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Během odborné praxe realizované v rámci předmětu „Terénní cvičení ze stavební historie“ na KHI FF
UJEP, probíhajícího v areálu kostela v Konojedech u Úštěka, autor zprávy provedl dokumentaci
dveřního křídla deponovaného v presbytáři kostela N.P.M. Byl vyhotoven nákres, jednosnímková
fotogrammetrie a odběr profilací. Dle vyhotovení bylo dveřní křídlo datováno na přelom 18. a 19. stol
(max závěr 18.). Dveře pochází pravděpodobně z areálu, přesné místo není známo.

Obsah tohoto díla je duševním majetkem autora a jako takový je chráněn příslušnými zákony.

1. Úvod
Okolnosti realizace
OPD
Stav věci v době OPD

Podklady:

1.01 OPD proběhlo v rámci plnění předmětu „Terénní cvičení
ze stavební historie“ na KHI FF UJEP
1.02 V době opd byla dveřní výplň deponována v presbytáři
kostela, spolu s dalšími různými výplněmi.
1.03 Verbální popis. Fotodokumentace. Náčrtek. Fotoplán.
Techniky: Barevná fotografie, náčrtek, jednosnímková
fotogrammetrie.
1.04 Kemzová, M.: Historické dveře a kování, Praha 2009.

2. Popis
Poloha zkoumané věci

2.01

Metody dokumentace

Souvislosti zkoumaných
věcí

2.02

Charakteristika věci
Popis věci

2.03
2.04

V době opd byla dveřní výplň deponována v presbytáři
kostela, spolu s dalšími různými výplněmi.
Zámecký areál s kostelem a rozsáhlými pozemky se
nalézá v jihovýchpodní části Konojed. Kostel stojí na
vyvýšené terase, vzniklé snad přisypáním k původní
terénní vyvýšenině (interpretace Jana Horáka). Zkoumané
prostory se nalézají pod terasou západního vstupu a
varhanní kruchtou kostela.
Ves připomínaná již 1057-1058, ve 14. stol. tvrz pánů
z Konojed. 1698 ve vsi Šporkové zřizují špitál. 1746
Sweerts-Šporkům schválena klášterní fundace.
Následujícího roku příchod řádu servitů. 1786 však
Klášter josefinskými reformami zrušen. 1790 odkoupen
zpět Sweerts-Šporky, přebudováván na zámek. Po r. 1804
střídání majitelů. 1899 – 1945 v držení Delhaesů. Po
konfiskaci do r. 1990 zde sídlí armáda a za jejího
působení a po něm pustne. Dnes v držení soukromé
osoby, probíhá rekonstrukce (červen 2015).
Fundace kostela Nanebevzetí Panny Marie SweertsŠporky, výstavba 1748-1952, následně brzy přistavěna
sakristie. Od zrušení kláštera kostel farním. Dnes ve
vlastnictví majitele zámku. Rovněž rekonstruován.
Dveřní výplň
Dokumentovaná dveřní výplň pochází z dvoukřídlých
dveří, je rámové, kazetové kce. Materiálem je dřevo, Ze
strany interiéru jsou dveře zdobeny intarzií, natřeny
lazurou. Ze strany exteriéru jsou patrny dvě vrstvy
hutných lazur. Kce dveří je spojována kolíky, dodatečné
úpravy a opravy jsou prováděny hřebíky a vruty.
Z dveřního kování se dochovala podstatná část
mosazného kapotážovaného zámku, z interiéru
s železnou otočnou kličkou. Z exteriéru se dochoval
klíčový štítek zdobený rytím. Dle uměleckého ztvárnění
zřejmě starší. Jak zámek, tak štítek byly ve svém
upevnění opravovány – zámek vruty a štítek drátěnými
hřebíky. Z vnější strany je litá klika. Závěs se dochoval
jen jediný – spodní. Je patrně litinový.
Celé dveře jsou značně poškozeny nepříznivým
zacházením – degradované lazury, korodované laky,
odlepená intarzie, odpadlé lištování kazet apod.

Rozměry věci
Materiál(y)

Doklady výrobních
postupů.
Povrchové úpravy
Doklady změn povrchu
Závady

Stratigrafie
Nápisy, symboly
Seznam prvků

Popisy sond

viz fotoplán
Dveře jsou zhotoveny ze širších fošen měkčího, patrně
smrkového dřeva. Zámek je mosazný, závěs litinový,
interiérová klička ze železa. Intarzie je prováděna
z různých druhů dřev.
2.09
Pod odpadlými částmi intarzie z kazet na interiérové
straně je patrné rozkreslení pro následné provádění
ornamentu. Taktéž je patrné rýhování podkladu pro lepší
přilnutí lepidla.
2.11
Z interiéru i exteriéru lazury.
2.11.1 Ze strany exteriéru je patrné překrytí starší, smetanově
bílé lazury mladší, světle okrovou
2.13
Dveřní výplň je značně poškozeny nešetrným
zacházením, opravami a skladováním– degradované
lazury, korodované laky, odlepená intarzie, odpadlé
lištování kazet apod.
2.14
Ze strany exteriéru je patrné překrytí starší, smetanově
bílé lazury mladší, světle okrovou
2.15
Geometrický ornament v kazetě z interiérové strany, viz
fotodokumentace
2.16
Rám dveří, kazety, profilované rámování kazet,
profilovaná klapačka. Komponenty zámku a závěs. Hřeby
a vruty jako pozůstatky pozdějšího nakládání.
2.17
Sondy nebyly prováděny.
2.07
2.08

3. Interpretace
Datace a význam
zkoumané věci

3.01

Autorské připsání

3.02

4. Potenciál
Potenciál

Doporučení pro péči
Doporučení pro další
průzkumy
5. Přílohy
Přílohy

Vzhledem k profilaci hlavice závěsu (žalud), jeho
zapuštění, samotné konstrukci dveří (rámové) a
zpracování zámku, datujeme dveře nejdříve koncem 18.
st., patrně však na samotný přelom 18. a 19. stol. Klíčový
štítek, vzhledem k rokokovému nádechu, je zřejmě starší
a druhotně použitý.
Nebylo zjištěno.

4.01 Dveřní výplň je příkladem rámových kazetových dveří
z koce 18. až poč 19. století. Vzhledem k intarzii
interiérové strany ukazuje na vyšší prostředí, což odpovídá
umístění v areálu konojedského zámku a kostela. Je otázka
na kolik mohou být pro svůj špatný stav restaurovány.
K úvaze zůstává pořízení kopie.
4.02 Primárně šetrnější uložení v příznivém prostředí, následně
možná restaurace a konzervace.
4.03 Rešerše v archivní fotodokumentaci, pro možnost
vyhledání původního umístěnéí dveří.
5.01 1. výřez z mapy katastru nemovitostí
2. mapa s vyznačením polohy kostela vůči okolní
zástavbě

Fotodokumentace

3. fotoplán exteriérové strany
4. fotoplán interiérové strany
5. náčrtek exteriérové strany
6. náčrtek interiérové strany
5.02 7. detail zámku v interiéru
8. detail horní intarzované kazety v interiéru
9. detail střední intarzované kazety v interiéru
10. detail spodní intarzované kazety v interiéru
11. detail klapačky
12. detail závěsu z interiéru
13. detail exteriérové kazety
14. detail klíčového štítku
15. detail zámku
16. detail závěsu z exteriérové strany

příl 1

příl 2

příl 3

příl 4

příl 5

příl 6

příl 7

příl 8

příl 9

příl 10

příl 11

příl 12

příl 13

příl 14

příl 15

příl 16

