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DÛleÏité byly závûry pﬁijaté k pÛsobení novû zaloÏe-

s UNESCO iniciativnû zapojily do pﬁíprav mezinárodní-

né mezinárodní organizace. Vycházely ze znûní pﬁijaté-

ho sympozia o regeneraci historick˘ch mûst, chystané-

ho statutu, podle nûhoÏ je hlavním cílem ãinnosti or-

ho tehdy pod zá‰titou UNESCO na rok 1966 v Praze.

ganizace podnûcovat v˘zkum a podporovat konkrétní

Péãe o kulturní hodnoty se ov‰em na mezinárodní

úãinné akce a kroky k uchování, obnovû a vhodnému

úrovni rozvíjela po 2. svûtové válce jiÏ mnohem dﬁíve

funkãnímu zhodnocení a uplatnûní kulturních pamá-

a v ‰irokém rozsahu. Po stránce legislativní bylo dÛle-

tek, jakoÏ i vzbuzovat a rozvíjet aktivní zájem pﬁedsta-

Ïité zejména uzavﬁení Úmluvy na ochranu kulturních

V létû leto‰ního roku oslavila na celém svûtû kul-

vitelÛ i veﬁejnosti v‰ech zemí o památky, historická

statkÛ za ozbrojeného konfliktu, k nûmuÏ do‰lo v roce

turní veﬁejnost v˘znamné jubileum památkové péãe,

sídla a o kulturní dûdictví vÛbec. K ﬁe‰ení otázek

1954 za úãasti âeskoslovenska z podnûtu UNESCO

40. v˘roãí zaloÏení Mezinárodní rady pro památky a síd-

a úkolÛ, které se tehdy jevily jako nejaktuálnûj‰í, bylo

na konferenci v Haagu (podle toho je úmluva téÏ zkrá-

la, známé pod zkratkou svého anglického oficiálního po-

navrÏeno a schváleno utvoﬁení pûti pracovních komisí,

cenû oznaãována jako Haagská). Státy, které tuto

jmenování ICOMOS – International Council of Monu-

a to komise pro dokumentaci a informace, komise pro

konvenci podepsaly, se zavazují k ochranû kulturních

ments and Sites. Vznikla na základû podnûtu

konzer vaci a restaurování památek, pro v˘chovu od-

statkÛ, mimo jiné téÏ stavebních a jin˘ch památek,

II. mezinárodního kongresu památkov˘ch architektÛ

born˘ch pracovníkÛ památkové péãe, pro záleÏitosti

a k dodrÏování stanoven˘ch opatﬁení. U nás nabyla

a technikÛ, kter˘ se konal v roce 1964 v italsk˘ch Be-

legislativní a právní a komise pro obnovu a vyuÏití pa-

platnosti vãetnû Protokolu k ní doplnûného po pﬁed-

nátkách a kde bylo jedním ze závûrÛ kromû pﬁijetí zná-

mátkov˘ch sídel a komplexÛ, zejména historick˘ch

chozí ratifikaci od roku 1958.

mého dokumentu na ochranu památek, tzv. Benátské

mûst. Pﬁitom formy pÛsobnosti a práce komisí nebyly

Základní platformu pro mezinárodní kulturní spolu-

charty, doporuãení, aby byla zﬁízena takováto organiza-

nikterak vázány a jako samozﬁejmá byla pﬁedpokládá-

práci v‰ak poskytovala a podnes poskytuje pﬁedev‰ím

ce. Na pﬁímou v˘zvu do‰lo v ﬁadû ãlensk˘ch státÛ

na jejich spolupráce s dal‰ími mezinárodními a národ-

sama Organizace spojen˘ch národÛ pro v˘chovu, vûdu

UNESCO – Organizace spojen˘ch národÛ pro v˘chovu,

ními organizacemi a institucemi. Za nejbliÏ‰í úkoly

a kulturu – UNESCO. Byla zaloÏena v roce 1945 v Lon-

vûdu a kulturu – k zaloÏení pﬁípravn˘ch národních ko-

zvolen˘ch orgánÛ bylo urãeno zﬁízení sekretariátu, zalo-

d˘nû a postupnû se v ní sdruÏuje ãi k ní pﬁipojuje celá

mitétÛ, mimo jiné také v âeskoslovensku.

Ïení dokumentaãního stﬁediska, dále zahájení sbûru,

bohatá plejáda nevládních organizací a institucí, které

V˘znamnou roli v tomto dûní sehráli pﬁedstavitelé

tﬁídûní a publikování dokumentaãních materiálÛ, orga-

jsou podle v˘znamu a zapojení do programu a rozpoãtu

Polska a zﬁejmû proto byl ustavující kongres ICOMOS

nizování pomoci ICOMOS v oboru památkové péãe roz-

UNESCO rozdûleny do tﬁí kategorií. âinnost ICOMOS ja-

svolán (20.–27. ãer vna 1965) do Polska. Pr vní ãást

vojov˘m zemím, podpora ãinnosti národních komitétÛ

ko organizace kategorie A se stala pﬁímou souãástí

jednání, samotné zaloÏení ICOMOS, se odehrála v hlav-

a vydávání reprezentaãního mezinárodního ãasopisu

plánu UNESCO a byla kryta jeho rozpoãtem. Stejnû je

ním mûstû zemû, ve Var‰avû, ve dnech 21. a 22. 6.

Monumentum a informaãního bulletinu ICOMOS. Bylo

tomu u Mezinárodní rady muzeí, která má s oblastí pa-

v Paláci vûdy a kultury. Prezidentem kongresu byl zvo-

téÏ rozhodnuto, Ïe pﬁí‰tí valné shromáÏdûní se bude

mátkové péãe mnoho pﬁíbuzného i spoleãného. Za

len pﬁedseda polského národního komitétu prof. Stani-

konat v roce 1968. Místo mûlo b˘t urãeno teprve po-

podstatného pﬁispûní UNESCO do‰lo k zaloÏení a roz-

s∏aw Lorentz. Dále byl pﬁijat jednací ﬁád kongresu

zdûji – podle moÏností a podmínek, které nabídnou

voji pÛsobnosti jiÏ zmínûného Mezinárodního studijní-

a v rámci nutn˘ch formalit a oficiálních projevÛ byl pro-

ãlenské státy.

ho stﬁediska pro konzervaci a restaurování kulturních

âtyﬁicet let od zaloÏení
ICOMOS

jednán a v definitivní formû schválen statut organiza-

Na ãervnov˘ ustavující kongres a I. valné shromáÏ-

statkÛ v ¤ímû, které bylo po dohodû s italskou vládou

ce, ãímÏ byla i po právní stránce Mezinárodní rada pro

dûní ICOMOS roku 1965 v Polsku se sjelo celkem 125

zﬁízeno v roce 1958 a je financováno z pﬁíspûvkÛ stá-

památky a sídla zaloÏena.

úãastníkÛ z 25 státÛ Evropy, Asie, Afriky a Ameriky. V té

tÛ, jeÏ jsou jeho ãleny. Zakládajících zemí bylo pût,

V následujících dnech, 24. a 25. 6., probûhlo první

dobû existovalo jiÏ 27 národních komitétÛ vãetnû ães-

mezi nimi také Polsko. O deset let pozdûji, v roce

valné shromáÏdûní ICOMOS v historickém a nûkdej-

koslovenského, bulharského, jugoslávského, maìar-

1978, stoupl jejich poãet na 65. Z devizov˘ch pﬁíãin

‰ím sídelním mûstû polsk˘ch králÛ Krakovû, na pa-

ského, komitétu v NDR a v Sovûtském svazu. Pﬁítomna

na‰e ministerstvo financí pﬁes opakované Ïádosti

mátném zámku Wawelu. Na tomto jednání byli zvoleni

byla téÏ delegace z Rumunska, kde národní komitét do-

a intervence památkáﬁsk˘ch kruhÛ ãlenství âeskoslo-

funkcionáﬁi nové mezinárodní organizace, dohodnuto

sud ustaven nebyl. Jako v˘znamní hosté se jednání rov-

venska v ICCROM neumoÏnilo. Pﬁesto byla jiÏ tehdy

její sídlo a stanoveny hlavní smûry ãinnosti. Preziden-

nûÏ zúãastnili oficiální pﬁestavitelé UNESCO, ﬁeditel

nûkter˘m ãesk˘m odborníkÛm poskytnuta pﬁíleÏitost

tem ICOMOS byl zvolen dosavadní pﬁedseda jejího pﬁí-

ICOM a ﬁeditel se sekretáﬁem Mezinárodního studijní-

zúãastnit se jeho vybran˘ch v˘chovn˘ch a nauãn˘ch

pravného v˘boru a jeden z pﬁedních pﬁedstavitelÛ ital-

ho stﬁediska UNESCO pro konzervaci a restaurování

programÛ. Jak informuje ãasopis ICCROM Chronique,

ské státní památkové péãe architekt Piero Gazola,

kulturních statkÛ v ¤ímû (ICCROM), nûkdy téÏ zkráce-

u nás znám˘ ve francouzské a anglické verzi, stﬁedisko

tajemníkem pak belgick˘ historik umûní prof. Ray-

nû oznaãovaného jako Centre Rome. âeskoslovenská

úspû‰nû funguje s celosvûtovou pÛsobností a s kon-

mond Lemaire a jedním ze tﬁí viceprezidentÛ vedoucí

delegace se aktivnû podílela na prÛbûhu jednání

krétními programov˘mi zámûry plánovan˘mi do vzdále-

pracovník státní památkové péãe SSSR prof. Vladimír

a mûla i mimo nû dobrou pﬁíleÏitost ovûﬁit si, Ïe na‰e

nûj‰í budoucnosti; jedním z nich je napﬁíklad Plán Afri-

Ivanov. Mezi ãtrnácti ãleny v˘konného v˘boru byli také

státní památková péãe má ve svûtû dobr˘ ohlas. Pﬁi-

ka 2009, zamûﬁen˘ na péãi o kulturní dûdictví

pﬁedstavitelé Jugoslávie, Maìarska i pﬁedseda âes-

pravovaná ãinnost národního komitétu, která byla

subarabsk˘ch zemí. âinnost ICCROM a její v˘sledky by

koslovenského komitétu a tehdej‰í ﬁeditel Státního

v souladu s na‰imi potﬁebami i s mezinárodním pro-

zasluhovaly samostatné pojednání.

ústavu památkové péãe a ochrany pﬁírody dr. Vladimír

gramem, smûﬁovala k rozvoji péãe o kulturní památky

Na spolupráci v rámci ICOMOS se na‰e zemû od

Novotn˘, DrSc. Pﬁedsedou poradního v˘boru, kter˘ se

u nás vãetnû uplatnûní na‰eho pﬁínosu k teorii i praxi

doby zaloÏení podílí podstatnou mûrou a do poloviny

skládal z pﬁedsedÛ národních komitétÛ, se stal jiÏ

ochrany, obnovy a spoleãenského vyuÏití památkového

80. let 20. století byla na území na‰eho státu uspoﬁá-

zmínûn˘ polsk˘ profesor Lorentz. Za sídlo ICOMOS by-

bohatství na mezinárodním fóru. Pro následující léta

dána ﬁada mezinárodních akcí, napﬁíklad jiÏ zmínûné

la zvolena PaﬁíÏ, i kdyÏ v˘hodné návrhy pﬁedloÏila také

pak tato delegace podstatn˘m zpÛsobem pﬁispûla

sympozium o regeneraci historick˘ch mûst v Praze

Itálie, Belgie a ·panûlsko. Stalo se tak nejen vzhle-

k plynulému získávání odborn˘ch poznatkÛ a zku‰enos-

a Levoãi – 1968 (pÛvodnû plánováno na rok 1966),

dem k pﬁízniv˘m francouzsk˘m podmínkám, ale téÏ pro

tí ze zahraniãí. ZaloÏení ICOMOS bylo i u nás vﬁele uví-

sympozium o ochranû památek lidové architektury ve

moÏnost operativní spolupráce s jiÏ dﬁíve zaloÏenou or-

táno a pﬁijato s uvûdomûlou snahou o to, aby ãesko-

Starém Smokovci a v Brnû – 1971, v Praze 1971 sym-

ganizací pﬁíbuzného zamûﬁení – s Mezinárodní radou

slovensk˘ podíl na ãinnosti této tehdy desáté nevládní

pozium Praha 1860–1960, sympozium Nov˘ Ïivot

muzeí – a s UNESCO, pod jehoÏ pﬁím˘ program a roz-

mezinárodní organizace pﬁi UNESCO i v˘tûÏek z ní byl

v historick˘ch sídlech v Praze a Bratislavû – 1978,

poãet ICOMOS i ICOM se spoleãn˘m paﬁíÏsk˘m sídlem

co nejplodnûj‰í. Proto se mimo jiné národní komitét

sympozium o historick˘ch zahradách a parcích v Praze

patﬁí.

ICOMOS a âeskoslovenská komise pro spolupráci

a Brnû – 1979 a nûkterá dal‰í setkání men‰ího roz-
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sahu. Na‰e pﬁíspûvky nechybûly ani v prvním a nûkte-

století UNESCO na návrh na‰í delegace do svého pÛ-

‰í. Je to dáno jeho obrovsk˘m roz‰íﬁením od prvotního,

r ˘ch dal‰ích ãíslech reprezentaãní revue ICOMOS –

sobení zaﬁadilo dlouhodob˘ program Biosféra na

víceménû r yze evropského, s evropsk˘mi kulturními

v jedenkrát roãnû vydávaném ãasopise Monumentum,

ochranu Ïivotního prostﬁedí. Ochrana kulturního dûdic-

tradicemi spjatého sdruÏení aÏ k dne‰ní celosvûtové

kter˘ vycházel od roku 1967 do roku 1984 s podpo-

tví byla téÏ ãast˘m tématem náplnû oficiálního ãasopi-

organizaci. Ta musí chápat, rozvíjet a dle moÏnosti har-

rou UNESCO a zpoãátku téÏ belgické vlády se soubûÏ-

su této svûtové organizace – Courrier UNESCO.

monizovat ãasto velmi rozdílné a specifické kulturní

n˘m francouzsk˘m a anglick˘m textem. Byl bohatû

ZaloÏení Mezinárodní rady pro památky a sídla se

tradice, a tudíÏ i hmotná a nehmotná specifika pamá-

ilustrován a mimo jiné pﬁiná‰el dÛleÏitou bibliografii

stalo pamûtihodn˘m, potﬁebn˘m a velice zásluÏn˘m

tek v‰ech kontinentÛ, vãetnû zvlá‰tností a rozdíln˘ch

k oblasti památkové péãe. âeskoslovensko mohlo

poãinem. Její pÛsobnost s moÏnostmi, které poskytu-

tradic péãe o nû.

v rámci ICOMOS vyuÏít rovnûÏ odborné poradenské

je, pﬁispívá rozhodujícím a závaÏn˘m zpÛsobem k celo-

Dal‰í nesmírnû v˘znamnou úlohou ICOMOS je jeho

a expertní zahraniãní pomoci, napﬁíklad prof. Cesara

svûtovému intenzivnímu rozvoji péãe o hmotné kulturní

funkce odbornû hodnotící a poradenská. ICOMOS je

Brandiho v pﬁípadû konzervace gotické sklenûné mo-

dûdictví jednotliv˘ch národÛ a populací. ICOMOS se zá-

vedle ¤ímského centra pro studium konzer vace pa-

zaiky na Zlaté bránû Svatovítské katedrály v Praze ne-

roveÀ zásadnû pﬁiãiÀuje o vzájemné poznávání a sbliÏo-

mátek (ICCROM) a Mezinárodní rady ochrany pﬁírody

bo pﬁi záchranû a transferu gotického kostela v Mostû.

vání mezi lidmi celého svûta a úãinnû tak napomáhá mí-

(IUCN) hlavním poradcem UNESCO ve vûcech ochrany

PrÛbûÏnû byla zaji‰Èována ãeskoslovenská úãast na

rovému úsilí. PracovníkÛm pÛsobícím v této oblasti

svûtového kulturního a pﬁírodního dûdictví. Od roku

valn˘ch shromáÏdûních ICOMOS a jin˘ch akcích poﬁá-

dává mnohé pﬁíleÏitosti poznávat osobnû památkové

1974, kdy UNESCO pﬁijalo Úmluvu o ochranû svûtové-

dan˘ch v zahraniãí, pokud se konaly v tehdy spﬁátele-

bohatství cizích zemí, pﬁístupy k nûmu i metody péãe

ho dûdictví, byl ICOMOS povûﬁen vypracovávat srovná-

n˘ch zemích tzv. v˘chodního bloku, nûkdy i jinde. Kon-

o nû, jakoÏ i prezentovat v˘sledky a pﬁínosy ze své vlas-

vací anal˘zy a dávat kvalifikovaná stanoviska k hodno-

takty takto získané umoÏÀovaly dal‰í mezinárodní

ti a uplatnit své vlastní poznatky a zku‰enosti. Autor to-

tû statkÛ, které signatáﬁské státy Úmluvy nominují

odbornou spolupráci.

hoto ãlánku mûl osobnû nejednu moÏnost toho vyuÏít,

k zápisu na Seznam svûtového dûdictví. V této sou-

Do UNESCO byly zaãlenûny nûkteré dal‰í nevládní

napﬁíklad právû úãastí na zakládajícím sjezdu, a upﬁím-

vislosti vÏdy hodnotí stav jejich zachování, míru auten-

i jiné mezinárodní organizace urãit˘m zpÛsobem blíz-

nû za to dûkuje. V této souvislosti je tﬁeba vdûãnû vzpo-

ticity i pﬁedpoklady, které legislativa a systém památ-

ké problematice péãe o kulturní památky. Je to pﬁede-

menout na obûtavou práci dlouholetého pﬁedsedy âes-

kové péãe nominující zemû dávají pro jejich udrÏení

v‰ím Mezinárodní unie architektÛ UIA, v rámci které

koslovenského komitétu ICOMOS a pﬁedsedy Ústﬁední

a ﬁádnou péãi o nû. Tato primární úloha nesmírnû

jsou organizováni také památkoví architekti, technici

komise státní památkové péãe podle zákona

vzrostla od 90. let 20. století. UNESCO nyní ICOMOS

a hlavnû tvÛrãí autoﬁi projektÛ a realizací, jeÏ se dot˘-

22/1955, vynikajícího urbanisty a památkáﬁe prof.

povûﬁuje i takzvan˘m reaktivním monitoringem a kon-

kají památkového urbanistického prostﬁedí i obnovy

Dr. Ing. arch. Emanuela Hru‰ky, DrSc. (1906–1989),

trolou objektivity zpráv z periodického monitoringu

a úprav památkov˘ch objektÛ. Spolupráce s nimi je Ïá-

sekretáﬁky komitétu Ing. Olgy ·ujanové ze Slovenského

stavu svûtov˘ch památek, které pravidelnû za statky

doucí a nezbytná. Devát˘ svûtov˘ kongres UIA se roku

ústavu pamiatkovej starostlivosti v Bratislavû a z po-

na svém území pﬁedkládají signatáﬁské státy. Tuto úlo-

1967 konal v Praze. Dal‰í blízkou nevládní strukturou

slední doby Ing. arch. Ale‰e Vo‰ahlíka (1934–2001),

hu ICOMOS plní prostﬁednictvím nesãetn˘ch misí

je Mezinárodní federace architektÛ krajináﬁÛ – IFLA,

kter˘ se otázkám mezinárodní spolupráce úspû‰nû vû-

sv˘ch expertÛ (v nav‰tíven˘ch zemích notoricky chyb-

která se podílela na pﬁípravû jiÏ uvedeného sympozia

noval ve Státním ústavu památkové péãe v Praze.

nû oznaãovan˘ch za experty UNESCO). Tedy vÏdy na

Vlastimil VINTER

o historick˘ch zahradách a parcích, uskuteãnûného
v roce 1979 v Praze a Brnû. Tato i dal‰í tematika se

z pr vní ruky získan˘ch informací od místních samo-

dot˘ká téÏ Mezinárodní unie pro ochranu pﬁírody a pﬁírodních zdrojÛ (dnes s nadtitulem Svûtov˘ svaz ochra-

základû zevrubné prohlídky posuzovaného místa,
správ, pﬁípadnû vlastníkÛ ãi správcÛ zapsan˘ch stat-

ICOMOS v souãasnosti

ny pﬁírody) IUCN, ve které byli na‰i odborníci vÏdy velmi

kÛ, a pochopitelnû i na základû diskuse s odborníky
z národního komitétu nav‰tívené zemû.

aktivnû zaangaÏováni. Podobnû je tomu i u Meziná-

Zatímco v dobû sv˘ch poãátkÛ, jak o tom informuje

Expert ICOMOS je zpravidla jedním z prvních, kdo

rodního komitétu pro fotogrammetrii v architektuﬁe –

Vlastimil Vinter, mohl ICOMOS spoléhat na ãásteãnou

je na místû a kvalifikovanou radou pomáhá v pﬁípa-

CIPA, kter˘ pÛsobí jako sloÏka ICOMOS a zároveÀ téÏ

finanãní pomoc z pﬁíspûvkÛ UNESCO, je pﬁinejmen‰ím

dech, kdy je v dÛsledku váleãn˘ch nebo katastrofic-

Mezinárodního sdruÏení fotografÛ – ISP. Podílí se

od 80. let 20. století odbornû i finanãnû zcela nezávis-

k˘ch událostí památka mezinárodního v˘znamu ohro-

na dokumentaci památek a byl spolupoﬁadatelem

lou nevládní organizací. Ta má dnes své národní komi-

Ïena. Bylo tomu tak napﬁíklad v Bosnû, v Afghánistánu

dvou mezinárodních sympozií o fotogrammetrii, která

téty jiÏ ve 120 zemích svûta na v‰ech kontinentech

(pﬁi beznadûjné diskusi s Talibanem o zachování soch

se u nás konala v roce 1970 v Praze a v roce 1971

(kromû Antarktidy). Vedle národních komitétÛ si

BuddhÛ v Bamianu i následnû, pﬁi probíhající obnovû

v Brnû. Dal‰í styãné body má péãe o kulturní památky

ICOMOS postupnû zﬁídil 24 vûdeck˘ch komitétÛ, pﬁí-

zemû), v Bagdádu (pﬁi odhadování ‰kod na archeolo-

s oblastí speleologie. KdyÏ se v roce 1972 konal svû-

stupn˘ch formou pﬁidruÏeného ãlenství i odborníkÛm,

gickém dûdictví a identifikaci kulturních pﬁedmûtÛ roz-

tov˘ kongres speleologÛ v Olomouci, zprostﬁedkoval

kteﬁí nejsou ãleny organizace. ICOMOS touto cestou

kraden˘ch po pádu Saddámova reÏimu) nebo v loÀ-

ãlen na‰eho národního komitétu ICOMOS (autor tohoto

disponuje obrovsk˘m potenciálem kvalifikovan˘ch moz-

ském roce po zemûtﬁesení v íránském Bamu. Experti

ãlánku) jako jmenovan˘ delegát UNESCO jejich meziná-

kÛ a tento potenciál také velmi aktivnû vyuÏívá. ·íﬁi jeho

ICOMOS jsou aktivnû zapojeni do v‰ech programÛ

rodní organizaci, která usilovala v UNESCO o zaﬁazení

ãinností je obtíÏné v úplnosti charakterizovat, a proto se

UNESCO zamûﬁen˘ch na ‰íﬁení vzdûlanosti a disemina-

do kategorie A, na‰e zku‰enosti z prÛzkumu, doku-

v následujícím textu omezím jen na to nejzákladnûj‰í.

ci idejí z oblasti ochrany kulturního dûdictví.

mentace a ochrany archeologick˘ch i historick˘ch ná-

V duchu odkazÛ sv˘ch „otcÛ zakladatelÛ“ – tvÛrcÛ

ICOMOS je veskrze demokratickou institucí. V jeho

lezÛ v krasov˘ch jeskyních a z obdobné problematiky

Benátské charty – ICOMOS pﬁedev‰ím pozornû sledu-

ãele stojí kaÏdé tﬁi roky vÏdy znovu volen˘ prezident,

podzemních chodeb a prostorÛ pod historick˘mi ob-

je, aktivnû spoluvytváﬁí a zabezpeãuje dle moÏnosti ce-

dva volení viceprezidenti, generální sekretáﬁ a dvanác-

jekty ãi sídly. Je jasné, Ïe v mnoha pﬁípadech ad hoc

losvûtov˘ konsenzus v oblasti historicky podmínûné,

tiãlenn˘ exekutivní v˘bor. Ten spolu s prezidenty národ-

se uplatnila spolupráce i s ﬁadou jin˘ch mezinárodních

a proto trvale se vyvíjející památkové filozofie, teorie,

ních komitétÛ a vûdeck˘ch komitétÛ tvoﬁí jednou roãnû

a národních organizací nebo institucí a prÛbûÏnû do-

metodologie i etiky (viz napﬁíklad Dokument z Nara

zasedající Poradní v˘bor. Vnitﬁní organizace jednotli-

cházelo k odborn˘m setkáním s orgány a pracovníky

z roku 1994 vûnovan˘ konsenzu v chápání zásadnû

v˘ch národních komitétÛ je ponechána na jejich indivi-

památkové péãe ãetn˘ch zemí, zejména v rámci mezi-

v˘znamného pojmu autenticita památky a celou ﬁadu

duálních statutech. Îelezn˘m pravidlem je otevﬁenost,

národních akcí. Nezanedbateln˘ je rovnûÏ ãeskoslo-

navazujících semináﬁÛ a sympozií k tomuto tématu –

odborná kvalifikovanost, demokratiãnost a nutnost

vensk˘ podíl pﬁímo na ãinnosti UNESCO; napﬁíklad na

Bergen, Colombo, âesk˘ Krumlov a dal‰í). Tato jeho

jednou za tﬁi roky opakovanou volbou v‰echny funkcio-

valném shromáÏdûní konaném v polovinû 60. let 20.

základní a nejv˘znamnûj‰í úloha je zároveÀ nejobtíÏnûj-

náﬁe vÏdy znovu potvrzovat. Souãasn˘m celosvûtov˘m
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prezidentem ICOMOS je jiÏ ve druhém volebním obdo-

klad Venkovské kostely v obrazu ãeské kulturní krajiny,

tovû tvorbû v evropském kontextu profesor Mojmír Ho-

bí profesor Michael Petzet. Jde o v˘znamného histori-

650. v˘roãí zaloÏení Nového Mûsta praÏského, Archi-

ryna.

ka umûní, kter˘ získal velké zku‰enosti nejprve jako

tektonická tvorba v dobû Karla IV., 900. v˘roãí cisterci-

V roce 2002 byl do ãela ãeského národního komité-

mnohalet˘ ﬁeditel Lehnbachova muzea v Mnichovû,

áckého ﬁádu, Îidovské památky a jejich ochrana, a ﬁa-

tu ICOMOS zvolen autor této stati. V roce 2003 byla vi-

následnû po deset let jako ﬁeditel Bavorské správy

du dal‰ích. Docent Líbal inicioval semináﬁe i k v˘roãím

ceprezidentkou zvolena PhDr. Kateﬁina Beãková, v úlo-

státních hradÛ, zámkÛ a zahrad a posléze aÏ do svého

v˘znamn˘ch osobností památkové péãe a sám vÏdy

ze sekretáﬁky sdruÏení byla potvrzena Jana Poláková.

penzionování v roce 1999 jako generální konzervátor

v úvodní pﬁedná‰ce zhodnotil jejich dílo – jako v pﬁípa-

Ze zcela spontánní potﬁeby prÛbûÏného „omlazování“

a ﬁeditel Bavorského památkového úﬁadu. Jde o vûdce

dû Maxe Dvoﬁáka, Václava Wagnera a Josefa Mockera.

a pﬁílivu nov˘ch osobností odhodlan˘ch se v ochranû

s rozsáhlou badatelskou a publikaãní aktivitou, záro-

Na pﬁípravû i prÛbûhu tûchto setkání spolu s Janou

kulturního dûdictví nezi‰tnû angaÏovat pro‰el ãesk˘

veÀ v‰ak praktického památkáﬁe s bohat˘mi terénními

Polákovou neúnavnû vÏdy pracoval i ná‰ rovnûÏ ze-

národní komitét ICOMOS v roce 2003 velkou demo-

zku‰enostmi, a pﬁedev‰ím o silnou, nebojácnou a dy-

snul˘ kolega a pﬁítel Ale‰ Vo‰ahlík v úloze vûdeckého

kratizaãní promûnou. Po pﬁepracování a schválení no-

namickou osobnost plnou invence, smûl˘ch vizí i ne-

sekretáﬁe národního komitétu. âesk˘ národní komitét

vého, revidovaného statutu se otevﬁel v‰em upﬁímn˘m

zlomného odhodlání je uskuteãnit. Svou energii, orga-

se velmi aktivnû zapojil do procesu navrhování i moni-

zájemcÛm o spolupráci. Pﬁedpokladem pﬁijetí nov˘ch

nizaãní talent i osobní stateãnost Petzet prokázal

torování stavu památek, které na‰e zemû nominovala

ãlenÛ dle statutu je, Ïe jde o lidi oddané ideji ochrany

nejen jako prezident velké organizace, iniciátor hnutí

k zápisu na Seznam svûtového dûdictví. Pod Líbalo-

památek, kteﬁí mají odborné znalosti, schopnosti

Heritage at Risk, ale i na nesãetn˘ch misích vãetnû

v˘m pﬁedsednictvem navrhl tzv. indikativní seznam pro

a zku‰enosti potvrzené nejménû dvûma stávajícími

neklidného Afghánistánu, subsaharské Afriky ãi Iráku.

postupné nominování na‰ich statkÛ na seznam a zú-

ãleny ICOMOS. K tomu pﬁistupuje prozaická podmín-

ICOMOS by si stûÏí mohl pﬁát lep‰ího ãlovûka ve svém

ãastnil se procesu jeho projednávání a schvalování.

ka, Ïe jsou ochotni platit mezinárodnímu sekretariátu

ãele. Je to pﬁedev‰ím díky Petzetovi, Ïe stoupá morál-

Dr. Líbal byl autorem hodnocení a srovnávacích studií,

povinn˘ ãlensk˘ pﬁíspûvek.

ní autorita jím vedené organizace. ICOMOS si uvûdo-

a má tak lví podíl na úspûchu pûti z celkového poãtu

Kromû v˘‰e pﬁipomenuté zavazující tradice odbor-

muje, Ïe v globalizovaném svûtû plném konfliktÛ, so-

dvanácti památkov˘ch komplexÛ, které se na seznam

n˘ch semináﬁÛ jako nástrojÛ diseminace poznatkÛ

ciálního

dostaly.

o hodnotách památek a jejich ochranû navazuje sou-

pnutí

i

stoupajícího

jednostranného

ekonomismu jsou materiální i nehmotné hodnoty kul-

âlenové ãeského národního komitétu Tomá‰ Durdík

ãasn˘ národní komitét na odkaz Dobroslava Líbala

turního dûdictví ve váÏném ohroÏení. A to nejen v chu-

a Josef ·tulc jsou dnes jiÏ pravidelnû povûﬁováni mise-

i sv˘m úsilím zabránit cestou písemn˘ch memorand

d˘ch zemích, které si jen s obtíÏemi budují alespoÀ zá-

mi k vyhodnocení návrhÛ sousedních i vzdálenûj‰ích

i osobním kontaktováním zodpovûdn˘ch politikÛ váÏ-

kladní buÀky systému památkové péãe, ale neménû

zemí (Litva, Rusko, Chorvatsko, âerná Hora, Rakous-

n˘m negativním zásahÛm do struktury a obrazu na‰ich

i v tûch nejrozvinutûj‰ích státech svûta, kde kulturní

ko a dal‰í) pro zaﬁazení jejich památek na Seznam svû-

historick˘ch sídel, pﬁípadnû demolicím nebo devastaã-

dûdictví pusto‰í bezohledná ekonomická exploatace

tového dûdictví. RovnûÏ mezinárodní nevládní organi-

ním pﬁestavbám v˘znamn˘ch památek. V tomto duchu

a ãasto chaotick˘ stavební boom. ICOMOS, monitoru-

zace Europa Nostra vyuÏívá odborného potenciálu

se ãesk˘ komitét také velmi aktivnû zapojil do meziná-

jící a publikující v oblasti kulturního dûdictví vedle ús-

ãeského ICOMOS k získání objektivního vyhodnocení

rodní iniciativy Heritage at Risk sv˘mi obsaÏn˘mi pﬁí-

pûchÛ i tûÏké ztráty, se tak stává bezdûãn˘m svûdo-

a názoru na projekty a realizace památkové obnovy na-

spûvky do publikací, které tato iniciativa kaÏdoroãnû

mím souãasné generace ve vztahu k na‰im

vrhované z na‰í republiky k udûlení její prestiÏní ceny.

vydává. âesk˘ komitét ICOMOS pﬁitom vyuÏívá své v˘-

V tradici odborn˘ch konferencí, roz‰íﬁené o spolu-

hody absolutní nezávislosti na státních ãi jin˘ch orgá-

Zb˘vá navázat na Vlastimila Vintra tam, kde ãasovû

práci a spolupoﬁadatelství s dal‰ími odborn˘mi ústavy

nech, kterou si peãlivû stﬁeÏí a chce si ji uchovat i do

skonãil; struãnou informací o ãeském národním komi-

ãi sdruÏeními (Národní památkov˘ ústav, Spoleãnost

budoucna.

tétu ICOMOS v posledních patnácti letech. Na‰e orga-

pﬁátel staroÏitností ãesk˘ch, Europa Nostra, Ústav teo-

nizace mûla velkou v˘sadu a ‰tûstí, Ïe v rozhodujících

retické a aplikované mechaniky, Ústav pro dûjiny umû-

chvílích konce totalitního reÏimu, rychlé demokratiza-

ní Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Umûleckohisto-

ce, ale zároveÀ i pﬁekotného, pro kulturní dûdictví ne-

rická spoleãnost v ãesk˘ch zemích, âeská komora

vyhnutelnû riskantního pﬁechodu na trÏní ekonomiku

autorizovan˘ch inÏen˘rÛ a technikÛ ãinn˘ch ve v˘stav-

stál v jejím ãele aÏ do své smrti v roce 2002 jako opa-

bû a dal‰í) se snaÏíme pokraãovat i po smrti na‰eho

kovanû, vÏdy znovu spontánnû zvolen˘ prezident do-

námi tolik váÏeného prezidenta. Ze zajímav˘ch seminá-

cent Dobroslav Líbal. Jeho iniciativû, obrovské odbor-

ﬁÛ uspoﬁádan˘ch v posledních letech mohu jmenovat

Autor mnoha studií o na‰em umûní oslaví 14. pro-

né erudici, váze jeho osobnosti, vÛdãímu talentu

napﬁíklad do tﬁí postupn˘ch sezení rozdûlen˘ semináﬁ

since 2005 sedmdesátiny. Narodil se v Trutnovû a od

i cenn˘m zahraniãním kontaktÛm vdûãíme za to, Ïe

Památková ochrana architektury 20. století a pﬁínos

dûtství vyrÛstal v Havlovicích pod hradem Vízmburk,

ãesk˘ komitét byl schopen odbornû pﬁipravit meziná-

architektÛ 20. století k ochranû památek, dále Svûto-

o nûjÏ se zajímal dávno pﬁed rozsáhl˘m archeologic-

rodní sympozia takového v˘znamu, jako byla celoev-

vé kulturní dûdictví a zmûny obrazu mûsta, Meziváleã-

k˘m v˘zkumem, kter˘ zde byl zahájen roku 1972.

ropská konference Problémy interpretace autenticity

ná prÛmyslová architektura v âeskoslovensku, Cihla

Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze a dvacet

památek v procesu jejich obnovy a restaurování v roce

v historické architektuﬁe, Barevnost fasád II., Vila Tu-

pût let pÛsobil jako soudce, pﬁeváÏnû na úseku obãan-

1995 v âeském Krumlovû, mezinárodní sympozium

gendhat a ﬁadu dal‰ích. Vedle dnes jiÏ mnohaleté tra-

skoprávním, u Okresního soudu v Trutnovû (s pﬁeru‰e-

ICOMOS-IFLA Krajinné dûdictví v roce 1997 v Praze,

dice úãasti na dubnov˘ch oslavách Mezinárodního

ním v letech 1969–1990, kdy musel pro své politické

Lednicko-valtickém areálu a âeském Krumlovû ãi me-

dne památek a sídel v památn˘ch prostorách PraÏ-

postoje z justice odejít).

zinárodní sympozium Praha – ohnisko evropské kultu-

ského hradu jsme od loÀského roku zaãali pﬁipomínat

Jeho Ïivotní láskou byly a jsou obrazové sbírky na

ry v roce 2002 na PraÏském hradû.

tento den i veﬁejnou pﬁedná‰kou. Dík vstﬁícnosti mi-

ãesk˘ch a moravsk˘ch zámcích, o nichÏ publikoval

potomkÛm.

Josef ·TULC

S e d m d e s á t l e t J U D r. M i l a n a
Î ìá r s k é h o

Líbalovou zásluhou bylo, Ïe z jeho podnûtu a na je-

nisterstva kultury se vÏdy koná v pÛsobiv˘ch prosto-

mnoÏství ãlánkÛ v odborn˘ch ãasopisech. Tyto studie

ho námûty se kaÏdoroãnû uskuteãnilo nejménû ‰est

rách b˘valé konírny Nostického paláce. V roce 2004 ji

pﬁedstavují pro badatele dÛleÏit˘ zdroj poznání zásad-

odborn˘ch semináﬁÛ na národní úrovni otevﬁen˘ch ‰i-

jako odezvu na tragické zemûtﬁesení v íránském Ba-

ního v˘znamu, a to nejen v souãasnosti, ale zejména

roké veﬁejnosti. Prezident na‰eho komitétu nejen urão-

mu pﬁednesla Ing. arch. Zuzana Syrová na téma Hli-

do budoucna.

val jejich témata, ale sám vÏdy zpracoval a pﬁednesl

nûná architektura v âeské republice. V leto‰ním roce

hlavní odborn˘ pﬁíspûvek a jednání semináﬁÛ brilantnû

pﬁipomenul tﬁísté padesáté v˘roãí narození Christo-

moderoval. PﬁipomeÀme nûkteré námûty, jako napﬁí-

phera Dientzenhofera skvûlou pﬁedná‰kou o architek-
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Pﬁejeme jubilantovi mnoho zdraví a Ïivotní pohody
do dal‰ích let.
Jiﬁí DVORSK¯
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J U D r. M i l a n Î ìá r s k ˘
V˘ b û ro v á b i b l i o g r a f i e ( 1 9 5 8 – 2 0 0 4 )

Obrazy ze zámku âerven˘ Hrádek, in: Památky, pﬁíro-

INFORMACE

da, Ïivot. Vlastivûdn˘ ãtvrtletník Chomutovska, 1993,
ã. 2, s. 34–36.

1958

1994

Seriál ãlánkÛ Putujeme po Trutnovském okresu (Hrad

Obrazy z hradu a zámku v Beãovû nad Teplou, in: Zprá-

Breãtejn, Îacléﬁsk˘ zámek, Hrad Vízmburk, Stará rad-

vy památkové péãe 54, 1994, ã. 8, s. 267–270.

nice v Úpici, Malé SvatoÀovice, Po stopách války

1996

1866, Nûkteré památky Rtynû v Podkrkono‰í, Po sto-

Obrazy ze zámku ve Valãi, in: âeské památky 7, 1996,

pách J. A. Komenského, Vlãice, Staré Buky, Po sto-

ã. 1, s. 2.

Ïení katedrály sv. Víta na PraÏském hradû. V monote-

pách díla A. Jiráska na Trutnovsku, Okresní vlastivûd-

1997

matickém ãísle ãasopisu Zprávy památkové péãe, vy-

né muzeum v Trutnovû), in: Rozvoj – Vesnické noviny

Malíﬁství 15.–18. století z moravsk˘ch zámeck˘ch sbí-

daném ke zmínûnému v˘roãí, se autor tohoto ãlánku

okresu Trutnov, ãervenec – ﬁíjen 1958.

rek (recenze), in: Umûní 45, 1997, ã. 5, s. 219–220.

podrobnû zab˘val povahou a pÛvodem kamenÛ v ka-

Barevná krása – K v˘stavû Ferdinanda Táslera v Nové

Obrazy ze zámku Petrohrad, in: âeské památky 8,

tedrále, na‰í nejvût‰í a nejpamátnûj‰í kamenné stav-

Pace, in: Novopacko – Okresní vesnické noviny, 22. lis-

1997, ã. 1, s. 2–3.

bû. Obdobné poznatky o areálu celého Hradu publi-

topadu 1958.

Obrazy ze sbírky GeymüllerÛ ze zámku v Kamenici nad

koval o dva roky pozdûji.

Lidové stavby v Havlovicích, in: Trutnovsko. Sborník

Lipou, in: âeské památky 8, 1997, ã. 2, s. 19–20.

PraÏském hradû vznikla ãetná nová a byla restaurová-

vlastivûdn˘ch prací a zpráv Okresního muzea a vlasti-

1998

na star‰í kamenná díla, jejichÏ rekapitulace je cílem

vûdného krouÏku v Trutnovû, 1958, s. 36.

Obrazová sbírka ze zámku v Kﬁimicích, in: âeské pa-

tohoto ãlánku.

1964

mátky 9, 1998, ã. 1, s. 6–9.

Tajemství za zdmi Slavkovského zámku, in: Krásy do-

Sbírka Josefa Konstantina Beera v Mostû, in: âeské

lehl˘ch objektech. Na nádvoﬁí samém tehdej‰í hradní

mova 3, 1964, ã. 3, s. 22.

památky 9, 1998, ã. 2, s. 9–11.

architekt Boﬁek ·ípek navrhl ãtyﬁi nové vstupy do No-

1972

1999

vého paláce a úpravu jednoho dﬁívûj‰ího.

V˘stava restaurátorsk˘ch prací a v˘stava obrazÛ ze

Obrazy z vald‰tejnské sbírky na zámku v Ratiboﬁicích,

Prvním byl vstup do Kanceláﬁe prezidenta republiky,

státních zámkÛ ve V˘chodoãeském kraji, in: Památko-

in: Zprávy památkové péãe 59, 1999, ã. 3, s. 77–82.

otevﬁen˘ 22. ãer vna 1996. Má tﬁi ‰iroké pﬁedloÏené

vá péãe 42, 1972, ã. 1, s. 59–61.

Rodová galerie PiccolominiÛ na zámku v Náchodû, in:

stupnû a bronzov˘ baldach˘n nesen˘ dvûma kónick˘mi

Malíﬁství 17. a 18. století ve státních zámcích v˘chod-

âeské památky 10, 1999, ã. 1, s. 5–7.

sloupy. Stupnû jsou z tmavû ãervené hrubozrnné ‰véd-

ních âech, in: Umûní 20, 1972, ã. 5, s. 470–471.

Obrazy na zámku v Îidlochovicích, in: âeské památky

ské Ïuly Red Imperial, svrchu opalované, z boku le‰tû-

1973

10, 1999, ã. 2, s. 6–7.

né, a provedlo je Kamenictví Foit z Prahy. Sloupy jsou

Z historie roudnické zámecké obrazárny, in: Umûní

2000

ze svûtlého umûlého kamene od holandské firmy Ho-

21, 1973, ã. 3, s. 247–248.

Rodová galerie PiccolominiÛ na zámku v Náchodû, in:

co beton.

Tﬁetí vydání katalogu zámecké obrazárny v Rychnovû

Rodn˘m krajem. Vlastivûdn˘ sborník kraje Aloise Ji-

Druh˘ vstup byl zﬁízen na pﬁelomu let 1996–1997

nad KnûÏnou, in: Památková péãe 43, 1973, ã. 4.,

ráska, BoÏeny Nûmcové a bratﬁí âapkÛ, 2000, ã. 21,

v severozápadním rohu nádvoﬁí jako nov˘ vchod do

s. 252–255.

s. 16–18.

hradní obrazárny namísto pÛvodního z Pacassiho brány.

1975

Obrazy ze zámku Koryãany, in: Zprávy památkové pé-

Tvoﬁí ho ãtyﬁi ‰iroké pﬁedloÏené stupnû s nájezdovou

Barokní tapiserie ze sbírek âSR, in: Památková péãe

ãe 60, 2000, ã. 10, s. 281–286.

rampou, provedené stejnou firmou z totoÏného druhu

45, 1975, ã. 1, s. 61.

Obrazy na hradû âesk˘ ·ternberk, in: âeské památky

stejnû opracované Ïuly jako v pﬁedchozím pﬁípadû. Kry-

V˘stava málo znám˘ch obrazÛ ze zámkÛ v˘chodoães-

11, 2000, ã. 1–2, s. 9–11.

t˘ oblouk nad dvojicí vstupních dveﬁí a jejich boãní ostû-

kého kraje, in: Umûní 23, 1975, ã. 3, s. 280–282.

2001

ní jsou obloÏeny ‰edobíl˘m vápencem (Vraãany).

Anglické malíﬁství 18. století ze sbírek Národní galerie

Obrazy na hradû RoÏmberk, in: âeské památky 12,

v Praze, in: Umûní 23, 1975, ã. 4, s. 376–377.

2001, ã. 1–2, s. 2–4.

v severov˘chodním rohu nádvoﬁí kvÛli jednodu‰‰ímu

1976

2002

zpﬁístupnûní Rudolfovy a Nové galerie. Hlavní vchod

Obrazy ze zámku Luka nad Jihlavou na státním zámku

Obrazy v zámku Le‰ná u Zlína, in: âeské památky 13,

má rovnûÏ ‰iroké a vysoké pﬁedloÏené schodi‰tû (osm

v Jaromûﬁicích nad Rokytnou, in: Památky a pﬁíroda

2002, ã. 1, s. 3–5.

stupÀÛ), opût ze shodnû opracované ‰védské Ïuly

46, 1976, ã. 2, s. 78–79.

2003

Red Imperial. Sklenûné dveﬁe mají ostûní obloÏené bí-

V˘stava restaurátorského umûní v Bruntále, in: Pa-

Obrazy na hradû Buchlovû a v zámku v Buchlovicích,

lou indickou „Ïulou“ (granulitem) Kashmir White a po

mátky a pﬁíroda 46, 1976, ã. 10, s. 603–605.

in: âeské památky 14, 2003, ã. 1, s. 3–6.

1977

Wen stellt das Porträt eines Feldherrn von Johann Pe-

Nová instalace zámecké obrazárny v Opoãnû, in: Pa-

ter Molitor? (Koho pﬁedstavuje Podobizna vojevÛdce

■ Poznámky

mátky a pﬁíroda 47, 1977, ã. 7, s. 407–408.

Jana Petra Molitora?), in: Bulletin of the National Gal-

1 V. RYBA¤ÍK: Povaha a pÛvod pﬁírodních kamenÛ pouÏi-

Obrazy na státním zámku v âastolovicích, in: Památky

ler y in Prague XII–XIII, 2002–2003, s. 107–109,

t˘ch v chrámu sv. Víta v Praze, in: Zprávy památkové péãe

a pﬁíroda 47, 1977, ã. 9, s. 556–560.

167–168.

54, 1994, ã. 9, s. 305–318.

1979

2004

2 D. B¤EZINOVÁ, M. BUKOVANSKÁ, I. DUDKOVÁ,

âeské malíﬁství 19. a 20. století ve sbírkách státního

Soubor barokních záti‰í ze zámeck˘ch sbírek v Nácho-

V. RYBA¤ÍK: Praha kamenná, Národní muzeum, Praha

zámku v Novém Mûstû nad Metují, in: Památky a pﬁí-

dû, in: Rodn˘m krajem. Vlastivûdn˘ sborník kraje Aloi-

1996, s. 17–40.

roda 49, 1979, ã. 9, s. 524–528.

se Jiráska, BoÏeny Nûmcové a bratﬁí âapkÛ, 2004,

3 Autor pﬁi pﬁípravû tohoto ãlánku vycházel pﬁedev‰ím

Nûkolik kapitol k dûjinám zámecké obrazárny v Brun-

ã. 28, s. 28–29.

z informací citovan˘ch kamenick˘ch a jin˘ch firem a osob

tále, in: Umûní 27, 1979, ã. 3., s. 266–269.

Obrazy Françoise de Nomé v ãesk˘ch sbírkách, in:

a z informací Ing. arch. P. Chotûbora z odboru památkové

1993

âeské památky 15, 2004, ã. 2–3, s. 17–20.

péãe Správy PraÏského hradu, jimÏ v‰em za poskytnuté

Nová kamenná díla na PraÏském
hradû
V roce 1994 jsme si pﬁipomínali 650. v˘roãí zalo-

1

2

Od té doby v‰ak na

3

Nejvíce nov˘ch dûl se objevilo na II. nádvoﬁí a v pﬁi-

Dal‰í dva nové vstupy byly realizovány v roce 2002

Odcizené obrazy z ãesk˘ch a moravsk˘ch zámkÛ, in:

informace dûkuje. Dále byly vyuÏity údaje z nûkter ˘ch

Zprávy památkové péãe 53, 1993, ã. 1, s. 14–18.

ãlánkÛ publikovan˘ch v ãasopise Architekt (zejména
ã. 10, 2002) a ãtvrtletníku PraÏsk˘ hrad.
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kaÏdé stranû obklad z devíti velk˘ch brou‰en˘ch de-

Dal‰í úpravou pro‰la ‰atna ·panûlského sálu mezi

sek (184 x 32 cm) nazlátlé kopaninské opuky, napo-

Sloupovou síní a Rothmayerov˘m sálem v severní ãásti

dobující bosáÏ. Vedlej‰í manipulaãní vstup s v˘tahem

západního kﬁídla. Její vstupní chodba i návazn˘ elipso-

a boãním úzk˘m schodi‰tûm je obloÏen le‰tûnou ãer-

vit˘ prostor byly vydláÏdûny Ïlutav˘m, rÛÏovû skvrnit˘m

venou hrubozrnnou brazilskou Ïulou Rosso Brasil. Ka-

a jemnû Ïilkovan˘m ‰panûlsk˘m mramorem Crema

menické práce provedla v obou pﬁípadech v ãer vnu

Valencia, ve vstupní chodbû prokládan˘m pásy ãerve-

2002 firma JeÏ z Lodûnice u Berouna. Ta také upravi-

ného, tmavûji skvrnitého a bíle Ïilkovaného rovnûÏ

la pÛvodní jednoduch˘ vstup do provozních objektÛ ve

‰panûlského mramoru Rosso Alicante. Ostûní v‰ech

stﬁední ãásti západního kﬁídla (masivní stupeÀ z Ïuly

dveﬁí a prÛchodÛ a také pilíﬁe u obou ‰aten byly oblo-

Red Imperial, ostûní z „Ïuly“ Kashmir White).

Ïeny narÛÏovûl˘m, jemnû ãer venû Ïilkovan˘m turec-

Z kamenického hlediska jsou v‰echna uvedená díla

k˘m mramorem Orient Pink. Soklík novû vydláÏdûn˘ch

kvalitnû provedena, sporná je v‰ak volba materiálÛ.

prostor je z jiÏ zmiÀovaného mramoru Crema Valencia,

S v˘jimkou kopaninské opuky byly totiÏ pouÏity jen ze

v obou ‰atnách (s pÛvodní dlaÏbou ze supíkovického

zahraniãí dovezené kameny, sice efektní, ale hodící se

mramoru) pak z dal‰ího ‰panûlského mramoru – ãer-

spí‰e pro banku, poji‰Èovnu a podobné komerãní ob-

ného, bíle Ïilkovaného mramoru Nero Marquina.

jekty, nikoliv do historického sídla ãesk˘ch králÛ a pre-

Na nov˘ vstup do Rudolfovy a Nové galerie v severní

zidentÛ. Argumentace projektantÛ, Ïe v pﬁípadû ãerve-

ãásti stﬁedního kﬁídla navazuje hala se ‰atnou, vydláÏ-

né ‰védské Ïuly na venkovních schodi‰tích chtûli

dûná naÏloutl˘m boÏanovsk˘m pískovcem se soklíkem

1

Obr. 1. Praha 1, Hrad. Nov˘ vstup do stﬁedního kﬁídla
PraÏského hradu se stupni z Ïuly Red Imperial, s ostûním
ze „Ïuly“ Kashmir White a obkladem z kopaninské opuky.
Vlevo se nachází nov˘ manipulaãní vchod, zakryt˘ mﬁíÏí.
(Foto V. Rybaﬁík)

navázat na podobnou Ïulu v ãásti dlaÏby II. nádvoﬁí, je

z ãerného mramoru Nero Marquina. PrÛchod román-

nepﬁesvûdãivá. âer vená ‰védská Ïula (Tranas) sem

skou zdí má dlaÏbu z tmavoãer veného nûmeckého

tmavû ãervenû skvrnit˘m italsk˘m mramorem Rosso

byla pﬁenesena v letech 1965–1967 z dlaÏby severní

pískovce Mainz-Stein a hladk˘ obklad z nazlátlé kopa-

Verona a naspodu ‰edobíl˘m mramorem kararsk˘m.

terasy zru‰eného Stalinova pomníku na Letné a nava-

ninské opuky, která je na prÛãelí vystﬁídána bíl˘m ma-

V‰echny uvedené kamenické práce provedlo v ãerv-

zovat na tuto realizaci je velmi sporné. Schodi‰tû mo-

kedonsk˘m mramorem Sivec. Na tento prÛchod nava-

nu 2002 podle návrhÛ Boﬁka ·ípka a Radovana Hory

hla b˘t zhotovena napﬁíklad z vybran˘ch partií na‰í li-

zuje nové toãité schodi‰tû, ústící do ·iroké chodby

Kamenictví JeÏ z Lodûnice u Berouna. Práce byly pro-

berecké Ïuly a pak by v celkové architektuﬁe II. nádvoﬁí

o patro v˘‰e. Jeho nástupnice a podesty jsou zhotove-

vedeny kvalitnû, ale mimoﬁádnû velk˘ poãet (dvacet!)

pÛsobila ménû nápadn˘m a rozhodnû pﬁíjemnûj‰ím do-

ny z tmavoãerveného nûmeckého pískovce, podstupni-

cizích kamenÛ, u nûkter ˘ch mramorÛ nápadnû pest-

jmem. Je‰tû problematiãtûj‰ím se jeví pouÏití umûlého

ce a sárka z bílého mramoru Sivec a obklad ze ‰típa-

r˘ch, zpÛsobuje rozpaky – aÈ jiÏ jde o prvky uÏité v nové

kamene na pilíﬁe prvního z realizovan˘ch nov˘ch vstu-

ného pﬁeváÏnû béÏového ãínského kvarcitu (vzhledem

‰atnû mezi monumentální kamenicky stﬁízlivû zdobe-

pÛ. Ty mohly a mûly b˘t z domácího pﬁírodního, podob-

pﬁipomínajícího spí‰e metamor fovanou bﬁidlici) se

nou Sloupovou síní (jen na‰e svûtlé Ïuly) a Rothmaye-

nû zbarveného kamene, napﬁíklad z Ïeleznobrodské Ïuly,

sklenûn˘mi ozdobami. Zb˘vající soklík je z ãerného

rov˘m sálem (jen svûtl˘ supíkovick˘ a tmav˘ lipovsk˘

tepelského trachytu nebo boÏanského pískovce. Problé-

mramoru Nero Marquina. Vyústûní schodi‰tû v ·iroké

mramor) v západním kﬁídle, nebo v prostoru u prÛcho-

my v budoucnu asi pﬁinese v˘bûr kopaninské opuky na

chodbû bylo vydláÏdûno Ïlutav˘m, rÛÏovû skvrnit˘m

du románskou síní ve stﬁedním kﬁídle. Zde je ‰pinící

nekryt˘ obklad u nového vchodu do Rudolfovy a Nové ga-

a jemnû Ïilkovan˘m ‰panûlsk˘m mramorem Crema Va-

se v˘dlaÏba z naÏloutlého boÏanovského pískovce vy-

lerie, kter˘ ãasem (podobnû jako vápenec pouÏit˘ u Ob-

lencia. Z nûho jsou vyrobeny i nástupnice krátkého

slovenû nevhodná. Pﬁíli‰ moderním a studen˘m do-

razárny) mÛÏe ztratit barvu a nejspí‰e i zkorodovat.

schodi‰tû k Rudolfovû galerii a dlaÏba pﬁed ní. Pod-

jmem pÛsobí hladk˘ (nikoliv napﬁíklad ‰típan˘) opuko-

Na nové vstupy v severní ãásti II. nádvoﬁí navázaly

stupnice a obklad masivního zábradlí tohoto schodi‰tû

v˘ obklad prÛchodu historickou románskou zdí.

dal‰í interiérové úpravy spojené rovnûÏ s kamenick˘mi

i sousedních ploch jsou pak z bílého mramoru Sivec.

Ve tﬁech upraven˘ch nebo nov˘ch ‰atnách bylo

pracemi. V pﬁípadû Obrazárny se jednalo o pozmûnûní

Na soklík zde i na v˘chodní stranû ·iroké chodby byl

umístûno pût nov˘ch pultÛ od firmy STOMI Mohelnice.

pﬁedchozí rekonstrukce z let 1963–1965. Ve spodní

pouÏit mramor Nero Marquina, na západní stranû ‰e-

Jejich odkládací desky jsou z umûlého kamene Corian

ãásti vstupní haly byla poloÏena nová dlaÏba z opalo-

dobíl˘ kararsk˘ mramor.

Savannah, ãelní obklady z tmavo‰edé, ãervenû krope-

vané ãer vené ‰védské Ïuly Red Imperial, z níÏ jsou

Rozsahem nejmen‰í kamenické práce byly provede-

i nástupnice tﬁí stupÀÛ schodi‰tû vedoucího do horní

ny v prostoru za upraven˘m pÛvodním vchodem do pﬁí-

naté (granáty) indické „Ïuly“ (migmatitu) Vizag Blue.
Nejrozsáhlej‰ím a také nejnákladnûj‰ím kamenic-

ãásti haly. Pilíﬁky po obou stranách tohoto schodi‰tû,

zemí západního kﬁídla. Prostor byl vydláÏdûn rÛÏovou

k˘m dílem na PraÏském hradû posledních let se stala

podstupnice jeho stupÀÛ a vysoké sokly i soklíky ve

por tugalskou Ïulou Rosso Porino, z níÏ je zhotoven

nová v˘dlaÏba Jiﬁského námûstí a Vikáﬁské ulice. Po-

spodní ãásti haly byly obloÏeny ãern˘m, bíle Ïilkova-

i obklad stupÀÛ v prÛchodu do Sloupové sínû. Zádveﬁí,

dle návrhu architektÛ P. Hájka, T. Hradeãného

n˘m ‰panûlsk˘m mramorem Nero Marquina. Dal‰í ka-

ostûní prÛchodu do Sloupové sínû i rámování zrcadel

a J. ·épky zde v letech 1999–2002 firma âeská Ïula,

menické práce byly provedeny v tzv. schodi‰Èové chod-

v ní jsou obloÏeny okrovû Ïlut˘m hrubozrnn˘m indic-

s. r. o., poloÏila nebo pﬁeloÏila 4360 m2 nové dlaÏby.

bû, spojující na západû oba hlavní v˘stavní sály

k˘m mramorem (korálov˘ vápenec) Gialo Coral.

Tu z pﬁeváÏné ãásti tvoﬁí rovnobûÏné ﬁádky z 9–18 cm

(b˘valé konírny). Zde byl na dlaÏby, nástupnice obou

Souãasnû bylo upraveno nebo novû zﬁízeno pût toa-

‰irok˘ch a rÛznû dlouh˘ch kvádﬁíkÛ, ﬁidãeji kostek, ‰tí-

schodi‰È a soklík severní ãásti pouÏit nahnûdl˘ italsk˘

let: dvû u ‰atny pro ·panûlsk˘ sál v západním kﬁídle,

pan˘ch, zãásti z bokÛ ﬁezan˘ch. Jsou pﬁeváÏnû z nare-

travertin Romano Classico a na podstupnice a soklíky

dále jedna v pﬁízemí a dvû v poschodí ve stﬁedním

zavûle Ïluté hrubozrnné Ïeleznobrodské Ïuly (lom âer-

jiÏní ãásti ãern˘ mramor Nero Marquina. Souãasnû by-

kﬁídle. V‰echny mají dlaÏbu, soklík a nûkdy i svislé pá-

ná Studnice), zãásti ze svûtle ‰edé stﬁednû zrnité

lo sedm velk˘ch oken severního sálu zazdûno a zvnûj-

sy mezi kabinkami provedeny z ãerného, bíle Ïilkova-

mrákotínské Ïuly. Tato základní Ïulová osnova je pro-

‰ku obloÏeno deskami (zajímavû fládrovan˘mi) brou-

ného ‰panûlského mramoru Nero Marquina, obklady

loÏena ãtvercov˘m rastrem obdélníkov˘ch (67 x 50

‰eného hoﬁického pískovce. Práce byly provedeny na

z krémovû Ïlutého indického mramoru Gialo Coral, rÛ-

cm) ‰típan˘ch nebo opalovan˘ch desek rudého nebo

jaﬁe 1997 praÏskou firmou Kamenictví Foit.

Ïového tureckého mramoru Orient Pink a v˘jimeãnû

ãer veného severoitalského por fyru z oblasti Trenta

V rámci rekonstrukce Obrazárny byly z prÛchodu

i z béÏového italského mramoru Trani Fiorito. Umyva-

(lokalita Ciré). Na Jiﬁském námûstí jsou pak mezi nû

mezi II. a IV. nádvoﬁím alespoÀ pohledovû zpﬁístupnû-

dla jsou zapu‰tûna do desek z pestﬁe zeleného, bíle

vloÏeny z povrchu lámané pásy (164 x 33 cm) ãerného

ny základy kostela Panny Marie, kter ˘ byl postaven

Ïíhaného guatemalského „mramoru“ (hadce) Verde

jihoafrického gabra Nero Zimbabwe. Zb˘vající vzájem-

v letech 882–884 jako nejstar‰í kamenná stavba na

Guatemala, v pánské toaletû v pﬁízemí stﬁedního kﬁí-

nû nesouvislé ãásti Jiﬁského námûstí pak byly sesta-

PraÏském hradû.

dla jsou soustﬁedûna do boxu obloÏeného svûtle nebo

veny z rÛznû velk˘ch a rÛznû uspoﬁádan˘ch úlomkÛ
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K r e s b y A l o i s e Te r ‰ e
(Jihoãeské muzeum v âesk˘ch Budûjovicích)
Alois Ter‰ (1910–1986) patﬁí bezesporu k nejv˘raznûj‰ím pﬁedstavitelÛm národopisné dokumentární
kresby jiÏních âech. Jako pﬁeváÏná vût‰ina autorÛ této
dokumentace byl pÛvodním povoláním uãitel, pÛsobil
napﬁíklad v Trhov˘ch Svinech, ve Zlivi a v âesk˘ch Budûjovicích. PÛsobení v tûchto místech mûlo zcela jistû
vliv na jeho kresebnou dokumentaci lidového stavitelství, kterou zaãal provádût jiÏ na pﬁelomu 30. a 40. let
20. století. Tehdy dokumentoval perokresbou lidové
2

stavby sledované oblasti – tedy obce okresÛ âeské Budûjovice a ãásteãnû téÏ Prachatice. Z národopisn˘ch
regionÛ zaujímala v kresebné tvorbû A. Ter‰e prvoﬁadé

a kostek kﬁemencÛ, vápencÛ a jin˘ch hornin, pouÏit˘ch

n˘ch pískovcov˘ch prvkÛ za nové. V ãervnu 2004 byla

místo zbudovská (neboli téÏ hlubocká) Blata a Dou-

z pÛvodní dlaÏby. Souãasnû byla na toto námûstí umís-

na lev˘ krajní pilíﬁ Zlaté brány umístûna kopie gotické

dlebsko. V˘tvarná díla Aloise Ter‰e uchovává ve sv˘ch

tûna barokní ka‰na ze Ïehrovického pískovce, která se

pamûtní desky, jejíÏ originál byl odtud pﬁenesen do in-

fondech Jihoãeské muzeum v âesk˘ch Budûjovicích.

aÏ do 20. let 20. století nacházela na III. nádvoﬁí a pak

teriéru katedrály ke vchodu do velké vûÏe. Kopii desky

V˘znam kreseb uãitele Ter‰e spoãívá mimo jiné ta-

v depozitáﬁi. âtvercov˘ prostor kolem ní je ohraniãen

z ãistû bílého hrubozrnného ﬁeckého (ostrov Naxos)

ké ve skuteãnosti, Ïe se zamûﬁil i na projevy v˘znam-

pásy z pﬁíãnû naﬁezaného tmavého ‰luknovského sye-

mramoru s rámem z hoﬁického pískovce provedli

n˘ch lidov˘ch zednick˘ch mistrÛ – Jakuba Bursy, ·e-

nitu a vyplnûn oblázkovou dlaÏbou. Ke vstupu do expo-

akad. sochaﬁ Jiﬁí Novotn˘ s akad. malíﬁem Tomá‰em

bestiána Brennera a neznámého zednického mistra

zice v Jiﬁském klá‰teﬁe byla postavena masivní lavice

Raflem. Uvnitﬁ katedrály byl pak na jaﬁe 1997 upraven

plástovické oblasti. Autor ve sv˘ch kresbách zachytil

ze tﬁí blokÛ boÏanovského pískovce.

hrob sv. Vojtûcha z roku 1396 a dlaÏba kolem nûho.

tradiãní lidovou architekturu sledované oblasti – ka-

Také tato nová dlaÏba pÛsobí urãité rozpaky jiÏ v˘-

Hrob byl zakryt rozmûrnou deskou z le‰tûného slive-

mennou a zdûnou, ale i dﬁevûnou, která byla na tomto

bûrem pouÏit˘ch kamenÛ. PﬁevaÏující Ïeleznobrodská

neckého mramoru (220 x 70 cm), ozdobenou bronzo-

území hojnû roz‰íﬁena, o ãemÏ svûdãí i napﬁíklad do-

Ïula má v ãerstvém stavu pﬁíjemnou nazlátlou barvu,

vou berlou a rÛÏicemi v rozích podle návrhÛ architektÛ

chovaná torza rouben˘ch objektÛ lidového stavitelství

ale na povûtrnosti od rÛzného stupnû rezaví, coÏ sni-

Evy a Bohumila Fantov˘ch. Okolní nová dlaÏba je ze

v okolí Netolic, objevená pﬁi terénních v˘zkumech v po-

Ïuje její estetické vlastnosti. Navíc je hrubozrnná a její

stejn˘ch druhÛ mramoru a ve stejném vzoru jako pﬁed

sledních zhruba pûti letech. V˘znamnou pozornost ve

‰típané plochy proto mají znaãnû nerovn˘ povrch ztû-

rekonstrukcí.

své kresebné dokumentaci vûnoval autor rovnûÏ hos-

Ïující chÛzi. TûÏko pochopiteln˘ je pak v˘bûr kamenÛ

K podstatnû vût‰í v˘mûnû pÛvodních kamenn˘ch

podáﬁsk˘m stavbám (napﬁíklad kamenn˘m s˘pkám,

pro vkládané obdélníky a pásy v jedné z nejpamátnûj-

prvkÛ neÏ v pﬁípadû katedrály do‰lo pﬁi obnovû obou

dále stodolám a téÏ ovãínÛm), vesnick˘m technick˘m

‰ích prostor PraÏského hradu. Pokud jiÏ bylo nutné

vûÏí baziliky sv. Jiﬁí, kterou v letech 2001–2004 pro-

stavbám (pﬁirozenû hlavnû vodním ml˘nÛm a také ko-

zdej‰í dlaÏbu „oÏivovat“, pak mohl b˘t italsk˘ por fyr

vedlo kamenosochaﬁství Bohumila Pánka z ¤íãan. Pﬁi

várnám) a drobné sakrální architektuﬁe, která zvlá‰tû

nahrazen na‰í barevnû podobnou tr yskanou liberec-

ní musely b˘t sejmuty opukové helmice obou vûÏí

v jiÏních âechách tvoﬁí nedílnou souãást vesnick˘ch sí-

kou Ïulou a tmavé jihoafrické gabro rovnûÏ tryskanou

a pokr yty stejnû velk˘mi a stejnû tvarovan˘mi pr vky

del a krajiny (zvoniãkám, boÏím mukám, mal˘m ven-

tiskou Ïulou (která je mimo jiné organickou souãástí

z kopaninské opuky. Kromû toho byly vymûnûny po-

kovsk˘m kostelÛm). Alois Ter‰ v‰echny své dokumen-

dlaÏby sousedního III. nádvoﬁí) nebo ‰luknovsk˘m sye-

‰kozené kvádﬁíky na tûlesech obou vûÏí. Celkem bylo

tární kresby peãlivû popisoval (datum poﬁízení kresby,

nitem. Pro bûÏného náv‰tûvníka je také tûÏko pochopi-

k tomuto úãelu spotﬁebováno asi 500 t hrubé a z toho

ãp. dokumentovaného objektu, doba vzniku, pojmeno-

telné chaotické omezení úsekÛ z fragmentÛ pÛvodních

250 t ãistû opracované opuky.

vání usedlosti po pﬁedchozích majitelích, pﬁípadnû téÏ

dlaÏeb, opût prokládan˘ch obdélníky a pásy v˘‰e uve-

Posledním v˘znamnûj‰ím nov˘m kamenn˘m dílem

dal‰í dÛleÏité údaje). Autor si na sv˘ch v˘zkumn˘ch

den˘ch exotick˘ch kamenÛ (tûchto „doplÀkÛ“ nebyla

na PraÏském hradû, respektive v jeho bezprostﬁední

cestách v‰ímal i jednotliv˘ch architektonick˘ch prvkÛ

u‰etﬁena ani zachovaná pÛvodní krouÏková Ïulová

blízkosti, je podstavec bronzového pomníku T. G. Ma-

a konstrukãních ãástí vesnick˘ch staveb, které dnes

kostková dlaÏba u Starého paláce).

saryka na Hradãanském námûstí. Vlastní podstavec

jiÏ z terénu témûﬁ zmizely – napﬁíklad zakonãení lome-

Za naopak kladn˘ pﬁíklad ﬁe‰ení dlaÏby v historic-

tvoﬁí 120 cm vysok˘ a 110 cm ‰irok˘ válec na kruho-

nic lidov˘ch staveb v okolí Trhov˘ch Svin tzv. rohatina-

kém prostﬁedí PraÏského hradu je moÏno povaÏovat

vé podestû s okolními kruhov˘mi nebo polokruhov˘mi

mi nebo bohaté plastické v˘zdoby zdûn˘ch ‰títÛ na

dlaÏby cest po jiÏním okraji Horního (pod tzv. Pleãniko-

stupni, vyrovnávajícími rozdílnou úroveÀ okolního teré-

Doudlebsku. Plastickou v˘zdobu zdûn˘ch staveb sle-

vou lávkou) a severním okraji Dolního (pod Královskou

nu. Z jiÏní strany se k nim pﬁimyká opûrná zeì se zá-

doval A. Ter‰ pochopitelnû nejvíce na ‰títech a ‰títo-

zahradou) Jeleního pﬁíkopu. Obû byly provedeny z ne-

bradlím. Tyto práce podle návrhu architekta Jiﬁího Rat-

v˘ch prÛãelích staveb a branách do usedlostí, kde se

pravideln˘ch úlomkÛ barchovické ruly (z lomu znovuo-

houského z pemrlované svûtle ‰edé drobnozrnné

plastická v˘zdoba uplatnila v mnoha formách s velkou

tevﬁeného k tomu úãelu u Barchovic na Kolínsku).

neãínské Ïuly provedla âeská Ïula, s. r. o. Pomník byl

bohatostí a nápaditostí. A. Ter‰ ztvárÀoval jednotlivé

Stejnû to uãinil architekt Pavel Janák v 50. letech

odhalen 7. bﬁezna 2000 pﬁi pﬁíleÏitosti 150. v˘roãí

stavby sledovan˘ch regionÛ jiÏních âech i v rámci jed-

20. století v prostoru mezi Stájov˘m dvorem a Míãovnou.

Masarykova narození.

né usedlosti nebo lokality, takÏe poﬁízené kresby pﬁedVáclav RYBA¤ÍK

Znaãn˘ objem kamenick˘ch prací byl v minul˘ch le-

staveb, architektonick˘ch detailÛ ãi v˘zdoby, coÏ ne-

a baziliky sv. Jiﬁí. V pﬁípadû katedrály se t˘kaly jiÏního
prÛãelí kﬁíÏové lodi (1999–2000), dále velké jiÏní
(2000–2001), jihozápadní (2002) a severozápadní
vûÏe (2004). V tûchto i v dal‰ích pﬁípadech se jednalo
zejména o obnovu pÛvodního kamenného plá‰tû (opûráky gotické ãásti) a jen v˘jimeãnû o v˘mûnu po‰koze-
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stavují komplexní dokumentaãní materiál, tvoﬁen˘
kresbami celkov˘ch pohledÛ na usedlost, dále ãástí

tech vynaloÏen na opravu plá‰tû katedrály sv. Víta

Obr. 2. Praha 1, Hrad. Nová dlaÏba Jiﬁského námûstí
provedená ze Ïeleznobrodské a mrákotínské Ïuly se zakomponovan˘mi deskami severoitalského porfyru a jihoafrického gabra a s úseky s rekonstruovanou historickou dlaÏbou.
(Foto P. Chotûbor)
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spornû zvy‰uje jeho hodnotu jako studijní dokumentace.
Z Ter‰ov˘ch souborÛ dokumentace lidového stavitelství jiÏních âech lze jmenovat napﬁíklad soubor
Doudlebsko z roku 1982 (proveden na základû náãrtÛ

Podûkování ãesk˘m
restaurátorÛm památek!
Dne 3. ãer vna tohoto roku obdrÏel hrad Bauska
(Loty‰sko) ve mûstû Bergenu cenu Evropské unie za
zachování kulturního dûdictví EUROPA NOSTRA
AWARDS 2004 za konzer vaci zﬁícenin z 15. století
a oÏivení tradiãních (ﬁemesln˘ch) metod pﬁi péãi o torzální architekturu. Diplom byl získán v konkurenci 113
projektÛ. PﬁestoÏe se tato v˘znamná památka nachází
na severu Evropy u Baltského moﬁe, cena je vysok˘m
ocenûním profesionality ãesk˘ch odborníkÛ péãe
1

o kulturní památky.
Spolupráce muzea zámku Bauska a ãeského restaurátora Milo‰e Gavendy zaãala v roce 1996 pﬁi zá-

v terénu z let 1939–1957). Dal‰í v˘razn˘ autorÛv kon-

chranû dekorativní omítky hradu Bauska provedené

volut, vznikl˘ v letech 1941–1981, tvoﬁí cca 60 kre-

technikou sgrafita. V roce 1999 muzeum zahájilo spo-

seb lidové architektury zbudovsk˘ch Blat, zvlá‰tû pak

lupráci s ãesk˘mi architekty, odborníky na projektová-

z míst, kde pÛsobil jiÏ zmínûn˘ mistr plástovické ob-

ní historick˘ch budov Václavem Girsou a Miloslavem

lasti (zejména v severozápadní ãásti okresu âeské

Hanzlem, kteﬁí spolu s restaurátorem Milo‰em Gaven-

Budûjovice a v pûti lokalitách na okrese Prachatice).

dou vypracovali koncepci konzer vace zﬁícenin hradu

Z cenn˘ch kreseb objektÛ dokumentovan˘ch A. Ter-

a potom i technick˘ projekt prací. V roce 2002 se také

‰em, ke kter˘m obecnû se dochovalo málo dokladÛ,

2

jako poradkynû projektu zapojila do prací architektka

zaujme napﬁíklad roubená pastou‰ka s kle‰tinami ve

ze ·panûlska Vûra Hofbauerová. Praktickou realizaci

‰títovém prÛãelí a zvoniãkou na hﬁebenu stﬁechy v ob-

prací provedli restaurátoﬁi firmy Milo‰e Gavendy ve

ci Mydlovary. Autor se téÏ vûnoval kreslení obydlí slou-

spolupráci s Muzeem zámku Bauska.

Ïících jako v˘mûnek. Pro badatele je jistû cenn˘ v˘bûr

Pi‰tín, Plástovice, Rankov, ¤ímov, Sedlec, Tupesy

ornamentÛ a ‰tukové v˘zdoby blatsk˘ch stavení poﬁí-

u Nûmãic, Vidov, Vlhavy

nosu nejen pro restaurování hradu Bauska, ale i dal-

zen˘ autorem v roce 1941.

okres Prachatice – Hracholusky, Keblany, Mahou‰, Ol-

‰ích památek v celém Loty‰sku. Bûhem realizace pro-

‰ovice

jektu se uskuteãnily dvû mezinárodní teoretické akce

okres Strakonice – Novosedly

– sympozium a konference o problémech záchrany zﬁí-

Lubomír PROCHÁZKA

Mezinárodní spolupráce vedla k podstatnému pﬁí-

cenin historick˘ch budov.
Literatura:

V letech 2003 a 2004 probûhly na bauském zámku

VA¤EKA, Josef: Lidová architektura zbudovsk˘ch Blat
v obrazech Aloise Ter‰e, in: âesk˘ lid 68, 1981, s. 56.
V˘bûr zdokumentovan˘ch lokalit:
okres âeské Budûjovice – Bavorovice, Borovany, âeﬁejov, âeská Lhota, âe‰novice, Dobrkov, Hlavatce,
Hlinné u Trhov˘ch Svin, Lékaﬁova Lhota, Malé Chrá‰Èany, Mydlovary, Nákﬁí, NeÏetice, Nová Hospoda, Ole‰ník, Opatovice u Hluboké nad Vltavou, Otûvûk, Pa‰ice,

Obr. 1. Sedlec (okres âeské Budûjovice), pohled na náves,
kolorovaná kresba A. Ter‰e. (Reprofoto z fondÛ Jihoãeského
muzea v âesk˘ch Budûjovicích)
Obr. 2. Novosedly (okres Strakonice), lidové stavení, kresba A. Ter‰e. (Reprofoto z fondÛ Jihoãeského muzea v âesk˘ch Budûjovicích)
Obr. 3. Bavorovice (okres âeské Budûjovice), ukázka kresebné dokumentace A. Ter‰e. (Reprofoto z fondÛ Jihoãeského muzea v âesk˘ch Budûjovicích)

pod vedením Milo‰e Gavendy praktické semináﬁe
o restaurování zdûn˘ch budov s úãastí restaurátorÛ
z celého Loty‰ska.
Dne 12. srpna 2005 byla do zdi hradu Bauska zazdûna pamûtní deska Europy Nostry. Zﬁíceniny hradu
Bauska ponesou tento znak kvality restaurování jako
potvrzení poctivé práce loty‰sk˘ch, ãesk˘ch a ‰panûlsk˘ch odborníkÛ památkové péãe, pracovníkÛ muzea
a obyãejn˘ch dûlníkÛ ve svorném t˘mu v rámci programu Evropské komise Culture 2000. Pﬁesvûdãili jsme

3

se, Ïe âe‰i mají rádi kulturní památky a peãují o nû,
jsou vynikající odborníci, moudﬁí, nezi‰tní a ohleduplní
uãitelé, dobﬁí a spolehliví pﬁátelé. Zájem pracovníkÛ
Národního památkového ústavu o prestiÏ své zemû
v rámci mezinárodní spolupráce pﬁi restaurování hradu Bauska v Loty‰sku byl obdivuhodn˘. Vûﬁím, Ïe se
nám podaﬁí i nadále pûstovat spoleãné loty‰sko-ãeské dílo a pﬁátelství, které trvá jiÏ témûﬁ deset let.
VáÏení kolegové, blahopﬁeji Vám k zaslouÏenému
uznání!
S úctou a podûkováním,
MÇris Skanis, ﬁeditel zámku Bauska
21. ãervence 2005 na zámku Bauska
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SEMINÁ¤E
KONFERENCE
AKCE

Mezinárodní kastellologická
konference Castrum Bene 9

1

2

Ve dnech 30. 5. – 3. 6. 2005 probûhla v krásném
prostﬁedí âeského ráje na zámku Hrubá Skála za

Pro devátou konferenci, jejímuÏ v˘znamu odpovídala
i úãast pﬁedních osobností oboru v ãestném pﬁedsed-

Kry‰tof Dientzenhofer
(7. 7. 1655 – 20. 6. 1722)

nictvu pﬁi zahájení, bylo zvoleno téma Hrad a staveni‰tû – tedy zejména otázky, jak pﬁírodní geomorfologická

K 350. v˘roãí narození tohoto génia ãeského baro-

situace ovlivnila volbu staveni‰tû, situování hradu, ﬁe-

ka uspoﬁádalo mûsto Broumov a broumovské muzeum

‰ení hradní dispozice a jak bylo v rámci jeho konkrétní

v˘stavu zachycující ve zkratce architektonické dílo

podoby vyuÏito podloÏí (napﬁíklad u skalních hradÛ).

Kr y‰tofa Dientzenhofera i jeho syna Kiliána Ignáce.

K tomuto okruhu otázek odeznûlo celkem dvacet osm

VernisáÏ v˘stavy se uskuteãnila v prostorách muzea,

referátÛ t˘kajících se ·v˘carska, âeské republiky,

které sídlí v broumovském klá‰teﬁe, 30. ãervna 2005

Nûmecka, Alsaska, Rakouska, Polska, Slovenska,

na závûr mezinárodní konference vûnované tomuto v˘-

Slovinska, Loty‰ska, Estonska, Rumunska, Maìarska

znamnému architektovi.

a ¤ecka. Podstatnou skupinu referentÛ tvoﬁily pﬁední

Autorem v˘stavy je prof. Mojmír Horyna, v souãas-

badatelské osobnosti souãasného evropského studia

né dobû nejv˘raznûj‰í osobnost na‰í umûnovûdy spe-

feudálních sídel, kter ˘m dominoval jeden z nejv˘-

cializující se na ãeskou a stﬁedoevropskou barokní ar-

znamnûj‰ích odborníkÛ souãasné evropské kastellolo-

chitekturu. Ve zhu‰tûné a pﬁehledné formû byly

gie, profesor Werner Meyer z Basileje. Je velmi málo

v expozici prezentovány v˘sledky dlouhodobého sou-

pravdûpodobné, Ïe by se tak reprezentativní sestava

stﬁedûného poznávání. Textová ãást pﬁinesla základní

pﬁedních vûdcÛ zab˘vajících se v˘zkumem hradÛ opût

informace o rodinn˘ch i slohov˘ch v˘chodiscích Kry‰-

v dohledné dobû se‰la na na‰em území a Ïe by zde

tofa Dientzenhofera, kter˘ se jako jedin˘ z pûti bratﬁí-

bylo moÏno vést tak dûlné a podnûtné diskuse, jako

-stavitelÛ natrvalo usadil v Praze a svou tvorbu úzce

tomu bylo na Hrubé Skále. V této souvislosti je nutno

spojil s ãesk˘mi zemûmi. Jeho vrcholná díla z konce

litovat, Ïe zájem mladé generace, zejména studentÛ,

17. a poãátku 18. století pﬁedstavují osobitou a v ev-

neodpovídal v˘znamu akce. Povût‰inou velmi podnûtné

ropském kontextu mimoﬁádnû zdaﬁilou podobu radikál-

a inspirativní referáty budou vydány formou sborníku

ní barokní architektury, jeÏ v sobû spojuje dÛkladnou

Castrum Bene 9, jehoÏ vydání je plánováno na pr vní

znalost tradiãního stavitelství s guariniovsk˘mi dyna-

polovinu roku 2006.

mick˘mi koncepcemi a invencí autora. Kvalita prová-

Souãástí konference byly i odborné exkurze, pﬁi nichÏ

dûn˘ch prací byla pﬁíznaãná pro práce Kry‰tofovy stej-

byly nav‰tíveny hrady Trosky, Vald‰tejn, Vranov, Bez-

nû jako pro poãetné realizace jeho slavného syna

dûz, Michalovice, Valeãov a Klá‰ter Hradi‰tû, pﬁiãemÏ

Kiliána Ignáce Dientzenhofera, kterému otec dopﬁál vy-

byla na místû Ïivû diskutována jejich mnohdy znaãnû

nikající ‰kolení i dlouhou odbornou prÛpravu.

sloÏitá problematika. Pro úãastníky konference byl vy-

Díla obou umûlcÛ v˘razn˘m zpÛsobem poznamena-

dán jako publikace trvalé hodnoty exkurzní prÛvodce

la podobu ãeské barokní architektury. NezÛstala ome-

(Durdík, T. – Gabriel, F. – Chotûbor, P. – Peﬁina, I.

zena na hlavní mûsto, ale mnoÏstvím realizovan˘ch

2005: Castrum Bene 9. Exkursionsführer. Ústí nad

prací pro ﬁadu pﬁedev‰ím ‰lechtick˘ch a církevních za-

Labem – Praha), obsahující shrnutí souãasného stavu

davatelÛ se stala souãástí prostﬁedí mnoha sídel

poznání jednotliv˘ch lokalit (vãetnû Hrubé Skály sa-

i ãeské krajiny. Rozsáhlá byla pﬁedev‰ím spolupráce

mé) a potﬁebné bibliografické reference.

s bﬁevnovsko-broumovsk˘mi benediktiny, pro které

úãasti více jak sedmdesáti badatelÛ prestiÏní meziná-

Pﬁí‰tí, jubilejní konference Castrum Bene 10 se bu-

rodní kastellologická konference Castrum Bene 9. Je-

de konat v roce 2007 v sedmihradském mûstû Sibiu.

jími poﬁadateli byli Archeologick˘ ústav AV âR Praha,

Úãastníky velmi kladnû hodnocená konference

V˘stava pﬁedstavila pﬁedev‰ím díla Kry‰tofa Dient-

Spoleãnost pﬁátel staroÏitností, Národní památkov˘

Castrum Bene 9 pﬁinesla v rámci sledované proble-

zenhofera a související práce jeho syna Kiliána Ignáce.

ústav, územní odborné pracovi‰tû Ústí nad Labem,

matiky nesporn˘ posun jak v poznání, tak v metodice

Pro porovnání byly vystaveny i dvû práce Kr y‰tofova

Univerzita Jana Evangelisty Purkynû v Ústí nad Labem

i kladení otázek a stala se vrcholn˘m podnikem dyna-

star‰ího bratra Georga Dientzenhofera (cisterciáck˘

a Comité permanent Castrum Bene.

micky se rozvíjející stﬁedoevropské kastellologie. V˘-

klá‰terní kostel Panny Marie z Waldsassen, kde urãi-

Mezinárodní kastellologické konference Castrum

znamnou mûrou téÏ (v neposlední ﬁadû i díky velkému

tou dobu pracoval také Kry‰tof, a poutní kaple Nejsvû-

Bene, pojmenované po maìarském hradu Bene, pod

nasazení v‰ech organizátorÛ, jimÏ náleÏí podûkování)

tûj‰í Trojice z Kappel u Waldsassen z let 1685–1689,

nímÏ byly v mûstû Gyöngyös uspoﬁádány pr vní dvû,

pﬁispûla k udrÏení velmi dobrého jména, kterému se

jejíÏ ikonografické i architektonické ﬁe‰ení mûlo velk˘

jsou jedním ze tﬁí velk˘ch ve dvouletém intervalu poﬁá-

ãeské kastellologické bádání v evropském kontextu

v˘znam pro dal‰í v˘voj barokního stavitelství).

dan˘ch evropsk˘ch vûdeck˘ch kastellologick˘ch set-

tû‰í.

snaze zprostﬁedkovat náv‰tûvníkÛm co nejpﬁíznaãnûj‰í

Evropy je vûnována nejstar‰í a mimoﬁádnû prestiÏní
rence Castella Maris Baltici, zatímco tûÏi‰tû zábûru
konference Castrum Bene leÏí ve stﬁední a stﬁedov˘chodní Evropû. Na území âeské republiky byla tato ak-

zachycujících exteriérovou podobu stavby a její interiér.
U v˘znamnûj‰ích realizací byly snímky poãetnûj‰í ve

Evropu (mimo Stﬁedomoﬁí). Regionu západní a stﬁední
konference Château Gaillard, severní Evropû konfe-

roku 1751.

Tvorba byla prezentována prostﬁednictvím fotografií
Tomá‰ DURDÍK

kání, která sv˘m teritoriálním zábûrem pokr˘vají celou

pracovali otec i syn s pﬁestávkami od roku 1700 aÏ do

Obr. 1. âást ãestného pﬁedsednictva pﬁi zahájení konference Castrum Bene. (Foto H. Tou‰ková)
Obr. 2. Úãastníci konference na terase zámku Hrubá Skála. (Foto H. Tou‰ková)

zábûr y a charakteristické pr vky jednotliv˘ch staveb.
Základ tvoﬁily vynikající ãernobílé fotografie Vladimíra
Uhra, které dokazují jeho mistrovství a cit pro barokní
architekturu. Vznikaly v del‰ím ãasovém období (ﬁada

ce uspoﬁádána podruhé – ‰está se v roce 1996 kona-

z nich nepochybnû je‰tû v rámci zpracování stavebnû-

la v Písku.

-historick˘ch prÛzkumÛ SÚRPMO Praha) a vzhledem
k rychle ubíhajícímu ãasu získaly i dal‰í rozmûr – historickou hodnotu. Architektura na tûchto snímkách je
ãasto poznamenána stopami stáﬁí a známkami chát-
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rání v podobû opadané nebo po‰kozené omítky, za-

V závûru této pﬁehlídky realizovan˘ch barokních ar-

ní v podstatû na její jednání pﬁímo navazovala. Pﬁed-

chitektonick˘ch dûl byly vystaveny kresby arch. Micha-

nesen˘mi referáty a pﬁíspûvky se budeme zab˘vat, aÏ

Barevné fotografie Ing. Jaroslava Kuãer y, dal‰ího

la Brixe, rekonstruující na základû zachovan˘ch pro-

vyjdou v dal‰ím ãísle stejnojmenného sborníku. Na

blízkého spolupracovníka prof. Hor yny, jsou v˘raznû

jektÛ a neproveden˘ch návrhÛ podobu barokních

tomto místû lze konstatovat, Ïe konference mûla po-

mlad‰ího data a vzhledem k dynamice spoleãenského

staveb, které nebyly realizovány. V˘bûr byl pﬁitom vel-

dle mého názoru vy‰‰í úroveÀ a byla i po poﬁadatelské

v˘voje pﬁedstavují vesmûs podobu souãasné ãerstvû

mi reprezentativní. Jednalo se o stavební zakázky i ar-

stránce kvalitnû pﬁipravená. DÛleÏité je, Ïe jednání se

opravené architektury s v˘razn˘m barevn˘m pojedná-

chitekty velmi v˘znamné a mimoﬁádnû zajímavé, napﬁí-

vedle profesionálÛ a studentÛ archeologie úãastnili

ním.

klad o rekonstrukci kostela theatinské koleje na Malé

i zástupci veﬁejnosti, pﬁedstavovaní pracovníky památ-

Vysokou v˘povûdní hodnotu mají prezentované sta-

Stranû podle neprovedeného projektu Guarina Guari-

kov˘ch orgánÛ státní správy. Za zásadní je ale nutné po-

vební plány, pÛdorysy a ﬁezy architektur. Vystaveny byly

niho z roku 1679, rekonstrukci hlavního prÛãelí klá‰-

vaÏovat pﬁedev‰ím skuteãnost, Ïe v prostﬁedí ãeské ar-

pÛvodní plány kostela sv. Mikulá‰e na Malé Stranû

tera celest˘nek v Praze Na Slupi podle projektu

cheologie se pomalu, ale jistû stávají otázky vztahu

v Praze, kostela sv. Kláry v Chebu a pﬁedev‰ím pÛdory-

K. I. Dientzenhofera, rekonstrukci celého komplexu

archeologie a veﬁejnosti souãástí diskuse v oboru (sa-

sy, plány i návrhy benediktinského klá‰tera a kostela

klá‰tera vor‰ilek s kostelem v Kutné Hoﬁe ãi rekon-

ma my‰lenka uspoﬁádání konference s ústﬁedním téma-

sv. Markéty v Praze-Bﬁevnovû vãetnû nerealizovan˘ch

strukci kompletní podoby areálu Invalidovny v Praze

tem otázky vztahu archeologie a veﬁejnosti vznikla mezi

návrhÛ Pavla Ignáce Bayera. Zaﬁazen byl také znám˘

s rozli‰ením postaven˘ch ãástí opût podle návrhu ar-

skupinou studentÛ archeologie Filozofické fakulty UK).

a tolik diskutovan˘ brnûnsk˘ plán smiﬁické kaple z roku

chitekta K. I. Dientzenhofera.

Stále více archeologÛ dochází k názoru, Ïe vztah mezi

rostlého okolí a podobnû.

1706 se signaturou GTS (publikovan˘ v roce 1955

K v˘stavû byla vydána samostatná publikace s pre-

prof. V. Richterem), kter˘ byl, jak se ukázalo, podkla-

cizní statí prof. Mojmíra Horyny o Kry‰tofu Dientzenho-

archeologií a veﬁejností mÛÏe b˘t jednou ze zásadních

dem pro urãení ikonografie nástropních maleb. Vût‰inu

ferovi a pÛsobení DientzenhoferÛ ve sluÏbách bﬁevnov-

Na stránkách ãasopisu vûnovaného památkové péãi

vystaven˘ch plánÛ v‰ak tvoﬁily novodobé v˘kresové re-

sko-broumovského klá‰tera. V jejím závûru je pﬁipojen

pokládám za potﬁebné konstatovat, Ïe by bylo nejv˘‰e

konstrukce pÛdorysÛ, v nûkter˘ch pﬁípadech je‰tû do-

struãn˘ katalog v˘stavy. Publikaci, která bude nepo-

Ïádoucí, kdyby se podobná my‰lenka ujala i mezi pa-

plnûné analytick˘mi v˘kresy, zachycujícími vnitﬁní v˘-

chybnû v˘razn˘m doplÀkem odborn˘ch knihoven a Ïá-

mátkáﬁi. Problém je moÏná ve skuteãnosti, Ïe památ-

stavbu pÛdor ysÛ a vytyãujících konstrukcí (napﬁíklad

danou studijní pﬁíruãkou, vydal Národní památkov˘

ková péãe nemá své studenty, takÏe chybí prostﬁedí,

u kostela Nejsvûtûj‰í Trojice v Kapell u Waldsassen,

ústav za finanãní podpory Ministerstva kultury âR. Je

kde by se mohly nové podnûty uchytit a vyrÛst.

benediktinského kostela v Lehnickém Poli ãi kostela

tﬁeba ocenit, Ïe jiÏ v den vernisáÏe v˘stavy byla kniha

sv. Vojtûcha v Poãaplech). U zámecké kaple Zjevení Pá-

k dispozici, coÏ je bohuÏel zatím zcela mimoﬁádn˘ jev.

nû ve Smiﬁicích byly pﬁedstaveny také star‰í geometric-

ZdeÀka PAUKRTOVÁ

komponent, které ovlivní budoucí postavení oboru.

Michal TRYML

ké anal˘zy profesorÛ Oldﬁicha Stefana a Václava Richtera. V˘kresy zpracovala MgA. A. Seelichová.
Mezi prezentované objekty byly zahrnuty i dvû známé paulánské stavby ãasto pﬁipisované Kr y‰tofu

Archeologie a veﬁejnost

RECENZE
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Dientzenhoferovi. Je to kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace, kde prof. Horyna navrhuje autorství

Ve dnech 2.–4. ãervna roku 2005 se konala v jiho-

Tomá‰e Haffeneckera, a kostel sv. Josefa v Oboﬁi‰ti,

ãesk˘ch Nov˘ch Hradech konference s názvem Arche-

u kterého zatím zÛstává atribuce otevﬁená.

ologické památky – chránit ãi oÏivit? (Archeologie

Publikace Svût vzhÛru nohama

V rámci v˘stavy byly relativnû poãetnûji zastoupeny

a veﬁejnost II). Konferenci institucionálnû za‰títilo ob-

Christa GRÖSSINGER: The World Upside-Down.

dientzenhoferovské realizace na území b˘valého pan-

ãanské sdruÏení Experientia. Bylo to jiÏ druhé tema-

English Misericords, Harvey Miller Publishers, London

ství broumovsk˘ch benediktinÛ. Jejich rozmístûní bylo

tické setkání s tímto námûtem, v roce 2004 se první

1997, 192 s., 270 ãernobíl˘ch fotografií.

zakresleno na vystavené mapû broumovského a polic-

konalo v Albeﬁi u Nové Bystﬁice a sborník referátÛ

Christa Grössinger se narodila v roce 1942 v Höhru-

kého panství. Vedle areálu benediktinského klá‰tera

a diskusních pﬁíspûvkÛ z nûho byl v Nov˘ch Hradech

-Grenzhausenu ve Wester waldu v Nûmecku. Bûhem

s kostelem sv. Vojtûcha a kostela sv. Václava v Brou-

pﬁedstaven veﬁejnosti. Graficky velmi nápaditû uprave-

desetiletého pobytu v Severním Irsku zaãala studovat

movû je to zvlá‰tû soubor osmi venkovsk˘ch kostelÛ,

n˘ svazek obsahuje ﬁadu pﬁíspûvkÛ rÛzné úrovnû od

germanistiku na Queen’s University v Belfastu, odkud

které vznikaly od poãátku dvacát˘ch let aÏ do roku

studentÛ i profesionálÛ, z toho ãtyﬁi zahraniãní. Nûkteré

pﬁe‰la na Kunsthistorisches Institut VídeÀské univerzi-

1743 podle projektÛ Kry‰tofa a pozdûji Kiliána Ignáce

referáty a diskusní pﬁíspûvky byly vûnovány pﬁímo pro-

ty, kde dosáhla v roce 1972 titulu PhD. na základû di-

DientzenhoferÛ. Jejich podobu v˘raznû ovlivnilo limitují-

blematice souãasné praxe archeologické památkové

ser tace Eine Studie zu der stilgeschichtlichen Ent-

cí benediktinské zadání poÏadující vytvoﬁení dostateã-

péãe, ale vût‰ina se zab˘vala rÛzn˘mi aspekty vztahÛ

wicklung englischer Miserikordien im 13. und 14. Jahr-

nû prostorn˘ch, stavebnû solidních a pﬁitom levn˘ch

archeologie a veﬁejnosti. Z obsahu: M. BURE·: Archeo-

hundert u profesora Otto Pächta. Poté se stala lektor-

staveb. V˘sledné realizace si v‰ak i pﬁes uvedená

logie a veﬁejnost – podmínka úspûchu oboru, s. 33–40

kou katedry dûjin umûní na univerzitû v Manchesteru,

omezení zachovaly vysokou architektonickou úroveÀ.

(vzájemn˘ vztah archeologie a veﬁejnosti, postupy

kde pÛsobí dodnes. K jejím vût‰ím pracím patﬁí North-

V kontextu vystavovan˘ch dûl byly pro orientaci

k efektivnûj‰ímu pÛsobení archeologie na veﬁejnost);

European Panel Painting – A Catalogue of Netherlan-

a vzájemné srovnání velmi dÛleÏité pﬁehlednû uvádû-

A. CH¢C: ÂwiadomoÊç o przeszloÊci wÊród mieskaƒców

dish and German Paintings before 1600 in English

né údaje s datem vzniku a jmény jednotliv˘ch staveb-

wybranych regiónow Polski (Archeologické památky jako

Churches and Colleges (Harvey Miller, London 1992,

níkÛ. Vlastní plány a soubory fotografické dokumenta-

souãást místního historického povûdomí), s. 47–52;

304 s.) a Picturing Women in Late Medieval and Early

ce byly v nûkolika pﬁípadech je‰tû doplnûny grafick˘mi

V. MATOU·EK: Únûtice a Olbramov. Srovnání ãinnosti

Renaissance Art (Manchester University Press, Man-

vedutami.

dvou spolkÛ, v jejichÏ aktivitách se objevují archeologic-

chester 1997, 173 s.).

Pozoruhodností v˘stavy se stal také nûmecky psa-

ké motivy, s. 59–64; R. THÉR, R. TICH¯, J. PAPINESCHI:

n˘ zarámovan˘ Pﬁehled Ïivota a pÛsobení pûti bratﬁí

Co je „public archeology“ v ãesk˘ch podmínkách?,

Publikace Christy Grössinger The World Upside-

DientzenhoferÛ a jejich synÛ v âechách a ve Fran-

s. 71–80 (shrnutí problematiky); F. HRD¯: V˘klad pojmu

-Down k nám dorazila sice se zpoÏdûním, ale rozhod-

kách, kter˘ zapÛjãil pan Klaus Dietze, z jehoÏ podnûtu

„Území s archeologick˘mi nálezy“, s. 95–98.

nû zatím neztratila nic ze své zajímavosti a pﬁínosu

mûsto Broumov akci k v˘roãí Kry‰tofa Dientzenhofera
uspoﬁádalo.

LoÀská konference pﬁedstavovala pr vní takto za-

pro na‰e prostﬁedí. U nás totiÏ, pokud je mi známo,

mûﬁené setkání poﬁádané v ãesk˘ch zemích. Ta leto‰-

se v˘tvarnû ﬁe‰ené miserikordie nevyskytují. A právû
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proto jen málokter˘ odborník, natoÏ laik ví, co to vÛ-

(scatologie) nebo i násilné. Velmi oblíben˘ je motiv Ïe-

bec miserikordie jsou.

ny bijící svého muÏe v‰ím, co bylo právû po ruce – met-

K pochopení tohoto termínu je potﬁeba pﬁedstavit si

lou, souãástmi kolovratu, paliãkou na praní prádla

stally se sklápûcími sedadly v chóru klá‰terního koste-

a pododobnû –, nûkdy je, uboÏák, je‰tû vláãen za vlasy.

la nebo katedrály. JestliÏe se zvedne sedák, nalezneme

Nûkolikrát je zobrazen nah˘ muÏ za trest posazen˘ na

ãasto na jeho spodní stranû pﬁipevnûnou konzolu, na

konû proti smûru jízdy. V˘jimeãnû se setkáváme i s té-

kterou je moÏno pﬁisednout a pohovût si tak pﬁi tûch

maty tzv. pﬁevráceného svûta – napﬁíklad lovcem, kter˘

ãástech officia, které se ﬁeholníci nebo kanovníci modlí

je od zajícÛ opékán na roÏni. Podobné scény, známé ze

vstoje. Odtud je vzat název konzoly, která je jistû pro

Zajeãího sálu buãovického zámku, byly inspirovány

star‰í ãleny komunity prav˘m milosrdenstvím. V západ-

malbami na prÛãelí renesanãního Hasenhausu na

ních evropsk˘ch zemích b˘vají miserikordie zdobeny bo-

Kärtnerstrasse ve Vídni. Hasenhaus byl zboﬁen jiÏ v ro-

hat˘mi ﬁezbami s reliéfními v˘jevy, které jsou aÏ na ma-

ce 1749, ale jeho v˘zdoba byla peãlivû zdokumentová-

lé v˘jimky na hony vzdáleny náboÏenské tematice.

na. Grafická pﬁedloha miserikordií katedrály v Man-

Aãkoliv téma anglick˘ch chórov˘ch lavic bylo zpraco-

chesteru je v‰ak jiná neÏ v pﬁípadû moravsk˘ch

váno Charlesem Tracym ve dvousvazkovém díle Eng-

a vídeÀsk˘ch nástûnn˘ch maleb (viz Milada LEJSKOVÁ-

lish Gothic Choir Stalls (Woodbridge 1987 a 1990),

-MATYÁ·OVÁ: K tematice nástropních maleb Zajeãího

nebyla otázce miserikordií vûnována náleÏitá pozor-

sálu státního zámku v Buãovicích, in: Umûní VII, 1959,

nost. Christa Grössinger je první, kdo zpracoval mise-

s. 271–275). Kromû toho jsou na miserikordiích zná-

rikordie v Anglii jako v˘znamn˘ soubor stﬁedovûkého

zornûny spletence lidsk˘ch postav se zvíﬁaty a rostli-

ﬁezbáﬁství od poloviny 13. do 30. let 16. století s his-

nami, zvíﬁata se objevují spí‰e jako symboly neﬁestí

torií jeho vzniku, domácími a pﬁeváÏnû kontinentálními

neÏ ctností. âasto nalézáme li‰ku nebo osla, kteﬁí ma-

pﬁedlohami v bordurách rukopisÛ a v grafick˘ch ilus-

jí zesmû‰nit uvolnûné mravy kléru.

tracích v˘znamn˘ch tiskÛ a samozﬁejmû jej zároveÀ

Christa Grössinger si pﬁirozenû kladla otázku, kdo

srovnal s miserikordiemi chórov˘ch lavic západoevrop-

byl zodpovûdn˘ za v˘bûr témat pro zdobení lavic, na

sk˘ch zemí.

kter˘ch se je‰tû pﬁed vznikem anglikánské církve mni-

V men‰inû jsou zpodobení náboÏensk˘ch scén pﬁe-

‰i nebo kanovníci sedmkrát dennû úãastnili chórové

vzat˘ch ze Starého i Nového zákona, jako je napﬁíklad

modlitby a které byly postaveny v nejdÛleÏitûj‰í ãásti

Vyhnání z ráje, Noemova archa, Mûdûn˘ had, Abraha-

chrámového prostoru – v presbytáﬁi. Tuto otázku po-

mova obûÈ, ·alamounÛv soud a Samsonovy pﬁíbûhy ãi

mohly vyﬁe‰it smlouvy uzavﬁené na poãátku 16. století

mariánsk˘ a christologick˘ cyklus a v˘jevy ze Ïivota

s urãit˘mi ﬁezbáﬁi, které se zachovaly ve Francii a v Bel-

svûtcÛ. Valnou vût‰inu motivÛ tvoﬁí morality, v nichÏ

gii. Tûmto mistrÛm, z nichÏ nûkteﬁí jsou známi i jmé-

hraje v˘znamnou roli postava ìábla v nejrÛznûj‰í po-

nem, byla buì ponechána zcela volná ruka, nebo byly

dobû, svût zvíﬁat inspirovan˘ stﬁedovûk˘mi bestiáﬁi,

objednány vegetativní motivy, drobná zvíﬁata, postavy

ilustrace k dvorsk˘m románÛm o králi Artu‰ovi nebo

milencÛ ãi „manek˘nÛ“, pﬁípadnû v˘jev z nûjakého pﬁí-

o Tristanovi a Isoldû, postavy div˘ch muÏÛ, rÛzné hla-

sloví. Pokud miserikordie vznikaly pﬁímo v ﬁádov˘ch

vy od groteskních po portréty. Mezi nimi nás zvlá‰tû

ﬁezbáﬁsk˘ch dílnách, útoãily tak do vlastních ﬁad. Ne-

zaujme pravdûpodobn˘ portrét dcery císaﬁe Karla IV.

pﬁístojnû se chovající mnich, snadno rozpoznateln˘

Anny âeské, manÏelky krále Richarda II., z kostela

pro svou tonzuru, je totiÏ ãastou obûtí této v˘tvarnû

St. Botolph v Bostonu. Nejãastûj‰í je zachycení oka-

pojaté nemilosrdné kritiky.

mÏikÛ kaÏdodenního Ïivota prost˘ch lidí, v nichÏ pﬁe-

Na druhou stranu by bylo potﬁeba se ptát, komu by-

vaÏují humorné a satirické scény, ãasto aÏ obscénní

ly tyto v˘jevy urãeny. Do chóru stﬁedovûkého kostela
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Obr. 1. MuÏ veze opilou Ïenu na trakaﬁi. (Rukopis MS
lat. 1173, f. 4v, PaﬁíÏ, Bibliothèque Nationale)
Obr. 2. MuÏ veze opilou Ïenu na trakaﬁi, Mistr bxg (nûmeck˘ mistr ãinn˘ ve druhé polovinû 15. století), dﬁevoryt.
Obr. 3. Velká Británie, Ripon, MuÏ veze opilou Ïenu na
trakaﬁi, miserikordie v katedrále.
Obr. 4. Velká Británie, Lond˘n, Prodejná láska, miserikordie ve Westminsterském opatství.
Obr. 5. Prodejná láska, Albrecht Dürer, dﬁevoryt.
Obr. 6. Velká Británie, Boston, Anna âeská, miserikordie
v kostele St. Botolph.

tûÏko pﬁi‰el nûkdo jin˘ neÏ ãlen klá‰terní komunity ne-

(1904), kde se Anders Sandvig na základû historic-

cejí. Muzeum vnímají nejprve jako celek, nechávají na

bo kapituly, a i ten (ve striktnû urãenou dobu, vymeze-

k˘ch pramenÛ pokusil odvodit a zobrazit také sociální

sebe citovû pÛsobit kouzlo prostﬁedí, a teprve pozdûji

nou buì modlitbû, nebo práci podle známého hesla

vazby obyvatelstva dokumentovaného území a vytvoﬁil

si zaãínají v‰ímat jednotlivostí. K pochopení souvis-

ora et labora) nemûl mít mnoho volného ãasu. ProtoÏe

rekonstrukci velké ãásti historické sídelní krajiny, kde

lostí dochází aÏ po nûkolikanásobnû opakované ná-

se vût‰inou do chóru nastupovalo a z nûho odcházelo

stavby nebyly chápány jiÏ jen jako ukázka umu venko-

v‰tûvû. Náv‰tûvníci jsou ãasto také zapojováni do rÛz-

v prÛvodu, bylo tedy nutno si na prohlídku miserikordií

vanÛ, ale také jako prostﬁedek poznání zpÛsobu jejich

n˘ch tradiãních ãinností i obﬁadÛ. V muzeu naleznou

vymezit nûjak˘ ãas. Vzhledem k atraktivnosti námûtÛ

Ïivota. Tito dva prÛkopníci tak poloÏili základ vûdecké-

pouãení i zábavu, a to nejen pﬁi pasivním sledování

to snad uãinili v‰ichni.

mu zpÛsobu budování muzeí v pﬁírodû s objektivní pre-

nûjakého programu. Seznamují se ãasto i s místními

zentací kulturních a sociálních jevÛ.

gastronomick˘mi specialitami.

S církevním rozkolem v Anglii tyto komunity zanikly
a zájem o v˘jevy na miserikordiích se objevil aÏ za nû-

Po 2. svûtové válce se situace v budování muzeí

Vlastní prÛvodcovská ãást publikace systematicky

kolik století. V 19. vûku budily nûkteré scény pohor‰e-

v pﬁírodû podstatnû zmûnila dÛsledkem váleãn˘ch

mapuje nûkolik tisíc institucí od Islandu po v˘chodní

ní. Teprve ve 20. století vznikl vûdeck˘ zájem o miseri-

‰kod, stupÀujících se nárokÛ na bydlení, kter˘m jiÏ pÛ-

Rusko pod Uralem a od severního mysu v Norsku po

kordie. Zdá se tedy, Ïe teprve dnes, díky této publikaci,

vodní vesnické stavby nemohly vyhovovat, necitliv˘ch

Balkán. Informace o jednotliv˘ch muzeích jsou ﬁazeny

opût dokáÏeme porozumût poselství, kter˘m stﬁedovû-

zásahÛ pováleãné stavební obnovy a následující hos-

abecednû podle ãesk˘ch názvÛ zemí. Podle poﬁado-

cí ﬁezbáﬁi, nûkdy i pomocí sloÏité symboliky, kompenzo-

podáﬁské konjunktury. V muzejnictví proto pﬁeváÏily zá-

v˘ch ãísel je vyznaãena jejich poloha na mapû kaÏdého

vali klá‰ternímu kléru pﬁísnost duchovního Ïivota.

chranáﬁské koncepce a silnû se prosazovala památ-

státu. V pﬁípadû velk˘ch státních útvarÛ s hustou sítí

káﬁská metodika. Preferovala se ochrana památek na

muzeí je uvedeno dal‰í dûlení na dílãí oblasti (napﬁí-

pÛvodním místû – pﬁená‰ení objektÛ lidové architektu-

klad Nûmecko, Norsko nebo ·védsko). Velikost muzeí

ry do muzeí se stávalo nejzaz‰í a v˘jimeãnou moÏností

je v identifikaãní ãásti s názvem muzea graficky rozli‰e-

jejich záchrany. PÛvodní prostﬁedí lidové architektury

na do tﬁí stupÀÛ. Nûkterá men‰í muzea jsou uvádûna

se v‰ak ve vût‰inû sídel velmi zmûnilo. V té dobû se

aÏ v rámci jiného ãíslovaného hesla velkého sousední-

upﬁednostÀovala pﬁedev‰ím ochrana hmoty staveb

ho muzea. Pro snadnûj‰í orientaci popisuje autor jejich

pﬁed obnovou jejich architektonické podoby.

polohu také vzhledem k evropské dálniãní síti nebo v˘-

Helena âIÎINSKÁ

PrÛvodce po evropsk˘ch muzeích
v pﬁírodû
Jiﬁí LANGER: Evropská muzea v pﬁírodû, Baset, edi-

Teprve 70. léta 20. století pﬁinesla návrat k muzej-

znamnému místu, které lze v autoatlase najít. V druhé

ce Atlas památek, Praha 2005, 896 s., cca 2500 ãer-

ním koncepcím Hazeliova a Sandvigova pojetí. Zvy‰o-

ãásti identifikace seznamuje s dobou vzniku muzea, za-

nobíl˘ch fotografií, 40 kreseb, 110 plánkÛ, 50 map.

valy se odborné pﬁístupy i nároky na komplexnost

kladateli a tvÛrci koncepce, s velikostí expoziãního are-

Odborné veﬁejnosti i laick˘m pﬁíznivcÛm se dostává

ukazovan˘ch pr vkÛ rekonstruovaného prostﬁedí. Za-

álu a poãtem staveb. Charakterizuje také obsah expo-

do rukou monumentální dílo na‰eho pﬁedního etnolo-

chraÀovan˘m stavbám se vracelo jejich vûdecky zji‰-

zice, upozorÀuje na unikátní stavby a nûkteré ‰ir‰í

ga, specialisty na lidovou architekturu a muzea v pﬁí-

tûné, ale jiÏ zaniklé prostﬁedí. Obnovovaly se nejen

souvislosti. Seznamuje téÏ s typy programÛ a sluÏeb

rodû – Jiﬁího Langera. Na témûﬁ devíti stech stranách

vlastní usedlosti, ale i jejich okolí s políãky, loukami,

náv‰tûvníkÛm a obvykle uvádí i men‰í památkové sou-

jsou systematicky zmapována muzea v pﬁírodû celé

sady, cestami a podobnû.

bor y ãi jednotlivé stavby lidové architektur y v okolí.

Evropy. Po prÛvodcích evropsk˘mi muzei v pﬁírodû z ro-

Souãasná muzea v pﬁírodû, opro‰tûná od romantic-

ku 1974 od Adelharta Zippelia ãi z roku 1984 od Jerzy

k˘ch pﬁedstav ãi úzce záchranáﬁsk˘ch cílÛ, jsou vût‰i-

Czajkowskeho a napﬁíklad i po v˘born˘ch prÛvodcích

nou odborn˘mi pracovi‰ti snaÏícími se vûdeck˘mi me-

Tato prÛvodcovská ãást obsahuje více neÏ 2600

po nûmeck˘ch skanzenech od Zippelia z roku 1982,

todami rekonstruovat historické Ïivotní prostﬁedí se

ãernobíl˘ch fotografií s popiskami a identifikaãními ãís-

pﬁípadnû publikaci Ute a Petera Freierov˘ch z roku

v‰ím v‰udy vãetnû historick˘ch ãinností v tomto pro-

ly pﬁíslu‰n˘ch muzeí, 141 jejich plánÛ a 48 map státÛ.

2000, u nás vy‰lo dílo evropského v˘znamu, které za-

stﬁedí vyvíjen˘ch. Kromû stavební ãásti a agrikulturních

PrÛvodce je pﬁehledn˘, snadno se v nûm hledá a orien-

plnilo velkou ãasovou mezeru od vydání pﬁedchozích

expozicí se snaÏí, alespoÀ zkratkovitû, i o prezentaci

tuje. Popisy, pﬁedev‰ím velk˘ch muzeí, jsou relativnû

podobn˘ch knih a zachycuje souãasn˘ stav vãetnû novû

vesnick˘ch sídel vãetnû vzájemn˘ch vztahÛ jednotliv˘ch

podrobné a vyãerpávající. Pro erudované náv‰tûvníky

vznikl˘ch muzeí. Pﬁede‰lé práce toto dílo pﬁedstihuje

usedlostí a objektÛ.

a uÏivatele prÛvodce je cenné také hodnocení odborné

Hesla vybran˘ch velk˘ch muzeí jsou doplnûna orientaãním schematick˘m plánkem.

nejen sv˘m rozsahem a podrobn˘m popisem jednotli-

Autor se v prÛvodci struãnû dot˘ká také nov˘ch me-

v˘ch muzeí, ale i teoretick˘mi pasáÏemi k v˘voji a sou-

tod souvisejících s transfer y a konzer vací objektÛ

ãasn˘m koncepcím muzeí v pﬁírodû, historickému v˘voji

i specifick˘ch pﬁístupÛ k náv‰tûvníkÛm s cílem vytvoﬁit

Poslední, relativnû obsáhlá kapitola nazvaná Evrop-

a typÛm lidové architektury na evropském kontinentû

komplexní pﬁedstavu o urãité dobû a Ïivotû v ní (oÏivo-

sk˘ dÛm a jeho historické souvislosti je vûnována vzá-

i o jejich vzájemn˘ch vztazích a ovlivÀování.

vání muzeí zemûdûlskou a ﬁemeslnou ãinností, kultur-

jemn˘m vztahÛm a v˘voji lidové architektury na na‰em

ními programy a podobnû).

kontinentû. Jsou zde zaﬁazeny mnohé odkazy na jednot-

Po pﬁedmluvû Gunnara Elfströma, b˘valého prezi-

práce popisovan˘ch velk˘ch institucí i zdÛraznûní jejich
specializace.

denta Asociace evropsk˘ch muzeí v pﬁírodû, a po au-

Krátká kapitola Rozmanitost muzeí v pﬁírodû nazna-

livá muzea, v nichÏ se konkrétní pﬁíklady nacházejí. Je

torovû krátkém úvodu následuje vstupní kapitola Co je

ãuje velkou ‰kálu forem i specializací jednotliv˘ch in-

pouÏito i velké mnoÏství zdaﬁil˘ch ilustraãních kreseb.

muzeum v pﬁírodû, ve které se autor velmi podrobnû

stitucí i rozdílnost muzejní sítû v rÛzn˘ch zemích.

V závûru obsahuje recenzovaná publikace Slovníãek

zab˘vá pﬁíãinami a spoleãenskou potﬁebou vzniku mu-

Dne‰ní muzea v pﬁírodû také jiÏ tolik nezdÛrazÀují ná-

odborn˘ch pojmÛ, urãen˘ pﬁedev‰ím pro laickou ãást

zeí v pﬁírodû. Pﬁedchází jim romantická pﬁedstava

rodní zvlá‰tnosti, ale spí‰e zajímavosti regionální, vy-

uÏivatelÛ prÛvodce.

o venkovu, vesnickém lidu a jeho „svébytné kultuﬁe“.

cházející ze spoleãného základu. Souãasná hustá síÈ

Vydání této publikace pﬁedstavuje v˘znamn˘ mezník

Ve druhé polovinû 19. století se lidová architektura za-

muzeí v pﬁírodû dovoluje dne‰nímu náv‰tûvníku snad-

v bádání o evropsk˘ch muzeích v pﬁírodû. Je potû‰itel-

ãala okrajovû prezentovat na svûtov˘ch a velk˘ch v˘-

no porovnávat podobné jevy v rámci sousedních zemí

né, Ïe toto dílo celoevropského v˘znamu vychází právû

stavách, urãitého vrcholu dosáhl Artur Hazelius roku

a pﬁedev‰ím v rámci jednotliv˘ch euroregionÛ.

u nás, z pera pﬁedního ãeského odborníka. Na‰i pra-

1891 otevﬁením pr vního stálého muzea v pﬁírodû

PÛsobení muzeí v pﬁírodû na náv‰tûvníky má mno-

covníci muzeí v pﬁírodû, etnologové, památkáﬁi, ‰iroká

ve stockholmském Skansenu. Rychle následovala dal-

ho specifik a moÏností, které jsou nesrovnatelné

zájmová veﬁejnost a snad i nûkteré specializované tu-

‰í muzea, pﬁedev‰ím ve Skandinávii a Nûmecku. Ha-

s bûÏnou praxí ostatních zpﬁístupnûn˘ch památkov˘ch

ristické kanceláﬁe tak dostávají k dispozici základní

zeliova koncepce prezentování rolnick˘ch usedlostí

objektÛ. Muzea zahrnují velké mnoÏství objektÛ a prv-

pomÛcku k orientaci v tûchto muzeích a památkách li-

vãetnû rekonstrukce jejich pÛvodního pﬁírodního pro-

kÛ v nejrozmanitûj‰ích souvislostech, které nelze po-

dového stavitelství. Tato mimoﬁádná a obsáhlá publi-

stﬁedí byla roz‰íﬁena v norském Lillenhammaeru

chopit pﬁi jedné náv‰tûvû. Proto se náv‰tûvníci rádi vra-

kace, kterou lze povaÏovat za souhrnného encyklope-
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dického prÛvodce lidovou architekturou Evropy, mÛÏe
dobﬁe slouÏit i jako vynikající pomÛcka studentÛm pﬁí-

Poutní místa jihozápadní
Moravy

sám oznaãuje jako „místa zvlá‰tní zboÏnosti“, ãasto
v podobû kaplí a kapliãek, znám˘ch a ctûn˘ch pouze
v omezeném okruhu místních obyvatel.

slu‰n˘ch oborÛ. Lze doufat, Ïe pﬁispûje k vût‰í propagaci a poznání velk˘ch evropsk˘ch muzeí v pﬁírodû,

Jiﬁí âERN¯: Poutní místa jihozápadní Moravy. Mi-

a tím také k prohloubení zájmu o na‰e muzea, protoÏe

lostné sochy, obrazy a místa zvlá‰tní zboÏnosti, Nová

ta jsou spolu s ochranou lidové architektury stále na

tiskárna Pelhﬁimov, Pelhﬁimov 2005, ISBN 80-86559-

pokraji zájmu státu a památkové péãe. Svûtlou v˘jimku

-15-7, 302 s.

pﬁedstavuje pouze na‰e nejstar‰í instituce tohoto typu

Jedná se o publikaci, jeÏ sv˘m charakterem i struk-

v RoÏnovû pod Radho‰tûm, o které je zﬁizovatelem, te-

turou volnû navazuje na pﬁedchozí autorovu obdobnou

dy ministerstvem kultury, peãováno velmi vzornû.

práci zamûﬁenou na oblast âeskobudûjovicka a Novo-

Martin ZEMAN

Obr. 2. Obálka publikace Poutní místa jihozápadní Moravy.

Zrod nové tradice?

Závûrem se patﬁí podûkovat nakladatelství Baset

hradska. Kniha je tematicky rozdûlena na tﬁi oddíly.

za jeho mimoﬁádn˘ poãin. Lze mu jen pﬁát, aby vydaná

První, úvodní ãást obsahuje po teritoriálním vymezení

Forum urbes medii aevi I., Brno 2004, sborník pﬁí-

publikace byla rychle vyprodána a musely b˘t zaji‰Èo-

práce teoreticky pojaté kapitoly, v nichÏ se ãtenáﬁ mÛ-

spûvkÛ z konference FUMA konané 20. dubna 2002,

vány její dotisky. Nakladatelství, autorovi i evropské

Ïe srozumitelnou formou seznámit se základními reáli-

ISBN 80-239-2746-2; Forum urbes medii aevi II., Brno

odborné veﬁejnosti také pﬁeji vydání tohoto díla mini-

emi ze svûta katolické poutní tradice. Autor se pokou-

2005, sborník pﬁíspûvkÛ z konference FUMA konané

málnû v anglické verzi.

‰í objasnit fenomén poutí a vzniku poutních míst, dále

16.–18. dubna 2003, ISBN 80-903588-0-2.

Franti‰ek LEDVINKA

Obr. 1. Obálka publikace nakladatelství BASET, edice
Atlas památek: Jiﬁí LANGER: Evropská muzea v pﬁírodû.
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se v regionálním kontextu zab˘vá nejen otázkou zázrakÛ, studánek, pramenÛ a lázní, ale téÏ architekturou

Sborník Archaeologia historica, kter˘ b˘vá v˘sled-

poutních míst, a koneãnû i vlastními pﬁedmûty zboÏné

kem kaÏdoroãního setkávání (nejen) archeologÛ stﬁe-

úcty – milostn˘mi obrazy a sochami. Neménû zajímavé

dovûku a kter˘ patﬁí jiÏ neodmyslitelnû k základnímu

jsou pro ãtenáﬁe téÏ pasáÏe vûnované v˘voji jihomo-

fondu odborné literatury, má témûﬁ tﬁicetiletou tradici.

ravsk˘ch poutních míst od reformace po souãasnost.

V poslední dobû jsme svûdky vzniku nov˘ch, speciali-

Pro vût‰í pﬁehlednost autor sestavil klasifikaci tûchto

zovan˘ch konferencí. Jednu z nich poﬁádá od roku

míst podle jednotliv˘ch patrocinií (svatí, BoÏské osoby,

2002 spoleãnost Archaia Brno. Setkání jsou vûnována

Panna Maria).

problematice v˘zkumu mûst s dÛrazem na prameny

Druhá, obsahovû nejvût‰í a také hlavní ãást práce

hmotné kultury. Z pﬁíspûvkÛ, které na tûchto konferen-

je tvoﬁena encyklopedick˘m pﬁehledem dvou set po-

cích zaznûly, byly zatím pﬁipraveny dva kvalitní svazky

svátn˘ch míst z území Daãicka, Ivanãicka, Jihlavska,

sborníku, prozrazující i moderní grafickou úpravou ne-

Tﬁebíãska, Znojemska a Îìárska, vãetnû centra jiÏní

malé ambice vydavatelÛ. Otázkou zÛstává, zda bude

Moravy – mûsta Brna –, jimÏ patﬁila úcta vûﬁících. Hes-

nutné (a moÏné) i v budoucnu drÏet rytmus kaÏdoroã-

la jsou ﬁazena abecednû a mají jasnû danou strukturu.

ního vydání jednoho svazku, nicménû v kaÏdém pﬁípa-

Po úvodu, v nûmÏ se ãtenáﬁ struãnû seznamuje s po-

dû si lze pﬁát, pokud kolegÛm vydrÏí odhodlání, aby se

lohou místa, v˘znaãn˘mi sakrálními stavbami (kostely

z jiÏ uskuteãnûn˘ch setkání vyvinul zárodek nové tra-

a klá‰tery), s náboÏensk˘m ãi národnostním sloÏením

dice.

jednotliv˘ch lokalit, následuje popis poutních objektÛ

Z pr vní konference vy‰el v loÀském roce sborník,

v daném místû. K atraktivitû publikace bezesporu pﬁi-

z jehoÏ obsahu vyjímáme: L. GALU·KA: Historie a sou-

spívá i fakt, Ïe kaÏdé heslo je doprovozeno ãernobílou

ãasnost archeologick˘ch v˘zkumÛ ve Starém Mûstû,

fotografií, popﬁípadû téÏ autorovou kresbou uctívané-

s. 4–10. Nad struãn˘m shrnutím historie archeologic-

ho sakrálního pﬁedmûtu. V knize jsou uveﬁejnûny také

k˘ch v˘zkumÛ této v˘znamné lokality u Uherského

archivní snímky ãi poutní obrázky.

Hradi‰tû je moÏné se zamyslet nejen z hlediska jejich

Tﬁetí ãást má doplÀkov˘ charakter, zde je moÏné

mimoﬁádn˘ch v˘sledkÛ, ale i poznání, kolik plochy té-

seznámit se heslovitû s dal‰ími poutními místy, jeÏ

to vzácné lokality není dosud prokopáno nebo zniãe-

byla ve sféﬁe zájmu jihomoravsk˘ch poutníkÛ – s vy-

no a bylo by moÏné je v budoucnu chránit. J.

bran˘mi lokalitami na Moravû, ve Slezsku, v âe-

âIHÁKOVÁ: Archeologick˘ v˘zkum historického jádra

chách, Polsku, na Slovensku, ale zejména v soused-

Prahy – Strategie a dilema, s. 19–28. J. FROLÍK, M.

ním Rakousku vãetnû hlavního mûsta Vídnû.

TOMÁ·EK: Archeologická památková péãe v Kutné

Souãástí publikace je nejen soupis pramenÛ a litera-

Hoﬁe, s. 29–34. Autoﬁi vidí hlavní pﬁíãinu nepﬁíli‰ opti-

tury, ale téÏ kombinovan˘ rejstﬁík umoÏÀující snadnou

mistického obrazu situace v témûﬁ neexistující spolu-

orientaci v knize.

práci zainteresovan˘ch institucí a nefunkãnosti místní-

Jak autor v úvodu upozorÀuje, práce není a ani ne-

ho muzea. âlánek je ponûkud jednostrannû zamûﬁen

chce b˘t vûdeck˘m dílem, n˘brÏ snadno vyuÏitelnou

pouze na problematiku terénních archeologick˘ch v˘-

pﬁíruãkou s cílem podat základní informaci co moÏná

zkumÛ, jako by se tím téma archeologické památkové

nej‰ir‰ímu okruhu ãtenáﬁÛ. Jedná se vlastnû, ﬁeãeno

péãe zcela vyãerpalo. Velmi diskutabilní je návrh auto-

jeho slovy, o „církevní bedekr“, jenÏ má poslouÏit

rÛ na provádûní pﬁedstihového v˘zkumÛ parcel po zbo-

k pﬁedstavení problematiky církevních památek ‰ir‰í

ﬁen˘ch stﬁedovûk˘ch domech ohroÏen˘ch v budoucnu

laické veﬁejnosti. Hlavní pﬁínos práce je moÏno spatﬁo-

stavební aktivitou. Jeho cílem má b˘t provedení arche-

vat také v tom, Ïe na rozdíl od ostatních publikací vû-

ologického v˘zkumu bez ãasového tlaku na jedné stra-

novan˘ch poutní problematice v ãesk˘ch zemích se

nû a uvolnûní plochy pro potﬁeby stavebníka na stranû

ãtenáﬁ mÛÏe seznámit nejen s v˘znaãn˘mi a veﬁejnos-

druhé. Co kdyÏ ale budoucí stavebník nebude chtít vy-

ti známûj‰ími poutními místy, ale téÏ s lokalitami regi-

bagrovat celou plochu parcely? C. BUSKO: Archeologia

onálního ãi mikroregionálního v˘znamu, které autor

lokacyjnego Wroclawia, s. 35–45. Dobr˘, velmi struãn˘
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pﬁehled v˘sledkÛ v˘zkumu poãátkÛ Starého Mûsta.

Keller des 13. Jahrhunderts in der Stadtwüstung Nie-

míst a jejich nespoãetné reprodukce oÏívají archaic-

V mnoha aspektech nám mÛÏe b˘t wroclavsk˘ pﬁístup

nover, s. 184–201. Polohy odkr yt˘ch sklepÛ v zadní

kou estetikou panenteistickou.

vzorem (napﬁíklad pﬁi propojení archeologického a sta-

ãásti parcel zaniklého mûsta Nienover z 13. století

vebnû-historického prÛzkumu). V. KA·PAR: Co mohou

ukazují na vliv severozápadního Nûmecka.
Michal TRYML

oãekávat archeologové na Novém Mûstû praÏském na
poãátku nového tisíciletí?, s. 46–56. P. HOLUB, V.

vrhována. KaÏd˘ obraz Boha a kaÏd˘ obraz Nejsvûtûj‰í
Trojice byl v‰ak vÏdy obrazem pravého Boha, neboÈ byl

KOLA¤ÍK, P. KOVÁâIK, D. MERTA, M. PE·KA, R.
PROCHÁZKA, D. ZAPLETALOVÁ, A. ZÒBEK: Systematic-

Zobrazení Svaté Trojice byla bûhem staletí oficiálnû
uznávána, eventuálnû jen tolerována, ov‰em také za-

vytvoﬁen jen podle ospravedlÀující lidské pﬁedstavy.

P u b l i k a c e S v a t á Tr o j i c e

k˘ archeologick˘ v˘zkum mûsta Brna. Pﬁehled archeo-

V této publikaci je BÛh Jsoucí v obrazu pﬁedstaven
jen v nûkolika vybran˘ch podobách. Útl˘ prvopis v ães-

logické ãinnosti v Brnû od druhé poloviny 19. století

Vítûzslav ·TAJNOCHR: Svatá Trojice. Uãení o Bohu

ké literatuﬁe neobsahuje víc, neÏ pouh˘ náznak ob‰ír-

do souãasnosti. Od roku 2002 garantuje provádûní

v Trojici a v˘voj zobrazení – Úcta k Nejsvûtûj‰í Trojici

ného tématu. Uãení o Bohu v Trojici je tisícinásobnû

záchrann˘ch v˘zkumÛ na území mûstské památkové

a poutní místa – Katalog ze sbírek Slováckého muzea

objemnûj‰í. Vyobrazení Svaté Trojice jsou nespoãetná.

rezervace spoleãnost Archaia Brno. V textu je apelo-

v Uherském Hradi‰ti, Uherské Hradi‰tû 2005, 100 s.,

Trojiãní ikonografie je nevyãerpatelnû ko‰atá. Nejsvû-

váno na propojení se stavebnû-historick˘m prÛzku-

155 vyobrazení. ISBN 80-86185-44-3.

tûj‰í Trojici jsou zasvûceny tisíce kostelÛ, kaplí, oltáﬁÛ.

mem. I pro nearcheology mÛÏe b˘t zajímavá uvedená
metodika a literatura.

Publikace reflektuje scénáﬁ v˘stavy realizované ve
Slováckém muzeu v Uherském Hradi‰ti (kvûten – ﬁíjen

Historická poutní místa se poãítají na stovky. ¤ada
poutních míst ov‰em zanikla.

Druh˘ roãník konference (2003) byl vûnován v po-

2005), pod titulem Nejsvûtûj‰í Trojice – V˘stava ze sbí-

Devoãní obrazy, sochy, plastiky, reliéfy specifické

slední dobû ãasto frekventovanému tématu ãeské ar-

rek Slováckého muzea v Uherském Hradi‰ti (komisaﬁ

ikonografie, vût‰inou tzv. zázraãné a milostné, byly

cheologie stﬁedovûku – nezdûné obytné architektuﬁe

v˘stavy PhDr. Ludmila Tarcalová, autor v˘stavy PhDr. Ví-

uctívány v poutních kostelech a kaplích aneb privilego-

ran˘ch mûst a jejímu vztahu ke zástavbû zdûné. Sbor-

tûzslav ·tajnochr, Ph.D.).

van˘ch svatyních zasvûcen˘ch Nejsvûtûj‰í Trojici (s pri-

ník obsahující vût‰inu pﬁednesen˘ch pﬁíspûvkÛ vy‰el

Moderní teologie preferuje pojem Tﬁi Jsoucí Bohem

vilegovan˘mi oltáﬁi), nav‰tûvovan˘ch zvlá‰tû o Svátku

s úvodním slovem J. KLÁP·Tù v nedávné dobû. Z ob-

pﬁed historick˘m pojmem Nejsvûtûj‰í Trojice. Tﬁi Jsoucí

Nejsvûtûj‰í Trojice, o první nedûli po Svatém Duchu.

sahu: WOLFGANG SCHWABENICKY: Grubenhäuser und

Bohem, Tﬁi Jsoucí ve vlastním bytí BoÏím pﬁedstavují

Svátek Nejsvûtûj‰í Trojice ustanovil roku 1334

ebenerdige Häuser in der wüsten Bergstadt Bleiberg

tzv. imanentní Trojici. BoÏí Osoby, Otec, Syn, Duch Sva-

Jan XXII. pro celou církev.

bei Sachsenburg (Stadt Frankenberg/Sa.), s. 6–15.

t˘ pﬁedstavují tzv. ekonomickou Trojici (z ﬁeckého oikos

Kromû autentick˘ch zázraãn˘ch a milostn˘ch obra-

Podoba zaniklého hornického mûsteãka vystavûného

= dÛm), bezprostﬁednû pÛsobící v církvi, tvoﬁící dûjiny

zÛ, soch, plastik, reliéfÛ poutních kostelÛ a kaplí, do-

v druhé polovinû 13. století se je‰tû v tomto století

spásy.

sud Ïiv˘ch i zanikl˘ch, je v katalogu uvedena celá ﬁada

zmûnila. Zahloubené objekty interpretované jako sa-

K v˘povûdím o Bohu ov‰em náleÏí i ve‰kerá zobra-

reprodukcí autentick˘ch vyobrazení, ‰íﬁících svátost-

mostatné obytné prostory byly zasypány, aby udûlaly

zení Tﬁí Jsoucích Bohem, zobrazení Nejsvûtûj‰í Trojice.

nou mohutnost Nejsvûtûj‰í Trojice mezi boÏím lidem,

místo pro v˘stavbu pﬁízemních staveb. F. LÖBBECKE:

Konkrétním vyobrazením se zab˘vá ikonografie. Trojiã-

reprodukcí malíﬁsk˘ch, grafick˘ch, ﬁezbáﬁsk˘ch, kame-

Hochmittelalterliche Holz-Stein-Bauten in Südwest-

ní ikonografie patﬁí k nejobtíÏnûj‰ím oborÛm estetiky

nick˘ch (mimo jiné charakteristick˘ch obrázkÛ malova-

deutschland und der Nordschweiz, s. 16–25. Struãn˘

sakrálního umûní; uãení o Bohu v Trojici patﬁí k nejob-

n˘ch na skle a svat˘ch obrázkÛ, ãasto s modlitbami

pﬁehled smí‰ené zástavby mûstsk˘ch parcel ve zmí-

tíÏnûj‰ím oborÛm teologie.

k Nejsvûtûj‰í Trojici). Zcela specifické jsou kategorie

nûn˘ch regionech. M. KIECO≈, M. ZEZULA: Dﬁevohlinitá stavba v Opavû ve stﬁedovûku, s. 26–43. Katalog

Reflexí v˘povûdí o podobû Trojice se zab˘vá ikonologie.

trojiãních morov˘ch obrazÛ a soch (napﬁíklad trojiãní
morové sloupy), votivních obrazÛ a soch, epitafÛ, pro-

opavsk˘ch nálezÛ dﬁevûn˘ch nebo dﬁevohlinit˘ch do-

Konkrétní vyobrazení Trojice se oznaãuje jako Svatá

cesních soch, trojiãních znamení kostelÛ, domovních

mÛ doprovázen˘ struãn˘m shrnutím. P. HOLUB,

Trojice, k odli‰ení od imanentní Trojice – Nejsvûtûj‰í

zá‰tit, domácích devoãních obrázkÛ, so‰ek, reliéfÛ

V. KOLA¤ÍK, D. MERTA, M. PE·KA, D. ZAPLETALOVÁ,

Trojice jedineãné ve vlastním bytí. BoÏí lid se modlí ke

(skﬁíÀové obrazy, lamelové obrazy), osobních devocio-

A. ZÒBEK: Ke stavu poznání nezdûné mû‰Èanské ar-

Svaté Trojici, tj. k Trojici konkrétní podoby, prostﬁed-

nálií (mimo jiné svátostky, trojiãní znamení, phylacte-

chitektury vrcholnû stﬁedovûkého Brna. Po první ãásti

nictvím konkrétní pﬁedstavy, prostﬁednictvím konkrét-

ria, devoãní tiskoviny).

obsahující zhodnocení souãasného stavu poznání

ního vyobrazení.

Uvedena je ov‰em i celá ﬁada vyobrazení Svaté Tro-

(s. 44–71) následuje katalog suterénÛ dﬁevohlinit˘ch

BÛh v Trojici není jen biblick˘ BÛh zjeven˘ BoÏím

jice pocházejících z bûÏn˘ch svûtsk˘ch kostelÛ a kaplí,

staveb zahrnující 37 objektÛ prozkouman˘ch v letech

Slovem, není jen BÛh slaven˘ ve m‰i (kaÏdá m‰e sva-

ãi klá‰terních kostelÛ, zasvûcen˘ch Nejsvûtûj‰í Trojici,

1996–2002 (s. 72–101). L. KAISER, P. KOâÁR,

tá slaví zároveÀ Boha v Trojici; kaÏd˘ Den Pánû je zá-

ale i jiného zasvûcení, které nemají privilegium poutní

K. POSTRÁNECKÁ, R. ·IROK¯: PoÏárem zanikl˘ stﬁe-

roveÀ dnem Nejsvûtûj‰í Trojice), v kaÏdé poboÏnosti,

svatynû ãi privilegovan˘ oltáﬁ.

dovûk˘ objekt ve Smetanovû ulici ve Starém Plzenci,

v individuální modlitbû, v oslovení v konkrétní potﬁebû,

V publikaci jsou uvedeny i snímky nûkter˘ch pozo-

s. 102–117. R. BLÁHA: „Zemnice“ v Hradci Králové.

v intimní kontemplaci, ãi stravující mystické vizi, není

ruhodn˘ch exteriérÛ trojiãních poutních areálÛ a nû-

Dosavadní stav poznání, s. 118–124. P. HEJHAL,

jen akademick˘ BÛh imanentní, jsoucí ve vlastním bytí,

které pﬁíznaãné triadické pÛdorysy trojiãních svatyní.

P. HRUB¯: Dﬁevûná architektura 13. století v Jihlavû,

jen interpretovan˘ BÛh delikátních teologick˘ch anal˘z

¤ada pÛvodnû devoãních vyobrazení Svaté Trojice

Pelhﬁimovû a Humpolci, s. 126–147. P. JU¤INA: Pﬁed-

ãi monumentálních syntéz. BÛh Jsoucí v Trojici je pﬁe-

má dnes pouze galerijní ãi muzejní hodnotu; uvedena

lokaãní zástavba v Klimentské ulici na Novém Mûstû

dev‰ím BÛh konkrétní, osobní, Ïivû pﬁítomn˘ v mysli,

jsou nûkterá proslulá díla velk˘ch mistrÛ. Pozoruhod-

praÏském, s. 148–156. PﬁedbûÏná publikace dvou roz-

Ïivû pociÈovan˘ ve smyslech, a neobyãejnû Ïivû spat-

né jsou napﬁíklad in fondo dochované stﬁedovûké kﬁíd-

mûrn˘ch sklepÛ o rozmûrech 35 a 43 m2. Z nadzemní

ﬁovan˘ v obraznosti – aneb BÛh jsoucí v obrazu.

lové oltáﬁe.

konstrukce objektÛ se dochovaly mohutné sloupové já-

Boha jsoucího v obrazu po vûky tﬁíbila umûlecká

DÛleÏit˘m pramenem poznání trojiãní ikonografie

my. Objekty pocházejí z pr vní poloviny 12. století.

imaginace. BÛh jsoucí v obrazu pak dotváﬁel nekoneã-

jsou také velmi poãetné iluminace kodexÛ a jiné kniÏ-

J. âIHÁKOVÁ: Sklep hrázdûného domu 14. století v Ne-

nou podobu Boha v pﬁirozen˘ch lidsk˘ch dimenzích.

ní ilustrace, zpravidla doprovázející trinitární texty.

rudovû ulici ã. p. 211 na Malé Stranû, s. 158–164. Za-

Nikoliv jen Boha absolutního, nepoznatelného, vzdále-

Bohatství trojiãní ikonografie zavr‰ují nûkteré vybra-

jímav˘ problém prostorového vztahu sklepa a nadzem-

ného; zahalenou transcendenci, nepojmenovanou pﬁí-

né v‰ední reálie s vyobrazením Svaté Trojice ãi Zname-

ní stavby, ale i skvûlá ukázka toho, co lze vyãíst ze

ãinu, nevyhnutelné fatum.

ním Nejsvûtûj‰í Trojice.

skromn˘ch stop v terénu. P. KOS: K moravsk˘m lo-

V tomto smyslu je BÛh v obrazu vskutku pﬁítomen;

Reprodukce vyobrazení Svaté Trojice, v publikaci ﬁa-

chÛm, s. 166–183. Shrnutí problematiky. T. KUNTZEL:

legendární zázraãné obrazy Svaté Trojice poutních

zené v kapitolách podle ikonografie, doprovázejí texty
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ODBORN¯CH
âASOPISÒ
Zlat˘ ﬁez 2005/27
Oscar NIEMEYER: Rozhovor, s. 10–17.
Rozhovor pﬁeti‰tûn˘ z publikace Serpentine Gallery
u pﬁíleÏitosti vytvoﬁení Niemayerova pavilonu pro tuto
galerii. Nedot˘ká se v‰ak pouze tohoto projektu, ale
i jeho dal‰í tvorby a názorÛ na architekturu obecnû.
Jana TICHÁ: Le Corbusier: Appartement Beistegui:
mûstsk˘ pavilon / pavillion urbaine, s. 18–23.
âlánek o Corbusierovû zahradním pavilonu z roku
1931 na stﬁe‰e jednoho z domÛ na Champs Elysées.
Jedná se o tﬁípatrovou nástavbu na ‰estipatrovém domû, s rozsáhl˘mi venkovními zahradami a peãlivû inscenovan˘m v˘hledem na mûsto. Doplnûno fotografiemi a pÛdorysy.
Ivan MARGOLIUS: Jean Prouvé: Prefabrikované domy, s. 32–39.
Profil francouzského inÏen˘ra, konstruktéra, designéra a architekta shrnuje jeho projekty prefabrikova1

n˘ch domÛ a pﬁedstavuje je na fotografiích.
Jaromír KREJCAR: âeskoslovensk˘ pavilon na svûtové v˘stavû v PaﬁíÏi 1937, s. 46–49.

osvûtlující v˘voj zobrazení Svaté Trojice inspirovan˘

s malbou Svaté Trojice ve Slávû a unikátní lamelov˘

âlánek pﬁipomíná historii vzniku úspû‰ného Krejca-

uãením o Bohu v Trojici a osvûtlující v˘voj úcty k Nej-

obrázek se Svatou Trojicí ve Slávû, Kristem Spasite-

rova pavilonu a pﬁedstavuje jej na fotografiích a pÛdo-

svûtûj‰í Trojici v pﬁehledu nûkter ˘ch domácích a za-

lem a Svatou Barborou, sestaven˘ z kolorovan˘ch gra-

rysech.

hraniãních poutních míst.

fik; pﬁi specifickém zpÛsobu nahlíÏení se vyobrazení

Katalog vyobrazení pÛvabn˘ch trojiãních reálií ze

prostupují a promûÀují, obraz oÏívá.

Architekt 2005/6–7

sbírek Slováckého muzea v Uherském Hradi‰ti, repro-

Vyobrazení Korunování Panny Marie Svatou Trojicí

Petr ZÁZVORKA: Sklenûné paláce na úsvitu moder-

dukovan˘ch v barevné pﬁíloze, pﬁedstavuje dvû desítky

ve Slávû z muzejní sbírky jsou rovnûÏ poãetná; oficiál-

ní doby. Z historie konstrukcí a fasád v˘stavních pavi-

sbírkov˘ch kusÛ. Pro titul katalogu jsme vybrali jeden

nû aprobované zobrazení Nejsvûtûj‰í Trojice ve Slávû

lonÛ, tematická pﬁíloha.

ze skvostÛ muzejní kolekce, unikátní obraz Boha tﬁí

reprezentuje i Korunování Panny Marie Svatou Trojicí

âlánek o svûtov˘ch v˘stavách od Lond˘nské v roce

tváﬁí (viz obr.), dílo regionálního malíﬁe Franti‰ka Hány

ve Slávû. Jeden z obrázkÛ na skle sbírky byl namalován

1851 aÏ po praÏskou Jubilejní ãeskoslovanskou v˘-

(1804–1877). Hánovy olejomalby vzbudily pozornost

podle oficiálního oltáﬁního obrazu Norberta Pokorného

stavu z roku 1891 a o v˘voji pavilonÛ a promûnách

ﬁady badatelÛ. Z regionu pocházejí celkem tﬁi vzácná vy-

v kostele Nejsvûtûj‰í Trojice v Îatãanech. Kuriózním dí-

technologií vyuÏívan˘ch pﬁi jejich konstrukci.

obrazení Boha tﬁí tváﬁí, dvû olejomalby Hánovy a jeden

lem je oboustrann˘ devoãní obraz s olejomalbami Fran-

obrázek malovan˘ na skle. Pozoruhodná je kolekce de-

ti‰ka Hány a Josefa Hány (1842–1917); Josef na tom-

voãních obrázkÛ z rakouské svatynû Nejsvûtûj‰í Trojice

to obrazu citoval námût Franti‰ka realizovan˘ na

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ tradiãní soutûÏe je stûÏejním

na Sonntagsbergu, dokládající úãast poutníkÛ regionu

dal‰ím obrazu pocházejícím z Jalubí. Vzácná je zlacená

tématem tohoto ãísla. V kategorii Rekonstrukce byla

ve vzdáleném poutním místû. Dvû kolorované grafiky

procesní socha Korunování Panny Marie Svatou Trojicí

ocenûna obnova správní budovy ã. 21 – „BaÈova mra-

a dva obrázky malované na skle dokládající i specific-

ve Slávû, profesní ﬁezbáﬁská práce, nepochybnû urãe-

kodrapu“ – na sídlo Zlínského kraje a FÚ ve Zlínû

kou úctu ke Svaté Trojici Sonntagsbergské v regionu.

ná k procesí k Nejsvûtûj‰í Trojici.

a rekonstrukce kostela sv. Anny v Praze. V kategorii

Grand Prix Obce architektÛ 2005. 12. roãník soutûÏe o realizaci roku v âeské republice, s. 6–41.

Frekvence oficiálnû aprobovaného typu zobrazení

Devoãní tiskovina s textem modliteb a vyobrazením

Nejsvûtûj‰í Trojice ve Slávû se pﬁirozenû projevila

Svaté Trojice ve Svaté Rodinû je charakteristickou de-

i v poãtu dochovan˘ch muzejních kusÛ. Nejstar‰ím

vocionálií uÏívanou zvlá‰tû Ïenami v potﬁebû vypro‰ení

Zdenûk ÎILKA / Nûmec Îilka architekti AR 18: Re-

exempláﬁem kolekce je oltáﬁní nástavec anonymního

zá‰tity rodiny ve Jménu Svaté Trojice ve Svaté Rodinû.

konstrukce paláce Beethoven v Praze na Malé Stranû,

pÛvodu z poslední tﬁetiny 18. století se Svatou Trojicí

Interiér získala ocenûní instalace v˘stavy Pﬁíbûh PraÏského hradu.

s. 69–72.

ve Slávû a Svat˘mi ·ebastiánem a Floriánem, mimo ji-

Publikaci moÏno objednat na adrese: Slovácké mu-

Autorská zpráva o rekonstrukci klasicistního domu

né dokládající úctu k Nejsvûtûj‰í Trojici a Svat˘m Pa-

zeum v Uherském Hradi‰ti, Smetanovy sady 179,

s barokní fasádou ãp. 285 U Zlatého a bílého jedno-

tronÛm v dobách morov˘ch. Monumentální skﬁíÀov˘

686 01 Uherské Hradi‰tû, info@slovackemuzeum.cz

roÏce, doplnûná fotografiemi a plány. Zámûrem inves-

devoãní obraz, olejomalba Franti‰ka Hány, je reprodukcí Svaté Trojice ·vaﬁecké (reprodukce Svaté Trojice
·vaﬁecké patﬁí k nejznámûj‰ím a nejroz‰íﬁenûj‰ím vyobrazením Svaté Trojice ve Slávû v ãesk˘ch zemích po
roce 1857). V katalogu jsou dále uvedeny dva obrázky

tora bylo nejen rehabilitovat bytovou funkci zanedbané-

Obr. 1 Titulní vyobrazení publikace BÛh tﬁí tváﬁí se Znamením Nejsvûtûj‰í Trojice, devoãní obraz, Franti‰ek Hána
(1804–1877). Olej na plátnû, 64 x 80 cm. (Slovácké muzeum v Uherském Hradi‰ti)

ho objektu, ale téÏ zachovat jeho kulturnûhistorické
hodnoty. Tomu odpovídalo projektové ﬁe‰ení zamûﬁené
na úzkou koordinaci s restaurátorsk˘mi zámûr y. Na
zprávu navazuje recenze Milo‰e Solaﬁe Hodnû chvály

malované na skle, torzo reliéfního skﬁíÀového obrazu,

a jedna v˘tka, v níÏ se konstatuje, Ïe v mnoha ohle-

sériová ﬁezbáﬁská práce, stupavsk˘ vinaﬁsk˘ dÏbánek

dech chvályhodná obnova domu je pokaÏena vestav-
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bou, umístûnou do druhého podlaÏí mansardové stﬁe-

plavené Invalidovny, budování stálé architektonické

informací vycházející pﬁedev‰ím z archivních pramenÛ

chy pﬁes nesouhlas památkového ústavu.

expozice, o smûﬁování Klubu Za starou Prahu a jeho

a historick˘ch plánÛ o podobû a v˘voji v˘chodosárského

Cenû za novostavbu v historickém prostﬁedí.

hradu a pozdûji francouzské Vaubanem opevnûné pev-

Praha 2005! – Praha 2055? Memorandum k regeneraci praÏské památkové rezervace, s. 100–101.
Text memoranda Spoleãnosti pro tr vale udrÏiteln˘
rozvoj a Obce architektÛ je doplnûn zprávou o semináﬁi
V˘boru pro vzdûlávání, vûdu, kulturu a lidská práva Se-

Václav JANDÁâEK: Nalezen˘ detail konstrukce. Zá-

nosti. PﬁestoÏe hrad existoval jiÏ ve 12. století, nejstar‰í informace o jeho podobû i nepoãetné ãásti dne‰ní zﬁí-

klopové prkno, s. 55.
7. (a poslední) ãást seriálu o skuteãn˘ch dochovan˘ch detailech nebo ãástech stavby.

ceniny pocházejí aÏ z pozdního stﬁedovûku. V pﬁípadû
ravelínu i bastionového opevnûní z let 1574–1588 au-

nátu Parlamentu âR, kter˘ se na podnût memoranda

Klaus SPECHTENHAUSER: Jaromír Krejcar, s. 62– 64.

tor uvádí, Ïe se patrnû jedná o nejstar‰í dochovanou

konal 6. ãervna v hlavním sále Vald‰tejnského paláce,

Profil jedné z nejdÛleÏitûj‰ích osobností ãeské mo-

stavbu svého druhu na nûmeckém území.

a hlavními závûry semináﬁe.
Václav JANDÁâEK: Nalezen˘ detail konstrukce.

derní architektury ve 20. a 30. letech 20. století, pﬁeti‰tûn˘ z ãasopisu Architekt ã. 10 z roku 2000.

Hﬁeb, hﬁebík a vrut, s. 107.
6. ãást seriálu o skuteãn˘ch dochovan˘ch detailech nebo ãástech stavby.
Mar tin STRAKO·: K v˘roãí v˘znamné instituce.
Státní regulaãní komise pro hlavní mûsto Prahu a okolí, s. 108–109.

Romuald RADACKI: Die Fürstenburg in Rügenwalde/Pommern.

Polnische

Forschungsergebnisse,

s. 93–106. Sumarizace vûdomostí o jednom z nejlépe

Urbanismus a územní rozvoj
2005/3
Miloslav KONVIâKA: Tvorba mûstského interiéru,
s. 5–7.

dochovan˘ch kníÏecích hradÛ Pomoﬁanského kníÏectví
(dnes Darlowo, Polsko). Jedná se o v lokálním kontextu dosti v˘jimeãnou pravidelnou ãtverhrannou dispozici s vystupující ãtverhrannou vûÏí, vzniklou ve tﬁech

Teoretick˘ ãlánek o tvorbû mûstského prostﬁedí, au-

stavebních fázích v období od druhé poloviny 14. do

Pﬁipomínka 85. v˘roãí vzniku Státní regulaãní ko-

tor se v nûm zab˘vá souãasn˘m stavem mûstské zá-

poãátku 15. století. Pﬁevaha ãtverhrann˘ch dispozic

mise, jejího sloÏení, v˘znamnûj‰ích ãlenÛ, jejích zá-

stavby, funkcí dopravy, moÏn˘m pojetím a jednotliv˘mi

ve v˘chodoevropsk˘ch zemích (mínûna je v‰ak zjevnû

kladních úkolÛ a ãinností. V ãlánku jsou zmínûny v˘-

v˘razov˘mi prvky ﬁe‰ení mûstského interiéru. Informuje

severov˘chodní Evropa) je dle názoru R. Radackého

znamnûj‰í soutûÏe, které komise vypsala, a debaty

o v˘uce tvorby mûstského interiéru na Fakultû architek-

spontánním v˘sledkem aplikace jednoduchého sta-

o oprávnûnosti její existence. Komise zanikla v roce

tury VUT v Brnû. Graficky je doplnûn urbanistickou stu-

vebního programu pﬁedev‰ím v níÏinách. Hrad v Darlo-

1939.

dií vyuÏití b˘valého pivovaru u radnice v Brnû-¤eãkovi-

wû povaÏuje autor téÏ za vzor pro stavbu dánského

cích (diplomová práce E. Simotové-Holeãkové), na jehoÏ

královského hradu Krogen v Helsingöru.

Jan PE·TA: Stranou pozornosti. Unikátní vodní ml˘n
ve Vepﬁku, s. 110–111.

území se nachází ﬁada historicky cenn˘ch objektÛ.

Dankwart LEISTIKOW: Die Beschreibung der Trifels-

V rubrice OhroÏená stavba upozorÀuje autor na pa-

Vítûzslav KUTA, Franti‰ek KUDA, Jaroslav SEDLEC-

kapelle durch Joseph Freiherr von Laßberg 1786,

mátkovû mimoﬁádnû hodnotn˘, intaktnû dochovan˘

K¯: âerná louka – první pováleãn˘ brownfield v Ostra-

1829, s. 107–115. Detailní zhodnocení popisu v˘-

areál ml˘na, kter ˘ dosud není památkovû chránûn.

vû, s. 11–15.

znamné románské kaple na Trifelsu z konce 18. stole-

Areál sestává ze ãtyﬁ hodnotn˘ch budov, uzavírajících

Autoﬁi se zab˘vají specifickou problematikou ostrav-

tí, kter˘ nebyl doposud plnû docenûn a vyuÏit, aãkoli je

nepravideln˘ dvÛr. PÛvodnû je gotick˘, s klasicistní pﬁe-

ského mûstského centra, které se vyvinulo pod tla-

dÛvûr yhodn˘m zdrojem informací i pr vním detailním

stavbou a posléze s celkovou eklektickou pﬁestavbou

kem tûÏby uhlí ve tﬁi oddûlené obytné sektory. S tímto

popisem svatynû. Z popisu vypl˘vá, Ïe více jak sto let

z poãátku 20. století. Ve vzácné úplnosti je v budovû

dûdictvím se mûsto dosud bolestivû vyrovnává. V˘voj

staré a stále je‰tû obãas oÏivované pﬁedstavy o patro-

ml˘nice dochováno technologické zaﬁízení z 19. stole-

demonstrují na osudu plochy zvané âerná louka od

vé kapli na Trifelsu neodpovídají realitû.

tí. Cel˘ areál je dlouhodobû v havarijním stavu, ml˘n

pr vní poloviny 20. století do souãasnosti. âlánek je

Rubrika Instituce pﬁedstavuje Residenzen-Komission

zÛstal od 50. let 20. století bez vyuÏití a chátral, hrozí

doplnûn historick˘mi i souãasn˘mi fotografiemi, územ-

der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen/ Arbeit-

jeho fyzick˘ zánik. ProtoÏe není památkovû chránûn,

ním plánem mûsta Ostravy a regulaãním plánem zóny

stelle Kiel – c/o Historisches Seminar der Christian-

není moÏná finanãní dotace na jeho záchranu.

jeho historického jádra.

Albrechts-Universität Kiel, v rubrice V˘stavy je referová-

Návrh zákona o územním plánování a stavebním ﬁá-

Architekt 2005/8
Marek a ·tûpán CHALUPOVI / D.U.M. Architekti:
Toalety pro náv‰tûvníky zámku Orlík nad Vltavou,
s. 18–21.

no o v˘stavû Von Kaisers Gnaden – 800 Jahre Pfalz-Ne-

du (stavební zákon) schválen˘ usnesením vlády âR ze

uburg v Neuburgu an der Donau. V rubrice Zprávy je

dne 25. kvûtna 2005 ã. 609, zvlá‰tní pﬁíloha ãasopi-

zaﬁazen redakcí k diskusi text o v˘sledcích povrchové-

su Urbanismus a územní rozvoj.

ho prÛzkumu hradu Siegburg, leÏícího jiÏnû od Stuttgar-

Pﬁíloha obsahuje úvodní slovo ministra R. Martín-

tu, z pera Thomase TRITSCHLERA (s. 120–123), dále

Autorská zpráva s fotografiemi.

ka, usnesení vlády z 25. 5. 2005, zkrácen˘ text pﬁed-

pak diskusní pﬁíspûvek k ãlánku P. KLÖPPELA, publiko-

Obytn˘ dÛm Nad Závûrkou, Praha-Bﬁevnov. J. Cigler,

kládací zprávy, znûní stavebního zákona a dÛvodovou

vaného v Burgen und Schlösser 4/2004, o interpretaci

zprávu.

rytiny M. Meriana (s. 124–126). Lorenz FRANK v jeho

M. Elich, J. Hofman, W. Krãíková, J. B. Novotn˘, T. Par-

Blanka KYNâLOVÁ

donová, M. Trejtnarová, J. Brajerová, O. Hrozinka,
A. Morávek / AIM, CMC, s. 26–28.

rámci odmítá ztotoÏnûní vyobrazeného mûsta s Berncastelem a dokládá, Ïe se skuteãnû jedná o Welmich

Autorská zpráva s fotografiemi a plány o domu v ro-

am Rhein. Poslední text (s. 127–129), jehoÏ autorem

hové proluce v bezprostﬁední návaznosti na dva byto-

Burgen und Schlösser

vé domy ze zaãátku minulého století.

Nûmecko

Na téma navazuje na s. 29 recenze Poslední v ﬁadû

je Heiko LAß, informuje o truchlivém stavu v˘znamného zámku Rathsfeld. V rubrice Sdûlení je upozornûno
na dal‰í roãník komerãního Semináﬁe pro v˘zkum hra-

od Jaroslava Wertiga, podle kterého dÛm pÛsobí logic-

Burgen und Schlösser, 46. Jahrgang, Heft 2/2005.

dÛ, kter ˘ J. Zeune tentokráte organizuje na dolnof-

ky a tradiãnû, „normálnost“ je jeho silnou stránkou.

Zeitschrift für Burgenforschung und Denkmalpflege.

ranckém hradû Salzburgu.

Diskutabilní je vztah mezi hlavními hmotami domu,

Europäisches Burgeninstitut – Einrichtung der Deu-

âíslo dále obsahuje rubriky Památky ohroÏeny – pa-

ocelovou konstrukcí pergoly a prosklenou schodi‰Èo-

tschen Burgenvereinigung. ISSN 0007-6201, 60 s.

mátky zachránûny (informace o konkrétních kauzách

vou vûÏí. DÛm je dÛstojn˘m partnerem pﬁi spoluvytvá-

s obr. Hlavní ãlánky jsou opatﬁeny struãn˘m anglick˘m

podané podle spolkov˘ch zemí) a Recenze (celkem re-

ﬁení obrazu mûsta.

souhrnem.

cenzováno sedm titulÛ).

Jiﬁí HORSK¯: Inter view s Karlem Ksandrem, námûstkem generálního ﬁeditele NTM, s. 52.

Rubrika âlánky

Tomá‰ DURDÍK

Stefan ULRICH: Die Baugeschichte der Homburg

Rozhovor o restrukturalizaci oddûlení architektury

(Hohenburg) von ihrer Gründung bis zur Zeit der fran-

a stavitelství, o vysou‰ení jeho archivních fondÛ ze za-

zösischen Reunion (1146 bis 1679), s. 82–92. Pﬁehled
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RESUMÉ
Zusammenfassung

Mumie noch ein modernisierter Klon herauskommen,

Technologien der heutigen Zeit erweist sich als zu

sondern ein lebensfähiger, ursprünglicher Organismus,

kostspielig und unfinanzierbar. Ihre annähernde

für den der Denkmalstatus zu einem mit Stolz

Imitation mittels vorhanden kostengünstigeren

getragenen Schmuckstück und nicht zum Klotz am

Technik- und Herstellungsverfahren fällt selten gut

Bein wird.

aus, da sie Veränderungen im gestalterischen
Ausdruck der Bauten mit sich bringt.
An drei Beispielen für die Rehabilitation wertvoller

Der Lucerna-Palast und seine derzeitigen Probleme

Drei gut rehabilitierte Nachkriegsbauten

Bauten aus den 60er bis 80er Jahren (Institut für

Kateﬁina BEâKOVÁ

Rostislav ·VÁCHA

Makromolekularmedizin der Akademie der Wissenschaften der âR in Prag, Staatliches Forschungs-

Eins der bedeutenden Prager Kulturdenkmäler des

Die tschechische Denkmalpflege war mit ihrem

institut für Textil in Liberec und das âKD-Gebäude in

20. Jahrhunderts ist der berühmte Lucerna-Palast.

Interesse an der Architektur des 20. Jahrhunderts

Prag Na MÛstku) wird im Text nachgewiesen, dass die

In seinen Mauern haben sich historische Ereignisse

früher einmal den Nachbarländern voraus. Sofern ich

Situation nicht ausweglos ist und dass immer noch

abgespielt, hier fanden und finden immer noch

weiß, wurden die ersten Bauten aus der Epoche von

Hoffnung besteht, aus dem Architekturfond dieser

glanzvolle Kulturveranstaltungen statt, der große

Modernismus und Kubismus schon um die Mitte der

Epoche allerhand Wertvolles zu erhalten.

Lucerna-Saal ist im wahrsten Sinne des Wortes

50er Jahre des 20. Jahrhunderts staatlicherseits

Kultstätte der Pop-Music. Ein breites Spektrum aus

unter Denkmalschutz gestellt, im folgenden Jahrzehnt

Kultur und Kommerz, ergänzt durch ein originelles

waren dann die ersten funktionalistischen Bauten an

Die Handels- und Gewerbekammer in Opava

Gastronomie-Angebot – das ist das Idealbild der

der Reihe. Mit den theoretischen Problemen, die sich

– der Palast Emma

Lucerna, wie wir es am liebsten hätten. Möglicher-

aus der Erklärung relativ junger Bauwerke zu

Eva KRâMA¤OVÁ

weise bemerkt ein Besucher auf den ersten Blick

Kulturdenkmälern ergaben sowie mit praktischen

überhaupt kein Problem, in der Passage ist ein Laden

Fragen ihres Schutzes befasste sich 1970 die

neben dem anderen, das Kulturangebot ist verlockend.

bekannte Brünner Konferenz über dieses Thema; bald

Gewerbekammer in Opava (heute Städtisches

Ein zweiter und dritter Blick vermittelt aber schon ganz

darauf fand auch in Prag eine derartige Aktion statt.

Kulturhaus „Petr Bezruã“ ist in den Jahren

andere Einsichten. Man sieht die Schäbigkeit der

Zum Gegenstand der tschechischen Denkmalpflege-

Das Gebäude der ehemaligen Handels- und

1909–1910 entstanden. Das bemerkenswerte Werk

Straßenfassade, bekommt Zweifel an der Effektivität

Institutionen wurden damals fast ausschließlich

des Wiener Architekten Leopold Bauer in seiner

des schwach besuchten Kinobetriebs oder an der

Bauwerke aus den ersten vier Jahrzehnten des

auffälligen Lage an der Ringstraße bescherte der

museumsreifen Belüftungsanlage für den großen Saal.

20. Jahrhunderts, aus einer Ära, deren historische

schlesischen Metropole ein Baudenkmal von

All das ist nicht die Folge von Nachlässigkeit oder

Abgeschlossenheit in Verbindung mit dem

mitteleuropäischer Bedeutung.

Trägheit der jetzigen Besitzerin, im Gegenteil, gerade

wachsenden Zeitabstand sowohl der Fach- als auch

sie hat diese Probleme genau beim Namen genannt

einem Teil der Laienwelt hinlänglich bewusst wurde.

ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Ursache für das

und aus der sich daraus ergebenden Analyse wurde

Was nach 1945 entstandene Bauten anbelangt, hat

Interesse, das auf eine aktuelle bauhistorische

schon vor einigen Jahren die Konzeption zu einer

bis zum Umbruchsjahr von 1989 nur eine

Untersuchung hinauslief, bestand jedoch in rein

baulichen und funktionellen Umgestaltung des Palasts

verschwindend geringe Anzahl des Status eines

betrieblichen Gründen. Die technische Infrastruktur

geboren. Kann man die Lucerna überhaupt

geschützten Baudenkmals erhalten. Nach der

des Kulturdenkmals stand mehr oder weniger vor dem

denkmalpflegerisch konservieren und zugleich

samtenen Revolution, nach der auch die Ära von

Zusammenbruch und in Verlauf partieller

vollwertig in allen ihren Funktionen betreiben?

1945–1989 allmählich als eine historisch

Projektvorbereitungen ergab sich die Notwendigkeit,

abgeschlossene Zeit aus einem ständig größeren

an eine umfassende Erneuerung zu gehen, denn das

Beispiele für Baudenkmäler, die schon annähernd

Abstand betrachtet wird, erfuhr das Ensemble der

Spektrum der Benutzeransprüche wurde immer breiter

hundert Jahre ihr „erstes Leben“ leben und die

unter Denkmalschutz gestellten Nachkriegsbauten

und rief schließlich nach weitreichenden Umbauten

Sendung erfüllen, für die sie gegründet wurden. Das

eine allmähliche Erweiterung. Das bringt allerdings

und Rekonstruktionen, z. B. Aufzugeinbau, General-

ist eine Devise, die man auch nicht im Interesse der

auch diverse Probleme mit sich. Die Kollektion der

überholung der Sanitäranlage u. a. Die Vertreter der

Denkmalwerte übersehen darf. Das Objekt wird nur

geschützten Nachkriegsbauten hat ungeachtet der

Fachabteilung bei der Denkmalpflege forderten

dann florieren und immer neue Besucher anlocken,

Tatsche, dass ihre Zahl nicht mehr so gering ist wie

logischerweise vorbeugend eine detaillierte Erfassung

wenn es nicht nur mit seinem Programm, sondern

vor fünfzehn Jahren, noch nicht einen Stand erreicht,

aller erhaltenen äußeren und inneren Original-

auch durch die Schaffung eines neuen Ambientes,

der die tschechische Architektur der Jahre 1945–1989

elemente. Ferner riefen sie nach der Anpassung der

durch verändertes Innendesign usw. überraschen

im notwendigen Umfang repräsentieren könnte. Das

Ausführungspläne bei den einzelnen technischen

kann. Das wussten bereits die Gründer sehr gut und

zweite Problem beim Denkmalschutz für

Sparten in Übereinstimmung mit den Ergebnissen der

haben sich danach verhalten. Die heutige Besitzerin

Nachkriegsbauten besteht in ihrer Instandhaltung und

eingehenden bauhistorischen Analyse. Die Stadt

hat eine wesentlich schwerere Position; sie möchte

Reparatur. Das Problem ist nicht neu, es ist schon

Opava als Träger und Bauherr hat die Argumente der

gerne in die Fußstapfen ihrer Vorgänger treten, doch

viele Male bei der Rehabilitation von Baudenkmälern

Denkmalpflege mit Vorbehalten angenommen und

durch den Umstand, dass die Lucerna den Status

aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

letztlich den Autoren der Untersuchung den

eines Kulturdenkmals besitzt, sind ihr in gewissem

aufgetreten, scheint aber bei der Pflege der neueren

notwendigen Spielraum für die Formulierung einer

Maße die Hände gebunden. Meines Erachtens ist es

Architektur akuter zu sein. Es ergibt sich aus der

fachlich fundamentierten Stellungnahme zugestanden.

gerade hier angebracht, einen legitimen Kompromiss

Einzigartigkeit der Technologien, zu denen die

Die lebhafte Zusammenarbeit erfuhr ihre Krönung im

dazwischen zu finden, in welchem Maß das

Architekten in der Zeit von 1945 bis 1989 häufig

gelungenen Ergebnis bei der komplexen Erneuerung

Baudenkmal unbedingt erhalten bleiben und in

gegriffen haben. Es ist nicht mehr möglich, völlig

dieses Baudenkmals, das in bedeutendem Maß die

welchem Maß sein Inhalt neu belebt werden muss,

gleiche Elemente herzustellen, da die ursprünglichen

vormoderne Architektur des 20. Jahrhunderts

wobei beide Seiten in ihrem eigenen Interesse um

Fertigungsbetriebe untergegangen sind, auch stehen

repräsentiert.

Entgegenkommen und Verständnis bemüht sein

dem die heutigen Wärmedämm- und Hygienenormen in

sollten. Als Ergebnis sollte weder eine einbalsamierte

Wege. Eine exakte Imitation dieser Teile mit den

Ich glaube, die Lucerna ist eins der faszinierenden
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In den Jahren 2000–2001 rückte dieser Luxusbau

Im Gegensatz zur spontanen und beliebten Freizeit-

Das städtische Museum für Industrie und Historie

folgenden Phänomenen zu suchen: in allgemeinen

in Hradec Králové

Architektur- und Urbanismustrends, in denen schon ab

und Erholungswelle in den 60. und 70. Jahren des

Radmila KREUZZIGEROVÁ

Ende des 19. Jahrhunderts eine neue Vorstellung von

20. Jahrhunderts, die Bergdörfer zu unansehnlichen

modernem Wohnen zum Durchbruch kam, in der

Laubenkolonien degradieren ließ, war der Zwischen-

Geräumigkeit, Luftigkeit, Helle und unmittelbarer

kriegs-Bauboom nicht frei von Geschmack und Gefühl

Historie (heute Ostböhmisches Museum ) in Hradec

Kontakt mit der Natur, also der Pflanzenwelt obenan

für eine Urbanisierung des Berglands. Der sich neu

Králové (Königgrätz) gehört zu den bedeutendsten

standen. Ein weiterer Grund bestand in der sich jäh

formende Architekturtyp eines Hauses für Freizeit und

Bauten aus dem ganz frühen 20. Jahrhunderts in

bessernden Verkehrsanbindung. Folgen des Ausbaus

Erholung bot nicht nur seinem Nutzer neue

Böhmen und hält seine Stellung auch im Kontext der

von Straßen und öffentlichen Verkehrsnetzen in

Möglichkeiten, sondern auch seinem Schöpfer – sogar

europäischen modernen Architektur. Für den

Städten und stadtnahen Bereichen waren die

eine Reihe bedeutender Architekten zeigte Interesse

Architekten Jan Kotûra stellte es eine ganz außerge-

Bebauung von Stadtrandzonen und extensives

für solche Bauten. Diese waren auf der anderen Seite

wöhnliche Aufgabe dar, gleichzeitig auch die einzige

Wachstum der Städte. Ein weiterer wichtiger Faktor

zwar Anhänger und Verfechter moderner Bauweisen

Ausführung eines öffentlichen Monumentalbaus,

war der leichtere Aufstieg und somit gehobene

und -stile, griffen bei dieser Gelegenheit aber gern zu

deren Ablauf er beaufsichtigen konnte. Das Gebäude

Lebensstandard des Mittelstands, infolgedessen der

traditionellem Material und zur Übernahme örtlicher

diente über die gesamte Standzeit seinem

Besitz von Familienhäusern nicht länger eine exklusive

Bauformen in Verbindung mit der neuen Freizeit- und

ursprünglichen Zweck. In Abhängigkeit von den sich

Angelegenheit einer reichen Elite blieb.

Erholungsfunktion des Hauses zurück, die eine

Das Gebäude des Museums für Industrie und

wandelnden Bedürfnissen des Museums kam es zwar

Diese allgemeinen Trends haben sich natürlich

zeitgemäße Raumanordnung in einem solchen Haus

zum Funktionswandel mancher Räume, doch blieb die

auch in den böhmischen Ländern bemerkbar gemacht

erforderte. Ein typischer Vertreter für diesen Bautyp in

architektonische Innengestaltung größtenteils

und so entstand bis zum Ausbruch des Zweiten

der Geschichte der modernen Architektur ist Du‰an

erhalten. Die wichtigste organisatorische Änderung

Weltkriegs auf dem Gebiet unserer Republik eine

Samo Jurkoviã, dessen Bauten auf Pustevny ein

bestand in der Verlegung der Depositare, Werkstätten

Vielzahl von Villenbauten, von denen nicht wenige

Beispiel für seine intensive Wahrnehmung von volks-

und Arbeitsräume, denen das Museumsgebäude viel

ausgesprochen wertvoll waren. Ein Teil davon wird

tümlicher Tradition in Verbindung mit den Bedürfnissen

zu wenig Platz bot, in die Anlage der sog. Gayer-

heute zu Kulturdenkmälern erklärt und ein Grossteil

der neuen Zeit liefern. Dieser Regionalismus lag auch

-Kaserne um die Mitte der 90ger Jahre des

der übrigen hätte dies sicher auch verdient. Bei dieser

Karel Kotas nicht fern, dem Urheber von zwei

20. Jahrhunderts. Diese Verlegung bot zugleich die

Kategorie ist allerdings nicht einmal die Pflege der

bedeutenden Bauwerken in Ostravice: der Villa für

Gelegenheit, das Museum mehr Besuchern zugänglich

unter Denkmalschutz gestellten Objekte einfach. Ein

Ladislav Jerie und des Hausumbaus für Dr. ·avrda.

zu machen und seinen Urzustand wieder herzustellen,

paar der Schwierigkeiten, mit denen die Wertrettung

Den Einfluss der Umgebung spiegeln auch die in den

allerdings mit modernisiertem Betriebs- und

solcher Objekte in der Regel zu kämpfen hat, werden

30er Jahren des 20. Jahrhunderts von Lubomír

Servicebereich für Aussteller und Besucher. Im

anhand von drei Beispielen wertvoller, unter

·lapeta für J. P‰eniãková sowie J. Rybák und von

Rahmen der beschränkten finanziellen Mittel wurden

Denkmalschutz stehender Villen von drei namhaften

dessen Bruder âestmír ·lapeta für Kvûta Veselá

die Arbeiten etappenweise in den Jahren 1998–2002

Architekten aus dem ersten Viertel des

entworfenen Wochenendhäuser wider. Neben den

durchgeführt.

20. Jahrhunderts aufgezeigt. Das ist die Marek-Villa in

genannten führenden Leuten der tschechischen

Holoubkov (Jan Kotûra), die Bauer-Villa in Libodﬁice

Avantgarde findet man hier auch Ausführungen von

öffentlicher Gebäude, die während des verflossenen

(Josef Goãar) und die Hofmann-Villa in Brtnice (Josef

Jacques Groag und weniger bekannten Ostrauer

Jahrzehnts in unserem Land vor sich gegangen sind,

Hofmann).

Architekten – von Franti‰ek Knobloch, Jan Rub˘,

Unter den zahlreichen Rekonstruktionen

Franti‰ek Kolár, Karel Gajovsk˘, Franti‰ek Grossmann

gehört die Rekonstruktion des Königgrätzer Museums

und anderen. Sie haben Freizeithäuser für die

zu jenen, deren Ausgangsbedingungen zu den
günstigeren zählten. Das Gebäude hatte seit eh und je

Ostravice – ein Ostrauer Naherholungsgebiet

Direktoren der Vitkovitzer Stahlwerke, der Ferdinand-

dieselbe Funktion, Besitzer ist die Stadt, Nutzer eine

in der Zwischenkriegszeit

Nordbahn, verschiedener der Zechen, aber auch für

öffentliche Institution mit einer einsichtigen Leitung.

Naìa GORYCZKOVÁ

namhafte Geschäftsleute, Juristen und Ärzte
entworfen. Neben der individuellen Bebauung sind

Die Respektierung seiner architektonischen Werte war
bei der Renovierung eine Selbstverständlichkeit,

Der Lifestyle-Wandel in der Zwischenkriegszeit,

hier auch Hotels und Touristenherbergen aus dem
Boden gewachsen.

ebenso die Unantastbarkeit der Originalkonzeption von

begleitet von einer massiven Entwicklung der Wander-

Jan Kotûra. Die Rekonstruktion an sich kann man im

und Touristikbewegung, von Vereinswesen und Freizeit-

Ganzen als positiv einstufen; leider waren für einige

Wohnen, zog einen einzigartigen Bauboom in den

Teile der Ausführung die Mittel knapp, was sich

Bergen nach sich. Gerade auf den Katastern bisher

Die Pflege der Kathedrale der hll. Veit, Wenzel und

ungünstig auf das Resultat niedergeschlagen hat –

bedeutungsloser Bergdörfer entstanden große

Adalbert in den Jahren 1994–2004

beispielsweise bei der Erneuerung des Gusslinoleums

Lokalitäten mit Wochenendlauben und Sommer-

Petr CHOTùBOR

im Vortragssaal.

häusern, die Gipfelzonen der Berge verwandelten sich
in Stellen, an denen Aussichtstürme, Gedenkstätten,

Vor zehn Jahren wurde eine knappe Übersicht der

Berghütten und weitere architektonisch neue Bautypen

Reparaturen an der Kathedrale im Zeitraum der

Villen unter Denkmalschutz, ihre Erneuerung und

aus dem Boden wuchsen. Dabei hat die touristische

vergangenen 25 Jahre publiziert. Reparatur-,

Nutzung

Öffentlichkeit auch nicht die Gemeinde Ostravice am

Instandsetzungs- und Restaurationsarbeiten sind an

Oberlauf des gleichnamigen Flüsschens in einem vom

diesem bedeutenden Bauwerk unterbrechungslos in

Massiv der Beskiden eingeschlossenen Tal außer Acht

Gange und daher wurde auch für das verflossene

und Urbanismus in der ersten Hälfte des

gelassen. Ostravice wurde zu einem bedeutenden

Jahrzehnt eine vergleichbare Übersicht

20. Jahrhunderts befassen, kommt den Familienvillen

Erholungsgebiet für die Industriestadt Ostrava/Ostrau

zusammengestellt.

eine wichtige Stelle zu. Dieser Wohnhaustyp hat

und im Lauf der 20er und 30er Jahre wurden hier rund

gerade im genannten Zeitraum große Beliebtheit

hundert Neubauten errichtet. Ein weiterer enormer

erlangt, sowohl in den Städten als auch auf dem Land.

Bauboom setzte dann nach dem Zweiten Weltkrieg ein.

Wenn wir uns mit den Wesenszügen von Architektur

Die Ursachen für den genannten Trend sind offenbar in
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Die Entdeckung einer alten Darre in Semín

It is a merit which should not be overlooked even in

rehabilitation of monuments from the first half of the

bei Pﬁelouã

the interest of historical material values. The building,

20 century; in protection of newer architecture,

Pavel JÁKL

though, will live, prosper and attract visitors so that

though, it appears to be more acute.

they come again and again only if it will surprise them

It is triggered by the uniqueness of technologies which

by its programme, as well as by creation of new

architects often applied during the period between

eine ursprüngliche wertvolle Darre entdeckt, also eine

environments, changed design of the interiors and

1945–1989. It is impossible to manufacture entirely

auch „Wallach“ genannte Malz-Trockenanlage, die von

so like. Lucerna’s founders knew it very well and they

identical elements again as the original production

den Autoren des Artikels anschließend geräumt und

acted accordingly. The situation of the current owner

floors ceased to exist, and the current thermal and

dokumentiert wurde. Die Semíner Darre stellt ein

is far more difficult. She would like to follow in the

sanitary standards disagree with it either. The

einzigartiges Stück dar, wie es hier zulande nicht mehr

footsteps of her predecessors; however, the fact that

accurate imitation of those elements using modern

anzutreffen ist, wenn man von den Museumsstücken

Lucerna has the status of a cultural monument is

technologies appears to be far too costly, impossible

in Pilsen und in Prager Bräuhaus U FlekÛ absieht.

a limiting factor. In my opinion, it is essential to find

to fund. Their approximate imitation by available,

Die letztgenannte Darre ist zwar wesentlich besser

a legitimate compromise here between the degree of

cheaper technological and production procedures

erhalten, wurde unlängst restauriert und steht auch

the necessary preservation of the monument and the

does not end well, as it leads to a change in the

immer noch an ihrer ursprünglichen Stelle, doch ist

degree of the inevitable revival of its substance when

appearance of the building.

die Darre in Semín vermutlich älter. Schätzungsweise

both parties need to try to achieve mutual

wurde sie spätestens um die Mitte des

understanding and positive approach in their own

and that there is still a chance to maintain many

19. Jahrhunderts angelegt, möglicherweise kann ihr

interest. Then, the process should not result in

a precious piece from the architectural fund of this

Entstehungsdatum noch weiter in die Vergangenheit

an embalmed mummy of Lucerna, or its modernized

period; the text presents three examples of rehabili-

verschoben werden. Mit dem Abdecken und der

clone, but a living, original organism for which the

tation of valuable buildings from the 1960’s – 1980’s

Beseitigung uralter Abfall- und Gerümpelschichten war

historical monument status will become a proudly

(the building of the Institute of Macromolecular

die erste Etappe beendet. Jetzt sollte die

worn jewel rather than a burden.

Chemistry of the Academy of Sciences of the Czech

In der Brauerei von Semín bei Pﬁelouã wurde 2003

This text shows that the situation is not hopeless

Republic in Prague, the State Research Textile

Rekonstruktion einsetzen, die dieses Denkmal ohne

Institute in Liberec and the building of the CKD

Frage verdient.
Three Good Cases of Rehabilitation of Postwar

in MÛstek, Prague).

Architecture
Rostislav ·VÁCHA

Summary

Trade Chamber in Opava – Emma Palace
Czech monument conservation used to surpass the

Eva KRâMÁ¤OVÁ

neighbouring countries by its emphasis on the
The building of the former Trade Chamber in Opava

Lucerna Palace and its Current Problems

architecture of the 20 century. As far as I know the

Kateﬁina BEâKOVÁ

first constructions coming from the period of

(Handels- und Gewerbekammer in Troppau, now the

modernism and cubism became listed in the second

Town House of Culture of Petr Bezruã) was erected in

half of the 1950’s. In the decade to come they were

1909–1910. This remarkable work of Vienese

outstanding cultural monuments of the 20 century.

followed by the first functionalist buildings. Theoretical

architect Leopold Bauer situated in the prime position

Within its walls, many a historical event took place,

issues related to listing of relatively new buildings as

of the ring road became the Silesian metropolis

the most prestigious cultural events were and still are

cultural monuments and practical matters related to

landmark of Central European significance.

held; the Lucerna Grand Hall is literally a cult place of

their preservation were discussed at a well-known

popular music. A varied spectrum of cultural as well

conference held in Brno in 1970; soon after, a similar

attention in 2000–2001. The intensive interest of

as commercial activities, enhanced by a unique

event took place in Prague.

researchers, leading to an up-to-date construction and

The renowned Lucerna Palace is one of the most

This luxurious Opava’s building attracted major

The architecture that became a subject of preser-

historical investigation, was roused by purely operati-

Lucerna as we would like to have it. Lucerna visitors

vation by Czech monument conservation institutions

onal reasons, though. The technical infrastructure of

may not notice any problem at first sight; the passage

came almost exclusively from the initial four decades

the cultural monument was in catastrophic condition

is full of shops, the cultural offer is alluring. Closer

of the 20 century, from a period whose historical

and a partial design preparation showed that

observation, though, brings different information.

terminability and rising time gap were felt as sufficient

a complex reconstruction was needed viewing that the

One notices shabbiness of street facades and begins

by experts, as well as by part of the lay public.

spectrum of users’ demands had grown and included

to doubt the effectivity of operation of a cinema

As concerns constructions erected after 1945, only

another vast set of reconstruction measures, such as

unused fully by cinema goers or the antique value of

a negligible number of them were listed. After the

lift construction, repair of utility premises etc.

the heat and ventilation system of the Grand Hall.

Velvet Revolution, when also the period of 1945–1989

Specialists within monument conservation authorities

All this is not a consequence of negligence or

was beginning to be perceived as a historically

logically demanded a preventive and detailed

procrastination of the current owner. On the contrary,

completed era and when also its time gap from today

passportization of all the preserved, original exterior

it is the owner that has addressed these issues

is growing, the set of listed buildings from the postwar

as well as interior elements. Beside, they insisted on

aggressively. Their analysis made it possible to create

period started to increase in number. However, it also

the reworking of utilitarian projects of individual

a conception of construction and functional

brings about certain problems. The set of listed

technical jobs in accordance with the building

reconstructions of Lucerna a few years ago.

postwar constructions, though more numerous than

assessment based on a detailed historical and

Is it possible to conserve Lucerna and operate it fully

15 years ago, has not achieved the state which would

structural analysis. The statutory town of Opava as

making use of all its functions?

represent the Czech architectural creation of

the investor accepted the reasons presented by

1945–1989 as it deserves. Another difficulty of

monument conservationists with reservations and

a fascinating monument which has lived almost

protection of postwar buildings concerns their

then provided the authors of the investigation with the

a hundred years its “first life” and has fulfilled the

maintenance and repairs. It is no news, this problem

necessary space for expressing their expert opinion.

same mission with which it was once established.

has been encountered many times before during

This lively cooperation was completed with

gastronomical offer – this is an ideal picture of

Lucerna can be considered as an example of
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a successful complex reconstruction of the

light and direct contact with nature and vegetation,

and adopted local forms in connection with the new,

monument, representing pre-modern architecture of

began to gain ground from the end of the 19 century.

recreational function of a house, requiring current

the 20 century.

Second, rapidly improving transport availability was

spatial arrangement. Du‰an Samo Jurkoviã is a typical

another reason. As a result of construction of new

representative of the design of this type in the history

roads and networks of town and suburban public

of modern architecture. His constructions erected in

Town Industrial and History Museum

transport, suspension of growth of suburban areas

Pustevny are an example of intensive perception of

in Hradec Králové

and extensive expansion of settlements took place.

folklore tradition which integrated with the needs of

Radmila KREUZZIGEROVÁ

Finally, gradual expansion and rise of the living

the new era. This regionalism was not foreign to Karel

standard of middle classes was another important

Kotas, the author of two major constructions in

factor. As a result, house ownership ceased to be

Ostravice, including Ladislav Jerie’s villa and

exclusively restricted to the wealthy elite.

reconstruction of Dr. ·avrda’s house, as well. Also

The building of the industrial and history museum
(today Museum of East Bohemia) in Hradec Králové
belongs to major constructions of the early 20 century

These general trends naturally gained ground also

weekend houses designed by Lubomír ·lapeta for J.

on the Czech territory. It is able to defend its position

in Czech lands. Thanks to it, a number of villas, many

P‰eniãková and J. Rybák, and by his brother âestmír

even in the context of modern European architecture.

of which were of high quality, were built on the Czech

·lapeta for Kvûtoslava Veselá in the 1930’s reflect

It represented an exceptional challenge for its

territory prior to the beginning of World War II. A part

the influence of the surroundings. In addition to the

architect Jan Kotûra and in the end, the only construc-

of them has been listed and a number of others would

above mentioned major representatives of the Czech

tion of a monumental public building, the process of

deserve it. However, even protection of these listed

avantgard, also constructions built by the design of

which he could supervise. The building served its

houses is far from easy. Some of the difficulties which

Jacques Groag and less known Ostrava authors,

purpose throughout the time of its existence. Although

preservation of values of such constructions

including Franti‰ek Knobloch, Jan Rub˘, Franti‰ek

some functions of certain spaces were changed

encounters are illustrated in three examples of

Koláﬁ, Karel Gajovsk˘, Franti‰ek Grossmann, and

depending on changeable needs of the museum, the

renovation of valuable, listed villas, erected by three

others, can be found here. They designed recreation

architectural design of the interiors remained intact for

famous architects in the early 20 century. They

houses for directors of Vítkovice Iron Works,

the most part. Moving depositories, workshops and

include Marek’s villa in Holoubkov (Jan Kotûra),

Ferdinand’s Northern Railway, coal mines, and

offices for which the space inside the museum was

Bauer’s villa in Libodﬁice (Josef Goãár) and

distinguished businessmen, layers and medical

totally inadequate to so called Gayer’s barracks in the

Hofmann’s villa in Brtnice (Josef Hofmann).

doctors. Beside individual constructions, also hotels
and hostels were erected here.

mid 1990’s was the most important organizational
change. This transport at the same time offered an
opportunity to open the museum to more visitors and

Ostravice – Recreational Background of Interwar

rehabilitate its original condition, nevertheless with

Ostrava Region

Protection of the Cathedral of St. Vitus, Wenceslas

modernized exhibition and visitors facilities and

Naìa GORYCZKOVÁ

and Adalbert in 1994–2004
Petr CHOTùBOR

services. Viewing limited financial funds, works on the
building were conducted gradually in 1998–2002.
Among a number of reconstructions of public

The change in the style of living in the interwar
period of the 20 century accompanied by massive

A brief outline of reconstructions of the cathedral

buildings which were undertaken in the past decade

expansion of tourism, activities in societies and

carried out over the period of 25 years was published

on the Czech territory, the Hradec museum

recreational housing led to a unique construction

ten years ago. Repairs, building maintenance and

reconstruction falls within those whose initial

growth in mountain areas. Vast locations with

restorations of this construction have continued

conditions belonged to the most favourable ones.

weekend and summer houses began to spring up in

without interruption and, therefore, a similar overview

The building has kept its function; the town owns it,

land registries of to date unimportant mountain

has been also compiled for the last decade.

while it is being used by a public institution with

villages. Mountain tops gradually turned into sites on

knowledgeable management. Respecting the

which observation towers, memorials, lodges and

architectural value of the construction was

other architecturally new types of constructions were

Discovery of Valuable Equipment for Drying Malt

commonplace during the reconstruction, as was the

built. Also the village of Ostravice, situated on the

in Semín near Pﬁelouã

inviolability of the original concept of Jan Kotûra. On

upper stream of the river of the same name in a valley

Pavel JÁKL

the whole, the reconstruction itself can be assessed

hemmed in massifs of the Beskydy Mountains, caught

positively, though there were inadequate funds to

the attention of the tourist community. It became

cover some parts of the project, which negatively

a major recreation resort for the industrial town of

discovered in a brewery in Semín near Pﬁelouã in

affected the outcome – for example during the

Ostrava and approximately a hundred of new

2003. Later, it was cleared and documented. Semín’s

renewal of the cast linoleum in the lecture hall.

constructions were built there during the 1920’s and

drying malt equipment is a perfectly unique object

1930’s. After World War II, the number of

hard to find in Czech lands, except for museum

constructions rose massively.

exhibits in Pilsen and U FlekÛ restaurant in Prague.

Listed Villas, their Reconstruction and Use

In contrast to the spontaneous wave of people’s

Valuable equipment used for drying malt was

The equipment from U FlekÛ is substantially better

recreation in the 1960’s and 1970’s, which degraded

preserved, recently restored and remains in its

mountain villages to ugly colonies of weekend houses,

original place; the equipment in Semín, though, is

and urbanism of the first half of the 20 century, villas

the interwar development did not lack good taste and

probably older. It may have been established in the

occupy a significant place. At that time, this type of

feeling for urbanization of the mountain countryside.

mid 19 century the latest and its origination may date

residential constructions was just becoming popular

The newly designed architectural type of a house for

back even further. The initial stage of work, concluded

both in towns and villages. This trend was caused

rest and relaxation brought new opportunities not only

by uncovering and clearing away old layers of litter and

particularly by the phenomena mentioned further. First,

for its users, but also for the creators – it became

unused things, has finished. The reconstruction,

these phenomena included general architectural and

a subject attracting attention of prominent architects,

which this monument certainly deserves, should start

urbanistic trends in which a new concept of modern

who, though otherwise advocates and promoters of

now.

living, based on spaciousness, airiness, plenitude of

progressive styles, often applied traditional materials

If we examine characteristic features of architecture
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