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Abstrakt 

 Tato práce je pokusem o utvo�ení p�ehledu vývoje st�edov�kých vytáp�cích 

systém� zejména ve vyšším sociálním prost�edí se zam��ením na jejich um�leckou podobu 

a postavení v obytném interiéru. Proto je nutné zahrnout i prostorové uspo�ádání 

st�edov�kých obytných prostor. Autorka se soust�e�ovala p�edevším na vývoj krb�, 

kachlových kamen a dýmného a teplovzdušného vytáp�ní s využitím jak dochovaných tak 

rekonstruovaných topeniš� �i celých systém�, ale také ikonografického materiálu a 

písemných zmínek. Je také kladen d�raz na p�vod a rané formy topeniš�. 

Klí�ová slova 

 vytáp�ní, st�edov�k, kachlová kamna, krby, sv�tnice 



Abstract

This work aims to summarize the development of medieval heating systems 

particularly in higher social classes with a concern on their art form and their position in 

the residential interior. Therefore it proves necessary to include the spatial arrangement of 

medieval residential space. The authoress especially focuses on the development of 

fireplaces, tiled stoves and fume or hot-air heating using both preserved and reconstructed 

heating or whole heating systems, but also iconographic material and written references. It 

also emaphasises the origin and early forms of heating. 

Keywords

heating, medieval, tiled stoves, fireplace, residential interior
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1  Úvod   

 Tato práce se zabývá p�edevším otopnými za�ízeními v období od 12. století až do 

konce století 15. na �eském (pop�. moravském) území s �etnými exkurzy do zahrani�í, 

p�edevším n�meckých zemí, které m�ly na naši oblast nejv�tší vliv. Avšak nelze se také 

vyhnout d�ív�jší dob�, ve které tyto otopné systémy vznikly a utvá�ely se a tedy m�ly 

klí�ovou roli pro jejich budoucí podobu. 

 Práce se bude v�novat otopnými za�ízeními hlavn� z hlediska architektury, jejich 

postavení a celkovém vyzn�ní ve st�edov�kém obytném interiéru, a�koliv také �erpá z 

dalších obor� jako je archeologie a um�lecké �emeslo. 

 První kapitola se týká st�edov�kého obytného prostoru, další kapitoly sestávají ze 

�ty� známých vytáp�cích systém� - dýmného vytáp�ní, krb�, kachlových kamen a 

teplovzdušného topení. Jedná se p�edevším o vytáp�ní a jeho p�ípady z vyššího sociálního 

prost�edí - hrad�, klášter� a m�š�anských dom�, u kterých m�lo vybavení obytných 

prostor� vyšší um�lecké ambice.  

 V souvislosti s vytáp�cími systémy se nelze nezmínit o prostorovém uspo�ádání 

obytných místností a p�edevším o zateplení výd�evou, tak obvyklou pro sv�tnice. Ráda 

bych zde nazna�ila jen základní podobu uspo�ádání. Trojdílným uspo�ádáním 

st�edov�kých dispozic se zabýval p�edevším Tomáš Durdík1 u hrad� P�emysla Otakara II., 

Ji�í Škabrada2 na p�íkladech m�š�anských dom� a Jan Anderle3 v souvislosti s 

uspo�ádáním obytných dispozic u hrad� Karla IV. Blíže se p�ímo sv�tnicím v�noval 

Michael Rykl4 na �etných p�íkladech z �eského prost�edí. K poznání uspo�ádání oken 

obytných dispozic p�isp�la Milena Hauserová.5   

 Bohužel vývojem st�edov�kých krb� jako celku se zabývá pouze ne p�íliš kvalitní 

�lánek od Lubomíra Ku�ery6 a Ludvík Skružný7 podává ve svém �lánku Funkce a vývoj 

otopných za�ízení v období od paleolitu po novov�k díl�í informace o n�kterých krbech, 

bohužel ani v jednom p�ípad� se nejedná o n�jaký ucelený vývoj ani soupis dochovaných 

krb�.  V dalších �láncích je u konkrétních staveb zmín�na podoba tam�jších krb�. 

Dýmnému vytáp�ní se u nás v�noval p�edevším Ji�í Škabrada.8

                                                
1 Tomáš DURDÍK: Obytné jednotky v palácích hrad� P�emysla Otakara II., in: Svorník 6, 2008. 
2 Ji�í ŠKABRADA: D�m jako sestava trojdílných byt�, in: Pr�zkumy památek 5, 1/1998. 
3 Jan ANDERLE: Uspo�ádání byt� v n�kterých velkých hradech doby Karla IV., in: Svorník 6, 2008. 
4 Michael RYKL: Klenuté sv�tnice Pravé a nepravé klenby sv�tnic, in: Svorník 5, 2007. 
5 Milena HAUSEROVÁ: P�ísp�vek k diskusi o oknech obytných staveb ve st�edov�ku, in: Svorník 2, 2004. 
6 Lubomír KU�ERA: D�jiny krbu na našem území, in: Kud�j 1/2001, 3-13. 
7 Ludvík SKRUŽNÝ: Funkce a vývoj otopných za�ízení v období od paleolitu po novov�k (Z historie 
otopných za�ízení), in: Svorník I, 2003. 
8 Ji�í ŠKABRADA: Lidové stavby, Praha 2005. 
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 Kachlovými kamny se u nás zabýval zejména Zden�k Hazlbauer9, Zden�k 

Smetánka10 zkoumal podrobn�ji morfologii st�edov�kých kachl�. Kachli a jejich 

ikonografickými nám�ty se zabývá více publikací, avšak v naší práci se zam��ujeme na 

kamna jako na celek. Podrobn�jší studie vývoje kachlových kamen i s �etnými 

zahrani�ními p�íklady se zabývá n�mecký badatel Rosemarie Franz.11  

 Nálezy teplovzdušného vytáp�ní se badatelé za�ali zabývat teprve nedávno. Již ve 

20. letech 20. století u nás byly p�i archeologických pr�zkumech odkryty stavební sou�ásti 

tohoto vytáp�ní v královském paláci a v biskupském dom� na Pražském hrad� a na hradech 

Žebráku a Melicích, avšak jejich ú�el nebyl tehdy ješt� odhalen. Nejobsáhlejší studie 

v�nující se teplovzdušnému vytáp�ní bezesporu obsahuje �lánek Odkryv teplovzdušného 

za�ízení na hrad� Vranov� n. Dyjí  od Lubomíra Kone�ného.12 Je také d�ležité zmínit 

�lánek od Mileny Hauserové13 o teplovzdušném vytáp�ní ve st�edov�ku, kde zmi	uje a 

rekonstruuje podobu n�kterých dalších nález�. Nedávný nález je zaznamenán na hrad�

Brandýse nad Orlicí.14

 Cílem této práce je nalézt co nejvíce dochovaných otopných za�ízení (a� už na 

míst�, rekonstrukcí z archeologických nález� �i na ikonografických materiálech) a pokusit 

se alespo	 nastínit um�lecký vývoj otopných za�ízení s d�razem na jejich architektonické 

prvky a také s ohledem na jejich postavení v prostoru. 

                                                
9 Zden�k HAZLBAUER:  Krása st�edov�kých kamen, Praha 1998. 
10 Zden�k SMETÁNKA:  K morfologii �eských st�edov�kých kachl�, in: Památky archeologické LX, 
1/1969. 
11 Rosemarie FRANZ: Der Kachelofen, Graz 1981. 
12 Lubomír KONE�NÝ: Odkryv teplovzdušného za�ízení na hrad� Vranov� n. Dyjí a jeho postavení v 
evropském vývoji, in: Archaeologia historica 8, 1983. 
13 Milena HAUSEROVÁ: Teplovzdušné vytáp�ní ve st�edov�ku, in: Svorník 1, 2003. 
14 Miroslava CEJPOVÁ: Poz�statky teplovzdušného vytáp�cího systému na hrad� Brandýs, okr. Ústí nad 
Orlicí, in: Archaeologia historica 30, 2005, 191-198. 
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2 St�edov�ký obytný prostor  

2.1    Prostorové uspo�ádání 

V této kapitole se budeme v�novat podob� obytných dispozic, které jsou podobné 

jak u hradu, tvrze, m�stského domu tak i u venkovského domu. K ozna�ení funk�ního 

ur�ení místností máme k dispozici názvosloví, které má ale svá úskalí, protože jde o sm�s 

historicky doložených názv� a názv� z jiných kulturních období �i dokonce zem�pisn�-

kulturních okruh�, ale nám nyní srozumitelných.15 Jednou z nejvýznamn�jších 

charakteristik obytné dispozice je zónování obytných prostor podle nárok� na jejich 

vytáp�ní.16

 Sv�tnice jsou obytné a celoro�n� vytopitelné místnosti, jejich vytáp�ní kamny je 

bezpe�n� doloženo od 1. poloviny 14. století, ve feudálním prost�edí ale existovalo 

pravd�podobn� již d�íve.17 Velikosti sv�tnic mohou být r�zné nejspíše podle jejich 

využití.18

 Sí	 je ur�ena k pr�chodu i k pobytu nebo jako pouhý vstup a tepelný filtr. P�evážná 

v�tšina síní nemá stopy trvalého vytáp�ní, a pokud ano, jde p�evážn� o krb. B�žn� je 

v kout� sín� více �i mén� odd�lené topeništ� �i celá �erná kuchyn�.19   

 Je nutno rozlišovat mezi komorami obytnými a skladovacími, obytné se rozeznávají 

obvykle podle velikosti a podoby oken, p�ítomnosti prévetu a podle jejího umíst�ní 

v dispozi�ních souvislostech. Pro n�které ze spacích komor by byl jist� vhodný název 

komnata, obzvlášt� z hradního prost�edí jsou takové komory temperovány krbem. N�kte�í 

badatelé d�sledn� nazývají komorou jen místnost bez otopného za�ízení. 

 Malé kuchyn� jsou b�žnou sou�ástí dispozice, byl to prostor se za�ízením pro 

nep�ímé vytáp�ní a eventueln� pro oh�ívání �i p�ípravu malého jídla. Vedle toho jist�

existovaly i velké kuchyn�, které pravd�podobn� stály nej�ast�ji mimo hlavní obytný 

prostor.   

 Shrnutím studia podoby všech zmín�ných typologických druh� (hrady, tvrze, 

m�stské domy, venkovské domy) se jako základní jednotka jeví trojdílná sestava 

                                                
15 Terminologickou otázkou se v tomto duchu zabývá Jan Macek: K sémantice st�edov�kého domu a jeho 
vnit�ního �len�ní, Husitský Tábor 10, 199147-65, nap�. Dobroslava Menclová používá pojmy velmi voln�. 
16 HAUSEROVÁ (pozn. 5) 81. 
17 Samotné t�leso podobné kamn�m mohlo být ve 13. století napojeno na teplovzdušné topeništ�. 
18 Michael RYKL: Obytná �ást dispozice st�edov�ké tvrze v �echách, in: Svorník 6, 2008, 37. 
19 Ibidem 38. 



11 

sestávající ze sv�tnice, sín� a komory. Toto pravidlo je odpozorováno pro kulturní okruh 

našich zemí a o n�co ší�eji pro okruh st�edoevropský a nejmén� od poloviny 13. století 

dále.20 Dispozice takové jednotky m�že být zmnožena nebo jakkoliv dopln�na.  

Vícenásobná trojdílná dispozice je pravd�podobn� doložena v románském dom�

palácového typu v �et�zové ulici �p. 222/I na Starém M�st� v Praze. Trojdílné �ešení se 

opakuje v podlažích nad sebou a st�ední místnost jako vstupní sí	 je v�tší než koncové 

místnosti.21 Avšak toto �ešení je bezpe�n� doloženo jen u p�ízemí (polosuterénu), u 

prvního patra, teda hlavní obytné �ásti, není p�vodní dispozice domu zcela �itelná. 

 Pom�rn� charakteristický typ trojdílné dispozice je doložen v palácích hradu 

P�emysla Otakara II., tvo�il jí st�ední sálek, do n�hož se vstupovalo z komunika�ního 

traktu (pavla� �i arkádový ochoz), k n�muž byly na obou stranách p�iloženy místnosti 

nej�ast�ji polovi�ního rozsahu. Na jedné stran� šlo o komnatu, na druhé stran� pak o 

sv�tnici (roubenou komoru). Komnata mohla být temperována krbem (nap�. Bezd�z[1], 

Horšovský Týn[2]). Výjime�n� se dochovaly poz�statky krbu i v sálu (Zvíkov[3]). 

V n�kterých p�ípadech se tyto jednotky nacházely v palácových k�ídlech vybavených 

teplovzdušným vytáp�ním (Kamýk nad Vltavou, Myšenec[4]). Sálek i komnata mohly být 

zaklenuty k�ížovými žebrovými klenbami a provedení roubené komory s valenou klenbou 

(Zvíkov, Písek[5], Bezd�z, Houska[6], Pod�brady), je známé i provedení plochostropé 

(Kamýk nad Vltavou, Myšenec). Sálek i komnatu osv�tlovala velká hrotitá kružbová okna 

ve výklencích se sedátky, roubenou komoru pak charakteristická trojúhelná sestava 

drobných hrotitých okének.22  

Ve 14. století je doklad� trojdílných dispozic celá �ada, ale jejich provozní 

souvislosti se od otakarských obytných jednotek palác� mohou lišit.  

2.2 Sv�tnice a podoba zateplení  

V této kapitole se zam��íme pouze na podobu sv�tnice a její výd�evy, p�ípadné 

doklady vlastního topeništ� budou zmín�ny níže. Naproti n�mecky mluvícím zemím je u 

nás nevýhodou torzální stav zachování takových místností a je mnohdy t�eba interpretovat 

jen otisky nebo velmi skromné poz�statky. 

 Možnosti výd�evy sv�tnic jsou v zásad� dv�, jednak roubení a jednak fošnové 

(deskové) konstrukce v trámových rámech, zvláštní kategorií je pak dodate�ný obklad – 

                                                
20 RYKL (pozn. 18) 43.  
21 ŠKABRADA (pozn. 2) 34. 
22 DURDÍK (pozn. 1) 5. 



12 

dešt�ní.23 Z fošnových konstrukcí se dále vyd�lují konstrukce bez nárožních sloupk�

v rámové kost�e, kde jsou st�ny, vn�jší izolace a �ást nebo celá váhu stropu neseny 

samotnou jejich konstrukcí.24
�eské zem� se nacházejí p�esn� na zem�pisném rozhraní 

používání roubení a hrázd�ní, dokonce se hrázdí i z jehli�nan� (d�eva v jiných zemích 

obvyklého pro roubení). 

 V horizontu 13. století lze nejvíce doklad� hrázd�ní �i roubení získat p�edevším 

z archeologických d�kaz� provedení podzemních konstrukcí a stop konstrukcí v p�ízemí 

anebo vypálené hlin�ní omazávky, z�ícené z patra. Roubení byla konstrukce zjevn� velmi 

zažitá, o �emž sv�d�í i její p�esah do novov�ku. Velislavova Bible se zobrazením 

roubených konstrukcí[8] snad zachycuje stav ze 13. století. Významným pramenem 

poznání jsou také dob�e zachované d�kazy klenutého roubení na hrad� Bezd�zu.25

Nejstarší varianty fošnových konstrukcí jsou známy z Jihlavy a ze Znojma26. Z�ejm�

nejstarší doklad táflované obytné místnosti je znám z hradu Helfenburku u Bavorova. 27  

 Neexistuje jednoduchá vývojová linie, podle níž by se hrubší roubené provedení 

vyvinulo do subtiln�jší podoby fošnové-deskové výd�evy, avšak celková tendence 

v následujících dvou staletí z�eteln� sm��uje spíše k oblib� leh�ího fošnového provedení.28

 K roubení z kulá�� pat�í nej�ast�ji povalový strop, rovný nebo vzdutý, k roubení 

z hran�ných profil� obvykle n�která varianta trámového stropu a k výd�ev� z fošen op�t 

trámový strop plochý nebo vzdutý.29  

 Pokud je sv�tlá výška vytáp�né místnosti velká (3,5 m a více), ve venkovském 

prost�edí je t�eba zvážit možný dýmný zp�sob vytáp�ní, ve feudálním a m�stském 

prost�edí m�že mít však velká výška i jiné d�vody, nap�. reprezentativní. 

 Prokazatelný vztah znalosti tepelných vlastností vzdutého stropu je doložen 

unikátním písemným záznamem ze švýcarského prost�edí z roku 1742, volný p�eklad ze 

staron�m�iny zní: „ P�edkové klenuli své sv�tnice proto, že se lépe vyh�ívaly a déle udržely 

teplo. Má to své p�írodní opodstatn�ní v tom, že stoupající teplá pára se spíše (d�íve) 

uvede do ob�hu a op�tovného chv�ní, než v místnosti se �tverhranným pr��ezem se zcela 

plochým stropem (s fošnami), kde se pára ší�í a vznáší. Tím získáváme sv�tnice teplejší, 

                                                
23 RYKL (pozn. 4) 280. 
24 Ji�í ŠKABRADA: Konstrukce historických staveb, Praha 2003, 68. 
25 RYKL (pozn. 4) 282. 
26 Dagmar �ERNOUŠKOVÁ / Pavel BORSKÝ: Srubový d�m v Zelená�ské ulici ve Znojm�, in: Pr�zkumy 
památek 3, 1/1996, 17-26. 
27 ŠKABRADA (pozn. 11). 
28 RYKL (pozn. 4) 282. 
29 Ibidem 283. 
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k v�tšímu užitku lidem pobývajícím uvnit�.“30 Použití vzdutého stropu bývá n�kdy p�i�ítáno 

ambicím výtvarným, na rozdíl od stropu plochého, avšak vzduté i plochostropé provedení 

m�že být propracováno do výtvarn� ambiciózní formy, stojí za tím nepochybn� i 

zd�razn�ní významu místnosti, zp�sobu jejího používání a s tím související nároky na 

reprezentaci. V �echách by se v tomto kontextu dalo hovo�it o sv�tnici na hrad� Žebráku, 

o dešt�né sv�tnici na hrad� Karlštejn�[9], radní sv�tnici v Jihlav� nebo sv�tnici v �p. 234 

v Jilské ulici v Praze. 

 Na sklonku st�edov�ku se tyto d�ev�né sv�tnice vytrácí, vyšší výkon modern�jších 

kamen umož	uje zd�né omítané sv�tnice vytáp�t s vyššími ztrátami. 

 Z hlediska vytáp�ní je pot�eba zmínit se i o skladb� a podob� oken. Zajišt�ní 

p�ístupu sv�tla do místnosti bylo nejd�ležit�jší funkcí okna, funkce vyhlídky se z�ejm�

p�ipojuje až pozd�ji. Pro výhled bylo nutno okenní okna otev�ít, práv� v tom lze shledávat 

jeden z d�vod� kombinací otevírací a pevné �ásti v jediném okn�, ale i funk�ní rozložení 

samotných oken na osv�tlovací a vyhlížecí.31

 Obvyklé zónování obytných prostor dle nárok� na jejich vytáp�ní se p�irozen�

odráží i na podob� oken jednotlivých místností. Sezónn� �i krátkodob� užívané prostory 

skýtaly dimenzím otvor� i jejich výtvarnému pojetí neomezené možnosti. Prostory ur�eny 

k temperování krby, které umož	ovaly spíše rychlý než vydatný tepelný efekt, mohly mít 

také v�tší škálu typ� oken. Zateplené sv�tnice jsou však vybavené pro dlouhodobé 

vytáp�ní po celou zimu a bylo nutno hledat únosný kompromis mezi požadavkem osv�tlení 

a minimalizace tepelných ztrát.32  

 Je snad možné p�edpokládat, že znalosti sv�teln� technických ú�ink� r�zné výšky 

osv�tlovacích otvor� a jejich umíst�ní po výšce okenní st�ny nasv�tlovaného prostoru 

p�isp�ly k vytvo�ení dvouúrov	ové sestavy okenních otvor�. Vyvýšená p�isv�tlovací okna 

m�la pravd�podobn� osazenou sklen�nou výpl	 napevno, otevírací okna s normální 

výškou parapetu umož	ovala výhled a v�trání a plnila funkci osv�tlovací a jist� byla 

opat�ena také okenicemi pro snížení úniku tepla.33

 V�tší po�et menších otvor� v r�zných úrovních umožnil citliv� regulovat vztah 

mezi osv�tlením, únikem tepla, v�tráním a eventuáln� i užívání výhledu. Zda u tohoto 

�ešení stálo druhotné využití již existujících a funk�n� p�ekonaných dýmných otvor�

                                                
30 RYKL Michael: Klenuté sv�tnice, in: Svorník 5, 287.  
31 HAUSEROVÁ (pozn. 5) 81. 
32 Ibidem  82. 
33 HAUSEROVÁ (pozn. 5) 82. 
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otopných místností nebo ohlas na jejich vedlejší sv�telný efekt nelze posoudit.34 Výskyt 

víceúrov	ových sestav oken je z�ejm� vázán obzvlášt� na hlavní vytáp�né místnosti, i když 

ani pro n� není tato sestava znakem ur�ujícím. 35

                                                
34 Smyslem víceúrov	ových okenních sestav se zabýval již v 80. letech J. Muk, který k opozici k J. 
Škabradovi (a tzv. „dymným okénk�m“) zastával myšlenku osv�tlovací funkce okenních otvor�, ke které se 
pozd�ji p�iklonili další badatelé jako M. Hauserová, T. Durdík, V. Razím a další. 
35 Ibidem 89.  
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3 Dýmné a polodýmné vytáp�ní 

Jak již bylo zmín�no, dýmný zp�sob vytáp�ní byl používán p�edevším ve vesnickém 

prost�edí. Vesnický d�m ve st�edov�ku byl vesm�s trojdílný, složený z �adové sestavy t�í 

zhruba �tvercových místností. Vstupovalo se do st�ední sín� a odtud vlevo nebo vpravo do 

obytné místnosti – jizby, zbývající zadní díl tvo�ila komora – víceú�elový, nevytáp�ný 

prostor. Otopné za�ízení stálo v jizb�[10] vždy v kout� za dve�mi a byla to podesta s pecí a 

ústím zpravidla obráceným sm�rem ke dve�ím. Klenutá pec byla kamenná a hlin�ná, 

nepoužívala se již jen pro pe�ení ale také pro b�žné vyh�ívání prostoru jizby. Otev�ený 

ohe	, pro který bylo místo na podest� p�ed ústím pece, se používal pro b�žné va�ení a 

svícení. To byl z po�átku jediný obslužný prostor, kterým se p�ikládalo a kterým odcházel 

kou�. Kou� odcházel voln� do místnosti, nad topeništ�m býval pouze hlínou omazaný lapa�

jisker, který snižoval nebezpe�í požáru. Prostory jizeb jsou vysoké t�i až �ty�i metry, 

p�i�emž je horní �ást vyhrazena dýmu. Pro zabezpe�ení pobytu lidí je spodní zóna 

chrán�na systémem otvor� ve st�nách, nad okny a nade dve�mi. Okenní st�ny t�chto jizeb 

mají dvouvrstevné sestavy otvor�, ve spodní úrovni to jsou b�žná okna a t�sn� nad nimi 

jsou horní otvory pro odvod dýmu, tzv. v�trací nebo dýmná okna.  

Konstrukce prostoru byla na našem území roubená, se stropy nesenými p�í�n�

kladenými hran�nými nosnými trámy, které m�ly také vliv na ší�ku obytného prostoru, 

která nikdy nep�esáhla 5-6 metr�. St�ny byly roubené z nehran�ných kulá��. Zejména 

v jizbách musíme po�ítat s relativn� b�žným výskytem strop� s tzv. roubenou klenbou.36

Princip polodýmné jizby[11] spo�ívá v tom, že nad pecí je ze stropu zav�šen 

d�evohlin�ný dymník, který zachytí v�tšinu dýmu d�íve, než se rozptýlí do místnosti a 

dopraví ho nad strop mimo její prostor. Tam je dymník p�ekryt tzv. „pieckou“. Dým tedy 

zapl	uje jen prostor krovu, a bu� uniká krytinou, nebo v�tracím otvorem.37    

  

                                                
36 ŠKABRADA (pozn. 8) 21-22. 
37 Ibidem 26. 
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4 Krby 

 Krb je stejn� nehospodárné za�ízení jako ohništ�, protože 80 % energie uniká bez 

užitku do ovzduší.38 V místnostech palác� hrad� se zpo�átku topilo nej�ast�ji práv� krbem 

obvykle v rohu místnosti. Vytopit ovšem tímto zp�sobem rozlehlou a studenou místnost 

bylo prakticky nemožné, protože v�tšina tepla unikala p�ímým komínem.39  

St�edov�ké stavby vyšší spole�enské úrovn� vykazují obecnou tendenci zbavovat 

se zplodin topidel tou nejkratší cestou, jde-li o krb, sopouch bývá vyúst�n do fasády, 

p�ípadn� je veden obvodovou zdí tak, aby se pokud možno vylou�il kontakt s p�dou a 

s konstrukcí krovu. Z téhož d�vodu se stavební �ešení vyhýbají vytvá�ení komín� uvnit�

dispozice. Postupem doby se zdá, že se sopouch prodlužuje, p�i�emž ale nadále ústí do 

fasády. Nejrozvinut�jší uspo�ádání ze stavebního hlediska p�edstavují krbové komíny 

vyvedené nad korunu vn�jší obvodové zdi.40    

4.1 Románské krby 

 Nejstarší relikty krbu na našem území známe z pohrani�ní obytné v�že P�imdy 

z roku 1121, která byla ovšem p�vodem bavorskou stavbou. Krb byl v prvém pat�e hlavní 

obytné místnosti v rohu[12], odkou�ení krbu neznáme. 

 V románském paláci v komnat� knížecího paláce na Pražském hrad� se nachází 

poz�statek rohového krbu �tvrtkruhové podstavy.41 Zbytky krb� byly zjišt�ny v �erné a 

Bílé v�ži románského opevn�ní Pražského hradu. Krb v �erné v�ži[13] (z doby po roce 

1135) má sopouch protažen vzh�ru sílou zdi zhruba na p�timetrovou délku a ústí do 

fasády. Velmi podobným krbem bylo vybaveno refugium (místnost uzp�sobena k obývání 

jako p�íležitostné úto�išt�) ve velké v�ži hradu Loket[14], který je ovšem ze za�átku 13. 

století. Ob� topeništ� m�la již pom�rn� zna�ný tah pot�ebný k p�ekonání p�ípadného tlaku 

vzduchu v ústí.    

 Další p�íklady nejstarších pravd�podobn� krb� lze nalézt v pražských románských 

domech, nap�.: v dom� �p. 156/I v Husov� ulici nebo �p. 222/I v �et�zové ulici, kde je 

v SZ rohu 1. místnosti p�ízemí dochován kuželovitý dýmník tvo�ený t�emi �ádky kvád�ík�, 

ale i jeho �tvrtkruhové topeništ�, vymezené pásem kamen�. V JZ rohu 3. místnosti téhož 

podlaží se dochovala �ást �tvrtválcového dýmníku a vyzd�ný komín a topeništ� ve tvaru 

�tvrtkruhu v 6. místnosti horního podlaží.42 Není však zcela jisté, zda šlo opravdu o krby 

                                                
38 SKRUŽNÝ (pozn. 7) 17. 
39 Tomáš DURDÍK: Ilustrovaná encyklopedie �eských hrad�, Praha 2009, 28. 
40 ANDERLE (pozn. 3) 15. 
41 Dobroslava MENCLOVÁ: �eské hrady I., Praha 1972, 78.  
42 SKRUŽNÝ (pozn. 7) 16-17. 



17 

nebo o jiný typ topeniš�. Podle Škabrady to nebyly krby, ale jen lapa�e jisker a provoz 

místností byl dýmný.43

 V 1. pat�e románského paláce v Olomouci se v severozápadním kout� západního 

sálu dochovaly poz�statky krbu[15], z jehož architektury se dochovala pravá konzola 

zdobená palmetovými listy[16]. Soudobé analogie umož	ují dvojí �ešení, bu� konzoly, 

hluboce zavázané do kvád�íkového zdiva, byly jen voln� visuté, nebo pravd�podobn�ji 

dosedaly na hlavice vložených sloupk� �i p�iložených polosloupk�. Fragmenty k tomuto 

�ešení neznáme. Nad konzolami byl ve zdi zakotven kamenný pláš� dýmníku ve tvaru 

mírn� vyklenutého �tvrtkužele. Spodní �ást byla rovn�ž zdobena souvislým pásem 

palmetových list�. P�ízemí bylo �len�no stejným zp�sobem také na v�tší a menší sál, 

v severozápadním kout� se také nacházel krb, o jehož podob� nevíme prakticky nic, jen na 

st�n� z�stala nep�íliš z�etelná stopa po odstran�ném plášti dýmníku a v kout� byly zjist�ny 

stopy po ohništi.44    

 V románském paláci v Týnci nad Sázavou byly archeologickým pr�zkumem 

odhaleny v p�ízemí zbytky topeništ�[17], které bylo také umíst�no v jihovýchodním rohu 

jedné ze t�í místností, pravd�podobn� komnaty. Kamenná substrukce není ve tvaru 

�tvrtkruhu, ale je pravoúhlá.45

 Na �íšské falci v Chebu byly v 1. pat�e dv� otopné místnosti s kruhovými 

p�isv�tlovacími otvory a malými okny, na jejich st�nách jsou patrny st�ny po otopných 

za�ízeních a komínech.46

 V bergfritu na hrad� Loket bylo upraveno refugium vybavené krbem s oble 

vypouklým dýmníkem[14] vyvedeným šikmo do �ty�úhelného otvoru ve vn�jším líci 

stavby.47  

4.2 Krby ze 13. století 

V souvislosti s monumentální výstavbou královských hrad� za posledních 

P�emyslovc� se setkáváme s v�tším po�tem poz�statk� krb� a dalších zp�sob� vytáp�ní. 

Jak již bylo zmín�no, zachovává se zde charakteristická trojprostorová obytná jednotka, 

komnata byla b�žn� vytáp�na krbem, na Zvíkov� se výjime�n� dochovaly poz�statky krbu 

i v sálu.48  

                                                
43 ŠKABRADA (pozn. 7) 34. 
44 Pavel MICHNA / Miloslav POJSL: Románský palác na Olomouckém hrad�, Brno 1988,  205-206. 
45 Antonín HEJNA: Archeologický výzkum v Týnci nad Sázavou, in:  Archeologické rozhledy 24, Praha 
1972, 410–416. 
46 HAUSEROVÁ (pozn. 5) 80. 
47 Jan ANDERLE: Pozdn� románský hrad Loket, in: Pr�zkumy památek 1, Praha 1998, 6. 
48 DURDÍK (pozn. 1) 5. 
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Na arkádové chodb� hradu Písku se zachovala mohutná krbová konzola[18], této 

interpretaci odpovídá i o�azení koutové klenební konzoly, vzhledem k tomu je nutno 

p�edpokládat uzav�ení ochozu, pravd�podobn� st�nou s okny.49  

Na hrad� Bezd�z je v královském paláci v 1. pat�e poz�statek oblého plášt�

dymníku[19], jehož komín je vyveden až nad st�echu. Na hrad� Houska je v komnat� ve 

východním k�ídle dochován kuželový sopouch. Na hrad� v Horšovském Týn� se krb 

nedochoval, ale na jeho míst� v rohu se diagonální žebro rozšt�povalo ve dv�. Na Zvíkov�

se v západním k�ídle dochovala komnata s krbem pod kuželovým plášt�m.50

V 1. pat�e starého paláce v Jind�ichov� Hradci se dochoval rohový krb[20]

s válcovým t�lesem dole rozev�eným z cihel vyklenutým hrotitým otvorem a p�epásaný 

jednoduchou �ímsou s pr�b�žným reliéfem trojlisté arkády.51   

Ve druhém pat�e obytné v�že šlechtického hradu v �í�anech u Prahy byl sál 

vytáp�ný rohovým krbem, ze kterého se zachovaly jen skromné relikty a otvor po komínu 

�tvercového pr��ezu. 

Na Valdeku v prvém pat�e sálu vznikl pravd�podobn� až v druhé fázi stavby hradu 

mohutný rohový krb, ze kterého se zachovaly jen otisky na zdi. 

4.3 Krby z 1. poloviny 14. století 

 Palácová tvrz v Litovicích z 2. �tvrtiny 14. století nejspíše sloužila jako venkovské 

sídlo biskupa Jana IV. z Dražic. V 1. pat�e v jihovýchodním rohu byl velký krb se zd�ným 

sopouchem, vystupující až do prostoru 2. patra[21], �ímž mohl p�isp�t k vytáp�ní komnaty 

nad krbem. Kuželový pláš� byl vyzd�n z�ásti z tesaných opukových kamen� p�íslušn�

zak�iveného tvaru a z�ásti z cihel. Odkou�ení zajiš�oval zd�ný komín �tvercového pr��ezu. 

Místnost sousedící se vstupní síní je možno považovat za audien�ní sál.52  

 Ve 2. pat�e byl byt s hlavními obytnými místnostmi, východní �ást p�dorysu zaujal 

sál soukromého charakteru (komnata), vytáp�ní zajiš�oval v severovýchodním kout� krb se 

zd�ným plášt�m, jehož minimáln� spodní �ást byla vyzd�na z cihel. Komín byl 

�tvercového pr��ezu umíst�ný nakoso v síle zdi rohu.53   

                                                
49 Tomáš DURDÍK: Královský hrad v Písku, Písek 1993, 16. 
50 MENCLOVÁ (pozn. 24) 218 - 231. 
51 Ibidem 187. 
52 Michael RYKL: P�íklady vytáp�ní na stavbách 14. století, in: Svorník 1, Praha 2003, 102. 
53 Ibidem. 
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 Hrad Dražice byl stav�n stejnou hutí jako tvrz Litovice také pro Jana IV. z Dražic.54

Ve východní �ásti paláce byly v obou patrech rohové krby[22], ze kterých se zachovaly 

okrouhlé výklenky a zbytky kuželových pláš�� vyklenutých z cihel.55   

   

4.4 Krby z 2. poloviny 14. a z 15. století  

Ve tvrzi �achrov ve 3. pat�e západní �ást zaujímal sál vytáp�ný krbem 

v severozápadním kout�, zbyly po n�m odsekané konzoly a vykonzolované kameny 

bývalého zd�ného plášt� krbu. Krb m�l stoupající sopouch v síle zdi s volným vyúst�ním 

kou�ovým otvorem do fasády.56     

Velmi zajímavým z hlediska vytáp�ní je v nedávné dob� dob�e systematicky 

zdokumentovaný d�m �p. 151/1 v Praze. Podle dendrochronologie a rozboru stavby byl 

d�m stav�n roku 1352 najednou se dv�ma sousedními domy, které byly pravd�podobn�

stejn� dispozi�n� �ešené, le� st�edov�ká podoba dochovala nejlépe u prost�edního domu.  

V 1. pat�e v severní �ásti byl obytný prostor, který lze ozna�it jako sí	 i jako sál 

zárove	. Mohutný krb byl oproti obvyklým koutovým krb�m ve st�edoevropském 

prost�edí umíst�n osov�[23]. Krb byl vymezený cihlovými pilí�i a podobu jeho �ímsy 

neznáme, dob�e se však zachoval náb�h sopouchu a �ást komína z p�e�n�lkov�

uspo�ádaných vyžlabených cihel. Komín stoupal k západní hrani�ní zdi, které dosáhl mírn�

nad podlahou 2. patra a podle zdi stoupal vzh�ru. Umíst�ní komína p�i hrani�ní zdi 

odpovídá zvyklostem ve st�ední Evrop� a nesoulad mezi osovým krbem a bo�ní polohou 

komína vyvolal práv� popsané složité stavební �ešení šikmého komína.57

Zadní st�na topeništ� krbu byla vyzd�na tak, že zasahovala svým lícem do vedlejší 

sv�tnice a v tomto míst� byla ve sv�tnici vynechána výd�eva i hlin�ná omazávka. Zadní 

st�na krbu tak m�la napomáhat vytáp�ní sv�tnice. Osový krb a cihelná architektura 

pravd�podobn� odkazuje na severní p�ímo�ský p�vod stavitel� domu. 

Královské hrady Karla IV. také obsahují �etné poz�statky krb�. Na Karlštejn� se 

v císa�ském paláci dochovaly osové nást�nné krby[24], n�které jejich dymníky bez zjevné 

p�í�iny sbíhají pouze z jedné strany.58  

K výbav� komnaty v 1. pat�e paláce na Kašperce náležel krb, jehož zd�ný dýmník 

byl protažen do dalšího patra, kde p�ih�íval další komnatu. Prostup dýmníku trámovou 

                                                
54 DURDÍK (pozn. 39) 592. 
55 Dobroslava MENCLOVÁ: �eské hrady II., Praha 1972, 40. 
56 RYKL (pozn. 52), 106. 
57 Ibidem 117. 
58Michal PANÁ�EK: Otopné za�ízení obytného sálu ve Velké v�ži na hrad� Kost, in: Svorník 1, 2003,139. 



20 

konstrukcí stropu do druhého patra byl zajišt�n prost�ednictvím žulové konzoly, který 

vynášela kolizní p�ízední trám. Vyúst�ní sopouchu bylo podle stop pravd�podobn�

v obvodové zdi vn� mimo pozednici. Krb byl v severovýchodním kout�, jeho dýmník 

podpíraly žulové konzoly, p�es které byla položena nejspíše žulová krbová �ímsa. Z tvaru 

zbytk� konzol je vid�t, že vnit�ní tvar dýmníku byl okrouhlý. Zda tomu bylo i navenek 

nebo zda byl vn� mnohoboký, nelze doložit.59  

Koncepce jádra Radyn� má velmi blízké rysy s Kašperkem. V 1. pat�e paláce u zdi 

západní v�že se nacházela nika dýmníkové kuchyn�, na východním boku v�že z�staly 

stopy dýmníku, její horní �ást vypadá shodn� jako p�íprava k zavázání dýmníku krbu na 

východním konci paláce. Odkou�ení dýmníku do komína je v síle zdi. Na severní st�n�

paláce se dýmník opíral o konzolu osazenou p�i ústí komínu. Komnata na východ� paláce 

byla vybavena koutovým krbem, dýmník krbu neprostupoval stropem jako na Kašperku. 

Odkou�en byl pod stropem do sopouchu v síle obvodové zdi, který dosahuje její koruny. 

Ve druhém pat�e se ve v�ži nacházela komnata s koutovým krbem odkou�eným do fasády 

prost�ednictvím komínu vyloženého na kamenných konzolách, který odvád�l dým mimo 

okapní žlab.60  

Hrad Kost byl po roce 1370 radikáln� p�estav�n Petrem z Vartenberka (který byl 

v letech 1381 až 1386 nejvyšším purkrabím Pražského hradu), pro nás je nejd�ležit�jším 

prostorem obytný sál v�že v jejím pátém pat�e, v nižších patrech bylo pravd�podobn�

ukládáno obilí. Trámy podlahy sálu jsou dendrochronologickým datováním za�azeny do 

p�elomu let 1387/88. Na velké �ásti architektonických prvk� jako na ost�ní oken, lavic 

sedátek nebo archivolt� trezoru se objevuje kamenická zna�ka, která byla nalezena také na 

Starom�stské mostecké v�ži a na katedrále sv. Víta.61 Sál byl pravd�podobn� d�len na více 

prostor�, avšak žádné poz�statky d�lení se nezachovaly, sv�d�í o tom jen podoba oken, 

která se v západní �ásti liší. Zbytky otopného za�ízení[25] se nachází uprost�ed severní 

st�ny, jde asi o 18 cm hlubokou vpadlinu nepravidelného tvaru vymezenou na výšku 

postavenými druhotn� odlámanými kvádry. Odkou�ení se následkem dostavby 

podst�ešního patra nedochovalo. Pod topeništ�m je podestová konstrukce založená již ve 

t�etím pat�e, pilí�e jsou p�izd�ny na spáry, jde pravd�podobn� o druhotné p�izd�ní.62 Není 

z�ejmé, zda šlo o krb �i na tomto míst� stála kamna. 

                                                
59 Jan ANDERLE: Hrad Kašperk, in: Pr�zkumy památek 12, 1/2005, 50 
60 ANDERLE (pozn. 3), 26. 
61 PANÁ�EK (pozn. 58) 133. 
62 Ibidem 137. 
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 Z 15. století se mnoho krb� nedochovalo, známe p�edevším krby z královského 

hradu To�ník, kde je krb[26] v rohu vysoké místnosti s k�ížovou klenbou, má polygonální 

vysoký dymník a je asymetrický, což se hodí k celkovému vyzn�ní hradu, další rohový 

krb[27] v královském paláci má válcový vysoký dymník a podobné konzoly. Z Nového 

hradu u Kunratic se dochovala krbová konzola. 



22 

5 Kachlová kamna 

5.1 Zp�sob provedení kachl� a materiál 

 Keramické �emeslo je jedno z nejstarších a nejúctyhodn�jších, mnohé prehistorické 

kultury dávají o sob� v�d�t jen keramickými výrobky. Surovina - hlína se ve v�tší �i menší 

kvalit� nachází všude, proto od nejstarších �as� vznikaly hrn�í�ské dílny, které 

uspokojovaly poptávku po nádobí a také dalších keramických výrobcích, tento poddajný 

materiál brzy podnítil i k um�leckému ztvárn�ní kachl�. Nejstarší kachle, misky a 

specifické nádoby byly v hrn�í�ských dílnách modelovány na hrn�í�ském kruhu. Starý 

výraz ze spisovné n�m�iny pro kachel „chachala“ jednoduše znamenalo nádobí.63

 Hrn�í�i z�izovali své dílny v�tšinou tam, kde se nacházela kvalitní a lehká hlína a 

dostate�n� velké lesy, které poskytovaly pot�ebné palivové d�íví. Dílna byla zna�n� velkou 

usedlostí, skládající se z obytného domu, domu na vypalování, dílny, skladiš� a stájí. 

Zvláštní pé�e byla vynaložena na p�ípravu hlíny, vyt�žená hlína byla skladována po celé 

m�síce, slunce a voda, teplo a mráz od sebe odd�lily tvrdé hlin�né hroudy, až se daly 

odkrojit rý�em. Smícháním r�zných druh� hlíny se získala dob�e tvárná hlína, která 

nesm�la být p�íliš tlustá a suchá a která uložená v jám� pojme pot�ebnou vlhkost. Od 

velkého hlin�ného bloku byly odd�leny nástrojem ve tvaru srpu pruhy, které byly hn�teny 

nohama na zemi, jež byla p�edtím posypána pískem. Poté byla hlína znovu zpracována na 

válu a vybraly se ko�eny a kameny. Byla rozd�lena na vyválené role, které byly znovu 

váleny, aby se odstranily vzduchové bubliny, než mohla kone�n� putovat na hrn�í�ský 

kruh.  Hrn�í�ský kruh z�stal stejný po celá staletí, skládal se ze šlapacího disku, h�ídele a 

kruhu. Šlapací disk byl vyroben z tlustého dubového kola, byl uvád�n do pohybu nohou, 

jejíž pohyb se p�enesl p�es h�ídel na kruh. Jak se kruh otá�í, hrn�í� ud�lá palcem díru do 

hlíny, roztáhne jí a vytáhne st�ny nádoby do výšky, což má za následek nádoby nebo 

nádobkové kachle r�zných tvar�. Drátem se odd�lila hotová nádoba od kruhu a položila se 

na desku, kde se nechala uschnout. Musela být uložena v tvrdé k�ži, aby se poté daly 

p�ipevnit další ozdobné prvky.64

 Lze jednozna�n� prokázat, že kamná�ské výrobky byly produkovány ve velkém 

množství hrn�í�ských dílen, situovaných na celém území tehdejších královských �ech. 

Snad každý z t�chto �emeslník� m�l snahu vyráb�t kamnové kachle a ve svém 

bezprost�edním okolí z nich stav�t kachlová kamna. Tato snaha byla do zna�né míry 

                                                
63 FRANZ (pozn. 11) 11. 
64 Ibidem 11. 
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stimulována i tím, že cena za tuto práci zna�n� p�evyšovala cenu b�žn� vyráb�né 

kuchy	ské keramiky. 

  O vysoké úrovni n�kterých t�chto výrobk� sv�d�í i to, že na reliéfy kachl�

umis�ovali hrn�í�i celé své jméno nebo jeho zkratky nebo dokonce psanou poznámku, ve 

které sd�lovali, že kachel je jejich výrobkem. Zcela mimo�ádným p�ípadem je kachel se 

jménem hrn�í�e Durchana, který byl zabudován do kamen na Pražském hrad�, nebo kachle 

z panského hradu Rabí, kde je uvedeno jméno rytce matrice. Snad tyto signatury dokazují, 

že výrobci kachl�, alespo	 v n�kterých p�ípadech, nemuseli být na tak nízké spole�enské 

úrovni, jak se n�kdy soudí. Naopak n�které kamná�ské výrobky z našeho území lze 

považovat za špi�kové doklady schopnosti um�leckého �emesla, vynikající i z hlediska 

srovnání se soudobými artefakty z okolních zemí.65    

 Od 14. století se již vyskytuje reliéfní kachel, který se nevyráb�l na hrn�í�ském 

kruhu, ale jako vylisovaná dlaždice z matrice, negativní formy – také nazývaná kadlub z 

pálené hlíny. Velmi vzácn� se vyskytují také voln� modelované kachle. Použití matric pro 

výrobu kachl� vydláždilo cestu pro rozsáhlé rozší�ení kachlových kamen s um�leckými 

reliéfy, nebo� vzory, které byly p�evzaty z matric, vytvo�ili �asto zkušení �ezbá�i, kte�í v té 

dob� stáli na um�leckém vrcholu. Mnoho hrn�í�� bylo však také schopno vyráb�t své 

vlastní vzory pro kachle, ostatn� hranice mezi um�ním a �emeslem byly vždy nejasné. 

Hrn�í� do d�ev�ného negativu dodaného �ezbá�em vtla�il hlínu a po vypálení tak vzniklého 

pozitivního reliéfu z n�j otiskl negativní formu - neboli kadlub.66  Hlína se vyválcovala 

jako dortové t�sto a položila se na matrici a z druhé strany se na hlínu položilo velké ln�né 

plátno. Hlína se vtiskla prsty pokud možno siln� do všech prohlubní matrice, která vytáhla 

trochu vlhkosti z hlíny a po n�jaké dob� se mohlo ln�né plátno s otiskem z formy odstranit. 

Tém�� všechny starší kachle ukazují na rubové stran� otisk hrubého plátna. Nyní byl reliéf 

ražený a zdobený. Na zadní stranu m�kkého reliéfu se p�ipojila komora budoucího kachle 

vyto�ená na kruhu. Komory jsou n�kdy vybaveny otvory, skrze n�ž jsou vedeny p�i 

sesazení kamen dráty, kterými jsou jednotlivé kachle spojeny a dávají konstrukci kamen 

lepší oporu.67

 Kachle, nalézané v nejr�zn�jších �ástech �ech, nemohly být vyráb�ny z jedné 

primární matrice a dodávány r�zným hrn�í��m z n�jakého úst�edního výrobního centra 

vzhledem k �astým drobným výtvarným obm�nám kachlového nám�tu. Pro každou 

                                                
65 HAZLBAUER (pozn. 9) 17-18. 
66
�en�k PAVLÍK / Michal VITANOVSKÝ:  Encyklopedie kachl� v �echách, na Morav� a ve Slezsku, 

Praha 2004, 14. 
67 Ibidem 15. 
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z t�chto variant musely být vytvo�eny speciální matrice, a to z�ejm� p�ímo p�íslušným 

hrn�í�em nebo �ezbá�em, pracujícím nedaleko jeho dílny.68   

  V n�meckém prost�edí byly vysušené nádobí a kachle nat�eny tekutou glazurou. 

Hrn�í�i používali p�evážn� olovnaté glazury, které byly vyrobeny v jejich vlastních 

glazurových výrobnách. R�zných barev bylo dosaženo p�idáním rozemletých oxid� kov�. 

Recepty na zá�iv� barevné glazury byly p�ísn� st�eženým tajemstvím každé dílny. Velkou 

zru�nost požadovalo nanešení r�zných glazurových barev na každý kachel, pop�. nádobu, 

aniž by se do sebe glazury v ohni vpily. Kamná�i v tomto p�inesli pozdní gotice a renesanci 

nep�ekonané mistrovství. Už od po�átku 16. století se vyskytuje také vypálená zlatá 

glazura.     

Glazury musely vyschnout jako tenký povlak na povrchu kachl� a nádobí, aby 

mohly kone�n� putovat do vypalovací pece. Barva hlíny se v žáru zm�nila v závislosti na 

jejím složení. Krom� b�lav� šedé se vyskytovala žlut� hn�dá a �erven� vypálená hlína.69    

 V �eském prost�edí je povrch �elních ploch kachl� skoro vždy režný, neglazovaný 

a vypálený oxida�n� do r�zných odstín� okrové nebo hn�davé barvy, n�kdy i do barvy 

cihlov� �ervené. Glazování reliéfních ploch �eských gotických kachl� je na rozdíl od 

zahrani�ních velice vzácné. �eští hrn�í�i glazury v té dob� znali, což dokládá i skute�nost, 

že polévali užitkovou keramiku již dávno p�edtím, než za�ali vyráb�t kamnové kachle. 

Pro� tomu tak bylo, není zcela jasné, uvažuje se o ideovém vlivu husitského u�ení, 

hlásající prostou jednoduchost a neokázalost.  Další výklad hovo�í o tom, že oxida�n� do 

okrova vypálené kachle z jemné hlíny p�ipomínaly svým vzhledem poloreliéfy vyrobené 

z pískovce, jindy je poukazováno na to, že glazury by zna�n� zvýšila celkovou cenu 

kamen.70

 Vložení výrobk� do pece vyžadovalo velkou zru�nost a v�tšinou se týkalo 

samotných mistr�. K vypálení nádobí používali hrn�í�i v�tšinou protáhlá valen� zaklenutá 

kamna s ohn�m vespod. Tyto valené klenby byly �asto postaveny pomocí klenebních 

hrnc�, z kterých pocházejí snad nejran�jší nádobkové kachle. Na rozdíl od kamen ve 

sv�tnici, která mají teplo sálat, byla hrn�í�ská pec navržena tak, aby co nejmén� tepla 

unikalo. Aby se teplo udrželo uvnit� pece, bylo �asto klenutí pece ut�sn�no pískem nebo 

celkov� pokryto zeminou. Existovaly r�zné druhy vypalovacích pecí, kterými se zde ale 

nebudeme blíže zabývat. Od kvality vypalovací pece se dalekosáhle odvíjel úsp�ch 

kamná�ské dílny.     

                                                
68 HAZLBAUER (pozn. 9) 15. 
69 FRANZ (pozn. 11) 11-12. 
70 HAZLBAUER (pozn. 9) 37-38. 
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 Ústí vypalovací pece bylo po napln�ní uzav�eno. Poté se za�alo, n�kdy z více 

p�ikládacích otvor�, pomalu roztáp�t kamna d�evem. Bylo nutné udržovat ohe	 zhruba den 

a noc, aby bylo vytvo�eno pot�ebnou teplotu asi 1000°. Bylo nutné dosáhnout této 

požadované teploty, aby se dal ohe	 pomalu uhasit a vypalovaný výrobek mohl 

vychladnout, kdyby se tak nestalo, tak by se rychlou teplotní zm�nou zp�sobily trhliny, 

které by probíhaly p�es glazuru jako sí�. P�i vypalování kachle a nádoby trochu ubývají na 

objemu, což je d�ležité vzít v úvahu, protože kopie, které byly sejmuty z kachl� kamen, 

jsou stále o 10 až 15 procent menší než jejich originály.71  

 Hotové kachle byly sestaveny do kamen zpravidla stejným hrn�í�em, který je 

vytvaroval a vypálil. Ale už od st�edov�ku vyráb�ly n�které hrn�í�ské dílny kachle na 

prodej. Z tohoto d�vodu vznikli již brzy kamná�i, kte�í získali kachle pro svá kamna �asto 

odjinud a zabývali se pouze sesazením kamen, jak je zvykem dnes.  

 Na kresbách, které zhotovili navrhující um�lci nebo hrn�í�i sami p�ed za�átkem 

práce, byly udané míry jednotlivých kachl�. Tyto míry se musely p�esn� dodržet, aby se 

daly spojit �ímsové, rohové, základní a kordonové kachle do plánovaného stavebního díla. 

Velikosti kachl� jsou velmi rozdílné. Kolísají asi mezi 18 x 18 cm u malých gotických 

kachl� a 50 x 50 cm u velkých pozdn� renesan�ních kachl�, p�i �emž se kachle �asto 

odchylují také od �tvercového rozm�ru. Po postavení kamen byly obloženy rubové strany 

kachl� žáruvzdornou hlínou nebo šamotem.72

5.2 P�vod kachlových kamen a jejich rané formy

Na to jak bohaté jsou zásoby dochovaných kachl� a kamen od st�edov�ku, víme 

velmi málo o po�átcích kachlových kamen, které vedou do raného st�edov�ku. Zdá se, že 

vd��íme jejich p�vodu st�etu germánské a �ímské kultury. P�edch�dce kachlových kamen 

byla pec sestavená z kamen� a hlíny, která se používala u slovan� stejn� jako u východních 

a severních germán� z d�vodu nep�íznivých podnebních podmínek velmi dlouho. Tato pec 

sloužila krom� vytáp�ní hlavn� k va�ení a pe�ení a stála v kuchyni, jediné vytáp�né 

místnosti.  

 Naproti tomu pln� rozvinutá kachlová kamna sloužila výlu�n� k vytopení sv�tnice. 

Nep�ikládalo se z obytné místnosti, jak je to dnes b�žné, ale otvor pro p�ikládání a kou� se 

nacházel v kuchyni nebo v samostatném prostoru pro obsluhu kamen Tak získal d�m 

                                                
71 PAVLÍK / VITANOVSKÝ (pozn. 66) 14-15. 
72 FRANZ (pozn. 11) 13 
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vytáp�nou místnost, která byla zárove	 prosta kou�e a popela: sv�tnici, �ímž se dostal na 

vyšší vývojový stupe	 obytné kultury. Kachlová kamna byla nazývána „duší sv�tnice“.73

 N�kte�í badatelé nazna�ují, že se vrátil vn�jší zp�sob p�ikládání na �ímský podn�t, a 

to sice takovým zp�sobem, že forma primitivních pecí pronikla s germánskými dobyvateli 

do severní Itálie (Pianura Padana) a ta zde byla pod vlivem hypokaust p�em�n�na na 

kamna s vn�jším p�ikládáním. Badatelé vid�li podn�t pro vynalezení kamen s vn�jším 

p�ikládáním v �ímském hypokaustu. 74 Vznik skute�ných kachlových kamen tedy souvisel 

s podzemním vzduchovým topením. Prototyp kamen si lze p�edstavit spíše jako nep�ímé 

vyh�ívání horní �ástí klenby teplovzdušné komory, p�evýšené nad podlahou interiéru, do 

níž ješt� nebyly osazeny nádobkové kachle, nýbrž valouny. Odtud také vlastní název 

„kamna“, staron�mecký název kachl� „Ofensteine“, stup	ovité uspo�ádání nejstarších 

známých exemplá�� kamen s valenou klenbou v ose (klenutá kachlová kamna) a p�enesení 

názvu „stuba“ a „izba“, ozna�ujících p�vodn� vyh�ívanou láze	, na obytnou místnost 

severoevropských národ� vytáp�nou kachlovými kamny. 75   

 V této souvislosti je nutno poukázat na nalezená kamna v �ímské vile ve 

Steinheimu an der Murr, která mají také systém vn�jšího p�ikládání. Pravd�podobn� se ale 

jednalo jen o oh�ev vody, který byl z �ervených desek a spo�íval na pískovcovém sloupku. 

Za p�edch�dce kachlových kamen nem�že být ur�en už na základ� jeho konstrukce z 

desek. Takové pece by mohly podnítit spíše vývoj pecí s vn�jším p�ikládáním než 

hypokausta s jejich zcela odlišným vytáp�cím systémem, který se dá dokonce považovat za 

p�edch�dce úst�edního topení. 

 V alpské oblasti, a to zejména v Jižním Tyrolsku, se zachovaly po�etné zd�né, 

hlínou nat�ené pece s vn�jším p�ikládáním, které mají formální podobnost s peka�skou pecí 

– mají formu protáhlé p�lklenby, která spo�ívá na obdélníkovém podstavci. Tato pec 

nazna�uje domn�nku, že se kachlová kamna vyvinula z peka�ské pece, a to tak, že nejprve 

v kuchyni se nacházející peka�ská pec byla stále dále vestavována do p�ipojující se 

sv�tnice, u které z�stala v kuchyni jen ze� pece s otvorem pro p�ikládání a odchod kou�e.76

 Prom�na klenuté kamenné pece na kachlová kamna p�edstavuje d�ležitý krok ke 

kulturnímu pojetí sv�tnice. D�jiny monumentální architektury zaznamenávají n�které 

druhy kleneb, zejména kupolových, které jsou sestaveny z keramických nádobek, 

setkáváme se s nimi v centrále kostela San Vitale[28] v Ravenn�, kde klenbu tvo�ily štíhlé 

                                                
73 FRANZ (pozn. 11) 14. 
74 Ibidem  
75 KONE�NÝ (pozn. 12) 464. 
76 FRANZ (pozn. 11) 14. 
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hlin�né amfory zasazované do sebe. Obdobné klenby z hrncovitých klenák� používali 

byzantští stavitelé k vyklenutí široce rozepjatých kleneb svých kostel�.77 Hlin�né hrnce 

byly také použity u kupole vily Gordian[29] a také na dalších stavbách, keramické hrnce 

umožnily snížit celkovou hmotnost klenby. Je také z�ejmé, že �ímští hrn�í�i stav�li své 

vypalovací pece také pomocí hrnc�. Zbytky takových hrn�í�ských pecí z �ímských �as�

byly nalezeny rovn�ž v N�mecku. Jsou dob�e známy t�i zp�soby klenutí hrnci: 

1. Spirálovité uspo�ádání nádob. 

 K vytvo�ení kruhové kupole se nádoby zasunuly jedna do druhé do stoupající 

spirály, u které se vzh�ru pr�m�r kruhu zmenšoval jako u ulity[28].

2. Žebrovité uspo�ádání v�nce z nádob. 

 K vytvo�ení valené klenby byly nádoby do p�lkruhového oblouku zasunuté jedna 

do druhé a za sebou se�azené ([30], p�íklad z velké architektury není znám). 

3. Dost�edivé zasazení nádob. 

 T�etí možnost sesazení klenby je zasazení jednotlivých nádob dost�ediv� p�íp. 

radiáln�. Toto uspo�ádání je možné jak u kupole, tak také u valené klenby[30]. 

 Pro kachlová kamna má význam jen dost�edivý zp�sob klenutí. P�edpokládá se, že 

se aplikovalo použití klenebních nádob z hrncových kamen na kachlová kamna. Uvažuje 

se o tom, že zdivo kupole vily Gordian bylo v zásad� zarovnáno tak, že horní polovina 

odkryté nádobkové klenby, tzn. ze zdiva vy�nívající, tak odpovídá kupoli zklenutých 

kachlových kamen s konvexními kachli nejran�jšího vývojového stupn�. Nejstarší tvary 

konvexních kachl� ukazují podobnost s nádobkovou klenbou tak, jak jsou použity na 

kupoli vily Gordian. Ovšem hrncový kachel byl u nejstarších kachlových kamen také 

oto�en, to znamená s otev�ením ven a zapušt�ný do kupole. V prvním p�ípad� se mluví o 

konvexních-, ve druhém o konkávních kachlích. To, která možnost je starší, lze st�ží ur�it. 

Pravd�podobn� ob� vznikly sou�asn�.78

 S pomocí klenebních nádob (caccabus) postavená kamna (furnus) zmi	uje zákon 

langobardského krále Liutpranda (713 - 744), který je zmín�n jako na�ízení pro stavitele. 

Nejasné z�stává, jakým zp�sobem byly nádoby u t�chto langobardských kamen použity.  

To že je psáno o 250 a více nádobách, nazna�uje, že lze uvažovat o n�jakém zp�sobu 

klenutí s nádobkovými v�nci, spirálovitém (�.1) nebo o žebrovém uspo�ádání (�.2), která 

ale nem�la žádný význam pro kachlová kamna. Je také otázkou, zda se u t�chto kamen 

opravdu jedná o jasn� ur�ená vytáp�cí kamna nebo spíš o peka�ské pece. Není tedy v�bec 
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jisté, zda se jedná již o kachlová kamna. Nádoby jsou u kachlových kamen bez výjimky 

zasazené v klenb� dost�ediv� a vy�nívají ze zdi. Po�et okolo 250 nádob nelze u tohoto 

zp�sobu klenutí na kamna umístit. Samotná obvyklá kamna opat�ená kachlovými 

nádobami nepoukazují víc jak na 60 nebo 70 nádob, a jen pomocí zp�sobu klenutí 

s nádobovým v�ncem lze vysv�tlit použití tak po�etných nádob na kamnech. K tomu se 

vztahuje to, že práv� nejstarší kachlová kamna mají jen velmi málo nádobkových kachl�, 

které jsou rozmíst�ny voln�jší formou na klenební zdi. Z této zprávy tedy nutn�

nevyplývají žádná spojení k nejran�jším pln� rozvinutým kachlovým kamn�m.79   

 Další zprávy o kamnech pochází z kláštera St. Gallen. Kroniká� Ekkehard IV. 

napsal, že 25. dubna roku 937 díky nim vznikl v opatství velký požár, protože žák z kamen 

v u�ebn� vzal rozžhavené uhlí. Není jisté, zda se jednalo již o kachlová kamna. To samé 

platí i u kamen, která jsou zakreslena na slavném plánu kláštera St. Gallen[31] z roku 820, 

podle prostorového uspo�ádání se spíše jednalo o n�jaký druh teplovzdušného vytáp�ní 

pravd�podobn� o n�jakou redukovanou formu antického hypokausta.80  

 První vyobrazení kachlových kamen pochází ze za�átku 14. století. Na curyšském 

erbu z první t�etiny 14. století jsou dvoje schematicky zobrazená kamna[32]. Na soklu stojí 

obdélná základna, která odd�luje širokými mezipásy knoflíkem korunovanou nástavbu.    

 Rozvinut�jší formu kamnového typu ukazuje obrázek, na kterém žena odpo�ívá 

vedle kamen[33]. Pochází z �ady 21 obraz�, které znázor	ují r�zné ženské �innosti: 

nápisová páska vysv�tluje vyobrazené �iny, u obrazu kamen jsou v gotické majuskule 

slova: ICH LIG HIE ALS AU (eine) FUDE (faule) SOL (Sau) HINDER DEM OFEN IST 

MO WOL. Jedná se o fresky, které se objevily v 60. letech 19. století v kapitulním domu 

dómu kláštera svatého Št�pána v Kostnici. Stylová stránka zobrazení ur�uje vznik malby 

pravd�podobn� k po�átku 14. století. Zde zobrazená kamna jsou podobná v základních 

rysech t�m na curyšském erbu. Na úzkém soklu stojí obdélná základna, která je skrz 

profilovanou �ímsu odd�lená od nástavby. Nástavba se skládá spole�n� z obdélné a 

kopulovité �ásti, která nese záv�r podobný knoflíku stejn� jako kamna na curyšském erbu. 

Nádobkové kachle r�zných velikostí jsou zasazeny v rytmickém sledu ve zdi kamen.81

 Mnoho raných forem kachlových kamen, které se zachovaly v alpské oblasti �iní 

pravd�podobné, že kachlová kamna pochází z alpské oblasti. Avšak úpln� nejstarší známé 

zobrazení kamen nepochází z Curychu nebo Kostnice, jak je �asto uvád�no, nýbrž z 

Würzbugru z doby okolo roku 1250, ve stejném m�st� se také nalézají jasné archivní 
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d�kazy o privátní obytné sv�tnici již z roku 1223 a 1225. A protože se dochovala v 

Regensburgu sv�tnice asi podobného stá�í (nebo dokonce starší) jako sv�tnice z Tirol, 

nepasuje to tak dob�e do obvyklého obrazu rozší�ení kamen z jihu na sever.82 Kachlová 

kamna byla pravd�podobn� um�lecky ztvárn�na nejprve na šlechtických obydlích a 

v obydlích bohatých m�š�an�.  

 Pouze v krajním severozápad� N�mecka, ve Frísku, nikdy kachlová kamna 

nezdomácn�la. Kdy kachlová kamna vznikla, nelze ur�it s jistotou. Kamna z Curychu a 

Kostnici jist� náleží již k pokro�ilému vývojovému stupni a podstatn� se liší od nejstarších 

kachlových kamen, rané formy kachlových kamen se tradují až do sou�asnosti, taková 

kamna nachází se zvlášt� ve vzdálených oblastech, na opušt�ných horských dvorech v 

alpských zemích. 

Jak již bylo �e�eno, kachlová kamna se vrátila k form� kamenné pece s vn�jším 

p�ikládáním, jak se v po�etných p�íkladech dochovaly v alpské oblasti. Na to jak rozdíln�

se mohly utvá�et tyto pece do detailu, mají už všechny klenutou nástavbu, skoro nadklenbu 

otev�eného topeništ�, která byla položená na široké základn�. �lov�k je proto m�že 

shrnout pod pojem „klenutá kamna“. Od takových klenutých kamenných pecí lze 

rozpoznat první kachlová kamna jen jednotlivými ve zdi kamen zasazenými nádobami. 83   

5.2.1 Klenutá kachlová kamna 

 Raný p�íklad pro takové „klenuté ohništ�“ se zachoval v Übelbachu (západním 

Štýrsku) na dvo�e Pamegger. Aby m�lo klenutí podporu, jsou vysoko vyzd�ny rohy 

základny. Primitivním zp�sobem byla provedena prostoupená klenba glazovanými 

konvexními nádobkovými kachly. Další rozvoj tohoto kamnového typu p�edstavuje valen�

klenutá kamna ve Volkskundemuseu ve Štýrském Hradci, z Schönebenu u Marriazzelu. Na 

obdélníkové základn� se zvýšenými rohy se vyvyšuje nástavba ve form� nadm�rné valené 

klenby, která je opat�ena paraleln� uspo�ádanými konvexními kachli. Jedná se zde rovn�ž 

o p�íklad konvexních kachlových kamen. Podobná protáhlá valená forma se nachází u 

peka�ských pecí, to nazna�uje domn�nku, že se tento typ kamen vyvinul z peka�ské pece. 

Krom� valeného zaklenutí bylo také obvyklé kupolovité zaklenutí v jednoduché form�

v r�zných variacích. Kamna, te� také ve Volkskundemuseu ve Štýrském Hradci, nesou na 
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nízkém soklu a sotva vyšší základn� kopuli, na jejichž �ty�ech rovných pláštích je 

rozmíst�ných sedm kovexních nádobkových kachl� v soub�žných �adách. 

 Jak ukazují zd�ná kamna s miskovými kachli z Bazenheidu v kantonu st. Gallen, 

existují také zaklenutá kamna s konkávními kachli, která jsou však již naho�e vyrovnaná a 

p�echázejí ke skupin� „kónických kamen“. Soud� podle dochovaných památek, se ve 

Štýrsku a Tyrolsku držela klenutá kamna zvlášt� houževnat�.84

 Nejstarší vyobrazením dochovaná kachlová kamna náležela pozd�jšímu 

vývojovému stupni jako zmín�ná lidová kamna, ze kterých mohou být nejstarší nejspíš 

kamna z Übelbachu.  U kamen z curyšského erbu a fresky v Kostnici je základna také už 

pokryta nádobkovými kachli, �ímž je u�in�n další krok ke kompletn� z kachl� postaveným 

kamn�m. Ve stejné dob� za�ala kamna r�st do výšky, což je také pozorováno u kamen ve 

Štýrském Hradci. Tyto kostnickou freskou a curyšským erbem dochovaná kamna pat�í 

rovn�ž do skupiny klenutých kachlových kamen.85

 Curyšská kamna poukazují krom� obvyklého rozd�lení na základnu a kopulovité 

zaklenutí na t�i další stavební prvky: sokl, �ímsu mezi základnou a nástavbou a 

knoflíkovité zakon�ení. Jednotlivé �ásti kamen jsou dob�e vyvážené a sv�d�í již o ur�itém 

estetickém hledisku. Klenba je nasazená na �ímse v ší�ce základny a vyvolává tím dojem 

ucelené stavby, která je �len�ná �ímsou stejného tvaru jako má sokl a je ukon�ena 

korunujícím architektonickým prvkem. Jednolitý charakter se stává ješt� zd�razn�ný 

pravidelným pokrytím vrchní stavby a klenutí kachlovými nádobkami. 

 Zatímco jsou kamna curyšského erbu srovnávána v jejich uzav�eném obrysu 

s tvarem románského obloukového okna, ukazují kamna z kostnické fresky podle zužující 

se nástavby kamen sm�rem vzh�ru již gotické vlivy. Také použití profilovaných �íms a 

nádobkových kachl� r�zných velikostí, které ze� kamen rytmicky �lení, dokazuje, že typ 

curyšských kamen v tomto ohledu byl dále rozvinut. Nad to bylo nov� p�idáno mezi 

základnu a klenutím zasunuté obdélné mezipatro, které ukazuje uvoln�n�jší obrys. 

Stup	ovitý pohyb vzh�ru vrcholí v knoflíkovité korun�, kterou známe již od kamen 

curyšského erbu, a který se zde v pozm�n�né podob� opakuje.   

 Krom� t�chto forem zaklenutých kachlových kamen m�že být ješt� �ada dalších, o 

kterých dnes nic víc nevíme. Tak rozmanité p�em�ny ale také mohou být, spole�ná byla 

všem t�mto kamn�m raná fáze vývoje zaklenuté nástavby, která nás oprav	uje je spojit do 
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jedné skupiny. T�žký, objemný, z krychle a klenby sestavený tvar byl dále rozvíjen 

v následující dob�. 

5.2.2 Kónická kamna 

 Nové vývojové fáze vedly k prom�n� kopulové klenby ve válcovou nástavbu. 

P�echodnou formou byla kamna s kuželovitou nahoru se zužující a zpo�átku ješt� lehce 

zaklenutou nástavbou s horizontálním horním ukon�ením. Taková kamna se nachází na 

erbu doktora práv Augustina Lutenwanga[34], rektora Basilejské univerzity, z roku 1510. 

Protože tento erb byl ale pravd�podobn� vyražen již d�íve, je zobrazený typ kamen starší.86

Nad vyhloubeným, p�lkruhy opat�eným soklem, který m�že být celý považován za zbytek 

základny, se zvedají vlastní kamna. Pr��ez kruhové nástavby se sm�rem nahoru zužuje 

v lehkou klenbu. Díky této klenb� je vznik nástavby z kupole z�ejmý. Horní zakon�ení 

stavebního díla tvo�í z kostnických a curyšských kamen známý knoflík, který se zde op�t 

vrátil široce roztažený. V t�le kamen se za�le	ují nádobkové kachle, ze kterých je 

znázorn�na jen polovina n�kterých kachl� ležících na obrysových liniích. Tyto nádobkové 

kachle nijak nevy�nívají ze zdi kamen, což dokazuje, že se zde jedná o konkávní kachle, 

které jsou zasazeny s otev�ením ven nízce ve zdi kamen. Konvexní kachle by byly 

vyklenuty u pohledu z profilu ze zdi kamen.  

 Také kuželovitou nástavbu ukazují již zmín�ná lidová kamna z Bazenheidu. Nad 

pevnou základnou obdélníkového p�dorysu spo�ívá nástavba podobná kamn�m z erbu dr. 

Augustina Lutenwanga; jen zde chybí široký roztáhlý korunující architektonický prvek. Na 

v�žovité nástavb� jsou vložené konkávní nádobkové kachle. Zde se jedná v protikladu ke 

kamn�m na erbu dr. Lutenwanga o mén� lidová kamna. Masivní forma základny se 

nachází zejména u nich.87

 Zajímav� �ešená kamna jsou známá z Bosny[35]. Klenutí již není postaveno nad 

kruhovým p�dorysem, nýbrž prost�ední (na obrázku) polygonální kamna jsou zm�n�na na 

 stup	ovitá zužující se kamna na �ty�úhelném p�dorysu. Zdá se, že se tak získal p�ípad 

mimo oblast rozší�ení kachlových kamen, který se mísí se zvlášt� zajímavou vývojovou 

fázi, a který se zachoval s pozd�jší vývojovou fází.  Polygonální, jakožto také kubická 

nástavba získala v pozd�jším vývoji kachlových kamen velký význam.  

 Kamna z Bosny ukazují ješt� primitivní nádobkové zaklenutí, které již p�ekonaly 

další kónicky postavená lidová kamna z Tyrolska. Masivní základna má polokruhové �ezy, 
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podobn� jako kamna z Basilejského erbu. Nástavba d�lá zvláštním zp�sobem z�etelný další 

vývoj kachl� a z toho vyplývající d�sledky pro konstrukci kamen. Kachlové nádoby byly 

posunuty blíže k sob�, až nakonec sestávala z kachl� skoro celá ze� kamen, protože se 

zjistilo, že vytvo�ené kachle z tenké keramické vrstvy rychleji p�edávají teplo než siln�jší 

kamnová ze� z hlíny nebo z kamene. Protože ale kruhový obrys kachl� zabra	uje sesazení 

bez mezer, p�ešlo se k vytepanému �tvercovému vn�jšímu okraji kachle; sou�asn� se staly 

nadobkové kachle nízké a zachovaly si kruhové dno. Vzniklé tzv. mísové kachle se mohou 

sice teoreticky bez mezer �adit vedle sebe, avšak �iní nezbytným zaklenout �tvercovým 

tvarem kompletn� vrchní stavbu, o což se snažila již kónická kamna. Proces sunutí kachl�

k sob� se stal u tyrolských kamen zvlášt� z�ejmý. Paralelním uspo�ádáním vznikl mezi 

jednotlivými kachlovými �adami široký hlin�ný pruh jako zbytek bývalé st�ny kamen. P�es 

všechny inovace p�ipomíná tém�� celá z kachl� sestávající nástavba t�chto kamen jejich 

lehkou klenbou ješt� stále kupoli, která má od�íznutou špi�ku.88  

 P�íbuzná raná forma kachlových kamen se objevila okolo roku 1500 na sedlovém 

p�ehozu v Augsburském rukopisu[36]. D�v�e se zah�ívá u kamen, která mají tvar homole 

cukru s od�íznutou špi�kou a jsou vystav�na kompletn� z kachl�. Jsou zbavena všech 

zbytk� klenby. Kolem t�lesa kamen, které spo�ívá na kamenné desce, která p�edstavuje 

celý zbytek základny a dává lepší oporu, nejsou kachle paraleln� uspo�ádány, nýbrž, jako u 

útvaru zdi se p�esunuly proti sob�, takže spárování neleží p�es sebe. 

 Podobná oblá kamna kónického tvaru znázor	uje d�evo�ez, který byl otišt�n roku 

1488 od Benedikta Buchpindera v Mnichov�[37]. Kamna dosahují tém�� až rohu 

zobrazené místnosti a jsou navrstvená z miskovitých kachl�.89  

 Na za�átku 16. století vzniklém d�evo�ezu Mistra Petrarky, se nachází zobrazení 

p�íbuzných kamen[38]. P�ed kamny, která jsou zatla�ena do rohu obrazu a zaujímají celou 

výšku prostoru, je oble�ení d�evorubce pov�šené na ty�i, jak lze ješt� dnes nalézt u 

lidových kamen alpských oblastí. Zjevn� jsou rovn�ž tato kamna kruhového p�dorysu a 

zužují se nahoru. Na lehce zaklenutém obrysu kamen lze tušit p�em�nu z kopulovit�

zaklenutých kamen, základnu kamen již nelze rozeznat. 

 Troje poslední kamna se úpln� z�íkají základny. Poprvé byla položena všechna 

váha na nov� utvo�ené kónické nástavby, které byly kone�n� postaveny celé z kachl�.

 Vynalezením kamen postavených jen z kachl� vznikl základ pro um�lecké tvo�ení 
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v konstrukci a ornamentice, která za�ala s gotickými stylovými tvary a kachlová kamna 

byla v n�meckých zemích st�žejním dílem hrn�í�ského um�ní.90

5.3 Po�átky ozdobných kachl�

 Na rozdíl od nepatrného po�tu raných kamen, která se dochovala, zachovala muzea 

a soukromé sbírky velké množství st�edov�kých kachl� a ješt� dnes se �asto objevují 

kachle p�i výkopech st�edov�kých staveb, p�edevším hrad�. Kachle jako stavební kámen 

kamen se m�ní s jejich tvarem. Klenutá kamna odpovídají nádobkovým kachl�m 

konvexního a konkávního tvaru, které byly zazd�ny ve zdi kamen. Byly vyrobeny jako 

nádoby na hrn�í�ském kruhu. Nejstarší jsou hluboké a malého pr�m�ru, na uzav�ené stran�

se špi�at� zužují. Pozd�ji ztrácejí hloubku a konkávní kachle, které si zachovaly ploché 

dno, se stávají takzvanými miskovitými kachli (kamna z Bazenhaidu). Konvexní kachle 

mají polokulovité dno, které se n�kdy blíží t�i �tvrt� kouli a odlišuje se v podélném �ezu od 

špi�at� se zužujících raných konkávních kachl�. Vy�nívají nejprve jako polokoule ze zdi 

kamen a zdají se také v pr�b�hu vývoje nižší (kamna ve Volkskundemuseu ve Štýrském 

Hradci).91

 První pokusy o um�lecký ráz se nacházejí u konkávních kachl�, jejichž okraj 

získává podle otev�ení tvar t�í nebo �ty� pas�, trojúhelníku nebo srdce. Kachle jako jsou 

kulaté nádobkové jsou roztroušené ve zd�né zdi kamen, zatímco z trojúhelníkových kachl�

lze sestavit kamna kompletn�. N�které pat�í snad ke korun� kamen, stejn� jako zep�edu 

ozdobené trojúhelníkové kachle, které byly vykopané v paláci ve Vyšehradu (Ma�arsko). 

V�tšina trojúhelníkových kachl� byla ale rozložena stejn� jako nádoby ve zdi kamen.  

 Konkávní kachle s kvadratickým otev�ením, ve starším typu spi�at� se zužující a 

uzav�ené nebo pozd�jší kachle s kruhovým dnem jsou nejrozší�en�jší. Jak bylo �e�eno, 

nabízí se možnost postavení kamen kompletn� z kachl� bez mezer vzájemným spojením 

nádob. Ty jsou jako kruhové kachle vyrobeny z hrn�í�ského kruhu a dostanou díky 

otev�ení (oto�ení) sv�j kvadratický tvar. Jako první pokusy o um�lecké ztvárn�ní se za�aly 

vyráb�t koncentrické dekorace na dn� mísovitého kachle.92

  

                                                
90 Ibidem 22. 
91 Ibidem 24. 
92 Ibidem 24.                                                                                                                                                                                                                           
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5.3.1 Podoba �eských kachl�

 Podoba kachl�, jakožto základní stavební jednotky kamen ur�uje jejich vzhled. 

V �eském prost�edí se v�noval morfologii kachl� Zden�k Smetánka. Avšak nejsou 

zachovány nálezové soubory kachl�, které by alespo	 �áste�n� umožnily chronologickou 

práci a �asto postrádáme v�bec jakékoliv použitelné údaje, p�esto jde o pokus vypracování 

alespo	 n�jaké základní morfologie �eských st�edov�kých kachl�.  

 Kachle podle umíst�ní na t�lese kamen d�líme na základní a �ímsové, základní dále 

d�líme na soklové a nástavcové, ty vytvá�í t�leso v�žovitého nástavce. �ímsové kachle 

mají bu� funkci podp�rnou, rozd�lovací nebo ukon�ovací a ve shod� s touto funkcí je 

nazýváme pate�ními, kordonovými a korunními. Z hlediska umíst�ní d�líme kachle ješt�

na �ádkové a rohové. Pomocí t�chto pojm� lze ozna�it umíst�ní kteréhokoliv b�žného 

kachle. Bližší rozd�lení kachl� podle celkového tvaru je následující: 

 Nejjednodušší známé kachle jsou kachle nádobkové, které m�žeme rozlišovat na 

hrncové[39], jehož výška nep�evýší p�íliš ší�ku a který bude mít alespo	 p�ibližn� kruhové 

ústí. Ostatní nádobkové kachle, které mají spíše zd�razn�ný výškový rozm�r, nazýváme 

kachli pohárovitými[40]. Dalším typem nádobkových kachl� s kruhovým ústím jsou 

kachle ba�kovité[41], které se skládají z ba	até, ost�e lomené, dvojkónické hlavice, k níž je 

p�ipojeno hrdlo nebo jen krátký kr�ek.93

 Další skupinu tvo�í nádobkové kachle s pravoúhelníkovým[42] nej�ast�ji 

�tvercovým ústím. Varianty krátké s velkým ústím ozna�ujeme jako kachle miskovité. 

Tyglíkovité kachle mohou být dlouhé s malým ústím, dlouhé s velkým ústím a krátké 

s malým ústím. 

 Komorové kachle jsou nejb�žn�jší kachle �eského st�edov�ku. Vyh�ívací komora je 

tvo�ena plášt�m komory, uzav�eným vp�edu �elní vyh�ívací st�nou a otev�eným vzadu 

vyh�ívacím otvorem. �elní st�na je rámována profilovanou okrajovou lištou. Také ústí 

vyh�ívacího otvoru je r�zn� upraveno. Nej�ast�ji se vyskytujícím typem komory je komora 

kuželovitá, známe ješt� komory jehlancovité, st�echovité. U kachl� rámových otev�ení 

komory dostupuje vrcholu, pláš� komory je nahrazen nízkým páskem obíhajícím po 

obvodu kachle. Zvláštním p�ípadem je komora poloválcová a �tvrtválcová. Nejstarší 

komorové kachle se objevují na konci 14. století a nejrozší�en�jší jsou v 15. a v první 

polovin� 16. století. 94

                                                
93 SMETÁNKA (pozn. 10) 233. 
94 Ibidem 233. 
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 Kachle st�nové nemají vyvinutou vyh�ívací komoru a jsou vsazeny svou zadní 

st�nou p�ímo do vytáp�cího prostoru. Pat�í sem kachle výklenkové, zvané též nikové. 

Výklenkový kachel se podobá kachli s komorou poloválcovou, ale nemá v plášti pro�íznut 

vyh�ívací otvor a �elní vyh�ívací st�na je pro�ezána nap�. architektonickými motivy.95  

 Lze p�edpokládat, že otopné za�ízení bylo pr�b�žn� a všestrann� zdokonalováno a 

že tedy i �ásti otopného za�ízení, tedy kachle, byly sou�ástí tohoto zlepšovacího procesu. 

Tedy mén� funk�n� výhodné kachle by byly patrn� starší, dokonalejší mladší.  Podle 

tohoto hlediska by se nejstarší jevily kachle s kruhovitým ústím, které je možno pouze 

pasivn� nasazovat do n�jaké hlin�né st�ny nebo klenby. Tyto kachle by byly n�kdy na 

po�átku vývoje, kdy se kamna podobala svým vzhledem hlin�né peci. Avšak ba	kovité 

kachle mohly plnit svou funkci i pozd�ji jako kachle zasazené do vrcholové klenby nap�. 

nálezy z hradu Siónu. Nádobkové kachle se �tvercovým ústím jsou pon�kud pokro�ilejším 

typem, protože samotné mohou skládat st�nu kamen p�ípadn� snad i klenbu.96    

5.4 Kachle a kamna ze 14. a 15. století 

5.4.1 Kachle ze 14. století 

  Ve 14. století se již nevyskytuje více typ� ozdobných kachl�, m�žeme 

p�edpokládat, že první pokusy o výzdobu kachl� prob�hly již ve 13. století. Nejsou žádné 

dosud bezpe�n� datované kachle ze 13. století. P�ibližn� v téže dob� se prosazuje také 

ozna�ení pro kachlová kamna. Ve spisovné n�m�in� je pojem „Kachelöfen“ od 14. století, 

ale je dokázán nejd�íve roku 1405 v nespisovné n�m�in�, kde se ve tvaru „kachelenovan“ 

vyskytuje v hildesheimském m�stském zákoníku.97

 Nejstarší kachle v podstat� jist� datovaná na základ� archeologických výzkum�

nebo stylových znak� pocházejí z 14. století. Kompletní kamna ze 14. století se 

nedochovala. Našla se však skupina kachl�, která pat�ila ke kamn�m, a u kterých je možné 

provád�t pokusy o rekonstrukci. Protože tyto rekonstrukce zahrnují pestrou škálu nejistých 

faktor� a to se týká jak po�tu a rozmíst�ní kachl� tak celé konstrukce, bylo by lepší od 

jakékoliv rekonstrukce upustit, obzvlášt� proto že nejsou k dispozici žádná sestavená 

kamna kompletn� z kachl� ze 14. století jako možný vzor. Všechny pokusy o rekonstrukce 

vycházejí z tvar� kamen z 15. století, možná ale vypadají kamna ze 14. století jinak. 

Bohužel se žádné takové zobrazení kompletn� z kachl� sestavených kamen ze 14. století 

                                                
95 Ibidem 234 -244. 
96 Ibidem 244. 
97 FRANZ (pozn. 11) 38. 
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nedochovalo. Nejstarší vyobrazení klenutých kamen osazených nádobami pochází z doby 

okolo roku 1400. �asto také nelze s jistotou ur�it, zda pat�í na místo nalezených kachl�

jedny nebo více kamen. Proto se zam��íme zejména na kachle a nanejvýš vyjád�íme 

domn�nky o p�vodních kamnech. 

Je jisté, že kamna sestavená kompletn� z kachl�,  nebyla v žádném p�ípad� rozší�ena 

všude, spíše byla b�žnou formou kamen zaklenutá kamna, jak je zhruba znázor	uje 

kostnická freska. Jen na královských a šlechtických hradech a v domech bohatých m�š�an�

v bohatých obchodních m�stech se �lov�k snažil vytvá�et um�lecké formy domácímu 

vybavení a také kamn�m. Tak vznikla kompletn� z kachl� sestavená kamna, která také 

poskytla tepeln�-technické výhody. Kachle se oh�ály rychleji než kamnová ze� vytvo�ená 

z hlíny a kamen� a poskytla teplo rychleji dále.98  

 Kachlová kamna ze 14. století spo�ívala pravd�podobn� na kamenném soklu a m�la 

široce usazené masivní kubické topeništ�, které vedlo do zdi, kterou bylo zvenku 

p�ikládáno.  Topeništ� bylo postaveno zejména z reliéfních kachl�. �ímsové kachle, které 

ohrani�ovaly kamna v 15. století naho�e i dole, byly pravd�podobn� ve 14. století ješt�

neznámé. Neexistují k nim žádné bližší p�íklady, taktéž nejsou známé žádné kachle, které 

by mohly p�iblížit kompozici kamen, nap�. jako rohové kachle z 15. století. Možná že byly 

ukon�ující hlavy na obou horních rozích topeništ�. Jedna byla osazena kraby na hrotitém 

oblouku a fiála zdobící komorový kachel ve švýcarském Landesmuseu je spojená na stran�

s t�i �tvrt� sloupem, který nese práv� takovou plasticky modelovanou mužskou hlavu. 

  Kamnový nástavec byl v�tšinou v�žovitý a to válcový nebo polygonální postavený 

z výklenkových kachl� nebo zužující se stup	ovit� sm�rem nahoru. Také 

z lichob�žníkových kachl� sestavená konická nástavba zdá se, že se vyskytovala rovn�ž 

jako kamnová klenba z kamen� a hlíny, ve které byly nasazeny ozdobné oblé kachle. Mezi 

korunními nástavci p�evládaly ty výklenkové špi�at� ukon�ené a osazené kraby a 

k�ížovými kytkami. Ale také  horní ukon�ení tvo�ily kachle s cimbu�ím, jak prokazují 

nálezy v ruinách Tannenburgu v Hesensku. Krom� toho se zdá, že také plastické hlavy 

nalezly využití jako korunní nástavce, jako u lichob�žníkových kachl� z ruin Schenkonu 

nebo trojúhelníkových kachl� s kružbou z dílny u ma�arského královského dvora.99  

 Vedle t�chto zde zmín�ných forem kamen to m�že být ješt� �ada dalších. 

P�edevším ty kamna navrstvená bez  �len�ní zdola nahoru mohly být b�žná, jak také 

znázor	uje Augsburský rukopis[36] a Mnichovský d�evo�ez[37]. Jist� byly b�žné po�etné 

                                                
98 Ibidem 38. 
99 Ibidem 39. 
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p�echodné formy z kamen� a kachl�, u t�chto byl postaven bu� jen kamnový nástavec 

z kachl� jako u lidových kamen v bavorském Národním muzeu, anebo sed�la na prostoru 

pro ohe	 postaveného z kachl� zd�ná nádobami proražená klenba.      

 Vedle neglazovaných a grafitových kachl� se vyskytovaly takové se zelenou, 

hn�dou a šedou olov�nou glazurou, ob�as byly všechny jen na jednom kachli. P�evažující 

v�tšina je ale jednobarevn� glazovaná. Kachle ze 14. století obsahují p�edevším sv�tská 

zobrazení, odráží dvorské prost�edí vrcholného st�edov�ku, kterému kachlová kamna vd��í 

za sv�j vznik. Rytí�ský život, lov a rytí�ská láska stejn� jako mytická zví�ata zaujímají 

velký prostor. Pozoruhodný je �astý výskyt lidských hlav, p�edevším u švýcarských 

nález�, který ale v 15. století tém�� úpln� vymizí. Biblická zobrazení, která v 15. století 

p�evládají, se vyskytnou nejd�íve na konci 14. století zcela ojedin�le, jako nap�íklad 

Vyhnání z ráje nebo Samson�v boj se lvem, který je ale spíše chápán jako rytí�ská hra 

p�ípadn� lovecká scéna. Raná kamna jsou jejich dekorativní formou ješt� zcela ze sv�tské 

sféry.100

 Nejran�jší kachle se zobrazením erb� pochází z konce století. Rostlinné a zví�ecí 

motivy, kompletní vyobrazení zví�ecích bajek pat�í ke starším ozdobným motiv�m, jako 

jsou p�írodní a také geometrické vzory. Od poloviny století získaly architektonické motivy 

stále více na významu. �lov�k vnímal kamna jako architekturu a snažil se jej jako takovou 

ztvárnit. Nadstavba získala formu válcové v�že s ukon�ením z cimbu�í nebo stup	ovit�

nahoru se  zužující nástavbou z kachl� s pro�ezávanou �elní st�nou ve stylu gotické 

katedrální v�že. Je pravd�podobné, že se nástavba kamen spod vlivem gotických 

architektonických forem vyvíjela stále více do výšky. Výklenkové kachle s bohatou, 

filigránskou, prolamovanou kružbou odhmotnily t�žké tvary kachl� stejným zp�sobem 

jako kružbová okna kostelních zdí. 

 Taková kamna postavená celá z kružbových kachl� musela být kouzeln� krásná; 

zvlášt�  když k jemným m�ížkovým motiv�m p�idaly ješt� glazované, z�ejm� vícebarevné, 

glazury, které kopírovaly ve h�e sv�tla a stínu m�ížkové tvary v okolí výklenkových 

kachl�. Celá t�žká pec se rozplyne v krajkové, do výšky rostoucí struktu�e. Jako záv�re�ná 

fáze této formy kamen se dochovala kamna z roku 1501 v Hohensalzburgu[43], která ale 

vedle t�chto jemných kružbových kamen odpovídajícím životnímu stylu doby jejich 

vzniku mohou p�sobit hrub� a zemit�, tak p�sobí na nás dnes také krásn�.101   

                                                
100 Ibidem 39. 
101 Ibidem 40. 
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 Vzhledem k tomu, že v druhé polovin� 14. století vzala kachlová kamna za vlastní 

konstruk�ní principy gotické architektury, objevila se poprvé od jejich vzniku v úzkém 

vztahu k velkému um�ní, stala se sama um�leckým dílem. Geniální um�lci, kterým 

vd��íme za stvo�ení gotických kachlových kamen, z�stali beze jména, stejn� tak jako 

mnoho st�edov�kých um�lc�. Byli to pravd�podobn� nadaní hrn�í�i, kterým se poda�ilo 

uskute�nit jejich fantazie s pomocí nových technologických prost�edk�. Pat�ili ješt� k tomu 

období, kdy �emeslníci byli um�lci a um�lci �emeslníky. Bohužel se zachovalo z tohoto 

prvního velkého rozkv�tu kachlových kamen velmi málo poz�statk�, s jejichž pomocí  

bychom mohli ud�lat dobrý úplný obraz kdysi existujících kamen. Samoz�ejm� byly 

zni�ení obzvláš� vystaveny jemné kružbové kachle. Z rozptýlených nálezových míst ve 

Švýcarsku, Porýní, Falcku a Hesensku a Sasku, v Budín�, Praze a Rakousku se dá usoudit, 

že um�leckým kachlovým kamn�m se dostalo už ve 14. století velkého rozší�ení.  

 Také na hrad� roku 1350 zni�eném rabováním v Niedercrostau u Bautzenu (Sasko) 

byly nalezeny zelen� glazovaná kachle, a dokonce jsou známy gotické kachle i od 

Baltského mo�e až po Lübeck. V�tšinou to byly vládnoucí vrstvy, které si nechaly postavit 

um�lecká kamna �asto nejspíš k tomu povolaly hrn�í�e výhradn� z centra kamná�ského 

um�ní, podobn� jako kamna na ma�arském královském hradu, u kterých se dají rozpoznat 

švýcarské vlivy p�inejmenším ze 14. století.102

 P�es tyto dalece rozptýlené nálezy se �lov�k nem�že zmýlit, už pro 14. století se 

zvlášt� p�edpokládají centra um�lecky významných kachlových kamen, jak to lze také 

v následujícím století stále znovu pozorovat. Z t�chto center se rozši�ují ozdobné formy, 

p�íp. odtud p�išli �emeslníci, kte�í postavili kamna v rozli�ných kon�inách. Takové 

centrum bylo z�ejm� dnešní Švýcarsko ve 14. století. Ty podstatn� nejbohatší nálezy 

kachl� z 14. století, také co se týká rozli�nosti kachlových typ� a vývojových stup	�, 

poskytuje švýcarské Landesmuseum a muzeum v Basileji a Bernu. Pravd�podobn� je 

n�mecké Švýcarsko celkov� oblastí vzniku ozdobných kachlových kamen. 

5.4.2 �eské kachle 13. a 14. století 

�eské gotické kachle mají v domácím prost�edí své p�edch�dce, jsou to reliéfní 

románské a ran� gotické dlaždice z pálení hlíny. Objevují se ve 12. století na Vyšehrad� a 

p�edevším v benediktýnské klášterní díln� na Ostrov� u Davle. Vývoj reliéf� dlaždic 

kvalitativn� vyvrcholil v polovin� 13. století nap�íklad na hradech Písek a Zvíkov motivy 

oslavujícími panovníka. 

                                                
102 Ibidem 41. 
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 Reliéfy s �eskými lvy z t�chto lokalit mají své p�ímé pokra�ování v n�kolika 

maloformátových kachlích z Prahy z konce 13. století. Provázanost dlaždicových a 

nejstarších kachlových reliéf� je dána nejen p�ebíranými nám�ty, jako jsou vedle lva 

nej�ast�ji nám�ty orlice a gryfa, ale i jejich technologií, kdy byla jejich šablona nejd�íve 

vy�ezána negativn� do d�eva. Naše dosud známé ran� gotické kachle tvo�í nep�íliš 

po�etnou skupinu. Krom� Prahy pocházejí nap�íklad z Kutné Hory, Hradce Králové, 

Chrudimi a Brna. Mají malý formát (13x13 cm), jsou na nich v�tšinou archaicky pojímaná 

heraldická zví�ata v gotických štítech. Analogie pro nejstarší orlice a lvy nacházíme na 

královských pe�etích i v iluminovaných rukopisech konce 13. a za�átku 14. století, což 

také sv�d�í o spole�enské úrovni, odkud pocházela jejich inspirace.103    

 Mnoho krásných kachl� z 15. století, které byly nalezeny v Praze, nazna�ují, že 

v tomto m�st� byl také prosperující obchod již ve 14. století, mimo�ádn� bohaté kružbové 

kachle zde mohly vzniknout pod vlivem parlé�ovské architektury. Ješt� ve 14. století 

vznikly dva kachle, které jsou v Muzeu hlavního m�sta Prahy; jeden ukazuje gryfa, druhý 

na šikmo postavený erb s orlem, ten je sp�ízn�ní s kachlem s na šikmo postaveným erbem 

z Anjou z dílny Ludvíka I. z Budína. 104

   Zejména modelace gryfa je velmi p�sobivá. Ani jeden z obou kachl� není glazován, 

jako tém�� bez výjimky všechny st�edov�ké kachle z Prahy. Je nepravd�podobné, že v tak 

významném um�leckém centru na výrobu olovnaté glazury by glazura nebyla známa, spíš 

bylo od glazury upušt�no z estetických d�vod�, snad kv�li snaze dosáhnout p�sobení 

tesaného pískovce. Na n�kterých kachlích se nalézají stopy od malby.105

 Trvalo jistou dobu než se v lucemburských �echách tvorba kachlových reliéf�

osamostatnila a odd�lila od svých vzor� z dlaždic. Výjevy jsou �asto redukovány na 

nejnutn�jší d�jové postavy, které jsou �asto dispropor�ní a zjednodušené. Vedle v�dom�

nebo možná i instinktivn� zvládnutých kompozic jsou zde také evidentní kompozi�ní 

chyby a nedostatky. Stává se, že jednotlivé �ásti reliéfu nejsou provázány a motivy jsou 

�azeny jeden k druhému bez vzájemného vztahu. Scéna se v�tšinou odehrává v jednom 

plánu na rovné hladké ploše a bez použití perspektivních zkratek. M�lký prostor je 

vyjad�ován nep�ímo, nap�íklad p�ekrýváním architektury v pozadí figurami v pop�edí, 

anebo tv�rce na vyjád�ení prostoru rovnou rezignuje, což je nej�ast�jší p�ípad. Hlavy figur 

jsou schematické a bez mimiky, která je nahrazena akcí t�l a rukou. Drapérie jsou bu�

                                                
103 PAVLÍK / VITANOVSKÝ (pozn. 66) 17. 
104 FRANZ (pozn. 11) 44. 
105 Ibidem 44. 
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dlouhá, �asnatá roucha zejména u postav duchovních, nebo o kombinaci pláš�� a dlouhých 

tunik, p�ípadn� o krátké suknice sv�tských figur.106

5.4.3 Kachle a kamna z 15. století 

 Z 15. století se dochovalo mnoho velmi krásných kachl�, ale také nejstarší 

kompletn� dochovaná kamna. Krom� toho máme z druhé poloviny století �adu 

ikonografického materiálu, který m�že doplnit naši p�edstavu o kamnech z této doby. 

Konstrukce kamen byla podobná té ze 14. století, kubické topeništ�, obvykle na kamenném 

soklu, ke konci století je ale také ob�as na barevn� glazovaných lvech, nosí válcovou nebo 

polygonální nástavbu, která se �asto stup	ovit� zužuje nahoru. V�tšinou výklenkové 

kachle nalézají využití na horní �ásti kamen, zatímco spodní �ást byla postavena 

z reliéfních kachl�. Byla zde ale také kamna postavená kompletn� z výklenkových kachl�

(Ravensburgská kamna, d�evo�ez ze Špýru) a taková, postavená kompletn� z reliéfních 

kachl� (kamna ze zámku Tirol u Meranu). V druhém p�ípad� byly reliéfní kachle pro horní 

�ást vyrobeny s lehkým zaoblením. �ímsové kachle se naklonily trochu dop�edu a v druhé 

polovin� století se �asto objevoval and�l nosící erb, jako nap�íklad u kamen ze zámku 

Tirol; vyskytují se ale také plastické motivy k završení kamen, jako lev hlídající strom 

Ravensburgských kamen, která se nachází v jižním N�mecku, v Rakousku, Ma�arsku, 

Jugoslávii, �eskoslovensku a Polsku. P�edevším nalézají se fiálové a kružbové zakon�ení, 

jak se celkov� kružbové kachle rozší�ily obzvlášt� v první polovin� století. Vyskytovaly se 

na mnoha místech, zdá se ale, že jejich vrcholný rozkv�t byl v jihovýchodní oblasti, 

v Praze a Ma�arsku. V N�mecku, Rakousku a Švýcarsku se p�ešlo od poloviny století 

k figurativnímu ztvárn�ní výklenk�, které pak nebyly vytvo�eny kolmými �ástmi nádob, 

ale byly vytvo�eny z matrice. Pro bohaté figurativní dekorace kachl� mohou n�kdy sv�d�it 

i grafické p�edobrazy, p�edevším rytina Mistra E. S.107

 Vedle sv�tských vyobrazení, divokých muž� a žen, loveckých výjev�, erb� a 

mytických zví�at zaujímají biblické scény mnohem v�tší �ást, než tomu bylo ve 14. století. 

Zpravidla se na gotických kachlích objevuje jen jedna figura. Nejd�íve ke konci století se 

objevily kachle s více figurami jako u Salcburských kamen, kde jsou prokázané v nižší 

�ad� kamnového nástavce. Výjimku tvo�í neglazované pražské kachle „m�kkého stylu“, 

které �asto lí�í vícekomparsové scény ze života Krista a Marie a svatých. Mnohobarevnost 

olovnatých glazur se stále více stup	uje a ojedin�le se vyskytují také stopy cínové glazury 

                                                
106 PAVLÍK / VITANOVSKÝ (pozn. 66) 19. 
107 FRANZ (pozn. 11) 44 - 45. 
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v bílé nebo jako p�ím�s modré nebo zelené. Úhrnem �lov�k usiloval obzvlášt� v druhé 

polovin� století o nadmíru pestrý, nádhern� zbarvený vzhled kachlových kamen. Soud�

podle nález� se stále více zv�tšuje rozší�ení kachlových kamen v 15. století, jak všeobecn�

stoupají nároky na komfort a pohodlí se stoupajícím významem m�š�anstva. Množí se 

listinné zprávy o zbudovaných kachlových kamnech, kachlová kamna stále více vytla�ují 

krby.108  

5.4.4 �eské kachle a kamna z 15. století 

 Pod p�ímým vlivem husitských válek vznikla zcela nová témata. Aktuální a p�ímo 

reagující na soudobou realitu je zobrazení husitských bojovník� i samotného Jana Žižky a 

další, nap�íklad protipapežské motivy nebo r�zná varování p�ed zneužitím víry. Husitské 

kachle za�aly vznikat po roce 1420 a objevovaly se i ur�itou dobu po skon�ení válek.  

 Na reliéfech kachl� po odezn�ní husitských válek nezaznamenáváme ikonografické 

chudnutí nebo dokonce stagnaci, práv� naopak. Období p�elomu 15. a 16. století lze možná 

ozna�it za zlatý v�k kachlové tvorby u nás. Vedle prací domácích mistr� se stále víc 

objevuje vliv importu, zejména z Podunají a N�mecka. Také Budínská kamna ovlivnila 

�etné uherské kachle, které byly importovány na hrady Lipnice a Lichnice a p�sobily jako 

m��ítko vysoké úrovn� i u nás.109     

 Jestliže budínské kamná�ské um�ní bylo ur�eno výhradn� pro dvorské prost�edí, tak 

pražské kachle z 15. století m�ly p�evážn� m�š�anský charakter. Biblická zobrazení, která 

se v Budín� v�bec nevyskytovala, s výjimkou Prahou ovlivn�ného kachle se Samsonem, 

zabírají v Praze široký prostor. Kachle s nám�tem, jak Samson zabíjí lva, pat�í v našem 

gotickém kamná�ství k nej�ast�ji zpracovávaným v�bec, výjime�n� byly nalezeny i 

v zahrani�í, ale ve své v�tšin� jsou oproti našim nejmén� o p�l století mladší.110  

 V 15. století se v Praze objevila kamna poprvé v d�jinách kachlových kamen, která 

lí�í ve �ty�figurových scénách události z života Krista, Marie a svatých, zdá se jisté, že 

kachlové cykly byly s kamny sjednoceny. Na rohovém kachli bylo znázorn�no vzk�íšení 

Krista, korunování Marie a klan�ní t�í král�. Jako p�edloha snad už um�lc�m sloužily 

grafické listy.  

 V celoevropském kontextu gotické kachlové tvorby zaujímají �eské kachle 

s náboženskými motivy zcela specifické postavení. Podobné kamná�ské výrobky s motivy 

p�evážn� narativní povahy zobrazující n�které biblické �i apokryfní p�íb�hy, �asto 

                                                
108 Ibidem 45. 
109 PAVLÍK / VITANOVSKÝ (pozn. 66) 21. 
110 HAZLBAUER (pozn. 9)  64. 
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dokreslené p�ítomností mnoha osob, se v 15. století vyskytují ve v�tším množství a pestré 

variabilit� výhradn� na území �ech.111

 Na základ� nález� v�tších kachlových soubor� lze podrobným ikonografickým a 

metrickým rozborem vytvo�it možnou p�vodní podobu kamen. Na �eském území známe 

p�edevším rekonstrukci kamen z Sezimova Ústí[44], datovaná do let 1419-1420 s kubickou 

základnou a kónickou nástavbou, obojí z kachl� s pro�ezávanou �elní st�nou a kamna ze 

stejného místa a roku a podobné konstrukce, ale z nádobkových kachl�[45].  Poté známe 

ješt� kresebnou rekonstrukci[46] podle nález� z jihomoravského hradu Melice z 1. 

poloviny 15. století, která odpovídá vrcholn� gotickým kamn�m z té doby, základna je 

z reliéfních kachl�, nástavba z kachl� s �elní pro�ezávanou st�nou, které obsahují kružby, 

ukon�ení je zdobeno malými fiálami. Reliéfy kachl� mají již vysokou úrove	 pou�enou 

snad z okruhu dvorského um�ní doby Václava IV. Vysp�lá heraldika melických reliéf�

nese z�etelnou stopu vlivu pražské parlé�ovské huti.112

 Z hrádku olomouckého biskupa v moravském m�st� Mohelnici známe 

rekonstrukci[48] podle nálezového souboru z 2. poloviny 15. století. Kamna mají kubickou 

základnu složenou z nádobkových kachl� a kónickou nástavbu z kachl� reliéfních, ale už 

sestávají také z kachl� �ímsových, které ohrani�ují základnu a ukon�ujících trojúhelníkové 

kachle s kraby. Další možná rekonstrukce kamen pochází z panského hradu Lipnice nad 

Sázavou[49], kubická základna sestává z �tvercových a u roh� obdélných reliéfních 

kachl�, které ohrani�ují �ímsové kachle, nástavba je také kubická z obdélných reliéfních 

kachl� a ukon�ení kamen zdobí cimbu�í. Z nálezového souboru na panském hrad�

Lichnice byla vytvo�ena rekonstrukce kamen[50] také z 2. poloviny 15. století, která je 

složena z reliéfních kachl�, neobsahuje �ímsové a jejich kubická nástavba je také ukon�ena 

cimbu�ím. Další rekonstrukce[51] je z hradu Rabí z 2. poloviny 15. století, základna kamen 

obsahuje reliéfní kachle a �ímsové, nástavba je pak z kachl� nádobkových, ukon�ení je 

zase z kachl� s cimbu�ím.113

 P�i archeologickém výzkumu manského domu na K�ivoklát� byly nalezeny zbytky 

intaktn� dochovaných �ty� kachlových kamen pravd�podobn� po roce 1400. Prvé patro 

vytáp�ly t�i tém�� shodná kamna, která stála na keramicky vydlážd�né ploše. Kamnový 

sokl byl vystav�n z cihel spojovaných jílem, u východní kamen se dochovala železná 

ztužující konstrukce,  z její délky jasn� vyplývá, že nástavba kamen musela být zna�n�

                                                
111 Ibidem 33. 
112 PAVLÍK / VITANOVSKÝ (pozn. 66) 18. 
113 Zden�k HAZLBAUER: Vývoj stavební podoby a funkce kachlových kamen ve st�edov�ku a raném 
novov�ku, in: Svorník 1, 2003, 153-168.  
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subtilní. Všechna troje kamna byla vytvo�ena z b�žných kachl� s pravoúhlým ústím. 

Kamna ve druhém nejspíše hrázd�ném pat�e vytáp�la velký plochostropý sál a byla zcela 

odlišného typu. Byly sestaveny ze �tvercových reliéfních kachl�. Nejv�tší zastoupení má 

ikonografický motiv Samsona zápasícího se lvem a gryf. Tato kamna se také do�kala 

rekonstrukce[47], avšak má pon�kud odlišn� provedenou soklovou �ást. Kamna p�sobí 

spíše horizontálním a hmotným dojmem, dob�e dochovaná konstruk�ní maznicová �ást 

dokládá, že kachle nedoléhaly až k sob� a tedy celkové �ešení p�sobilo spíše dojmem 

pe�livého táflování, u n�hož jsou „lišty“, tedy širší pásky pe�liv� vyhlazené mazanice mezi 

jednotlivými poli, výraznou skladebnou složkou celkového dojmu. Základna kamen i 

nástavba byla ukon�ena také cimbu�ím. Celek p�ipomíná masivní monumentální gotickou 

hradní architekturu a jeho relativn� malá výška nebyla v rámci proporcí nízké a rozlehlé 

místnosti takto vnímána. Zajímavý funk�ní detail p�edstavují dv� velké kuželovité, 

mazanicí vypln�né keramické zátky, které uzavíraly otvoru v horní maznicové desce 

nástavce a které se pravd�podobn� vyjmuly, když ohe	 v kamnech neprodukoval kou� a 

tak bylo možno nechat teplo proudit p�ímo do místnosti,114 nebo také mohly sloužit k 

va�ení v kotlíku.  

                                                
114 Tomáš DURDÍK: Kachlová kamna z manského domu na K�ivoklát�, in: Svorník 1, 2003. 
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6 Teplovzdušné vytáp�ní 

6.1 �ímská hypokausta 

�ímské hypokaustum[52] se skládalo ze t�í �ástí, z praefurnia, suspensura a 

tubulatura. Praefurnium je topeništ�, které bylo obvykle situováno vn� budovy a bylo 

zd�né, obdélné s regulovaným p�ívodem vzduchu. Kou� z doutnajícího ohn� spolu 

s oh�átým vzduchem proudil do další �ásti systému do suspensora, které tvo�ily pilí�ky 

nesoucí maltovou podlahu, jejíž povrch byl zpravidla dlážd�n. Mezi pilí�ky voln� proudil 

kou�. Tubulatura byla konstrukce st�n tvo�ená dutými cihlami, tubuly odvád�ly kou� do 

otvor� pod st�echou budovy.115    

 Ve st�edov�ku bylo �ímské hypokaustum p�evzato karolínskými kláštery nap�. 

„domus calefactoria“ Svatohavelského, pop�. „hypocausterium“ Freckenhortského 

kláštera, avšak pozd�ji ho bylo užito pouze výjime�n�, nepochybn� v souvislosti s lokální 

�ímskou tradicí na území n�kdejších provincií.116

6.2 Ran� st�edov�ké teplovzdušné vytáp�ní 

 Již od 10. - 11. století v souvislosti s rozvojem klenebního stavitelství na místo 

stejnom�rn� vzdálených pilí�� prostorného hypokausta nastupuje malá klenutá kamenná 

kobka, sloužící zárove	 jako topná komora. Z tepelné komory, situované vždy v suterénu 

pod vyh�ívanou místností, a opat�ené topným a pop�. tahovým otvorem, vyús�oval pouze 

kou�ovod a kanálky pro vývod horkého vzduchu z klenby. 

 Takovou kobkou byl nap�íklad vytáp�n reprezenta�ní sál falce ve Werle u 

Goslauru. Topeništ�[53] bylo obsluhováno ze sklepní chodby a bylo opat�eno �ty�mi 

otvory v klenb�, kterými byla tepelná komora spojena s okružním, kameny obloženým 

tepelným kanálem, obíhajícím pod d�ev�nou podlahou sálu a sou�asn� také p�ímo 

s kou�ovodem. Po vytopení komory a uzav�ení komína cirkuloval horký vzduch 

v okružním kanálu. Odtud (event. také p�ímo z klenby) byl asi 8 otvory vpušt�n do sálu.117

                                                
115 Ji�í MUSIL: �ímské hypokaustum, funkce a užití, in: Svorník 1, 2003, 44-46. 
116 KONE�NÝ (pozn. 12) 454. 
117 Ibidem 454. 
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Známe další paralely takové tepelné komory v Evrop�, nap�. na falci Tilledy, pod podlahou 

cely sv. Bernharda v klášte�e Clairvaux, cisterciáském klášte�e v Maulbronnu[54], kde je 

konstrukce komory již pokro�ilá. U cisterciáckých klášter� bylo zavád�ní tohoto vytáp�ní 

kolem roku 1300 zcela b�žné (Pforte an der Saale, Haina, Eldena). U domácích nález�

nemáme dosud tento vývojov� starší typ vzduchového topení uspokojiv� doložen, a�koliv i 

zde nepochybn� existoval.118

6.3  Vrcholn� a pozdn� st�edov�ké teplovzdušné vytáp�ní 

Ve vrcholném a pozdním st�edov�ku bylo nutno popsaný systém teplovzdušného 

vytáp�ní zdokonalit kv�li pot�eb� intenzivn�jšího vytáp�ní prostorných sál�. Nebylo 

možno jednoduše zv�tšit tepelné komory, protože by nedocházelo k jejímu pot�ebnému 

proh�átí. Proto bylo další zintenzivn�ní akumula�ní funkce komory dosahováno tím, že 

byly v jejím prostoru nahromad�ny kameny (obvykle k�emenné valouny). U menších 

komor sta�ilo valouky osadit do spar klenby, jak bylo zjišt�no u Anežského kláštera 

v Praze nebo pouze nakupit vrstvu kamen� na zp�sob nepravé klenby. 

V tepelných komorách v�tších rozm�r� bylo nutno konstruovat rošt pro nakupení 

valoun�, rozd�lující vertikáln� komoru na vlastní topeništ� s topným (p�ikládacím) 

otvorem a horní výh�evnou �ást s ústím kou�ovodu, teplovzdušných otvor� a 

regulovatelným otvorem do obslužného prostoru, sloužícího k pomocnému nasávání 

chladného vzduchu. Z množství evropských doklad� tohoto „klasického“ zp�sobu 

teplovzdušného vytáp�ní známe nap�íklad dv� zachovalé komory s roštem o 6 a 4 pasech 

z hradu n�meckého �ádu Malborku[55]. Z �eských doklad� známe v Sázavském klášte�e 

nej�asn�jší teplovzdušnou komoru s roštem, p�ed 1315,119 dále komoru na hrad� Žebráku a 

na hrad� Melice u Vyškova.120  

Na Pražském hrad� byl v bývalém mezipat�e palácového traktu objeven zbytek 

teplovzdušné pece[56]. Mezipatro vzniklo za Karla IV. po roce 1333 jako substrukce pro 

nový palácový trakt. Po p�estavb� paláce za Václava IV. byla snížena podlaha p�ízemí, 

�ímž muselo dojít také k ubourání topné komory, proto dobu existence teplovzdušného 

za�ízení lze položit do let mezi 1333 a 1383. Cihlová tepelná komora byla v jihozápadním 

rohu mezipatra vestav�na na hlínu (asi 200X250 cm), zbylá severní �ást byla jejím 

obslužným prostorem, spojeným s topeništ�m ústím pece. V tepelné komo�e byl vestav�n 

rošt pro kamennou výpl	 ze �ty� cihlových valen� sklenutých pas�. Komora samotná byla 
                                                
118 Ibidem 456. 
119 Kv�ta REICHERTOVÁ.: Podzemní výh�evná pec (kamna) v klášte�e na Sázav�, okr. Kutná Hora, in: 
Archeologické rozhledy 33, 1981, 398-418. 
120 Pavel MICHNA / Miloslav POJSL: Románský palác na olomouckém hrad�, Brno 1988, 205-206. 
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valen� zaklenutá a dosahovala pod úrove	 podlahy n�kdejšího p�ízemí paláce Karla IV., 

sloužící p�edevším dvorským ú�el�m. Zda byl tento prostor vytáp�n p�ímo z klenby 

komory nebo rozvodem do dalších roh�, nelze dnes už zjistit.121  

Další zbytky teplovzdušného za�ízení se nachází v bývalém kartuziánském klášte�e 

v Brn�-Králov� Poli. Není vylou�eno, že pochází z p�vodn� královského sídla v�novaného 

markrab�tem Janem Jind�ichem kartuzián�m. Jednalo-li se o sou�ást markrab�cího sídla 

nebo o klášterní láze	 není jasné, ale k nálezu lze vztáhnout dnes neznámý pramen z doby 

kolem roku 1360, podle n�hož si láze	 v Králov� Poli vyhradil císa� Karel IV. pro pot�ebu 

vlastní i svých d�dic a následník� – král� �eských.122   

Teplovzdušné za�ízení[57] se nacházelo ve vstupním traktu, pod p�ízemím bývalé 

nejnižší �ásti gotické dispozice. Tepelná komora (190X150cm) byla stav�na z cihel na 

hlínu a zaklenutá plochou valenou cihlovou klenbou. Existence roštu pro kameny nebyla 

odkryvem ov��ena. Topeništ� bylo obsluhováno z n�kdejšího vn� p�istav�ného sklepního 

prostoru B. Kou� byl odvád�n ze západní st�ny komory tém�� metr širokým, cihlovým, 

valen� zaklenutým a �tvrtkruhov� zato�eným kou�ovodem C a ústil do komína. Z tepelné 

komory vedl teplovzdušný kanál a ústil do vertikální cihlové šachty E v rohu vytáp�né 

místnosti. Není vylou�ena existence teplovzdušného rozvodu do dalších roh� místnosti. Ke 

zmín�nému teplovzdušnému kanálu p�iléhala na severu kobka 100X130 cm F a na jihu 

cihlová šachta G. Kobka F, beze stop o�azení, m�la pravd�podobn� vyh�ívací charakter, 

p�i�emž šachta C mohla p�ivád�t teplý vzduch ješt� do patra. Ob� tyto prostory byly 

z�ejm� spojený s teplovzdušným kanálem. 

    V klášte�e sv. Ji�í na Pražském hrad� pod dlažbou západního konce jižního 

sklepa, umíst�ného pod severním k�ídlem klášterní chodby odkryty poz�statky 

teplovzdušné komory. Nález je na základ� stratigrafického profilu datován do 15. století. 

Komora je dlouhá 410 cm, z opukového zdiva na matlu, proložená pozdn�gotickými 

cihlami. Na vnit�ní strany podélné severní st�ny se z�eteln� dochoval ústupek, na n�mž 

byly pravd�podobn� založeny cihlové pasy pro nakupení nah�ívaných kamen�. Tento 

objev dokládá lokalizaci st�edov�kého kalefaktoria, pop�. refektá�e do západní �ásti 

severního k�ídla ambitu. Je také zna�n� pravd�podobné, že pozdn�gotická teplovzdušná 

pec nahradila starší, nedochovanou pec tohoto druhu vzhledem k výraznému spáleništi 

zjišt�nému pod pecí, které byly datovány do 13. století.123

                                                
121 KONE�NÝ (pozn. 12) 459-460. 
122 Ibidem 462. 
123 Ivan BORKOVSKÝ: Svatoji�ská bazilika a klášter na Pražském hrad�, Praha 1975, 52. 
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 Na hrad� Vranov� nad Dyjí byla pod úrovní druhé západní místnosti severního 

traktu objevena obdélná sklepní prostora provedená z lomového kamene na hlínu a 

zaklenutá p�vodn� cihlovou valenou klenbou[58]. Prostor sklepa[59] byl rozd�len na dv�

�ásti, do v�tší z nich (160X220 cm) bylo vestav�no topeništ� (A), zbývající �ást sloužila 

jako obslužný prostor (B). Podél delších stran topeništ� byl postav�n kamenný sokl, na 

n�mž bylo založeno 6 p�í�n� probíhajících valen� sklenutých cihlových pas�. 

Bezprost�edn� pod úrovní tehdejší podlahy p�ízemí byl založen systém vzduchových 

kanál� z cihel. Hlavní rozvád�cí kanál (C) byl napojen na klenbu tepelné komory a ústil ve 

sk�í	kovitých cihlových útvarech p�i severní, východní a jižní st�n� místnosti (D). 

Podobná cihlová sk�í	ka (E) byla z�ejm� spojena p�ímo s tepelnou komorou. 

K východnímu kanálu p�iléhalo ješt� další za�ízení na cirkulaci horkého vzduchu, jeho 

západní �ást (F) tvo�ila obdélná kobka z lomového kamene, uvnit� p�eplentovanou vrstvou 

cihel, její dlažba byla oproti vzduchovým kanál�m o 30 cm snížena. Za�ízení jako p�vodní 

sou�ást patrové kamenné budovy vzniklo na sklonku 15. století. Šlo s nejv�tší 

pravd�podobností o hradní láze	.124    

 Na hradu Myšenci byly objeveny zbytky teplovzdušného za�ízení[60], kobka se 

nacházela v p�ízemí západní místnosti. Kobka (230X250 cm) byla tvo�ena kamenným 

zdivem, na bo�ních st�nách byl zjišt�n ústupek, pravd�podobn� pro založení pas�. Valen�

klenutý pláš� kobky se ve vrcholu otvírá �tve�icí obdélných otvor�, na n� šikmo vzh�ru 

navazují zd�né pr�duchy. P�ed kobkou se nacházel obslužný prostor a vrcholnicí klenby 

mírn� stoupající k p�í�né zdi. Za�ízení bylo situováno pod obytnou místností, která byla 

pravd�podobn� zateplená d�evem, což dokazuje její už nedochované charakteristické 

seskupení oken. Takové vytáp�ní odspodu výd�evou zateplené místnosti je na hrad�

Myšenci prokázáno poprvé.125  

 Nejnov�jší pr�zkum teplovzdušného vytáp�ní je z hradu v Brandýse nad Orlicí.126

Ve sklepním prostoru na východ� je zachována prostora (370X400 cm), která je zaklenuta 

dv�ma klenbami umíst�nými nad sebou. Spodní k�ížová bez žeber je klenutá z úzkých 

opukových kamen�, v míst� vrcholu této klenby je v ní zjevn� zám�rn� vynechána obdélná 

vpadlina s pe�liv� vyzd�nými okraji, klenba nad ní je ze stejných kamen� a je nižší.  

 Vzhledem k tomu, že žár a zplodiny ho�ení škodí vápenné malt�, se jako pojivo pro 

�ásti stavby, které p�išly do p�ímého styku s ohn�m, používala hlin�ná mazanina. Snad 

práv� tato skute�nost zp�sobila zánik v�tšiny stop po teplovzdušných za�ízeních a obzvláš�

                                                
124 KONE�NÝ (pozn. 12) 465. 
125 HAUSEROVÁ (pozn. 13) 59. 
126 CEJPOVÁ (pozn. 14) 191-198. 
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horní �ásti klenutého plášt� s pr�duchy a také roštu v�tšinou z cihelných pas�. Stopy �i 

otisky takových za�ízení se dochovaly na hrad� Žebráku, Kamýku a Karlshausu (Hrádek u 

Purkarce) a Oko�i.127  

Je možné, že s podzemním vzduchovým topením souvisela geneze kachlových 

kamen, prototyp kamen si lze p�edstavit jako nep�ímé vyh�ívání horní �ástí klenby 

teplovzdušné komory, p�evýšené nad podlahou interiéru, do níž ješt� nebyly osazeny 

nádobkové kachle ale kamenné valouny. Odtud také vlastní název „kamna“, staron�mecký 

název kachlí „Ofensteine“, stup	ovité utvá�ení nejstarších známých exemplá�� kamen 

s valenou klenbou v ose (klenutá kamna) a kone�n� i samotné p�enesení názv� „stuba“ a 

„izba“, ozna�ující p�vodn� vytáp�nou láze	, na obytnou místnost severoevropských 

národ� vytáp�nou kachlovými kamny od 14. století.128  

  

                                                
127 Ibidem 71. 
128 KONE�NÝ (pozn. 12)  464. 
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7 Záv�r 

 Ve st�edov�ku existovalo n�kolik r�zných druh� vytáp�ní, �asto dokonce v jednom 

objektu podle využití té které místnosti. Zjednodušen� lze �íci, že ve sv�tnici byla �asto 

kamna s p�ikládáním zvenku, v komorách neboli komnatách, ve kterých byl �asto i prevet 

a v�tší okna, byly nej�ast�ji krby. Kalefaktoria v klášte�ích a lázn� využívaly nej�ast�ji 

n�jaký druh teplovzdušného vytáp�ní. 

 U krb� se zachovaly zejména jejich otisky, v lepším p�ípad� i konzoly, z toho lze 

usoudit jaký m�ly tvar a kde v místnosti se nacházely. Románské krby se i p�es malou míru 

dochování vyzna�ují jistou rozmanitostí, nalézáme zde jak prosté krby s �tvrtkruhovou 

podstavou s kuželovitým dymníkem, také s pravoúhlou podstavou, tak také koutový krb s 

palmetovými listy a sloupky nesoucí dymník, nedá se zde nalézt žádný vývoj, stejn� tak 

jako u románské architektury jako takové záleží p�edevším na r�zných vlivech ze 

zahrani�í.    

 Krby z rané gotiky známe p�edevším koutové s kuželovým sopouchem, na hrad�

Písku se dochovala jedna mohutná krbová konzola typického ran� gotického tvarosloví. Je 

také d�ležité zmínit, že v �eském prost�edí a st�ední Evrop� známe p�edevším krby 

umíst�né v kout� místnosti, ve francouzském a italském prost�edí jsou krby nej�ast�ji 

umíst�ny osov� nebo na boku, snad jde o n�jakou zvyklost umis�ování topeniš� ze starších 

dob. 

 Z první poloviny 14. století známe zejména krby z okruhu Jana IV. z Dražic, jehož 

oba dochované koutové krby zasahují do patra nad nimi, na tvrzi v Litovicích jen 

sopouchem, na hrad� Dražice je další krb, um�lecké ztvárn�ní se nedochovalo, ale nejspíše 

bylo v podobném francouzském stylu jako je celá stavba. Ve druhé polovin� 14. století se 

již objevují osov� umíst�né krby, i když v�tšina je stále koutových. 

 Z 15. století se také nedochovalo mnoho krb�, avšak už lze pozorovat jistou 

rozmanitost, která je ale pravd�podobn� zp�sobena pon�kud jedine�ným stylem Václavovy 

hradní architektury. Krby všeobecn� i p�es své p�vodní utilitární ur�ení dotvá�í 

architektonicky prostor.  

 Kachlová kamna byla tepeln� výhodn�jší než krby, vznikla pravd�podobn� na 

základ� st�etu germánské a �ímské kultury v severní Itálii, kde se u primitivních pecích 

zm�nil  zp�sob p�ikládání na vn�jší, mimo vytáp�ný prostor, podobn� jako tomu bylo u 

vytáp�ní hypokausty. Kachlová kamna jako taková pochází z alpské oblasti, odkud 

putovala na sever. Kdy p�esn� kachlová kamna vznikla nelze ur�it, n�kolik zmínek pochází 

již z 10. století, ale nedá se zjistit, zde se již skute�n� jednalo o kachlová kamna. 
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 Nejstarší kamna z curyšského erbu, jejichž podobu známe, mají uzav�ený obrys 

podobný oblouku románského okna, další nejstarší kamna z kostnické fresky mají zužující 

se nástavbu sm�rem vzh�ru do výšky, �ímž už poukazují spíše ke gotickým vliv�m. T�žký, 

objemný, z krychle a klenby sestavený tvar byl dále rozvíjen. Kopulová klenba se postupn�

vyvinula ve válcovou nástavbu a kachle se posunovaly blíže k sob� až nakonec sestávala 

celá kamna jen z kachl� a kachle dostaly okraj v obdélném tvaru. Kamna se také nakonec 

úpln� z�íkají základny. 

 Tvar a ztvárn�ní kachl� bylo samoz�ejm� pro kamna klí�ové. Nejstarší nádobkové 

kachle se postupn� zkracovaly a kruhové otev�ené ústí postupn� dostalo tvar �tverce. 

Kachle se obvykle obracely do místnosti svým zahloubeným ústím, opa�n� situované, 

otev�ené dovnit� kamen se používaly zejména na vrchní polokulovité �ásti kamen. 

Nejvýznamn�jší byly kachle s plochou �elní st�nou, které mají dovnit� kamen p�ipojenou 

komoru, proto se také nazývají komorové nebo reliéfní. Kachle jako stavební kámen 

kamen se m�ní s jejich tvarem, vzhledem k tomu, že kamna se postupn� zdokonalovala, 

mén� funk�n� výhodné kachle byly patrn� starší, dokonalejší mladší. Avšak je nutné 

po�ítat s ur�itými výjimkami, jako jsou ba	kovité kachle, které byly používány i pozd�ji 

zasazené do vrcholové klenby. 

 Ve 14. století se již nevytvá�í více typ� kachl�. Kompletní kamna se ze 14. století 

nedochovala. Existují však nálezové soubory kachl�, ze kterých lze provád�t rekonstrukce 

p�vodních kamen, je t�eba si uv�domit, že neexistuje ani žádné zobrazení kamen ze 14. 

století, proto všechny pokusy o rekonstrukce vycházejí zejména z podoby kamen z 15. 

století. Kamna spo�ívala pravd�podobn� na kamenném soklu a m�la masivní kubické 

topeništ�, které vedlo zdí, odkud bylo p�ikládáno a které bylo postaveno zejména z 

reliéfních kachl�. �ímsové kachle, které ohrani�ovaly kamna v 15. století, ve 14. století 

ješt� neexistovaly. Kamnový nástavec byl v�tšinou v�žovitý a to válcový nebo 

polygonální. Mezi kamnovými nástavci p�evládaly ty s kraby a k�ížovými kytkami, ale 

také horní ukon�ení tvo�ily kachle s cimbu�ím. Také jist� existovala i kamna bez �len�ní a 

p�echodné formy kamen. 

  Je d�ležité uv�domit si, že ve st�edov�ku byla kamna vnímána jako architektura a 

tedy byla snaha je jako takové ztvárnit. Nadstavba získala formu válcové v�že ukon�ené 

cimbu�ím nebo stup	ovit� nahoru se zužující nástavbu z kachl� s pro�ezávanou �elní 

st�nou ve stylu gotické katedrální v�že. Nástavba kamen se pravd�podobn� pod vlivem 

gotických architektonických forem vyvíjela stále více do výšky.  
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 Z 15. století se dochovalo velmi mnoho kachl�, ale také kompletn� dochovaná 

kamna. Konstrukce kamen byly podobné t�m ze 14. století, výklenkové kachle bývají na 

horní �ásti kamen, zatímco na spodní jsou kachle reliéfní.  

 U nás vzniklo n�kolik rekonstrukcí kamen z 15. století, kamna ze za�átku století 

mají pravd�podobn� ješt� rysy kamen z p�edchozího století, p�edevším jim úpln� chybí 

�ímsové kachle, jsou sestavená z kachl� s pro�ezávanou �elní st�nou, �ímž p�sobí velmi 

k�ehce, skoro jako drobná zlatnická práce. Pozd�jší kamna sestávají p�edevším z reliéfních 

kachl�, p�sobí trochu hmotn�ji, spíše jako v�žovité stavby ukon�ené cimbu�ím nebo 

nástavci s kraby.  

 V �eském prost�edí jsou kachle skoro vždy neglazované, jsou vypálené do r�zných 

odstín� okrové nebo hn�davé barvy, n�kdy i do barvy cihlov� �ervené. Vzhledem k tomu, 

že �eští hrn�í�i glazury znaly, musel zde být jiný d�vod, snad do okrova vypálené kachle 

p�ipomínaly svým vzhledem pískovcové poloreliéfy, pak zde ovšem vyvstává otázka, �ím 

byl �eský st�edov�ký obytný interiér jiný od n�meckých, kde se hojn� používaly pestré 

glazury. Rekonstrukce kamen z K�ivoklátu ukazuje, že kachle nemusely doléhat až k sob�

a mezi nimi byly lišty vyhlazené mazanice, �ímž ze� kamen p�ipomínala spíše táflování. 

 Teplovzdušný a dýmný zp�sob vytáp�ní neaspiruje na žádné um�lecké vyjád�ení, 

avšak i toto vytáp�ní nep�ímo tvo�í vytáp�ný interiér. Dýmný zp�sob je typický vysokým 

stropem a sestavami malých oken. Teplovzdušný systém vytáp�ní je v mnohém složit�jší a 

také se uplat	uje jen na velkých stavbách, komfort diskrétní obsluhy tento prosto p�edur�il 

nejvyšším spole�enským vrstvám, u nás je tento systém vytáp�ní spojen zejména s  

hradním a klášterním prost�edím, používal se i v lázních a dokonce je zaznamenané i užití 

u výd�evou zateplené místnosti. Je zajímavé, že tento zp�sob vytáp�ní vydržel nejdéle v 

klášterním prost�edí a to již v dob�, kdy byla kachlová kamna obecn� známa. 

  Je d�ležité uv�domit si, že zp�sob vytáp�ní m�l zásadní vliv i na podobu celé 

místnosti, na okna, klenby a podobu st�n.  

 Vzhledem k tomu, že konzoly krb� byly osazovány do zdiva již p�i stavb�, lze 

podle nich obvykle jakožto podle jednoho z mála um�leckých prvk� na sv�tských stavbách 

datovat. Krby sestávají z konzol a �ímsy, na kterou se poté osadí dymník. Románské 

konzoly byly zdobeny palmetami, oproti nim byly gotické konzoly �asto mén� zdobné až 

abstraktizující, zdobené oblouny, které tvo�ily k�ivky a linie.           

 Kachlová kamna byla tvo�ena z topeništ�, nástavby, odkou�ení a soklu, který však 

nemusí být z vn�jšku p�iznaný.   Snad i vzhledem k tomu, že nejv�tší d�raz v um�ní byl ve 

st�edov�ku na architekturu, dostávají kamna podobu architektury, jsou jejím zdrobn�ním. 
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Sice jsou kachlová kamna v interiéru, ale záleží na jejich vn�jší podob� stejn� jako u 

architektury, která se také k divákovi obrací vn�jškem. Proto se kamna p�izp�sobují 

vzhledu hrad� s cimbu�ím, kostel�m s fiálami a kružbami nebo také m�š�anským dom�m 

se štíty.   
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