O S O B N Í Z P R ÁV Y

do mistrovské ‰koly restaurování a malíﬁsk˘ch technik, kterou tehdy vedl v˘znamn˘ malíﬁ, historik umûní
a památkáﬁ profesor Rober t Eigenberger. Studium
mûlo na Veselého velk˘ vliv. Prohloubilo jeho znalosti

Malíﬁ a restaurátor
1
p r o f . K a r e l Ve s e l ˘

v˘tvarn˘ch technik a technologií a podpoﬁilo systematiãnost postupÛ pﬁi restaurování konkrétních památek. Následujících sedm let pak Vesel˘ pÛsobil v Ná-

V ãer venci roku 2007 uplynulo devadesát pût let

rodní galerii v Praze.

od narození (31. ãer vence 1912) a v prosinci téhoÏ

K zásadní zmûnû v jeho Ïivotû do‰lo v roce 1949.

roku to bude deset let od úmrtí (26. prosince 1997,

V Bratislavû vznikla Vysoká ‰kola v˘tvarn˘ch umûní,

Praha) akademického malíﬁe a restaurátora profesora

jejíÏ profesorsk˘ sbor tvoﬁili pﬁedev‰ím absolventi spe-

Karla Veselého, v˘znamné osobnosti, která hluboce

ciálního oddûlení figurální malby profesora Willyho No-

ovlivnila v˘voj oboru restaurování v âeskoslovensku

waka praÏské Akademie. Mezi studijními obory v‰ak

ve druhé polovinû 20. století a která se spolu s profe-

chybûlo restaurování, a právû tento obor byl tehdy na

sorem praÏské Akademie v˘tvarn˘ch umûní Bohusla-

Slovensku vzhledem k akutnímu ohroÏení památkové-

vem Slánsk˘m podílela na dosaÏení jeho vysoké prak-

ho fondu obzvlá‰tû potﬁebn˘. Karel Vesel˘ se na nalé-

tické úrovnû.

hání sv˘ch nûkdej‰ích spoluÏákÛ rozhodl pﬁevzít zod-

Karel Vesel˘ se narodil v jihoãesk˘ch Borovanech

povûdn˘ úkol vychovat zde vysoko‰kolsky vzdûlané

u Milevska. K malíﬁství mûl blízko uÏ proto, Ïe jeho

restaurátory. Jako zku‰en˘ odborník byl zde proto na

otec pÛsobil jako dekoraãní malíﬁ nejpr ve ve Vídni

podzim roku 1949 povûﬁen v˘ukou oboru restaurová-

a posléze vedl samostatnou malíﬁskou dekoraãní díl-

ní, roku 1950 se stal docentem, 1958 mimoﬁádn˘m

nu v Písku, kde také Karel Vesel˘ nav‰tûvoval obec-

profesorem a v roce 1966 ﬁádn˘m profesorem. Na Vy-

nou ‰kolu a v letech 1923–1927 gymnázium. Potom

soké ‰kole v˘tvarn˘ch umûní v Bratislavû vedl profe-

se v dílnû svého otce vyuãil a pracoval zde dva roky.

sor Vesel˘ restaurátorsk˘ obor aÏ do roku 1978. V ro-

Rok 1929 strávil v soukromé malíﬁské ‰kole malíﬁe,

ce 1970 byl uvolnûn pro vedení restaurátorské ‰koly

grafika a v˘tvarného pedagoga Ludvíka Vacátka v Hor-

na praÏské AVU po profesoru Slánském, ale vedl sou-

ních Mûcholupech u Prahy. V následujícím roce byl pﬁi-

ãasnû i diplomanty v Bratislavû. Od ‰kolního roku

jat na UmûleckoprÛmyslovou ‰kolu v Praze do oddûle-

1971–1972 se v‰ak vrátil na Vysokou ‰kolu v˘tvar-

ní figurální monumentální malby profesora Franti‰ka

n˘ch umûní v Bratislavû.

1

Obr. 1. Karel Vesel˘ pﬁi restaurování obrazu Dvanáctilet˘
Kristus v chrámû mezi mudrci z hlavního oltáﬁe dómu
v Ko‰icích, kolem roku 1959.
Obr. 2. Pracovníci Obrazárny spoleãnosti vlasteneck˘ch
pﬁátel umûní asi v roce 1938 (zprava PhDr. Rudolf Rouãek, akad. mal. Karel Vesel˘, PhDr. Vladimír Novotn˘, na
‰taflích v ko‰ili pomocn˘ restaurátor Ladislav Svoboda, od
praktikáblu vpravo PhDr. Vincenc Kramáﬁ (ve vestû), od
nûho vpravo odborn˘ restaurátor Adolf Bûlohoubek).

n˘ restaurátorsk˘ zásah vyÏadovalo také mnoho dûl

Kysely. Roku 1933 pﬁestoupil na praÏskou Akademii

Pro pedagogickou ãinnost byl profesor Vesel˘ dobﬁe

z jin˘ch slohov˘ch období. Vesel˘ se pustil do práce

v˘tvarn˘ch umûní do oddûlení figurální malby profeso-

vybaven nejen sv˘mi rozsáhl˘mi znalostmi technologií,

s velk˘m nasazením. Jeho rukama a postupem ãasu

ra Willyho Nowaka a po ukonãení studia v roce 1935

v˘tvarn˘m citem a dlouholetou praxí, ale pﬁedev‰ím

i rukama jím vychovan˘ch odborníkÛ pro‰lo obrovské

absolvoval takzvan˘ „ãestn˘ rok“ v deta‰ovaném ate-

svou systematiãností, didaktick˘mi schopnostmi a nû-

mnoÏství malíﬁsk˘ch a sochaﬁsk˘ch dûl, z nichÏ nûkte-

liéru praÏské Akademie v PaﬁíÏi, kter˘ vedl Franti‰ek

kdy nûkomu aÏ nepﬁíjemnou a tvrdohlavou nesmlouva-

rá se nacházela na hranici zániku a jenom vãasn˘ re-

Kupka.

vostí, se kterou vyÏadoval plnûní studijních povinností.

staurátorsk˘ zásah mohl odvrátit jejich zkázu. Jako

S restaurováním se Vesel˘ seznámil jiÏ za sv˘ch

Pro restaurátorskou ‰kolu prÛbûÏnû budoval technické

pﬁíklad je moÏné uvést restaurování deskov˘ch obrazÛ

studií – v letech 1928–1929 pracoval u malíﬁe a re-

zázemí, jeÏ umoÏÀovalo provádût prÛzkumy a anal˘zy

z hlavního oltáﬁe sv. AlÏbûty Durynské z dómu sv. AlÏ-

staurátora Franti‰ka Fi‰era a 1931–1932 pak v ko-

srovnatelné s jin˘mi vyspûl˘mi evropsk˘mi pracovi‰ti.

lektivu praÏského architekta Jaroslava Majora na re-

To v‰echno bylo zapotﬁebí pﬁi ochranû a péãi o vysoce

staurování nástûnné malby G. A. Galliardiho v kated-

hodnotn˘ památkov˘ fond Slovenska, kter˘ se v dobû

■ Poznámky

rále v Nitﬁe. Prací v rodinné dílnû, víceletou praxí i stu-

Veselého nástupu do Bratislavy nacházel z podstatné

1 Za poskytnutí informací o Ïivotû a díle prof. Karla Vese-

diem na praÏské UmûleckoprÛmyslové ‰kole získal

ãásti v kritickém stavu. ·lo pﬁedev‰ím o hodnotná dí-

lého dûkuje autor jeho dceﬁi akad. mal. a restaurátorce

Vesel˘ rozsáhlé odborné znalosti i dovednosti v oblas-

la stﬁedovûkého malíﬁství a sochaﬁství, ale bezodklad-

Alenû Veselé.

ti nástûnné malby. U Fi‰era a Majora poznal restaurátorsk˘ rozmûr tohoto úseku v˘tvarné tvorby, byl proto
relativnû dobﬁe pﬁipraven na zkou‰ky, kter˘mi pro‰el

2

pﬁedtím, neÏ byl na jaﬁe roku 1937 pﬁijat do restaurátorského oddûlení tehdej‰í Obrazárny vlasteneck˘ch
pﬁátel umûní v Praze. Po absolvování zku‰ebního období získal ke dni 1. ﬁíjna 1937 dekret restaurátora
obrazárny. Od té doby se zab˘val intenzivnû studiem
restaurování a jeho znalosti vydatnû roz‰iﬁoval kaÏdodenní kontakt s tehdej‰ími restaurátory Obrazárny vlasteneck˘ch pﬁátel umûní Adolfem Bûlohoubkem a Bohuslavem Slánsk˘m. Pûtapadesátilet˘ Bûlohoubek
v té dobû pracoval v obrazárnû jiÏ více neÏ dvacet let,
sedmatﬁicetilet˘ Slánsk˘ zde pÛsobil jiÏ osm˘ rok.
Mlad˘ Vesel˘ tak doplnil zku‰enûj‰í kolegy. Aby se dále odbornû zdokonalil, byl tehdej‰ím ﬁeditelem Národní galerie dr. Cibulkou vyslán studovat ve ‰kolním roce
1942–1943 na vídeÀskou Akademii v˘tvarn˘ch umûní
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cí, Novém Mûstû na Moravû, Nelahozevsi ãi KromûﬁíÏi
a na závûr své profesní dráhy (1987–1990) deset obrazÛ Mistra Theodorika z kaple sv. KﬁíÏe na Karl‰tejnû.
Profesor Karel Vesel˘ poloÏil základy pro dal‰í budování a rozvoj restaurátorského oboru na Slovensku.

Vzpomínky pamûtníka a poznámky
sochaﬁe-restaurátora k ãlánku
PraÏská (památkáﬁská) kﬁiÏovatka
Anketa k úpravû interiéru kostela sv. Anny na Starém mûstû v Praze (ZPP 1/2007)

Soustﬁedil svou pozornost pﬁedev‰ím na pedagogic-

3

kou ãinnost, které vûnoval ve‰ker˘ svÛj ãas i pracovní

S velk˘m zájmem jsem si pﬁeãetl tento ãlánek a po-

úsilí. Nezanechal ale bohuÏel písemnou formou za-

pr vé uvidûl i fotografie souãasného stavu interiéru.

znamenan˘ odkaz, ve kterém by pﬁedal dlouholet˘m

K tomuto místu mám dÛvûrn˘ vztah a dobﬁe jsem je

studiem a praxí shromáÏdûné poznání – metodiku re-

znal. Roku 1964 jsem se zde po stﬁední ‰kole a vo-

staurování. Svoje rozsáhlé znalosti a zku‰enosti v‰ak

jenské sluÏbû, pﬁed studiem na AVU zauãoval kamení-

v‰tûpoval sv˘m ÏákÛm, jejichÏ prostﬁednictvím je

kem. Tehdy se je‰tû cel˘ areál otﬁásal rachotem tis-

vlastnû téÏ uchovával.

kaﬁsk˘ch strojÛ. Pozdûji, v roce 1985, jsme sem po

Obr. 3. Karel Vesel˘ v ateliéru prof. Roberta Eigenberegera
ve Vídni, ‰kolní rok 1942–1943.

Vratislav NEJEDL¯

dokonãení restaurování ãelní fasády domu U Kamenného zvonu byli s kolegy pﬁizváni v rámci rekonstrukce
kostela, kterou projektoval Ing. arch. Pavel Kupka.
Mûli jsme se podílet na pﬁípravû prÛzkumu a pozdûj‰í-

bûty v Ko‰icích. Ty byly po dlouhotrvajícím nevhodném
uskladnûní a transportech v havarijním stavu. Jejich
nároãné restaurování má zásadní v˘znam pro poznání
Veselého zpÛsobu práce. Restaurování dal‰ích oltáﬁÛ

ho restaurování nejdﬁíve vnûj‰ího plá‰tû.

P A M ÁT K O V É
VZPOMÍNKY

a obrazÛ z ko‰ického dómu se stalo ãásteãnû i sou-

Kostel i klá‰ter jsme pravidelnû nav‰tûvovali a moje záÏitky a vzpomínky jsou nezapomenutelné. Byla to
nejúÏasnûj‰í památka, jakou jsem kdy poznal, s nejsilnûj‰ím duchem historie. Cel˘ prostor kostela byl

ãástí praktické v˘uky posluchaãÛ v jeho ‰kole. DÛ-

stále pﬁepatrovan˘, konstrukce byla ze zdrav˘ch ma-

kladnost, s níÏ profesor Vesel˘ pﬁistupoval k záchranû

VáÏení ãtenáﬁi,

sivních trámÛ, podlahy prkenné. Dole v pﬁední ãásti

umûleck˘ch dûl, vyÏadoval i u sv˘ch ÏákÛ. T˘kalo se to

moÏná jste jiÏ pﬁi pr vním zbûÏném prolistování

byly odkr yté základy templáﬁského kostela. Dále na

nejen provedení vlastního restaurátorského zásahu,

Zpráv památkové péãe zaregistrovali novou rubriku

zemi leÏel rozebran˘ dﬁevûn˘ malovan˘ renesanãní

prÛzkumÛ a prÛbûÏné dokumentace, ale pﬁedev‰ím

Památkové vzpomínky, která poãínaje tímto ãíslem bu-

strop. O stûny byly opﬁeny velké litografické kameny

uãil své posluchaãe samostatnému a zodpovûdnému

de pﬁíleÏitostnû obohacovat ná‰ ãasopis.

se zachoval˘mi nezbrou‰en˘mi texty a kresbami.

pﬁístupu k práci a osvojení si v‰ech umûleckoﬁemesl-

Doba minulá stejnû jako ta dne‰ní pﬁinesla v pa-

Uprostﬁed do pater vedl vedle schodi‰tû historick˘ ná-

mátkové péãi mnoho zajímav˘ch událostí, av‰ak s tím

kladní v˘tah na ruãní pohon. Patra jiÏ byla vyklizená

Z nepﬁeberného mnoÏství dûl, která profesor Vese-

rozdílem, Ïe dnes jiÏ mÛÏeme v plném rozsahu sdûlit,

a bylo moÏné sledovat stûny, kde malíﬁi provádûli prÛ-

l˘ restauroval, je moÏné pﬁipomenout pouze nûkterá.

jak kauzy probíhají, v ãem jsou problematické ãi jak˘

zkum. Vzadu na empoﬁe byla ﬁada star ˘ch záchodÛ

Byly mezi nimi v˘tvarnû velmi kvalitní pozdnû stﬁedo-

je jejich pﬁínos – to na‰i pﬁedchÛdci vût‰inou nemohli.

pro zamûstnance a umyvadlo, v‰e z historické litiny.

vûké sochy sv. Barbory a sv. Kateﬁiny od Mistra M. S.

JelikoÏ v‰ak zatím uplynul relativnû krátk˘ ãas od zmû-

U umyvadla na zemi stála polychromovaná socha

z muzea v Banské ·tiavnici, pozdnû gotick˘ reliéf

ny reÏimu a my máme to ‰tûstí, Ïe mnozí pamûtníci

sv. Anny, umístûná pÛvodnû ve zru‰ené uliãce na jiÏní

Smrt Panny Marie ze Svätého Jura u Bratislavy, socha

jsou stále mezi námi, rádi bychom vyuÏili pﬁíleÏitost

stranû kostela. NejúÏasnûj‰í byla samozﬁejmû pÛda.

Krista na kﬁíÏi ze Spi‰sk˘ch VlachÛ od Mistra Pavla

a dali jim prostor promluvit a zavzpomínat, jak to

Stát v blízkosti konstrukce trámÛ byl siln˘ záÏitek vní-

z Levoãe, socha Madony z Vajnor pocházející z poãát-

v‰echno vlastnû bylo. Je jasné, Ïe o nûãem museli

mání kompozice velkolepého umûleckého díla. Povrch

ku 14. století, takzvaná Lúbietovská Madona z konce

v minulosti z pochopiteln˘ch dÛvodÛ mlãet, a tak se

trámÛ byl dosud nenatﬁen˘ a na spodní stranû byly ﬁa-

14. století a mnohé dal‰í stﬁedovûké sochy a deskové

mnohdy stává, Ïe mlad‰í generace vnímá nûkteré

dy drobn˘ch otvorÛ po hﬁebech. Bylo vidût, Ïe krovy

obrazy. Se svojí ‰kolou restauroval mimo jiné rovnûÏ

události zkreslenû, a tudíÏ si vytváﬁí nesprávné závûry.

byly v minulosti podbité. Vrcholem v‰í tajuplnosti

nástûnné malby na zámku âer ven˘ KameÀ, malby

Snad i jí mÛÏe na‰e rubrika otevﬁít nové pole vhledu

a kouzla zde byly kﬁídou psané nápisy, kdy pﬁí‰tû za-

Maulbertschova okruhu v kapli Corpus Christi v Brati-

do problémÛ, stejnû jako zaznamenat svûdectví od-

sedá vontská rada. Na trámech bylo moÏné spatﬁit za-

slavû a roku 1968 se podílel na záchranû povodní po-

borníkÛ, v˘sledky jejichÏ práce jsme dnes obklopeni.

vû‰ené lampiony, na dﬁevûn˘ch soudcích poloÏená

n˘ch dovedností vztahujících se k tomuto oboru.

‰kozen˘ch obrazÛ ve Florencii. V roce 1960 v rámci

Rádi bychom zde tedy zvûãnili zku‰enosti lidí, kteﬁí

prkna jako lavice. Bylo to jako sen mládí. Nepoznal

kulturní dohody utﬁídil a restauroval osmdesát byzant-

v památkové péãi leccos proÏili a vût‰inou nemûli

jsem nikdy kouzelnûj‰í památku, tak zachovalou k re-

sk˘ch ikon z muzea v Tiranû v Albánii.

moÏnost nebo sami nechtûli o svém Ïivotû a díle ve-

staurování a tolik tajuplnou.

Práce profesora Karla Veselého byla nûkolikrát oce-

ﬁejnû mluvit. Jsou to vzpomínky architektÛ, restauráto-

Tehdy jsem v prvním díle Kroniky královské Prahy od

nûna – roku 1964 cenou Cypriána Majerníka ZSVU za

rÛ, fotografÛ, archeologÛ, pracovníkÛ SÚRPMO a dal-

prof. Franti‰ka Rutha na‰el v kapitole o b˘valém klá‰-

restaurování ãtyﬁiceti osmi deskov˘ch obrazÛ z hlavní-

‰ích svûdkÛ na‰í památkové minulosti.

teﬁe sv. Anny tuto vûtu: „My asi sotva se doãkáme, ale

ho oltáﬁe dómu sv. AlÏbûty v Ko‰icích. V roce 1967 byl

Vûﬁíme, Ïe vás nová rubrika zaujme, pﬁinese mnohá

snad pﬁijde doba osvícenûj‰í, která i tuto památku ob-

jmenován zaslouÏil˘m umûlcem. V roce 1971 obdrÏel

poznání ãi vyvolá vlastní vzpomínky, které rovnûÏ stojí

noví.“ Tehdy jsem se domníval, Ïe tato doba pﬁi‰la, ale

zlatou pamûtní plaketu ZSVU za zásluhy o rozvoj slo-

za to zaznamenat.

velmi krutû jsem se m˘lil. Pr vní náv‰tûvy, prÛzkumy

venského v˘tvarného umûní a v roce 1978 zlatou pa-

a návrhy restaurování jsme zde provádûli v nepﬁíjemné

mûtní plaketu za celoÏivotní dílo a pedagogickou ãin-

a nervózní atmosféﬁe. Ve stavebním odboru Národního

nost pﬁi pﬁíleÏitosti ukonãení ãinnosti na Slovensku.

divadla, které tehdy bylo majitelem klá‰tera i kostela,

Po odchodu ze Slovenska pracoval jako restaurátor

probíhala nûjaká velká finanãní aféra. Situace asi byla

v Praze. V ãesk˘ch zemích se zúãastnil po roce 1978

krajnû napjatá a pro práci velmi nepﬁíznivá. Na‰e ãin-

napﬁíklad restaurování hlavního oltáﬁe od M. V. Jäckla

nost byla postupnû ukonãena a v‰e se jaksi rozplynu-

v kostele sv. Josefa v Praze, restauroval obrazy ze

lo. Osud kostela jsem ale zpovzdálí stále sledoval. Po

zámkÛ v Bene‰ovû nad Plouãnicí, Hradci nad Moravi-

pﬁevratu v roce 1989 jsem napsal dopis tehdej‰ímu
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místopﬁedsedovi federální vlády Hromádkovi, kter˘ byl

V nynûj‰ím interiéru kostela jsem nebyl, a proto se

rátorsk˘ názor, kter ˘ je nûkde uplatÀován, u nás by

evangelick˘m knûzem, v nûmÏ jsem pﬁipomnûl, Ïe ro-

mohu jen dívat na uveﬁejnûné fotografie. Odkrytí krovÛ

v‰ak nemusel, protoÏe ãeská restaurátorská ‰kola

ku 1968 se uvaÏovalo o moÏnosti zﬁídit v klá‰teﬁe

pﬁiná‰í nejen mnoho technick˘ch ohroÏení, ale ani es-

má mnohem bohat‰í rozsah vyjádﬁení. Na fotografiích

a kostele sv. Anny mezinárodní ekumenické stﬁedisko.

tetické vnímání není takové, jako pﬁi na‰ich pr vních

jsou viditelná místa, která jiÏ mohla b˘t ﬁe‰ena, a tak

Místo bylo pro tento úãel historicky pﬁedurãené. V hu-

náv‰tûvách. Prostor nebyl nikdy pro takov˘ pohled za-

by se i pﬁi váhání nebo hledání problémy postupnû zu-

sitsk˘ch válkách byl kostel a klá‰ter u‰etﬁen niãení. Ta-

m˘‰len a v˘sledek se dostává úplnû jinam, neÏ je dob-

Ïovaly. Je typické, Ïe anketa probíhá o architektuﬁe,

ké sem byly sváÏeny ﬁádové sestry z jin˘ch klá‰terÛ,

ré. ZdÛvodnûním tohoto ﬁe‰ení není ani fakt, Ïe krov

ale o restaurování zde není zmínka. Podle zku‰eností

které radûji volily pﬁijímání podobojí neÏ smrt. Vicepre-

jiÏ nûkdo odkr yl, ani to, Ïe tﬁeba v jin˘ch prostorách

tu‰ím, Ïe se o nûm ani diskutovat nebude. Nejsem si

miér tehdy odpovûdûl, Ïe návrh nelze uskuteãnit.

odhalen˘ krov pÛsobí dobﬁe. KdyÏ jsem uvidûl otevﬁe-

jist, zda na tento problém urãité názory vÛbec existují.

V té dobû v‰ak nastal v kostele sv. Anny úpln˘ sta-

n˘ krov s˘pky v klá‰teﬁe v Cluny, byl jsem okouzlen

JestliÏe zde nûjaká restaurátorská práce probíhá nebo

vební „boom“. Byly zapoãaty velké opravy, jeÏ s po-

a lehl jsem si na zem, abych mohl pohledem co nejvíc

se pﬁipravuje, ‰koda, Ïe to nikdo z dotázan˘ch neuvá-

jmem restaurování nemûly naprosto nic spoleãného.

vychutnat jeho krásu. To je ale úplnû jin˘ problém a si-

dí. Rád bych se o tom nûkdy doãetl. Restaurování

Vybouralo se vnitﬁní pﬁepatrování a krov byl natﬁen nû-

tuace. Tvarované, asi kovové pruty, které fixují neexis-

a architektonické ﬁe‰ení zde nedílnû souvisejí.

jak˘m hnûd˘m nátûrem. Pracoval tam jeden mÛj ka-

tující klenbu, jsou jen jakousi informaãní úlitbou na-

Uveﬁejnûním této ankety opût vypluly na povrch stá-

marád – kameník, kter˘ zoufale volal, aÈ se pﬁijdu po-

znaãující, jak to vlastnû b˘valo. Kdyby byl zÛstal rovn˘

le se opakující problémy na‰í péãe o památky. Máme

dívat, co se tam dûje a do ãeho je nucen. Byla zima,

strop, mûla by tato informace alespoÀ vût‰í srozumi-

skvostnou památku a pﬁed oãima si ji necháme témûﬁ

mrazy, a on mûl restaurovat gotick˘ jiÏní portál! Líãil,

telnost. Na fotografiích dobﬁe pÛsobí lehké zábradlí

zniãit. Nikomu se nic nestane, nikdo se nemusí z niãe-

jak dûlníci sbíjeãkami vybourávají barokní vyzdívky

empor y i pﬁístupové schodi‰tû, ale to je tak v‰e.

ho zodpovídat. Potom se hledá cesta, jak situaci vyﬁe-

v gotick˘ch oknech, kde asi byly do zazdívky druhotnû

V presbytáﬁi je panel s obrazem Adrieny ·imotové – ur-

‰it. Hledání je tûÏké a ne vÏdy se dojde k tomu nejlep-

pouÏity osekané ãásti gotické plastické v˘zdoby. Vy-

ãitû nádhern˘m. Proã není obraz umístûn bez panelu

‰ímu. Nepojmenují se a nenavrhnou jasné a podstatné

bouran˘ materiál se odváÏel v kontejnerech, dûlníci

na lehkém stojanu? Má snad nûco zakr˘vat? Instalace

úkoly, které by byly zadány k diskusi a následnému ﬁe-

byli placeni od m3 a materiál nikdo neprohlíÏel. Vnitﬁní

mi totiÏ velmi silnû pﬁipomíná instalace v˘stav v domû

‰ení. BohuÏel tento pﬁípad není ojedinûl˘. Jen v sou-

‰palety oken, kde pr˘ byly malby, se ãistily drátûn˘mi

U Kamenného zvonu nebo v pﬁízemní kﬁíÏové chodbû

ãasné dobû sleduji bezmocnû dvû obdobné akce, o ni-

kartáãi. Litografické kameny, zachované ze Schönfel-

Staromûstské radnice, kde putovní panely pro zavû‰e-

chÏ se zaãne diskutovat tepr ve aÏ v‰e bude hotové.

derovy tiskárny, byly kladivy rozbíjeny na kusy a odvá-

ní doãasn˘ch exponátÛ zbyteãnû zakr ˘vají pÛvodní

Nebo se bude radûji mlãet…

Ïeny na skládku. Dûlníci vybourali pﬁepatrování vãetnû

krásné ãásti architektury, které jsme na obou místech

horního patra, které oddûlovalo pÛdu od lodi. Udûlána

velmi pracnû restaurovali. Cel˘ ãelní prostor kostela

byla nová stﬁecha a velmi ‰patná vnûj‰í omítka. Byly

je zachycen na první fotografii v ãlánku. V kompozici

setﬁeny stopy návaznosti odbouraného zdiva vûÏe na

trámÛ, závûru kostela, panelu s obrazem, pódia i stûn

horní ãásti západního ‰títu. Takov˘chto hrozn˘ch zása-

je aÏ nepochopiteln˘ nesoulad. Spí‰e by se to dalo

hÛ se zde odehrála celá ﬁada. Jednalo se o barbarské

vnímat jako pracovní maketa k ovûﬁení názoru a kom-

a diletantské niãení, které se u nás obãas dûje i na ji-

pozice, kterou by nebylo dobré realizovat.

n˘ch památkách. Podobn˘ch pﬁípadÛ bych mohl vyjme-

Jan BRADNA

Vladislavsk˘ sál ve dﬁevû
Vzpomínky Ing. arch. Pavla Kupky na nerealizovanou zakázku obnovy Anenského klá‰tera

Prvoﬁad˘m úkolem celkového ﬁe‰ení od samého zaãátku ale bylo a asi stále je restaurování stûn kostela.

Areál Anenského klá‰tera vãetnû kostela získalo

Je nepochopitelné, Ïe pouze nûkolik set metrÛ dále

Tento úkol povaÏuji za nejpodstatnûj‰í. Strop, o kte-

do své správy Národní divadlo. Bylo to v dobû, kdy se

sídlilo tehdej‰í praÏské stﬁedisko památkové péãe

rém se v anketû mluví a kter˘ není, by mûl tvoﬁit pro-

pﬁipravovala dostavba a rekonstrukce jeho historické

a památkov˘ odbor magistrátu. Nikdo toto niãení ne-

stor, doplÀovat a chránit stav památky vãetnû krovÛ.

budovy a na Národní tﬁídû byly zbourány Kourovy domy

zastavil a nepostavil se proti nûmu. Tento bezútû‰n˘

Stûny kostela a krovy jsou tím podstatn˘m originálem

a provozní budova divadla. Do klá‰terních objektÛ byly

stav po niãení jsem mûl moÏnost spatﬁit je‰tû nûkoli-

s úÏasnou hodnotou a bohatou skladebností. Jeho

odsud pﬁemístûny administrativa, kanceláﬁe, dílny, ar-

krát, protoÏe jsme byli vyzváni restaurovat alespoÀ so-

restaurování a ochrana by proto mûly b˘t ﬁe‰eny jako

chiv a podobnû. Pﬁedpokládalo se v‰ak, Ïe po dostav-

chu sv. Anny s Pannou Marií, která byla jiÏ del‰í ãas

hlavní a prvoﬁad˘ úkol, od nûhoÏ se ty dal‰í teprve od-

bû Národního divadla se areál Anenského klá‰tera od

deponována na empoﬁe u onûch historick˘ch zácho-

víjejí. AÏ v urãitém stádiu prací, kdy by byl alespoÀ tro-

provozních útvarÛ opût vyprázdní, bude rekonstruován

dÛ. Záchody byly rozbourané a sochu jsme vydolovali

chu ãiteln˘ charakter prostoru po restaurování, mûlo

a vyuÏit pro kulturní úãely, zejména pro tzv. Ïiv˘ archiv

zpod hromady cihel. Byli jsme rádi, Ïe vÛbec zÛstala

b˘t k tomuto originálu komponováno architektonické

Národního divadla. To byla priorita celého zámûru,

zachována. Odvezli jsme ji a restaurovali spoleãnû

ﬁe‰ení. Je to opût – jako u nás obvykle – dûláno opaãnû.

zpﬁístupnit originální partitury a dal‰í archivní prame-

s prof. akad. mal. Jiﬁím Toronûm. Z na‰í iniciativy byla

Architekt vytvoﬁí nûco a originál se bude do této koncep-

ny a dokumenty pro badatele – specialisty z celého

po restaurování umístûna v lapidáriu Národního mu-

ce a charakteru jaksi vtûsnávat a pﬁizpÛsobovat se. Ne-

svûta. K tomu mûl b˘t doplnûn v˘stavní a expoziãní

zea, kde jsme tehdy restaurovali ﬁadu soch v rámci

bo se stûny moudﬁe ponechají tak, jak jsou, protoÏe je

program v dal‰ích prostorách klá‰tera s tematikou na-

nové expozice. Osobnû jsme ji zde osadili.

to nejjednodu‰‰í a zdÛvodní se to úctou k památce.

pﬁíklad scénografie a rÛzn˘ch témat divadelní historie.

novat nûkolik, ale tento byl podle mû nejstra‰nûj‰í.

Nyní si dovolím vyjádﬁit své názory k uvedené anke-

Po celou dobu jsem se domníval, Ïe v kostele

Ná‰ architektonick˘ ateliér dostal v rámci SÚRPMO

tû, i kdyÏ jako restaurátor k tomu asi nejsem oficiálnû

sv. Anny pracují restaurátoﬁi a na v˘sledek jsem byl vel-

velkoryse zaloÏenou zakázku na ﬁe‰ení celého Anen-

povolán. V rámci souãasné obnovy kostela musely b˘t

mi zvûdav˘. Vím, Ïe je to úkol nesmírnû tûÏk˘. Vzpomí-

ského areálu. Mûli jsme vytvoﬁit koncepci vyuÏití jed-

ﬁe‰eny dva úkoly: architektonick˘ a restaurátorsk˘.

nám si zde na názor y PhDr. Ivana ·perlinga, kter ˘

notliv˘ch prostor a budov, aby vznikl pﬁirozen˘ organis-

Hlavním problémem architektonického úkolu bylo, Ïe

sem v roce 1985 docházel. Hlavnû se zasazoval

mus (vstupní náv‰tûvnické místnosti, koncertní sály,

nenavazoval na pÛvodní nedotãen˘ stav objektu, na bo-

o maximálnû uváÏliv˘ a opatrn˘ postup, kdyÏ nûkteﬁí

knihovny a badatelny, v˘stavní a expoziãní sály, obãer-

hat‰í a více oslovující prostﬁedí. Práce architektky Evy

nad‰enci chtûli sejmout v‰e aÏ na nejspodnûj‰í vrst-

stvení, ‰atny, sociální zaﬁízení, kanceláﬁe provozu, ad-

Jiﬁiãné navázala aÏ na vyplenûn˘ a pohanûn˘ stav, kter˘

vu. Tento jeho postup je ale zachováván tím, Ïe stûny

ministrativa a podobnû). Prostory klá‰tera a kostela

uãinil její úkol nesrovnatelnû tûÏ‰ím neÏ inspirující situ-

zÛstávají tak, jak jsou vãetnû otvorÛ po trámech. Dou-

se mûly podrobit restaurování a pietní obnovû. Usilo-

ace, jiÏ jsem popisoval. Zachoval˘ tehdej‰í strop, i kdyÏ

fám, Ïe to není koneãn˘ stav. Zase jej mohu posoudit

val jsem i o obnovu rajského dvora a promûnu pÛvod-

jen rovn˘ prkenn˘, by urãitû vymezil jiná kritéria ﬁe‰ení.

pouze z fotografií. Stûny na mû pÛsobí, Ïe snad mimo

nû hospodáﬁského dvora prelatury na vstupní nádvoﬁí

Jeho sejmutím se architektÛm nabídly ‰ir‰í moÏnosti.

dal‰í prÛzkumy zÛstaly netknuty. I to mÛÏe b˘t restau-

se zelení a fontánami. Ke koncertním a kulturním ak-
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cím mûl slouÏit i kostel, pﬁitom rozlehlá empora mohla
b˘t vyuÏívána v návaznosti na spoleãné zázemí i samostatnû. V‰echny pÛvodní historické prostory návrh
respektoval. Zmínûn˘ Ïiv˘ archiv Národního divadla byl
umístûn v budovû prelatur y, studovna a ãítárna pro
badatele byly v prvním patﬁe pﬁíãného gotického kﬁídla, tam, kde byl dodateãnû zﬁízen baletní sál. Samozﬁejmostí projektu byla obnova vûÏe kostela a stﬁe‰ního altánu na prÛãelí prelatury do Anenského námûstí.
Dle na‰eho návrhu byl posléze v roce 1993–1994
realizován pouze zmínûn˘ baletní sál ve stﬁedním gotickém kﬁídle. V nûm jsme odstranili vloÏen˘ klasicistní
strop a otevﬁeli jeho prostor do pÛvodního gotického
krovu, velkolepostí pﬁipomínající prostor Vladislavského
sálu, a získali tak místo s odpovídajícím monumentál-

1

ním podhledem (coÏ snad omylem inspirovalo k otevﬁení obdobného krovu v kostele sv. Anny). Vodotûsnou,
tepelnou izolaci a akustickou úpravu jsme zajistili vytvoﬁením staticky samonosného sendviãe, kter˘ nezatûÏuje a nepo‰kozuje historické prvky krovÛ.
V dobû pﬁípravy projektu byl kostel pﬁepaÏen tûÏk˘m
le‰ením je‰tû z doby po jeho zru‰ení za Josefa II. a vyuÏíván i pronajímán jako sklad. Krov byl oddûlen stropem. Národní divadlo pﬁipravovalo rekonstrukci krovu

2

a opravu stﬁe‰ního plá‰tû kostela. V rámci této akce
byla vyﬁezána ﬁada trámÛ a váÏnû se uvaÏovalo, Ïe se
vazné trámy vyﬁeÏou v‰echny a nahradí je ocelová konstrukce.
Na‰e pﬁedstava byla jiná, spolupracovali jsme na ní
se statikem Ing. Karlem Fanty‰em. Chtûli jsme nechat
krov netknut˘ s ohledem na jeho historickou a v˘jimeãnou estetickou hodnotu i z dÛvodu poÏární ochrany
a klimatického oddûlení od prostoru lodi. Provedená
studie akustiky zjistila, Ïe pro koncerty a mluvené slovo je nezbytné strop kostela upravit vhodn˘m akustic4

k˘m materiálem. V Holandsku se nahrazovaly zﬁícené
kamenné klenby dﬁevem. Navrhl jsem dﬁevûné spínané akustické panely ve formû v˘seãí kﬁíÏové klenby,
zavû‰ené na obvodové stûny v návaznosti na dochované architektonické prvky. Cílem bylo vytvoﬁit náznakovou vizi pÛvodního klenutého prostoru a souãasnû
zajistit akustiku podle zpracované studie. Byla svolána exper tní komise památkov˘ch orgánÛ. Investiãní
oddûlení Národního divadla prosazovalo ploch˘ strop

3

5

s ocelovou konstrukcí, památkáﬁi preferovali obnovu
kleneb klasick˘m zpÛsobem. Na tom v‰e skonãilo.
Souãasné ﬁe‰ení pohledového odhalení krovu kostela nepovaÏuji za ‰Èastné. Kvalita uplatnûní tohoto odhaleného gotického prvku, kter˘ je pﬁi pohledu zezdola
pﬁíli‰ vzdálen˘, není zﬁejmá. Zvolené ﬁe‰ení jde na úkor
v˘jimeãné hodnoty dochovaného pÛvodního prostoru
krovu.
(Pﬁepis a úprava záznamu vyprávûní Kateﬁina Beãková)

Z projektu Ing. arch. Pavla Kupky, kter˘ je autorem kreseb:
Obr. 1. Praha-Staré Mûsto, areál Anenského klá‰tera, gotick˘ krov kostela v dobû, kdy byl je‰tû oddûlen stropem.
(Foto V. Uher)
Obr. 2. Praha-Staré Mûsto, areál Anenského klá‰tera, perspektiva.

6
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Obr. 3. Praha-Staré Mûsto, areál Anenského klá‰tera, baletní sál s odhalen˘m prÛhledem do gotického krovu v pﬁíãném kﬁídle. (Foto V. Uher)
Obr. 4–5. Praha-Staré Mûsto, areál Anenského klá‰tera,
pÛdorysy jednotliv˘ch podlaÏí.
Obr. 6. Praha-Staré Mûsto, areál Anenského klá‰tera, ﬁezy.
Obr. 7. Praha-Staré Mûsto, areál Anenského klá‰tera, perspektivní prÛhled od vstupního prÛchodu z Anenského námûstí pﬁes dvÛr prelatury k pﬁíãnému kﬁídlu.

a pÛsobil v Îatci. V tomto a dvou blízk˘ch mûstech vyprojektoval a vût‰inou i sám provedl pût nám dnes
znám˘ch realizací. Literatura se témûﬁ v˘hradnû ome4

zuje na jejich pouh˘ v˘ãet.

Jako první známou zakázku provedl pﬁestavbu ranû
barokního klá‰tera kapucínÛ v Îatci (ãp. 299), jehoÏ
konvent s ambitem osovû pﬁiléhá k presbytáﬁi klá‰terního, severov˘chodnû orientovaného jednolodního
5

kostela Korunování Panny Marie. Dle vlastního projektu od roku 1888 pﬁestavoval severov˘chodní kﬁídlo
1

konventu. Ke stavbû se zachovalo povolení i originál
6

signovaného plánu. Men‰í úpravy provedl i v kostele,
7

kde roz‰íﬁil kÛr a novû zaklenul sakristii. Dále pﬁi jihov˘chodní stranû kostela vybudoval krytou pﬁístupovou

Autorkou v‰ech fotografií je Jana Kune‰ová.
Obr. 1. Îatec (okres Louny), kapucínsk˘ klá‰ter, ãp. 299,
v˘chodní nároÏí konventu s ambitem. (Foto 2006).

chodbu do konventu a roku 1890 strhl star ˘ ambit
8

a postavil na jeho místû nov˘. Kromû severozápadní-

3 Libkovice bohuÏel musely v roce 1993 ustoupit povr-

ho kﬁídla, jehoÏ pﬁízemí je zapu‰tûno do hmoty konven-

chové dÛlní tûÏbû a byly i s kostelem zlikvidovány. Ke

tu, jsou zbylá tﬁi kﬁídla ambitu pﬁedsazená a otevírají

kostelu viz Mojmír HORYNA, Olga NOVOSADOVÁ: Libkovi-

se do nádvoﬁí tﬁemi trojicemi sdruÏen˘ch arkád. Archi-

ce, kostel sv. Michala a Mikulá‰e, stavebnû-historick˘

tekt pravdûpodobnû tato patrová kﬁídla pﬁefasádoval.

prÛzkum, Praha 1985; Mojmír HORYNA: Architektura

V letech 1894–1897 pak provedl je‰tû nûkolik drob-

pﬁísného a pozdního historismu, in: Dûjiny ãeského v˘-

9

7

n˘ch úprav. Kostel i s pﬁilehl˘m kﬁídlem konventu ne-

tvarného umûní III/2 (ed. TaÈána PETRASOVÁ, Helena

dávno dostal nové zastﬁe‰ení. Obnova zbyl˘ch, rychle

LORENZOVÁ), Academia, Praha 2001, s. 169.

chátrajících budov je rovnûÏ více neÏ Ïádoucí. Mûsto

4 Viz Umûlecké památky âech (ed. Emanuel POCHE),

10

v‰ak zatím marnû hledá jejich smysluplné vyuÏití.

Academia,

Praha

1977,

s.

518;

Praha

1980,

V ose vstupu nového hﬁbitova v Postoloprtech ne-

s. 141–142; Praha 1982, s. 397; Pavel VLâEK, Pavel

daleko Îatce postavil Dauth roku 1889 drobnou hﬁbi-

ZAHRADNÍK: Alois Daut, in: Encyklopedie architektÛ, sta-

tovní kapli. Centrální stavbu na pÛdor ysu ãtverce

vitelÛ, zedníkÛ a kameníkÛ v âechách (ed. Pavel VLâEK),

s trojicí mûlk˘ch pravoúhl˘ch kaplí po stranách a s ob-

Academia, Praha 2004, s. 130.

délnou pﬁedsíní sklenul polygonální kupolí na vyso-

5 Klá‰terní komplex vznikl v letech 1676–1683 na jiÏním

kém osmibokém tamburu se sdruÏen˘mi okny. V˘-

pﬁedmûstí Îatce dle projektu ﬁádov˘ch architektÛ. Viz Karl

klenky kaplí ãlení pilastry toskánského ﬁádu a zavr‰ují

TUTTE: Der Politische Bezirk Saaz, Selbstverlag, Saaz

trojúhelné ‰títy. V interiéru podpírají prÛbûÏnou ﬁímsu

1904, s. 338; Pavel VLâEK: Îatec, in: Du‰an FOLT¯N, Petr

volutové konzoly. ·tukové hlavice nesou motivy andû-

SOMMER a kol.: Encyklopedie ãesk˘ch klá‰terÛ, Libri, Pra-

Hlavním centrem rozvoje architektonického dûní

lÛ, mu‰lí, kﬁíÏe a stylizovan˘ch rostlin; klenáky mají

ha 1997, s. 703. Podoba barokního areálu je tûÏce rekon-

v období pﬁísného a pozdního historismu v âechách

tvar lebky. Vertikalitu podporují nároÏní niky se socha-

struovatelná. Z pÛvodních plánÛ se totiÏ zachovala pouze

byla jednoznaãnû Praha. Od konce 60. let 19. století

mi Panny Marie, sv. Jana Evangelisty, sv. Petra a sv.

legenda. Viz Petr MACEK, Pavel ZAHRADNÍK: Îatec, b˘val˘

zde probíhala ãilá stavební aktivita, v níÏ se vedle neo-

Pavla a nad nimi zapu‰tûné reliéfy s v˘jevy z Kristov˘ch

kapucínsk˘ klá‰ter, stavebnû-historick˘ prÛzkum, Praha

gotiky v˘raznû uplatnila neorenesance coby ideální

pa‰ijí. PÛvodní je i interiérová v˘malba. Vychází ze zá-

1988, s. 63 (uloÏeno v Mûstském muzeu v Îatci).

mû‰Èansk˘ sloh. Vznikala díla ãerpající podnûty z rané

kladních geometrick˘ch tvarÛ, které se opakují v iden-

6 Mûstsk˘ úﬁad Îatec, archiv stavebního odboru: kar t.

a klasické italské renesance i ze specifick˘ch forem

tickém barevném ﬁe‰ení (ãervená, zelená, okry a ‰edi)

Kapucínsk˘ kostel a klá‰ter, ãp. 299 (pÛdor ys pﬁízemí

domácí architektury 16. století. V 90. letech se pak vy-

na dláÏdûní, soklech i oltáﬁní menze.

a patra, 1 : 50; pﬁíãn˘ ﬁez, 1 : 1000; signováno; datová-

INFORMACE

Architekt a stavitel
1
Alois Daut(h) ze Îatce

vinul neobarok a nastoupila secese. Pro malá mûsta

Architekt navrhl i dosud opomíjenou vstupní bránu

tak ﬁíkajíc na periferii aktuálního architektonického dû-

na hﬁbitov, komponovanou na osu kaple a stromové

7 P. MACEK, viz pozn. 5, s. 68.

ní v‰ak bylo pﬁíznaãné setrvávání ve star‰ích formách.

aleje. Dvojice mohutn˘ch pilíﬁÛ spolu se ãtveﬁicí kanelo-

8 Státní oblastní archiv v Litomûﬁicích: fond ¤ímskokato-

To názornû dokládá tvorba severoãeského rodáka Aloi-

van˘ch sloupÛ s dórsk˘mi hlavicemi nese kladí. V mûst-

lická farnost Kapucíni Îatec, inv. ã. 3; inv. ã. 8, fol. 74r–

se Dautha, kter ˘ na pﬁelomu 19. a 20. století tvoﬁil

ské kronice se zachovaly dvû fotografie dokumentující

75r; inv ã. 31; Národní archiv v Praze: fond âeské místo-

v duchu pﬁísného neoklasicismu a zejména italizující

vzhled obou staveb bezprostﬁednû po vzniku.

neorenesance, jejíÏ tradici u nás rozvíjeli I. V. Ullmann,

vající podoby vykazují jen drobné odchylky.

J. Zítek, J. Schulz, z mlad‰í generace pak napﬁíklad
S. Heller ãi A. Wiehl.
O Ïivotû Aloise Dautha nebylo aÏ dosud nic známo.

11

Od stá-

12

drÏitelství, kart. 3314, sign. 16/13/16/1.
9 P. MACEK, viz pozn. 5, s. 33.

V letech 1892–1893 vznikla v Chomutovû v ulici

10 Po zru‰ení klá‰tera státem roku 1950 slouÏily budovy

Na Pﬁíkopech ‰kola Franti‰ka Josefa (dnes stará bu-

s rozsáhlou zahradou k rÛzn˘m úãelÛm. Po dlouhá léta

dova 3. Z·, ãp. 895). Dvoupatrová stavba pﬁiléhá ze

zde sídlil domov dÛchodcÛ, zru‰en˘ v 80. letech minulé-

Podle údajÛ na náhrobku se tento Architekt und Bau-

ho století. Postupem ãasu doznaly interiéry ﬁady ne‰etr-

meister narodil ve stavitelské rodinû 17. 10. 1854
2

no 16. 4. 1888).

n˘ch zásahÛ v podobû nevhodnû proveden˘ch instalaã-

a zemﬁel 26. 6. 1917. Jeho otce Franze Antona lze

■ Poznámky

ních rozvodÛ, obkladÛ stûn, dlaÏby, osvûtlení a podobnû.

patrnû ztotoÏnit s chomutovsk˘m mûstsk˘m inÏen˘rem

1 UÏívána rovnûÏ poãe‰tûná forma jména Daut.

11 Mûstsk˘ úﬁad Postolopr ty, vázan˘ rukopis kroniky

Antonínem Dauthem. Ten vyprojektoval v duchu sever-

2 Rodinnou hrobku DauthÛ autorka objevila na mûstském

mûsta (uloÏeno v kanceláﬁi starosty).

ské neorenesance pozoruhodn˘ kostel sv. Mikulá‰e

hﬁbitovû v Chomutovû. Spoleãnû zde s architektem odpo-

12 Vlivem nevhodnû zvolené stﬁe‰ní kr ytiny pﬁi obnovû

v Libkovicích u Mostu (1879–1882), jímÏ pﬁedzname-

ãívá otec, „Baumeister“ Franz Anton Dauth (1820–1889),

exteriéru stavby v roce 1994 dochází u boãních kaplí

nal synovu stylovou orientaci. Z autorského razítka na

matka Franziska (1820–1875), sestra Emma (1860–

k soustavnému naru‰ování omítky de‰tûm a plísnûmi,

dochovan˘ch plánech je dále známo, Ïe Alois Dauth Ïil

1902) a sestra Marie (1850–1930) s manÏelem.

coÏ vede aÏ k odpadávání kamenick˘ch ãlánkÛ.

3
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s jednoduch˘mi ‰ambránami. Sídlo ﬁeditelství je jednoduchá obdélná dvoupatrová stavba, jíÏ dominuje
pﬁedstupující schodi‰Èov˘ rizalit v ose. Stejnû jako na
vût‰inû ostatních budov nemocnice se i zde dobﬁe dochoval pÛvodní krov se zdoben˘mi ‰títy. Stávající budova záchranné sluÏby, nyní kompletnû pﬁefasádovaná,
vyhlíÏela asi identicky. Sklad prádla, dnes v dezolátním
stavu, pro‰el v minulosti ﬁadou ne‰etrn˘ch úprav a postrádá zatím vût‰í vyuÏití. Drobnou stavbu b˘valé márnice zdobí neoklasicistní dekor, silnû naru‰en˘ star‰í
brutální pﬁístavbou krytého vstupu.
Od roku 1999 procházejí oddûlení rozsáhlou modernizací. Po zrekonstruování interny, gynekologicko-porodnického oddûlení

16

a kuchynû se právû dokon-

ãuje v˘stavba nového operaãního sálu a jednotky in-

2

tenzivní péãe. Následovat bude je‰tû pﬁestavba lÛÏkové ãásti chirurgie v pﬁedním traktu.
3

Problematika vhodné rekonstrukce historick˘ch nemocniãních budov je zcela specifická a vyÏaduje individuální pﬁístup, leã v souãasnosti ji památkové úﬁady
i samotní architekti ponûkud opomíjejí. Hlavní slovo
patﬁí investorovi, majícímu na zﬁeteli pﬁednû sluÏbu
pacientÛm a kvalitní pracovní podmínky pro zdravotníky. MoÏnosti architekta zpravidla limituje omezen˘ fi-

■ Poznámky
13 Mûstsk˘ úﬁad Chomutov, archiv stavebního odboru:
kart. ãp. 895 (3. Z· Na Pﬁíkopech).
14 Dobová pohlednice zachycuje pÛvodní podobu ãelní
i boãní fasády. Viz Vojtûch BRET, Jaroslav PACHNER
a kol.: Chomutov ve star˘ch pohlednicích, Mûsto Chomutov, Chomutov 1991, obr. 49.
15 Zprávy stavební, in: Technick˘ obzor 3, 1895, ã. 18,
5

4

s. 159.
16 Jiﬁí VANÍâEK, Jiﬁí MÜLLER, Josef HOLEâEK: Rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddûlení mûstské

Obr. 2. Postoloprty (okres Louny), hﬁbitovní kaple, pohled
do interiéru. (Foto 2006)
Obr. 3. Postoloprty (okres Louny), hﬁbitovní kaple, pohled
od severov˘chodu. (Foto 2006)
Obr. 4. Chomutov, b˘valá ‰kola Franti‰ka Josefa (3. Z·),
Na Pﬁíkopech ãp. 895, ãelní fasáda. (Foto 2006)
Obr. 5. Îatec (okres Louny), areál nemocnice, (A) b˘valé
infekãní oddûlení, (B) ﬁeditelství, (C) záchranná sluÏba,
(D) b˘valá márnice, (E) jídelna, (F) sklad prádla. (Nákres Jana Kune‰ová, 2006)

typu s plasticky proãlenûn˘mi dﬁíky. Nad okny rizalitu

nemocnice v Îatci, in: Stavba, 2000, ã. 4, s. 50–52.

se uplatÀují pÛlkruhové, trojúhelníkové i sdruÏené

17 Mûstsk˘ úﬁad Postoloprty, archiv stavebního odboru:

segmentové frontony a pﬁímá nadokenní ﬁímsa. Boãní

kar t. ã. 318. V prostorách spisovny jsou umístûny na

ãtyﬁosá kﬁídla prolamují v pﬁízemí obdélná okna bez

zdech ãtyﬁi originální projekty Dautha (ãelní a boãní po-

ostûní, ve druhém patﬁe s ostûním s prstenci. Stavbu

hled, pﬁíãn˘ a podéln˘ ﬁez, signováno, datováno). Ve ve-

zavr‰uje atikov˘ ‰tít s volutami po stranách, opatﬁen˘

stibulu byla stavebníky osazena pamûtní deska. Realiza-

mûstsk˘m znakem.

14

Poschodí jsou pﬁístupná ‰iro-

ce stavby se od plánÛ li‰í jen v detailech.

k˘m dvouramenn˘m schodi‰tûm. To podpírá ãtveﬁice

18 PÛvodnû sídlili postolopr t‰tí radní ve staré barokní

mohutn˘ch pilíﬁÛ s pilastr y. Chodby jsou sklenuty

budovû z roku 1726, dodnes stojící na námûstí

zrcadlovou klenbou.

(ãp. 103).

Roku 1895 zahájil Dauth v˘stavbu nové veﬁejné ne15

mocnice v Îatci projektem infekãního oddûlení.

19 Karel KIBIC: Historické radnice, TEPS, Praha 1988,

Au-

s. 115–117, 121; Martin HORÁâEK: Sloh ﬁádu a svobody.

severu k pﬁístavbû z poloviny 20. století, ze západu

torka vytipovala ve stávajícím areálu ‰est objektÛ,

Poznámky k dûjinám a teorii novorenesanãní architektury

k mlad‰í z roku 1968. Interiéry si zachovaly ve velké

u nichÏ pﬁedpokládá jeho autorství. Jde o infekãní od-

v ãesk˘ch zemích (rigorózní práce, Univerzita Palackého),

míﬁe autentickou podobu. Uãebny pro‰ly pochopitel-

dûlení (dnes chirurgie, interna, gynekologicko–porod-

Olomouc 2001, s. 142–167, 294–296, pozn. 536.

nou modernizací, chodby a schodi‰tû v‰ak zÛstaly

nické oddûlení), dne‰ní budovu ﬁeditelství, záchranné

20 Umûní italské renesance: architektura – sochaﬁství –

zdá se nezmûnûny. Nejvût‰í zásah do pÛvodní kon-

sluÏby, kuchynû a skladu prádla a o b˘valou márnici.

malíﬁství – kresba (ed. Rolf TOMAN), Slovar t, Praha

cepce pﬁedstavuje dvoupodlaÏní vestavba v severní

K tomuto v˘ãtu lze snad pﬁiﬁadit i zdevastovanou

1996, s. 31–35, 122, 124.

ãásti traktu, souãasná patrnû s pﬁístavbou ze

vstupní bránu v opu‰tûné zadní ãásti areálu.

21 Pavel ZATLOUKAL: Pﬁehled architektury historismu

13

60. let.

Uliãní fasádu v˘raznû plasticky ãlení bohatá

Nejrozsáhlej‰í z budov, infekãní oddûlení, realizoval

‰kála architektonick˘ch ãlánkÛ spolu s mírnû vystupu-

architekt jako podélnou prÛchozí budovu, k níÏ kolmo

355–367.

jícím ‰estios˘m rizalitem. Pﬁízemí ãlení pásová bosáÏ,

pﬁiléhají jednotlivá nemocniãní kﬁídla. Tyto pﬁízemní

22 M. HORÁâEK, viz pozn. 19, s. 295; Michael J. LEWIS:

patra pásová rustika s nároÏní bosáÏí. Patra nad por-

plochostropé stavby se sedlovou stﬁechou a hladk˘mi

Rundbogenstil, in: The Dictionar y of Ar t 27 (ed. Jane

tálem propojují pilastr y vysokého ﬁádu toskánského

trojúheln˘mi ‰títy v prÛãelí osvûtlují vysoká úzká okna

TURNER), Macmillan, London 1996, s. 334–336.

334
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XIX. století na Moravû, in: Umûní 28, 1980, ã. 4, s.

Ve své tvorbû pozdního neoklasicismu a pﬁísné italizující neorenesance dosáhl Alois Dauth dobrého kvalitativního standardu. Projekty obohacen˘mi i osobitou
invencí pﬁispûl k rozvoji tehdej‰í, jinak vcelku bûÏné
produkce na Îatecku a Chomutovsku. U postolopr tské spoﬁitelny dosáhl v˘sledku srovnatelného i na mimoregionální úrovni. Domnívám se, Ïe je namístû zváÏit moÏné zapsání této v ﬁadû ohledÛ v˘jimeãné stavby
do Ústﬁedního seznamu nemovit˘ch kulturních památek âR, kde jiÏ figuruje klá‰ter kapucínÛ v Îatci i hﬁbitovní kaple v Postoloprtech.
Jana KUNE·OVÁ

6

7

Kresebná dokumentace
Vá c l a v a · e b e l e h o
Obr. 6. Postoloprty (okres Louny), b˘valá spoﬁitelna,
ãp. 318. (Foto 2006)
Obr. 7. Postoloprty (okres Louny), b˘valá spoﬁitelna,
ãp. 318, vstupní rizalit. (Foto 2006)

(asi od 1444) a paláce Strozzi od B. da Maiana
20

a S. Pollaiuola (po 1489).

(PrácheÀské muzeum Písek)

Paralely nabízí i soudobá

nûmecká architektura takzvaného Rundbogenstilu (ar-

Poãátky kresebné dokumentace, která zachycovala

kádového stylu) ze 30. a 40. let 19. století, v níÏ se

jednotlivé projevy lidového stavitelství, jsou spojeny

hlavním motivem stal oblouk, dÛslednû se dodrÏovala

s ãinností akademického malíﬁe Jana Prouska jiÏ

symetrie, zdÛrazÀovaly se vstupní partie a uplatÀoval

v 80. letech 19. století. Dal‰ím v˘znamn˘m pﬁedstavi-

21

nanãní rozpoãet. Stavba sama, dosud funkãní, leã za-

nov˘, svébytn˘ dekor.

Dauthovo ﬁe‰ení se nejvíce

telem tohoto typu dokumentace byl Václav ·ebele

staralá a nevyhovující dne‰ním nárokÛm, pak obvykle

podobá paláci Comunale v Montepulcianu, pﬁestavû-

(1835–1899), pÛvodním povoláním odborn˘ uãitel

stojí aÏ na posledním místû.

ném M. Michelozzim (1440–1465).

22

Z uvedené sku-

kreslení na reálném gymnáziu v Písku. Je autorem de-

ProtoÏe architektonické ﬁe‰ení b˘valého infekãního

piny historizujících staveb se tak zdÛraznûnou plastici-

sítek kreseb a akvarelÛ zemûdûlsk˘ch usedlostí a je-

oddûlení bylo od poãátku podmínûno zejména praktiã-

tou a pádn˘mi detaily pﬁiblíÏil italsk˘m pﬁedlohám

jich interiérÛ z oblasti Písecka, které vznikly v nejvût‰í

ností a neãinilo si pﬁíli‰né nároky na vnûj‰í pÛsobivost,

nejtûsnûji. ZároveÀ vytvoﬁil své nejzdaﬁilej‰í dílo.

míﬁe v prÛbûhu 90. let 19. století a byly spojeny s v˘-

vznikl jednoduch˘ a úãeln˘ organick˘ celek s pravidel-

Spoﬁitelnu komponoval jako jednopatrovou nároÏ-

raznou národopisnou dokumentací pﬁedev‰ím jevÛ li-

nou rytmikou tvarÛ a hmot. Provádûné rekonstrukãní

ní stavbu. Pﬁed hlavní, sedmiosé prÛãelí pﬁedstupuje

dové hmotné kultur y v pﬁípravném období k Národo-

zásahy prokazují znaãnou necitlivost vÛãi pÛvodním

mûlk˘ tﬁíos˘ rizalit, zavr‰en˘ na konzolách vysazenou

pisné v˘stavû ãeskoslovanské, uskuteãnûné roku

proporcím a ãlenûní. Zejména zmûny dﬁívûj‰ích oken-

atikou s cimbuﬁím. Na nûj navazuje vysoká vûÏ se

1895 v Praze. Kromû PrácheÀského muzea v Písku

ních otvorÛ, nahrazení jejich v˘plní praktick˘mi, ov‰em

zvonicí, ukonãená ochozem a ustupujícím patrem

(dokumentace z lokalit na okrese Písek) jsou kresby

nevzhledn˘mi plasty, dÛsledné puristické oãi‰tûní fa-

opût s cimbuﬁím. Boãní kﬁídla zakonãuje konzolová

a akvarely Václava ·ebeleho uloÏeny také ve sbírkách

sád od ve‰ker˘ch dekorativních doplÀkÛ i stylovû ne-

ﬁímsa. Pásová a kvádrová rustika fasád v˘raznû kon-

Národního zemûdûlského muzea v Praze, Muzea ães-

sourodá pﬁístavba jednotky intenzivní péãe v˘raznû po-

trastuje s hladkou omítkou vûÏe. V pﬁízemí obou kﬁí-

kého venkova na zámku Kaãina a ve fondech národo-

zmûnily pÛvodní ráz budov. Na druhé stranû nyní

del a nad sdruÏen˘mi okny v patﬁe rizalitu se v pÛl-

pisného oddûlení Národního muzea v Praze.

oddûlení lépe a efektivnûji slouÏí svému úãelu. Navíc

kruhov˘ch záklencích oken uplatÀuje bosáÏ. Naproti

V˘znam ·ebeleho dokumentace podtrhuje nadto je-

zÛstal zachován urbanistick˘ potenciál areálu, zasaze-

tomu jsou postranní sdruÏená okna rizalitu zasazena

ho zachycení interiérÛ, které dokumentují vybavení

n˘ do pﬁíjemné, aã zatím nepﬁíli‰ zkultivované zelenû.

v pravoúhl˘ch rámech, v patﬁe pak zase ve ‰tukov˘ch

tradiãního lidového obydlí ve druhé polovinû 19. stole-

Poslední známou Dauthovou prací se stala roku

pÛlkruhov˘ch obloucích s dekorativními medailony.

tí s tím, Ïe nûkteré jím zachycené jevy mohou doklá-

1903 spoﬁitelna na hlavním námûstí v Postoloprtech

Por tálem balkónového typu v ose prÛãelí se po

dat dobu druhé poloviny 18. století ãi pﬁípadnû je‰tû

(ãp. 318). Vznikla z popudu purkmistra a pﬁedsedy ﬁe-

schodi‰ti vstupuje do vyv˘‰eného pﬁízemí a dále do

star‰í období.

ditelství spoﬁitelny Karla Krause a obãanÛ mûsta. Ar-

administrativních prostor. Schodi‰tû do patra se vût-

·ebelovy kresby poskytují mnoho cenn˘ch informa-

chitekt dodal roku 1902 návrhy, v˘stavby samé se

ví do dvou ramen s kovov˘m zábradlím zdoben˘m ko-

cí pro studium jevÛ lidového stavitelství vãetnû interi-

Primárnû tedy budova slouÏila co-

rintsk˘mi sloupky. Ploch˘ strop nad ním geometricky

érové sloÏky lidového obydlí. Rozmístûní a uÏití jednot-

by penûÏní ústav, a nikoliv radnice, jak je vyuÏívána

ãlení drobná pole nástûnné malby s vegetabilními

liv˘ch typÛ lidového malovaného nábytku (s jeho orna-

Nic-

a figurálními motivy. Patru dominuje dvojice repre-

mentální v˘zdobou) ve svûtnici domu a selsk˘ch ho-

ménû její zaﬁazení ke skupinû ãtyﬁ historizujících neo-

zentaãních prostor. Strop pr vního obdélného sálu

din, dále umístûní pece se sporákem a nad ní zavû‰e-

renesanãních radniãních staveb u nás, obmûÀujících

(nad vstupem) zdobí jemné ‰tukové zrcadlo a ãtveﬁi-

ná bidla lze sledovat napﬁíklad u usedlosti v obci

v prÛãelí soustavu toskánského quattrocenta, zÛstává

ce medailonÛ s motivy hrajících si amorkÛ. Odtud se

Horní Novosedly. Pec s kachlov˘mi kamny vidíme i na

ze stylového hlediska oprávnûné. Jde o severoãeské

vchází do hlavního reprezentaãního sálu, dne‰ní ob-

akvarelu interiéru svûtnice usedlosti v obci Ole‰ná. Ji-

radnice v Klá‰terci nad Ohﬁí (stavitel V. Böhm,

ﬁadní sínû. Stejnû jako pﬁedchozí prostor pﬁekvapí

né kusy lidového malovaného nábytku zachytil V. ·e-

1855–1860) a Jablonci nad Nisou (projektant L. Sei-

i tento architektonickou ãistotou a jednoduchostí.

bele v interiérech domÛ v obcích Branice (malovan˘

demann, 1869), dále v Mladé Boleslavi (projektant

Dle plánÛ zde byl zam˘‰len strop zdoben˘ lunetami

misník), dále ve vesnici Rukáveã (malovanou truhlu,

J. Fichtner, 1865–1868) a Fren‰tátu pod Radho‰tûm

s nástûnn˘mi malbami. Klenbu nakonec oÏivuje jen

skﬁíÀ bez dekoru, postel) a v Tuklekách (selsk˘ stÛl

Architekti vychá-

‰tukové zrcadlo. Stûny nyní pokr˘vá nevhodn˘ novo-

a Ïidle, malou stoliãku). Je tﬁeba podotknout, Ïe V. ·e-

zeli z celkové siluety protorenesanãních radnic ve Flo-

dob˘ obklad. Autor zﬁejmû navrhl i ve‰keré doplÀky

bele svá díla signoval, uvádûl zpravidla jednotlivé lo-

rencii (od 1299) a Sienû a z tvarosloví florentsk˘ch

interiéru, od okenních a dveﬁních rámÛ, dﬁevûn˘ch ob-

kality (v nûkolika málo pﬁípadech je uvedeno jen

soukrom˘ch palácÛ, zejména paláce Medici-Riccardi

kladÛ a pokladních pﬁepáÏek aÏ po kliky a vypínaãe.

„z okolí Písku“). Autor v‰ak zásadnû neuvádûl u své

v‰ak nezúãastnil.

17

dnes (a rovnûÏ jako sídlo mûstského úﬁadu).

19

(projektant A. Tebich, 1890–1891).

18
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Nesouvislé glosy k Arcidiecéznímu
muzeu v Olomouci po tﬁíhodinové
prohlídce s panem architektem
Petrem Hájkem (ad ZPP 3/07)
2

Jedná se o zásluÏn˘ zámûr, kvalitní program, siln˘
tvÛrãí koncept s velmi sebevûdom˘m vloÏením nové
vrstvy, s ohledem na rozsáhlost a sloÏitost akce
s úctyhodnou poctivostí dotaÏen˘ ve stovkách i tûch
nejsubtilnûj‰ích podrobností ãistého architektonického i technického detailu – klobouk dolÛ. ÚroveÀ prezentace historické struktur y památky mimoﬁádného
v˘znamu v‰ak této vysoko postavené laÈky nedosahuje, a nikoliv v ojedinûl˘ch momentech.

1

Problematiãnost pﬁíli‰ného sjednocení dvorních fasád i v‰ech nad stﬁechu vyãnívajících hmot, pﬁekryt˘ch
studen˘m svûtl˘m nátûrem, jenÏ zabíhá mechanicky

3

a zcela zbyteãnû i do nádvoﬁí hospodáﬁského dvora
a popírá do znaãné mír y stáﬁí i vrstevnatost areálu,
vzbuzuje pochybnost o autenticitû historické pﬁedlohy
dokumentace (uloÏené ve fondech PrácheÀského mu-

ce, Branice, Dolní a Horní Ostrovec, Dolní Záhoﬁí, DrÏ-

této úpravy. Nerozumím zcela logice „rozsvícení vnitﬁ-

zea v Písku) ãísla popisná, ale jména ãi názvy podle

krajov, Horní Novosedly, Jickovice, Klisín, Kra‰ovice,

ku“ loggie s tupû pﬁebílen˘mi karyatidami na bocích

drÏitelÛ. Z dal‰ích jevÛ lidového stavitelství a interiérÛ

Kﬁe‰ice, Ole‰ná, Ostrovec, Podolí za Novou Hospodou

zarámovaného prÛhledu. Dojem sterility umocÀuje

lidov˘ch obydlí lze ze ·ebelovy dokumentace vysledo-

(Podolí I.), Radiho‰È, Rukáveã, Smrkovice, Svatonice,

i problematické zalití povrchu kamenn˘ch váz na

vat napﬁíklad stﬁe‰ní kr ytinu (pﬁevládá jednoznaãnû

Tukleky, Vlksice, Vrcovice, Zbû‰ice.

sloupcích oplocení t˘mÏ fasádním nátûrem. Nelibuji si

Lubomír PROCHÁZKA

do‰ek), dále zastropení svûtnic, rÛzné typy topeni‰tû,
umístûní obrázkÛ na skle ãi stûnách svûtnice a po-

rÛ. Zde, v dvorních arkádách nádvoﬁí, mi v‰ak tolik ne-

dobnû. âasté jsou rovnûÏ ·ebelovy celkové pohledy
na návsi nûkter ˘ch obcí: DrÏkrajov, Horní Ostrovec,
Kﬁe‰ice, Ole‰ná, Tukleky a Zbû‰ice. Zajímavá je rovnûÏ náves ve Vrcovicích i s roubenou studnou.
Témûﬁ panoramatick˘ pohled na akvarelu dvora statku ve Smrkovicích dokládá situování obytné i hospodáﬁské ãásti usedlosti v areálu dvora. Statek v Radiho‰ti se skládá (dle akvarelu) z pﬁízemního roubeného
stavení se zajímavû ãlenûnou lomenicí s profilovan˘mi

také pﬁíli‰ v celoplo‰ném zasklívání historick˘ch otvovadí (byÈ se nûkde mohl nechat zabûhnout exteriér

Obr. 1. Václav ·ebele, SíÀ v domû U ZvonÛ v Písku. (Archiv PrácheÀského muzea v Písku)
Obr. 2. Václav ·ebele, Svûtnice usedlosti v Horních Novosedlích. Kraj a kres Píseck˘. (Archiv PrácheÀského muzea
v Písku)
Obr. 3. Václav ·ebele, Zvoniãka na návsi ve Zbû‰icích.
Okres Milevsk˘, kraj Tábor. (Archiv PrácheÀského muzea
v Písku)

úplnû dovnitﬁ), snad díky ãistû vypreparovanému detailu se skryt˘m rámem a zﬁetelnosti souvislostí celkového konceptu.
Sympatická skromnost úpravy nádvoﬁí s pouÏitou
starou dlaÏbou, solitérním kandelábrem a vzrostl˘mi
stromy stvrzuje svou nenápadností atmosféru historického prostﬁedí. „O‰klivého kaãátka“ v podobû úpravy okolí nálezu studny si radûji nev‰ímejme, vÏdyÈ se

li‰tami, vpravo je pﬁipojena klenutá zdûná brána s v˘-

dá jednodu‰e zasypat hlínou a pokr˘t drnem. Více neÏ

klenkov˘mi plastikami svûtcÛ. Podobnû hodnotnou lo-

prÛsvitn˘ poutaã sklenûné desky nevûdomky zaregis-

menici zachytil V. ·ebele i u jednoho ze statkÛ ve Vlk-

truji vtírav˘ technick˘ detail – siln˘ lem oplechované

sicích.

fasády nad pultovou stﬁechou chodby, pﬁimknuté k bo-

Své akvarely autor oÏivil postavami obyvatel vesnic

ku tvrdû pﬁebíleného a jako úplná novostavba pÛsobí-

i domácími zvíﬁaty. V Klisínû napﬁíklad zachytil velké

cího kostela sv. Anny. Za opraven˘mi star˘mi dveﬁmi

roubené stavení na kamenné podezdívce s pavlaãí pﬁi

hlavního vstupu nás potû‰í první pohled s citlivû opra-

‰títové (zde je i vchod do domu) a ãásteãnû i boãní ná-

venou terazzovou podlahou jednoduchého ornamentu.

dvorní stranû. Na svûtnici navazuje netypicky roubená

Tepr ve ponoﬁením do spleti nástupních prostorÛ,

stodÛlka. Lomenice ‰títu je ãlenûna do ãtyﬁ vertikál-

vznikl˘ch propojením rÛznorod˘ch místností, pﬁichází

ních polí a opatﬁena velk˘m kabﬁincem. Velmi archaic-

seznámení se sloÏit˘m organismem a jeho atmosfé-

ky pÛsobí objekty ve dvoﬁe usedlosti v Jickovicích. Lo-

rou. Úvodní partie pÛsobí soudrÏnû, av‰ak s ohledem

menice statku U NûmeãkÛ v obci Ostrovec vykazuje

ke stísnûnosti jednotliv˘ch místností a zvolenému ﬁe-

ﬁadu vûtracích otvorÛ ve tvaru srdce.

‰ení snad trochu mnohomluvnû ãi „v˘stavnicky“ pﬁe-

Kresebná dokumentace Václava ·ebeleho patﬁí

kombinovanû, leckdy i spí‰e jako dopravní kﬁiÏovatka.

mezi v˘znamné dokumentaãní soubory lidového stavi-

·koda, Ïe zde nezÛstalo zachováno pÛvodní schodi‰-

telství, v nichÏ zaujímá pﬁední místo vzhledem k iko-

tû. VloÏené, ostﬁe orámované betonové podlahy s pﬁi-

nografii interiéru lidov˘ch obydlí zachycen˘ch v období

znanou distancí od stûn jsou jedním z nosn˘ch témat

konce 19. století.

zvoleného architektonického konceptu. Místy se nad-

Lokality zdokumentované autorem a kresby uloÏe-

ná‰ejí a umoÏÀují ãásteãnû nahlédnout na pÛvodní

né ve sbírkách PrácheÀského muzea v Písku: Boreãni-

povrchy. Z provozních dÛvodÛ vyrovnávají v˘‰kové roz-
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díly podlah jednotliv˘ch místností, a tak smûrují ná-

modelováním a strukturováním hmoty, jeÏ kopíruje

vzhled hmot Biskupského paláce a Kapituly pﬁi expo-

v‰tûvníka a zároveÀ umoÏÀují jak bezbariérové spojení

prÛbûh hradby a je vloÏena do podnoÏe hradní zástav-

novan˘ch pohledech ze severu a severov˘chodu. Za-

v úrovni pﬁízemí, tak zpﬁístupnûní suterénu s prezenta-

by. Z kaÏdého detailu je zﬁejmé, Ïe ﬁe‰ení byla vûno-

komponování prosklené komunikaãní spojky z tûchto

cí archeologick˘ch nálezÛ a galerií. Je velmi zásluÏné,

vána po v‰ech stránkách puntiãkáﬁská pozornost.

pohledÛ je brilantní, mûﬁítkovû vyváÏené, zcela neru‰í-

Ïe jsou vyuÏívány k umístûní vytápûní a rozvodu inÏe-

O to více pak tam, kde se urãující konstrukce novû

cí, stejnû tak jako uplatnûní horizontály betonové ob-

n˘rsk˘ch sítí, ãímÏ je omezen rozsah naru‰ení historic-

vzniklého prostoru dostávají do kontaktu s obnaÏe-

ruby vloÏené galerie, která se díky formû a pouÏitému

kého zdiva. V dÛslednû promy‰len˘ch a dokonale pro-

n˘m historick˘m zdivem, zejména kamennou hmotou

materiálu jen jemnû propisuje nad korunou hradební

veden˘ch detailech se skr ˘vají místa napojení pro

okrouhlé vûÏe (byÈ se jí programovû z principu mini-

zdi. Av‰ak záﬁící renovaãní úprava srostlice v‰ech his-

elektrick˘ proud, slaboproud, prvky nouzového osvûtle-

málnû dot˘ká). Rozpaãitû pÛsobí nedotaÏen˘ zpÛsob

torick˘ch objektÛ i vûÏe zcela sjednotila zástavbu Vác-

ní a podobnû.

prezentace abradovaného kamenného zdiva spodku

lavského pahorku bez pﬁíli‰ného respektu ke stáﬁí,

Kletovan˘ beton je jedním z urãujících materiálÛ no-

vûÏe, mechanicky a nepﬁíli‰ zdaﬁile vyspárovaného zed-

hodnotû a v˘vojové i v˘tvarné gradaci jednotliv˘ch sou-

vû vloÏené vrstvy (podlahy, stûny nov˘ch konstrukcí,

níkem podle banálního pﬁedpisu. ·koda, vÏdyÈ v‰e by

ãástí památky mimoﬁádného v˘znamu. Vtiskla mu do

ale i doplÀkové prvky), jenÏ sympaticky pﬁipomíná úãe-

mûlo b˘t stejnû dÛleÏité, kultivované o‰etﬁení historic-

znaãné míry v˘raz novostavby, coÏ není v poﬁádku. Za-

lové podlahy provozních místností domÛ z poãátku

ké substance pak spí‰e na prvním místû.

ráÏející je necitlivá renovaãní prezentace fasád kaple

20. století. ·eì perfektnû utaÏeného, hladkého beto-

Velmi dobﬁe situovaná kavárna, s moÏností venkov-

sv. Jana Kﬁtitele i v˘chodního kﬁídla hradu s totálním

nu nepostrádá hloubku díky jemnû promûnlivému povr-

ního posezení pod star˘mi stromy na nádvoﬁí, nás lá-

pﬁebílením. Do‰lo k úplnému a podle mého soudu ne-

chu ﬁemeslnû zpracovaného materiálu a svou povrcho-

ká ke spoãinutí. Pﬁi vstupu dovnitﬁ a seznámení s její-

Ïádoucímu optickému odtrÏení zástavby od fortifikaã-

vou Ïivostí rozhodnû není zavrÏeníhodn˘m v˘razov˘m

mi interiér y v‰ak pﬁichází zklamání. Znovu rastr

ní podnoÏe v horizontální linii. S ohledem k zvolenému

prostﬁedkem v historickém prostﬁedí. Bezpochyby

betonov˘ch podlah s distancí ode stûn, v‰e pﬁebíleno,

pojetí úpravy celku zÛstal vystupující rizalit kamenné-

v nûkter˘ch pﬁípadech vykazuje dobrou schopnost vi-

nábytek v brilantním soudobém designu, „v˘stavnic-

ho nároÏí románského paláce se sdruÏen˘mi okny

zuální koexistence se star˘m kamenem, cihlou i dﬁe-

ké“ efektní nasvûtlení. Neosobní pﬁízemní prostor

jako zapomenut˘ chud˘, trpûn˘ pﬁíbuzn˘, jemuÏ se

vûn˘mi podlahami. Zajímavé je, Ïe jako v˘znamn˘

i sklepení postrádá atmosféru pﬁíjemné kavárny. Pﬁes

odepﬁela odpovídající dÛstojnost, a tedy prvoﬁadá po-

pﬁedstavitel „nové vrstvy“ je k danému prostﬁedí lec-

ãistotu architektonického ﬁe‰ení zde mechanická dÛ-

zornost, jiÏ by mu dodalo pietní o‰etﬁení. Prezentace

kdy pﬁátel‰tûj‰í, a tedy spí‰e akceptovateln˘ neÏ pro-

slednost uplatnûní jednotného konceptu pÛsobí

odhalené autentické ãásti románské fasády i ﬁe‰ení

vedená finální úprava „respektované staré vrstvy“. To

upachtûnû, strojenû, jako by uÏ nebyl ãas v‰e hloubû-

celé ﬁady detailÛ (stereotyp pﬁespárování kamenného

je patrné zejména v místech, kde je beton v kontaktu

ji promyslet. DÛslednost zámûru je jedna vûc, ale po-

zdiva, zcela nahodile omítnuté a tvrdû ohraniãené díl-

s „funkcionalisticky“ vybílen˘mi omítkami klenut˘ch

kud se písniãka jen stále dokola opakuje, nestane se

ãí úseky prÛãelí na ãele i boku a podobnû) vypovídají,

historick˘ch prostorÛ. Oproti deklarované zásadû au-

z ní spí‰e „odrhovaãka“? ·koda, Ïe jsme nemohli se-

Ïe namísto korektního, uváÏlivého pﬁístupu s komplex-

torského konceptu se v nûkter˘ch pﬁípadech paradox-

jít do kavárny pﬁímo z expozice; v na‰ich zemích se lá-

ním restaurátorsk˘m o‰etﬁením této vzácné architek-

nû vnucuje otázka, zda záﬁící sterilní úprava stûn

kavá moÏnost ukonãit prohlídku obãerstvením v bûÏ-

tury jako celku mûli zﬁejmû hlavní slovo nepouãení ze-

vlastnû vizuálnû v‰e nepﬁebíjí a nepﬁebírá tak silnûji

ném provozu muzea zatím pﬁíli‰ nevyuÏívá.

dníci. Stejnû skliãující dojem vytváﬁí zpÛsob, jak˘m se

úlohu poslední vrstvy oproti pr vkÛm skuteãnû napo-

V expozici, umístûné do sálÛ prvního patra, potû‰í

uplatÀuje na záﬁící fasádû v˘chodního kﬁídla pozÛsta-

sledy vloÏen˘m (pohledovû jiÏ zabydlená, kultivovanûj-

ucelen˘ soubor restaurovan˘ch interiérÛ s pietnû

tek románského trojosého sdruÏeného okna. Tyto

‰í a patinu nepostrádající úprava kletovaného beto-

o‰etﬁen˘mi vykládan˘mi podlahami, dveﬁmi, obklady

úpravy sice nelze vyãítat architektÛm, neboÈ byly ﬁe‰e-

nu). Otázka by se moÏná nevnucovala tolik, kdyby se

a nûkde i prezentovanou malíﬁskou v˘zdobou ãi re-

ny separovanû, nezapomínejme v‰ak, Ïe jsou pohle-

dÛmyslnûji a v jednotliv˘ch ãástech areálu diferenco-

staurovanou jemnou ‰tukatérskou prací. Je rovnûÏ po-

dovû exponovanou souãástí jednoho celku. Provizorní

vanûji pracovalo s omítkami a v˘malbou stûn, zejmé-

tû‰itelné, Ïe se zachoval kazetov˘ obklad stûn v Er-

vzhled má také detail nasazení omítek okrouhlé vûÏe

na v návaznosti na poznatky, bezpochyby zji‰tûné pﬁi

bovním sále, neboÈ k památce jiÏ neodmyslitelnû pat-

na

prÛzkumu historick˘ch omítek. Na rozdíl od pﬁízemí se

ﬁí. Kultivovaná instalace plastik a obrazÛ, byÈ by jí

odrásané a neodbornû upravené kamenné zdivo, kte-

nejen silnû, ale tentokrát i zcela samozﬁejmû uplatÀu-

místy svûdãilo vût‰í prostorové uvolnûní ãi mírn˘ od-

ré i na znaãnou dálku pﬁipomíná laickou úpravu tvrdû

je rastr kletovan˘ch podlah v suterénu. To proto, Ïe ve

klon od stanoven˘ch dogmat, je dÛleÏitou souãástí

vyspárované chatové podezdívky. Politováníhodné je,

sloÏité situaci transformovan˘ch prostor (odkrytá ar-

kvality autorského pﬁínosu rehabilitace areálu. Uspo-

Ïe nebyla respektována dochovaná mûkká barevnost

cheologie) i pﬁidan˘ch objemÛ (galerie) se spolu

kojení také zároveÀ poskytla informace, Ïe vloÏené

plá‰tû dominantní válcové hmoty. Nepﬁíznivû pÛsobí ve

s nosn˘mi betonov˘mi stûnami a stropy, preciznû vy-

fundusy, pﬁedev‰ím rozmûrné prvky expoziãního poza-

spodní ãásti vûÏe ﬁe‰ení tvaru a detailÛ omítkového

my‰len˘mi i proveden˘mi, spoleãnû podílejí na utváﬁe-

dí, nevyÏadovaly zásahy do konstrukcí (ani jejich zesi-

orámování zazdûn˘ch kamenn˘ch oken. Rozháran˘ je

ní zcela nového, uvolnûného a z hlediska prostorové-

lování) a jsou reverzibilní. Doufejme, Ïe bude dokon-

také vzhled úpravy hmoty pÛvodní hradby na nároÏí

ho

Navíc

ãeno také restaurování malíﬁské v˘zdoby interiérÛ,

takzvané krvavé pavlaãe s nedoﬁe‰en˘m vztahem sta-

k ucelenosti dojmu v suterénu pﬁispívá absence bíl˘ch

neboÈ v nûkter˘ch pÛsobí fragmentárnû odhalená ma-

rého cihelného zdiva, obnoven˘mi rustikov˘mi omítka-

omítek a kontakt s torzy kamenn˘ch substrukcí. S po-

líﬁská v˘zdoba dojmem provizoria.

mi, vyspárovan˘m kamenn˘m zdivem a nov˘mi plocha-

uspoﬁádání

pÛsobivého

labyrintu.

zbyteãnû

zoruhodnou dÛsledností je dotaÏen zámûr oddûlit sta-

Za jednu z nejsilnûj‰ích stránek architektonického

mi záﬁících nahodil˘ch tvarÛ kontrastnû ohraniãen˘ch

ré a nové tím, Ïe se betonové stûny distancují od his-

konceptu povaÏuji v˘sledek distanãního zpÛsobu, ja-

omítek na sympaticky za‰lém podkladu reÏn˘ch cihel.

torick˘ch konstrukcí – a to jak fyzicky, tak i opticky –

k˘m jsou do historické dispozice vkládány dílãí buÀky

Pohled na tuto par tii vyvolává pocit nedokonãenosti

díky prosklen˘m césurám v místech, kde bylo nutné

nezbytn˘ch servisních provozÛ a prvkÛ. Na místo bûÏ-

kvÛli chvatné demontáÏi le‰ení je‰tû pﬁed ukonãením

oddûlit interiér od exteriéru.

ného adaptaãního ﬁe‰ení s vezdíváním úãelov˘ch

prací. V˘sledek úpravy pohledovû exponovaného pro-

Novotvar galerijního sálu vloÏeného do parkánu,

místností, které vÏdy odkrojí a vizuálnû znehodnotí

spektu olomoucké rezidence, pomineme-li pﬁesvûd-

kter˘ navazuje na labyrint archeologické prezentace,

ãást autentick˘ch prostor, je postaveno ﬁe‰ení ménû

ãivou kvalitu jemnû vkomponované nové spojovací

pﬁedstavuje zajímav˘ tvÛrãí poãin. A to jednak prosto-

drastické, ãisté, a navíc s novou silnou v˘tvarnou kva-

ãásti, evokuje pﬁístup a v˘sledky obnovy památek

rov˘m uspoﬁádáním jeho útrob, per fektním ﬁe‰ením

litou. Dokonalé je zvládnutí stﬁídm˘ch tvarÛ, materiá-

z období pﬁed dvaceti, tﬁiceti lety a pﬁi jeho hodnocení

detailÛ, promy‰len˘m instalováním vzácn˘ch artefak-

lÛ i detailÛ v jednotliv˘ch pﬁípadech (toalety, ‰atny,

nelze pominout úlohu, a tedy odpovûdnost jak inves-

tÛ a jejich osvûtlením (byÈ nûkde s nepﬁízniv˘mi dÛ-

úklidové místnosti, ale i v˘tah).

tora, tak i jeho památkového dozoru. Úprava exteriéru

sledky velmi stísnûn˘ch podmínek), jednak celkov˘m

ProtichÛdné pocity naopak pﬁiná‰í nov˘ vnûj‰í
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péãe, ani v náznaku neodráÏí renomé ãeské restaurá-

no jednostrann˘m, byÈ bravurnû invenãním a viditel-

utilitárních vestaveb z 20. století a b) do preparátu

torské ‰koly.

n˘m pﬁiﬁazením nové vrstvy, ale prvoﬁadû zachováním

vloÏili cestu z betonu, kovu a skla, v pﬁízemí a podze-

Zajímavé dojmy pﬁiná‰í prohlídka objektÛ hospodáﬁ-

v˘povûdní hodnoty památky a její dÛstojnou, ve v‰ech

mí kompaktní, v pr vním poschodí, kde se dochovaly

ského dvora vyãlenûného pro restaurátorské dílny, ad-

jemn˘ch nuancích profesionálnû zvládnutou prezenta-

parketové podlahy a ‰tuková v˘zdoba stûn a stropÛ,

ministrativu a doprovodné funkce. Po vstupu samo-

cí. Obû sloÏky, tvÛrãí doplÀující i tvÛrãí interpretaãní

pﬁeru‰ovanou, av‰ak rovnûÏ zﬁetelnou a nekompro-

statnou branou se nejdﬁíve otevﬁe prostorn˘ ãtvercov˘

(zahrnující i ochranu), by mûly b˘t postaveny vedle se-

misní.

dvÛr, ohraniãen˘ ze tﬁí stran pﬁízemní hospodáﬁskou

be ve vysoké kvalitû a navíc v harmonickém skloubení

Kontrastní pﬁístup nezbytnû nevypl˘vá z druhu za-

zástavbou a pﬁiﬁazen˘ k hlavnímu traktu kultivovan˘m,

s pﬁesvûdãiv˘m zhmotnûním tohoto úsilí ve v˘sledném

dání, jak dosvûdãuje budova Muzea moderního umû-

programovû nepﬁíli‰ nápadn˘m novotvarem technické-

vizuálním vjemu. Obnova takto v˘znamné a rozsáhlé

ní, dÛkladnû, na pohled v‰ak decentnû aÏ neznatelnû

ho bloku. Hospodáﬁsk˘ dvÛr plnil vÏdy úlohu obsluÏ-

památky je vÏdy nav˘sost kolektivním dílem a je jas-

rekonstruovaná pro stejného stavebníka (Muzeum

nou, utilitární a tomu se podﬁídil i pﬁístup architektÛ

né, Ïe zmiÀované i opominuté pﬁednosti, ale také ne-

umûní Olomouc) v 90. letech podle projektu architek-

nejen pﬁi koncipování vyuÏití této ãásti areálu, ale i pﬁi

dostatky jdou na vrub nejen autorÛm – talentovan˘m

ta Michala Sbor witze. Expozice a v˘stavy umûní

ﬁe‰ení architektury. Ve v˘sledku se v‰ak od této zása-

a dnes jiÏ renomovan˘m architektÛm Hájkovi, Hradeã-

20. a 21. století se tak nacházejí v neãasovém, sjed-

dy odklání zbyteãnû nápadná úprava zádlaÏby s vklá-

nému a ·épkovi, ale jsou v plné odpovûdnosti ostat-

noceném, klasicizujícím prostoru, zatímco sbírky sta-

dáním leskl˘ch, ostﬁe ﬁezan˘ch kamenn˘ch desek do

ních urãujících aktérÛ (investor, zástupci památkové

rého umûní Arcidiecézního muzea v prostoru stﬁetávají-

plochého dezénu o‰lapan˘ch star˘ch kamenÛ (coÏ je

péãe a dal‰í), zejména pokud se jedná o zpÛsob pre-

cích se stylov˘ch vrstev od tisícilet˘ch archeologick˘ch

hierarchicky v protikladu s jemn˘m ﬁe‰ením hlavního

zentace památky samé.

fragmentÛ po minimalismus. V˘chozí stav obou domÛ

nádvoﬁí), i pﬁespﬁíli‰ exkluzivní ﬁe‰ení proskleného

V této souvislosti je zapotﬁebí stále opakovat, Ïe

nebyl ve skuteãnosti stejn˘: budova b˘valé trestnice

vstupu do vrátnice za branou. Platí-li pravidlo, Ïe úro-

k docílení vyváÏeného v˘sledku (soulad nové funkce

z 19. století zdaleka nenabízela tolik atraktivních vizu-

veÀ architektury urãuje její nejménû zdaﬁil˘ detail, pak

s hodnotou památky, její ohleduplná obnova a pﬁe-

álních fragmentÛ a metoda stylové mozaiky by se tu da-

stojí za urychlenou v˘mûnu nezdaﬁená replika vstup-

svûdãivá prezentace) je vÏdy nutná maximální míra po-

la uplatnit jen s mal˘m efektem. V tomto ohledu H·H

ních vrat s nepûkn˘mi sváﬁeãsk˘mi detaily zcela odby-

rozumûní zúãastnûn˘ch partnerÛ z kooperujících obo-

umnû vyuÏili v˘tvarn˘ch moÏností b˘valého kapitulního

tého kování.

rÛ, jejich vzájemné úcty s dÛrazem na úzkou spolupráci

dûkanství – moÏností, jaké by v Olomouci nabídl má-

Architekti navrhli vyuÏití pﬁízemí hospodáﬁsk˘ch kﬁí-

a v‰estrannû respektovanou profesionalitu. Stále se

lokter˘ jin˘ objekt. TéÏ koncept cesty chytﬁe reaguje na

del pro fotoateliér, restaurátorské dílny, depozitáﬁe,

zapomíná, Ïe dÛleÏitou roli v procesu obnovy historic-

mnohotvárnost prostﬁedí. Rampa, z níÏ náv‰tûvník

‰atny kustodÛ a podkroví dvou kﬁídel pro kanceláﬁe.

k˘ch památek by mûla hrát soustavná reflexe aktuální-

z „budoucnosti“ opatrnû a zvûdavû nahlíÏí na zdûné ne-

Nové ﬁe‰ení prakticky v‰ech vnitﬁních prostor je beze-

ho dûní v oboru, se zuÏitkováním konkrétních zku‰e-

bo pﬁenosné pozÛstatky jiné kultur y, vtipnû upomíná

sporu velmi zdaﬁilé, kompaktní a jako jinde domy‰lené

ností vãetnû sledování souvislostí ‰ir‰ích v zorném

na chodník z Bradburyho povídky o lovcích dinosaurÛ,

aÏ do tûch nejjemnûj‰ích tvarÛ a technick˘ch detailÛ

úhlu souãasn˘ch pozitivních trendÛ evropské památko-

kteﬁí nesmûli ‰lápnout vedle, aby nezmûnili dûjiny.

vãetnû vnitﬁního vybavení. PÛsobí klidnou, vyváÏenou

vé péãe. Vzniklé dílo bezesporu pﬁiná‰í celou ﬁadu pod-

S vûdomím, Ïe sbor witzovsk˘ „neviditeln˘“ zásah

a zcela pﬁesvûdãivou atmosférou (snad s v˘jimkou

nûtÛ, konkrétních pouãení, ale také inspirací v sloÏi-

by v pﬁípadû Arcidiecézního muzea nebyl vhodn˘

zbyteãnû efektních plechov˘ch schodi‰È). Brilantní v˘-

tém procesu hledání optimálních moÏností citlivého

a v podstatû ani moÏn˘, lze akceptovat osnovu kon-

kon reprezentuje jako celek zvládnutí pÛdní vestavby

oÏivování na‰ich vzácn˘ch architektonick˘ch památek.

ceptu H·H a pﬁejít ke zkoumání jeho provedení. Pri-

pro kanceláﬁsk˘ provoz. V obsluÏné komunikaci se

Václav GIRSA

márním úkolem tohoto muzea je vystavovat, chránit
a o‰etﬁovat sbírkové pﬁedmûty a hlavním dÛvodem ná-

uplatÀuje dobﬁe ﬁemeslnû opravená a kultivovanû do-

v‰tûvy pro vût‰inu pﬁíchozích je shlédnutí exponátÛ.

plnûná konstrukce krovu se sloupky podél stûn, podlahy ze ‰irok˘ch prken a opravené, pﬁitónované hrub‰í
omítky ‰títov˘ch zdí pÛvodního pÛdního prostoru. Do
tohoto prostﬁedí jsou vloÏeny ãisté buÀky sklocemen-

Poznámky k Arcidiecéznímu
muzeu v Olomouci aneb Madona
v krabici (ad ZPP 3/07)

betonu, které sv˘m ãlenûním korespondují s rustikální
‰títovou zdí, zesilovanou konstrukãními pilíﬁky a prola-

chitektura kaÏdého muzea. Obsadí-li nicménû instituce cennou historickou budovu, pﬁebírá zároveÀ zodpovûdnost za zachování a prezentaci jejích památkov˘ch

tov˘ch prostorov˘ch dílcÛ (dispozice kanceláﬁí), opatﬁené nevtírav˘m, Ïiv˘m povrchem na bázi kletovaného

Architektura se musí takov˘m cílÛm podﬁídit, jako ar-

„Potû‰ilo mû, kdyÏ jsem sly‰el, Ïe se vám líbí krása; to je dnes vzácn˘ zjev.“
(John Galsworthy, Sága rodu ForsytÛ)

hodnot. V pﬁípadû Arcidiecézního muzea, stejnû jako
u nûkter˘ch dal‰ích budov pÛvodnû slouÏících jinému
úãelu (VeletrÏní palác v Praze), byly vysloveny pochybnosti na téma, zda muzejní funkce objekt pﬁíli‰ nezná-

movanou detaily mal˘ch oken pÛvodního pﬁisvûtlení.
Stûny s betonov˘m povrchem jsou rastrovány a mode-

O rekonstrukci olomouckého Arcidiecézního muzea

silnila, a zda tedy muzeum nemûlo hledat umístûní jin-

lovány tak, aby byl úãelnû vyuÏit kaÏd˘ metr ãtvereãní,

(1998–2006, ateliér H·H architekti) toho bylo jiÏ na-

de. Nemyslím si, Ïe se ve v˘bûru sídla pochybilo –

a to jak z prostoru komunikace, tak z jednotliv˘ch kan-

psáno a povûdûno mnoho. Snad Ïádn˘ z recenzentÛ, aÈ

naopak. Jaké dÛstojnûj‰í vyuÏití by si bylo moÏné pro

celáﬁí. S velkou elegancí je doplnûna pÛdní vestavba

naladûn˘ pozitivnû, aÈ negativnû, neupﬁel realizaci jas-

palác na b˘valém pﬁemyslovském hradu pﬁát? Jak˘ jin˘

hygienick˘m pﬁíslu‰enstvím v elementárním, domy‰le-

n˘ v˘tvarn˘ koncept a snad Ïádn˘ neopomnûl – tﬁeba ja-

vlastník by vûnoval srovnatelnou pozornost dochova-

ném a hlavnû skvûle dotaÏeném provedení. Nové se

ko protivník jen mezi ﬁádky – autorÛm vyseknout poklo-

n˘m památkov˘m hodnotám?

pﬁirozenû spojuje se star ˘m, nekonají se zde Ïádné

nu za dÛslednost a neústupnost, s jakou svÛj zámûr

Problém se r˘suje v jiné rovinû, subtilnûj‰í a záro-

tvrdé kontrasty. Transformací vzniklo spojité a speci-

pﬁivedli na svût, navzdory technologick˘m a ﬁemesln˘m

veÀ obecnûj‰í: chceme vidût renesanãní Madonu

fickou atmosféru vyzaﬁující dílo. Vedle sebe zaujímají

potíÏím, a nûkdy dokonce téÏ navzdory pﬁedstavám zﬁi-

s rou‰kou od Sebastiana del Piomba v krabicovém

stejnû v˘znamné místo opravené a vûrohodnû prezen-

zovatele. Je tﬁeba vítat, Ïe v âeské republice vznikají

kontejneru? Chceme si ·ternberskou madonu prohlí-

tované historické substrukce i jemnû vloÏená nová

stavby, které jsou skuteãnû kontroverzní – kdy oznaãe-

Ïet v betonové chodbû upomínající na meziváleãné po-

vrstva. Jedná se bezpochyby o velmi citlivû zvládnut˘

ní kontroverzní není synonymem pro obludné, jak tomu

hraniãní pevnÛstky? Kdyby nûkoho napadlo zbudovat

a pozoruhodn˘ prostorov˘ útvar.

jinak vesmûs b˘vá. Vizuální pÛsobivost a svého druhu

expozici stﬁedovûké skulptury v podzemním krytu, skli-

vytﬁíbenost nelze Arcidiecéznímu muzeu upﬁít.

dil by zﬁejmû v˘smûch, pokud by ne‰lo o ﬁe‰ení vyslo-

V˘sledek jako celek urãitû stojí za pozornost i ocenûní, neboÈ pﬁiná‰í nové kvality, i kdyÏ místy také na-

Následující komentáﬁ se bude t˘kat zejména pro-

venû nouzové. Tady byl „kryt“ pro zmínûn˘ úãel dokon-

znaãuje leckterá úskalí v pﬁípadech pﬁíli‰ dogmatického

blematiky v˘tvarného ﬁe‰ení novotvarÛ a jeho „pﬁimû-

ce novû postaven! Posvátná socha, kdysi zaujímající

pﬁístupu. Uchování ãitelnosti genia loci není podmínû-

ﬁenosti“ pro danou úlohu. H·H a) oãistili budovu od

ãestné místo v gotickém ãi barokním kostele, se ocit-
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Obr. 1–4. VídeÀ, Rakousko, kostel Nejsvûtûj‰í Trojice od
Fritze Wotruby a Fritze Mayra, postaven˘ 1964–1976.
(Foto M. Horáãek, 2007)

ne v nízkém betonovém tunelu; kam se ztratily pÛvodní v˘znamové a vizuální vazby mezi ní, oltáﬁem, ostatními objekty, tvary a materiály v chrámu? Zlacen˘ barokní koãár se zaparkuje v ‰edivé garáÏi; plátno

1

2

3

4

Madony, kdysi visící pod zdoben˘m stropem barokního sálu, se zastrãí hluboko do útrob ãerné bedny spoleãnû s dal‰ími ne‰Èastn˘mi obrazy, jejichÏ dadaistická skrumáÏ má pr ˘ evokovat nûkdej‰í panelovou
instalaci! Jak by mohla – v tûchto stísnûn˘ch rozmûrech, na tomto pohﬁebním pozadí! H·H pﬁevrátili funkce vûcí: jejich chodby a boxy neslouÏí ar tefaktÛm,
n˘brÏ se nechávají vystavovan˘mi artefakty ornamentalizovat. Nejpﬁíznivûji tak vyznívá ta ãást expozice,
kde se architekti pﬁedvedli nejménû: umûní moravského pozdního baroka v sálech prvního patra s prÛhledn˘mi sklenûn˘mi panely a sokly.
Existují urãité osvûdãené typy „Ïivotního“ prostﬁedí
pro staré umûlecké pﬁedmûty západní kultury: kostel
ãi palácov˘ sál. Muzejní novostavby se aÏ do poãátku
20. století snaÏily nûkteré z tûchto dvou prostﬁedí evo-

v obvyklém slova smyslu historizující: je totiÏ zbyteãné

dictví desítek let, kdy se v nejrÛznûj‰ích oborech lid-

kovat, mûnilo se v podstatû jen rozmístûní vûcí a iko-

stavût pro románské architektonické fragmenty napo-

ské ãinnosti programovû zesmû‰Àovaly a uráÏely hod-

nografie rámující v˘zdoby, nikoli tvarosloví nebo pro-

dobeninu stﬁedovûk˘ch komnat, kdyÏ se nabízejí stﬁe-

noty, jeÏ vytvoﬁila západní kultura za staletí svého po-

storové pomûry. Nenapadá mû Ïádn˘ vynikající pﬁíklad

dovûké prostory skuteãné.

malého a rozporuplného v˘voje, kdy se relativizoval,

expozice starého západního umûní, ﬁe‰ené v posled-

Pochybení netkví v „soudobosti“ vstupÛ, a dokonce

ba popíral rozdíl mezi vysok˘m a nízk˘m, krásn˘m

ním století zásadnû odli‰n˘m, inovativním zpÛsobem.

ani ne v jejich zvoleném stylu – minimalismu, n˘brÏ

a o‰kliv˘m, dobr˘m a ‰patn˘m. Nesouvisí to v˘hradnû

Cenûná pﬁístavba Canovovy Gipsoteky v Possagnu od

v pojetí tohoto stylu, v specifickém autorském pﬁístu-

s dûdictvím komunismu, i kdyÏ ãeská scéna k rozvra-

Carla Scarpy (1955–1957) nabízí skvostn˘ prostorov˘

pu, pﬁesnûji v idejích, s nimiÏ H·H k úloze pﬁistoupili.

cení hodnot vykazuje pozoruhodné sklony. U domácí

a svûteln˘ záÏitek, sochy Antonia Canovy tu pﬁesto vy-

Soudobost v jejich podání je syrová, pravda drsná,

architektury ke v‰emu navíc pﬁistupuje stále neobrat-

padají jak vycpaniny kdysi hojn˘ch zvíﬁat ve studijním

vzne‰enost a elegance (pokud vÛbec je) chladná, city

né a nespolehlivé ﬁemeslnické zázemí a nedostatek

depozitáﬁi. Nelze upﬁít „dobrou víru“ a upﬁímnou sna-

pﬁímé a hrubé, ﬁeã rychlá a rázná, gesta prudká. Mi-

fantazie, nepodepﬁené teoretick˘m ‰kolením a neschop-

hu poskytnout vystavovan˘m artefaktÛm dÛstojn˘ do-

nulost berou na vûdomí, ale nenamáhají se ji pochopit

né vymyslet jiná ﬁe‰ení neÏ „jasná“ nebo „prostá“.

mov ani Scarpovi, ani H·H – jejich touha po originalitû

v obavû pﬁed moÏnou sentimentalitou nebo nostalgií.

UÏ pﬁi star‰í a dle mého soudu zdaﬁilej‰í realizaci

je v‰ak zavedla do extrému. Nepochopili, Ïe sebevíce

Architekt Jaroslav Wer tig (Architekt 2006, ã. 9) si

H·H – pﬁi úpravû olomouckého Horního námûstí

vybavená a dÛmyslná ZOO vÏdycky zÛstane pouhou

s gustem vychutnával erotickou „penetraci“ H·H do

(1995–2001) – projevili autoﬁi náklonnost k siláck˘m

náhraÏkou a vûzením.

letit˘ch zdí kapitulního dûkanství. Staré dámy moÏná

efektÛm zaloÏen˘m na prvoplánovém tvarovém kontra-

Tato poznámka nemá vést k banálnímu (i kdyÏ z val-

snívají o mlad˘ch milencích – málokdy v‰ak, jak vûﬁím,

stu s okolím, kdyÏ prosazovali elegantní, av‰ak pro da-

né ãásti správnému) konstatování, Ïe umûleck˘m

o nemilosrdném zneuctûní v parku pﬁi nedûlní cestû

né místo nevhodné lampy veﬁejného osvûtlení. Tento

dílÛm se nejlépe daﬁí in situ a kaÏdé muzeum je tím

z ranní bohosluÏby.

sklon vystupÀovali aÏ k surovosti ve vybran˘ch partiích

pádem jen nutn˘m zlem. Konkrétnû komplex Arcidie-

Architekti pﬁipravili exponátÛm Arcidiecézního mu-

Arcidiecézního muzea, v kontaktu s pﬁeváÏnû zelen˘m

cézního muzea nabízí oba vhodné typy autentického

zea i budovám samotn˘m nerovné partnerství. Jemnû

okolím u kvádrového rodinného domu v Berounû

prostﬁedí – kaple vãetnû ambitu, zdobené palácové

ﬁezan˘ a snovû giaquintovsky malovan˘ koãár, v nûmÏ

(2001–2004) a v kapkovitém návrhu Národní knihovny

komnaty – a instalace na to správnû reagovala, s v˘-

se kdysi ve sv˘ch spodniãkách a rukaviãkách natﬁásal

na Letné (2007). Nebylo by korektní a priori tento druh

jimkou galerie stﬁedovûkého sochaﬁství v pﬁistavûném

napudrovan˘ rokokov˘ biskup a kter˘ své klidné stáﬁí

„nové krásy“ odmítat – a v takovém pﬁípadû je tﬁeba

tunelu. Jistû by se lépe vyjímala napﬁíklad v ambitu b˘-

dlouho trávil s kamarády koãár y v pastorální Arkádii

H·H pﬁiznat pﬁední místo mezi jejími protagonisty,

valého biskupského paláce nebo v kapli sv. Jana Kﬁti-

zámku v Námû‰ti na Hané, nyní prostû nemá ‰anci –

snad i v ‰ir‰ím neÏ jen ãeském mûﬁítku. Nedávno

tele. To v‰ak nelze pﬁipisovat na úãet architektÛm

opu‰tûn˘ a vratk˘ na okraji drsné betonové rampy ve-

jsem nav‰tívil kostel Nejsvûtûj‰í Trojice na okraji Víd-

a moÏná ani autorÛm expoziãní koncepce z ﬁad pra-

doucí kamsi do vybednûného podzemního pekla. Jak˘

nû od Fritze Wotruby, postaven˘ v 70. letech 20. sto-

covníkÛ muzea, kteﬁí nejspí‰ chtûli exponátÛm pﬁede-

to má v˘znam? Komu nebo ãemu to prospûlo? Koho to

letí v tomtéÏ betonovém estetickém kánonu. Jeho mi-

v‰ím zajistit celoroãní pﬁístupnost, jeÏ by v kapli a am-

potû‰í? A jak to podporuje edukativní funkci muzea?

moﬁádnû pﬁíznivému vyznûní urãitû napomáhá také

bitu vzhledem k neexistenci zimního vytápûní nebyla

H·H pﬁirozenû nejsou sami mezi architekty, kdo

okolnost, Ïe se své okolí nesnaÏí trumfnout, neparazi-

moÏná. (Potom ov‰em nechápu, proã se tam vystavu-

soudobost chápou právû takto. Nejde také, zdÛraznû-

tuje na nûm, nezneuÏívá je a neponiÏuje. Fandím H·H

je jeden z vÛbec nejcennûj‰ích exponátÛ – pozdnû go-

me, v˘luãnû o problém protagonistÛ minimalismu.

a jim podobn˘m, bude-li jich málo a budou-li pokládáni

tické souso‰í Olivetské hory z olomouckého kostela

Hrubost, Ïivoãi‰ná a nekultivovaná, ãasto s Ïalostnou

druh˘mi i sebou sam˘mi za v˘jimky potvrzující pravi-

sv. Moﬁice). Mnohotvárnost prostﬁedí osvobodila rov-

prÛhledností maskovaná vágním a ãernobíl˘m morali-

dlo, totiÏ to pravidlo, Ïe „normální“ krása je jiná, ﬁek-

nûÏ autory od moÏného dilematu (i kdyÏ nevûﬁím, Ïe

zováním na téma „pravda“, „pﬁísnost“, „asimilace do-

nûme klasická, nezaloÏená na ‰oku, kontrastu nebo

by si ho zrovna H·H pﬁipustili), zda není vhodnûj‰í b˘t

lÛ“ a dal‰í, pﬁeÏívá a bují jako souãást neblahého dû-

pﬁevrácení hodnot, n˘brÏ na souladu a respektu
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k hodnotám, které svou legitimitu prokazují dlouhodobû. Architekti vÏdycky budou zkou‰et, zda nejde stavût „jinak“, stejnû jako prakticky v‰ichni mladí budou
vÏdy rebelovat proti sv˘m rodiãÛm. âasem v‰ak zjistí
(pﬁesnûji: mûli by zjistit), Ïe své rodiãe zásadnû nepﬁevychovají – a Ïe vytahovat se na nû je nejen zbyteãné, ale i nezdvoﬁilé a kruté.
Doufám, Ïe rovnûÏ t˘mu H·H ãasem dojde, Ïe je
zbyteãné, nezdvoﬁilé a kruté stavût barokní koãáry do

1

2

3

4

‰ed˘ch garáÏí a renesanãní plátna vû‰et do ãern˘ch
kontejnerÛ. Doufám také, Ïe diktátorská estetika
a tvÛrãí mentalita pozdní moderny, kultivující (domnûle) ãlovûka a jeho Ïivotní prostﬁedí nietzschovsk˘m
„kladivem“, pozvolna koneãnû ztratí stoupence v architektonick˘ch ateliérech a kritick˘ch tribunách. Pokud by v‰ak nûkteﬁí zatvrzelí mohykáni mûli pﬁetrvat
a neúmornû nabízet syrov˘ architektonick˘ biftek jako
alternativu k dobﬁe propeãen˘m steakÛm, pak bych si
pﬁál, aby to u nás byli právû pánové z H·H.
Martin HORÁâEK

SEMINÁ¤E
KONFERENCE
AKCE

Antonín ·imãík ve svém pﬁíspûvku ¤emeslo, ãi vûda? kritizoval praxi restaurátorsk˘ch zásahÛ, pﬁi nichÏ
dochází ke ztrátû vypovídací hodnoty památky. Na pﬁíkladu torza bubínkového revolveru dokládal, co v‰echno lze z dochovaného stavu vyãíst (napﬁíklad to, Ïe
majitel byl pravák). Tyto informace by vyãi‰tûním

Semináﬁ Památky ve Slezsku

a restaurováním zanikly. Dal‰í problém stávající muzeální praxe je nadﬁazování prezentace péãi o zachování

Ve ãtvr tek 17. kvûtna 2007 uspoﬁádala Slezská

sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ a uÏívání technologií, jejichÏ pÛ-

univerzita ve spolupráci se SdruÏením historikÛ âeské

sobení do budoucna je sporné. Jeho velmi podnûtn˘

republiky a obãansk˘m sdruÏením Za Opavu semináﬁ

pﬁíspûvek byl zamûﬁen pﬁedev‰ím na sbírky a muzeál-

Památky ve Slezsku zamûﬁen˘ na ochranu kulturního

ní fondy. Jak ukázala následná diskuse, problematika

dûdictví a aktuální problémy památkové péãe. Ve stu-

péãe o architekturu a památky nevytrÏené ze svého

dentském klubu hotelu Koruna v Opavû se se‰la sko-

pﬁirozeného prostﬁedí a funkce je sloÏitûj‰í. Mûstu

ro stovka úãastníkÛ.

Opavû byly vûnovány poslední dva pﬁíspûvky – Dalibor

Autor ãlánku hovoﬁil o aktuálním chápání smyslu,
cílÛ a prostﬁedkÛ péãe o architektonické dûdictví. Da-

Obr. 1. Holubice (okres Praha-západ), kostel Narození
Panny Marie, pohled od jihov˘chodu s posluchaãi postgraduálního studia památkové péãe. (Foto Eva Francová,
2007)
Obr. 2. Holubice (okres Praha-západ), kostel Narození
Panny Marie, pohled od jihozápadu. (Foto Lucie Ernstová, 2006)
Obr. 3. Holubice (okres Praha-západ), kostel Narození
Panny Marie, detail vloÏené ãásti zdiva v jiÏní apsidû,
které se zatím nepodaﬁilo identifikovat. (Foto Lucie Ernstová, 2007)
Obr. 4. Holubice (okres Praha-západ), kostel Narození
Panny Marie, detail repasovan˘ch architektonick˘ch ãlánkÛ v jihov˘chodní ãásti pÛvodní apsidy. (Foto Lucie Ernstová, 2007)

Halátek hovoﬁil o veﬁejném osvûtlení a Václav Hájek
o firemních oznaãeních a reklamû.

Jako HOLUBICE bílá...
Exkurze do kostela Narození
Panny Marie

libor Prix se zab˘val umûleckou topografií ve Slezsku.

Z odborného hlediska byla akce nepochybnû

Vedle excelentního seznámení s dûjinami soupisové

úspû‰ná. Je nadûje, Ïe pﬁí‰tí rok bude pokraãovat,

práce v ãeském Slezsku zaujala zejména informace,

a zaloÏí se tak tradice setkání vûnovan˘ch problemati-

Ïe tﬁetí svazek soupisu Umûleck˘ch památek Moravy

ce péãe o památky ãeského Slezska. Nejvût‰í pﬁínos

a Slezska je v podstatû pﬁipraven k tisku a ãtvrt˘ díl je

v‰ak spatﬁuji v tom, Ïe takto orientovan˘ semináﬁ

Malebná obec Holubice se nachází v okrese Praha-

zpracován ze tﬁí ãtvrtin. Tématem pﬁíspûvku Jaromíra

uspoﬁádala univerzita ve spolupráci s obãansk˘mi

-západ ve Stﬁedoãeském kraji a první doloÏená písem-

Ol‰ovského byla problematika ochrany sochaﬁsk˘ch

sdruÏeními. Jedním z mnoha zásadních problémÛ pa-

ná zmínka pochází z roku 1204, kdy ji kapitula praÏ-

dûl. Pavel ·opák na pﬁíkladu peripetií záchrany kaple

mátkové péãe u nás je její izolovanost. KaÏdé vtaÏení

ská dostala od krále Pﬁemysla Otakara I. Ve 14. stole-

sv. KﬁíÏe v Kateﬁinkách kolem roku 1900 ilustroval

specifické problematiky péãe o kulturní dûdictví do ve-

tí pak Holubice pﬁedstavovaly nejv˘nosnûj‰í prebendu

pﬁedpoklady pro to, aby se historicky a architektonic-

ﬁejného prostoru je velmi cenné. PoﬁadatelÛm za to

kapituly, ale v následujících letech ãasto mûnily maji-

ky v˘znamná stavba stala úﬁednû chránûnou památ-

patﬁí podûkování.

tele a jejich osudy byly mnohdy bouﬁlivé a ne vÏdy

kou. Do‰el k závûru, Ïe dﬁíve i nyní je objektivní pa-

Milo‰ SOLA¤

‰Èastné.

mátková hodnota pouze jedním z v˘chodisek, pﬁiãemÏ

Av‰ak dnes tu najdeme tichou a mírumilovnou ves-

druh˘mi dvûma jsou aktuální rozpoloÏení byrokratické-

niãku, která Ïije jiÏ zcela jin˘m Ïivotem. Skr˘vá ov‰em

ho aparátu i veﬁejné mínûní. JiÏ za starého mocnáﬁství

stﬁedovûk˘ poklad – dílo stavební huti, pÛsobící na no-

se nejslab‰ím ãlánkem ukázal byrokratick˘ aparát. Je-

vostavbû premonstrátského klá‰tera v Doksanech

ho tûÏko pochopitelné „nedoporuãení“ vedlo málem

v dobû okolo roku 1220 – románskou stavbu kostela

k demolici stavby poÏívající dnes status národní kul-

Narození Panny Marie, která vznikla jako soukromá

turní památky.

kaple kanovnického dvorce a je tvoﬁena rotundou
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s apsidou a mlad‰ími pﬁístavbami. Dal‰í podkovovitá

nad tím, jak by bylo moÏné danou památku zachránit,

teãnû vypl˘vá i z myln˘ch a romantizujících pﬁedstav.

apsida na jiÏní stranû asi z poloviny 13. století byla za-

neboÈ vût‰ina takov˘ch kostelÛ je uÏ dávno opu‰tûna

Dan˘ zájem je sice jednoznaãnou pﬁedností, pﬁesto je

klenuta klenbou s klínov˘mi, ostﬁe vyÏlaben˘mi Ïebry

a chátrá, ãi je niãena necitliv˘mi zásahy nezodpovûd-

potﬁebné jej právû pomocí vhodné prezentace a popu-

aÏ ve století patnáctém. Na západní stranû byla v prv-

n˘ch lidí. Nenávratnû tak mizí mnohdy poslední doklady

larizace kultivovat tak, aby nedocházelo na jedné stra-

ní polovinû 14. století ke kruhové lodi pﬁistavûna pra-

na‰í vzácné minulosti, jakoÏ i skvosty jedineãné archi-

nû k upevÀování myln˘ch stereotypních pﬁedstav a na

voúhlá vûÏ se zvonicí, jejíÏ spodní ãást byla zaklenuta

tektury, v tomto pﬁípadû stﬁedovûké. NeboÈ Holubice jiÏ

druhé stranû, aby byl ve spoleãnosti udrÏen Ïiv˘ zájem

kﬁíÏovou klenbou se Ïebr y, spojujícími se uprostﬁed

dávno není bílá a i její krása pomalu mizí. Na druhou

o minulost, památky i ãinnosti vedoucí k jejich zodpo-

v plochém svorníku s písmeny MN (Mariae Nativita-

stranu autenticita místa je zde stále Ïivá a dodává kos-

vûdnému poznávání. I pﬁes uvedenou v˘hodu archeo-

tis), která se opakují je‰tû ve vrcholu por tálu lodi

telu mimoﬁádnou hodnotu, kterou snad budou moci

logie jde o oblast, která rovnûÏ stojí pﬁed nutností zfor-

i nad arkádou pravdûpodobnû pÛvodního portálu v jiÏ-

spatﬁit i budoucí generace.

mulovat otázky pojící se k této problematice a hledat
na nû odpovûdi.

ní ãásti rotundy. V uzavﬁeném prostoru podvûÏí mÛÏe-

Jsem pﬁesvûdãena, Ïe náv‰tûva Holubic byla pro

me dodnes spatﬁit impozantní, aã znaãnû po‰kozené

v‰echny pﬁínosem a snad nûkteré i posunula dále

Na pﬁelomu kvûtna a ãervna leto‰ního roku se v Ka-

stﬁedovûké malby (1343–1350) s ne zcela jasnou

v poznání této ojedinûlé architektur y. Je vÏdy velice

menici nad Lipou v prostorách hotelu U Lípy uskuteãnil

koncepcí. V˘malba pﬁedstavuje motivy Stûtí sv. Kateﬁi-

uÏiteãné, kdyÏ se ãlovûk alespoÀ pokusí pﬁesáhnout

ãtvrt˘ roãník konference Archeologie a veﬁejnost, ten-

ny a Kamenování sv. ·tûpána spolu s polopostavami

hranice oboru, jemuÏ se vûnuje, a tato exkurze k tomu

tokrát s podtitulem Archeologie – vûc veﬁejná?. Téma

svûtcÛ – sv. Jeron˘ma, sv. Augustina; Madonu mezi

poskytla jedineãnou pﬁíleÏitost.

konference bylo rozdûleno do ãtyﬁ základních okruhÛ:
Lucie ERNSTOVÁ

sv. Kateﬁinou a sv. Vojtûchem (?) s polopostavami

na základních a stﬁedních ‰kolách), prezentace v˘zku-

sv. AmbroÏe; fragmenty UkﬁiÏování a dal‰í, ne vÏdy
1

archeologie jako vûda i sluÏba veﬁejnosti, archeologie
na rÛzn˘ch stupních vzdûlávacího systému (pﬁedev‰ím

sv. Otilie a sv. Barbory (?); sv. Biskupa s polopostavou
s urãitostí ãitelné motivy. Celá stavba byla pozdûji

■ Poznámky

mÛ a nálezÛ a koneãnû ‰íﬁení informací o archeologii,

je‰tû roz‰íﬁena o barokní sakristii.

1 Viz Oliva PECHOVÁ: Gotické nástûnné malby v Holubi-

archeologie v médiích. Úãastníky konference byli pﬁe-

cích, in: Zprávy památkové péãe 17, 1957, s. 227–235.

váÏnû archeologové z muzeí i dal‰ích archeologick˘ch

Jak je na první pohled patrné, kostel Narození Pan-

pracovi‰È (bohuÏel Národní památkov˘ ústav byl za-

ny Marie pro‰el za minulá staletí mnoha zmûnami, kte-

stoupen jen nûkolika oddûleními), dále pak o nûco

ré nejsou dodnes pﬁesnû uchopeny, a proto se stává
i v souãasné dobû cílem mnoha badatelÛ, pﬁedev‰ím
z ﬁad medievistÛ, památkáﬁÛ a dal‰ích. Otazníky spojené s tímto pozoruhodn˘m objektem pﬁivedly do Holu-

Konference o vztahu archeologie
a veﬁejnosti
Archeologie – vûc veﬁejná?

ménû zástupci univerzitní archeologie, stﬁedního a základního ‰kolství, samosprávy a rovnûÏ i pﬁedstavitelé
popularizace vûdy, zejména archeologie a historie,
v médiích. Konference se bohuÏel neúãastnili studen-

bice i posluchaãe jednoroãního postgraduálního studia
památkové péãe z Národního památkového ústavu

Otázka, jestli a jak˘m zpÛsobem prezentovat v˘-

ti archeologie, coÏ sice mÛÏe ve shodû s nûkter˘mi na

spolu s Ing. arch. Milenou Hauserovou. Bádat bychom

sledky své práce i odbornou problematiku veﬁejnosti,

konferenci vyﬁãen˘mi názory naznaãovat nedostateã-

si ov‰em pravdûpodobnû netroufli (pﬁedev‰ím z nedo-

zda a jak „svou“ vûdu propagovat a popularizovat ãi

n˘ v˘znam tohoto tématu pro vysoko‰kolská pracovi‰-

statku ãasu a zku‰eností), ale na pokus o jak˘si laic-

jak˘m zpÛsobem vést veﬁejnost ke kladnému vztahu

tû, podstatnûj‰í v‰ak zﬁejmû bude termín konference

k˘ stavebnû-historick˘ prÛzkum jsme byli pﬁipraveni,

a zájmu o obor, se t˘ká zﬁejmû ﬁady vûdních disciplín.

spadající do zkou‰kového období.

ne-li pﬁímo natû‰eni.

Není pochyb o tom, Ïe prezentace a popularizace je dÛ-

Celkem zaznûlo patnáct pﬁíspûvkÛ, z nichÏ pravdû-

Co se zprvu mohlo zdát jako pouhé zpestﬁení hodin

leÏit˘m (nikoli v‰ak vÏdy nenároãn˘m a okrajov˘m) prv-

podobnû nejvíce zaujaly ty vûnující se rozboru prezen-

o hodnocení památek a systémech prÛzkumÛ v pa-

kem vûdy a Ïe nezanedbatelná ãást veﬁejnosti má o v˘-

tace archeologie v médiích a jejím zásadám jak na pﬁí-

mátkové péãi, se záhy pﬁerodilo ve skuteãn˘ prÛzkum

sledky poznání a odborné problémy zájem, projevující

kladû rozsáhlej‰í celostátní anal˘zy tisku, tak na

v terénu, do nûjÏ se aktivnû zapojila vût‰í ãást zúãast-

se nejvíce v ãetbû literatury, sledování zpráv v médiích

ohlasech jednoho v˘znamného v˘zkumu v centru Pra-

nûn˘ch (mnozí dokonce za pouÏití Ïebﬁíku vystoupali

nebo úãastí na rÛzn˘ch pﬁedná‰kách, dnech otevﬁe-

hy, dále referáty informující o zpÛsobech práce s ve-

aÏ do ranû gotické vûÏe – coÏ byl v˘kon opravdu hodn˘

n˘ch dveﬁí ãi dal‰ích speciálních akcích. Zejména u ob-

ﬁejností (dûti, nevidomí) v muzeích, rovnûÏ prezentace

terénního pracovníka v akci, aã vût‰ina z nás pracuje

lastí, jeÏ na první pohled nepﬁiná‰ejí spoleãnosti jasnû

zku‰eností a poznatkÛ pedagogick˘ch pracovníkÛ s v˘-

spí‰e v klidném prostﬁedí své kanceláﬁe). V‰ichni

definovan˘ praktick˘ uÏitek, je otázka popularizace

ukou pﬁíslu‰n˘ch ãástí historie a v˘chovou ke vztahu

jsme se v okamÏiku zmûnili v badatele, kteﬁí zkoumali

a prezentace nadmíru dÛleÏitá. Jedná se o vyjádﬁení

k minulosti na základních a stﬁedních ‰kolách. Pﬁed-

kdejakou spáru ãi kamenné zdivo a zaãali polemizovat

uvûdomûní si vztahu k veﬁejnosti jako partnerovi, o po-

nesené i nepﬁednesené pﬁíspûvky bude snad s odstu-

nad tím, co ze které doby asi pochází, které ãlánky

tﬁebu skrze informovanost u ní získávat ohlas, zájem,

pem ãasu moÏné najít ve sborníku Veﬁejná archeolo-

jsou pÛvodní a které byly repasovány aÏ v 19. století.

podporu a uznání a v neposlední ﬁadû i o pÛsobení na

gie IV. Na závûr programu pak probûhlo veﬁejné

Co se kdy mylnû interpretovalo, která fakta je zapotﬁe-

veﬁejnost ve smyslu osvûty a vzdûlávání.

jednání iniciativní skupiny pro pﬁípravu zákona t˘kající-

bí provûﬁit znovu nebo co se zatím nepodaﬁilo identifi-

Souãasnû jde snad o jedin˘ zpÛsob, jak˘m lze ve-

ho se ochrany archeologického kulturního dûdictví âR.

ﬁejnosti pﬁedkládat v˘sledky své práce. Uzavﬁenost

Jako celek byla konference podaﬁená a úspû‰ná,

Nûkdy staãí jeden okamÏik a ãlovûk se na vûc zaã-

oboru, pﬁehlíÏení veﬁejnosti a komunikace s ní jakoÏto

zaznûly na ní zajímavé pﬁíspûvky, které osvûtlily pro-

ne dívat zcela jinak, zaãne si klást otázky, jeÏ jej dﬁíve

záleÏitosti zdánlivû okrajové a bezv˘znamné i rezigna-

blémové okruhy konkrétními poznatky a podaly obraz

nenapadly, a zji‰Èuje, Ïe najít odpovûì není najednou

ce na objasÀování vlastní ãinnosti mÛÏe snad je‰tû

o zpÛsobech, jak˘mi se s tématy a problémy vyrovná-

tak snadné. Uvûdomí si, Ïe kaÏdá nálezová situace je

fungovat u v˘znamem „nezpochybniteln˘ch“ vûd ãi

vají jednotlivá pracovi‰tû ãi autoﬁi. Do budoucna se

vlastnû nejednoznaãná a je zapotﬁebí vydat se na

u tûch ostatních na úrovni jednotliv˘ch pracovi‰È,

pravdûpodobnû nejvíce perspektivní jeví téma mediali-

dlouhou cestu k poznání. Nauãit se vnímat v‰e ve

z hlediska chápání oboru veﬁejností jako celku se to

zace archeologie a s ní spojené problémy (napﬁíklad

stratigrafick˘ch vztazích, pﬁem˘‰let o smyslu zmûn

v‰ak dûje spí‰e k vlastní ‰kodû. Zvlá‰tû jde-li o obor,

úroveÀ informací v médiích: na jedné stranû informa-

a konkrétních podobách procesu, v nûmÏ probíhaly.

kter˘ je sv˘mi tématy veﬁejnosti bliÏ‰í neÏ nûkteré jiné

ce útrÏkovité, zavádûjící, zkreslené, zjednodu‰ující ãi

Zorganizovat poznatky do systému a ten pak konfron-

vûdní disciplíny, ale souãasnû je trvale znaãnû finanã-

informace problematické z hlediska ochrany archeolo-

tovat s nálezovou situací i dostupnou literaturou a po-

nû podhodnocen.

gick˘ch pramenÛ, na stranû druhé informace pouãné,

kovat vÛbec a podobnû.

té je interpretovat, vyvozovat hypotézy a tak dále. DÛ-

Archeologie má ve srovnání s jin˘mi obor y nepo-

kvalitní, zasazené do kontextu, dále pak anal˘za akti-

leÏité v tomto ohledu je rovnûÏ pokusit se zamyslet

chybnû v˘hodu ve své atraktivnosti, která ov‰em ãás-

vity jednotliv˘ch archeologick˘ch pracovi‰È ve vztahu
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k médiím a podobnû), ale i zpÛsoby a prostﬁedky prezentace archeologie jako celku. Jako potﬁebné se jeví
dosaÏení shody v otázce potﬁeby popularizace a prezentace archeologie (nejen) v médiích, její povahy,
charakteru poptávky po informacích a chápání dÛleÏitosti tûchto ãinností na v‰ech typech institucí, tedy
nejen tûch zab˘vajících se hlavnû terénní archeologií
a památkovou péãí, ale i institucí vzdûlávacích a v˘zkumn˘ch v teoretickém smyslu (i pokud bychom pﬁi-

1

jali sporn˘ názor, Ïe prezentací oboru se mají zab˘vat
pﬁedev‰ím pracovi‰tû neakademická, zÛstává skuteãností, Ïe vût‰ina absolventÛ vysoko‰kolského studia
archeologie nachází uplatnûní právû na v‰ech jin˘ch
pracovi‰tích neÏ akademick˘ch a vysoké ‰koly by jim
proto mûly poskytnout alespoÀ základní prÛpravu ve
specifické „mediální zdatnosti“).
Konference s takov˘mito tématy by si v‰ak zaslouÏila Ïivûj‰í a aktivnûj‰í dílãí diskuse, nikoli jen souhrnnou na závûr, v níÏ byly poloÏeny velmi obecné otázky.

3
2

Chybûla tak konkrétní témata a moÏnost pﬁímé reakce
na jednotlivé pﬁednesené pﬁíspûvky. Îivûj‰í debata
ohlednû cílené popularizace a prezentace, naznaãující
konfrontaci rozdíln˘ch názorÛ, v˘mûnu postﬁehÛ jednot-

zanikla. Její zdivo bylo rozebráno, aby mohl b˘t posta-

liv˘ch úãastníkÛ, a tedy i smûﬁování k pﬁevaÏujícímu ná-

ven stávající kostel, vracející se svojí podobou k „prv-

zoru, se zaãala rozvíjet aÏ ke konci vymezeného ãasu.

nímu modelu“ s podélnou lodí a bohatou freskovou

Právû dílãí shrnutí byla postrádána pﬁi formulování zá-

v˘zdobou v apsidû. Jeho v˘stavba spadá do tﬁetí ãtvr-

vûrÛ konference, jeÏ byly aÏ pﬁíli‰ obecné. Pﬁesto je ko-

tiny 12. století.

nání konference, zamûﬁené v kaÏdém svém roãníku na

Odkrytá torzální architektura nebyla po svém odha-

témata spojená se vztahem oboru a veﬁejnosti, záleÏi-

lení konzervována. Její prezentaci na místû zajistilo vy-

tostí jednoznaãnû pozitivní a uÏiteãnou, smûﬁující k v˘-

tvoﬁení dﬁevûné rozkládací podlahy. Pﬁíklon k této volbû

mûnû zku‰eností a inspirací, formování názorÛ a vytvá-

vyplynul i z neosvûdãení se betonové podlahy pouÏité

ﬁení náhledÛ na projednávaná témata.

v kostele sv. Václava ve Vrbãanech (okres Kolín) v lePetr SOKOL

Obr. 1. Dolní Chabry, Praha 8, románsk˘ kostel Stûtí
sv. Jana Kﬁtitele, detail západní fasády s gotickou nástavbou. (Foto L. Ernstová, 2007)
Obr. 2. Dolní Chabry, Praha 8, románsk˘ kostel Stûtí
sv. Jana Kﬁtitele, pohled do apsidy s pÛvodní freskovou v˘zdobou mariánského cyklu, zaklenuté konchou s Kristem
v mandorle ze 13. století. (Foto L. Ernstová, 2007)
Obr. 3. Dolní Chabry, Praha 8, románsk˘ kostel Stûtí
sv. Jana Kﬁtitele, pohled na pÛvodní západní fasádu a barokní sakristii. (Foto L. Ernstová, 2007)

tech 1935–1936. Podstatnû hor‰í dopad na interiér
kostela Stûtí sv. Jana Kﬁtitele mûlo odkrytí mariánské-

D o l n í C h a b r y, k o s t e l S t û t í s v. J a n a
Kﬁtitele – zpráva o exkurzi

ho cyklu v jeho apsidû. Úsilí uvést kostel do podoby co

by mûla b˘t pﬁíprava a instalace vhodné informaãní ta-

nejbliÏ‰í té románské mûlo za následek odstranûní

bule pﬁibliÏující kostel i jeho archeologické, umûlecké

vût‰iny dochovaného mobiliáﬁe.

a architektonické bohatství. AÏ doposud bylo moÏné

Bûhem diskuse, která se rozvinula po úvodním slo-

kostel Stûtí sv. Jana Kﬁ titele nav‰tívit pouze v dobû

Kostel Stûtí sv. Jana Kﬁ titele v Dolních Chabrech

vu paní J. SníÏkové, se pozornost pﬁítomn˘ch obracela

konání m‰e svaté. Ve spolupráci s PraÏskou informaã-

nepatﬁí pﬁes své umûleckohistorické hodnoty k na-

k archeologick˘m nálezÛm a odkr yt˘m malbám. Dis-

ní sluÏbou, radnicí Prahy 8 a úﬁadem Mûstské ãásti

v‰tûvovan˘m památkám Prahy. Zcela mimoﬁádn˘ v je-

kutovalo se o architektuﬁe kostela a úpravách prove-

Dolní Chabr y by bylo moÏné zajistit, aby se kostel

ho historii byl 1. ãerven 2007, kdy se v nûm se‰li od-

den˘ch v 70. letech 20. století. Úãastníci exkurze se

otevﬁel i bûhem dní Muzeí a galerií âR, Dnech evrop-

borníci NPÚ – ÚP, ArÚ AV âR a Oblastního muzea Pra-

shodli na nutnosti zajistit dlouhodobou pravidelnou

ského dûdictví a také ve dnech v˘znamn˘ch církevních

ha-v˘chod v Brand˘se nad Labem. Cílem setkání byla

údrÏbu kostela a jeho okolí. Mûlo by dojít k doplnûní

svátkÛ. Dal‰í pﬁíleÏitost pro oÏivení nabízí konání ko-

prohlídka archeologick˘ch, architektonick˘ch a umû-

chybûjících okapÛ, svodÛ a stﬁe‰ní krytiny, ãímÏ by se

morních koncertÛ váÏné a jazzové hudby ãi organizo-

leck˘ch pokladÛ kostela, obeznámení se s jeho histo-

zajistila ochrana památky pﬁed zniãujícím pÛsobením

vání dal‰ích kulturních akcí (i ve spolupráci s HAMU

rií a následná diskuse o moÏnostech dlouhodobé

vody a vlhkosti. Otevﬁená zÛstává otázka prezentace

a DAMU v Praze).

ochrany a údrÏby, jakoÏ i moÏnosti jeho otevﬁení a zpﬁí-

star‰ích základÛ pod podlahou kostela. Jednou z va-

Spolupráce a dialog mezi památkáﬁem a vlastní-

stupnûní ‰ir‰í laické veﬁejnosti. Organizátory exkurze

riant ﬁe‰ení je nahrazení ãásti dﬁevûné podlahy skle-

kem památky jsou prioritou NPÚ. Jak je dovést ke kon-

byli J. SníÏková a M. Janão.

nûn˘mi deskami, ãímÏ by se mûlo zajistit vûtrání pro-

krétnímu v˘sledku, ukázala i exkurze v Dolních Chab-

Archeologick˘ v˘zkum kostela Stûtí sv. Jana Kﬁtite-

storu pod sklem a zabránit sráÏení a stékaní vody.

rech. Pﬁesto Ïe ne‰lo o oficiální akci NPÚ – ÚP,

le provádûn˘ v letech 1973–1974 v souvislosti s jeho

Krajním a neopodstatnûn˘m zaji‰tûním dlouhodobé

naplnila svÛj cíl. Pﬁímo v kostele Stûtí sv. Jana Kﬁtite-

rekonstrukcí odhalil dvû star‰í stavební fáze. Tou prv-

ochrany torzální architektury v interiéru historického

le se se‰li specialisté nûkolika oborÛ a na základû

ní je hrobní kaple s obdélnou lodí z 11. století. Umís-

objektu se prozatím zdá b˘t její opûtovné zasypání.

sv˘ch znalostí v diskusi s ostatními zhodnotili to, co

tûním hrobky v prostoru kostela pﬁipomíná kostel Pan-

Klíãové bylo obeznámení se s postupem údrÏby tor-

zde mûli moÏnost vidût a poznat. âást z nich se bude

ny Marie s hrobkou Spytihnûva I. na PraÏském hradû.

zální architektury pod III. nádvoﬁím PraÏského hradu.

do kostela vracet. Zavazuje je k tomu pﬁislíbená po-

Kdo z v˘znamn˘ch zde na‰el pokoj, se neví. Na pﬁelo-

Osvûdãen˘ postup restaurátorÛ ArÚ AV âR je moÏné

moc jak metodická v pﬁípadû dlouhodobé údrÏby

mu 11. a 12. století nahradila pohﬁební kapli rotunda.

uplatnit i v pﬁípadû dal‰ích prezentovan˘ch nálezÛ

a prezentace archeologick˘ch nálezÛ, tak i praktická

Byla to honosná stavba, o ãemÏ vypovídá soubor dva-

v historick˘ch objektech a novostavbách.

pﬁi dokumentaci architektury kostela a jeho v˘zdoby.

ceti typÛ podlahov˘ch dlaÏdic s analogiemi z králov-

Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích úkolÛ pro nastávající ob-

Odpovûdi na otázky vznesené v prÛbûhu exkurze pﬁi-

sk˘ch sídel a v˘znamn˘ch klá‰terÛ. I tato stavba v‰ak

dobí je oÏivení kostela Stûtí sv. Jana Kﬁtitele. Prioritou

nese i zpracování archeologického v˘zkumu a geofyzi-
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Mezinárodní sympozium Svûtelsk˘
oltáﬁ v kontextu pozdnû gotického
umûní stﬁední Evropy

kální prÛzkum. Mnohé se dá oãekávat z doplnûní archivní re‰er‰e, stavebnû-historického prÛzkumu
a umûleckohistorického zhodnocení freskové v˘zdoby.
Místní ochránci, na jejichÏ bedra bude padat dlouhodobá údrÏba kostela Stûtí sv. Jana Kﬁtitele a jeho oÏi-

V areálu zámku Mikulov na Bﬁeclavsku se ve dnech

vení, získali kromû podnûtn˘ch informací jistotu, Ïe

20.–21. ãervna 2007 konalo mezinárodní sympozium

památkáﬁi nedûlí památky na více a ménû v˘znamné.

Svûtelsk˘ oltáﬁ v kontextu pozdnû gotického umûní

Pro jejich poznání a záchranu jsou ochotni vûnovat

stﬁední Evropy. Celou akci podpoﬁily Jihomoravsk˘

i kus svého volna a jsou pﬁipraveni podat pomocnou

kraj; ¤ímskokatolická farnost Adamov; Národní pa-

ruku v‰em, kteﬁí projeví zájem ochraÀovat kulturní dû-

mátkov˘ ústav, územní odborné pracovi‰tû v Brnû; fir-

dictví.

ma S: LUKAS s. r. o., Brno a Regionální muzeum v MiMilan JANâO

kulovû. Toto odborné sympozium se uskuteãnilo za
úãelem poznání historie a okolností kolem vzniku uni-

Literatura:
Zdenûk DRAGOUN: Praha 885–1310. Kapitoly o románské a ranû gotické architektuﬁe, Praha 2002.

Obr. Jelenia Góra (Polsko), zámek Czarne, hlavní poﬁadatel konference Jacek Jakubiec z nadace Fundacja Kultury Ekologicznej (vlevo) a prof. Andrzej Tomaszewski
(vpravo). (Foto J. KﬁíÏek, 2007)

kátního stﬁedovûkého oltáﬁe, pocházejícího z dolnorakouského cisterciáckého klá‰tera ve Zwettlu (Svûtlá),
jenÏ byl od druhé poloviny 19. století souãástí vybavení novogotického kostela sv. Barbory v Adamovû a je
v souãasné dobû rozebrán a restaurován.

Vzdûlávání pro ochranu kulturních
památek v Euroregionu Neisse –
Nisa – Nysa, Jelenia Góra – zámek
Czarne (Polsko)

kÛ, tesaﬁÛ a ostatních stavebních profesí do zemí zá-

Struãná historie oltáﬁe

padní Evropy. Je otázkou, jestli se i u nás nûkdo

Pozdnû gotick˘ dﬁevûn˘ oltáﬁ zasvûcen˘ Nanebevze-

z hrstky kvalitních, odbornû zamûﬁen˘ch ﬁemeslníkÛ

tí Panny Marie nechal zhotovit v letech 1516–1525

rozhodne pro kariéru v zahraniãí. Troufám si ﬁíci, Ïe

Erasmus z Leisser (1512–1545) – opat cisterciácké-

ãe‰tí ﬁemeslníci star‰í a stﬁední generace jistû nezaã-

ho klá‰tera ve Svûtlé v Dolním Rakousku – pﬁi obnovû

Ve dnech 10.–12. ãer vna se na zámku Czarne

nou po otevﬁení zahraniãních pracovních trhÛ hromad-

poniãeného klá‰terního chrámu. Oltáﬁ byl vysok˘ asi

u Jeleniej Gór y uskuteãnila mezinárodní konference

nû odcházet, ale u mlad‰í generace k tomu uÏ v nû-

17 m a na jeho vzniku se údajnû podílelo ‰est ﬁezbá-

Vzdûlávání pro ochranu kulturních památek v Eurore-

kter˘ch pﬁípadech prokazatelnû dochází. V Nûmecku

ﬁÛ, coÏ dokazuje rÛznorodé pojetí jednotliv˘ch v˘jevÛ.

gionu Neisse – Nisa – Nysa. Poﬁadatelem trojstranné-

je oproti tomu velmi aktuální snaha o zaji‰tûní dosta-

Roku 1526 obdrÏel truhláﬁ Andreas ﬁeãen˘ Morgen-

ho setkání odborníkÛ z Polska, Nûmecka a âeské re-

teãného vzdûlávání pro vlastníky kulturních památek.

stern z âesk˘ch Budûjovic od opata Erasma plat za

publiky byla nadace Fundacja Kultur y Ekologicznej,

Závûry z pracovních skupin byly poslední den kon-

velkou tabuli chóru. To vzbudilo domnûnku, Ïe by mohl

která od konce 80. let minulého století bojuje za zá-

ference zformulovány do otevﬁeného dopisu, ze které-

b˘t autorem celého oltáﬁe. Nyní se v‰ak jeví pravdûpo-

chranu cenného renesanãního zámku Czarne.

ho krátce cituji: „Musíme motivovat obãany, aby ve

dobnûj‰ím, Ïe zhotovil pouze retabulum ãi byl jen pod-

První den konference byli její úãastníci bûhem ex-

svém okolí vidûli moÏnosti vlastního rÛstu. Je to pﬁíle-

nikatelem, kter ˘ umûleckou zakázku za‰títil. Podle

kurze seznámeni s koncepcí kulturního parku Jelenio-

Ïitost, jak zastavit negativní procesy spojené s neza-

archivní zprávy byl v‰ak uÏ roku 1730 oltáﬁ pokládán

górskej kotliny, jenÏ má za cíl zachránit unikátní histo-

mûstnaností a emigrací za v˘dûlkem. Usilujeme o vy-

za staromódní. Ke konstatování byla pﬁipojena po-

rick˘ krajinn˘ komplex na úpatí Krkono‰. Polská

volání aktivit v oblasti trojstranné spolupráce, jejímÏ

známka, Ïe oltáﬁ svûdãí o velké píli autora, ale sou-

legislativa totiÏ umoÏÀuje od roku 2003 samosprávû

cílem by byly snahy o podporu Evropské komise pﬁi vy-

ãasnû o jeho malé soudnosti. Z tohoto dÛvodu byl ro-

obcí vyhlásit památkovû chránûná území formou tak-

tvoﬁení zvlá‰tního fondu na podporu ochrany a péãe

ku 1732 oltáﬁ Nanebevzetí Panny Marie ze svého

zvan˘ch krajinn˘ch parkÛ. Páteﬁí kulturního parku Jele-

o kulturní dûdictví v Euroregionu Niesse – Nisa – Ny-

pÛvodního místa odstranûn a „adamovsk˘“ korpus byl

niogórskej kotliny je soubor asi 30 ‰lechtick˘ch sídel

sa.“

pﬁemístûn do boãní kaple V‰ech svat˘ch; kﬁídla a ná-

a souvisejících zámeck˘ch parkÛ a areálÛ. Jejich stav

Poﬁádání podobn˘ch konferencí je nesmírnû dÛleÏi-

stavba oltáﬁe byly patrnû zniãeny (dokládají je pouze

je vût‰inou velmi neutû‰en˘, ale fyzické ohroÏení tûch-

té pro vzájemné poznání âechÛ, NûmcÛ a PolákÛ ne-

perokresby z let 1630–1640). Tím byl jeho osud ve

to památek je silnou motivací pro jednotlivce, soukro-

jen v pﬁíhraniãní oblasti, ale na celostátní úrovni. Bo-

Svûtlé „zpeãetûn“.

mé i státní instituce Dolního Slezska, aby se snaÏily

huÏel potﬁebná aktivita a realizace konkrétních

V letech 1852–1854 jej opat Augustin Steininger

o mezinárodní spolupráci, která tyto objekty mÛÏe za-

projektÛ ãasto zÛstává pouze na úrovni nestátních in-

spolu s oltáﬁem sv. Bernarda prodal za 1000 zlat˘ch

chránit. DÛkazem úspûchu bylo napﬁíklad zaloÏení no-

stitucí. Nutno podotknout, Ïe vyuÏití moÏností k mezi-

hrabûti Samuelu Festeticsovi a ten oba oltáﬁe vzápûtí

vé nûmecko-polské nadace pro památkovou péãi

národní spolupráci je z ãeské strany pﬁi srovnání akti-

postoupil Alexandrovi z Bensa, kter ˘ je dopravil do

a ochranu, kterou pﬁedstavil prof. Andrzej Tomaszew-

vit polsk˘ch a nûmeck˘ch kolegÛ velmi chabé. DÛvodÛ

Vídnû. Na návrh Centrální památkové komise v‰ak

ski, doyen památkové péãe v Polsku.

bude jistû více, ale je zﬁejmé, Ïe ãesk˘m institucím

dolnorakouské místodrÏitelství prohlásilo transakci za

Druh˘ den konference prezentovali pﬁedná‰ející

v oboru památkové péãe, pﬁedev‰ím státním, chybí

neplatnou a naﬁídilo opatovi Steiningerovi, aby oba ol-

jednotlivé systémy studia památkové péãe v zúãast-

potﬁebná motivace. PﬁíleÏitostí, alespoÀ pro ãeské ne-

táﬁe odkoupil zpût. V té dobû jiÏ byl oltáﬁ Nanebevzetí

nûn˘ch státech. Po úvodním bloku pﬁedná‰ek vznikly

vládní organizace, jak tuto situaci zlep‰it je úãast na

u vídeÀského rámaﬁe a pozlacovaãe Georga Placha,

tﬁi pracovní skupiny se zamûﬁením na v‰eobecné kul-

novém projektu sítû COORP (Cooperation of Organisa-

kter˘ jej za 1200 zlat˘ch zrestauroval. Opat ov‰em ne-

turní a odborné vzdûlávání a vzdûlávání vlastníkÛ pa-

tions to Restoration and Preservation), která pﬁipravu-

mûl prostﬁedky na úhradu, proto nabídl oltáﬁ sv. Ber-

mátek. Pﬁi diskusi nad zvolen˘mi tématy jasnû vyply-

je na podzim 2007 v nûmeckém Zhoﬁelci (Görlitz)

narda, jenÏ se do Svûtlé vrátil, k dispozici Centrální

nula velmi podobná zku‰enost z v˘uky památkové

ustavující kongres.

památkové komisi a místodrÏitelství tento postup

péãe a praktického uplatnûní absolventÛ. Spoleãnou

Jiﬁí K¤ÍÎEK

schválilo. Po ukonãení restaurátorsk˘ch prací byl oltáﬁ

„bolestí“ Polska a âeské republiky je naprost˘ nedo-

instalován do takzvané Templáﬁské nebo Svatojiﬁské

statek odborn˘ch ﬁemeslníkÛ ve stavebnictví. V sou-

kaple farního kostela sv. Augustina ve Vídni. Po uhra-

ãasnosti dochází v Polsku k masivnímu odlivu zední-

zení v˘loh za restaurování (1857) získal oltáﬁ kníÏe
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Alois z Liechtensteinu a vûnoval jej novû postavené-

a z prostﬁedkÛ poskytnut˘ch Jihomoravsk˘m krajem

mu kostelu sv. Barbory v Adamovû.

provádûno jeho restaurování.

Po necel˘ch ãtyﬁiceti letech se roku 1891 Stephan

S dal‰í pﬁedná‰kou Otázky svûtelského oltáﬁe –
struãn˘ pﬁehled vystoupil prof. Ivo HLOBIL, CSc.,
z Ústavu dûjin umûní AV âR. Podle nûj je oltáﬁ tvoﬁen

Rössler – tehdej‰í opat klá‰tera ve Svûtlé – obrátil na

Regionální muzeum v Mikulovû vyuÏilo této mimo-

tﬁemi zónami: první s dvanácti apo‰toly a pÛlmûsícem

patrona adamovského kostela kníÏete Jana z Liech-

ﬁádné pﬁíleÏitosti a uspoﬁádalo na zámku v˘stavu Pﬁí-

je expresivní, plná dramatick˘ch v˘razÛ. ZdÛraznûn je

tensteinu s prosbou o vrácení oltáﬁe. Kostelní správa

bûh restaurování Svûtelského oltáﬁe z Adamova, která

sv. Jan Evangelista, kter ˘ podle apokr yfÛ dosvûdãil

ale prohlásila, Ïe „nemÛÏe tuto nejvzácnûj‰í ozdobu

pﬁedstavuje nûkteré z demontovan˘ch ãástí oltáﬁe a do

nanebevzetí Panny Marie. Nûkteﬁí z apo‰tolÛ hledí

svého kostela vydati“. V té dobû byl oltáﬁ poprvé fotogra-

konce ﬁíjna 2007 umoÏÀuje zájemcÛm prohlédnout si

k Marii a ostatní jsou zahloubáni do vlastních proÏitkÛ

fován a roku 1896 oãi‰tûn a sanován proti ãervotoãi. Bo-

jednotlivé detaily zblízka. Na v˘stavu navázalo pﬁedsta-

zázraku. Druhá zóna je samotné Nanebevzetí – As-

huÏel jiÏ v roce 1922 byl znovu napaden ãervotoãem

vované sympozium, na nûmÏ se se‰li badatelé, re-

sumptio, které doprovázejí zpívající andûlé a dva an-

a náklady na opravu byly odhadnuty na 70 000 Kã. Ani

staurátoﬁi a dal‰í zájemci z ﬁad ‰ir‰í veﬁejnosti, a to jak

dûlé stráÏci (sv. Michael a sv. Gabriel). Tﬁetí zóna

20. století nebylo pro osud oltáﬁe Nanebevzetí Panny

z âeské republiky a Slovenska, tak i Rakouska

pﬁedstavuje Nejsvûtûj‰í Trojici, av‰ak bez Ducha sva-

Marie pﬁíli‰ pﬁíznivé. Po dal‰í opravû v roce 1943

a Nûmecka.

tého. Neobvykl˘ plaménkov˘ baldach˘n pak s nejvût‰í

a opûtovném fotografování Fotomûﬁick˘m ústavem

Pr vní blok pﬁená‰ek se t˘kal samotného oltáﬁe,

pravdûpodobností znázorÀuje nebeskou záﬁi. Podrob-

z Prahy (vystaveno v Moravském zemském muzeu) byl

jenÏ je pouze jedním kﬁídlem z pÛvodního, je‰tû mo-

nûji také vysvûtlil dal‰í symboly pouÏité v oltáﬁi i jeho

následujícího roku oltáﬁ v obavû pﬁed zniãením pﬁi

hutnûj‰ího oltáﬁe zdobícího chrám cisterciáckého

celkové ladûní, které vnímá jako pesimistické.

bombardování demontován a uloÏen v kryptû Liechten-

opatství ve Zwettlu. Po pﬁivítání jednotliv˘ch úãastní-

Dr. Charlotte ZIEGLER z Vídnû hovoﬁila na téma

steinÛ v poutním kostele na Vranovû u Brna.

kÛ následovala odborná ãást sympozia, kterou zahájil

Svûtelsk˘ oltáﬁ: ¤ádovû historické poﬁadí ve Zwettlu

Roku 1947 byl oltáﬁ napaden˘ ãervotoãem a plís-

prof. PhDr. Milo‰ STEHLÍK (NPÚ – ÚOP v Brnû,

v první tﬁetinû 16. století. Nastínila legendu o zázraã-

nûmi z Vranova dopraven do Brna a v dílnû bratﬁí Kotr-

FF MU), kter˘ se zam˘‰lel nad úlohou historika umûní

ném zaloÏení klá‰tera na místû dubu, jakoÏ i samotn˘

bÛ (Karla a Pavla) restaurován. Konzervování probíha-

– znalce v procesu péãe o památky. Apeloval na nut-

Ïivot v klá‰teﬁe. Zab˘vala se rovnûÏ rozborem kompo-

lo bez rozebrání jednotliv˘ch sochaﬁsk˘ch pr vkÛ.

nost péãe o umûlecké památky a jejich zapojení do

zice díla.

Nedlouho nato byl v‰ak oltáﬁ opût napaden a znovu

autentického prostﬁedí a v rámci otázky rÛzn˘ch pﬁí-

Mgr. Jiﬁí KA≈A z ﬁímskokatolické farnosti v Adamo-

o‰etﬁen aÏ roku 1978, tentokrát adamovsk˘mi farní-

stupÛ k hodnotám vyslovil my‰lenku, Ïe kaÏd˘ ãlovûk

vû uvaÏoval o Pojetí osob Nejsvûtûj‰í Trojice v duchov-

ky. Po skoro tﬁiceti letech (2005) postupného chátrání

rozhodující o osudu památky potﬁebuje „sluch k její-

ním kontextu doby a zamûﬁil se pﬁedev‰ím na taber-

– kdy znaãná ãást tohoto unikátního ﬁezbáﬁského díla

mu naslouchání a vyslechnutí“, neboÈ památkáﬁ by

nákl jako prostﬁedí svaté události, jenÏ se sv˘m

leÏela v krabicích na adamovské faﬁe, protoÏe jednot-

mûl b˘t pﬁedev‰ím mluvãím památky. Ne kaÏd˘ v‰ak

vyobrazením vymyká z celkového pojetí oltáﬁe. Toto

livé kusy 3,5 m ‰irokého a 7 m vysokého díla postup-

tento dar má a mnozí ke své práci pﬁistupují s nepo-

pojetí povaÏuje za nadãasové.

nû odpadávaly – zapoãala firma S: LUKAS, s. r. o.,

rozumûním.

Po krátké pﬁestávce pﬁítomné vyãerpávajícím zpÛ-

z Brna na v˘zvu farního úﬁadu v Adamovû restaurátor-

Za restaurátorsk˘ t˘m S: LUKAS, s. r. o., Brno pﬁed-

sobem obeznámil s dendrochronologií Svûtelského ol-

sk˘ prÛzkum oltáﬁe. Ten byl následujícího roku roze-

nesl pﬁíspûvek Svûtelsk˘ oltáﬁ po roce 1852 – po-

táﬁe Ing. Josef KYNCL, kter˘ uvedl, Ïe na základû prÛ-

brán a pﬁevezen do Mikulova, kde je aÏ do dne‰ních

známky a komentáﬁe PhDr. Karel SEVERIN, jenÏ nastí-

zkumu byl identifikován nejstar‰í letokruh z roku

dní s vyuÏitím pﬁíspûvku Ministerstva kultury âR z Pro-

nil dramatické osudy oltáﬁe v dobû po pﬁevozu na

1363 a nejmlad‰í s letopoãtem 1441, z ãehoÏ vypl˘vá

gramu restaurování movit˘ch kulturních památek

na‰e území.

i datace desky oltáﬁe.
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Publikace Stavební kniha 2007
V poslední dobû vychází velké mnoÏství literatur y
vûnované pivovarství. Naprostá vût‰ina titulÛ se zab˘vá sbûratelstvím, technologií ãi historií a mezi uznávané autory mÛÏeme poãítat Jákla, Likovského ãi Basaﬁovou. Dal‰í „pivní kuchaﬁky“ a rádoby encyklopedie
patﬁí spí‰ mezi beletrii. Práce shrnující a hodnotící fenomén ãeského pivovarství s v˘vojem architektonick˘m v‰ak zcela chybí.
Stavební kniha 2007 je velmi zdaﬁil˘m pokusem
o zahájení zpracovávání dané problematiky. Tato idea
se zrodila ve V˘zkumném centru prÛmyslového dûdictví (VCPD) pﬁi âVUT a stala se podnûtem pro nûkteré
disertaãní práce, jenÏ následnû daly vzniknout pﬁed5

6

stavované publikaci. V˘zkumné centrum a jeho odborníci ve spolupráci s pivovarsk˘m archivem a muzeem
v Kostelci nad âern˘mi lesy, „terénním“ pivovarsk˘m
odborníkem Pavlem Jáklem a dal‰ími zainteresovan˘-

Za praÏsk˘ restaurátorsk˘ t˘m – ak. mal. Zlatica
DOBO·OVÁ, MgA. Jáchym KREJâA, MgA. Jakub
HAMSÍK – seznámil zúãastnûné s restaurátorsk˘mi
zásahy v období 2006–2007 poslední jmenovan˘.
Unikátní ﬁezbáﬁské dílo tvoﬁené ãetn˘mi plastikami
svûtcÛ bylo nutné o‰etﬁit proti dﬁevomorce, plísním
a houbám a rovnûÏ bylo potﬁeba vyrobit a na oltáﬁi do-

Z dal‰ích pﬁíspûvkÛ bych zmínila je‰tû následující:

mi dávají na akademické pÛdû âVUT dohromady ojedi-

Dr. Lothar SCHULTES (Linz): Svûtelsk˘ oltáﬁ a jeho

nûlou a rozsáhlou databázi pivovarnického industriálního dûdictví.

Mistr/ﬁi – bilance;
Prof. Dr. Rainer KAHSNITZ (Berlin-Charlottenburg):
¤ezbáﬁ oltáﬁe v Maueru a Mistr svûtelsk˘;
Doc. PhDr. Jiﬁí KROPÁâEK (Praha): Svûtelsk˘ oltáﬁ –

Pivovarská ãást Stavební knihy je rozdûlena do nûkolika kapitol. Krátk˘ úvod prof. ·enbergera nás uvede do situace. Antiglobalistická úvaha Pavla Jákla
osvûtluje souãasn˘ stav ãeského pivovarství ve srov-

na linii promûn;

plnit nûkteré scházející fragmenty. Bylo nezbytné za-

Prof. Dr. Hartmut KROHM (Berlin): Monochromní re-

nání s dÛleÏit˘mi historick˘mi momenty jako memento

stavit destruktivní vlivy a pozmûnit nûkteré chybné in-

tabula Tilmana Riemenschneidera – kritické zaujetí

pro dal‰í v˘voj. Následující kapitola ·árky Jirou‰kové

terpretace, díky nimÏ se podoba dûl v prÛbûhu let

stanoviska;

o historii v˘roby piva uÏ se dot˘ká samotného sledova-

promûÀovala. Sochaﬁská díla byla vytvoﬁena z lipového dﬁeva a na jejich tvorbû se podílelo více autorÛ,
kteﬁí v‰ak nejsou známi. V‰ichni úãastníci sympozia
mûli v jeho prÛbûhu moÏnost jednotlivé ãásti oltáﬁe
shlédnout a díky Mgr. Hamsíkovi (prohlídka v˘stavy za
jeho úãasti a v˘kladu) se s problematikou restaurování oltáﬁe podrobnû seznámit.

Prof. Dr. Ar tur ROSENAUER (Wien): Hornoitalské

ného tématu. Z práce je zﬁetelné velké nasazení autorky pﬁi hledání podkladÛ z mnoha archivÛ a snaha

stopy a prvky ve svûtelském oltáﬁi;
PhDr. Kaliopi CHAMONIKOLA (Brno): Soupeﬁení fo-

o systematické uspoﬁádání získan˘ch dat. Vzhledem
k prÛkopnictví v bádání o dané oblasti to berme jako

rem;
Dr. Friedrich KOBLER (Olching): K sochaﬁství Pasova

námût pro dal‰í, hlub‰í zpracování, protoÏe uvedené téma si to jistû zaslouÏí. O dal‰í kapitole Stavební uspo-

okolo 1520–1530.
Sympozium pﬁineslo v˘jimeãnou sumarizaci poznat-

ﬁádání pivovarÛ platí totéÏ, pouze bych dal vût‰í prostor

Dal‰í pﬁedná‰ky se uÏ vût‰inou net˘kaly pﬁímo svû-

kÛ o jedineãném umûleckém díle a stﬁedoevropském

architektuﬁe na úkor technologie. Následující kapitola

telského oltáﬁe, ale témat a otázek s ním úzce souvi-

sochaﬁství na pﬁelomu stﬁedovûku a novovûku. Svûtel-

se zab˘vá popisem jednotliv˘ch ukázkov˘ch pﬁíkladÛ pi-

sejících ãi moÏného srovnání:

sk˘ oltáﬁ patﬁí v âeské republice k nejznámûj‰ím do-

vovarÛ. Îádné rozdûlení nemÛÏe b˘t zcela jednoznaãné

kladÛm mistrovského umûní stﬁedovûk˘ch ﬁezbáﬁÛ a je

a v tomto pﬁípadû to platí taktéÏ. O tom, jestli je b˘val˘

chloubou nejen kostela sv. Barbory v Adamovû ãi jiÏní

pivovar v Postoloprtech nebo Bu‰tûhradû vhodnû, ãi ne-

Moravy, ale i celé na‰í zemû. Proto si jistû zaslouÏí mi-

vhodnû vyuÏíván, by se asi dalo polemizovat.

Dipl.-Rest. Thomas GRÜNEWALD (Waldkirch): Breisach
a Niederrotweil – pozorování na oltáﬁích Mistra H. L.;
Mag. Franz HÖRING (Wien): Restaurování oltáﬁe
Svaté krve Kristovy okolo roku 1520 z filiálního kostela Svaté krve Kristovy v Pulkau, Dolní Rakousko, v roce 2006;

moﬁádnou péãi, které se mu v souãasnosti dostává.

KaÏdá publikace má svou platnost k datu sepsání

Oltáﬁ bude v srpnu 2007 instalován z mikulovského

a v pﬁípadû opu‰tûn˘ch objektÛ se to mÛÏe rychle mû-

zámku zpût do kostela v Adamovû a jeho slavnostní

nit. Nicménû v‰echny pﬁedstavované objekty osobnû

Prof. PhDr. Jaromír HOMOLKA (Katolická teologická

poÏehnání se uskuteãní v nedûli 25. listopadu 2007

znám a neshledal jsem v popisech Ïádn˘ rozdíln˘ ná-

fakulta Univerzity Karlovy – Ústav dûjin kﬁesÈanského

u pﬁíleÏitosti 150. v˘roãí zaloÏení kostela sv. Barbory.

zor. Jen bych urãitû pro úãely této publikace pﬁivítal ví-

umûní): Svûtelsk˘ oltáﬁ v rámci umûní Dunajské ‰koly.

Slavností bohosluÏbu bude slouÏit Msgr. Vojtûch Cikr-

ce popisÛ samotn˘ch staveb ve vztahu k technologiím

Pan profesor oltáﬁ rozdûlil do tﬁí vrstev: ikonografie; v˘-

le, biskup brnûnsk˘. V této souvislosti bude k sympo-

neÏ historii. Napﬁíklad u Pelhﬁimova mi popis budov

tvarná vrstva, která nesouhlasí s první vrstvou, a reali-

ziu vydán rovnûÏ sborník s jednotliv˘mi pﬁíspûvky.

zcela chybí, historie tﬁeboÀského pivovarnictví je ma-

Lucie ERNSTOVÁ

ta skrytá v oltáﬁi, jeÏ je nadãasová. Zam˘‰lel se nad
na dva smûry v˘jevu – pohled vzhÛru k nebesÛm a dolÛ do nitra ãlovûka. Srovnává dílo s mariánsk˘m oltáﬁem Veita Stosse v Krakovû.

linko zamotaná, a tak se mi jako nejlep‰í jeví napﬁíklad popis Dreherova pivovaru v Îatci. âtenáﬁe zﬁejmû

zvlá‰tní ponurostí tohoto sochaﬁského díla a upozornil

Obr. 1–6. Mikulov (okres Bﬁeclav), zámek, oltáﬁ Nanebevzetí Panny Marie, 1516–1525, fragmenty díla pﬁedstavené na v˘stavû Pﬁíbûh restaurování svûtelského oltáﬁe z Adamova. (Foto Lucie Ernstová, 2007)
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moc nenadchne ani informace o tom, kdo v kterém roce kde sládkoval, ale spí‰ ocení informaci, jestli pivovar projektoval Josef Zítek nebo Anselmo Lurago. V˘bûr lokalit je velmi poveden˘.
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O Leonardovû vitruviánském ãlovûku se obvykle po-

Celé ãíslo je vûnováno v˘sledkÛm 14. roãníku soutûÏe Grand Prix architektÛ 2007. Obecnû se nad jejím
prÛbûhem a v˘sledky zam˘‰lí Jan BENDA v úvodníku
PrestiÏ je to, oã tu bûÏí na s. 2.
Na dal‰ích stranách jsou pﬁedstaveny mimo jiné tyto vítûzné projekty:
Centrum ekologick˘ch aktivit mûsta Olomouce SluÀákov, s. 5–9.

jednává v rámci studií ideálních proporcí, aãkoliv by

Autoﬁi R. Br ychta, A. Halíﬁ, O. Hofmeister, P. Le-

se také mûl zohlednit symbolismus mikrokosmu

‰ek/Projektil Architekti. Laureát Grand Prix ArchitektÛ
2007.

Poslední kapitola (V˘voj strojního zaﬁízení pro pivo-

a makrokosmu. My‰lenka, Ïe ãlovûk je stﬁedem uni-

vary) pana Mazury je zcela nadbyteãná a její zaﬁazení

verza, byla obecn˘m r ysem renesanãního humanis-

do Stavební knihy jsem nepochopil. Do koncepce ka-

mu, ale aÏ Mikulá‰ Kusánsk˘ vyuÏil symbolick˘ vztah

Autoﬁi Jirovec, ·valouch, T. Machovsk˘, P. Nachá-

pitol nezapadá (paní Jirou‰ková jiÏ v‰e podstatné

ãtverce a kruhu pro humanistickou definici jedineãné-

zel, O. Tuãek/DNA Architekti. Cena v kategorii Novo-

osvûtlila) a s architekturou to nemá nic spoleãného.

ho postavení ãlovûka v univerzu a lidské dÛstojnosti.

stavba.

Obchodní dÛm ·estka Praha 6-Ruzynû, s. 10–13.

Koho zajímá pivovarská technologie, nebude pﬁece vy-

Richard BIEGEL: Barokní pﬁelud v zrcadle vûãného

hledávat Stavební knihu. Navíc nûkteré obrázky v této

klasicismu. Diskuse o pojmu baroka ve francouzském

Autor P. Mudﬁík. Cena v kategorii Novostavba.

kapitole jsou bez popiskÛ, leÏácké tanky jsou otoãeny

dûjepise umûní. – A Baroque Prelude in the Mirror of

Îelezniãní stanice Ostrava-Svinov, s. 26–27.

o 90°, mnoho pﬁíkladÛ z ciziny pﬁi úvahách o ãeském

Eternal Classicism. A Discussion of the Term Baroque

pivovarnictví není na místû, na fotografii oznaãené ja-

in French Art History, s. 108–119.

ko v˘robník ledové vody je sprchov˘ aparát a podob-

Termín baroko oznaãuje ve stﬁedoevropském dûjepi-

nû. Pﬁi znalosti varen v Hanu‰ovicích, Znojmû, Opavû,

se umûní umûleckou formu a zároveÀ celou epochu,

Vysokém Chlumci, âeském Krumlovû, Chodové Plané

která nastupuje po renesanci a pﬁedchází klasicismu

a dal‰ích bych o „snad nekrásnûj‰í varnû“ v Budvaru

19. století. Pﬁi vytváﬁení velk˘ch syntetick˘ch prací pak

silnû zapochyboval. V poslední ﬁadû mi v soupisu fi-

b˘vá toto ãasovû umûlecké oznaãení aplikováno i na

rem dodávajících pivovarské technologie chybûjí firmy

v˘voj umûní v jin˘ch evropsk˘ch zemích, a to i v tûch,

Noback & Fritze a Koliba a syn, s kter ˘mi se (spolu

které jej samy v kontextu svého umûní neuÏívají.

s firmami Novák a Jahn a ·kodovy závody v Plzni) pﬁi
sv˘ch prÛzkumech pivovarÛ setkávám nejvíce.

Jana ZAPLETALOVÁ: „Fantasioso frescante“. Interpretace nástûnn˘ch maleb Andrey Lanzaniho ve Slav-

Celkovû bych Stavební knihu 2007 hodnotil jedno-

kovû u Brna. – ‚Fantasioso frescante‘. An Interpretati-

znaãnû kladnû pro v˘bûr tématu, zpÛsob zpracování

on of the murals of Andrea Lanzani at Slavkov u Brna

a vytipování lokalit. Obãasn˘ pﬁeklep je bohuÏel v kaÏ-

(Austerlitz), s. 120–132.

DÛm v lomu, s. 14–15.

Autor V. Filandr/Atelier Filandr. Cena v kategorii Rekonstrukce.
Podnikatelské inovaãní centrum Zlín. V˘robní budova ã. 23, s. 28–33.
Autoﬁi P. Mudﬁík, P. Míãek. âestné uznání v kategorii Rekonstrukce.
Územní plán mûsta Veltrusy. Strategie rozvoje mûsta a územní plán, s. 38–41.
Autoﬁi R. Kouck˘, L. Faturíková. Cena v kategorii Urbanismus.
Galerie Císaﬁská konírna PraÏsk˘ hrad, s. 42–43.
Autor P. Franta/Petr Franta Architekti & ASOC. Cena v kategorii Design a drobná architektura.
Zámeck˘ park ve Ctûnicích, s. 44–47.

dé publikaci a stinnou stránku vidím jen v grafice.

Na základû archivního materiálu, smlouvy Andrey

Autoﬁi T. Jiránek, D. Prudík/Zahrada nad Metují,

âást plánÛ je zcela neãitelná, tudíÏ bezv˘znamná,

Lanzaniho a hrabûte Kounice o provedení maleb s pﬁi-

spoluautoﬁi V. Koupal, A. Jiránková. Cena v kategorii

a nûkteré obrázky (napﬁíklad Klobuky) jsou opravdu

loÏen˘m náãrtkem s rozmûry a tvary malíﬁsk˘ch polí,

Krajináﬁská architektura a zahradní tvorba.

nic neﬁíkající. Místy chybûjí popisky. Obecnû bych

rekonstruuje pﬁedloÏen˘ text v první ãásti prÛbûh malíﬁ-

Památník obûtem komunismu. Liberec, s. 48–49.

ubral historii ve prospûch popisu budov – nejedná se

sk˘ch prací na zámku ve Slavkovû u Brna, jejich dataci

Autoﬁi P. Janda, J. Na‰inec, A. Kubalík, J. Kocián/

pﬁece o encyklopedii, ale o nástin a upozornûní na

a pohyb malíﬁe mezi Slavkovem a Vídní. Hlavní pozor-

Sporadical. Cena v kategorii V˘tvarné dílo v architektuﬁe.

opomíjené památky, které hrály velmi dÛleÏitou roli

nost se v‰ak soustﬁeìuje na ikonografickou interpreta-

v ãeské historii.

ci celého cyklu Lanzaniho nástûnn˘ch maleb.
Milan STAREC

Rostislav ·VÁCHA (ed.): Max Dvoﬁák, Francesco
Borromini jako restaurátor. – Max Dvoﬁák, Francesco
Borromini as a Restorer, s. 145–149.

s. 50–53.
Jedná se o rozhovor u pﬁíleÏitosti udûlení ceny, kter˘ se vedle jin˘ch t˘ká i problematiky památkové péãe

V ãlánku Maxe Dvoﬁáka o Borrominiho pﬁestavbû

a moÏnosti dostavût BaÈÛv „mrakodrap“ podle pÛvod-

baziliky San Giovanni in Laterano v ¤ímû se prolínají

ního Karfíkova zámûru, ke které se J. Drápal staví ne-

zájmy dûjin umûní a památkové péãe. Dvoﬁák tu sle-

gativnû. Rozhovor je doplnûn v˘ãtem nejv˘znamnûj-

duje podnûty knihy Aloise Riegla Spätrömische Kunst-

‰ích autorov˘ch prací s vyobrazeními.

industrie (1901) a definuje architekturu jako zformovan˘ prostor a zformovanou hmotu. Takové pojetí nepochybnû souznûlo s tendencemi rané modernistické
architektury na poãátku 20. století.
V ãasopise jsou dále mimo jiné tyto recenze:
Tim JUCKES: Imre Takács – Zsombor Jékely – Szilárd Papp – Györgyi Poszler (eds), Sigismundus Rex et
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SoutûÏe se t˘ká i ãlánek Vûry KONEâNÉ: Grand Prix
2007. Jaroslav Drápal. Cena za celoÏivotní dílo,
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Následuje v˘bûr redakce z dal‰ích soutûÏních prací, napﬁíklad jsou uvedeny:
Polyfunkãní dÛm River Diamond. Praha 8-Karlín, Rohanské nábﬁeÏí, s. 54–57.
Autoﬁi O. Hájek, J. ·afer, L. Fecsu, T. Pavlík, P. âíÏková, O. Rosová/·afer Hájek Architekti.
Rodinn˘ dÛm. Opava, s. 58–59.

Autoﬁi D. Wittasek, J. ¤ezák/Quarta Architektura.

„Litomy‰lsk˘ zázrak“, s. 46–47.

Îelezniãní most Velbloud. TraÈ Dûãín – Oldﬁichov,

Série mal˘ch fotografií na dvoustranû ãasopisu pre-

Z deníku paralelního cestovatele. âást tﬁetí,
s. 72–73.

dálnice D8, s. 60–61.

zentuje moderní úpravy evropské úrovnû v symbióze

Komiks o tom, jak se v˘stavbou prvního evropské-

Autor P. ·afránek.

s historickou architekturou, kter˘ch vznikly v Litomy‰li

ho mrakodrapu – BaÈova obchodního paláce v roce

Administrativní a skladov˘ objekt spoleãnosti Bex-

desítky.

1931 – a následn˘m prÛlomem v˘‰kové regulace sta-

tra. Ostrava-Vítkovice, s. 62–63.
Autor D. Kotek/Projektstudio EUCZ, spoluautor
S. ·Èastn˘, Hutní projekt Ostrava.

Ludûk S¯KORA: V˘zvy postsocialistického mûsta,
s. 54–57.
Skrytou logikou zdánlivû chaotické promûny postso-

Grand Prix v pﬁímém pﬁenosu?, s. 65.

cialistického mûsta je konfrontace nov˘ch trÏních prin-

Na anketní otázku: „Co byste ocenil, nebo naopak

cipÛ se zdûdûn˘m fyzick˘m, sociálním a funkãním pro-

zmûnil na soutûÏi Grand Prix architektÛ?“ odpovídají

stﬁedím. Vládou ﬁízené transformace otevﬁely brány

O. Okamura, J. Drápal, J. ·épka, Z. Luke‰, A. Skalick˘

spoleãensk˘m promûnám replikujícím trendy známé

a L. Kábrt.

z globalizujících se prostﬁedí kapitalistick˘ch mûst. Je-

Národní knihovna na Letné, s. 66–69.

jich územním prÛmûtem je radikální transformace

Zkrácen˘ záznam diskuse dvou hodinov˘ch vysílání

mûstsk˘ch center, vybran˘ch lokalit vnitﬁního mûsta

19. 3. a 26. 3. 2007 v âeském rozhlasu Regina. Po-

Daniel TVRDÍK: Mûsta v éﬁe redukce, s. 58–60.

Z. Luke‰, O. Okamura, R. ·vácha a M. Velãovsk˘. De-

Západní civilizace má období pﬁekotného rÛstu po-

Markéta PRAÎANOVÁ: âKA Antimonopolnímu úﬁadu
ke cause Karolina, s. 74.

vlády a parlamentu, protoÏe Praha byla pﬁemûnûna
v chránûn˘ skanzen.
Blanka KYNâLOVÁ

P ¤ I P R AV U J E S E

a masivní suburbanizace.

ﬁadu se stﬁídavû zúãastnili K. Beãková, O. Kopeãn˘,
batu moderoval A. Vomáãka.

lo Brno „ãesk˘m Chicagem“, a v 90. letech i sídlem

V˘zkumné centrum prÛmyslového dûdictví âVUT

pulace jiÏ definitivnû za sebou. Stojíme na prahu dlou-

v Praze a Kolegium pro technické památky âSSI

hé éry stagnace a redukce a dá se pﬁedpokládat, Ïe

a âKAIT vás zvou na:

se tato nová realita bude stále ãastûji promítat do po-

Tisková mluvãí âKA vysvûtluje, proã âKA povaÏuje

tﬁeby mûst, tedy i do územního plánování architektury,

developerskou soutûÏ z roku 2005 na zástavbu území

které je v‰ak bezradné, ve vztahu k redukci pﬁímo sle-

4. bienále
INDUSTRIÁLNÍ STOPY 2007

Karolina v Ostravû za neregulérní a neodpovídající zá-

pé. A tak ãeská mûsta ﬁídnou, vyprazdÀují se a roz-

(O moÏnostech, smyslu a úskalích regenerace)

konu o veﬁejn˘ch zakázkách.

pou‰tûjí v krajinû.

Praha – Kladno – Liberec – Ostrava, âeská republika

Jakub Filip NOVÁK: Tﬁi alternativní strategie deve-

ERA 21 2007/3
Jiﬁí ZEMÁNEK: Ladislav Îák. Byt a krajina, s. 10–11.

17.–23. záﬁí 2007

lopmentu bydlení, diskuse, s. 61–63.
Koneãnou podobu souãasného mûsta z velké ãásti

a

Recenze knihy.

urãuje soukrom˘ kapitál. Developeﬁi hledají nové ces-

Pavel HNILIâKA: Elementární urbanismus, s. 11.

ty spolupráce s architekty, kteﬁí jim mají pomoci vytvo-

Recenze knihy Romana Kouckého.

ﬁit mimoﬁádné obytné soubor y s cílem v˘jimeãného

Magdalena HLEDÍKOVÁ: Îivot ve mûstû, s. 11.

zhodnocení vloÏeného finanãního kapitálu. Nakolik se

Recenze knihy W. J. Mitchella E-TOPIA – Ïivot ve

v‰ak jedná o spekulaci globálního kapitálu a nakolik

Mezinárodní konferenci
PrÛmyslové dûdictví kulturním
potenciálem udrÏitelného
rozvoje

o skuteãné mûsto? âlánek komentuje tﬁi praÏské de-

19.–20. záﬁí 2007, Ekotechnické muzeum, Papíren-

veloperské projekty: Rivergardens na Rohanském ost-

ská 6, Praha 6-Bubeneã, âeská republika

mûstû trochu jinak.
Josef PLESKOT/AP atelier: Centrála âSOB v PrazeRadlicích, s. 18–25.

rovû, Central Park na ÎiÏkovû a obytn˘ soubor Na Krut-

Autorská zpráva s fotografiemi, schématy a plány.

ci v Praze 6. Dochází k závûru, Ïe v této chvíli není na

Nejvût‰í developersk˘ poãin v oblasti administrativ-

ãeském trhu osvícen˘ developer a Ïe chybí zdrav˘

ních budov u nás vznikl v jedineãné pﬁírodní lokalitû.

a stabilní stﬁední proud.

Cílem bylo vytvoﬁit budovu uÏivatelsky vlídnou a ener-

www.industrialnistopy.cz
âtyﬁi roãníky bienále pﬁedstavují cyklus konferencí,

Jakub CAUDR: Brány do mûsta, s. 64.

v˘stav a kulturních akcí o moÏnostech, smyslu a úska-

geticky úspornou, která by dobﬁe zapadla do krásného

Brány byly dﬁív prÛnikem v hradbách, znamenaly na-

lí konverze industriálních objektÛ a nového vyuÏití

krajinného rámce, a naopak umoÏÀovala tûsn˘ kon-

ru‰ení geometrické hranice mezi otevﬁen˘m a uzavﬁe-

brownfields. V obecnûj‰í rovinû jde také o formulování

takt interiéru s exteriérem, ãlovûka s pﬁírodou.

n˘m, ﬁádem a nepoﬁádkem, mezi civilizovan˘m a bar-

témat udrÏitelného rozvoje, kultury a umûlecké inspira-

Oldﬁich J. ·EVâÍK, Ondﬁej BENE·: Pleskotova centrá-

barsk˘m. Byly v˘znamn˘m bodem hradebního obvodu

ce, Ïivotního stylu nebo vztahu k historické zku‰enosti.

la âSOB v Praze-Radlicích ãili svûdectví o poÏadavcích

a mûstského panoramatu. Dne‰ní vstup do mûsta se

Od prvního roãníku v roce 2001 je bienále v âeské re-

a zámûrech klienta a aspiracích architekta, s. 26–27.

ztrácí v chaoticky urbanizované krajinû mûstské peri-

publice platformou pro v˘mûnu názorÛ mezi lidmi rÛz-

Recenze Pleskotovy stavby podle autorÛ vypovídá

ferie, ale souãasnû se stává i nov˘m cílem cest za ob-

n˘ch profesí, impulsem pro nové projekty, jejich publi-

o smûﬁování k nové podnikové kultuﬁe informaãního

chodem a prací. Souãasné metropole vût‰inou po-

kování i popularizaci mezi veﬁejností.

vûku. Rozsahem své inovativnosti je srovnatelná se

strádají pevné vizuální hranice, k náv‰tûvníkÛm by se

Program 4. bienále zahrnuje dvoudenní mezinárodní

‰piãkovou evropskou architekturou.

v‰ak mûly obracet vlídnû. Úlohu brány mÛÏe pﬁebrat

konferenci PrÛmyslové dûdictví kulturním potenciálem

v˘razn˘ symbol – „reklamní poutaã mûsta“.

udrÏitelného rozvoje, ﬁadu v˘stav, kulturních a spoleãen-

PlzeÀ-JiÏní Mûsto, s. 32–43.
V˘sledky urbanistické soutûÏe vypsané mûstem na

Architekt mûsta, s. 65–67.

sk˘ch akcí, koncerty, divadelní a taneãní pﬁedstavení.

ﬁe‰ení okrajové jihozápadní ãásti pﬁiléhající k dálnici

K diskusi na otázku „Co je moÏné plánovat, a co

Úãast pﬁislíbilo ‰iroké spektrum odborníkÛ z âR i ze

D5. V souãasné dobû je pﬁeváÏná vût‰ina území vyuÏí-

ne?“ byly osloveny tﬁi v˘razné osobnosti, vstupující do

zahraniãí – architekti a urbanisté, památkáﬁi, vysoko-

vána jako zemûdûlská pÛda. V ãlánku jsou pﬁedstave-

struktur mûstsk˘ch samospráv s cílem pracovat na po-

‰kol‰tí pedagogové, lidé z oblasti kultur y, v˘tvarní

ny tﬁi vítûzné projekty: 1. místo – R. Kolaﬁík, L. Kolaﬁí-

dobû ãesk˘ch mûst: Milan Svoboda z Útvaru koncepce

umûlci, hudebníci, scénografové i producenti, pﬁedsta-

ková, R. ¤ezníãková, J. Doubner/RKAW, 2. místo –

a rozvoje mûsta Plznû, ZdeÀka Táborská, která pÛsobi-

vitelé veﬁejn˘ch institucí, státní správy a samosprávy

Jiná PlzeÀ (R. Kouck˘, E. Lisecová, Z. Ry‰ka, J. Skou-

la v odboru územního plánování mûsta Teplic a ZdeÀka

âR, zástupci odborn˘ch firem a majitelé ãi správci prÛ-

p˘/Roman Kouck˘ architektonická kanceláﬁ), 3. místo

Vydrová, jeÏ pracovala externû jako mûstská architekt-

myslov˘ch objektÛ, realitní makléﬁi a developeﬁi.

– M. Barto‰ek, M. Burian, J. Hendrych, A. ÎiÏkovsk˘.

ka mûsta Litomy‰le.

Bienále Industriální stopy v rámci oslav 300 let zaloÏení âVUT poﬁádají: V˘zkumné centrum prÛmyslového
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RESUMÉ
Zusammenfassung

Der Wiederaufbau der Türme am ehemaligen Kleinseitner Rathaus in Prag
Das gegenwärtig viel diskutierte Thema wird von
folgendem Artikelblock vorgestellt:
Karel KIBIC: Zur Problematik des Wiederaufbaus
der Kleinseitner Rathausfront in Prag
Jan KARÁSEK: Geschichte der Türme
Eli‰ka NOVÁ, Michal PANÁâEK: Die Turm- und Giebelaufbauten am ehemaligen Kleinseitner Rathaus in
Prag (kurze Zusammenfassung der bisherigen
Erkenntnisse aus den am Objekt verlaufenden bauhistorischen Forschungsarbeiten)

dûdictví âVUT a Kolegium pro technické památky âKAIT

Pﬁihlá‰ky, prÛbûÏné informace o jednotliv˘ch akcích,

& âSSI ve spolupráci s âesk˘m národním komitétem

tematick˘ kalendáﬁ, podrobnosti o konferenci konané

ICOMOS, Akademií múzick˘ch umûní v Praze, Národ-

ve dnech 19. a 20. záﬁí 2007 jsou publikovány na in-

ligen Kleinseitner Rathausgebäudes liefert eine ausge-

ním památkov˘m ústavem a Národním technick˘m mu-

ternetov˘ch stránkách V˘zkumného centra prÛmyslo-

zeichnete Gelegenheit, dessen Baugeschichte einge-

zeem. Jednotlivé akce jsou poﬁádány ve spolupráci

vého dûdictví âVUT v Praze (http://vcpd.cvut.cz,

hender zu erforschen; insbesondere, nachdem der

s hlavním mûstem Praha a statutárními mûsty Kladno,

http://www.industrialnistopy.cz) a na internetov˘ch

Gedanke an eine Rekonstruktion der ursprünglich zum

Liberec a Ostrava. Akci podpoﬁil Visegrádsk˘ fond. Zá‰-

stránkách spolupoﬁádajících organizací.

Rathaus gehörenden Dach-, Giebel- und Turmaufbau-

titu nad 4. bienále pﬁevzali pﬁedseda Senátu âeské republiky a prezident Hospodáﬁské komory âeské repub-

ten aufgekommen war. Das Rathaus ist an seiner heu-

Doprovodn˘ program:

liky. Generálním partnerem akce je Vítkovice, a. s.

KONFERENCE A DOPROVODN¯
PROGRAM BIENÁLE
INDUSTRIÁLNÍ STOPY

Die derzeit verlaufende Rekonstruktion des ehema-

tigen Stelle entstanden, nachdem die Stadtgemeinde
im Jahr 1478 ein ödes Grundstück von Jan Tova-

Úter˘ 18. záﬁí 2007

ãovsk˘ von Cimburk erworben hatte. Zu seiner heuti-

– Cesta po industriální Praze. K vydan˘m publikacím

gen Gestalt ist es in den Jahren 1618–1619 umge-

PraÏsk˘ industriál a Industriál – pamûÈ – v˘chodisko.
– 12.30 – Zahájení v˘stavy alternativních projektÛ
studentÛ ‰kol architektury v âeské republice.
– 15.00 – Zahájení v˘stavy archivních historick˘ch

baut worden. Erste Ratssitzungen fanden hier schon
1619 statt, doch war das ganze Objekt bei Weitem
noch nicht vollendet. Über den Turmbau ist lediglich
bekannt, dass 1628 noch keine Türme standen, weil

Konference:

fotografií Tváﬁe prÛmyslové doby. Staromûstská radni-

erst in diesem Jahr die hiesigen Brauherren den

19.–20. 9. 2007

ce v Praze – Sál architektÛ, Staromûstské námûstí.

Beschluss gefasst hatten, Geld für deren Bau zu wid-

Dvoudenní konference bude probíhat ve velké hale

– 20.00 – Koncert komorního orchestru BERG v ha-

Staré ãistírny odpadních vod v Praze-Bubenãi, Eko-

le Staré ãistírny odpadních vod, Ekotechnické muze-

los eindeutigen Schluss, ob in der Zeit, zu der er seine

technické muzeum, Papírenská 6, Praha 6-Bubeneã,

um, Papírenská 6, Praha 6-Bubeneã.

Vorlagen zeichnete (1636), bereits alle Türme standen

âeská republika

men. Hollars Pragdarstellungen erlauben keinen rest-

oder noch nicht. Auf Höhe des Westfront- Kranzgesim-

âtvrtek 20. záﬁí 2007

ses ragen die fünf symmetrisch angebrachten Giebel-

Setkání je ãlenûno do ãtyﬁ tematick˘ch blokÛ s vy-

– Exkurze do Kladna, volitelná prohlídka v˘stav

fronten der großen Zwerchhäuser auf und über der

zvan˘mi pﬁedná‰kami, pﬁihlá‰en˘mi pﬁíspûvky a pre-

a kulturních akcí, spoleãensk˘ veãer spojen˘ s pﬁed-

Südwest- sowie Nordostecke erheben sich nur zwei

zentacemi.

stavením projektu industriální turistiky Industriální

Zwiebeltürme. Eine der bedeutendsten Unterlagen für

cesty ãesk˘m stﬁedozápadem.

das Wiederaufbauprojekt der Türme (und zugleich die

Teze hlavních blokÛ konference:
– Promûna hodnotov˘ch kritérií: kultura, ekonomika

einzige erhaltene Gestalt, die wieder hergestellt wer-

a politika. Areály a objekty zaniklého prÛmyslu jako

Pátek 21. záﬁí 2007

den soll) ist Dietzlers Darstellung vom Krönungszug

kr ystalizaãní místa urbanizace, udrÏitelného rozvoje

– Celodenní exkurze do Liberce, prohlídka vybra-

Maria Theresias aus dem Jahr 1743. Der Stich zeigt

sídel a krajiny (shoda i konflikt zájmÛ rÛzn˘ch profesí).

n˘ch objektÛ a pﬁíkladÛ vyuÏití jejich kulturního poten-

das Rathaus von Südwesten in einigermaßen richtigen

– Smysl a váha institucí (vládních, nevládních, vy-

ciálu (k publikaci PrÛvodce po industriálních stavbách

Proportionen, allerdings mit einigen fehlerhaften

Liberecka).

Details (vor allem der glatt an das Kranzgesims ange-

sok˘ch ‰kol, zájmov˘ch skupin), jejich role a limity pﬁi
identifikaci, vyhodnocení, novém vyuÏití /adaptive re-use/ a prosazení záchrany prÛmyslového dûdictví.

fügte Turm- und Zwerchhausansatz ohne eine techni-

Sobota a nedûle 22. a 23. záﬁí 2007

sche Bewältigung des Niederschlagwasserablaufs).

– Integrace v rámci Evropské unie – propojení kul-

– Dvoudenní exkurze do Ostravy, jejíÏ prÛmyslové

Vom Kranzgesims wächst über der Rathauswestfront

turních industriálních cest. (Kompatibilita evidence

dûdictví bylo v âeské republice nejvíce postiÏeno re-

eine riesige Pyramidenkonstruktion aus drei Türmen

a vyhodnocování objektÛ prÛmyslového dûdictví jako

strukturalizací hospodáﬁství, prohlídka unikátních sta-

mit Kuppeln und Laternen sowie aus zwei hohen Volu-

cílÛ alternativní turistiky; informaãní systémy a data-

veb a dÛlních a hutních areálÛ, pﬁíklady moÏného vyu-

tengiebeln in die Höhe. Bald danach wurde die Kuppel

báze pro vznikající projekty.)

Ïití jejich kulturního potenciálu pro rozvoj mûsta.

über dem Mittelturm abgetragen und durch eine pyra-

– PrÛmyslové dûdictví prostorem k sebereflexi, místem pro tvorbu a nov˘ umûleck˘ záÏitek.

midenförmige „Notkonstruktion“ ersetz, die bereits
auf Hubers Ansichtsplan von Prag aus dem Jahr 1769
festgehalten ist. In dieser Gestalt haben die Türme bis
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zu ihrer Abtragung im Jahr 1826 überdauert. So sind

mit einem niedrigen Zeltdach gedeckt, mutmaßlich

büne schwebenden Verwaltungsverfahrens um Zuläs-

sie auf zwei Ansichten der Gebrüder Heger aus dem

wurden auch alle abschließenden Zierelemente abge-

sigkeit oder Unzulässigkeit einer solchen Anlage.

Jahr 1794 erhalten (eine Südwest- und eine Nordost-

tragen. In der Endphase wurden 1826 wegen Baufäl-

ansicht), die in den Einzelheiten exakter ausfielen als

ligkeit die Türme und Zwerchhäuser komplett abgetra-

werks an eine andere, minder problematische Stelle

der Dietzler-Stich, allerdings auch einige Details ver-

gen und der Dachstuhl durch neue Teile vervollstän-

außerhalb der Denkmalreservation tobt bis heute ein

missen lassen oder anders zeigen. Zwischenzeitlich

digt. Leider lässt sich keine der Entwicklungsphasen

Streit, und das nicht nur auf nationaler, sondern dank

kam es 1784 zu einer Zusammenlegung der Prager

der Dachaufbauten am Kleinseitner Rathaus eindeutig

dem Eintrag von âesk˘ Krumlov in die UNESCO-Welt-

Städte unter einem Magistrat und das Kleinseitner

festlegen und beschreiben; deshalb ist aus der Sicht

kulturerbeliste auch auf internationaler Ebene.

Rathaus hatte somit seine Funktion eingebüßt.

der Autoren der bauhistorischen Forschungsarbeiten

Um die Beseitigung oder Versetzung dieses Bau-

Das Gesamtproblem wird hier aus verschiedenen

dieser Wiederaufbau-Entwurf für die Türme eher als

Blickwinkeln in einer Kollektion aus fünf Artikeln dar-

einer vollständigen Reihe ursprünglicher Querbinder,

eine hypothetische, keineswegs analogische oder vor-

gestellt. Die einleitenden Texte befassen sich mit der

von Süden mit 1–39 nummeriert. Typologisch handelt

lagengetreue Rekonstruktion einzustufen.

Entwicklungsgeschichte des Schlossparks (Jiﬁí Ol‰an)

Das Hauptdachtragwerk besteht bis heute aus

sowie der Geschichte der eigentlichen Drehtribüne

es sich um ein Sparrendach mit Kehl- und Hahnenbal-

(Pavel Slavko). Die Bemühungen um Demontage der

ken, getragen und längsverbunden durch einen liegenden Stuhl älteren Typs, in dem die Längsverbände
auch über die Streben und Sparren verlascht sind.
Dieses Tragwerk wurde dendrochronologisch datiert –

Die drehbare Zuschauertribüne im Schlosspark
von âesk˘ Krumlov
Die drehbare Zuschauertribüne im Krumauer

Tribüne einerseits und um deren Erhalt vor Ort anderseits einschließlich der internationalen Zusammenhänge deckt Vûra Kuãová in ihrem Text auf. Eine Ein-

die verwendeten Bäume sind zwischen 1615 und

Schlosspark ist ein Phänomen, das bereits seit Gene-

stufung des Phänomens Drehtribüne aus der Sicht

1618 gefällt worden. Auf der Westseite des Dachtrag-

rationen für Streit zwischen der Theaterwelt und der

eines Theaterfachmanns hat Jiﬁí ·esták, der Direktor

werks ist es zu deutlichen Konstruktionsänderungen

Denkmalpflege sorgt. Es handelt sich um ein recht

des Südböhmischen Theaters vorgenommen; den

gekommen; dort befindet sich ein rund 60 cm hoher,

heikles Thema mit einem starken öffentlichen und

Schluss des gesamten Blocks bildet eine Überlegung

die Sparrenauflager verdeckender Drempel aus Stein-

politischen Echo, insbesondere in Südböhmen. Die

zu den positiven und negativen Auswirkungen der hier

mauerwerk. An den Stellen zwischen den Bindern

Quintessenz des Streits beruht in der Frage, in wie-

stehenden Drehtribüne von Architekt Václav Girsa,

7–14, 18–23 und 27–32 wurden nachträglich die

weit und in welchem Umfang die Lokalität eines

dem Projektschöpfer der Parkrenovierung.

ursprünglich in Westrichtung weiterlaufenden Kehlbal-

erstrangigen Baudenkmals zu neuzeitlichen Aktivitäten

ken weggeschnitten; auch die Unterteile aller Sparren

umfunktioniert werden kann und ob besagte Aktivitä-

wurden ausgewechselt. Das Holz dieser Sparren ließ

ten zum Nutzen oder Schaden des historischen

sich auf die Jahre 1826/26 datieren. das Holz in den

Ambientes beitragen.

gefachten Zwischenwänden, die in Längsrichtung die

Der Krumauer Schlosspark wird in der Fachliteratur

Untersuchung und Restaurierung der Artemis-Statue im Schlosspark auf Konopi‰tû
Petr KUNE·, Jan TURSK¯

Mittelbinder stützen, wurde um die Jahreswende

hoch eingeschätzt vor allem wegen seines regelmäßi-

1690/1691 gefällt. Mit mächtigen Längs-Unterzügen

gen Terrassenschemas einer frühbarocken Anlage mit

wurden beidseitig auch die Köpfe der Binder und

wertvollen baulichen und bildhauerischen Werken, die

eigentlichen Restaurationsarbeiten an einer Statue

Deckenbalken abgefangen. Diese Unterzüge wurden

ungeachtet aller Stilwandlungen des Gartens bis auf

der Göttin Artemis von Schloss Konopi‰tû. Die Statue

auf die Jahre 1736/1738 und 1738/1739 datiert.

die Gegenwart erhalten blieb. Von höchstem Wert sind

ist eine Kopie der bekannten Dianastatue von Versail-

Die Entwicklung der Dachaufbauten kann man in

vor allem die bis heute augenfällige Symmetrie von

les und ist um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhun-

vier Phasen unterteilen. In der ersten Spätrenaissan-

Gesamtgrundriss und einzelnen Gartenteilen sowie

dert als armierter Abguss entstanden. Die Plastik

cephase hatte der Bau ein einziges großes Satteldach

die Kreuzungen von optischer Längsachse mit den

befand sich vor der Restaurierung in einem stark

mit zwei Dreiecksgiebeln, drei Satteldach-Zwerchhäu-

Querachsen.

schadhaften Zustand, der vor allem auf eine langfristig

sern an der Ostseite, mutmaßlich ähnlichen Zwerch-

In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde in

Der Text befasst sich mit den Untersuchungs- und

vernachlässigte Pflege zurückzuführen ist. Witterungs-

häusern an der Westseite und wohl auch mit zwei Tür-

den Raum vor dem Rokoko-Lustschlösschen Bellarie

einwirkungen führten zu einer beträchtlichen Korrosion

men in diagonal gegenüberliegenden Ecken. In der

aus dem 17. Jahrhundert, also im gestalterischen

der Stahlarmierung und in der Folge zu Rissen in der

zweiten, bereits frühbarocken Phase wurden die

Mittelpunkt des Parks eine erste, relativ kleine und

Gussmasse. Im ersten Teil des Artikels gilt die Auf-

Renaissanceaufbauten über der Westfront abgetragen

von Menschenkraft betriebene Drehtribüne installiert.

merksamkeit einer Beschreibung des Werks, seines

und die vom späteren Dietzler-Stich bekannte dreitür-

Die hiesigen Gelegenheitsinszenierungen waren

Zustands und den Gründen für die Beschädigung.

mige Konstruktion erbaut. Die Turmkonstruktion

äußerst erfolgreich und die Zuschauertribüne wurde

Etwas allgemeiner wird hier die Degradationsproble-

wurde auf Holzrahmen in Höhe der erhabenen Über-

schon bald (bereits in den frühen 60er Jahren) durch

matik von Abgüssen mit nicht korrosionsfester Stahl-

mauerung angelegt. Kollidierende Elemente aus dem

eine elektrisch angetriebene größere Anlage für ca.

armierung in Zusammenhang mit den chemischen Ver-

ursprünglichen Dachstuhl wurden beim Bau der Türme

400 Zuschauer ersetzt. Diese hat sich aber schon

änderungen der Gussmasse behandelt. Die gründ-

abgeschwächt oder gänzlich beseitigt. Die Geschoss-

bald technisch überlebt – um die Mitte der 80er Jahre

lichen chemisch-technologischen Untersuchungen kon-

höhe der neuen Türme und Zwerchhäuser respektierte

wurde festgestellt, dass die Anlage einfach nicht mehr

zentrierten sich vorwiegend auf den Zustand von

die ursprüngliche Geschossaufteilung des Dachstuhls

reparaturfähig war, sodass der Betrieb eingestellt

Armaturen und Gussmasse. Eine Ultraschall-Transmis-

nicht. Türme und Zwerchhäuser hatten offenbar

wurde. Im Herbst 1986 wurde mit der Demontierung

sion bestätigte die beträchtliche Inhomogenität in der

gemauerte Frontwände, die Seitenwände könnten aus

begonnen.

Statuenstruktur, die den tiefen Rissen entsprach. Ferner wurden Typ, chemische Zusammensetzung und

Fachwerk oder Holzverschalung auf gezimmerten Rah-

Im Jahr 1992 wurde der historische Stadtkern von

men bestanden haben. Die Türme waren mit glocken-

âesk˘ Krumlov auf die Liste des UNESCO-Weltkulturer-

weitere Merkmale der Gussmasse und ihres Bindemit-

oder zwiebelförmigen Kuppeln gedeckt, die aus einem

bes gesetzt. Zum Zeitpunkt der Nominierung, Beurtei-

tels bestimmt – hochwertiger hydraulischer Kalk. Ein-

unregelmäßigen, in 4 x 60° und 4 x 30° unterteilten

lung und Aufnahme in die Liste stand die gegenwär-

gehend wurde auch das theoretische Vorgehen bei der

Achteck hervorgingen. Die Binder wurden etwas spä-

tige Drehtribüne nicht im Schlosspark. Sie wurde kurz

Restaurierung der Statue analysiert, die neben ihrem

ter auf halber Spannweite durch einen Balkenrost aus

darauf, genauer im Lauf des Jahres 1993 aufgestellt,

Kunstwert auch einen Beleg für die Herstellungstechnik

gefachten Zwischenwänden abgestützt. In der dritten

und zwar im Anschluss an das Resultat eines prak-

und handwerkliche Materialverarbeitung darstellt. Im

spätbarocken Phase vor 1759 wurde der Mittelturm

tisch seit der Beseitigung der vorigen schrottreifen Tri-

Schlussteil wird das Verfahren bei der Auswahl kompa-

Zprávy památkové péãe / roãník 67 / 2007 / ãíslo 4 /
R E S U M É | Z U S E M M E N FA S S U N G

349

tibler Werkstoffe für den restauratorischen Eingriff

lopment more deeply; the more so when the idea to

direction, were secondarily cut off; the lower parts of

beschrieben, dessen technologischer Aspekte und

reconstruct the roof gable and tower extensions,

all rafters were replaced. The wood of these rafters

schließlich auch der Arbeitsvorgang bei der eigentlichen

which used to be its component, was born.

dates back to 1825/26. The wood used in timber-fra-

Restaurierung. Den Text ergänzen Fotos von der Unter-

The tower hall in its current place was erected after

med partitions supporting the centres of the tie

suchung sowie Aufnahmen, die den Zustand vor und

the community bought an empty townlet from Jan

beams in the longitudinal direction was felled between

nach der Restaurierung dokumentieren.

Tovaãovsk˘ from Cimburk in 1478. The town hall was

1690/91. The heads of these tie beams and joists

reconstructed into its present appearance between

are also supported on both sides by means of mas-

1618–1619. Sessions were held there as early as in

sive longitudinal beams. The beams date back to

1619, the building, however, was far from completed

1736/37 and 1738/39. The development of the roof

Îatec

at that time. As concerns the construction of the

extensions of the construction can be divided into four

Jana KUNE·OVÁ

towers, it is known that in 1628 they had not been

phases. In the first, late Renaissance phase, the con-

erected yet, because beer offers decided to donate

struction had one large saddle roof with two triangular

funds for their construction. Hollar's pictures of Pra-

gables, three perpendicular dormers on the eastern

(1854–1917) wirkte in Nordwestböhmen, wo mit sei-

gue do not give a clear answer to the question whet-

side and similar ones most probably also on the wes-

nem Namen fünf realisierte Bauvorhaben in

her all the towers had been completed by the time

tern side, and, maybe, two towers in the diagonal cor-

Zusammenhang gebracht werden. Er ließ sich in Îatec

that he was making his models (1636). Five symmetri-

ners. In the second phase, Early Baroque, the Renais-

(Saaz) nieder, wo er Konvent und Kirche des barocken

cally arranged gable fronts of large dormers rise

sance extensions were removed, and the three-tower

Kapuzinerklosters umgestaltet (ab 1889) und die neue

above the level of the crowning cornice of the western

composition known from later Dietzler's picture was

Infektionsabteilung des öffentlichen Krankenhauses

front of the town hall; and only two towers with domes

newly built. The structures of the towers were founded

erbaut hat (1895). In Chomutov (Komotau) errichtete

rise above the southwest and northeast corner. One

on timber frames at the level of the raised backing.

er die Franz-Josef-Schule (1892–1893) mit kräftig

of the most important source materials for the project

The elements conflicting with the original roof frame

plastisch gegliederter Neorenaissancefassade. Sein

of the reconstruction of the towers (and at the same

were either suppressed or totally replaced during the

interessantestes Werk hat er in Postoloprty (Postel-

time, the only picture of the appearance to be rene-

construction of the towers. The height of the storeys

berg) bei Îatec geschaffen, wo er die zierliche Zentral-

wed) is Dietzler's picture of the coronation proces-

and dormers did not respect the original division into

kapelle und das Eingangstor auf der Symmetrieachse

sions of Maria Theresia from 1743. The graphics

floors of the roof frame. The towers, as well as the

des neuen Friedhofs im neoklassizistischen Geist

depicts the town hall as seen from the southwest in

dormers, it appears, had masonry front walls. The

gestaltet hat (1889). Daneben hat er auch die dortige

more or less correct proportions, some details,

side walls may have been either timber-framed or

Sparkasse (1902) entworfen in streng historische

though, are mistaken (particularly the placement

shuttered on the carpenter-bonded frame structure.

Stile nachempfindenden Formen, inspiriert an toskani-

of the towers and dormers directly as the continuation

The towers were covered with domes of a bell/onion

schen Protorenaissancebauten und bereichert durch

of the crowning cornice without solving the outflow

shape radiating from an irregular octagon divided into

einfallsreiche Dekorelemente.

of rainwater). A vast pyramidal composition of three

4 x 60° and 4 x 30°. The trusses were later supported

towers with domes and lanterns, as well as two high

by beam grillages of the timber-framed partitions in

kunst steht, abseits von den Brennpunkten des dama-

curtail gables rise over the crowning cornice above the

the middle of the span. In the third, Late Baroque

ligen architektonischen Geschehens, liefern seine im

west front of the town hall. Soon after this date, the

period prior to 1769, the central tower was roofed by

Geist von strengem Neoklassizismus und Neorenais-

dome of the roof tower was carried down and replaced

a low tent roof, and all decorative, ending elements

sance gehaltenen Ausführungen einen guten Stan-

with an "temporary" pyramidal roof, with which it was

were probably removed. In the last phase, in 1826,

dard, der sich im Fall der Postelberger Sparkasse

also depicted in Huber's pictorial relief plan of Prague

the tower and the dormer were completely removed

sogar zu einer Leistung außerordentlicher Qualität auf-

from 1769. In that appearance, the towers remained

due to their dilapidated condition; the roof frame was

schwingt.

as long as 1826, when they were carried down. This

completed with new parts.

Der Architekt und Baumeister Alois Daut(h) aus

Der Architekt und Baumeister Alois Dauth

Obgleich Dauth für die provinziell-periphere Bau-

is also how they are depicted in two views by brothers

Summary

Renewal of Towers of the Former Malostranská
Town Hall in Malá Strana, Prague
The topic, currently widely discussed, is addressed
by the following series of articles:
Karel KIBIC: On the Renewal of the Forefront of
Malostranská Town Hall in Prague

It is an unfortunate fact that no development phase

Hegers from 1794 (one from southwest, the other one

of the roof extensions of the former Malostranská

from northwest). These are more accurate in detail

Town Hall can be positively clarified and described.

than Dietzler's; however, certain details are missing,

Therefore, the reconstruction design of the towers can

or they are drawn differently. In the meantime, in

be defined as hypothetical, rather than analogical or

1784, Prague towns were united under the magistrate

exact from the perspective of the building and histori-

and so the Malostranská Town Hall ceased to fulfill its

cal survey elaborators.

function.
The main roof frame structure is still made by
a complete series of original transverse bonds numbered 1–39 in the direction from south. Typologically, it
is the truss roof frame with two level-roof-ties, carried

Revovling Stage in the Chateau Part in the Town
of âesk˘ Krumlov
The revolving stage in the chateau park of the town

Jan KARÁSEK: History of the Towers

and longitudinally bound together with a lay saddle of

of âesk˘ Krumlov is a phenomenon which has trigge-

Eli‰ka NOVÁ, Michal PANÁâEK: Tower and Gable

an older type, when strips are lapped over braces and

red contentions between the theatre professionals

Extensions of the Former Malostranská Town Hall in

rafters. That structure was dendrochronologically

and monument conservationists for generations. It is

Prague (Brief Summary of the Knowledge Gathered

dated between 1615–1618 according to the time

a sensitive topic with a wide civil and political reflec-

from the Building and Historical Survey Now Under-

when the used trees were cut. Significant changes in

tion, particularly in south Bohemia. The core of the

way)

the truss structure were made in the west side, where

dispute is virtually the question to what extent a signi-

approximately 60 cm high backing made of stone,

ficant monument reserve can be used for hosting

covering the placement of the truss, is situeted. In

modern-time events and whether these activities

Malostranská Town Hall, which is now underway, tra-

spots between trusses 7–14, 18–23 and 27–32, the

benefit or damage the historical environment. The cha-

ders a good opportunity to examine its building deve-

first roof ties, which originally continued in the western

teau park in âesk˘ Krumlov has received high assess-

The reconstruction of the building of the former
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ment in professional literature especially thanks to its

condition, mostly caused by long-term lack of mainte-

regular terrace scheme of the Early Baroque founda-

nance. Weather effects resulted in heavy corrosion of

tion with valuable architectural, as well as sculptural

the steel reinforcement and consequent cracking of

works, which have, despite style changes of the park,

the casting material.

come to our days. Especially significant is the still

The first part of the article describes the work of

apparent symmetry of the plan with individual parts of

art, its state and causes of its damage. Degradation

the park, as well as the crossing of the longitudinal

of castings with non-corrosive steel reinforcement as

view axis with transverse axes.

a result of chemical changes in the casting material is

In the 1950's, the first, relatively small revolving

examined on a more general level. A thorough chemi-

man-powered stage was installed in the hypothetical

cal and technological examination concentrated in par-

centre of the park outside the Bellarie Rococo folly

ticular on the condition of the reinforcement and the

coming from the 17 century. Occasional theatrical pro-

casting material. Ultrasonic transmission has proven

ductions were highly successful, and the stage was

considerable non-homogeneities in the structure of

soon (as early as in the early 1960's) replaced by a

the statue, corresponding to its deep cracking. Furt-

larger, electrically-powered one for some 400 specta-

her, the type, chemical composition and other charac-

tors. However, it broke down due to wear and tear; in

teristics of the casting material, as well as its binding

the mid 1980's, it was found out that the structure

agent – quality hydraulic lime – have been identified.

was irreparable, and the operation was stopped. In

The theoretical approach to the restoration of the art-

the autumn of 1986, its demolition commenced.

work that, in addition to its art values, also represents

In 1992, the historical centre of the town of âesk˘

an evidence of the technology of production and craft-

Krumlov was listed on the World Heritage List. At the

work is also examined in detail. The final part of the

time of the listing and nomination evaluation, the cur-

text describes the procedure of the selection of com-

rent revolving stage was not standing in the chateau

patible materials applied to the restoration, its techno-

park. It was constructed shortly after it, during 1993,

logical aspects, and, last but not least, the restoration

in connection with the outcome of the administrative

process itself. The article also contains photos from

actions led to yield a decision on its admissibility or

the survey and pictures documenting the condition of

inadmissibility practically since the time of the demoli-

the artwork before and after the restoration.

tion of the preceding, failed structure.
Disputes on the removing or moving of this structure to another, less sensitive site outside the monument reserve have been led till today not only on the

Architect and Builder Alois Daut(h) from Îatec
Jana KUNE·OVÁ

national, but, thanks to the listing of the centre of
âesk˘ Krumlov on the UNESCO World Heritage List,
also on the international level.
The entire problem is presented in a series of five

Architect and builder Alois Dauth (1854–1917) worked in northwest Bohemia, where five constructions
are usually connected with his name. He settled down

articles from several perspectives. The introductory

in the town of Îatec, where he rebuilt and renewed

texts report on the history of the chateau park (Jiﬁí

the convent and church of the Baroque Capuchin clois-

Ol‰an) and the history of the revolving stage itself

ter (from 1889) and built a new infectious ward of the

(Pavel Slavko). Vûra Kuãová in her text monitored the

public hospital (1895). In the town of Chomutov, he

efforts to remove the stage on the one hand and stri-

built the school of Franz Joseph (1892–1893) with

ving to preserve it on the other, including the interna-

Neorenaissance, conspicuously articulated facade. He

tional context. Jiﬁí ·esták, the director of the South

created his most interesting works in Postoloprty near

Bohemian Theatre, made an assessment of the whole

Îatec – a small central chapel and entrance gate in

phenomenon of the revolving stage from the perspec-

the axis of the new cemetery, which he made in the

tive of a theatre professional. The whole series is con-

Neoclassicist style (1889). Also, he designed the local

cluded by a reflection of architect Václav Girsa, the

savings bank (1902) in strictly historicizing shapes

designer of the renewal of the chateau park, on the

inspired by protorenaissance Toscany constructions,

positive and negative effects of the existence of the

to which he added inventive decorative elements.

revolving stage.

Although Dauth is representative of regional art creation, outside the main centre of the architectural
development of that time, his designs represent

Survey and Restoration of the Statue of Artemis

a solid standard in the spirit of strict Neoclassicism

from the Konopi‰tû Chateau Park

and Neorenaissance; in the case of the savings bank

Petr KUNE·, Jan TURSK¯

in Postoloprty, they achieve exceptional qualities.

This text outlines the survey and restoration of the
statue of goddess Artemis from the state-owned Konopi‰tû Chateau. The statue is a copy of the well-known
statue of Diana from Versailles and it was made at the
turn of the 19 and 20 century as a reinforced casting.
Prior to its restoration, the sculpture was in critical
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Obr. na 1. stranû obálky – âesk˘ Krumlov, státní hrad a zámek, letohrádek Bellarie v zahradû. (Foto Vûroslav ·krabánek, 2007)
Obr. na 2. stranû obálky – Konopi‰tû (okres Bene‰ov), zámeck˘ park, socha bohynû Artemidy. (Foto J. Tursk˘)
Obr. na 4. stranû obálky – Mikulov (okres Bﬁeclav), zámek, fragmenty svûtelského oltáﬁe, v˘stava. (Foto L. Ernstová, 2007)
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