 
které byly použity druhotně.
• Stěna není členěna žádným otvorem, pouze na jižní straně 
je cihelnou zazdívkou vyplněn otvor do P.05.
• V horní části jsou ve stěně kapsy po stropních trámech 
(P.06_C), zhlaví trámů byla podložena prknem a cihlou.

P.03
P.02

P.07

P.01

P.04

P.05 P.06

P.06
P.06_A

P.06_C

O7 P.06_01

P3 P.04_01

D4 P.06_01

P.06_B

P.06_01. Jižní stěna, celkový pohled od severu.

P.06_04. Jižní stěna, detail 
druhotně použité tvarovky 
(P.06_B), pohled od severu.

P.06_03. Jižní stěna, detail druhotně 
použité tvarovky (P.06_B), pohled 
od severu.

P.06_02. Jižní stěna, detail zazdě-
ného trámového překladu (P06_A), 
pohled od severu.

P.06_05. Západní stěna, jižní část, pohled od severo-
východu.

P.06_07. Západní stěna, severní část, pohled od 
východu.

P.06_06. Západní stěna, 
detail zazděného vstupu 
do místnosti P.05, 
pohled od východu.

P.06_08. Západní 
stěna, detail kapsy 
po stropním trámu 
(P06_C), pohled od 
východu.
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Severní stěna:
• Stěna z větší části omítnuta, v místech, která jsou odhalena je 
cihelné zdivo.
• V úrovni přízemí je stěna na vnějším líci prolomena obdélným 
okenním otvorem O7 P.06_01. Špalety otvoru jsou cihelné, na 
vnějším i vnitřním líci s polodrážkou pro uchycení okenní výpl-
ně. 
• Nika s dovnitř rozevřenými špaletami je segmentově ukončená. 
Segment niky navazuje na předsazený segmentový pas, ten na 
východní straně předstupuje před stěnu o 15 cm, na západní s ní 
splývá.
• Okenní výplně či závěsy se nedochovaly. 

Východní stěna:
• Postavena z opukového zdiva s fragmenty omítky.
• Na jižní straně je stěna prolomena obdélným vstupním otvorem 
D4 P.06_01 s přímými špaletami, které jsou vyzděny z cihel for-
mátu 6,5-7x11,5-12x25,5-26 cm. Přímý překlad je po celé hloub-
ce otvoru  vyztužen ocelovými traverzami tvaru I.
• Výplně či závěsy se nedochovaly.

Podlaha:
• Pod vrstvou suti nelze identifikovat.

Strop:
• Veškeré horizontální konstrukce zanikly.

P.03
P.02

P.07

P.01

P.04

P.05 P.06

P.06_09. Severní stěna, pohled od jihu.

P.06_10. Severní stěna, 
detail okenního otvoru 
O7 P.06_01, pohled od 
jihu.

P.06_11. Severní 
stěna, detail rubové 
strany okenního otvo-
ru O7 P.06_01, pohled 
od severu.

P.06_12. Východní stěna, severní část, pohled od jihozá-
padu.

P.06_13. Východní stěna, jižní část se vstupním otvorem  
D4 P.06_01, pohled od severozápadu.
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Celková situace:
• Prostor tvoří východní díl severního traktu. Původně tvořil s místností 
P.06 jeden celek a vznikl později rozdělením prostoru příčkou.

Jižní stěna:
• Spodní část stěny do výšky 140 cm je vyzděna z opukového kamene, 
nad touto úrovní je zdivo z cihel formátu 6,5-7x11,5-12x25,5-26 cm na 
tzv. gotickou vazbu. Kromě části východně od okna bez omítek. 
• Stěna je prolomena na vnějším líci vstupním otvorem  D2 102_01 na 
západní straně a okenním otvorem O2 01_01 ve východní části. Po-
drobněji k oběma otvorů viz list P.01_06.
• Špalety mělké niky vstupního otvoru jsou na obou stranách vyzděny 
do výšky 140 cm z opukového kamene, na něj navazuje zdivo cihelné 
formátu 6,5-7x11,5-12x25,5-26 cm. Současné zděné ostění otvoru je 
přiloženo k okolnímu zdivu na spáru, neboť nahradilo původní ostění 
portálu (P.07_A). 
Západní stěna:
• Postavena z opukového kamene, neomítnuta. K jižní stěně přiložena 
na spáru (P.07_B).
• V jižní polovině prolomena jedním obdélným vstupním otvorem 
D4 P.06_01 (podrobněji viz list P.06_02).

P.03
P.02

P.07

P.01

P.04

P.05 P.06

P.07

O8 P.07_01

D4 P.06_01

D2 P.01_01 O2 P.01_01

P.07_A

P.07_B

P.07_D
P.07_E

P.07_C

P.07_01. Jižní stěna, pohled od severu.

P.07_04. Jižní stěna, spára mezi špale-
tou niky  a ostěním otvoru (P.07_A), 
pohled od severozápadu.

P.07_03. Jižní stěna, východní část s okenním otvorem 
O3 P.01_01, pohled od severu.

P.07_02. Jižní stěna, západní část se vstupním otvorem 
D2 P.01_01, pohled od severu.

P.07_05. Jižní stěna, spára mezi 
jižní a západní stěnou (P.07_B), 
pohled od severovýchodu.
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Severní stěna:
• Velká část stěny je skryta pod vysokou vrstvou suti. Viditelná část až po 
úroveň překladu okenního otvoru je omítnuta. Nad touto úrovní je neomítnu-
té zdivo z opukového kamene. 
• Stěna je na vnějším líci prolomena okenním otvorem obdélného tvaru 
O8 P.07_01. Ostění i přímý překlad jsou vyzděny z cihelného zdiva. Na 
vnitřním líci polodrážka pro uchycení okenní výplně, která se nedochovala. 
• Dovnitř se rozevírající špalety okenní niky jsou vyzděny z cihel. Nika je 
ukončena přímým trámovým překladem (P.07_C). 
• Východně od okna před stěnu předstupuje cihelná plenta, formát cihel 
6,5-7x11,5-12x25,5-26 cm (P.07_D), která je omítnuta utaženou omítkou sa-
hající až ke zbytku stropního trámu (P.07_E).
Východní stěna:
• Postavena z opukového kamene, omítnuta hrubou vápeno-cementovou omít-
kou. Není prolomena žádným otvorem.

Podlaha:
• Pod vrstvou suti nelze identifikovat.

Strop:
• Veškeré horizontální konstrukce zanikly.

P.03
P.02

P.07

P.01

P.04

P.05 P.06

P.07_06. Západní stěna se vstupním otvorem 
D4 P.06_01, pohled od východu.

P.07_07. Severní stěna s okenním otvorem 
O8 P.07_01, pohled od jihu.

P.07_08. Severní stěna, okenní otvor O8 P.07_01 s pří-
mým trámovým překladem (P.07_C), pohled od jihu.

P.07_09. Severní stěna, okenní otvor 
O8 P.07_01 s přímým trámovým 
překladem (P.07_C), detail, pohled od 
jihu.

P.07_12. Východní stěna, severní část, pohled 
od jihozápadu.

P.07_13. Východní stěna, jižní část, pohled od 
severozápadu.

P.07_10. Severní stěna, východní část s předstupu-
jící plentou (P.07_D), pohled od jihozápadu.

P.07_11. Severní stěna, východní  
část se zbytkem stropního trámu  
(P.07_E), pohled od jihozápadu.
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Celková situace:
• Místnost je umístěna severně od 1.02. Vznikla v roce 
1935 rozdělením bývalé zděné pavlače při západní stě-
ně místnosti P.01 (viz list P.01_01). 
Jižní stěna:
• Postavena z omítnutého cihelného zdiva při přestavbě 
v roce 1935 (viz plánová příloha č. 4).
• Prolomena obdélným vstupním otvorem D6 1.02_01 
(viz list 1.02_02). 
• Západně od vstupu se dochovala keramická vyústění elektro-
rozvodů (1.01_A).
Západní stěna:
• Stěna byla postavěna z opukového kamene, dnes z větší 
části zbořena. 
• Na severní straně byla stěna prolomena jedním vstup-
ním otvorem. Vzhledem k destrukci stěny se dochoval 
pouze fragment jižní stojky portálu P4 1.01_01 (1.01_B). 
Podle stavebně historického průzkumu z roku 1992 se 
jednalo o gotický sedlový portál.
Severní stěna:
• Postavena z cihel formátu 6,5-7x11,5-12x25,5-26 cm 
na tzv. gotickou vazbu. Mezi dvěma líci cihel je vypl-
něna drobným lomovým kamenem a vápennou maltou  
Koruna dochované části stěny je z opukových hrubě 
opracovaných kvádrů (podrobněji viz viz list 1.06_01.)

Východní stěna:
• V celé šíři přechází do prostoru P.01.

Podlaha:
• Pod vrstvou suti nelze identifikovat.

Strop:
• Veškeré horizontální konstrukce zanikly. 

Profil jižní stojky portálu P4 1.01_01.

1.01
1.01_B

D6 1.02_01

1.01_A

1.01_01. Rubová strana severní stěny s 
dochovanými vyústěními elektroinsta-
lace (1.01_A), pohled od severu.

1.01_02. Jižní stěna, 
dochované vyústění-
mi elektroinstalace 
(1.01_A), detail, pohled 
od severu.

0 5 10 cm

0
5

10
cm

1.01_03. Východní stěna, fragment 
jižní stojky portálu P4 1.01_01 
(1.01_B), pohled od severovýchodu.

1.01_04. Východní stěna, 
detail fragmentu jižní stojky 
portálu P4 1.01_01, pohled 
od severovýchodu.
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Celková situace: 
• Místnost je situována na západně od místnosti P.01. Vznikla v roce 1935 rozdělením 
bývalé zděné pavlače při západní stěně místnosti P.01 (viz list P.01_01)..

Jižní stěna:
• Postavena z opukového kamene pojeného vápennou maltou, na východní straně zbyt-
ky vápenných omítek. Koruna zdiva ve značném stupni degradace.
• Prolomena obdélným okenním otvorem O9 1.02_01, který je z osy stěny posunut 
k západu.

Okenní otvor O9 1.02_01:
• Okenní nika na vnitřním líci s mírně se rozšiřujícími špaletami byla původně ukon-
čena segmentovým obloukem (viz plánová příloha č. 8), dnes klenba zřícená.
• Na vnějším líci prolomený okenní otvor má špalety vyzděny z opukového kamene 
a přímý trámový překlad (1.02_A).
• Okno dvojité čtyřkřídlé, v horní třetině dělené poutcem, původně ven a dovnitř ote-
vírané. Spodní křídla se nedochovala, podobně jako vnější okno, které je nahrazeno 
prkenným bedněním. Křídla zavěšena na zapuštěných závěsech s oblým zakonče-
ním. Křídla jištěna pomocí rozvory ovládané olivou typu Elegant s podkladním 
štítkem. Rámy a příčle jsou na vnitřní straně profilovány odsazeným výžlabkem. 
Časové určení: Patrně z přestavby z roku 1935.

1.02

1.02_B

D7 1.03_01

O9 1.02_01

D6 1.02_01

1.02_A

1.02_C

1.02_01. Jižní stěna, pohled od severu.
1.02_02. Jižní stěna, okenní otvor 
O9 1.02_01, pohled od severu.

1.02_04. Jižní stěna, okenní 
otvor O9 1.02_01, detail 
závěsu, pohled od severu.

1.02_03. Jižní stěna, okenní otvor O9 1.02_01, 
detail horních křídel vnitřního okna a trámové-
ho překladu (1.02_A), pohled od severu.

1.02_05. Jižní stěna, okenní 
otvor O9 1.02_01, horní 
křídla vnitřního okna, detail 
kličky, pohled od severu.
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1.01

1.021.03

Západní stěna:
• V celém rozsahu omítnuta, v místech s opadanou omítkou je opu-
kové zdivo pojené vápennou maltou.
• V ose stěny je na vnějším líci prolomen obdélný vstupní otvor vyplněný 
dveřmi D7 1.03_01 (viz list 1.03_ 05). Nika vstupu má do interiéru míst-
nosti 1.02 rozevřené špalety a segmentový záklenek (viz list 1.03_ 05).
• Ve spodní části severní strany jsou dochovány zbytky keramických ob-
kladů, pravděpodobně pocházející z přestavby z roku 1935 (1.02_B).

Severní stěna:
• Postavena z cihelného zdiva, omítnuta. 
• V ose prolomena vstupním otvorem D6 1.02_01. Obdélný otvor s pří-
mou špaletou obloženou dřevěnou zárubní. Dveřní křídlo, zavěšené na 
zapuštěných závěsech s oblým zakončením, se nedochovalo. 
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1.02_06. Západní stěna, jižní část a vstupní otvor D7 1.03_01, 
pohled od severovýchodu.

1.02_07. Západní stěna, severní část se zbytky obkladů 
(1.02_B), pohled od jihovýchodu.

1.02_08. Západní stěna, 
severní část, detail obkla-
dů (1.02_B), pohled od 
východu.

1.02_09. Severní stěna se vstupním 
otvorem D6 1.02_01, pohled od jihu.

1.02_10. Severní stěna, 
vstupní otvor D6 1.02_01, 
detail závěsu, pohled od 
jihu.

1.02_11. Severní stěna, vstupní 
otvor D6 1.02_01, detail 
bezpečnostního řetízku, pohled 
od jihu.
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1.02_12. Východní stěna, pohled od jihozápadu.

1.02_13. Detail odřezaného 
průvlaku trámového stropu síně na 
západní straně(1.02_D) s obedně-
ním, pohled od východu.

Východní stěna:
• Postavena v roce 1935 z omítnutého cihelného zdiva.
• Není členěna žádným otvorem.

Podlaha:
• Pod vrstvou suti nelze identifikovat.

Strop:
• Veškeré horizontální konstrukce zanikly. 
• Na západní stěně se dochovala část odřezaného průvlaku trámového stropu síně (1.02_D). Při přestavbě v roce 
1935 byl průvlak z bočních stran a ze spodu obedněn prkny, na kterých je připevněn omítnutý rákos (srovnej 
s obr. P.01_03 a P.01_44). Výběhy omítek dokládají existenci podhledu, který se nedochoval. 
• Kapsy po stropních trámech se nedochovaly. 

1.02_14. Detail odřezaného 
průvlaku trámového stropu síně na 
západní straně(1.02_D) s obedně-
ním, pohled od východu.

1.02_16. Detail odřezaného průvlaku trámového 
stropu síně na západní straně(1.02_D) s obedně-
ním, pohled od východu.

1.02_15. Detail odřezaného průvlaku trámového 
stropu síně na východní stěně s obedněním, pohled 
od východu.
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Celková situace:
• Místnost situována ve východní části západního dílu jižního traktu. 
Přístupná je vstupem D7 1.03_01 z místnosti 1.02.
• Původně tvořila s místností 1.04 jeden celek, který byl rozdělen 
příčkou při adaptaci domu v roce 1935 (viz plánová příloha č. 4)

Jižní stěna:
• Postavena z opukového kamene pojeného vápennou maltou, na 
východní straně zbytky vápenných omítek. Koruna zdiva ve znač-
ném stupni degradace.
• Stěna je prolomena jedním okenním otvorem O10 1.03_01. 

Okenní otvor O10 1.03_01:
• Obdélný okenní otvor prolomený na vnějším líci s přímými omít-
nutými špaletami a přímým překladem. 
• Okenní nika s dovnitř se rozevírajícími špaletami je ukončena 
segmentovým obloukem s dvojitým záklenkem. (1.03_D), spodní 
je vyskládán z cihel formátu 26,5x15x6 cm, horní z cihel formátu 
23x6 cm. 
• Západní špaleta je vyzděna z tesaných kamenných kvádrů s červe-
ným nátěrem. Zdivo z lomového opukového kamene ve spodní par-
tii nahradilo původní kamenné sedátko (1.03_B). Tuto úpravu měla 
zřejmě i východní špaleta, která zanikla při rozšíření okenní niky 
východním směrem. Stávající východní špaleta využila druhotně 
kamenné kvádry původní špalety (1.03_A). Po západní straně oken-
ní niky je stěna opatřena cihelnou plentou, formát cihel 26,5x6,5 cm 
(1.03_C). 

1.03
D7 1.03_01

O101.03_01

1.
03

_B 1.03_A

1.0
3_

C

1.03_E

1.03_D

1.03_F

1.03_G

1.03_01. Jižní stěna, 
pohled od severu.

1.03_03. Jižní stěna, okenní otvor 
O10 1.03_01, východní špaleta s 
nálezovou situací 1.03_A, pohled 
od severozápadu.

1.03_04. Jižní stěna, okenní otvor 
O10 1.03_01, východní špaleta s 
nálezovou situací 1.03_A, pohled 
od severozápadu.

1.03_05. Jižní stěna, okenní otvor 
O10 1.03_01, západní špaleta s ná-
lezovou situací 1.03_B a 1.03_C, 
pohled od severovýchodu.

1.03_06. Jižní stěna, okenní otvor 
O10 1.03_01, západní špaleta s ná-
lezovou situací 1.03_B a 1.03_C, 
pohled od severovýchodu.
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• Okno původně dvojité čytřkřídlé, v horní třetině dělené poutcem. Vněj-
ší křídla nahrazena prkenným bedněním, z vnitřních se dochovala pouze 
horní. Křídla, jejichž rámy a příčle byly na vnitřní hraně profilovány, 
byly zavěšeny na  zapuštěných závěsech s kuželovým zakončením s ku-
ličkou. Jištěna byla půlobrtlíky. 
Časové určení: Použité závěsy odpovídají druhé polovině 19. století.
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1.03_02. Jižní stěna, okenní otvor O10 1.03_01, 
pohled od severu.

1.03_07. Jižní stěna, okenní otvor O10 1.03_01, 
západní špaleta,  detail špalety a cihelné plenty 
1.03_B, pohled od severovýchodu.

1.03_12. Jižní stěna, okenní otvor 
O10 1.03_01, detail půlobrtlíků pro jištění 
spodních a horních křídel, pohled od severu.

1.03_10. Jižní stěna, okenní 
otvor O10 1.03_01, detail 
závěsu horních křídel, pohled 
od severu.

1.03_08. Jižní stěna, okenní otvor O10 1.03_01, de-
tail dochovaných okenních křídel, pohled od severu.

1.03_11. Jižní stěna, okenní otvor 
O10 1.03_01, detail půlobrtlíku, pohled 
od severu.

1.03_09. Jižní stěna, okenní 
otvor O10 1.03_01, detail 
madla,  pohled od severu.
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Západní stěna:
• Postavena po roce 1935, pravděpodobně z dutých cihel, omítnuta 
vápennou omítkou.
• Prolomena jedním vstupním otvorem obdélného tvaru s přímými 
špaletami , bez výplní

Severní stěna:
• Postavena z opukového kamene a pálených cihel, neomítnuta.
• Není členěna žádným otvorem.
• V západní části se nachází vyústění šikmo k východu vedeného ko-
mínového tělesa v síle zdiva (1.03_E).
• Ve východní části je ve stěně segmentový cihelný oblouk (for-
mát 15,5x6 cm), pod kterým je cihlová zazdívka (formát 28x7 cm) 
(1.03_F). Obě nálezové situace naznačují místo existence černé ku-
chyně, kterou v těchto místech předpokládá stavebně historický prů-
zkum z roku 1992 (viz list 1.05_01).

1.03_14. Západní stěna, jižní část, pohled od seve-
rovýchodu.

1.03_13. Západní stěna, severní část, pohled od 
jihovýchodu.

1.03_15. Západní stěna, 
severní část, detail ci-
hel, ze kterých je stěna 
postavena, pohled od 
jihovýchodu.

1.03_16. Severní 
stěna, pohled od 
jihu.

1.03_18. Severní stěna, 
východní část se seg-
mentovým obloukem 
(1.03_F) pohled od jihu.

1.03_17. Severní stěna, západní část s komínovým 
tělesem (1.03_E) pohled od jihu.
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Východní stěna:
• Postavena z opukového kamene a pálených cihel, ve spodní 
části zbytky omítek.
• V ose je prolomen obdélný vstupní otvor D7 1.03_01 do pro-
storu 1.02

Dveře D7 1.03_01:
• Na vnitřním líci prolomený vstup obdélného tvaru, široké 
přímé špalety vyzděné z cihelného zdiva mají dřevěné oblož-
ky členěné na tři nestejně velké kazety. Nad vstupem vyzděn 
segmentový cihelný vylehčovací oblouk, formát cihel 6-7x15 
cm(1.03_G).
• Otvor vyplňovaly jednokřídlé dveře, které byly zavěšeny na 
zapuštěných závěsech s kuželovým ukončením s kuličkou. 
• Na vnějším líci je segmentově ukončená nika s špaletami ro-
zevírajícími se do místnosti 1.02. Špalety vyzděny z lomového 
kamene, omítnuty.  
Časové určení: Použité závěsy odpovídají druhé polovině 19. století

Podlaha:
• Pod vrstvou suti nelze identifikovat.

Strop:
• Veškeré horizontální konstrukce zanikly. 

1.03_23. Východní stěna, detail vylehčovacího 
oblouku (1.03_G) pohled od jihozápadu.

1.03_19. Východní stěna se vstupním otvorem 
D7 1.03_01, pohled od severozápadu.

1.03_21. Vstupní otvor D7 1.03_01, 
pohled od východu z místnosti 1.02.

1.03_22. Vstupní otvor D7 1.03_01, 
detail deštění, pohled od jihozápadu.

1.03_20. Vstupní otvor D7 1.03_01, 
pohled od jihozápadu.

1.03_24. Vstupní otvor 
D7 1.03 závěsu, detail 
závěsu, pohled od jiho-
západu.
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Celková situace:
• Místnost situována v západním části západního dílu jižního traktu. 
• Původně tvořila s místností 1.03 jeden celek, který byl rozdělen příčkou 
při adaptaci domu v roce 1935 (viz plánová příloha č. 4)

Jižní stěna:
• Postavena z opukového kamene pojeného vápennou maltou, na východ-
ní straně zbytky vápenných omítek. Koruna zdiva ve značném stupni de-
gradace.
• Na vnějším líci prolomena jedním okenním otvorem O10 1.04_02, který je 
shodný s okenním otvorem v místnosti 1.03 (viz list 1.03_01 a 1.03_2).
• Podobně jako v případě okenního otvoru O10 1.03_01 je západní špale-
ta je vyzděna z tesaných kamenných kvádrů s červeným nátěrem. Zdivo 
z opukového kamene ve spodní partii nahradilo původní kamenné sedát-
ko (1.03_B). Tuto úpravu měla zřejmě i východní špaleta, která zanikla 
při rozšíření okenní niky východním směrem. Stávající východní špaleta 
využila druhotně kamenné kvádry původní špalety (1.03_A). Po západ-
ní straně okenní niky je stěna opatřena cihelnou plentou, formát cihel 
26,5x6,5 cm (1.03_C). 
• Nad okenním otvorem nálezová situace 1.04_C, pod vrchní omítko-
vou vrstvou sahající až k rámu okna, jsou spodní spodní vrstva s nátěry, 
které naznačují odlišný rozměr a tvar staršího otvoru (viz dělící čára na 
obr. 1.04_06). 
• Západně od okna je stěna opatřena plentou vyzděnou z cihel různých 
formátů (1.04_D).
• Východně od okna jsou nad příčkou mezi 1.03 a 1.04 ve zdivu druhotně 
použité kamenné kvádry (1.04_E). Jejich pozice odpovídá nálezovým  si-
tuacím E.01_H a E.01_G, viz list E.01_05. Jejich použití je pravděpodob-
ně druhotné a souvisí patrně s úpravou klenebních oblouků  nad okny. 

1.04

O101.04_02

1.04_A

1.0
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D
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1.04_C

1.04_E

1.04_F

1.04_02. Jižní stěna, okenní otvor 
O10 1.04_01, východní špaleta s 
nálezovou situací 1.04_A, pohled 
od severozápadu.

1.04_03. Jižní stěna, okenní otvor 
O10 1.04_01, východní špaleta s 
nálezovou situací 1.04_A, pohled 
od severozápadu.

1.04_04. Jižní stěna, okenní otvor 
O10 1.04_01, západní špaleta s 
nálezovou situací 1.04_B, pohled 
od severovýchodu.

1.04_05. Jižní stěna, okenní otvor 
O10 1.04_01, západní špaleta s 
nálezovou situací 1.04_B, pohled 
od severovýchodu.

1.04_01. Jižní stěna a okenní otvor O10 1.04_01, 
pohled od severu.
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1.04_06. Jižní stěna, okenní otvor O10 1.04_01, nálezová situa-
ce 1.04_C, pohled od severovýchodu.

1.04_07. Jižní stěna, dozdívka z cihel různých formátů západ-
ně od okna (1.04_D),  pohled od severu.

1.04_08. Jižní stěna, druhotně použité 
kamenné ostění oken (1.04_E), pohled od 
severu z místnosti 1.04.

1.04_09. Jižní stěna, druhotně použité kamenného ostění oken 
(1.04_E), pohled od severovýchodu z místnosti 1.03.

1.04_10. Jižní stěna, druhotně použité kamenné ostění oken 
(1.04_E), pohled na situaci z exteriéru od jihu.

omítka s vápenným nátěrem

jádrová omítka
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Západní stěna:
• Postavena z opukového kamene pojeného vápennou maltou. Větší, především spodní, část je omítnuta vápennou omít-
kou se zbytky několika vrstev nátěrů.
• Není členěna žádným otvorem.
• Na severní straně je stěna dorovnávána silnější vrstvou omítky s úlomky bobrovek (1.04_E). 
• Koruna je dozděna několika řadami cihel, ve kterých se dochovaly kapsy po stropních trámech (1.04_F).

Severní stěna:
• Postavena z opukového kamene pojeného vápennou maltou s místy užitou cihlou. Ve spodní části omítnuta vápennou 
omítkou s pozůstatky několika vrstev nátěrů. 
• Není členěna žádným otvorem.

Východní stěna:
• Postavena po roce 1935 (viz plánová příloha č. 4), omítnuta vápennou omítkou.
• Prolomena jedním vstupním otvorem obdélného tvaru s přímými špaletami, bez výplně.

Podlaha:
• Pod vrstvou suti nelze identifikovat.

Strop:
• Veškeré horizontální konstrukce zanikly. 

1.04_12. Západní stěna, kapsa po stropních trámech 
(1.04_F), pohled od jihovýchodu.

1.04_11. Západní stěna, pohled od východu.

1.04_13. Západní stěna, druhotně použité úlomky bobro-
vek (1.04_E), pohled od východu.

1.04_14. Severní stěna, pohled od jihu.
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Celková situace: 
• Místnost zaujímá západní díl severního traktu. 

Jižní stěna:
• Stěna byla postavena z opukového kamene pojeného vápennou maltou. Většina stěny je zřícena.
• V dochované dolní části jsou zklenuty dva cihelné (formát cihel záklenku  13x6,5 cm) oblouky (1.05_A). Zřejmě se 
jedná o pozůstatky topenišť černé kuchyně, které stavebně historický průzkum v těchto místech předpokládá.

Západní stěna:
• Postavena z opukového kamene pojeného vápennou maltou. Na jižní straně je stěna na vnějším líci prolomena dvěma 
otvory, které mají společný cihelný vylehčovací oblouk (1.05_B).
• Jižní otvor představuje obdélný vstup  D8 1.05_01, který komunikačně souvisel s dnes již neexistující pavlačí. Jižní pří-
má špaleta vstupu je vyzděna z opukových kvádrů, severní má kamennou spodní část, horní je vyzděna z cihel. Záklenek 
je cihelný. Vstup pravděpodobně vyplňovaly jednokřídlé dveře zavěšené na vnějších kovaných závěsech, což naznačuje 
dochovaná stěžej na severní straně vstupu (1.05_C). 
• Severně od vstupu je na vnějším líci prolomen segmentově klenutý okenní otvor O11 1.05_01. Otvor s přímým ci-
helným záklenkem má severní špaletu vyzděnou z cihel, jižní je společná se vstupem. Nika s dovnitř se rozevírajícími 
špaletami je ukončena cihelným segmentovým záklenkem. Severní špaleta je vyzděna z opukových kvádrů, jižní z cihel. 
Výplň okna se nedochovala. 
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D 8 1.05_01

O121.05_01

O131.05_01

1.05_A
1.05_B

1.05_C

1.05_D

1.05_01. Jižní stěna, segmentové záklenky (1.05_A), 
pohled od severovýchodu.

1.05_02. Jižní stěna, segmentové 
záklenky (1.05_A), pohled na vý-
chodní od severovýchodu.

1.05_03. Západní stěna, 
vstupní otvor D8 1.05_01 a 
okenní otvor O11 1.05_01, 
nad otvory cihelný vyleh-
čovací oblouk (1.05_B), 
pohled od východu.

1.05_04. Západní stěna, vstupní otvor D8 1.05_01 a 
okenní otvor O11 1.05_01, nad otvory cihelný vylehčo-
vací oblouk (1.05_B), pohled z exteriéru od západu.
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• V severní části stěny je na vnějším líci prolomen obdélný okenní otvor O12 1.05_01.
Okenní otvor O12 1.05_01:
• Okenní otvor obdélného tvaru s přímým záklenkem. Ostění otvoru i přímý záklenek jsou cihel-
né. Na vnějším i vnitřním líci dochovány okenní rámy, na vnějším zapuštěné závěsy s kuličkami 
na kuželovém zakončení. Na vnitřním rámu byla křídla osazena na kované háky.
• Nika s dovnitř se rozevírajícími špaletami je ukončena cihelným segmentovým záklen-
kem. Špalety jsou vyzděny z opukových hrubě opracovaných kvádrů. 
Časové určení: Závěsy na vnějším rámu s kuličkovým zakončením odpovídají 2. polovině 
19. století, závěsy na vnitřních rámu byly používány v druhé polovině 18. století, nelze však 
vyloučit druhotné použití.
• Po severní straně otvoru se dochovaly omítky s nátěry.

1.05_07. Západní stěna, 
vstupní otvor D8 1.05_01, 
detail stěžeje (1.05_C), pohled 
z exteriéru od západu.

1.05_05. Západní 
stěna, vstupní 
otvor D8 1.05_01, 
pohled od západu.

1.05_06. Západní stěna, vstup-
ní otvor D8 1.05_01, detail 
vypínače osvětlení, pohled z 
exteriéru od západu.

1.05_08. Západní stěna, vstupní 
otvor D8 1.05_01 a okenní otvor 
O11 1.05_01, nad otvory cihelný 
vylehčovací oblouk (1.05_B), 
pohled od východu.

1.05_09. Západní stěna s okenním otvorem 
O12 1.05_01, pohled od východu.

1.05_10. Západní stěna, okenní otvor O12 1.05_01, 
pohled od východu.

1.05_11. Západní stěna, okenní 
otvor O12 1.05_01, detail závě-
su, pohled od východu.

1.05_12. Západní 
stěna, okenní otvor 
O12 1.05_01, po-
hled z exteriéru od 
jihovýchodu.

1.05_13. Západní 
stěna, okenní otvor 
O12 1.05_01, detail závě-
su, pohled z exteriéru od 
jihovýchodu.



prvek: O13 1.05_01

stěna
SZJ

podlaha
strop V

Žatec

místnost: 1.05

patro

list č. 1.05_03vypracoval: Tomáš Brož
spolupracovali:
Jaroslav Skopec
Michael Rykl

DOKUMENTACE, DIGITALIZACE A PREZENTACE OHROŽENÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

stav ke dni: květen 2014

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště
v Ústí Nad Labem

dům č.p. 102

1.04

1.05 1.06 1.07

1.01

1.021.03

•Severní stěna:
• Postavena z opukového kamene pojeného vápennou maltou, dochovány fragmenty omítky s několika vrstvami nátěrů. 
• Zhruba v ose je prolomena okenním otvorem O13 1.05_01.

Okenní otvor O13 1.05_01:
• Okenní otvor obdélného tvaru prolomený na vnějším líci s kamenným ostěním po stranách, přímý překlad se nedocho-
val. Profilace ostění se již nedá určit, lze ale předpokládat jednoduché okosení a pozdně gotický původ. 
• Okenní nika na vnitřním líci s nepravidelně se rozevírajícími špaletami (východní je takřka kolmá) je ukončena přímým 
trámovým překladem z několika trámů, které jsou omítnuty na rákos. Špalety jsou vyzděny z opukových kvádrů s cihel-
nými dozdívkami.  
• Okenní výplně se nedochovaly.

1.05_14. Severní stěna s okenním otvorem 
O13 1.05_01, pohled od jihu.

1.05_15. Severní stěna, 
okenní otvor O13 1.05_01, 
pohled od jihu.

1.05_16. Severní 
stěna, okenní otvor 
O13 1.05_01, detail 
přímého překladu, 
pohled od jihu.

1.05_17. Severní stěna, okenní otvor 
O13 1.05_01, pohled z exteriéru od jihu.

1.05_18. Severní stěna, okenní 
otvor O13 1.05_01, detail kamen-
ného ostění, pohled z exteriéru 
od jihu.
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Východní stěna:
• Postavena z opukového kamene pojeného vápennou maltu, téměř bez omítek.
• Na jižní straně byla stěna prolomena jedním vstupním otvorem. V tomto místě je stěna téměř celá zbořena, dochoval se 
pouze fragment jižní stojky portálu P4 1.01_01 viz list 1.01_01).
• Na severním konci stěny se nachází zazděný obdélný vstup do místnosti P.06. Zazdívka je tvořena drobnějšími opuko-
vými kameny tvořící pravidelnější vazbu (1.05_D). 

Podlaha:
• Všechny horizontální konstrukce zanikly. 

Strop:
• Veškeré horizontální konstrukce zanikly. 

1.05_19. Východní stěna, severní část, barevně vyznačené zdivo zazděné-
ho vstupu do 1.06 (1.05_E), pohled od západu.

1.05_20. Východní stěna, jižní část, pohled od severozápadu.

1.05_21. Východní stěna, severní část, spára 
mezi severní stěnou a zdivem zazděného vstupu, 
pohled od jihozápadu.
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1.06

O141.06_01

1.06_B

1.
06

_A

1.06_D

1.06_01. Jižní stěna, pohled od severu.

1.06_02. Jižní stěna, 
detail koruny zdiva 
(1.06_B), pohled od 
severu.

1.06_03. Jižní stěna, řez stěnou 
(1.06_A), pohled od severovýchodu.

1.06_04. Jižní stěna, řez stěnou - detail 
(1.06_A), pohled od severovýchodu.

1.06_05. Jižní stěna, 
situace 1.06_C, 
pohled od severozá-
padu.

1.06_07. Jižní stěna, situace 1.06_C, 
pohled od severozápadu.

1.06_06. Jižní stěna, situace 
1.06_C, pohled od západu.

Celková situace:
• Místnost situovaná ve středním dílu severního traktu. 

Jižní stěna:
• Postavena z cihel formátu 6,5-7x11,5-12x25,5-26 cm na tzv. gotickou 
vazbu. Mezi dvěma líci cihel je vyplněna drobným lomovým kamenem a 
vápennou maltou (1.06_A). Koruna dochované části stěny je z opukových 
hrubě opracovaných kvádrů (1.06_B).
• Na východní straně byla stěna na vnějším líci prolomena jedním obdél-
ným vstupním otvorem, který byl rámován kamenným ostěním, z něhož se 
dochovala pouze východní stojka. Ze vstupní niky se dochovala pouze vý-
chodní přímá špaleta tvořená cihelným zdivem (cihly formátu 6,5-7x11,5-
12x25,5-26 cm) s kletovanou omítkou, která byla napekována (1.06_C). ). 
Vzhled otvoru, který místnost zpřístupňoval z bývalé pavlače, kolem roku 
1900 je na obr. P..01_44 (Muzeum Žatec inv. č. Fn-52). 
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Západní stěna:
• Postavena z opukového zdiva pojeného vápennou maltou. Neomítnuta.
• V jižní části je zdivo cihelné.
• Přibližně 60 cm pod korunou zdiva probíhá stěnou zazděné dřevěné prkno (1.06_D).
• Na severním konci stěny se nachází zazděný obdélný vstup do místnosti P.05. Zazdívka je tvořena drobnějšími opuko-
vými kameny tvořící pravidelnější vazbu (viz list 1.05_04).
 Ve spodní části kapsy po stropních trámech.

Východní stěna:
• Většina stěny zbořena. Dochované části jsou z opukového kamene doplněné cihlami.

• Podlaha:
• Veškeré horizontální konstrukce zanikly. 
Strop:
• Veškeré horizontální konstrukce zanikly. 

1.04

1.05 1.06
1.07

1.01

1.021.03

1.06_08. Západní stěna, jižní část, barevně vyznačena část vyzděná z 
cihel, pohled od východu.

1.06_10. Západní stěna, detail zazděného prkna (1.06_D), 
pohled od východu.

1.06_09. Západní stěna, severní část, barevně vyznačený zazděný 
vstup do 1.05, pohled od východu.

1.06_16. Východní 
stěna, pohled od 
jihozápadu.
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Severní stěna:
• Postavena z opukového kamene pojeného vápennou maltou. Převážná část východní třetiny stěny zanikla. 
• V západní polovině stěny je prolomen okenní otvor O14 1.06_01.
• Po západní straně otvoru je dochována starší pekovaná omítka, která byla převrstvena omítkou původně s modrým 
nátěrem zachovaným po východní straně otvoru.
Okenní otvor O14 1.06_01:
• Okenní otvor prolomen na vnějším líci, ostění z lomového kamene, téměř přímý záklenek vyzděn z cihel. Na vnitřní 
straně otvoru dochován okenní rám. Okno bylo dvojité dvoukřídlé, obě křídla se otevírala do místnosti. Křídla (nedocho-
vala se) byla zavěšena na zapuštěných závěsech s kuželovým zakončením s kuličkou. Jištěna byla dvěma půlobrtklíky.
• Okenní nika s dovnitř se rozevírajícími špaletami vyzděnými z opuky je ukončena cihelným segmentovým záklenkem.
• Časové určení: Použité závěsy odpovídají 2. polovině 19. století.

1.06_11. Severní stěna s okenním 
otvorem O14 1.06_01, pohled od jiho-
východu.

1.06_12. Severní stěna, okenní otvor 
O14 1.06_01, pohled od jihu.

1.06_13. Severní stěna, okenní otvor 
O14 1.06_01, detail záklenku, pohled od jihu.

1.06_14. Severní stěna, okenní otvor 
O14 1.06_01, detail horních závěsů 
západních křídel, pohled od jihu.

1.06_15. Severní stěna, okenní otvor 
O14 1.06_01, detail spodních závěsů 
východních křídel a lavičníku, pohled 
od jihu.
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Celková situace: 
• Místnost umístěná ve východním dílu severního traktu.

Jižní stěna:
• Vyzděna z cihel formátu 6,5-7x11,5-12x25,5-26 cm na tzv. gotickou vazbu. 
Neomítnuta. Ve východní polovině stěny nasedá na cihly zdivo z lomového 
opukového kamene.
• Na západní straně prolomena obdélným vstupním otvorem D5 1.01_01 (po-
drobněji viz list P.01_09). 

Západní stěna:
• Většina stěny zbořena. Dochované části jsou z opukového kamene doplněné 
cihlami.

1.04

1.05 1.06 1.07

1.01

1.021.03

1.07

1.07_01. Jižní stěna, pohled od severu.1.07_02. Jižní stěna, východní část, pohled od severozápadu.

1.07_03. Jižní stěna, východní část, detail polokřížové či tzv. 
gotické vazby, pohled od severu.

1.07_04. Západní 
stěna, pohled od 
východu.
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Severní stěna:
• Postavena z opukového kamene pojeného vápennou maltou. Bez omítek. Nad úrovní parapetu okenního otvoru je stěna 
v celé šířce zbořena. 
• Stěna byla na vnějším líci prolomena okenním otvorem, dochovala se pouze část niky pod parapetem. 

Východní stěna:
• Postavena z opukového kamene, omítnuta hrubou vápeno-cementovou omítkou. Není prolomena žádným otvorem.

Podlaha:
• Veškeré horizontální konstrukce zanikly.
Strop:
• Veškeré horizontální konstrukce zanikly.

1.04

1.05 1.06 1.07

1.01

1.021.03

1.07_05. Severní stěna, dochované pozůstatky v západní části, pohled od jihu.

1.07_06. Východní stěna, severní část, pohled od jihozápadu.
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v Ústí Nad Labem
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Celková situace:
• Jednoramenné segmentovou valenou klenbou zaklenuté schodiště stou-
pající ze sklepa S.02 do místnosti P.02. 
Jižní stěna:
• V celé šíři přechází v místnost P.02.
Západní stěna:
• Vystavěna z většinou neomítnutého opukového kamene na vápennou 
maltu.
• Na jižní straně je prolomena obdélným otvorem po stranách lemovaným 
druhotně použitým kamenným ostěním s trámovým překladem (nálezová 
situace S.01_ A). Na otvor navazuje širší segmentově klenutá nika, která je 
v horní části rozdělena přímím cihelným překladem na dvě části. Stěny niky 
jsou omítnuty. Na niku navazuje na druhém líci stěny zazděný půlkruhově 
klenutý otvor (viz list P.03_02).
Severní stěna:
• Z neomítnutého opukového kamene kamene na vápennou maltu.
• Na vnitřním líci prolomena jedním segmentově klenutým otvorem rá-
movaným kamenným ostěním do prostoru S.02 (profil viz list S.01_02). 
Na lícové straně polodrážka, otvor byl uzavírán dveřmi (pravděpodobně 
dvoukřídlými) zavěšenými na kovaných stěžejích na  (jsou na obou stra-
nách stojek portálu). Nika na vnějším líci je zaklenuta cihelnou segmento-
vou klenbou.  Špalety rozevřené do místnosti S.02 jsou vyzděny z opuky.
Východní stěna:
• Z neomítnutého opukového kamene.
• Na jižní straně je členěna půlkruhově klenutým cihelným portálkem, roz-
měry cihel 6,5x11,5-12x26-25,5 cm, (S.01_B). V hloubce nika s fošno-
vým překladem, východní stěna niky s dřevěným bedněním. Podle SHP z 
roku 1992 se v bývalé síni (P.01) nacházely stopy po průchodu do prostoru 
S.01, dnes jsou však nezřetelné.
         Podlaha:

• Kamenné pískovcové stupně schodiště jsou podlo-
ženy cihlami.
Strop:
• Zaklenut segmentovou valenou klenbou z lomového 
opukového kamene, torzovitě dochovány otisky pr-
ken šalování.

S.01

S.01_A

S.01_B

S.01_01. Vstup do prostoru schodiště do sklepů (S.01) z 
místnosti P.02, pohled od jihu.

S.01_02. Pohled na klenbu schodiště a 
od severu.

S.01_04. Západní stěna, trámový překlad nad 
otvorem niky v západní stěně (S.01_A), pohled 
od severovýchodu.

S.01_03. Západní stěna, otvor niky, pohled 
od severovýchodu.
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S.01_06. Východní stěna, částečně zazděná 
půlkruhově ukončená nika (S.01_B), pohled od 
severozápadu.

S.01_05. Východní stěna, na levé straně nika 
(S.01_B), pohled od severozápadu.

S.01_07. Východní stěna, 
dřevěný překlad a část 
zadní stěny niky, pohled od 
západu.

S.01_08. Severní stěna se 
vstupním otvorem do míst-
nosti S.02, pohled od jihu.

S.01_09. Severní stěna, detail 
horní stěžeje na západní 
straně vstupu do S.02, pohled 
od východu.

S.01_10. Severní stěna, detail 
horní stěžeje na východní 
straně vstupu do S.02, pohled 
od jihozápadu.
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Celková situace:
• Obdélný hloubkově orientovaný prostor situovaný 
severně od schodiště S.01. 

Jižní stěna:
• Z neomítnutého opukového kamene na vápennou 
maltu, nad vstupem částečně dochovaná hrubá omít-
ka.
• Na východní straně je na vnějším líci prolomen seg-
mentově klenutý otvor (viz list S.01_01). Špaleta na 
vnitřním líci s mírně rozevřenými špaletami vyzdě-
nými  z opuky je ukončena cihelným segmentovým 
obloukem, formát cihel 6,5x11,5-12x26-25,5 cm 
(S.02_A). K otvoru stoupá pískovcové schodiště se 
dvěma kamennými stupni.

Západní stěna:
• Větší část vystavěna z lomového zdiva na vápennou 
maltu. Na jižní straně kámen přechází v cihelné zdi-
vo. Torzálně dochované hrubé omítky.
• Na jižní straně je prolomena obdélným segmentově 
ukončeným otvorem. Špaleta i klenba jsou vyzděny 
z cihel o rozměru 6,5-7x17-18x26 cm (S.02_B). Ot-
vor byl vytvořen dodatečně, o čemž svědčí spára mezi 
původním kamenným zdivem a cihelným severně od 
otvoru (S.02_C). 

S.02_01. Jižní stěna, pohled od severu.

S.02

S.02_A

S.02
_D

S.02_C

S.02_B

S.02_E

S.03
S.04

S.05

S.01

S.02

S.02_02. Jižní stěna, detail vstupu 
se schodištěm, pohled od severu.

S.02_04. Západní stěna, detail 
vstupu, pohled od východu.

S.02_03. Západní stěna, 
vpravo žlutou čarou vyznačena 
spára mezi cihelným a kamen-
ným zdivem (S.02_C), pohled 
od severovýchodu.
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Severní stěna:
• Vystavěna z neomítnutého opukového kamene pojeného vápen-
nou maltou.
• Není členěna žádným otvorem.

Východní stěna:
• Z neomítnutého opukového kamene pojeného vápennou maltou. 
• Na severní straně je stěna na vnitřním líci prolomena jedním 
obdélným segmentově klenutým otvorem. Špalety otvoru jsou ka-
menné, klenba cihelná, rozměry cihel 6,5-7x11,5-12x26-26,5 cm 
(S.02_D). Obdélná nika otvoru na straně místnosti S.03 má seg-
mentový záklenek přecházející přímo v klenební výseč. V jižní 
špaletě je zazděn dřevěný trámek (S.02_E). Jižně od vstupního ot-
voru je zdivo z poměrně masivních horizontálně kladených kamenů, 
severně od otvoru jsou použity kameny drobnějších rozměrů.

Podlaha:
• Podlahu tvoří udusaná hlína se zbytky opadaných omítek.

Strop:
• Prostor je zaklenut půlkruhovou valenou kamennou klenbou s 
poměrně rozsáhlými zbytky omítky se stopami po bednění. 

S.02_05. Severní stěna, pohled od jihu.

S.02_06. Východní stěna se vstupním otvorem ,do místnosti S.03, pohled od 
jihozápadu. 

S.02_07. Východní stěna, detail zazdě-
ného trámku (S.02_E) v jižní špaletě 
vstupního otvoru do místnosti S.03, 
pohled od severozápadu..
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územní odborné pracoviště
v Ústí Nad Labem

dům č.p. 102

Celková situace:
• Obdélný prostor hloubkově orientovaný, situovaný ve východní 
části sklepa. Všechny stěny jsou z opukového kamene s fragmen-
tárně dochovanými zbytky omítek.

Jižní stěna:
• Z opukového kamene na vápennou maltu. Prolomena větracím 
okénkem umístěným v ose pod klenbou (viz list E.01_01). Přímé 
špalety i záklenek okna jsou cihelné.

Severní stěna:
• Z opukového kamene na vápennou maltu. 
• V ose stěny je kamenné zdivo odlišného charakteru než okolní. 
Uvnitř této anomálie zřetelný obrys cihelného zdiva  vyplňující 
původní severní vstup do místnosti (S.03_C).

S.03

S.03_F

S.03_B

S.03_D

S.03_E

S.03_C

S.03_A

S.03_01. Jižní stěna, pohled od severu. S.03_07. Severní stěna, pohled od jihu.

S.03_02. Jižní stěna, detail větracího 
okénka, pohled od severu.

S.03_08. Severní stěna, 
barevně zvýrazněný 
detail cihlou vyplně-
ného vstupního otvoru 
(S.03_C), pohled od jihu.
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S.04
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S.01

S.02
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podlaha
strop V
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stav ke dni: květen 2014

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště
v Ústí Nad Labem

dům č.p. 102

Západní stěna:
• Vystavěna z lomového kamene pojeného vápennou maltou.
• Na severní straně na vnějším líci prolomena jedním obdélným 
vstupním otvorem do místnosti S.02. Vzhledem k odlišné výšce 
obou prostor stoupá ke vstupu kamenné pískovcové schodiště 
(stupně jsou podobně jako v místnosti S.01 podloženy cihlami). 
Nad vstupem málo zřetelná obdélníková výseč. 
• Jižní stojku tvoří kamenné ostění, severní je vyskládána z lo-
mového zdiva, segmentový oblouk je cihelný (rozměry cihel viz 
list S.02_02). Mělké přímé špalety včetně klenutí jsou z lomo-
vého kamene. 
• V severní stojce na vnějším líci dochováno torzo kovaného 
pásového závěsu (S.03_A) zavěšeného v kované stěžeji zatlu-
čené do kamene. Spodní závěs je zatlučen do dřevěného hranolu 
zazděného do zdiva (S.03_B).

Východní stěna:
• Z lomového kamene na vápennou maltu.
• Nečleněna žádným otvorem.

Podlaha:
• Udusaná hlína.

Strop:
• Místnost je zaklenuta kamennou plnou valenou klenbou se zře-

telnými otisky po šalovacích prknech 
(šířka 30-40 cm). Na severním konci 
západní strany je klenba prostoupena 
obdélnou výsečí nad vstupem. Klen-
ba je rozdělena třemi technologickými 
spárami, první  je 200 cm (S.03_D), 
druhá 450 cm (S.03_E) a třetí 810 cm 
od severní stěny (S.03_F).

S.03_03. Západní stěna, pohled od severovýchodu.

S.03_04. Západní stěna, vstupní otvor a scho-
diště do místnosti S.02, pohled od východu.

S.03_05. Západní stěna, detail závěsu zavěšeného 
ve stěžeji ukotvené v kameni (S.03_A), pohled od 
jihovýchodu.

S.03_06. Západní stěna, 
detail závěsu zavěšené-
ho ve stěžeji ukotvené 
v dřevěném trámku 
(S.03_B), pohled od 
jihovýchodu.

S.03_09. Klenba, detail 
otisku šalovacích prken,  
(S.03_B), pohled od 
severozápadu.
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územní odborné pracoviště
v Ústí Nad Labem
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Celková situace:
• Prostor spojující místnost S.02 s prostorem 
S.05. 

Jižní stěna:
• Vyzděna k kamenného zdiva, neomítnuta.
• Prakticky přes celou šíři je prolomen půlkru-
hově klenutý kamenný portál do místnosti S.05. 
Podrobněji viz list S.05_01.

Západní stěna:
• Z větší části postavena z cihelného 
zdiva s běhounovou vazbou (rozměry 
cihel 6,5-7x17-18x26 cm). V jižní části je 
zdivo kamenné (S.04_A), viz snímek číslo 
S.04_02).
• Nečleněna žádným otvorem.

S.04
S.04_A S.04_B

S.04_01. Jižní stěna, rubová strana portálu, pohled od 
jihu. 

S.04_02. Západní stěna, žlutou  čarou vyznačen předěl mezi kamenným a cihel-
ným zdivem (S.04_A) , pohled od severozápadu.
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v Ústí Nad Labem

dům č.p. 102

Severní stěna:
• Vystavěna z neomítnutých cihel o stejném rozměru jako v západní stěně.
• Stěna je prolomena mělkou segmentově klenutou nikou. 

Východní stěna:
• Severní část kolem otvoru do místnosti S.02 je postavena z neomítnutých 
cihel (rozměr viz západní stěna). V jižní polovině cihelné zdivo přechází do 
lomového kamene (S.04_B), rovněž neomítnutého. Oba materiály jsou pojeny 
vápennou maltou.
• Kromě vstupu do S.02 (viz list S.02_01) není prolomena žádným otvorem.

Podlaha:
• Z větší části udusaná hlína, pod vstupem do S.02 pět kamenných stupňů. 

Strop:
• Celý prostor je zaklenut valenou segmentovou neomítnutou cihelnou klenbou, 
rozměry cihel jsou 6x24 cm. 

S.03
S.04

S.01

S.05

S.02

S.04_03. Severní stěna, pohled od jihu.

S.04_04. Severní stěna a část východní stěny 
se vstupním otvorem do S.02, pohled od 
jihozápadu.

S.04_05. Východní stěna, žlutou čarou vyme-
zen předěl mezi kamenným a cihelným zdivem 
(S.04_B), od jihozápadu.

S.04_06. Klenba, pohled od jihu.
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stav ke dni: květen 2014

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště
v Ústí Nad Labem

dům č.p. 102

Celková situace:
• Místnost obdélného půdorysu situovaná v jihozápadní části 
sklepa.

Jižní stěna:
• Z opukového kamene pojeného vápennou maltou. Neomít-
nutá.
• Pod vrcholnicí je prolomena obdélným větracím oknem (viz 
list E.01_04). Jeho přímé špalety jsou vyzděny z cihelného 
zdiva, formát cihel 7x13,5x28,5 cm (S.05_A). Přímý překlad 
je z ocelových traverz, mezi kterými jsou položeny cihly.
• Pod oknem je ve stěně mělká nika s cihelným segmentovým 
záklenkem, cihly mají formát 6x24 cm, třetí rozměr nebylo 
možné změřit (S.05_B).

Západní stěna:
• Z lomového kamene pojená vápennou maltou. Bez otvorů.

Východní stěna:
• Z lomového kamene pojená vápennou maltou. Bez otvorů.

S.04

S.05

S.01 S.03

S.02

S.05

S.05_B S.05_A

S.05_C

S.05_01. Jižní stěna, pohled od severu.

S.05_03. Jižní stěna, 
větrací okno pod klenbou 
s cihelnou špaletou a 
záklenkem (S.05_A), 
pohled od severu.

S.05_02. Jižní stěna, cihelný záklenek v západní části stěny,  
pohled od severu.

S.05_04. Západní stěna, pohled od severovýchodu.
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územní odborné pracoviště
v Ústí Nad Labem

dům č.p. 102

Severní stěna:
• Vystavěna z opukového kamene, neomítnuta.
• Na východní straně je stěna prolomena portálem P1 S.05_01 (S.05_C).
• Západně od portálu je stěna členěna mělkou nikou s cihelným záklenkem. 
Nika je na východní straně narušena přizdívkou portálu, je proto pravděpo-
dobné, že portál osazen dodatečně.
Portál P1 S.05_01:
• Pískovcový portál s půlkruhovým záklenkem. Stojky jsou sesazeny ze 
dvou dílů, přičemž spodní díl je dvakrát delší než díl horní. Záklenek je 
sesazen ze tří částí. 
• Lícová strana směřující k jihu nese jednoduše okosenou hranu (profil viz 
níže) vybíhající z diagonálně sklopených trojúhelných  náběžných štítků.
• Rubová strana směřující k severu je pravoúhlá bez polodrážky.
• Otvor byl pravděpodobně uzavírán z rubové strany, na východní stojce 
jsou stopy po kovaných závěsech.
Podlaha:
• Podlaha je tvořena udusanou hlínou s příměsí valounů.
Strop:
• Celý prostor je zaklenut plnou valenou klenbou s nízko posazenými pat-
kami. Větší část klenby je z lomového opukového kamene, v pásu kolem 
vrcholnice (cca 2 m široký)  je klenba složena z cihel (formát 6x24 cm). 
Na klenbě pozůstatky omítky.

S.05_09. Severní stěna, detail niky západně 
od portálu, pohled od jihozápadu.

S.05_05. Severní stěna, pohled od jihu.

S.05_10. Klenba, pohled od severu.

S.05_06. Severní stěna, portál 
P1 S.05_01, lícová strana, pohled od 
jihu.

S.05_07. Severní stěna, 
portál P1 S.05_01, 
rubová  strana, pohled 
od severu.

S.05_08. Severní stěna, portál 
P1 S.05_01, lícová strana, 
detail okosení a náběžné-
ho štítku východní stojky, 
pohled od jihozápadu.

0 5 10 cm

0
5

10
cm

Profil západní 
stojky portálu 
P1 S.05_01.



přízemí

řezsituace

Ebel, Muk: Žatec č.p. 102, SURPMO 1992

plánové přílohy 

pohled půdorys

dům č.p. 102

podrobnosti: květen 2014

Tomáš Brož
Jaroslav Skopec, Michael Rykl

DOKUMENTACE, DIGITALIZACE A PREZENTACE OHROŽENÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

květen 2014

stav konstrukcí k:

vypracoval:

spolupracovali:

stav ke dni:

archiv SHP NPÚ ú.o.p 
v Ústí nad Labem

číslo přílohy:

01
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patro

řezsituace

Ebel, Muk: Žatec č.p. 102, SURPMO 1992

plánové přílohy 

pohled půdorys
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sklep

řezsituace

Ebel, Muk: Žatec č.p. 102, SURPMO 1992
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situace, půdorys a řez dotčených části

řezsituace

Gütner, F.: plán utilitární úpravy síně a přilehlých prostor, 
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