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I. ÚVOD 

 

Stavebněhistorický průzkum domu čp. 15 ve Zlatých Horách byl zpracován na 

objednávku majitelů, manželů Hanákových jako podklad pro připravované úpravy objektu 

a jeho další využití. 

Dům byl literaturou prezentován jako fara, ale podle pramenů byl  v 18. století 

postaven či přestavěn z poustky jako hájovna. 

Prameny k domu jsou roztroušeny po více institucích. Jako zásadní pro určení domu 

se ukázaly zápisy v pozemkových knihách. Historická ikonografie takřka chybí, z  domu je 

na starších vedutách a historických fotografiích zachycena jen střecha. Bohatou 

fotodokumentaci oprav z 90. let 20. století pořídil dřívější majitel objektu Bohumil 

Chrastina a při prodeji domu ji předal Tomáši Hanákovi.  

Současně se zpracováním stavebněhistorického průzkumu probíhaly další 

předprojektové práce a práce týkající se údržby a obnovy památky. Majitelé tak ochotně 

vyklidili pro pořizování dokumentace starou černou kuchyni ve středním traktu domu a 

soubor novověkých kamnových kachlí nalezených na půdě.  

Všechny části domu byly v  době zpracovávání SHP přístupné.  

Vzorky pro dendrochronologické datování byly odebrány z  krovu domu.  

Při práci byla uplatněna současná metodika doporučená pro stavebně historický 

průzkum
1
 vydaná NPÚ v Praze v roce 2015, nálezové situace jsou dokumentovány v 

souladu s metodikou doporučenou pro operativní dokumentaci historických staveb
2
. 

Aktualizované zaměření bylo pořízeno v roce 2020 současně s SHP. 

V průběhu provádění SHP byla pořizována rozsáhlá fotodokumentace zhotovená 

digitální cestou uložená ve formátu JPG. Fotografická dokumentace, má – li být úplná a 

má – li mít požadovanou výpovědní hodnotu, je příliš početná, než aby ji bylo možno 

přiložit k SHP v tištěné podobě. Z těchto důvodů je fotodokumentace vytištěna pouze ve 

výběru a ostatní fotografie jsou přiloženy k  SHP na DVD, které jsou nedílnou součástí 

průzkumu.  

Poděkování za laskavou pomoc při zpracovávání stavebně historického průzkumu 

náleží celé řadě lidí. Historické fotografie laskavě poskytlo Městské muzeum Zlaté Hory . 

Pracovníci SOkA Jeseník pomohli zorientovat se v ne příliš početném dochovaném 

materiálu k dějinám domu. Svědectví o posledních stavebních úpravách poskytl bývalý 

majitel domu Bohumil Chrastina.  

Závěry standardního SHP poskytují jako monografický materiál o stavebním vývoji 

budovy majitelům náměty pro další nakládání s  objektem a péči o něj. 

Práce je duševním vlastnictvím autorů. Autorská práva k publikaci si ponechávají 

autoři stavebně historického průzkumu. Investor není oprávněn výsledky průzkumu sám 

publikovat ani poskytnout k opublikování třetí osobě. 

                                                           
1 BERÁNEK, J. - MACEK, P. (ed.): Metodika stavebněhistorického průzkumu. Praha 2015. 

2
 BLÁHA, J. – JESENSKÝ, V. – MACEK, P. – RAZÍM, V. – SOMMER, J. - VESELÝ, J.: Operativní průzkum a 

dokumentace historických staveb. Praha 2005.  
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II. ANOTACE 

 

  

 Podle zápisů v pozemkových knihách byl dům vybudován na přelomu 60. a 70. let 18. 

století jako hájovna pro jedno z polesí biskupa vratislavského ve Zlatých Horách. Její vznik 

velmi pravděpodobně souvisí s úpravami správy biskupského majetku, který se po záboru části 

Slezska ocitl mezi dvěma státními útvary. Zda biskupská kancelář nechala zbudovat hájovnu jako 

novostavbu nebo jestli využila torza starší poustky, není jasné. 

 Dům byl postaven jako podélná přízemní stavba s půdní vestavbou vloženou do rámu, 

který byl na jižní straně doplněn do podoby hrázdění. Ve středním traktu je (do dnešní doby 

z velké části zachovaná) černá kuchyně s chlebovou pecí. 

 Velmi pravděpodobně původní, tedy současně s hájovnou postavená, je sušárna, dochovaná 

v torzu severovýchodně od domu. 

 Využití objektu jako hájovny bylo spíše jen občasné a velmi pravděpodobně se zde odrážely 

reformy správy biskupských lesů. Už v roce 1771, kdy dům koupil radní Seidel, sloužil dům zřejmě 

jako běžný obytný. Teprve další majitel Blücher byl opět lesní správce. 

 Ve 20. století byla rozebrána kachlová kamna a nahrazena systémem přímého vytápění. Ve 

2. polovině 20. století musel být šindel na střeše překryt eternitem, nicméně šindelová krytina je 

dochována pod eternitovou.  

 Dnešní podoba domu je výsledkem úpravy v polovině 90. let 20. století, kdy bylo na severní 

straně vybudováno sociální zařízení, okno ze současné kuchyně nahrazeno vstupem zvenčí a 

opraveny omítky.  
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III. HISTORICKÝ / ARCHIVNÍ PRŮZKUM 

 

MĚSTO ZLATÉ HORY A PANSTVÍ ZUKMANTEL 
 

Město Zlaté Hory je zmíněno v roce 1263 jako Cucmantel. V roce 1281 se píše de castro 

lapideo, quod Edilsteyn dicitur…cum suburbio, quod Zukenmantil dicitur. V roce 1306 jsou Zlaté 

Hory označeny jako město.
3
 

Ve 13. století byly Zlaté Hory sporným územím mezi Opavskem a vratislavským 

biskupstvím. V letech 1339 – 1361 bylo vyčleněno z Opavska ke královské komoře. V letech 1361 

– 77 náležely ke knížectví opavskému, od roku 1377 ke knížectví krnovskému. V roce 1474 se jeho 

vrchností stalo biskupství vratislavské. V 15. – 17. století se v pramenech objevoval název Edelstadt 

podle hradu Edelstein. V roce 1743 náležely Zlaté Hory ke knížectví nisskému. 

V roce 1741 bylo město vypáleno při pruském vpádu. Tehdy vyhořelo 300 domů, včetně 

radnice, školy a špitální kaple sv. Kříže.
4
 

Správu panství do rozdělení Slezska v roce 1742 vedl společně se správou horního regálu 

horní hejtman nebo tzv. kolektor.
5
 

V roce 1752 zrušila Marie Terezie městu horní svobody.  

Další požáry poškodily Zlaté Hory v roce 1757 a 1821.
6
 

Pro vykonávání veřejné a justiční správy byl zřízen v roce 1786 vrchní úřad v Jeseníku, 

jehož obvod zahrnoval i velkostatek Zlaté Hory.
7
 

V roce 1850 byly Zlaté Hory soudním okresem, politický okres Jeseník.  

V letech 1938 – 45 byly Zlaté Hory součástí Deutsches Reich.  

Od roku 1960 náležely Zlaté Hory k okresu Bruntál, od roku 1996 opět k okresu Jeseník. 

V roce 1992 byla vyhlášena městská památková zóna Zlaté Hory.
8
 

 

 

MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ 

 

Městské opevnění dokládá písemně až kronika města z roku 1733.
9
 Razím už tady nakládá 

s převzatým pramenem. Kronika měla podle zprostředkované informace uvádět také 4 městské 

brány. J. Pfitzner podobu opevnění relativizuje.
10

 

 

 

ULICE KOSTELNÍ 

 

V kupní smlouvě k domu z roku 1771
11

 je ulice označena jako Kirchenweg (Kostelní). Již 

na indikační skice ke stabilnímu katastru
12

 z roku 1836 je ulice popsaná jako Schullgasse 

                                                           
3
 KUČA, K.: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2011. Díl 8. V – Ž, s. 591 – 599. 

4
 KUČA, K.: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2011. Díl 8. V – Ž, s. 591 – 599. 

5
 Hrabec, A. – Turek, A., Velkostatek Zlaté Hory (1600 - 1945). Inventář. Státního archivu v Opavě. Opava 1964, s. 1 – 

2. Strojopis ZA Opava.  
6
 KUČA, K.: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2011. Díl 8. V – Ž, s. 591 – 599. 

7
 Hrabec, A. – Turek, A., Velkostatek Zlaté Hory (1600 - 1945). Inventář. Státního archivu v Opavě. Opava 1964, s. 1 – 

2.  Strojopis ZA Opava. 
8
 KUČA, K.: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2011. Díl 8. V – Ž, s. 591 – 599. 

9
 RAZÍM, V., Středověká opevnění českých měst. 3. Díl. Katalog Morava a Slezsko. Praha 2019, s. 436, 437. 

10
  PFITZNER, Josef, Geschichte der Bergstadt Zuckmantel im Schlesien bis 1742. Zuckmantel 1924. 

11 ZA Opava, fond Velkostatek Zlaté Hory, Kniha smluv kupních, svatebních a dědických 1770 - 1801, inv. č. 24, sign. 
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(Školní). Jako Kirchgasse je na stabilním katastru označena ulice kolmá na Schulgasse, směřující 

z náměstí ke kostelu. Na katastrální mapě evidenční z roku 1877 je ulice nazvaná Pfarrgasse 

(Farní). V úmrtním listu Karla Maška z roku 1987 je jako jeho bydliště uvedena ulice Průjezdní.
13

 

Jako Průjezdní je uvedena ještě v roce 1992. Nyní se ulice jmenuje Kostelní.  

 

 

SPRÁVA BISKUPSKÝCH LESŮ VE ZLATÝCH HORÁCH 

 

Od 18. století byl ve Zlatých Horách také lesní úřad. Tomu podléhala polesí v Mnichově 

(nyní Železná), Zlatých Horách, Heřmanovicích, Rejvízu a ve Vidlicích. Sídlem vedoucího 

úředníka, nazývaného od roku 1860 polesným, potom lesmistrem, byly zprvu Heřmanovice a od 

roku 1822 Zlaté Hory. Nadřízenou instancí v lesnických záležitostech byl úřad lesmistrovský, od 

roku 1860 vrchní lesní úřad v Jeseníku, a po jeho zrušení v roce 1885 – 87 lesní inspekce při 

komorním ředitelství na Jánském Vrchu. Zavedením systému lesních správ se lesní úřad ve Zlatých 

Horách stal zbytečným a 1: 3. 1906 byl zrušen. Část jeho kompetence přešla na lesní kancelář 

komorního ředitelství, část na nově vzniklý lesní účetní úřad, vzniklý 1935.
14

 

 

 

HÁJOVNA ČP. 15 VE ZLATÝCH HORÁCH 

 

Písemné prameny zachycují dům čp. 15 až v poslední třetině 18. století. 

V roce 1771 byl majitelem domu Franz Carl Seidel,
15

 radní města Zlatých Hor. Přesněji 

řečeno dům F. C. Seidel v roce 1771 koupil hájovnu čp. 15 se zahradou, vybudovanou 

z biskupské renty. Dům stál na Kostelní ulici (Kirchenweg), vedle školy za kostelní zahradou, za 

hradbami zleva u zahrady Johanna Polky a Franze Grundiga. F. Carl Seidel koupil dům přímo od 

kanceláře biskupských statků, zastoupené zde Carlem, svobodným pánem von Zeydlitz, zemským 

hejtmanem vratislavským.  

1771 

Von hochfürstl. bischöfl. Zuckmantel Bergs. und Collecturamts wegen wird hiemit 

beurkundet: welcher gestalten auf gnädigsten Spezialbefehl S. Durchlaucht, dass derzeit 

Regirenden Fürst-bischöfen, und Herrn hl. auf untertäniges bitten den Frantz Carl Seidel, 

Rathmann bei der Stadt Zuckmantel, dass von Höchsgedacht. S. hochfütstl. Fürst eigenen Renten 

erbaute Jägerhaus sub N. 15 zu Zuckmantel nebst den dabei gelegenen eingezäuneten Garten 

grenzend voran gegen den Kirchweg, welcher seits mit dem Schulhaus, und so hinauf mit dem 

Pfarrgarten, hinter mit der Stadtmauer, sodann herunter links seits mit Johann Polkas-garten, und 

Franz Grundig, in einem Kaufpratio per drei Hundert zwanzig Gulden eines dargestalten 

Erbeigentümlich auf und käufl. dahin gelassen worden, damit als mit seinem Eigentum schalten, 

und walten, verkaufen und vertauschen zu können, so wie es sich nach den Eigentums Recht 

geziehet, und gebühret, jedoch dass er, Käufer und seine nachfolgene Alljährliche in 

Recognotionem Domini S. Hochfürsl. Durchlaucht hier von Term. S. Michael 36 kr. Grundzins zur 

hochfürstl. bischofl. Collectur-Cassam Ao. 1772 anfangend zu erlegen schuldig, und gezahlten sein 

solle, in übrigen hat  selber zur Stadt Zuckmantel werden an Kais. Königlichen Steuer (in dem 

dieser Grund unter denen hochfürstl. bischöfl. Realiten sonder allen Zweifel all schon versteuert 
                                                                                                                                                                                                 
C 4 – 39, fol. 3. 
12

 ZA Opava, fond sbírka indikačních skic.  
13

 Úmrtní list Karla Maška, 4. 11. 1987. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory.  
14

 Hrabec, A. – Turek, A., Velkostatek Zlaté Hory (1600 - 1945). Inventář. Státního archivu v Opavě. Opava 1964, s. 1 

– 2.  Strojopis ZA Opava. 
15

 ZA Opava, fond Velkostatek Zlaté Hory, Kniha smluv kupních, svatebních a dědických 1770 - 1801,  inv. č. 24, sign. 

C 4 – 39, fol. 3. 
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wird…, gestalten dieses Haus samt Garten, jederzeit unter der hochfürstl. bischöfl. Amtsindiction, 

wie auch daher Besitzer unterlegen bleiben sollen. 

Carl Freiherr von Zedlitz 

Den 1. Dezembris Anno 1771 

 

Ze Dne 1. 12. 1777 pochází další stvrzení prodeje hájovny ve Zlatých Horách
16

 F. C: 

Seidelovi. Radnímu ve Zlatých Horách. Dokument opakuje formulace zápisu z roku 1771 a je 

podepsán Karlem svobodným pánem von Zeydlitz  

Kauf für den Carl Seidel – das Zuckmantel Jägerhaus 

Von hochfürstl. Obrigkeit …auf gnädigsten Befehl Seiner hochfürstl. Durchlaut kundet, dem 

Ratmann Franz Carl Seidel 

Von hochfürsl. Bischfl D. wegen wird hiemit beurkundet, welcher gestalten auf gnädigsten spezial 

Befehl S. Durchlaut, das derzeit fürstl. Bitten: dem Franz Carl Seidel, Ratmann bei der Stadt 

Zuckmantel, dass von gedacht. S. hochfürstl. Durchlaut eigener Rente erbautetes Jägerhaus sub 

N. 15 zu Zuckmantel, nebst dem dabei gelegenen einge zaunten Garten, und ferner gegen den 

Kirchweg, welcher seits mit dem Schulhaus, und so hinauf mit dem Pfarrgarten, hinter mit der 

Stadtmauer, sodann herunter links seits mit Johann Polkas-garten, und Franz Grundig, in einem 

Kaufpratio per drei Hundert zwanzig Gulden eines dargestalten Erbeigentümlich auf und käufl. 

dahin gelassen worden, damit als mit seinem Eigentum schalten, und walten, verkaufen und 

vertauschen zu können, so wie es sich nach den Eigentums Recht geziehet, und gebühret, jedoch 

dass er, Käufer und seine nachfolgene Alljährliche in Recognotionem Domini S. Hochfürstl. 

Durchlaucht hier von Term. S. Michael 36 Kr. Grundzinsen..so ist er wie alle nachfolgende (Steuer) 

schuldig und gehalten solche k.k. praestanda ohne zu Tat gnädigsten Grundherrschaft zu 

übernehmen und zu tragen 

Wann der Käufer Franz Carl Seidel diesen allen nachzukommen eingewilliget und auch das 

Kaufpraetum an das Hammeramt des neuerrichteten Eisenhammers zu Einsiedel laut produzierter 

Quittung erleget hat. 

Den 1. Dezember 1777 

Karl Freiherr von Zedlitz 

 

Dne 3. 9. 1783 koupil hájovnu od radního F. C. Seidela Ferdinand Büchler.
17

 Büchler je 

označen jako lesní správce (Waldberichter) v biskupských lesích. Objekt je popsán jen jako dům 

(Haus). č. 15. Opět je uvedeno vnitřní vybavení domu – kulatý stůl uprostřed světnice a 6 

červených židlí, 3 čtyřhranné stolky, pekáč a 1 pohrabáč.  

 

Im Nahmen der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Amen. 

                                                           
16

 ZAO, fond Velkostatek Zlaté Hory, Dominikální pozemková kniha pro panství Zlaté Hory, 1772 – 1847, inv. č. 4, 

sign. C 4 – 59, fol. 4 
17

 ZA Opava, fond Velkostatek Zlaté Hory, Kniha smluv kupních, svatebních a dědických, 1770  - 1801,  inv. č. 24, sig. 

C 4 – 39, fol. 116. 
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Heute unter gesetzem Dato ist im Christl. Erbtausch zwischen den wohlgeborenen herrn Frant Carl 

Seidel, Ratmann allher, als Verkäufer in einem, und den wohlgeborenen Ferdinand Büchler, 

fürst.-bischöfl. Waldberichter allda als Käufer als anderem Teil geschehen und beschlossen 

worden, Haus sub N. 15 nebst dem dabei gelegenen  eingeräumten Garten, grenzend voran gegen 

den Kirchweg, seits mit dem Schulhaus und mit dem Hof, seiten mit der Stadtmauer, sodann 

hinunter linkerseits mit Caspar Fültens Garten und Franz Grundig in einem Kaufpratio pr sechs 

Hubert Gulden, baarer Bezahlung und Käufer als mit seinem Eigentum halten, jedoch davon S, 

Hochfürstl. Bischof Durchl. alljähr. Termino S. Michaelis 36 Kr. Grundzins zur hochfürs. 

Collecteur Cassa zu entrichten habe, in übrigen  hat halber zur Stadt Zuckmantel weder am K. K.  

Steuern, in denen dieser Grund unter hochfürstl. bischöflichen Realiten, sondern allschon 

versteuert wird. 

Zum Beilass überkommt her Käufer den runden Tisch, der mitten in der Stube stehet, nebst 6 roten 

Stühlen, 3 viereckige rote Tischlein, 1 Topfbrat, eisernes Röhr samt eisernem Öfentopf, 1 

Ofengabel und 2 Gegenbilder. 

Von dem Käufer Ferdinand Büchler allem nachzukommen eingewilliget und Kauf baar und richtig 

pr. 600 Fr. gab, als ist Kaufs – und Verkaufscontract contrahenten und eigenhändig unterschreiben 

und mit den Petschaften besiegelt worden. 

Geschehen Zuckmantel 2. September 1783 

Verkäufer: Franz Carl Seidel, Ratmann 

Käufer: Ferdinand Büchler, fürst-bischöfl. Waldberichter 

 

Zápis v josefském katastru z roku 1789 má evidentně přehozená čísla domů. Dům č. 14 

eviduje jako majetek Ferdinanda Büchlera, dům č. 15 jako školu.  

1789  

Namen der Grundbesitzer (und Numero  -  Haus) 

N. 14 – Ferdinand Büchler 

N. 15 – Schulhaus 

Flächenmaass sämtlicher Grundstücken (Klafter) 

N. 14 – 310 

N. 15 – 32 

Von Garten – Erträgniss 

N. 14 – 1 Kreuzer 

Erträgnis – Heu, Grumet (Von Wiesen, paristzierten Gärten und Teichen) 

N. 14: 62 Kr. 
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N. 15: 22 Kr. 

Von Hutweiden 

Geldwert der Produkte 

N. 14: 28,30 Kr. 

N. 15: 7,5 Kr. 

Von Waldungen 

Steuerbetrag 

N. 14. 5,5 Kr. 

N. 15: 1,5 Kr. 

Hauptbetrag  (der Entfallen der Geldwerte) 

N. 14: 28,30 Kr. 

N. 15: 7,10 Kr. 

Hier nach berechneten  Steuer für ein Jahr: 

N. 14: 5,10 Kr. 

N. 15: 1,10 Kr. 

 

Ze dne 11. 5. 1819 pohází dokument o koupi domu Vinzenzem Hanke.
18

 Hanke koupil dům 

č. 15 se stájí, zeleninovou zahradou a zahradou na trávu od Blücherových dědiců. Označení vedle 

stojícího letního domu, altánku (Sommerhaus) není jednoznačné. Přesné je zato prostorové 

vymezení městskými hradbami a ohradní zdí farního dvora a zčásti plaňkovým plotem na horní 

straně. Rovněž je zmíněno vybavení domu – okrouhlý stůl se zásuvkou bez zámku, 2 skříně 

z měkkého dřeva, 2 pohrabáče, židle… V přízemí je zmíněn obytný pokoj a vedlejší pokoj.  

Lizitationsprotokoll 

Kauf  

Vinzenz Hanke, Zuckmantel 

Auf Ansuchen der Büchlerischen Erben, 8. April d. J.: als Erbschaft zugefallene, auf fürstliche 

Iurisdiktion liegende, das sogenannte Büchlerische Haus, von Seite der Obrigkeit bittende, 

Lizitationsprotokoll: Die Erben verkaufen  das Haus N. 15 samt Stallgebäude und samt Obst – und 

Grasgarten, nebst nachbestehenden Sommerhaus. 

                                                           
18

 ZA Opava, Pozemková kniha Zlatých Hor 1772 – 1847, fond Velkostatek Zlaté Hory, inv. č. 4, sig.  C -4 – 59, fol. 

34. 
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…grenzet diese Besitzung mit der Stadt und Kirchenhofmauer, teils auf der Oberseite durch eine 

hölzerne Planke. Dessen obere Hälfte des Bürgers Franz Mikeska und die untere Hälfte des 

Hausbesirters Franz Bittner herzustellen verbunden sind. 

--An Beilass empfängt Käufer runden Tisch mit Schublade ohne Schloss, 3 weichhölzerne 

Schränke, 2 Ofengabel, Stuhl, Brandreiter, 1 Mangel mit zwei Keilen, 1 Feuerleiter, 1 Topfbrat. 

..Wird diese Bezeichnungen bei Bestättigung übergeben, für beide Parteien zusammen. (Die grosse 

ebene Wohnungstube samt Nebenzimmer). Der neue Käufer den obrigkeitlichen Beamten jährlich 

36 Kr. für Zuckmantel-Amt zu leisten schuldig… 

11. Mai 1819 

Podpisy 

V. Hanke Käufer 

 

Z roku 1819 pohází dokument o koupi domu Vinzenzem Hanke,
19

 Dům je označen jako 

obytný dům č. 15 tzv. hájovna, zakoupená od dědiců Ferdinanda Blüchera. Koupě byla zapsána 

13. 5. 1819.  

Dorf: Zuckmantel 

Vermög alten Grundbuch, N. I, fol. 34 

Haus N. 15, Wohnhaus (sogenannte Jägerhaus) 

Alljährlich standhafte Schuldigkeiten 

Landesfürstliche Steuer 

Grundsteuer, Haussteuer 

13. Der Grundobrigkeit Termino Michaelis 

Hanke Vinzenz 

Derselbe erkaufte laut Vertrag de dato 10., intab. 13. Mai 1819, dieses sub N. 15 in der Stadt 

Zuckmantel, unter fürstl. Amtjurisdiction gelegen. Wohnhaus samt Garten von dem Ferdinand 

Büchlerischen Erben.. 2825 Fl. 

27. Juli 1859, N. E 1302, wird zu Folge des mit Vinzenz Hanke geschlossenen Kaufvertrag dtto. 

Zuckmantel den 3. Juni 1859 das Eigentumsrecht auf das Haus sub N. 15 in Zuckmantel um den 

Preis von 1200 F….1260 f. ö. M. für den Käufer. 

 

                                                           
19

 ZAO, Hlavní kniha dominikálních pozemků pro obvod města Zlaté Hory, fond Velkostatek Zlaté Hory, inv. č. 3, sign. 

C 4 – 109, fol. 5 
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V roce 1859 vlastnil dům Vinzenz Mücke,
20

 majitel hospodářství. V domě dále žila jeho 

manželka Anna, v domácnosti. Vklad do katastru pro Vinzenze Mückeho je ze dne 27. 7. 1859.
21

 

Auf Grund des Kaufvertrages von 3. Juni 1859 wird…für Mücke Vinzenz einverleibt. 

 

V roce 1880 jsou při sčítání lidu v domě čp. 15 zaznamenáni Vincenz Mücke, penzista
22

 a 

manželka Anna, v domácnosti. Stejní lidé obývali dům i v roce 1890, tedy Vinzenz Mücke, penzista 

a Anna Mücková, v domácnosti.
23

 V roce 1900 Anna Mücková, penzistka.
24

 Ze dne 11. 5. 1900 je 

rovněž vklad do katastru na dům čp. 15 pro Annu Mücke.
25

 Eingelangt von 11. Marz 1900, 

Tagebuchzahl 162. Auf Grund des Kaufvertrages von 27. Februar  1900 wird das Eigentumrecht 

für Mücke Anna einverleibt. 

V roce 1902 je jako vlastnice domu uvedena Anna Kunze.
26

 Eingelangt von 9. April 1902, 

Tagebuchzahl. Auf Grund der Einantwortungsurkunde von 21. März 1902 von 21. März 1902 nach 

der Anna Mücke wird das Eigentumsrecht für Kunze Anna einverleibt. 

V roce 1910 byla majitelkou domu Anna Kunzová, v bytě bydlela rodina hajného 

Ferdinanda Jäckela.
27

 

V roce 1921 byly v domě zvaném Mückův (Mückehaus) tři byty, v nichž bydlely rodiny 

Franze Lichtblaua (ševcovského mistra), Emílie Kristové, nádenice a Sofie Burkartové, ženy 

v domácnosti.
28

 

Před rokem 1937 bydlel v domě penzionovaný zaměstnanec lesní správy (Forstbeamte) 

Thiener. Thiemer byl prý velkým milovníkem růží, které pěstoval na terasách své zahrady. Mnoho 

růží z jeho zahrady dostávaly školské sestry ze sousedního kláštera k výzdobě kostela.
29

 Lothar 

Kausch píše také o dřevěném pavilonu na městských hradbách, snad ve východní části zahrady, 

v místech, kde prochází linie bývalých městských hradeb.  

 Od roku 1937 bydlel v domě až do odsunu 24. 5. 1946 bývalý farář Franz Pietsch.
30

 

Lothar Kausch neuvádí, kde měl být Franz Pietsch farářem.  

 Po 2. světové válce byl dům jako německý majetek evidentně zkonfiskován. Na základě 

rozhodnutí o přídělu Osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy v Praze ze dne 26. 9. 1949 byl 

dům přidělen Aloisi Vaďurovi a Ludmile Vaďurové.
31

 

 O Vaďurových vypovídá policejní přihláška do Zlatých Hor (ještě Cukmantlu) z 11. 9. 

1945.
32

 Alois Vaďura se narodil 3. 8. 1911 v Huštěnovicích. Vyznáním byl římský katolík, 

povoláním topič. Jeho manželkou byla Ludmila rozená Cikánová (*10. 11. 1913) z Kněžpole. 

  

                                                           
20

 ZAO, Hlavní kniha dominikálních pozemků pro obvod města Zlaté Hory, fond Velkostatek Zlaté Hory, inv. č. 3, sign. 

C 4 – 109, fol. 5 

21
 KÚ KP Jeseník, pozemková kniha Zlatých Hor, knihovní vložka č. 13.  

22
 SOkA Jeseník, Sčítací operát pro Zlaté Hory, fond Archiv města Zlaté Hory, inv. č. 369 

23
 SOkA Jeseník, Sčítací operát pro Zlaté Hory, fond Archiv města Zlaté Hory, inv. č. 376 

24
 SOkA Jeseník, Sčítací operát pro Zlaté Hory, fond Archiv města Zlaté Hory, inv. č. 384 

25
 KÚ KP Jeseník, pozemková kniha Zlatých Hor, knihovní vložka č. 13. 

26
 KÚ KP Jeseník, pozemková kniha Zlatých Hor, knihovní vložka č. 13. 

27
 SOkA Jeseník, Sčítací operát pro Zlaté Hory, fond Archiv města Zlaté Hory, inv. č. 396.  

28
 SOkA Jeseník, fond Okresní úřad Jeseník, inv. č. N, karton 290 

29
 Lothar Kausch, dopis Gottliebu Chrastinovi, 13: 9. 2005. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

30
 Lothar Kausch, dopis Gottliebu Chrastinovi, 13: 9. 2005. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

31
 KÚ KP Jeseník, pozemková kniha Zlatých Hor, knihovní vložka č. 13. 

32
 SOKA Jeseník, Sbírka evidence obyvatel okresu, typ přihlašovací karty, INV. č. N poř. č. 318, kartotéka 50  
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 Dne 4. 11. 1987 zemřel v nemocnici v Krnově důchodce Karel Mašek (1920 – 1987), dříve 

vedoucí pohostinství. Jako adresu trvalého bydliště měl v úmrtním listu
33

 uvedeno Zlaté Hory, 

Průjezdní 15. Karel Mašek se narodil 20. 9. 1920, pocházel z Třebíče a jeho rodiče se jmenovali 

Vincenc Mašek a Marie rozená Pavlíčková. Karel Mašek byl pohřben 9. 11. 1987 na hřbitově ve 

Zlatých Horách. Po Karlu Maškovi zůstala vdova Danuše, jejíž dívčí jméno bylo Vaďurová.  

 Danuše Mašková, narozená 11. 8. 1947, prodala 12. 5. 1992 dům čp. 15 Bohumilu 

Chrastinovi, bytem Mikulovice, Sokolská 502. Jako adresa Danuše Maškové je uvedena Průjezdní 

15 ve Zlatých Horách.
34

 

 3. 1: 1995 koupil Bohumil Chrastina sousední parcelu č. 18, v K. ú: Zlaté Hory po zbořeném 

domě čp. 14. Od města Zlaté Hory.
35

 

 V roce 2019 koupili od Bohumila Chrastiny dům čp. 15 Tomáš Josef a Alena Marie 

Hanákovi. V roce 2020 se do Zlatých Hor přestěhovali a provozují v domě řemeslnou minipekárnu.  

 

 

                                                           
33

 Úmrtní list Karla Maška, 17. 11. 1987. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 
34

 Kupní smlouva ze dne 12. 5. 1992 na dům čp. 15 ve Zlatých Horách mezi Danuší Maškovou a Bohumilem 

Chrastinou. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 
35

 Kupní smlouva ze dne 3. 3. 1995 na parcelu č. 18 ve Zlatých Horách mezi Bohumilem Chrastinou a městem Zlaté 

Hory. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hor 



13 

Majitelé domu čp. 15 ve Zlatých Horách  
 

1771 - 1783 Franz Carl Seidel 

1783 - 1819 Ferdinand Blücher 

1819 - 1859 Vinzenz Hanke 

1859 -  1900 Vincenc Mücke 

1900 – 1902 Anna Mücke 

1902  Anna Kunze 

- 1937  Theiner, zaměstnance lesního úřadu??? 

1937 – 1946 kněz Franz Pietsch??? 

1950  Alois Vaďura, Ludmila Vaďurová 

- 1987 Karel Mašek, Danuše Mašková, rozená Vaďurová 

1987 – 1992 Danuše Mašková 

1992 – 2019  Bohumil Chrastina 

2019- dosud Tomáš Josef Hanák a Alena Marie  Hanáková 
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IV. POPIS 

 

SITUACE 

Sledovaný dům se nachází na východní straně zástavby městského jádra ve Zlatých Horách. 

Leží intra muros, relikty hradeb tvoří východní hranici pozemku se zahradou. 

Dům je situován ve svahu, terén klesá od východu k západu. Severně od domu se nachází 

kostel Nanebevzetí P. Marie, západně prochází ulice Kostelní. 

Podél západní strany ulice Kostelní procházel náhon, vodoteč je dnes zatrubněná. 

Severovýchodně od domu se dochovaly relikty rozvaleného objektu ze smíšeného zdiva 

v rozsahu 2 obvodových zdí, topeniště s náběhy klenby a kanálku. 

Před jižním průčelím leží prvky kamenného portálu původního východního vstupu do domu.  

 

 

CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

Dům byl postaven na obdélném půdorysu. Je přízemní, zčásti podsklepený. Do 

mansardového krovu byla vložena půdní vestavba v hrázděné konstrukci. Dům má dvouvalbovou 

mansardovou střechu krytou eternitem, položeným na šindelovou krytinu.  

Dům je z kamene a cihel. Na stavbě bylo použito i tesaného kamene, ovšem východní 

vstupní portál je dnes vybouraný a uložený na zahradě.  

Dřevo nalezneme v obvyklých konstrukčních úlohách raně novověkého stavitelství - jako 

trámové stropy a na výplně otvorů.  

 

 

EXTERIÉR 

Západní průčelí je koncipováno jako hlavní vstupní. Má 4 okenní a jednu vstupní osu. 

Vstup dnes překrývá bedněná veranda. Ke vstupu vede přímé zděné schodiště s kamennými 

obklady stupňů. Severně od tohoto schodiště vede relikt staršího šikmo vedeného schodiště. Průčelí 

člení lisenové rámce, provedené stejně jako výplně ve světle okrové. Okna jsou osazena v líci 

fasády a rámují je reliéfně lemované šambrány. V severní ose je v suterénu také sklepní okénko s 

novodobou výplní. Průčelí obíhá vyspravovaná korunní římsa. V podhledu přesahující střešní 

krytiny je vidět šindel, dnes převrstvený eternitem. 

 Severní průčelí vrcholí valbou. K jeho střední části byla v úrovni podkroví připojena 

přizdívka, po obou jejíchž stranách je viditelné hrázděné podkroví. Průčelí člení 5 nestejně velkých 

a nesymetricky rozmístěných okenních os.  

Východní průčelí je kvůli situování domu ve svahu nižší a velmi členité, Půdorysně z něj 

vystupuje chlebová pec a také přístavba.  

Jižní průčelí vrcholí valbou. V úrovni jeho podkroví je viditelné hrázdění, které vymezuje 

půdní vestavbu. V přízemí jsou 3 okna v šambránách a také jedno okno na východní straně v tělese 

chlebové pece.  

 

 

INTERIÉR 

přízemí 

 Vstup od západu ze zahrady při Kostelní ulici je zdůrazněn verandou, k níž vedou kvůli 

modelaci terénu, svažujícího se od východu k západu, schody. Veranda 101 je novodobá bedněná 

konstrukce, v horní části prosklená, respektive opatřená okny. Podhled stropu tvoří novodobé lišty. 

Na východní straně předsíně je dveřní nika s novodobými dřevěnými dveřmi.  

 Hala 102 situována napříč objektem a na východně na ni navazuje černá kuchyně. V jejím 

severozápadním koutě vede schodiště půdorysu J do půdní vestavby. Toto schodiště je zděné, 
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klenuté segmentem a vstupuje se na ně stlačeným obloukem. Pouze samotné stupně mají dřevěné 

obklady. Západní strana chodby je klenutá třemi poli pruských kleneb, dělených od sebe pasy tvaru 

stlačeného oblouku. Východní travé má lichoběžníkový půdorys kvůli situování černé kuchyně. Na 

jižní straně chodby je dovnitř rozevřená dveřní nika se vstupem do pokoje 103. Na severní straně 

chodby je vedle schodů na půdu prostup tvaru stlačeného odsazeného oblouku do další části 

chodby. Východně navazující úzká segmentem klenutá část příčné chodby 106 zpřístupňuje 

historickou spíž 109 a na jižní straně černou kuchyni 107. Dveře na sever do spíže 109 jsou 

novodobé prosklené. Do černé kuchyně zůstaly pouze zárubně s trny pro osazení dveřního křídla na 

vnějších závěsech. Dveře do dnešní koupelny 110 jsou dvoukřídlé s nadsvětlíkem. Křídla mají 

svlakovou konstrukci a jsou opatřena kovanými vnějšími závěsy. Po vnitřní straně prochází přede 

dveřmi závora, respektive zřejmě autentickou závoru je možné zasunout do protilehlé závorové 

kapsy. Svlaky jsou z vnitřní strany a pod nimi jsou na křídlech kované esové závěsy s rozšířeným 

koncem. Z východní strany je pak na jižním křídle madlo.  

 Z chodby 106 je novodobými dveřmi přístupný obytný pokoj 108. Leží v severozápadním 

nároží objektu. Pokoj má pohledový trámový strop s trámy položenými napříč k půdorysu objektu: 

Obvyklá úprava trámů okosením hran vybíhá ze sférických trojúhelníčků na koncích. Při sejmutí 

krycích desek, které byly nově instalovány pod záklop, se ukázal historický překládaný záklop. 

Místnost je osvětlena od západu dvojicí oken v nikách tvaru stlačeného oblouku. Okenní výplně 

kastlových oken jsou sice novodobé, ale parapetní desky se zachovaly v původní podobě z 

přelomu 18. a 19. století včetně drážek pro odvod rosné vlhkosti. Bohužel sběrné vaničky již byly 

odstraněny a otvory po nich pod parapetními deskami zazděny. V severní zdi je další nika tvaru 

stlačeného oblouku jako stopa po zazděném okně. Ve východní zdi je při jihozápadním rohu 

segmentová nika jako stopa po kamnech. Na podlaze při ní byla nalezena keramická dlažba jako 

stopa po kamnech.  

 Místnost 109 má valenou klenbou strukturovanou dojicí styčných pětibokých výsečí. 

Místnost, která byla historicky pravděpodobně spíží, je osvětlena jedním oknem ve stlačené 

odsazené nice. Dvojice segmentových nik ve východní zdi místnosti mohla sloužit pro instalaci 

polic. V jižní zdi je dveřní nika tvaru stlačeného oblouku se vstupem na chodbu 106.  

 \Místnost 111 je součástí mladšího přístavku a je nyní využívána jako koupelna.  

 Na chodbu 106 navazuje na severovýchodní straně historická kuchyně 107. Tato 

dymníková kuchyně je přibližně lichoběžníkového půdorysu. Na její západní straně je varná 

podesta. Evidentně se jedná již o podestu, upravenou vezdívkou pod těleso dymníku. Ve spodní 

části varné podesty je nika pro uložení dřeva. V ploše vezdívky varné podesty je čtvercový otvor, 

který uzavírají dvoukřídlá dvířka na kovaných vnějších závěsech s rozšířeným ukončením. Na 

varnou podestu navazuje na severní straně snad osvětlovací krbeček. Na západní straně vede do 

chodby dvoukřídlé okno z přelomu 18. a 19. století na kovaných vnějších závěsech jako světlík. V 

jižní zdi je nika tvaru oblouku kobylí hlava, která sloužila jako přikládací otvor do kamen v 

místnosti 103. V této jižní zdi jsou dále dvoukřídlá dvířka do suterénní místnosti 004, dveře rámové 

konstrukce do místnosti \104. V jihovýchodní části je pak chlebová pec, půdorysně vysazená z 

dispozice domu. Ústí chlebové pece bylo nahrazeno plnou vezdívkou s dvojicí otvorů, 

pravděpodobně novodobě využitých jako přikládací a vymetací otvor. V horní části zdiva nad pecí 

se dochovala dvojice otvorů pro regulaci odtahu. V dolní části zdi je pod chlebovou pecí nika pro 

uložení dřeva. Východní část místnosti je klenutá valenou klenbou stoupající západním směrem. 

Klenbou proniká na jihu nad chlebovou pecí trojboká výseč. Ve střední části místnosti je plochý 

bezpochyby mladší strop, Tato pole stropu jsou rozprostřena mezi tři trámy v severojižním směru, 

nad nimiž je umístěno těleso dymníku.  

 V jihovýchodním rohu se nachází místnost 104, dnes využitá jako kuchyně. Má plochý 

omítaný strop. V její severní zdi jsou jednokřídlé dveře rámové konstrukce do dymníkové kuchyně 

107, upevněné na vnějších kovaných závěsech tvaru granátového jablka. Dveře mají krabicový 

zámek s novodobou klikou. Nicméně samotné upevnění dveří je novodobé. Panty byly v linii okraje 
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dveří uříznuty a samotné dveřní křídlo bylo upevněno na novější panty - pouze horní závěs, spodní 

zůstal jako vnější. Výplně zdobí reliéfně vystouplé a hnědě natřené routy. Západně ode dveří 

vstupuje do místnosti těleso schodů do suterénu. Do severozápadního rohu byl vestavěn novodobý 

sporák. V západní zdi místnosti je u severní stěny segmentová nika pro situování dřívějších kamen, 

obsluhovaných v minulosti z vedlejší místnosti. Do sousedního pokoje vede v západní zdi 

novodobý vstup. Při jižní straně je v této zdi další segmentová nika. Místnost osvětluje jedno okno 

ve stlačené nice od jihu. Okno je opět kastlové s novodobě upravovanými výplněmi. Ve východní 

zdi místnosti jsou dvě okenní niky tvaru stlačených oblouků. V severní z nich je dosud okno, v jižní 

byly nově zřízeny dveře. Podlaha vybetonovaná, překrytá sololitem.  

 V jihozápadním nároží budovy, leží místnost 103. Má plochý strop a je přístupná od 

východu z místnosti 104 a haly 102 v obou případech novodobými dveřmi. Místnost osvětlují dvě 

dvojice kastlových oken ve stlačených nikách na jižní a západní straně. Podlaha desková. V podlaze 

je v severovýchodním koutě podesta pro kamna.  

 

SUTERÉN 

Suterén objektu zastupují dva klenuté prostory pod severozápadním a jihovýchodním 

nárožím domu. 

 Severozápadní suterén 001 je přístupný z chodby 106. Vstup kryjí novější dřevěné dveře. 

Sestup do suterénu má zděné stupně a segmentovou klenbu, v jižní zdi je pravoúhlá odkládací nika. 

Na schody navazuje krátká chodba, ze které se vstupuje do nízkého prostoru a do hlavní suterénní 

místnosti s valenou klenbou, z níž visí 2 bezpochyby původní trojhroté závěsné háky. Nad 

vstupem člení klenbu pětiboká výseč. Suterén osvětluje jedno okno od západu. Nízký prostor 003 

vede východním směrem. K této nízké chodbě uvedl B. Chrastina zprostředkované sdělení, že jde o 

chodbu, jejíž pokračování východním směrem bylo zazděno.  

 Z dymníkové kuchyně je přístupný suterén 004 pod jihovýchodní částí domu. Do suterénu 

vede zděné schodiště, klenuté několika poli segmentové klenby. Samotná suterénní místnost je 

valeně klenutá. V jižní zdi je dole při udusané podlaze oblouk, na který navazuje klenutý kanál skrz 

zdivo, zřejmě odtokový kanál vody ze suterénu.  

  

 

PODKROVÍ 

 

Součástí podkroví byly zřejmě od doby výstavby místnosti koncipované zčásti jako 

hrázděná půdní vestavba.  

 Ze schodiště se chodí do haly 201, kterou proniká při východní straně jehlancové těleso 

dymníku, zpevněné rubovými žebry. Z haly vedou vstupy do pokoje 202, koupelny, podkrovního 

prostoru 206 a pokoje 204. \Na schody vedou dřevěné dveře svlakové konstrukce s nekrytým 

vnějším zámkem, na vnějších pásových závěsech. V severní zdi jsou při západním rohu dosud 

dvířka do přikládacího otvoru do kamen pro pokoj 202. Zaústění kamen je už zazděné.  

Strop pokoje 202 je zdoben štukovým (snad nově provedeným) zrcadlem a podstropní římsa 

obíhá i zdi pod stropem. Místnost osvětlují od severu dvě okna v segmentových nikách s 

novodobými jednoduchými výplněmi s kloubovými opět v kopii provedenými okenicemi. Dveře z 

haly 201 jsou v segmentové nice a jsou upevněny na pantech, \mají krabicový zámek. Ze strany 

chodby mají úchytku a dveřní štítek, k němuž je upevněn obrtlík ovládající západku. Samotné dveře 

jsou rámové konstrukce s výplněmi reliéfně členěnými včetně projmutých rohů. Dveře jsou pouze 

mořené, stejně jako masivní zárubně. Podlaha desková, při jižní zdi je otisk starších kamen 

okrouhlého půdorysu z doby nepřímého vytápění objektu.  

Místnost 203 je novodobé sociální zařízení, se šikmým stropem kopírujícím směr krokví. 



19 

Místnost 204 je pokoj vložený do hrázděné půdní vestavby, s dvojicí oken na jih. Okna 

jsou pravoúhlá s novodobými výplněmi. Strop tvoří vazný trám a hambalky krovu, Hrázdění je v 

prostoru přiznané. Podlaha ze sololitových desek. V jihovýchodním rohu je vestavěno novodobé 

sociální zařízení. Dveře do chodby nové.  

 

Krov má méně obvyklou vazbu. Místo jeho stolice tu byla využita rámová konstrukce, 

doplněná na jako hrázděná konstrukce. Na jižní straně jde o hrázdění přiznané. Na severní straně 

byl podle všeho vestavěn obytný pokoj od výstavby domu, na jižní straně existovala rámová 

konstrukce jen jako příprava pro půdní vestavbu, kterou realizoval majitel domu až v 90. letech 20. 

století. (O tom svědčí i dlaby po odstraněné ližině v zárubních vstupu do místnosti 204.) 

Samotné podkrovní prostory existují tedy po stranách podkrovních vestaveb a samozřejmě 

nad nimi. Horní prostor krokevního krovu byl podle šikmých desek zřejmě využíván jako sýpka. 

Jde o krokevní soustavu, z níž jsou viditelné krokve a u některých šikmé vzpěry mezi hambalkem a 

krokví. Montážní značky tesařů nebyly nenalezeny.  
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V. DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY 

¨ 

 

 V době zpracování SHP hájovny zhotovila nové zaměření objektu Marie Hrbková.
36

 

 K objektu bylo v roce 2020 zpracováno dendrochronologické datování
37

 krovu hájovny. 

Pro krov zhotovený z jedlového a smrkového dřeva se podařilo získat pouze datum po roce 1753. 

 

                                                           
36

 Marie HRBKOVÁ, zaměření hájovny ve Zlatých Horách. Zlaté Hory 2020.  
37

 KYNCL, T.: Výzkumná zpráva o dendrochronologickém datování dřevěných krovu hájovny čp 15 ve Zlatých 

Horách. Brno 2020. 
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VI. STAVEBNÍ HISTORIE 

 

 

 Parcela č. 4, na níž stojí sledovaný dům, se nachází intra muros. Leží přímo při hradbách, 

tedy západně od předpokládané linie městských hradeb. Podle stabilního katastru z roku 1836 

procházely totiž hradby právě západní hranicí pozemku. Badatelé sice uvádí, že městské opevnění 

bylo písemně doloženo až v roce 1733 a relativizují jeho podobu a materiálovou skladbu,
38

 ale 

v dokumentech k vlastnictví sledovaného domu v několika písemnostech je určována poloha domu 

ve vztahu k městským hradbám. V roce 1771 je to hinter mit der Stadtmauer, což lze snad brát také 

jako doklad městských hradeb z kamene, jaké jsou u horního města přece jen vysoce 

pravděpodobné. (Pfitzner totiž vychází při líčení hradeb evidentně ze zápisů v městských knihách, 

kde se píše o městských hradbách (Stadtmauer) a dřevěných plůtcích. Jenže ony laťkové plůtky 

ohraničovaly parcely podle všeho právě v místech, kudy hradby neprocházely, nebo kde již zdivo 

kamenné hradby chybělo. A masivní kamenná zeď při západní straně pozemku také ve velkém 

rozsahu dochovala. Z výzkumu domu čp. 15 tak podle všeho vytanul zajímavý detail k vývoji 

městské fortifikace ve Zlatých Horách. 

 O stáří zástavby na dané parcele se nic konkrétního konstatovat nedá. Lze formulovat jen 

obecnou hypotézu, že parcela intra muros mohla být zastavěna již ve středověku a že nízké číslo 

domu (15) zase obecně napovídá jeho starší původ.  

V Kučově soupisu je dům čp. 15 ve Zlatých Horách na Kostelní ulici označen jako fara, 

barokně přestavěná po požáru v roce 1699 s dochovanou dispozicí.
39

 Záměnu s farní budovou 

zřejmě způsobil fakt, že v 1. polovině 20. století tu bydlel bývalý farář a v 18. Století byl církevním 

majetkem.  

 Poprvé se o domě píše v roce 1771 v pozemkové knize jako o předmětu prodeje. Dům je 

označen jako Jägerhaus sub N. 15, tedy hájovna č. 15, postavená z biskupských peněž. 

Z dokumentu není jasné, zda byl dům na Kirchenweg zbudován nově nebo upraven.  

 Z historických fotografií domu z poslední opravy v polovině 90. let 20. století, když byly 

sejmuty omítky, jsou patrné cihlové obvodové zdi domu, postavené na nepravidelných kamenných 

podezdívkách. Kamenné podezdívky má i chlebová pec. Trakt černé kuchyně charakterizují o něco 

širší zdi. Silnější zdivo v partiích černé kuchyně mohou zdůvodnit obě uvedená fakta. Může jít o 

staticky zdůvodněnou záležitost, ale může jít i o stopu starší stavby. Dendrodata jsou k dispozici až 

pro krov (po roce 1753).  

 Tedy stanovit, zda biskupská kancelář zbudovala novou hájovnu nebo zda jen nechala 

upravit poustku, která mohla vyhořet při požáru města během pruského vpádu v roce 1741, je 

obtížné. A vpodstatě na základě současných znalostí toto nelze říci.  

 Dům byl postaven přibližně ve dnešním objemu a až na severovýchodní přístavbu také na 

stejném půdoryse. Měl samozřejmě nepřímé vytápěním a střední trakt s černou kuchyní a chlebovou 

pecí. Oba prvky jsou dochovány v mírně upravené podobě dodnes.  

 Spodní část krovové konstrukce je řešena jako rám pro hrázdění, které také bylo do její 

jižní části vloženo. Mohlo k tomu dojít s jistým odstupem.  

 V pozemkové knize z roku 1771 byl dům výslovně označen jako Jägerhaus (hájovna). 

Cenné informace o podobě historických obydlí nadlesních, polesných a hájoven přináší H. P. Joendl 

v publikaci Die landwirtschaftliche Baukunst.
40

 Joendl uvádí různé typy staveb lesní správy: 

Forstoberamtenwohnungen, Jagdhaüser, Forstamthaüser. Bydlení nadlesního má být pokud možno 

uprostřed panství, kde jsou velké revíry. Má být na suchém vyvýšené m místě, samozřejmě ovšem 

                                                           
38

 RAZÍM, V., Středověká opevnění českých měst. 3. Díl. Katalog Morava a Slezsko. Praha 2019, s. 436, 437. 

PFITZNER, Josef, Geschichte der Bergstadt Zuckmantel im Schlesien bis 1742. Zuckmantel 1924. 
39

 KUČA, K.: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2011. Díl 8. V – Ž, s. 591 – 599. 
40

 Hans Philipp JOENDL, Die landwirtschaftliche Baukunst. Wien 1842, Teil II, S. 438 - 443. 
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tam, kde je v dosahu voda. A nadlesní musí být rovněž srozuměn, že jeho bydlení může být hlavně 

v době honů, často navštěvováno vrchností a jejími hosty. Bydlení pro nadlesního, polesného i 

hajného má být v romantickém místě, jaké se dá snadno najít. Pokud má vrchnost lovecký zámeček, 

pak bývá blízko bydlení uvedených lesních úředníků. Často je zapotřebí vrchnost a její hosty v době 

honů ubytovat v hájovnách, proto jsou hájovny rozlehlé a patrové. Bydlení polesného je pak v patře, 

dále v hájovně bývá kancelář a pokoj adjunkta, jeden nebo dva hostinské pokoje, výstrojní pokoj, 

spíž a sklep. Nadlesnictví je popisováno jako velký dům s průjezdem. Ve dvoře jsou další budovy – 

stáje, vozovna, kůlna pro lovecké sítě a další myslivecké vybavení, psinec, Pokud má nadlesní i 

polnosti, pak je tu také kravín a seník. Sýpka bývala obvykle někde v podkroví. Samotné hájovny 

pro polesného nebo hajného náleží k jednotlivým revírům. Návštěvy vrchnosti a jejích hostů jsou 

zde méně časté, nicméně přesto musí býti hájovny pro polesné a hajné udržovány jako čisté a 

útulné. Bydlení polesného obsahuje 2 obytné pokoje, čeledník, kuchyň a malý pokoj jako ubytování 

pro mladé lesnické pomocníky. Izolovaně žijící rodina musí samozřejmě mít sklep pro uchovávání 

nezbytných potravin v zimě. V přízemí je komora. Na malém dvoře nechybí kravín a dřevník. 

Pokud má hajný i pole a louky, pak je ve dvoře i seník a sýpka. Voda nemá být příliš daleko, jinak 

se má na dvoře vyhloubit studna. Hájovny bývaly často stavěny jen ze dřeva, ale vhodnější jsou 

pevné materiály, neboť dřevěné stavby uprostřed lesa brzy podléhaly plísní.  

 Sledovaný dům lze zařadit jako bydlení polesného nebo hajného s vazbou na konkrétní 

revír v majetku biskupa vratislavského na tzv. Biskupské kupě.  

 

 Severovýchodně od domu se nachází torzo převážně kamenné stavby s cihlovou klenbou a 

kapsami ve východní zdi. Jde o fragmenty historické sušárny, postavené velmi pravděpodobně 

spolu se sledovaným domem na přelomu 60. a 70. let 18. století. 

 O podobě a provozu sušáren v pokročilém novověku rovněž podává informace např. H. P. 

Joendl.
41

 Podle něj bývalo zvykem, že vesničané si v malém sušili na podzim ovoce pro vlastní 

potřebu ve svých chlebových pecích nebo na hromadách ve vytápěných světnicích. Pro větší 

množství ovoce byly třeba sušárny, kde se dala udržet vhodná teplota a byly pro tento druh 

konzervace ovoce vhodně technicky vybavené. Teplota sušení neměla přesáhnout 80°, aby ovoce 

zůstalo poživatelné. Konstrukční chybou sušáren byla někdy skutečnost, že teplota v prostoru pro 

sušení nebyla stejná, tak bylo mnohdy ovoce na podlaze a při teplovodních kanálech spálené. 

K sušení bylo třeba cca 48 hodin. Sušárna ovoce měla stát na suchém vyvýšeném místě, V sušárně 

se topilo dřívím a některé části topeniště byly keramické. Od topeniště se ohříval vzduch, který 

proudil v kanálcích pod rošty na sušení. Joendl uvádí i možnost topení kamenným uhlím, ale pak by 

muselo být topeniště velmi dobře utěsněno proti unikání kouře do prostoru pro vlastní sušení a 

muselo mít horní kryt z litiny. Joendl výslovně uvádí, že unikání kouře z kamenného uhlí do 

sušícího prostoru ničí chuť sušeného ovoce. Kromě sušáren ovoce a masa Joendl uvádí ještě sušárny 

lesních semen pro letní provoz, které byly pouze přitápěné.  

 U sledované sušárny je za současného stavu jejího poznání poměrně obtížné stanovit, o jaký 

typ sušárny se jednalo. Rozsáhlé sušící rošty napovídají snad sušárnu ovoce.  

 

 V roce 1783 koupil hájovnu od radního Seidela Ferdinand Blüchler, Waldberichter (lesní 

správce). Stejně jako starší kupní smlouvy uvádí zajímavé detaily k mobiliáři domu.  

 Ze stabilního katastru z roku 1836 máme informace o situaci hlavního průčelí domu na 

západní straně, zatímco na severní straně byla dřevěná přístavba pravděpodobně kůlny. Část průčelí 

domu zakrýval do Kostelní ulice dům č. 14, zachycený ještě na historických fotografiích z 1. 

poloviny 20. století.  

 Patrně až ve 20. století byla rozebrána kachlová kamna a zřejmě i podezděn dymník nad 

varnou podestou a uzavřeno ústí chlebové pece. 

                                                           
41

 Hans Philipp JOENDL, Die Landwirtschaftliche Baukunst. Wien 1842, Teil II, S. 33.  
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 Ve 2. čtvrtině 20. století lez dům charakterizovat jako výměnek, bydlel tu penzionovaný 

zaměstnanec lesní správy a pak vysloužilý farář.  

 Patrně ve 3. čtvrtině 20. století byl zbořen dům č. 14 a zahrada byla později připojena 

k domu č. 15.  

 V roce 1992 koupil dům Bohumil Chrastina, který objekt v polovině 90. let 20. století 

upravil. Z velké části nechal sejmout omítky a nahodit nové, nechal vyměnit okna a k východímu 

průčelí přistavěl koupelnu. Upravoval také sklepy, jako podlahu v severním suterénu využil 

půdovky ze své půdy. K suterénu uvedl zprostředkovanou informaci předchozích majitelů, podle 

nichž na loch 003 navazovala východním směrem podzemní chodba neznámého určení, jejíž vstup 

zazdili.  

 K dalším úpravám B Chrastiny náležely úpravy bývalé spíže 109, z níž odstranil sociální 

zařízení z 2. poloviny 20. století, které pak umístil do nově vybudovaného prostoru při východním 

průčelí domu. Při výměně oken bohužel vzalo za své i kamenné ostění okna ve spíži 109. V zahradě 

provedl některé terénní úpravy a odstranil skládku z prostoru torza staré sušárny.  

 V roce 2019 koupili dům manželé Hanákovi, které zatím realizují údržbu domu.  
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VII. HODNOCENÍ OBJEKTU 

 

 

Přes situaci v historickém městě vykazuje dům rysy spíše venkovské stavby, 

podélné dispozice s patrem řešeným jako půdní vestavba do dřevěného rámu, což se na 

Jesenicku občas objevuje (např. dům čp. 98 ve Vápenné).  

Prameny určují jeho funkci v 18. století jednoznačně jako hájovnu. V jeho 

dispozici lze skutečně postihnout rysy hájoven tak, jak je ještě v 19. století popsal H. P. 

Joendl.
42

 Pouze jeden rys dům výrazně odlišuje od většiny hájoven – jeho urbanistické 

umístění ve městě a dokonce intra muros, i když vazba na revír zde nechybí, hned za 

hradbami se nachází zalesněný kopec Biskupská kupa.  

Dům se do dnešní doby dochoval relativně ve velkém rozsahu autentických 

konstrukcí. Zmínit je třeba hlavně černou kuchyni, dodnes obsahující varnou podestu i 

chlebovou pec v podobě pouze s menšími úpravami.  

Významným dokladem, souvisejícím podle všeho se starou funkcí domu jako 

hájovny, je historická sušárna, dochovaná dnes nad zemí jako torzo v rozsahu 2 

obvodových zdí, zčásti pod terénem v  rozsahu části topeniště a kanálků rozvádějících 

teplo.  

 

                                                           
42

 Hans Philipp JOENDL, Die Landwitschaftliche Baukunst. WIen 1842.   
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VIII. NÁMĚTY PRO POTŘEBY PAMÁTKOVÉ 

PÉČE 

 

 

HODNOTNÉ PRVKY A DETAILY 
 

Dispozice a hmotové uspořádání, včetně situace bývalé hájovny v urbanistické struktuře 

Zlatých Hor 

Vnější průčelí domu i s barokním hrázděným jižním štítem a okenními šambránami 

Fragmenty kamenné portálu uloženého východně od domu 

Torzo barokní sušárny severovýchodně od domu 

Klenby v přízemí a suterénu 

Trámové stropy  

Historické dveře barokního původu a z 19. století 

Okenní parapety se žlábky jako stopami po systému odvodu rosné vlhkosti dvojitých oken 

Černá kuchyně, vybavená upraveným topeništěm – varnou podestou s podezdívkou 

dymníku a chlebovou pecí s přezděným ústím 

cihlová dlažba v suterénu v sekundárním umístění (jde o půdovky) 

Šindelová střešní krytina dochovaná pod aktuálně použitým eternitem jako doklad starší 

krytiny domu 

 Krovová konstrukce (d. po 1753) spolu s hrázděním horního podlaží domu 

  

 

ZÁVADY 

 

 Střešní krytina z eternitu 

 Novodobě přezděné komínové hlavice pro tahové komíny 

 Novodobé obklady soklů kabřincem 

 Novodobá střešní okna 

 Dlažba z barevného kamene v předsíni se v obytných stavbách malého města příliš 

nevyskytuje 

 

 

NÁMĚTY K PÉČI O OBJEKT  
 

 Při opravě střešní krytiny se samozřejmě jeví z hlediska památkové péče jako nejvhodnější 

návrat k původní střešní krytině – šindeli.  

 Také novodobé obložení soklu severního a jižního průčelí keramickou dlažbou by bylo jistě 

vhodné nahradit při další úpravě pouze omítkou.  

Dlažba z barevného kamene v předsíni není v našich zemích v obytných domech příliš 

obvyklá, zvláště v architektuře malého města. Při eventuálních úpravách by jistě bylo vhodné 

nahradit dlažbu vhodnější (dřevěnou či cihlovou) 

 Novodobé prosklené dveře mezi obývacím pokojem a kuchyní je vhodné nahradit dveřmi 

kazetové konstrukce, třeba i prosklenými.  
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 Strop v místnosti 106 je vhodné ponechat v podobě s pohledovým překládaným záklopem 

Úpravu dymníkové kuchyně do původní podoby - s otevřenou varnou podestou a 

chlebovou pecí v běžné funkční podobě lze jistě zvážit. U chlebové pece se jako 

nejvhodnější varianta jeví její oprava (nikoli přezdění) s  možností občasného využití, Tato 

úprava (pro občasné funkční využití chlebové pece i varné podesty) by vyžadovala 

přezdění komínových hlavic do podoby průlezných komínů.  
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IX. NÁMĚTY NA DALŠÍ PRŮZKUMY  

 

 

I když již vícekrát došlo ke stavebním úpravám okolí objektu, je možné, že se zde 

mohly částečně dochovat netknuté archeologické vrstvy. Zvláště v  prostoru sušárny a 

jejího okolí by případný archeologický výzkum mohl přinést velmi významná zjištění ke 

stáří a existenci původní zástavby na této parcele. Podobně zásadní nálezy by mohly být 

učiněny v okolí torze městských hradeb Zukmantlu.  

Rovněž by bylo vhodné doplnit dendrochronologické datování stropů v přízemí, 

včetně stropů dodatečně podbitých (při stavebních úpravách)  

Existence dekorativní výmalby v interiéru je sice méně pravděpodobná, ale jistě by 

bylo vhodné případné výmalby osondovat minimálně před zásahy do vrstev omítky.  
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X. HISTORICKÁ DOKUMENTACE  

 

 

A) prameny písemné 
1. Franz Carl Seidel kupuje dům č. 15 od kanceláře biskupských statků, 1. 12. 1771. ZA 

Opava, fond Velkostatek Zlaté Hory, Kniha smluv kupních, svatebních a dědických 1770 - 

1801,  inv. č. 24, sign. C 4 – 39, fol. 3. 

2. Franz Carl Seidel kupuje dům č. 15 od kanceláře biskupských statků, 1. 12. 1771. ZA 

Opava, fond Velkostatek Zlaté Hory, Kniha smluv kupních, svatebních a dědických 1770 - 

1801,  inv. č. 24, sign. C 4 – 39, fol. 3 

 

 

B) historické mapy 
3. Scultetus, Johannes, Dvcatvs Silesiae Grotganvs cum Districtu Episcopali Nissensi 1595-

1645 MZK, Mollova sbírka.  

4. Zlaté Hory. 1. vojenské mapování, Slezsko, list č. 26, 1764 – 68. www.oldmaps.geolab.cz 

5. Zlaté Hory, indikační skica ke stabilnímu katastru, 1836. ZA Opava.  

6. Zlaté Hory, katastrální mapa, 1877. Ústřední archiv zeměměřictví a katastru.  

7. Plán Zlatých Hor a okolí. Převzato z publikace PFITZNER, Josef, Geschichte der Bergstadt 

Zuckmantel im Schlesien bis 1742. Zuckmantel 1924. 

8. Mapa Protektorátu Čechy a Morava, 1941. 

9. Mapa MPZ Zlaté Hory, 1992. NPÚ, ÚOP Olomouc.  

 

 

C) historické plány 
10. Hanzl, Půdorys přízemí, 1993. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory.  

11. Hanzl, Půdorys 2. NP, 1993. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

12. Půdorys přízemí, Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

13. Pohled západní. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

14. Pohled severní. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

15. Pohled jižní. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

 

IKONOGRAFIE 

 
veduty 

16. F. B. Werner, Zlaté Hory, kresba tuší kolorovaná akvarelem, patrně před 1711, překresleno 

1763 jako součást prvního dílu čtvrté redakce Topografie, s. 208. Biblioteka Universytecka, 

Waršava.  

17. C. Thondel, Zlaté Hory, 1895. Převzato z publikace PFITZNER, Josef, Geschichte der 

Bergstadt Zuckmantel im Schlesien bis 1742. Zuckmantel 1924. 

 

 

historické fotografie a pohlednice 
18.  Zlaté Hory, kostel a klášter, pohlednice, 1: polovina 20. století Městské muzeum Zlaté 

Hory.  

19.  Zlaté Hory, kostel a klášter, pohlednice, 1: polovina 20. století Městské muzeum Zlaté 

Hory. 

20. Zlaté Hory, pohlednice, 1: polovina 20. století Městské muzeum Zlaté Hory. 

21. Zlaté Hory, Kostelní ulice, foto, 1. polovina 20. století. Městské muzeum Zlaté Hory.  

http://www.oldmaps.geolab.cz/
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22. Zlaté Hory, Kostelní ulice, foto, 1. polovina 20. století. Městské muzeum Zlaté Hory. 

23. Západní průčelí, foto, 1992 – 1993. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory.  

24. Západní průčelí zčásti bez omítky, foto, 1993 – 1995. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, 

Zlaté Hory. 

25. Západní stěna bez omítek, foto, 1993 – 1995. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

26. Západní stěna bez omítek, foto, 1993 – 1995. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

27. Dům od jihozápadu se štítem překrytým bedněním, foto, 1993 – 1995. Soukromá sbírka 

Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

28. Dům od jihozápadu bez omítek, foto, 1993 – 1995. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté 

Hory. 

29. Západní průčelí bez omítek, foto, 1993 – 1995. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté 

Hory. 

30. Jižní štít s novou vyzdívkou hrázdění, foto, 1993 – 1995. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, 

Zlaté Hory. 

31. Západní průčelí bez omítek, foto, 1993 – 1995. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté 

Hory. 

32. Dům od jihovýchodu, zčásti bez omítek, foto, 1993 – 1995. Soukromá sbírka Tomáše 

Hanáka, Zlaté Hory. 

33. Dům od jihozápadu bez omítek, foto, 1993 – 1995. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté 

Hory. 

34. Západní průčelí bez omítek, foto, 1993 – 1995. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté 

Hory. 

35. Paní Chrastinová před torzem sušárny, foto, 1993 – 1995. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, 

Zlaté Hory. 

36. Vyklízení sušárny, foto, 1993 – 1995. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

37. Vyklízení sušárny, foto, 1993 – 1995. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

38. Vyklízení sušárny, foto, 1993 – 1995. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

39. Kanál pro rozvod tepla v sušárně, foto, 1993 – 1995. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, 

Zlaté Hory. 

40. Vyklízení sušárny, foto, 1993 – 1995. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

41. Západní průčelí, foto, přelom 20. a 21. století. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté 

Hory. 

42. Západní průčelí, foto, přelom 20. a 21. století. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté 

Hory. 

43. Západní průčelí, foto, přelom 20. a 21. století. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté 

Hory. 

44. Západní průčelí, foto, přelom 20. a 21. století. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté 

Hory. 

45. Západní průčelí, foto, přelom 20. a 21. století. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté 

Hory.  

46. Západní průčelí, foto, přelom 20. a 21. století. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté 

Hory. 

47. Zahrada, foto, přelom 20. a 21. století. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

48. Zahrada, foto, přelom 20. a 21. století. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

49. Zahrada, foto, přelom 20. a 21. století. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

50. Zahrada s ohradní zdí, foto, 2002. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

51. Zahrada, terénní úpravy, foto, 2003. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

52. Zahrada, foto, asi 2003. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

53. Zahrada, foto, 2003. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory.  

54. Západní průčelí, foto, asi 2003. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 
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55. Západní průčelí, foto, asi 2003. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

56. Dům od jihozápadu, foto, počátek 21. Století. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

57. Dům od východu, foto, počátek 21. Století. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

58. Plot po západní straně, foto, počátek 21. Století. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté 

Hory. 

59. Zahrada, foto, počátek 21. Století. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

60. Dům od severovýchodu, foto, počátek 21. Století. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté 

Hory. 

61. Zahrada, foto, počátek 21. Století. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

62. Západní průčelí, foto, počátek 21. Století. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

63. Zahrada, foto, počátek 21. Století. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

64. Jižní průčelí domu, foto, počátek 21. Století. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

65. Zahrada, foto, počátek 21. Století. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

66. Západní průčelí, foto, počátek 21. Století. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

67. Terénní úpravy v zahradě, foto, počátek 21. Století. Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté 

Hory. 

68. Západní průčelí, foto, počátek 21. Století, Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

69. Dům od jihovýchodu, foto, počátek 21. Století, Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté 

Hory. 

70. Východní průčelí při stavebních úpravách, foto, 1993 – 1995. Soukromá sbírka Tomáše 

Hanáka, Zlaté Hory. 

71. Východní průčelí při stavebních úpravách, foto, 1993 – 1995. Soukromá sbírka Tomáše 

Hanáka, Zlaté Hory. 

72. Dům od jihozápadu, foto, počátek 21. Století, Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory. 

73. Dům od jihozápadu, foto, počátek 21. Století, Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté Hory 

74. Zahrada, terénní úpravy, foto, počátek 21. století, Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté 

Hory 

75. Zahrada, terénní úpravy, foto, počátek 21. století, Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté 

Hory 

76. Zahrada, terénní úpravy, foto, počátek 21. století, Soukromá sbírka Tomáše Hanáka, Zlaté 

Hory 
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XI. DOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU 

 

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU 

77. Zlaté Hory, hájovna čp. 15, západní průčelí 

78. Západní průčelí, veranda od severu 

79. Západní průčelí, detail okenní šambrány a korunní římsy 

80. Západní průčelí, detail biotického poškození fasády 

81. Západní průčelí, okno se šambránou 

82. Severozápadní nároží 

83. Západní průčelí, severní část s oknem do suterénu 

84. Severní průčelí 

85. Severní průčelí, štít 

86. Severní průčelí, východní strana 

87. Východní průčelí 

88. Východní průčelí, těleso chlebové pece 

89. Dům od jihovýchodu 

90. Dům od jihovýchodu 

91. Jihovýchodní nároží 

92. Jižní průčelí, detail hrázděného štítu 

93. Dům od jihozápadu 

94. Jižní průčelí 

95. Bočnice vstupního portálu, vyjmutá z původního umístění 

96. Terasy severovýchodně od domu 

97. Terasy severovýchodní od domu 

98. Terasy severovýchodní od domu 

99. Sušárna, západní prostor s topeništěm 

100. Sušárna, západní prostor s topeništěm 

101. Sušárna od západu 

102. Sušárna, relikt náběhu klenby topeniště 

103. Sušárna, severovýchodní kout 

104. Sušárna, východní strana 

105. Sušárna, západní stěna interiéru 

106. Sušárna, východní stěna interiéru s kapsami na police 

107. Předsíň 101, vstup do haly 

108. Hala 102, severní strana 

109. Hala 102, západní strana s dveřmi do předsíně 

110. Hala 102, severovýchodní kout 

111. Hala 102, severní strana 

112. Hala 102, východní strana 

113. Hala 102, jižní strana 

114. Pokoj 103, jižní strana 

115. Pokoj 103, podesta pro kamna v severovýchodním koutě 

116. Místnost 104, západní stěna 

117. Místnost 104, severní stěna 

118. Místnost 104, jižní stěna 

119. Místnost 104, dveře do černé kuchyně 105 

120. Schody do podkroví 105 

121. Pokoj 104, severní strana 

122. Schody do podkroví 105 

123. 105, dveře do haly v podkrovní vestavbě 
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124. 104, západní strana 

125. Chodba 106, vstup do sklepa 

126. Chodba 106 

127. Schody do podkroví 105, pas do haly 

128. Chodba 106, vstup do sklepa 

129. Chodba 106, dveře do 110 

130. Chodba 106, vstup do černé kuchyně 

131. Černá kuchyně 107, jižní strana se vstupem do suterénu 

132. Černá kuchyně 107, východní strana s chlebovou pecí 

133. Černá kuchyně 107, varná podesta s podezděným dymníkem 

134. Černá kuchyně 107, chlebová pec s upraveným ústím 

135. Místnost 110, původně vstup zvenčí 

136. Černá kuchyně 107, interiér chlebové pece 

137. Černá kuchyně 107, dymník nad varnou podestou 

138. Černá kuchyně 107, dymník nad varnou podestou 

139. Černá kuchyně 107, východní strana 

140. Černá kuchyně 107, západní světlík do haly 102 

141. Pokoj 108, jihovýchodní kout 

142. Pokoj 108, detail sejmutého novodobého krytí překládaného záklopu 

143. Místnost 108, východní stěna s nikou po kamnech 

144. Místnost 108, prkenná podlaha 

145. Místnost 108, detail dlažby pod kamna v jihovýchodním koutě 

146. Místnost 108, západní stěna 

147. Místnost 108, severní stěna 

148. Místnost 108, severozápadní kout 

149. Pokoj 108, západní stěna s parapetem po dvojitém okně se žlábkem pro odvod rosné 

vlhkosti  

150. Místnost 105, severní stěna 

151. Místnost 109, východní stěna 

152. Místnost 109, východní stěna 

153. Místnost 109, jižní stěna 

154. Schody do sklepa 001 

155. Schody do sklepa 001 

156. Schody do sklepa 001 

157. Suterénní místnost 002, západní strana 

158. Suterénní místnost 002, severovýchodní kout 

159. Sklep 002, jižní strana s prostupem na schody 

160. Schody do sklepa 001, vstup do místnosti 002 

161. Loch 002, východní strana 

162. Loch 002, jižní strana se vstupem ze schodiště 

163. Černá kuchyně 107, vstup do jižního suterénu 

164. Schody do jižního sklepa 004 

165. Suterén 004, severní strana 

166. Sklep 004, jižní strana 

167. Sklep 004, vyústění kanálu na jižní straně 

168. Hala 201, dveře na schody do přízemí 

169. Hala 201, zámek dveří na schody do přízemí 

170. Hala 201, severozápadní kout s dveřmi na schody do přízemí 

171. Hala 201, dvířka do přikládacího místa pro pokoj 202 

172. Přikládací místo z haly 201 do pokoj e202 
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173. Hala 201, severní strana s dvířky přikládacího místa  

174. Hala 201, dveře do pokoje 202 

175. Hala 201, dveřní štítek a úchytka dveří do 202 

176. Hala 201, jižní strana s dymníkem 

177. Místnost 202, dveře do haly 201 

178. Místnost 202, severní okno 

179. Místnost 202, dveře do haly 201, krabicový zámek 

180. Místnost 202, jižní strana 

181. Místnost 202, severní strana 

182. Místnost 202, otisk po kamnech při jižní straně 

183. Pokoj 202, zrcadlo a římsa pod stropem v jihovýchodním rohu 

184. Místnost 204, jižní strana 

185. Místnost 204, jihovýchodní kout 

186. Místnost 204, západní stěna 

187. Místnost 204? Detail spoje hrázdění ve zdi 

188. Podkroví, uložené kachle z kachlových kamen 

189. Podkroví, detail dlažby u vstupu 

190. Podkroví, detail hrázděné zdi vestavby 

191. Podkroví, detail žebříkového schodiště u vstupu do horní části podkrovního prostoru 

nad vestavbou 

192. Podkroví, severní strana 

193. Podkroví 

194. Podkroví, severní strana 

195. Podkroví 

196. Podkroví, desková podlaha 

197. Průlez do podkroví 

198. Průlez do podkroví 

199. Podkroví, krokev s reliktem po odříznutém prvku a dlabem po dalším odstraněném 

prvku 

200. Krokev se stopami odstraněných prvků 

 

 

Ú p l n á  f o t o d o k u m e n t a c e  s o u č a s n é h o  s t a v u  j e  u l o ž e n a  n a  D V D .  V  t i š t ě n é  

p o d o b ě  j e  k  p r ů z k u m u  p ř i l o ž e n  p o u z e  v ý b ě r  z  f o t o g r a f i í .  
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ZAMĚŘENÍ SOUČASNÉHO STAVU 
 

201. Marie Hrbková, situace, hájovna čp. 15 ve Zlatých Horách, 2020 
202. Marie Hrbková, půdorys přízemí, 2020 
203. Marie Hrbková, půdorys suterénu, 2020 
204. Marie Hrbková, půdorys patra, 2020 
205. Půdorys 1: NP se zákresem nálezových situací.  
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DALŠÍ GRAFICKÁ A OBRAZOVÁ DOKUMENTACE - srovnání 
 

206. M. Cviček, půdorys domu čp. 98 ve Vápenné, 2013:  

207. M. Cviček, řez domem čp. 98 ve Vápenné, 2013.  

208. M. Cviček, řez domem čp. 98 ve Vápenné, 2013:  

209. Domy nadlesního, polesného a hájovny. Převzato z publikace Hans Philipp Joendl, 

Die Landwirtschaftliche Baukunst. Wien 1842. 

210. Domy nadlesního, polesného a hájovny. Převzato z publikace Hans Philipp Joendl, 

Die Landwirtschaftliche Baukunst. Wien 1842. 

211. Domy nadlesního, polesného a hájovny. Převzato z publikace Hans Philipp Joendl, 

Die Landwirtschaftliche Baukunst. Wien 1842. 

212. Sušárny ovoce a masa. Převzato z publikace Hans Philipp Joendl, Die 

Landwirtschaftliche Baukunst. Wien 1842.  
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XII. GRAFICKÉ VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU 

 

F) VYHODNOCENÍ STAVEBNÍHO VÝVOJE 

 

213. Barevné vyhodnocení přízemí 

214. Barevné vyhodnocení suterénu 

215. Barevné vyhodnocení patra 

 

 

G) PAMÁTKOVÉ HODNOCENÍ 

216. Barevné hodnocení přízemí 

217. Barevné hodnocení suterénu 

218. Barevné hodnocení patra 
 


