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RÒZNÉ

Historie a souãasnost soupisÛ památek

Z hlavních dÛvodÛ pro poﬁádání semináﬁe uvedeme

Braccioliniho (1380–1459, papeÏsk˘ sekretáﬁ a zakla-

je‰tû jeden: upozornûní na nezastupitelnou a nena-

datel Accademia Valdarnini). Ve svém díle De fortunae

hraditelnou roli Akademie vûd âR ve tvorbû soupisÛ,

varietate urbis Romae et de ruina eiusdem escriptio

jeÏ má v této instituci více neÏ stoletou kontinuitu. Po-

z let 1431–1448 popsal ﬁímské památky na základû

kud navrhované omezování ãinnosti Akademie vûd bu-

jejich dochovan˘ch ãástí, existujících nápisÛ a literár-

de realizováno, negativnû to zasáhne i ãeskou umû-

ních pramenÛ. Po celé 15. a 16. století v soupisech

leckohistorickou topografii. Nûkteré kulturní hodnoty

pokraãovali dal‰í autoﬁi.

Odborn˘ semináﬁ o umûleckohistorické topografii

tak bohuÏel zaniknou ãasto dﬁíve, neÏ budou plnû roz-

a její úloze v památkové péãi, Liberec 5. 11. 2009

poznány a zhodnoceny.

Osvícenství, které stavûlo na humanistick˘ch, filozofick˘ch a vûdeck˘ch základech vybudovan˘ch v prÛbûhu

Národní památkov˘ ústav mÛÏe pﬁi tvorbû soupisÛ

17. století, se vydáním Encyklopedie (1751–1777, vy-

Národní památkov˘ ústav ve spolupráci s Ústavem

do urãité míry plnit funkci vûdecké instituce, jak se to-

davatelé d´Alembert, Diderot) pokou‰elo o soupis ve‰-

dûjin umûní Akademie vûd âR uspoﬁádal dne 5. listo-

mu v ideální podobû dûje v Rakousku a dal‰ích ze-

kerého dosavadního lidského poznání.

padu 2009 v Krajské vûdecké knihovnû v Liberci od-

mích. Systém památkové péãe v âeské republice je

Ani v 19. století nebyla situace zásadnû odli‰ná.

born˘ semináﬁ Historie a souãasnost soupisÛ pamá-

v‰ak v souãasnosti nastaven tak, Ïe prvoﬁad˘m úko-

Také tehdy se ochrana památek a péãe o nû promû-

tek, na nûmÏ byly pﬁedneseny následující pﬁíspûvky.

lem Národního památkového ústavu je pﬁedev‰ím zpﬁí-

Àovala v úzké spojitosti s celkov˘m v˘vojem spoleã-

DÛvodÛ pro poﬁádání této akce mûli organizátoﬁi hned

stupÀování elektronické podoby Ústﬁedního seznamu

nosti.

nûkolik, zmínit je tﬁeba alespoÀ ty nejdÛleÏitûj‰í.

kulturních památek a na dal‰í soupisové aktivity zatím

Za pﬁipomenutí tu stojí obecnû známé, ãasto v‰ak

âeská památkové péãe a umûnovûda mají v tvorbû

nezb˘vá prostor. Jako útûcha pro nenapravitelné „kon-

opomíjené skuteãnosti. Jednou z nich je obrovsk˘ v˘-

soupisÛ dlouhou, bohatou a dosud bohuÏel neúplnû

zervativní památkáﬁe“, kteﬁí radûji listují v knihách neÏ

znam francouzské revoluce a spoleãensk˘ch zmûn, jeÏ

zmapovanou historii. Generace ãesk˘ch památkáﬁÛ

na internetu, jsou k tomuto tématu zaﬁazeny i infor-

probûhly v souvislosti s ní, pro oblast ochrany pamá-

a historikÛ umûní se jiÏ desetiletí vûnují zpracovávání

mace o nûkter˘ch chystan˘ch nebo ãerstvû vydan˘ch

tek. Francouzská revoluce zcela zmûnila nejen dosa-

soupisÛ v rÛzn˘ch podobách, rozsahu i kvalitû. Nároã-

soupisov˘ch pracích.

vadní mocenskou situaci v Evropû, ale pﬁivodila také

nost této práce názornû dokládá fakt, Ïe ãást ze soupi-

Souãasná ãeská památková péãe se pot˘ká s mno-

neb˘val˘ posun v dosud zaveden˘ch hodnotách. Na

sov˘ch projektÛ nebyla z administrativních, politick˘ch,

ha problémy. Ty mají, i kdyÏ kaÏd˘ z nich je svébytn˘

jedné stranû zmûny v tehdej‰ích spoleãensk˘ch struk-

finanãních a nezﬁídka i ryze osobních dÛvodÛ dodnes

a specifick˘, jedno spoleãné: nedostatek informací

turách pﬁedstavovaly logické pokraãování pﬁedchozího

dokonãena. Edice nevydan˘ch soupisÛ je tak v souãas-

o hodnotách konkrétních památek. Pouze existuje-li

racionalismu, na stranû druhé neãekanû otevﬁely dve-

né ãeské památkové topografii samostatn˘m téma-

o památce dostatek informací kvalitativního charakte-

ﬁe dosud netu‰ené emocionalitû – a vlastnû i iracio-

tem, kterému se v poslední dobû vûnují právû zamûst-

ru, mÛÏe památková péãe – jako dílãí spoleãensk˘

nalitû. T˘kalo se to i památek, jejich ochrany a re-

nanci Ústavu dûjin umûní Akademie vûd âR i NPÚ.

systém s charakteristick˘m pﬁístupem k realitû – zau-

staurování. Francouzská revoluce a po ní následující

âeské archivní fondy totiÏ stále ukr˘vají materiály, kte-

jímat zodpovûdné postoje a spolurozhodovat o dal‰ích

francouzská expanze nepﬁedstavují pouze do té doby

ré jsou i pﬁes svoji znaãnou úplnost a vysokou vypoví-

osudech na‰eho kulturního dûdictví. Bez dostatku

nevídané niãení umûleck˘ch dûl. Dochází také k jejich

dací hodnotu nepoznan˘mi soupisov˘mi díly. Otázkou

ovûﬁiteln˘ch kvalitativních informací a jejich relevant-

sváÏení z dobyt˘ch území Evropy do Francie, a to pod

zÛstává, jak editování tûchto soupisÛ pojmout – jako

ního vyhodnocení se mnohdy památková ochrana

záminkou vybudování napoleonského muzea evrop-

publikování ryze historického pramene, nebo jako zá-

a péãe dostávají do polohy prosazování subjektivních

ského umûní.

klad pro zpracování aktuálního soupisu památek?

názorÛ, úzk˘ch a ãasovû omezen˘ch skupinov˘ch ne-

Dal‰ím dÛvodem pro poﬁádání semináﬁe byla snaha omezit pÛsobení jedné z velmi lidsk˘ch vlastností:

Tyto události samozﬁejmû vyvolávaly nejrÛznûj‰í re1

akce. V samotné Francii revoluãní niãení v‰eho, co

bo politick˘ch zájmÛ.
Jiﬁí K¤ÍÎEK, Vratislav NEJEDL¯

nûjak souviselo s feudalismem, královstvím nebo ka-

totiÏ nepouãit se z dﬁívûj‰ích chyb, coÏ v dÛsledku ve-

tolickou církví, vedlo k pokusu nûkolika poslancÛ ná-

de k jejich opakování i pﬁi souãasné topografické tvor-

rodního shromáÏdûní zabránit devastaci umûleck˘ch

bû. Mezi pﬁedná‰ejícími proto byli na semináﬁi editoﬁi
a autoﬁi dnes jiÏ klasick˘ch a základních soupisov˘ch
dûl, kteﬁí mohou pﬁedávat své zku‰enosti mûrou vr-

dûl a zachránit pomocí zákonÛ alespoÀ to, co zbylo.

Památková péãe a soupisy
památek – stﬁípky z historie

chovatou. Nad‰enci, kteﬁí by se rozhodli zpracovávat

Dûlo se tak jiÏ mezi léty 1792 a 1799. SlouÏit tomu
mûly i seznamy tûchto dûl.
V roce 1792 byla také roz‰íﬁena pÛsobnost o rok

soupisy památek, mohou najít v publikovan˘ch pﬁí-

Podoba péãe o památkové dûdictví souvisí – a vÏdy

dﬁíve zaloÏeného Národního vzdûlávacího v˘boru pro

spûvcích ze semináﬁe urãitou míru pouãení, aby byli

souvisela – s konkrétní historickou situací na konkrét-

ochranu památek. V‰echny oficiální organizace byly

schopni dohlédnout konce sv˘ch zámûrÛ.

ním území. Tak tomu bylo i pﬁi vzniku státem institucio-

V dobû invaze informaãních technologií se nabízí

nalizované památkové péãe na na‰em území. V˘-

ohromná ‰kála moÏností, jak získané údaje o památ-

znamnou souãást památkové péãe pﬁitom jiÏ od jejích

■ Poznámky

kách shromaÏdovat, tﬁídit a zveﬁejÀovat. Na tradiãní,

poãátkÛ tvoﬁily soupisy památek.

1 Na tomto místû je tﬁeba pﬁipomenout tezi, kterou vyslo-

to je ti‰tûnou podobu soupisÛ nûkteﬁí progresivní au-

Pﬁi ponûkud hlub‰ím pohledu do historie spatﬁíme,

vil Ivan Muchka, Ïe „oÏivení otázek inventáﬁÛ památek

toﬁi jiÏ zcela a právem rezignovali, protoÏe nesplÀuje

Ïe i shromaÏìování informací o památkách b˘valo té-

pﬁichází vût‰inou po váleãn˘ch konfliktech a obdobn˘ch

jejich nároky napﬁíklad na objem informací a schop-

mûﬁ vÏdy spojeno s událostmi, které znamenaly velké

katastrofách, které památkové dûdictví decimují“. Ivan

nost reagovat na aktuální stav památky. Dﬁíve neÏ se

spoleãenské zmûny a jeÏ zasáhly také do ãinností

P. MUCHKA: Sto let od vydání pr vního svazku Dehiova

nûkdo odhodlá ke zpracování konkrétního topografic-

dnes oznaãovan˘ch souhrnn˘m názvem „památková

Handbuchu, in: Zprávy památkové péãe, 66, 2006,

kého projektu, mûl by si zodpovûdût základní otázku:

péãe“.

s. 256, na základû vyhodnocení dosavadních poznatkÛ

komu a jak má soupis památek slouÏit? Pﬁes ve‰ke-

Tak tomu bylo i v Itálii 14. století. U zrodu renesan-

z nûmecké literatur y vûnující se tomuto tématu;

rou pracovní a finanãní nároãnost, kterou ti‰tûné v˘-

ce stály rozsáhlé soupisy antick˘ch nápisÛ a pamá-

Tilmann BREUER, Denkmalpflegetopographie in Bundes-

stupy soupisÛ vyÏadují, a moderní technologie, umoÏ-

tek. Od konce 14. století bylo antické umûní vnímáno

republik, in: Eine Zukunft für unsere Vergangenheit, Mün-

Àující napﬁíklad pﬁipojení na internetovou databázi

jako vzor pro umûní souãasné. Umûlci jezdili do ¤íma

chen 1975, s. 139–144; Paul O. RAVE: Anfänge und

kdykoli a odkudkoli, nelze popírat knihu jako základní

inspirovat se studiem star˘ch památek, vznikaly první

Wege der deutschen Inventarisation, in: Deutsche Kunst

nástroj vzdûlávání v oblasti kulturního dûdictví.

soupisy. Jedním z nich je práce Gian Francesca Poggia

und Denkmalpflege, 11, 1953, s. 73–90.
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stavilo a podepsalo petici odsuzující takové chování.

V roce 1837 pak zﬁídil na ministerstvu vnitra komisi

Quatremère de Quincy (1755–1839) prohla‰oval, Ïe

pro historické památky (Commission des monuments

blaho umûleckého a literárního svûta je dÛleÏitûj‰í

historiques), která se mûla zab˘vat opravami (conse-

4

neÏ zájem jedné zemû.

1

Obr. 1. Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy
(1755–1839), portrét z roku 1820. Po vypuknutí Velké
francouzské revoluce zastával v˘znamné politické funkce.
Energicky bránil v Konventu práva umûlcÛ. Od zaloÏení
Francouzské akademie byl jejím ãlenem. V létech 1816–
1839 zastával funkci generálního sekretáﬁe Akademie v˘tvarn˘ch umûní (Académie de Beaux-Arts) v PaﬁíÏi. (Reprofoto z knihy Quatremère de Quincy et son intervention
dans les Arts, Paris 1910)

rvation et restauration) umûleck˘ch památek. Pro obû

V období pﬁechodu od feudálních k ranû burÏoazním

instituce byly ve státním rozpoãtu vyãlenûny prostﬁed-

a burÏoazním spoleãensk˘m strukturám se z povûdomí

ky. Pro aktivní spolupracovníky, spolky, uãence et cete-

jednotlivcÛ i cel˘ch sociálních skupin postupnû vytrácel

ra mûl Mérimée pﬁipraveny zásluÏné medaile.

6

stﬁedovûk˘ tradicionalismus, zamûﬁení na starobylost

V Bavorsku byl v roce 1835, po francouzském vzo-

a odvûkost. Síla tradice pÛsobila ve stﬁedovûku témûﬁ

ru, jmenován generální inspektor památek. Stal se jím

ve v‰ech oblastech lidského konání. Proto nebylo nutné

Sulpiz Boisserée (1783–1854). Ten byl mimo jiné po-

vytváﬁet zvlá‰tní správní, právní, ideologické nebo jiné

vûﬁen provedením „generální inspekce stﬁedovûk˘ch

mechanismy, které by pÛsobily ve prospûch ochrany

plastick˘ch památek“ a vydáním jejich soupisu (Inven-

starého a péãe o nû. Postupné mizení tradicionální

táﬁe).

7

sloÏky lidského a spoleãenského my‰lení a konání s se-

V Prusku nechal poﬁizovat první seznamy památek

bou logicky neslo svÛj protiklad – silné vûdomí hodnot

jiÏ berlínsk˘ architekt Karl Friedrich Schinkel (1781–

minulosti, respektive emotivní vztah ke starému.

1841). V soupisu prusk˘ch památek se pokou‰el po-

Zjednodu‰enû by se dalo ﬁíci, Ïe je moÏné povaÏo-

kraãovat s pomocí dotazníkové akce Ferdinad von Quast

vat romantick˘ vztah k umûní minulosti za protiklad ra-

(1807–1877). Ten se také stal v roce 1843 prvním

cionalistick˘ch tendencí 18. století. Dal‰ím z faktorÛ,

prusk˘m konzervátorem umûleck˘ch památek. Quas-

které ovlivnily vznik novodob˘ch my‰lenek zab˘vajících

ta pojilo vﬁelé pﬁátelství s v˘znamn˘m historikem

se hodnotami a v˘znamem památek, bylo vytváﬁení no-

umûní takzvané berlínské ‰koly dûjin umûní Franzem

vodob˘ch národÛ, v jejichÏ nacionálních ideologiích by-

Theodorem Kuglerem (1808–1858). Kugler byl od ro-

ly památky mnohdy chápány pﬁedev‰ím jako doklady

ku 1835 profesorem na berlínské Akademii umûní,

slavné minulosti národa. Na jedné stranû zmûny v teh-

od roku 1848 ministersk˘m úﬁedníkem. Tehdy se stal

dej‰ích spoleãensk˘ch strukturách pﬁedstavovaly lo-

jedním z tvÛrcÛ nov˘ch zásad ochrany památek.

gické pokraãování pﬁedchozího racionalismu, na stra-

V roce 1845 byl zveﬁejnûn Quastem navrÏen˘ for-

tehdy dotázány, zda ochraÀují vûci historické a umû-

nû druhé se neãekanû otevﬁely dveﬁe dosud netu‰ené

muláﬁ pro soupis památek a jejich charakteristiku.

lecké ceny. Ale ãinnost v˘boru nebyla pﬁíli‰ úspû‰ná.

emocionalitû a vlastnû i iracionalitû. To v‰echno se do-

Vlády byly nabádány, aby vyzvaly ke spolupráci osob-

Jednak se naráÏelo na byrokratické pﬁekáÏky, jednak

t˘kalo také památek, jejich ochrany a restaurování, te-

nosti, které jsou schopny formuláﬁe vyplnit a podpoﬁit

bylo v˘boru vyãítáno, Ïe je zpáteãnick˘, Ïe chrání staré

dy i shromaÏìování potﬁebn˘ch informací o nich.

v této ãinnosti konzervátora (napﬁíklad ãleny historic-

poﬁádky. V rámci ãinnosti v˘boru a Komise pro sou-

Ve ·v˘carsku direktorium jednotné a nedûlitelné

k˘ch spolkÛ). Pokus v‰ak skonãil nezdarem obdobnû

ãasné umûní mûla mimo jiné vzniknout síÈ poradcÛ

Helvétské republiky jiÏ roku 1798 vydalo naﬁízení, jímÏ

jako onen uskuteãnûn˘ ve Francii na poãátku 90. let

sloÏená ze spisovatelÛ, vûdcÛ a dal‰ích intelektuálÛ,

byly vzhledem k roz‰iﬁujícímu se niãení star˘ch pamá-

18. století.

kteﬁí by se zab˘vali star˘mi umûleck˘mi díly. Byl vypra-

tek jednotlivé kantony povûﬁeny provést jejich soupisy

V rakousk˘ch zemích vznikla oficiální státem pod-

cován seznam poÏadavkÛ usmûrÀujících záchranu

(Beschreibungen von alten Monumenten … einzuge-

porovaná památková péãe v roce 1850, tedy s dvace-

a dokumentaci v‰ech památek, umûleck˘ch dûl, které

ben) a dohledem na to, aby tyto památky nebyly nikte-

tilet˘m zpoÏdûním oproti Francii, jako souãást zmûn

by byly nûjak uÏiteãné pro vûdu, vzdûlávání a umûní.

rak (Ïádn˘m zpÛsobem) niãeny nebo po‰kozovány.

po revoluãních událostech v roce 1848. Se zru‰ením

Umûlecké pﬁedmûty mûly b˘t sepisovány, dokumen-

Mûla se provést úãinná opatﬁení k jejich zachování.

pozemkové vrchnosti do‰lo i k zániku star˘ch feudál-

továny, tﬁídûny a potom umisÈovány k dal‰ímu uchová-

Tento vládní akt v‰ak zÛstal osamocen˘ a bez pﬁímé-

ních panství jako základních územních jednotek sprá-

ní do sbírek muzeí, knihoven, archivÛ a dal‰ích institu-

ho pokraãování.

5

vy. Nastoupil, nebo v nûkter ˘ch oblastech se pouze

cí. Tento systém se v‰ak neosvûdãil. Bylo tomu tak

K v˘razné zmûnû v oblasti péãe o památky tak do-

posílil jiÏ dﬁíve zaveden˘ státní byrokratick˘ aparát,

i proto, Ïe místní poradci ani komise nemûli patﬁiãné

‰lo aÏ ve 30. letech 19. století ve Francii. Po ãerven-

kter˘ mûl stále vût‰í ‰íﬁi zábûru. Památková péãe v ze-

odborné znalosti, aby mohli provést odpovídající v˘bûr,

cové revoluci v roce 1830 byla jednou ze základních

mích Rakouska v‰ak nebyla pouze dítûtem romantis-

hodnocení v˘znamu památky. Navíc komise nemûla fi-

souãástí novû utváﬁené ideologie nastupujícího reÏi-

nanãní prostﬁedky a její ãlenové a poradci nebyli place-

mu krále Ludvíka Filipa my‰lenka hledat v kultu staré

ni. To v‰e vedlo k poznání, Ïe ãinnost zaloÏená pouze

Francie tehdy chybûjící stabilitu. Proklamována byla

■ Poznámky

na nad‰ení jednotlivcÛ je neefektivní a nesoustavná,

kontinuita a sounáleÏitost nové Francie s revolucí i se

2 Podrobn˘ popis francouzsk˘ch konfiskací umûleck˘ch

a je proto nezbytné, aby vznikl ucelen˘ systém ochrany

star˘m reÏimem.

dûl nejen v ¤ímû a Itálii viz Dorothy Mackay QUYNN: The

umûleck˘ch dûl, v nûmÏ by byly zainteresovány osoby

Je‰tû v revoluãním roce 1830 byl jmenován gene-

Ar t confiscation of the Napoleonic Wars, in: American

rálním inspektorem francouzsk˘ch památek (Inspec-

Historical Review, 50, 1945, ã. 3, s. 437–460.

Poté co v roce 1798 francouzská vojska dobyla

teur général des monuments) historik a spisovatel Lu-

3 Objevovaly se plakáty s protesty.

¤ím, pﬁes pût set vozÛ odtud odváÏelo umûlecká díla,

dovic Vitet (1802–1873). Vitetov˘m nástupcem ve

4 René SCHNEIDER: Quatremère de Quincy et son inter-

kaÏd˘ plnû naloÏen umûleck˘mi artefakty – od rene-

funkci generálního inspektora se stal 27. kvûtna 1834

vention dans les Arts (1788–1830), Paris 1910.

sanãních maleb po antické mramory. Byly vyrabovány

Prosper Mérimée (1803–1870), jenÏ zastával tuto

5 Alber t KNOEFLI: Schweizerische Denkmalpflege, Ge-

kostely, paláce. Toto ﬁádûní nutnû vyvolalo zápornou

funkci v letech 1834–1852. Mérimée vybudoval dva

schichte und Doktrinen, Beiträge zur Kunstwissenschaft

odezvu mezi Italy. Tak se, mimo jiné, rodil novodob˘

základní pilíﬁe nejen francouzské státní památkové pé-

in der Schweiz, 1, Zürich 1972, s. 15 a 17 WF, s. 40.

nacionalismus, aÈ oprávnûn˘, nebo ten ‰kodliv˘.

ãe. V roce 1834 zﬁídil na ministerstvu vzdûlávání (vyu-

6 Walter FRODL: Idee und Ver wirklichung. Das Werden

Neprotestovali v‰ak jen Italové, a to pﬁedev‰ím ¤í-

ãování) komisi pro umûní a památky (Comité des arts

der staatlichen Denkmalpflege in Österrerich, Wien

mané. Proti rabování a odcizování umûleck˘ch dûl po

et monuments), jejímÏ úkolem bylo provést soupis pa-

1988, s. 35–48.

celé Evropû se postavilo také mnoho osvícen˘ch fran-

mátek a jejich klasifikaci (classement – 900 památek

7 Denkmale der Baukunst von VII. bis XIII. Jahrhundert

couzsk˘ch umûlcÛ a intelektuálÛ. Padesát z nich se-

v roce 1840, 3000 památek roku 1850).

am Niederrhein, 1831–1833.

s patﬁiãn˘mi odborn˘mi vûdomostmi.

2

3
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3

4

komisi, byl stanoven zpÛsob fungování centrální ko-

2

Obr. 2. Formuláﬁ pro konzervátory a korespondenty Centrální komise. (Reprofoto z knihy Idee und Verwirklichung,
Wien 1988)
Obr. 3. VídeÀ, Singerstrasse, Rottalovsk˘ palác, architekt
Franz Anton Hillebrandt, po 1780. Od roku 1849 sídlo
ministerstva kultu a vyuãování, od roku 1860 sídlo Centrální komise, která pÛvodnû sídlila na Dominikánském
nám. 666 (dnes objekt Postgasse 8). (Reprofoto z knihy
Idee und Verwirklichung, Wien 1988)
Obr. 4. Emblém K.K. Central-Commission für Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale. (Reprofoto
z knihy Idee und Verwirklichung, Wien 1988)

mise a hlavní okruhy její ãinnosti. Centrální komise

■ Poznámky

mûla v první ﬁadû, za pomoci centrálních i lokálních

8 Kromû francouzského a pruského vzoru mohla vznikající

spolkÛ a dal‰ích institucí, zkoumat existující památ-

rakouská státní památková péãe navázat i na jiné pﬁípady:

ky, klasifikovat je a urãovat jejich historickou hodno-

edikt kardinála Bartolomea Pacca ze dne 7. 4. 1820 na

tu. Dále mûla zpracovat schéma, podle nûjÏ by byla

ochranu památek, rozhodnutí Arret’royal krále Viléma

vytvoﬁena statistika památek. ZdÛrazÀovalo se, Ïe

OranÏského v Belgii ze dne 23. 8. 1821 a romantick˘

nezbytné je získat pﬁedev‰ím informace o archeolo-

114. ãlánek zákona o sbírkách a památkách v ¤ecku.

gické a architektonické hodnotû objektu.

9 Otto DEMUS: Die österreichische Denkmalpflege, in:

Podrobnû byla práva, sloÏení a pÛsobení Centrální

100 Jähre Unterrichtsministerium 1848–1948, Wien

komise stanovena instrukcí ministerstva obchodu,

1948, s. 394.

prÛmyslu a veﬁejn˘ch staveb ã. 1256 ze dne 24. ãerv-

10 V poãátcích ãinnosti Centrální komise stál v jejím ãele

na 1853. Pokud jde o soupis – statistiku památek, in-

v létech 1853–1863 jako její prezident Karl Czoernig von

strukce uvádûla v podstatû tytéÏ cíle a zpÛsoby, jak

Czernhausen (1804–1889). Vystudoval práva, statistiku

jich dosáhnout, jako instrukce z roku 1850.

10

a státní hospodáﬁství v Praze a Vídni. V roce 1828 vstou-

Pro získání základních údajÛ o památkách byl vytvo-

pil do státní sluÏby (statistická ‰etﬁení v Terstu). Od roku

ﬁen formuláﬁ. Ten mûli pro Centrální komisi zpracová-

1831 pÛsobil osm let u rakouské vlády v Milánsku. V roce

vat jednotliví konzervátoﬁi a korespondenti památkové

1841 následovalo povûﬁení ﬁeditelstvím statistické kan-

péãe. Obsahoval jedenáct základních údajÛ.

11

Soupis

celáﬁe ve Vídni. S pﬁevzetím organizace centrálního ná-

mu a nacionalismu, jak tomu bylo napﬁíklad v Prusku,

byl ãlenûn podle jednotliv˘ch korunních zemí. To ko-

moﬁního úﬁadu v Terstu pﬁe‰el na novû zﬁízené minister-

jehoÏ systém státní památkové péãe byl – vedle fran-

respondovalo s vytváﬁením sítû konzervátorÛ památ-

stvo obchodu jako sekãní ‰éf. Podle Maxe Dvoﬁáka bylo

couzského modelu – jedním ze základních vzorÛ pro

kové péãe, která byla ve sv˘ch poãátcích také budová-

velk˘m ‰tûstím, Ïe první prezident Centrální komise Czoer-

8

organizování struktur státní památkové péãe.

12

na od zemské úrovnû.

nig byl více odborníkem neÏ byrokratem, navazoval proto

V˘razn˘ podíl na jejím formování v rakousk˘ch ze-

V roce 1873 byla Centrální komise reorganizována

kontakty s jin˘mi odborníky-uãenci. Centrální komise jako

mích mûl také absolutismus ministra Bacha 50. let

v˘nosem ministerstva kultu a vyuãování ã. 171 ﬁí‰ské-

nová instituce tak brzy získala nemal˘ v˘znam. Za Czoer-

ho zákoníku ze dne 21. ãervence 1873.

niga byl zaloÏen archiv Centrální komise. V archivu Bun-

9

19. století. My‰lenky státní památkové péãe se totiÏ
po roce 1848 staly pﬁijateln˘mi i pro nejvy‰‰í místa.

Zmûny, k nimÏ do‰lo bûhem dvaceti let mezi roky

desdenkmal Amt (BDA) ve Vídni je uloÏen rukopis Czoerni-

Mohly poslouÏit jako vítan˘ kulturnûpolitick˘ spojující

1853 a 1873 v rakouském soustátí, tedy ve spoleãen-

govy stati o vzniku CK. Viz pﬁíslu‰né heslo in: Theodor

prostﬁedek mnohonárodnostní ﬁí‰e.

ském okolí památkové péãe, ale také v ãinnosti Cent-

BRÙCKLER, Ulrike NIMETH (eds.): Personenlexikon zur

Po revoluci v roce 1848 také vût‰inou pﬁestala pÛ-

rální komise samé, se odráÏejí i ve zmûnû názvu komi-

Österreichischischen Denkmalpflege, Wien 2001.

sobit stará patronátní práva a vztahy. Vznikla tak potﬁe-

se. Ten se z pÛvodního Erforschung und Erhaltung der

11 Formuláﬁ pro konzervátory a korespondenty Centrální

ba nového zabezpeãení romantismem, ale i osvícen-

Baudenkmale zmûnil na Er forschung und Erhaltung

komise: 1. Název stavební památky a místo, kde se na-

sk˘m racionalismem odhaleného dûdictví minulosti.

der Kunst- und historischen Denkmale. Vznikly tﬁi sek-

chází. 2. Doba postavení a jméno stavitele. 3. Doba zmûn

S vûdomím tûchto skuteãností i faktu, Ïe ochrana pa-

ce – první, archeologická, druhá, památková v dne‰-

stavby, pﬁístaveb a obnov. 4. PÛvodní úãel, stavební mate-

mátek je chápána jako spojující, tmelící prvek v mnoho-

ním smyslu slova a tﬁetí, archivní. âinnost druhé sekce

riál a stavební styl památky. 5. Souãasn˘ úãel, vlastník,

národnostní ﬁí‰i, je tﬁeba pﬁistupovat také k daleko mlad-

se zamûﬁovala na v˘zkum a ochranu památek architek-

uÏivatel nebo dosavadní drÏitel. 6. Rozloha a rozmûry sta-

‰ím my‰lenkám, tvoﬁícím základ spisu Aloise Rie-

tonick˘ch, malíﬁsk˘ch, sochaﬁsk˘ch a umûleckoﬁemesl-

vební památky. 7. Nápisy, které se na památce nacházejí.

gla Der moderne Denkmalkultus.

n˘ch do konce 18. století. Sekce mûla mimo jiné shro-

8. Hodnota památky ze stavebního a historického hledis-

Od roku 1850 se v rakousk˘ch zemích mûla otáz-

maÏìovat informace o umûlecky a historicky cenn˘ch

ka. 9. Existují vyobrazení nebo popisy? Které podklady

kami ochrany památek a péãí o nû zab˘vat Císaﬁsko-

památkách, jeÏ by byly zaﬁazeny do inventáﬁe umûlec-

a prameny podávají bliÏ‰í vysvûtlení? 10. Souãasn˘ stav

královská centrální komise pro v˘zkum a zachování

k˘ch pﬁedmûtÛ jako základu pro statistiku památek

a na jak dlouho je zabezpeãen souãasn˘ stav. 11. Klasifi-

stavebních památek. Vytváﬁení soupisÛ památek bylo

monarchie. Archivní sekce mûla podle potﬁeby zaﬁizo-

kace (hodnocení) ve vztahu k dÛstojnosti zachování.

od poãátku jedním ze základních úkolÛ komise.

vat archivní v˘zkumy pro historiky umûní a publikovat

12 V roce 1856 bylo pro 20 zemí tvoﬁících tehdy rakous-

V osnovû instrukce, která tvoﬁila pﬁílohu císaﬁského

archivní prameny vztahující se k historii jednotliv˘ch

ké soustátí jmenováno 56 konzer vátorÛ památkové

rozhodnutí ze dne 31. 12. 1850, zﬁizujícího centrální

památek v˘znamn˘ch pro dûjiny umûní.

péãe, z toho v âechách 13.
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V dÛsledku reorganizace v roce 1873 vznikaly od roku

sortu stavebnictví, jako je tomu dosud. Nastavení této

Za nejdÛleÏitûj‰í úkol historické sekce (zab˘vající

1875 také speciální v˘bory zab˘vající se ﬁe‰ením urãi-

koncepce památkové péãe by umoÏnilo oboru památko-

se památkami historické doby), ale v podstatû celé

t˘ch vymezen˘ch problémÛ státní památkové péãe. První

vé péãe stát se plnohodnotnou souãástí kultury regionu.

nové instituce byla od poãátku povaÏována realizace

byl v˘bor finanãní, druh˘ v˘bor, kter˘ mûl za úkol „podnû-

Vratislav NEJEDL¯

Soupisu památek v ãesk˘ch zemích. Pﬁípravné práce

covat, vést a dohlíÏet na restaurování star˘ch maleb (ná13

2

3

na tomto projektu byly zahájeny v roce 1894, redakã■ Poznámky

ní v˘bor tehdy tvoﬁili na‰i pﬁední odborníci v oblasti dû-

ly ustaveny dal‰í v˘bory. Byly to V˘bor pro dosaÏení

13 V ãele v˘boru stál praÏsk˘ rodák, historick˘ malíﬁ Jo-

jin umûní i archeologie Josef Ladislav Píã, Franti‰ek

státního zákona na ochranu památek a V˘bor pro zpraco-

sef Matyá‰ Trenkwald (1824–1897), kter ˘ byl v letech

Xaver Borovsk˘, Karel Boromejsk˘ Mádl a Bohumil

V po-

1865–1872 ﬁeditelem praÏské akademie. Po svém ná-

Matûjka. Autorem celkové koncepce, vycházející pﬁe-

slednû jmenovaném v˘boru pracovali ãlenové komise Ja-

vratu z Prahy do Vídnû byl Trenkwald od poloviny 70. let

dev‰ím z nûmeck˘ch vzorÛ soupisÛ vydávan˘ch od ro-

Friedrich

19. století v tomto v˘boru ãinn˘ aÏ do konce 90. let. Viz

ku 1880, které v dané dobû pﬁedstavovaly evropskou

Lipmann

pﬁíslu‰né heslo, cit. v pozn. 10.

‰piãku v této oblasti, se stal vÛdce celé zakladatelské

14 Komitee für die Inventarisierung der Kunst- und histo-

generace ãesk˘ch dûjin umûní Karel Chytil. SvÛj pro-

rischen Denkmale des österreichischen Kaiserstaates.

gram vysvûtlil v roce 1894 v ãlánku v ãasopise Osvû-

gram inventarizace, podle nûhoÏ se na zpracování mate-

15 PÛsobil od roku 1855 v Germánském muzeu v Norim-

ta. Z nûj vycházející pravidla byla potom v ti‰tûné for-

riálÛ a podávání informací o památkách mûli podílet

berku, od roku 1858 lichten‰tejnsk˘ knihovník a ﬁeditel

mû k dispozici budoucím autorÛm.

i jednotliví konzervátoﬁi. V souvislosti s pracemi na sou-

galerie ve Vídni, od roku 1864 pÛsobil v Österreichi-

pﬁedev‰ím v˘bûr a zpÛsob popisu památek a para-

pisu poÏádala Centrální komise ministerstvo kultu a vyu-

sches Museum für Kunst und Industrie, od roku 1885

metry obrazové pﬁílohy.

ãování o zv˘‰ení finanãní dotace o 3000 zlat˘ch roãnû.

byl jeho ﬁeditelem. âlenem Centrální komise byl v letech

Soupis mûl obsáhnout nejprve âeské království, te-

1875–1877, kdy se ãlenství ze soukrom˘ch dÛvodÛ

dy v dané dobû 93 politick˘ch okresÛ, jimÏ mûly odpo-

vé péãe mûlo a má, jak je patrné z pﬁedcházejícího

vzdal. Viz pﬁíslu‰né heslo, cit. v pozn. 10.

vídat samostatné svazky. Pro nûkterá mûsta a dal‰í

textu, velmi dlouhou tradici a pﬁedstavuje základní, v˘-

16 Archeolog, historik a numismatik, ãlenem v˘boru pro

v˘znamné lokality byly plánovány samostatné díly (pﬁe-

chozí pﬁedpoklad jak˘chkoli dal‰ích odborn˘ch památ-

soupis v roce 1877. V roce 1899 ode‰el do penze.

dev‰ím Praha, PlzeÀ, Kutná Hora, Karl‰tejn, zámek

káﬁsk˘ch aktivit. Nedílnou souãástí tûchto soupisÛ by-

V roce 1910 byl povûﬁen provizorním vedením Centrální

Roudnice nad Labem a pozdûji i dal‰í). Celkovû tento

la od poãátku také kategorizace památek – hodnocení

komise, v témÏe roce se v‰ak vedení vzdal, v letech

velkorys˘ projekt poãítal s vydáním více neÏ sta publi-

jejich v˘znamu v mnoÏinû ostatních dochovan˘ch arte-

1912–1918 byl jejím ãestn˘m ãlenem. Viz pﬁíslu‰né hes-

stûnn˘ch, deskov˘ch a kniÏní malby)“.

V roce 1876 by-

14

vání inventarizace památek na území Rakouska.
15

kob Friedrich Ludwig von Falke (1825–1897),
von

Kenner

(1834–1922),

16

Friedrich

(1838–1903) a pozdûji také Eduard von Sacken
17

(1825–1883).

V˘bor do pléna komise pﬁedloÏil pro-

Zpracovávání soupisÛ památek v oblasti památko-

faktÛ tohoto druhu.

18

4

5

Upravovala

lo, cit. v pozn. 10.

DÛleÏité bylo – a stále je – k jakému úãelu mûl ãi

17 Prehistorik, archeolog, historik a umûleck˘ historik.

■ Poznámky

má soupis památek slouÏit. Jeho podoba a náplÀ se

Dal‰í Ïivotopisné údaje viz pﬁíslu‰né heslo, cit. v pozn. 10.

1 Komise mûly do urãité mír y suplovat odborné ústavy

tudíÏ bude samozﬁejmû mûnit. PÛjde pﬁedev‰ím o to,

18 Jedním z dal‰ích specifik, dan˘ch jiÏ samotn˘m poslá-

Akademie, jejichÏ zﬁízení z finanãních dÛvodÛ nebylo po

jak˘ druh informací je povaÏován v daném historickém

ním soupisÛ památek v oblasti památkové péãe, je uvá-

celou dobu její existence moÏné. Akademie se z dne‰ního

období a spoleãenské situaci za potﬁebn˘ pro památ-

dûní vlastníka památky a vût‰inou také jejího aktuálního

pohledu svou ãinností více blíÏila grantové agentuﬁe, kte-

kovou péãi, kterou je v tomto pﬁípadû tﬁeba chápat ja-

technického (materiálního) stavu, eventuálnû pov‰echné-

rá podporuje vydávání vûdecké literatur y, neÏ akademii

ko nositelku dobového mandátu ochrany a péãe o kul-

ho charakterizování potﬁebn˘ch oprav a úprav.

vûd, jejíÏ ústavy zamûstnávají vûdce a vedou samostatn˘

turní dûdictví minulosti.

19 Vratislav NEJEDL¯: Poãátky státem organizované

v˘zkum. Komise byly na rozdíl od jednotliv˘ch tﬁíd Akade-

ochrany památek v rakouské monarchii a dne‰ek,

mie pruÏnûj‰í, protoÏe se zamûﬁovaly pouze na konkrétní

in: Zprávy památkové péãe, 53, 1993, ã. 4, s. 156.

obor a ãasto pouze na urãité úkoly. Jiﬁí POKORN¯: Odkaz

19

Jak jsem uvedl jiÏ dﬁíve,

je zﬁejmé, Ïe stále nerea-

lizovan˘m úkolem ãeské památkové péãe zÛstává
zpracování oné odborné statistiky – soupisu památek,

Josefa Hlávky, Praha 2005, s. 60–61.

po níÏ se volalo v 50. letech 19. století, jiÏ na sam˘ch

2 Pozdûji se spí‰e zaãal pouÏívat název Umûleckohisto-

poãátcích státní památkové péãe v na‰ich zemích. Ná-

rická sekce.

zory na zpÛsoby, jak toho dosáhnout, se rÛznily a mû-

3 O historii umûleckohistorické soupisové literatury v na-

nily, ale zatímco v rakousk˘ch zemích nebo v Nûmec-

‰ich zemích viz pﬁedev‰ím Emanuel POCHE: Úvod, in:
Umûlecké památky âech, 1, Academia, Praha 1977,

a její publikování jedním z hlavních cílÛ památkáﬁské-

První publikované umûleckohistorické topografie v âechách

ho snaÏení, u nás v oblasti památkové péãe jako by

Od Archeologické komise k ãeskému „Dehiovi“

gické komise, in: Jana MARE·OVÁ (ed.): Václav Karel

ku byla a je odborná umûleckohistorická topografie

její v˘znam ustoupil do pozadí.
Komplikovan˘mi a nároãn˘mi akcemi se opakovanû

s. 13–20; Jana MARE·OVÁ: Soupisov˘ projekt Archeolo-

Vendl, Edice nedokonãeného soupisu umûleck˘ch pamá-

Soupisov˘ projekt Archeologické komise

tek politického okresu pardubicko-holicko-pﬁelouãského,

ﬁe‰í základní problémy kaÏdé evidence, které spoãíva-

V závûru 19. století v ãeském prostﬁedí v˘raznû zin-

Ar tefactum, Praha 2007, s. 9–13; Kristina UHLÍKOVÁ:

jí v pﬁesném urãení pﬁedmûtu evidování a jeho umís-

tenzivÀoval v‰eobecn˘ zájem o domácí historické pa-

Zdenûk Wir th a soupisy památek. 1. díl – Zapojení Z.

tûní. âeské památkové péãi pak vût‰inou dojdou síly

mátky a souãasnû i snaha po jejich odborném, za ji-

Wir tha do soupisového projektu Archeologické komise

a jiÏ se jí nepodaﬁí naplnit dostatkem informací dal‰í

n˘mi evropsk˘mi zemûmi nezaostávajícím studiu.

v období pﬁed 1. svûtovou válkou, in: Zprávy památkové

nedílnou souãást evidenãního památkáﬁského konání,

Bezesporu právû s tímto úmyslem navrhl na popud

péãe, 68, 2008, ã. 2, s. 145–151; táÏ: Historie soupisu,

jíÏ je shromaÏìování a vyhodnocování kvalitativních

Spoleãnosti pﬁátel staroÏitností ãesk˘ch na poãátku

in: Josef SOUKUP, Jan VALCHÁ¤: Soupis památek histo-

odborn˘ch informací o památkách.

90. let prezident a zakladatel âeské akademie pro vû-

rick˘ch a umûleck˘ch v politickém okresu Ledeãském,

Doufám, Ïe libereck˘ semináﬁ vûnovan˘ soupisÛm pﬁi-

dy, slovesnost a umûní (âAVU), znám˘ mecená‰ Josef

Edice nedokonãeného rukopisu (eds.) Jan SOMMER,

spûje k tomu, aby se kvalitní soupisy památek staly tou

Hlávka zaloÏení nové komise této instituce. PÛvodnû

Kristina UHLÍKOVÁ], Artefactum, v tisku.

nejv˘znamnûj‰í souãástí usilování ãeské státní památko-

byla nazvána Stálá komise âeské akademie ku pro-

4 Karel CHYTIL: O inventáﬁi umûleck˘ch památek, in:

vé péãe, pﬁedmûtem jejího prvoﬁadého zájmu. Rea-

zkoumání a zachování dávnovûk˘ch památek zemû, je-

Osvûta, 24, 1894, s. 717–727.

lizace takové koncepce by si samozﬁejmû vyÏádala znaã-

jích dûjin, literatur y a umûní, záhy se v‰ak vÏilo její

5 ¤ád v pﬁíãinû soupisu památek v království âeském

né finanãní náklady. Ty by v‰ak nesmûﬁovaly mimo insti-

zkrácené oznaãení Archeologická komise (AK). Tvoﬁily

(obûÏník), MasarykÛv ústav – Archiv AV âR, v. v. i., fond

tucionální základnu památkové péãe, napﬁíklad do re-

ji tﬁi sekce – prehistorická, historická a národopisná.

âAVU, karton 255, inv. ã. 606.
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Obr. 1. Josef Hlávka, kolem r. 1900. (Reprofoto Zlatá
Praha, 1908, ã. 26, s. 301)
Obr. 2. Karel Chytil, Ústav dûjin umûní AV âR, v. v. i.,
odd. dokumentace, fond Z. Wirth. (Reprofoto Kristina
Uhlíková)

kací v ãeském jazyce a stejného poãtu jejich nûmeck˘ch mutací.
KaÏd˘ svazek Soupisu v alfabetickém poﬁádku zpracovával movité i nemovité památky jednotliv˘ch lokalit.
Heslo sestávalo z názvu lokality, seznamu pouÏité literatur y a pramenÛ, prehistorického v˘voje, na nûmÏ
s autorem spolupracoval Komisí vybran˘ archeolog,
a popisu jednotliv˘ch památek od hradeb pﬁes kostely,
kaple, fary, hrady, zámky aÏ po samostatnû stojící sochy, boÏí muka a podobnû. Této hlavní ãásti pﬁedcházel obecn˘ úvod, v nûmÏ autor pﬁedstavil postup sv˘ch

1

prací a celkov˘ charakter umûleckohistorického v˘voje

2

regionu. Jako vzor pro zpracování textu byl autorÛm
doporuãován první svazek vydan˘ v roce 1897 Karlem

ze zku‰en˘ch autorÛ, jenÏ vût‰inou doporuãil úpravy

smlouvy a jejich honoráﬁ se odvíjel od poãtu a nároã-

t˘kající se terminologie popisu památek ãi rozsahu

nosti odevzdan˘ch v˘kresÛ ãi fotografií. Pracovali vût-

jednotliv˘ch hesel, mohl v‰ak rukopis jako zcela nevy-

‰inou samostatnû, nezávisle na autorovi, na základû

hovující také odmítnout. V takov˘ch pﬁípadech se ãas-

jím pﬁipraveného seznamu objektÛ a pﬁedmûtÛ. Pro

Poﬁadí vydávání jednotliv˘ch svazkÛ nebylo pevnû

to stávalo, Ïe byl opravou textu a závûreãnou redakcí

urychlení práce kreslíﬁi mnohdy objekty sami nezamû-

stanoveno. ZáleÏelo pﬁedev‰ím na iniciativû autorÛ,

povûﬁen nûkter˘ z mlad‰ích absolventÛ umûleckohis-

ﬁovali, ale pouze pﬁekreslovali rÛzn˘mi subjekty po-

kteﬁí se ke zpracování pﬁihlásili buì bûhem schÛzí Ar-

torického oboru.

skytnuté star‰í plány. Ne v‰ichni autoﬁi v‰ak sluÏeb

6

B. Mádlem, zahrnující kolínsk˘ politick˘ okres.
Zadání a práce autora

cheologické komise, pokud byli jejími ãleny, nebo ofi-

Koordinátorem ãinnosti celé Archeologické komise,

tûchto profesionálÛ vyuÏívali, ﬁada z nich byla schopna

ciální písemnou Ïádostí. Takﬁka v‰ichni samozﬁejmû

a tedy i jejího soupisového projektu bylo plénum, kte-

pﬁipravit kresby vlastnoruãnû spolu s textem (napﬁí-

preferovali region, jehoÏ památky je z odborného hle-

ré se scházelo ke spoleãn˘m schÛzím pﬁibliÏnû jednou

klad K. B. Mádl, F. Vanûk, J. Novák, J. Soukup ãi

diska zajímaly ãi k nûmuÏ mûli z rÛzn˘ch dÛvodÛ osob-

mûsíãnû. Finanãní a dal‰í administrativní agendu ved-

J. Sedláãek).

ní vztah. V‰echny autorské nabídky byly následnû po-

la kanceláﬁ. Ta zprostﬁedkovávala komunikaci s exter-

Za obrazovou stránku vydávan˘ch svazkÛ odpovídal

suzovány bûhem schÛzí Komise. Rozhodující podíl na

ními autory, fotografy, kreslíﬁi, sponzory, tiskárnami ãi

architekt Jan Koula, a to aÏ do své smrti v roce 1919.

koncepci a rozvoji projektu mûla tehdej‰í domácí ães-

odbûrateli publikací.

Jeho dohled byl, zdá se, velmi pﬁísn˘ a mnoho ode-

ká a posléze i nûmecká umûleckohistorická obec,
z níÏ se rekrutovala i vût‰ina autorÛ. Vzhledem k velmi

vzdan˘ch plánÛ muselo b˘t na jeho popud doplnûno,
Obrazov˘ doprovod

ãi dokonce zcela pﬁepracováno. Pozdûji tato zodpo-

omezenému poãtu jejích ãlenÛ a velké ãasové nároã-

JiÏ v poãáteãních fázích projektu bylo rozhodnuto,

vûdnost pﬁíslu‰ela Janu ·tencovi, respektive jeho gra-

nosti celé edice v‰ak bylo od poãátku vítáno i zapoje-

Ïe obrazové dokumentaci bude vûnována zvlá‰tní po-

fickému kabinetu. K úkolÛm obrazového redaktora ta-

ní autodidaktÛ, pﬁedev‰ím lokálních historikÛ, archivá-

zornost. V‰echny v˘znamnûj‰í památky mûly b˘t za-

ké patﬁilo urãení koneãn˘ch rozmûrÛ, v nichÏ bude

ﬁÛ, architektÛ, ale i uãitelÛ.

znamenány nejen slovním popisem, ale i obrazem.

obrázek nakonec vyti‰tûn, tedy vlastnû velikosti, v níÏ

Zejména v prvním období projektu, do poãátku první

V pÛdorysu mûly b˘t zachyceny pﬁedev‰ím sakrální ob-

má b˘t pﬁipraven takzvan˘ tiskaﬁsk˘ ‰toãek. Ty se po

svûtové války, byl poãet autorsk˘ch nabídek stále rela-

jekty a v˘znamnûj‰í ‰lechtická sídla. U zvlá‰È zajíma-

vydání publikace stávaly trval˘m, v tehdej‰í dobû vel-

tivnû vysok˘, a to i pﬁesto, Ïe se jednalo o finanãnû

v˘ch staveb jsou kromû nich také bokorysy, pﬁípadnû

mi cenûn˘m majetkem redakce.

znaãnû nev˘hodnou ãinnost. Pro vût‰inu autorÛ v‰ak

ﬁezy stavbou (napﬁíklad systémem hradeb). V pozdûj-

I pﬁes v nûkter˘ch pﬁípadech kolísavou úroveÀ plá-

práce na Soupisech pﬁedstavovala spí‰e nad‰enû plnû-

‰ích Soupisech najdeme také pÛdorysy cel˘ch histo-

nÛ a kreseb se ﬁadí soupisov˘ projekt Archeologické

nou vlasteneckou povinnost, protoÏe památky byly po-

rick˘ch mûstsk˘ch aglomerací. Kresbám byla dávána

komise svojí obrazovou dokumentací dodnes k jednûm

vaÏovány za jedno z nejcennûj‰ích vlastnictví národa.

pﬁednost pﬁed fotografiemi u zajímav˘ch architektonic-

z nejkvalitnûj‰ích i v celoevropském mûﬁítku. Díky

V pﬁípadû odborníkÛ se k této motivaci pﬁipojil i pocit jis-

k˘ch detailÛ stejnû jako u nûkter˘ch souãástí vybave-

té odpovûdnosti za v âechách je‰tû mlad˘ umûlecko-

ní kostelního mobiliáﬁe (kﬁtitelnic, náhrobkÛ a dal‰ích

historick˘ obor, pro nûjÏ byl kvalitní soupis nezbytností.

objektÛ), u nichÏ nebyla jinak jistota dostateãnû ãitel-

■ Poznámky

ného zaznamenání.

6 Karel B. MÁDL: Politick˘ okres Kolínsk˘, Soupis pamá-

Práce kaÏdého autora zaãínala poznáním historie

7

daného regionu, jeho obcí i jednotliv˘ch památek na

Bûhem mnoha let svého pÛsobení soupisová re-

tek historick˘ch a umûleck˘ch v království âeském od

základû písemn˘ch pramenÛ a literatury. Popis objek-

dakce spolupracovala s nûkolika profesionálními

pravûku do poãátku 19. století, [Díl] 1, âeská akademie

tÛ v terénu se soustﬁedil pﬁedev‰ím do letních mûsí-

kreslíﬁi. Patﬁili k nim pﬁedev‰ím Antonín Martínek, poz-

vûd a umûní, Praha 1897.

cÛ, protoÏe cesty bylo zpravidla nutné vykonat pû‰ky.

dûj‰í profesor jiãínského gymnázia, architekt Alois

7 V majetku redakce zÛstávaly i kresby, plány a fotogra-

Délka pﬁípravy jednotliv˘ch rukopisÛ byla velmi indivi-

Masák, Rudolf Wanderlin a v meziváleãném období

fie (nikoliv negativy) pﬁipravené pro projekt. Ty pozdûji

duální (od jednoho roku aÏ po desetiletí), závisela na

zvlá‰tû zamûstnanec Státního fotomûﬁického ústavu

jako souãást takzvaného Státního památkového archivu

ãasov˘ch, pﬁípadnû zdravotních moÏnostech autora,

Jan Mansbarth. Oproti tomu fotografové byli vût‰inou

pﬁe‰ly do správy dne‰ního Ústavu dûjin umûní AV âR,

jeho zku‰enostech a samozﬁejmû i na územním rozsa-

vybíráni pﬁímo autor y textu v daném regionu, coÏ v˘-

v. v. i., v jehoÏ oddûlení dokumentace tvoﬁí podstatnou

hu regionu a v˘znamu jeho památek. Dokonãen˘ text

raznû sniÏovalo náklady. Kreslíﬁi ani fotografové nebyli

souãást sbírky staré plánové dokumentace a sbírky his-

posuzoval Komisí vybran˘ recenzent. B˘val to nûkter˘

zamûstnanci Komise, svoji práci odvádûli na základû

torické fotografie.
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5

úrovni obrazové stránky a velmi kvalitní typografické

3

Osobnosti Archeologické komise

úpravû dnes v‰echny díly patﬁí k cenûn˘m bibliofil-

Po smrti Josefa Hlávky roku 1908 stál v ãele Komi-

sk˘m tiskÛm, jejichÏ cena v antikvariátech neklesá

se ﬁadu let Karel Chytil (1859–1934), v té dobû

pod 1500 Kã.

uznávan˘ profesor dûjin umûní praÏské univerzity a ﬁe-

8

ditel praÏského UmûleckoprÛmyslového muzea. V˘Financování projektu

znamnou postavou byl bezesporu také velmi schopn˘

JiÏ pﬁi zahájení pﬁíprav soupisového projektu bylo

a obûtav˘ organizátor, kanovník a pováleãn˘ praÏsk˘

hlavním aktérÛm jasné, Ïe právû dostateãnû vysoké

biskup Antonín Podlaha (1865–1932). Nejaktivnûj-

a dlouhodobé finanãní zaji‰tûní bude jedním z nejdÛle-

‰ím z mlad‰í generace odborníkÛ byl historik umûní

Ïitûj‰ích pﬁedpokladÛ úspûchu takto nároãného podni-

Zdenûk Wirth (1878–1961).

9

10

ku. Zdá se, Ïe osobní odpovûdnost za tuto oblast
v první fázi z velké ãásti pﬁevzal sám Josef Hlávka. Po-

4

Obr. 3. Titulní strana úvodního svazku soupisového projektu od Karla B. Mádla pro kolínsk˘ okres, 1897. (Reprofoto Jiﬁí Roháãek)
Obr. 4. Stránka ze svazku vûnovaného okresu âesk˘
Krumlov, autorem kreseb detailÛ klá‰terního kostela ve
Zlaté Korunû je jeden ze spoluautorÛ Jan Sedláãek, 1918.
(Reprofoto Jiﬁí Roháãek)
Obr. 5. Poliãka (okres Svitavy), profil opevnûní mûsta,
kresba Antonína Martínka pro svazek vûnovan˘ politickému okresu Poliãka, Ústav dûjin umûní AV âR, v. v. i, odd.
dokumentace, sbírka Stará plánová dokumentace. (Reprofoto Kristina Uhlíková)
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daﬁilo se mu vyjednat relativnû vysokou zemskou sub-

■ Poznámky

venci urãenou jednotlivû pro kaÏd˘ svazek, takÏe ne-

8 Od zaloÏení Archeologické komise byl Chytil jejím hlav-

bylo nutné stanovovat roãní kvótu vydávan˘ch dílÛ. Na

ním teoretikem, spolurozhodoval o v‰ech odborn˘ch

jeho doporuãení byly ﬁadû úﬁadÛ a institucí zaslány v˘-

otázkách. Jemu pﬁedev‰ím mÛÏeme pﬁipsat hlavní podíl

tisky prvních svazkÛ, aby je pﬁesvûdãily o dÛleÏitosti

na koncepci soupisového projektu. PﬁestoÏe byl sám au-

a kvalitû projektu i o v˘hodnosti pravidelného odbûru

torem pouze jediného svazku (pro chrudimsk˘ okres), do-

dal‰ích dílÛ. Tímto zpÛsobem se Hlávkovi podaﬁilo

hlíÏel na odbornou kvalitu textu u vût‰iny vydávan˘ch

pﬁesvûdãit Arcibiskupství praÏské, které nákup dopo-

svazkÛ, protoÏe byl nejãastûji povûﬁován funkcí recenzen-

ruãilo podﬁízen˘m farním správám. Podobnû Zemskou

ta odevzdan˘ch rukopisÛ. V období pﬁed první svûtovou

‰kolskou správu naklonil pro nákup do stﬁedních ‰kol.

válkou v‰ak jeho názory na pojetí SoupisÛ zaãaly b˘t ãle-

Stranou nezÛstaly ani kulturní a vûdecké instituce

ny mlad‰í generace povaÏovány za zastaralé, coÏ podle

vãetnû v˘znamn˘ch zahraniãních knihoven. Kromû pra-

nich mimo jiné dokazovala Chytilova odmítavá interní re-

videln˘ch odbûratelÛ mohlo finanãní bilanci zlep‰it ta-

cenze Dvoﬁákova podílu na Soupisu Roudnického zámku.

ké získávání sponzorsk˘ch darÛ pro jednotlivé svazky

9 Od poãátku 20. století se Podlaha stal ve funkci hlavní-

od úﬁadÛ, spolkÛ i soukromníkÛ daného regionu. Pﬁes

ho referenta Komise du‰í celé organizace. Byl vedoucím

ve‰kerou snahu se v‰ak projekt, pﬁedev‰ím v období

redakce její publikaãní platformy, Památek archeologic-

pﬁed první svûtovou válkou, dostal do váÏné finanãní

k˘ch, a v˘znamn˘m zpÛsobem pﬁispûl ke zkvalitnûní její-

krize zpÛsobené zejména v˘razn˘m zv˘‰ením nákladÛ

ho obsahu. Navrhl pod hlaviãkou Komise zahájení pﬁíprav

na jednotlivé svazky. Zatímco pﬁíprava pr vních dílÛ

terminologického umûleckohistorického slovníku a slov-

stála dva aÏ tﬁi tisíce korun, v druhém desetiletí

níku umûlcÛ, dvou pro ãeské dûjiny umûní velmi dÛleÏi-

20. století se jiÏ náklady vy‰plhaly k sedmi aÏ osmi ti-

t˘ch pﬁíruãek. Zdárn˘ rozvoj topografického projektu

sícÛm (viz napﬁíklad následující ukázku struktury v˘da-

v pr vních tﬁech desetiletích 20. století byl pﬁedev‰ím

jÛ). Souãasnû se také zv˘‰il poãet odevzdávan˘ch ru-

jeho zásluhou. S ohromn˘m nasazením dokázal namísto

kopisÛ, a Komise tak musela zavést ﬁadu úsporn˘ch

stále více zaneprázdnûného Chytila ﬁídit celou jeho orga-

opatﬁení, vãetnû sníÏení poãtu vydávan˘ch svazkÛ.

nizaci. Jako rozen˘ diplomat umûl pﬁi jednáních se v‰emi

Po roce 1918 se díky zásahu ZdeÀka Wirtha, jed-

zúãastnûn˘mi subjekty – autory, kresliãi, fotografy, spon-

noho z nejaktivnûj‰ích pﬁedváleãn˘ch spolupracovníkÛ

zory i majiteli tiskáren – dosáhnout nejlep‰ího v˘sledku.

projektu, jenÏ se po pﬁevratu stal vysok˘m úﬁedníkem

Souãasnû v‰ak byl i velmi kvalitním autorem ãi spoluau-

Ministerstva ‰kolství a národní osvûty, podaﬁilo získat

torem mnoha svazkÛ (sepsal památky v okresech Sedl-

relativnû vysokou státní i zemskou subvenci. Problé-

ãany, Milevsko, Mûlník, Rokycany, Pﬁíbram, Karlín, âesk˘

mem se v‰ak tentokrát stal úbytek schopn˘ch autorÛ,

Brod, Vinohrady, Bene‰ov a Kralovice, zpracoval dva díly

kteﬁí by byli ochotni vûnovat se za pomûrnû nízk˘ autor-

praÏského Soupisu Metropolitní chrám sv. Víta v Praze

sk˘ honoráﬁ této odbornû i ãasovû nároãné ãinnosti.

a Knihovna kapitulní v Praze).
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Obr. 6. Zdenûk Wirth a Karel Guth patrnû pﬁi pﬁípravû
smíchovského soupisu, poãátek 20. století, Ústav dûjin
umûní AV âR, v. v. i., odd. dokumentace, fond Z. Wirth.
(Reprofoto Kristina Uhlíková)
Obr. 7. Antonín Podlaha, Archiv Národního muzea,
fond Antonín Podlaha. (Reprofoto Libor JÛn)

Pﬁes kolísavou úroveÀ jednotliv˘ch svazkÛ, zpÛsobenou pﬁedev‰ím vysok˘m podílem laikÛ mezi autory,
se topografická ﬁada Archeologické komise jiÏ v prvních letech zaﬁadila mezi tehdej‰í evropskou ‰piãku
tohoto typu umûleckohistorické literatur y, pﬁiãemÏ
kvalitativní vrcholy pﬁedstavovaly Soupis roudnického
zámku, na nûmÏ se podílel Max Dvoﬁák,
Soupis náchodského okresu.

12

11

a WirthÛv

Souãasnû byla v‰eo6

becnû povaÏována za nejúspû‰nûj‰í vydavatelsk˘ pod-

7

13

nik celé Akademie.

Období první republiky

vy‰‰í (vût‰inou 1000 v˘tiskÛ ãesk˘ch a 300 nûmec-

(I. svazek âechy, II. Morava a Slezsko, III. Praha, IV.

k˘ch). Nûmecké verze byly také stále ãastûji vydávány

Slovensko).

Toto dvacetiletí pﬁineslo projektu kupodivu znaãn˘

s v˘razn˘m ãasov˘m zpoÏdûním, zvlá‰tû vzhledem ke

útlum, nepodaﬁilo se zdaleka navázat na dynamiku

zv˘‰en˘m nákladÛm na pﬁeklad a k jejich men‰í finanã-

pﬁedváleãného období. Bylo vydáno pouze 10 svazkÛ,

ní rentabilnosti (ménû sponzorÛ, ménû odbûratelÛ).

17

Pﬁípravy v‰ak byly zahájeny aÏ ve zmiÀo-

■ Poznámky

coÏ je ve srovnání se 43 publikacemi pﬁedchozího

Tyto skuteãnosti, ale zvlá‰tû okolnost, Ïe vût‰ina

10 Své zapojení do topografického projektu Archeologic-

krat‰ího období (od roku 1897 do roku 1914) aÏ zará-

Archeologickou komisí vydan˘ch svazkÛ byla pro okre-

ké komise v roce 1900 – tedy je‰tû pﬁed ukonãením stu-

Ïející. Tento stav mûl patrnû ﬁadu pﬁíãin. Nûkolik let jis-

sy s pﬁevahou ãeského obyvatelstva (prakticky v‰ichni

dií – Wirth povaÏoval za v˘born˘ zaãátek své umûlecko-

tû trvalo, neÏ se ponûkud zkonsolidovala situace po

spolupracovníci Archeologické komise byli národnost-

historické praxe, zpÛsob, jak získat zku‰enosti s popisem

vzniku nového státu. Bûhem 20. let také postupnû

nû âechy, a jazykovû nûmecké regiony tudíÏ nestály

a tﬁídûním velmi rÛznorodého materiálu, vyhledáváním od-

do‰lo ke generaãní v˘mûnû, sv˘ch aktivit se ze zdra-

v centru jejich zájmu), vedly Gesellschaft zur Förde-

borné literatur y a seznámením se s velk˘m mnoÏstvím

votních dÛvodÛ vzdala vût‰ina star‰ích, zku‰en˘ch

rung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in

umûleck˘ch dûl. Koncepce Soupisu navíc vyhovovala jeho

a také velmi v˘konn˘ch, duchem pozitivismu ovlivnû-

Böhmen – organizaci zaloÏenou na konci 19. století

pojetí vlastní ãinnosti pﬁedev‰ím jako sluÏby oboru. Topo-

n˘ch zakladatelÛ celého projektu (K. Chytil, K. B. Má-

jako nûmecká protiváha âeské akademie vûd a umûní

grafii pﬁitom pokládal za neodmyslitelné v˘chodisko jak

dl, A. Podlaha, E. ·ittler), kteﬁí za nûj cítili velkou zod-

– k úvahám o ustavení vlastního soupisového projek-

dûjin umûní, tak památkové péãe. Pﬁed pr vní svûtovou

povûdnost. Nová generace, reprezentovaná pﬁedev‰ím

tu, kter˘ by se primárnû zamûﬁil na pﬁeváÏnû nûmecké

válkou Wirth vystupoval pﬁedev‰ím v roli velmi odpovûd-

AlÏbûtou Birnbaumovou, Josefem Cibulkou, Emanue-

regiony. Komplikace se zaji‰tûním státních subvencí

ného a odbornû fundovaného autora (sepsal památky

lem Pochem a Václavem Wagnerem, se do projektu za-

v‰ak její pﬁedstavitele nakonec pﬁivedly v roce 1914

okresÛ Vysoké M˘to, Poliãka, Chotûboﬁ, Kladno, Litomy‰l,

pojovala pomalu. ¤ada dal‰ích mlad‰ích historikÛ umû-

k návrhu vedení Archeologické komise na spolupráci

Stﬁíbro a Náchod), pozdûji pﬁeváÏila redakãní a dal‰í orga-

ní o tuto nároãnou a dlouhodobou ãinnost, jiÏ bylo navíc

pﬁi vydávání svazkÛ z tûchto regionÛ. PﬁestoÏe tato

nizátorská ãinnost v rámci Archeologické komise. V polo-

nutné provádût pouze ve volném ãase a za minimum

spolupráce nebyla zcela bezkonfliktní, jejím v˘sledkem

vinû 30. let se stal pﬁedsedou Archeologické komise.

penûz, nemûla pﬁíli‰ zájem. Ve druhé polovinû 30. let

byly v prvorepublikovém období tﬁi velmi kvalitní svaz-

11 Bohumil MATùJKA, Max DVO¤ÁK: Politick˘ okres

byl s ohledem na v˘voj politické situace, ale i vzhledem

ky – Soupisy památek okresÛ Loket, Liberec a spoleã-

Roudnick˘, Soupis památek historick˘ch a umûleck˘ch

k dal‰ím souvislostem preferovanûj‰í struãnûj‰í soupis

n˘ soupis pro okresy Teplá a Mariánské Láznû, jejichÏ

v království âeském od pravûku do poãátku 19. století,

pﬁipravovan˘ fotomûﬁick˘m ústavem, kter˘ se jako jedi-

autory byli Anton Gnirs a Karl Kühn.

14

n˘ v pﬁípadû váleãn˘ch událostí mohl stát podkladem
pro ochranu jinak neevidovan˘ch památek.

díl 2, Zámek roudnick˘, 27, âeská akademie vûd a umûní, Praha 1907.

Pﬁíprava vydání ãeského „Dehia“

12 Zdenûk WIRTH: Politick˘ okres Náchodsk˘, Soupis pa-

Od roku 1929 zaãal Státní fotomûﬁick˘ ústav pﬁi-

mátek historick˘ch a umûleck˘ch v království âeském od

pravovat novou edici soupisu památek, která mûla do-

pravûku do poãátku 19. století, 34, âeská akademie vûd

PﬁestoÏe âeská akademie vûd a umûní byla jiÏ sv˘-

ãasnû zastoupit velmi dlouhodob˘ projekt Archeologic-

a umûní, Praha 1910.

mi zakladateli proklamována jako instituce národnost-

ké komise. Vzorem pro takzvan˘ struãn˘ ãtyﬁsvazkov˘

13 J. POKORN¯, cit. v pozn. 1, s. 58.

nû ãeská a tento pﬁedpoklad platil i o pﬁi ní zﬁízené Ar-

soupis,

vûnovan˘ jednotliv˘m zemím republiky, byla

14 Dal‰í dva svazky byly nalezeny v rukopisech. GnirsÛv

cheologické komisi, umûleckohistorická topografie

nûmecká topografická ﬁada vydávaná pod vedením

Soupis Karlovarska byl vydán v roce 1996 (Anton GNIRS

mûla od poãátku vycházet v ãeské i nûmecké jazykové

Georga Dehia Handbuch der deutschen Kunstdenk-

(ed.): Topographie der historischen und kunstgeschicht-

verzi. Redaktory vedlo k tomuto rozhodnutí nejen rea-

mäler. Podle ZdeÀka Wir tha uvaÏoval o této druhé,

lichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, München, Ol-

listické zhodnocení politické situace – dvojjazyãn˘ pro-

struãnûj‰í ﬁadû soupisÛ jiÏ pﬁed první svûtovou válkou

denbourg 1996). Vydání Kühnova Soupisu fr ˘dlantské-

jekt mohl snáze získat podporu státních i zemsk˘ch

Max Dvoﬁák. V úvodu publikace Umûlecké památky

ho okresu v souãasné dobû pﬁipravuje Ústav dûjin

úﬁadÛ – ale také ohled na pﬁístupnost tohoto druhu li-

âech z roku 1957,

teratur y pro zahraniãní badatele, která ve svém dÛ-

publikovanou ãástí celého projektu, Wirth uvedl, Ïe jiÏ

15 V pramenech i v literatuﬁe je tato edice oznaãována

sledku znamenala propagaci domácí umûlecké tvorby,

od zaloÏení fotomûﬁického ústavu plánoval realizaci té-

jako struãn˘ soupis, pﬁíruãka, ãi prostû ãesk˘ „Dehio“.

a tedy odhalení jejích specifik v rámci monarchie. Ná-

to edice v rámci ãinnosti tohoto pracovi‰tû, ov‰em

16 Zdenûk WIRTH: Úvod, in: Zdenûk WIRTH (ed.): Umû-

klad ãeské verze kaÏdého dílu byl ov‰em vÏdy v˘raznû

s roz‰íﬁením na celé území âeskoslovenské republiky

lecké památky âech, Praha 1957, s. 7.

Nûmecké soupisy

15

16

která se nakonec stala jedinou
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Pﬁípravy Soupisu pro Moravu a Slezsko, respektive
Slovensko, pravdûpodobnû nebyly vÛbec zahájeny, ale
zÛstaly pouze ve stadiu plánÛ. Koordinaci pﬁípravy
praÏského Soupisu pﬁevzal Památkov˘ sbor hlavního
mûsta. Práce v‰ak do vyhlá‰ení protektorátu pﬁíli‰ nepokroãily.
Kristina UHLÍKOVÁ

Tabulka 1
■ Poznámky

8

Obr. 8. Stránka z nûmecké verze soupisu okresu Jáchymov
od Richarda Schmidta, 1913. (Reprofoto Jiﬁí Roháãek)
Tabulka 1. Ukázka v˘‰e nákladÛ na vydání soupisu okresu Vysoké M˘to, vydaného roku 1902.

nûmecké okresy severozápadních âech. Excerpta z vy-

17 Podkarpatská Rus byla zatím vzhledem k tamní rela-

dan˘ch, ale i nûkter ˘ch dosud nevydan˘ch rukopisÛ

tivnû komplikované politické i hospodáﬁské situaci a k na-

zpracovávala ve 30. letech Ema Sedláãková (pozdûji

prostému nedostatku odborníkÛ trvale pÛsobících v tom-

provdaná Charvátová). Do roku 1937 se tak podaﬁilo

to regionu ponechána stranou.

rukopis I. svazku pﬁíruãky (âechy) zpracovat do podoby

18 Za upozornûní na tuto souvislost dûkuji Mgr. Petru

lístkového katalogu. Poté následovala revize tohoto

·toncnerovi.

textu se znalci památek jednotliv˘ch regionÛ (napﬁí-

19 Zdenûk WIRTH: Umûlecká topografie âeskoslovenské

klad Franti‰ek Matou‰ z âesk˘ch Budûjovic, Ladislav

republiky, âasopis Spoleãnosti pﬁátel staroÏitností ães-

Lábek z Plznû a dal‰í), s v˘znamn˘mi ãesk˘mi historiky

koslovensk˘ch, 28, 1930, s. 234–237, s. 235.

umûní (Antonín Matûjãek, Václav Vilém ·tech, Josef

20 TamtéÏ, s. 235.

Polák, Vladimír Denkstein) ãi památkáﬁi (Rudolf

21 V roce 1933 E. Poche ode‰el z fotomûﬁického ústavu

Hönigschmid, Karl Kühn, Josef Opitz, Václav Wagner).

a nastoupil do praÏského UmûleckoprÛmyslového mu-

Wirth text pﬁedal k vydání plzeÀskému nakladatelství sestry svého pﬁítele Ladislava Lábka a skuteãnû

zea.
22 Z. WIRTH, cit. v pozn. 16.

je‰tû v roce 1937 tiskárna znaãnou ãást vysázela.
V dubnu roku 1938 bylo s Karlem Maria Swobodou,
pﬁedsedou umûleckohistorické komise Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften und Künste, domluve-

Dûdictví soupisové ãinnosti
Archeologické komise
v souãasnosti

vaném roce 1929, kdy Wirth pro tento projekt získal

no nûmecké vydání celého textu pod názvem Hand-

mladého asistenta praÏské katedry Emanuela Poche-

buch der Kunstdenkmäler der Tschechoslowakischen

ho, zamûstnaného od roku 1928 jako smluvní pracov-

Republik. V následujícím roce v‰ak okupaãní správa

ník ústavu. Bezprostﬁedním popudem pro ur ychlené

trvala na omezení územního rozsahu Soupisu pouze

Po smr ti akademika ZdeÀka Wir tha v roce 1961

zahájení celého projektu se patrnû staly vrcholící pﬁí-

na oblast protektorátu, Wirth tedy radûji tisk publika-

Ústav dûjin umûní Akademie vûd âR, v. v. i. pﬁevzal

pravy k vydání památkového zákona, jehoÏ pﬁesná for-

ce zastavil.

22

v následujících letech velmi rozsáhlou Wirthovu osobní

mulace byla stále komplikována neexistujícím sezna-

Komplikované období druhé poloviny 40. let na roz-

pozÛstalost, kde jsou mimo jiné uloÏeny materiály k in-

mem památek, objektÛ a mobiliáﬁe, na nûÏ se jeho

pracovan˘ projekt neumoÏnilo navázat. Wirth v‰ak za

ventarizaãní ãinnosti Archeologické komise. DÛvodem

nûj cítil silnou zodpovûdnost a navíc mu z nûkter˘ch

k odevzdání podkladÛ pro soupisy byl zámûr pokraão-

Wir th konstatoval, Ïe pokud by vydávání SoupisÛ

stran bylo vyt˘káno, Ïe nebyl schopen dotáhnout ani

vat v jejích soupisov˘ch aktivitách a také Wirthovo pﬁá-

Archeologickou komisí postupovalo dosavadním tem-

jeden ze soupisov˘ch projektÛ do zdárného konce.

ní, aby dokumenty z její ãinnosti zÛstaly zachovány

pem, mohl by b˘t pro celé území republiky (bez Pod-

Proto si jako v˘znamn˘ ãlen nové âeskoslovenské aka-

spoleãnû. Wirthova dlouholetá spolupráce na Soupi-

karpatské Rusi) projekt dokonãen v roce 2095 – zb˘-

demie vûd vymínil zaﬁazení dokonãení „Dehia“ mezi

sech památek âeského království zaãala jiÏ za jeho vy-

valo vydat je‰tû 215 svazkÛ. PoloÏil si tedy otázku,

hlavní úkoly v roce 1953 novû zaloÏeného Kabinetu

soko‰kolsk˘ch studií, kdy zpracoval soupis památek

„není-li nutno zmûniti dosavadní metodu práce a for-

pro teorii a dûjiny umûní. Kolektiv jeho pracovníkÛ (An-

okresu Vysoké M˘to, kter˘ vy‰el roku 1902. Pozdûji

18

pravomoc mûla vztahovat.

19

mu edice, abychom dosáhli cíle?“

1

Tím mûl b˘t spo-

tonín Bartu‰ek, Jarmila Krãálová, AneÏka Merhautová)

se stal jejich nelítostn˘m kritikem, vyjadﬁoval se k více

lehliv˘ pﬁehled umûleckého materiálu ve státû

pod Wirthov˘m vedením doplÀoval a ovûﬁoval excerpcí

ãi ménû kvalitnímu zpracování soupisÛ – napﬁíklad

dostupn˘ v dohledné dobû, inventáﬁ dÛleÏit˘ch památek,

z novûj‰í literatury, diplomov˘ch i disertaãních prací in-

v knihovnû Ústavu dûjin umûní AV âR se dochovaly jiÏ

„kter˘ by bylo moÏno vydávati v nov˘ch vydáních a neu-

formace uvádûné v rukopisu ze 30. let. V˘sledn˘ text

vydané soupisy, jeÏ jsou poznamenány jeho opravn˘mi

V˘sledn˘ text mûl

poté opût revidovala ﬁada odborníkÛ. Pﬁesto jiÏ pﬁi vy-

nebo doplÀujícími informacemi.

velmi struãnû charakterizovat nejv˘znamnûj‰í památ-

dání publikace v roce 1957 si byli Wirth i jeho spolu-

Wirthovo sepûtí se soupisy vyvrcholilo, kdyÏ se stal

ky abecednû seﬁazen˘ch obcí. DÛslednû mûl b˘t vy-

pracovníci vûdomi váÏn˘ch nedostatkÛ zpÛsoben˘ch

po Karlu Chytilovi jejich hlavním redaktorem. Schvalo-

louãen jak˘koliv obrazov˘ doprovod.

stále doplÀovati a zlep‰ovati“.

20

pﬁedev‰ím tím, Ïe vût‰ina údajÛ nebyla ovûﬁována

val odevzdané texty nebo je rÛzn˘m zpÛsobem pﬁipo-

Pﬁi koncipování jeho redakce bylo rozhodnuto, Ïe

v terénu. Odborná kvalita a spolehlivost nové pﬁíruãky,

mínkoval. Proto se vût‰ina nepublikovan˘ch nebo roz-

u regionÛ, pro které jiÏ existoval svazek vydan˘ Archeo-

jak se záhy ukázalo, byla skuteãnû znaãnû diskutabil-

pracovan˘ch textÛ dochovala právû ve Wir thovû

logickou komisí ãi nevydan˘ rukopis pﬁipraven˘ pro ten-

ní, pﬁesto v‰ak byla prvním kompletním Soupisem pa-

osobní pozÛstalosti. Zde jsou uloÏeny nejen prameny

to projekt, budou pouÏita pouze excerpta z tûchto zdro-

mátek v âechách.

k soupisÛm památek, které Archeologická komise jiÏ

jÛ doplnûná informacemi z novûj‰í literatury. Emanuelu

V roce 1930 Wirth poãítal s tím, Ïe podobnû jako

Pochemu se podaﬁilo v neuvûﬁitelnû krátké dobû, do

v âechách budou v krátké dobû zahájeny práce na dal-

konce roku 1932, pﬁipravit podklady pro zb˘vající – te-

‰ích svazcích nové pﬁíruãky pro Moravu a Slezsko, pro

■ Poznámky

dy v edici Archeologické komise dosud nevydané –

Slovensko a také pro tak dlouho jiÏ pﬁipravovan˘ Sou-

1 Zdenûk WIRTH: Soupis památek historick˘ch a umûlec-

V roce 1931 se pﬁipojil nûmecky pí-

pis památek Prahy. Poãítal s tím, Ïe v‰echny ãtyﬁi vy-

k˘ch v království âeském od pravûku do poãátku XIX. sto-

‰ící historik umûní Anton Gnirs, kter˘ doplnil texty pro

jdou do roku 1938, a to vãetnû cizojazyãn˘ch mutací.

letí. XVI. Politick˘ okres Vysokom˘tsk˘, Praha 1902.

ãeské regiony.
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1

Obr. 1.–3. Ukázka z pﬁipravovaného soupisu okresu
Trutnov, Ústav dûjin umûní AV âR, v. v. i., Praha, oddûlení dokumentace, fond Zdenûk Wirth, karton I, sv. 4.
(Reprofoto Jiﬁí Roháãek)

2

3

uspoﬁádan˘m lokalitám, obsahující seznam pouÏité li-

4 ÎiÏkov, tamtéÏ, karton XXIIb, sv. 10.

teratury, struãnou historii obce, pﬁípadnû dal‰í soupi-

5 Vy‰ehrad, tamtéÏ, karton XXIIb, sv. 13.

sová hesla. Opût jsou doplnûny novinov˘mi v˘stﬁiÏky,

6 Okres Smíchovsk˘, tamtéÏ, karton XXIIa, sv. 4, 8, kar-

fotografiemi, pohlednicemi, opisy nápisÛ z peãetidel,

ton XXIIIa, sv. 2.

zvonÛ, kﬁ titelnic nebo náhrobkÛ. Odchylku od takto

7 Okres Praha-venkov, tamtéÏ, karton I, sv. 1, 2.

strukturovan˘ch poznámek na papíru pﬁedstavuje

8 Hlavní mûsto Praha, tamtéÏ, sv. 20, 21.

zinventarizovala a vydala, ale také písemn˘ materiál

Soupis památek Jiãínska od ZdeÀka Wirtha, kter˘ je

9 Velká Praha, tamtéÏ, karton XXIIa, sv. 1.

k tûm, které jiÏ byly pﬁidûleny autorÛm z ﬁad historikÛ

cel˘ zaznamenán v poznámkovém bloku. Blok je hustû

10 Okres Trutnov, tamtéÏ, karton I, sv. 4.

umûní, archiváﬁÛ, architektÛ, knihovníkÛ nebo lokál-

popsán textem, jehoÏ nûkteré pasáÏe jsou se‰krtané

11 Okres Jilemnice, tamtéÏ, karton I, sv. 6, 7.

ních znalcÛ, ale nedo‰lo ke koneãné fázi – publiková-

a opravené; obsahuje rovnûÏ opisy nápisÛ.

21

12 Okres âeské Budûjovice – venkov, tamtéÏ, karton I,

ní. Jejich podoba je rozmanitá, od témûﬁ hotov˘ch tex-

V pﬁípadû Soupisu památek Hoﬁovického okresu,

tÛ pﬁes se‰itové zápisky aÏ po nejrÛznûj‰í poznámky

kter ˘ byl v roce 1897 zadán hoﬁovickému rodákovi,

13 Kutná Hora II – okres, tamtéÏ, karton I, sv. 13.

na útrÏcích papíru rÛzné velikosti. O pﬁíãinách toho,

staviteli pivovarÛ a pozdûji historiku umûní Janu Herai-

14 Okres Tábor, tamtéÏ, karton I, sv. 14.

proã jiÏ skoro hotové texty nebyly vydány, se dnes mÛ-

novi, byla uãinûna v˘jimka (podle dochovaného mate-

15 Okres Hoﬁovice I, tamtéÏ, karton I, sv. 15.

Ïeme pouze dohadovat: zda byl dÛvodem – podle hlav-

riálu se ale jeho zpracování pozdûji ujal sám Zdenûk

16 Okres Rychnov nad KnûÏnou, tamtéÏ, kar ton I,

ního redaktora Wir tha – nedokonal˘ text, nebo ne-

Wir th). Do tohoto soupisu mûla b˘t zahrnuta také

sv. 16.

vhodná kulturnû-politická situace, dnes jiÏ nezjistíme.

deskripce hradu Karl‰tejna, ten byl ale ze Soupisu vy-

17 Zámek Hluboká, tamtéÏ, karton X, sv. 1, 3, 4, 5, 6, 7,

Celkovû jde o pﬁibliÏnû dvacet soupisÛ, z nichÏ osm

Àat a jeho popis byl svûﬁen renomovanému historiku

8, 10.

mûlo b˘t urãeno Praze a ãtrnáct politick˘m okresÛm

umûní Karlu Chytilovi. Svûdectví o jeho práci na karl-

18 PlzeÀ-mûsto, okres, tamtéÏ, karton XIX, sv. 1–9.

âeského království. Ze zb˘vajících praÏsk˘ch soupisÛ,

‰tejnském soupisu dokazují v Chytilovû osobní pozÛs-

19 Okres Nûmeck˘ Brod, tamtéÏ, karton XXIIIa, sv. 2, 3,

které Archeologická komise zam˘‰lela zpracovat, jsou

talosti uloÏené zachované poznámkové bloky, nadepi-

10.

ve Wir thovû pozÛstalosti dochovány materiály a po-

sované ãasto tématem, na nûmÏ Chytil právû pracoval.

20 Okres Humpolec, tamtéÏ, karton XXIIIb, sv. 9.

Stejn˘m zpÛsobem byl zpracován napﬁíklad okres

21 Okres Jiãínsk˘, tamtéÏ, karton XXIIIa, sv. 2.

Roudnice, popis zámku zde tvoﬁí samostatn˘ sva-

22 Max DVO¤ÁK, Bohumil MATùJKA: Soupis památek

2

známky pro soupis památek Bubenãe, Nového Mûs3

4

5

6

ta, ÎiÏkova, Vy‰ehradu, Smíchova, Prahy-venko7

8

9

22

sv. 8, 9.

va, hlavního mûsta Prahy a Velké Prahy. Podklady

zek.

V˘jimkou z tûchto ãásteãn˘ch písemn˘ch pod-

historick˘ch a umûleck˘ch v království âeském od pravû-

pro jejich zpracování tvoﬁí vût‰inou abecednû uspoﬁá-

kladÛ je nûkolik textovû dokonãen˘ch soupisÛ uloÏe-

ku do poãátku XIX. století. Politick˘ okres Roudnick˘,

dané poznámky k jednotliv˘m lokalitám, doplnûné na-

n˘ch mimo Wir thovu osobní pozÛstalost. Konkrétnû

Díl 2., Zámek roudnick˘, Praha 1907.

pﬁíklad fotografiemi, novinov˘mi v˘stﬁiÏky, mapami,

se jedná o soupis památek okresu Pardubice,

broÏurami a pohlednicemi.

deã,

Dochovan˘ materiál obsahuje poznámky k venkov10

sk˘m okresÛm Trutnov,
vice,

12

Kutná Hora,
16

nad KnûÏnou,
zeÀ,

18

13

14

zámku Hluboká,

Nûmeck˘ Brod

19

a památek mûsta âesk˘ Krumlov.

26

23 Soupis Pardubice, ÚDU AV âR, v. v. i., Praha, Oddûlení
dokumentace, fond Archeologická komise, kar ton VIII,
sloÏka Soupis Pardubice. V. K. Vendl, Edice nedokonãené-

zahájeno v roce 2007. Tehdy byl vydán Soupis umû-

ho Soupisu umûleck˘ch památek politického okresu Par-

Rychnov

leck˘ch památek politického okresu Pardubicko-holic-

dubicko-Holicko-Pﬁelouãského (ed. Jana MARE·OVÁ), Pra-

mûstu a okresu Pl-

ko-pﬁelouãského, sestaven˘ stﬁedo‰kolsk˘m uãitelem

ha 2007.

v Pardubicích Václavem Karlem Vendlem. Jeho ruko-

24 Oddûlení evidence ústﬁedního pracovi‰tû Národního

11

âeské Budûjo-

Hoﬁovice,
17

25

Fr˘dlant

Le-

Vydávání ve své dobû nedokonãen˘ch soupisÛ bylo

Jilemnice,

Tábor,

24

23

a Humpolec.

20

15

ProtoÏe se

zpracování tûchto okresÛ chtûl v budoucnosti pravdû-

památkového ústavu.

podobnû ujmout sám Zdenûk Wirth – moÏná ve spolu-

25 Karel KÜHN: Verzeichnis der kunstgeschichtliche und

práci s dal‰ími autor y, napﬁíklad s jiãínsk˘m gymna-

■ Poznámky

historischen Denkmale im Landkreis Friedland, knihovna

ziálním uãitelem Antonínem Mar tínkem, Leopoldem

2 Bubeneã, ÚDU AV âR, v. v. i., Praha, Oddûlení doku-

ÚDU AV âR, v. v. i., Praha.

Kreitnerem nebo Kamilem Hilber tem a Ladislavem

mentace, fond Zdenûk Wirth, karton XXIIa, sv. 6.

26 Soupis památek okresu Krumlova, ÚDU AV âR, v. v. i.,

Lábkem – mají poznámky ve vût‰inû pﬁípadÛ identic-

3 Praha – Nové Mûsto, tamtéÏ, karton XXIIa, sv. 3, 7, 9,

Praha, Oddûlení dokumentace, fond Zdenûk Wirth, kar-

kou strukturu a podobu. Tvoﬁí je zápisky k alfabeticky

11, 12.

ton XXV, sv. 3.
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pis, respektive strojopis, byl nalezen ve fondu Archeo-

mentace této instituce. Kristina Uhlíková v závûru ro-

ha, kam se jistû dostala na poãátku 60. let spoleãnû

logické komise, uloÏeném v oddûlení dokumentace

ku 2007 pﬁevzala od Jana Sommera jím pﬁepsan˘

s knihovnou ZdeÀka Wirtha. Jeho rozsah je 403 stran,

Ústavu dûjin umûní AV âR, v. v. i., Praha v roce

text, kter ˘ následnû cel˘ zrevidovala podle rukopisu

byÈ zdaleka ne vÏdy zcela zaplnûn˘ch textem, a v sou-

Text Soupisu z druhé poloviny 20. let 20. sto-

a upravila podle zásad pro publikování historick˘ch

ãasnosti je rozdûlen do pûti svazkÛ. Jeho souãástí bo-

letí byl zhodnocen jako velmi cenn˘ pramen pro studium

pramenÛ. V této poslední fázi byla také v˘raznû roz‰í-

huÏel není obrazová pﬁíloha, ta v‰ak podle pﬁesn˘ch

zachování a uloÏení památek. Z tohoto dÛvodu byl ta-

ﬁena úvodní staÈ, jejíÏ první ãást je vûnována historii

odkazÛ v rukopisu bezesporu existovala. Text, jak i ná-

ké ediãnû zpracován a doplnûn dochovanou obrazo-

vzniku svazku a obsahuje medailony obou jeho auto-

zev napovídá, je psán nûmecky. Jeho autorem je v˘-

vou dokumentací, tvoﬁenou kresbami a plány, jejichÏ

rÛ. Do druhé ãásti je zaﬁazen formální a textov˘ rozbor

znamn˘ pr vorepublikov˘ památkáﬁ a historik umûní

autorem je Antonín Mar tínek, a fotografiemi Josefa

rukopisu a charakteristika obrazové dokumentace.

Karl Kühn, jehoÏ povaÏujeme za skuteãnû velmi reno-

Pírka. Editorka v pﬁedmluvû zachytila komplikovanou

Rukopis celé publikace pﬁijala k vydání ediãní rada

movaného a zku‰eného autora. Tomu odpovídá i od-

historii vzniku Soupisu zaãínající v roce 1897, kdy byl

AV âR. Zajistí finanãní stránku vydání soupisu, k nû-

borná úroveÀ rukopisu pﬁevy‰ující bezpochyby v‰ech-

okres pﬁidûlen Karlu Chytilovi, kter˘ ale pozdûji práci

muÏ dojde v prÛbûhu leto‰ního roku.

ny tﬁi doposud uvádûné nalezené nevydané soupisy.

27

2006.

nedokonãil a pﬁedal ji svému Ïáku Václavu Vendlovi.

Dal‰ím svazkem, kter˘ je nyní rozpracován, je sou-

Karl Kühn byl pÛvodním vzdûláním architekt, jiÏ v ob-

RovnûÏ do pﬁedmluvy editorka zahrnula textovou ana-

pis památek mûsta âeského Krumlova. Jeho zpraco-

dobí monarchie zaãal pracovat jako technick˘ konzer-

l˘zu a charakteristiku obrazové dokumentace.

vání bylo v roce 1897 zadáno historiku umûní a kon-

vátor praÏského památkového úﬁadu, v této své ãin-

V poﬁadí druh˘m svazkem, kter˘ Ústav dûjin umûní

zervátorovi pro oblast jiÏních âech Josefu Brani‰ovi,

nosti pokraãoval i po vzniku nové republiky. Do jeho

AV âR, v. v. i., Praha navrhuje k vydání z textÛ pÛvodnû

kter˘ ale práci z neznám˘ch dÛvodÛ nedokonãil. V ro-

kompetence patﬁily pﬁedev‰ím památky z regionÛ

urãen˘ch pro soupisov˘ projekt Archeologické komise,

ce 1911 byla o práci na soupisu památek Archeolo-

s pﬁevahou nûmeckého obyvatelstva. Pozdûji zaãal ta-

je Soupis památek historick˘ch a umûleck˘ch v poli-

gickou komisí poÏádána autorská dvojice Franti‰ek

ké pﬁedná‰et na praÏské a pak na brnûnské nûmecké

tickém okresu Ledeãském. Jeho autory jsou praÏsk˘

Mare‰ a Jan Sedláãek, známá svou dÛkladností

technice. Bûhem války se stal pﬁednostou brnûnské-

gymnaziální profesor kreslení a deskriptivní geometrie

a peãlivostí. Prokázali to na soupisu památek pro Tﬁe-

ho památkového úﬁadu a po slouãení památkov˘ch

Josef Soukup, kter˘ je podepsán jiÏ pod soupisy okre-

boÀsk˘ okres, kter ˘ vy‰el roku 1900.

Poãátek in-

úﬁadÛ v protektorátu byl postaven do ãela této institu-

sÛ Pelhﬁimova a Písku a jemuÏ mÛÏeme pﬁipsat umû-

ventarizace krumlovského okresu byl ale opoÏdûn,

ce. V roce 1934 Kühn publikoval soupis Libereckého

leckohistorické pasáÏe a kreslené plány objektÛ,

protoÏe oba autoﬁi stále je‰tû pracovali na soupisu

okresu.

a znalec místní historie, uãitel a pozdûji ﬁeditel obec-

památek pro Prachatick˘ okres, publikovan˘ roku

né ‰koly Jan Valcháﬁ, od nûhoÏ pocházejí historické

1913.

Od následujícího roku Franti‰ek Mare‰ a Jan

vlastních slov, napsan˘ch v úvodu, spadalo do období

úvody. Celkem 188 stran rukou psaného textu bylo

Sedláãek zapoãali soupis památek pro okres Krum-

1934–1938, následné doplÀování literatury, pramenÛ

z vût‰í ãásti autor y sestaveno v posledních letech

lovsk˘. PÛvodnû mûl, jako u vût‰iny jin˘ch okresÛ,

a poﬁizování obrazové dokumentace pokraãovalo aÏ do

pﬁed první svûtovou válkou, vzhledem k pﬁedãasnému

soupis tvoﬁit pouze jeden svazek. ProtoÏe se ale jed-

konce roku 1943. Rukopis v‰ak Kühn nepﬁipravoval

úmrtí Josefa Soukupa v roce 1915 v‰ak soupis nebyl

nalo o okres, v jehoÏ hranicích se nacházelo mnoho

pﬁímo pro Archeologickou komisi, ale pro instituci

dopracován do podoby, která by umoÏnila bezpro-

v˘znamn˘ch památkov˘ch objektÛ a jejich zpracování

sdruÏující sudetonûmecké vûdce a umûlce Deutschen

stﬁední publikování. Stav, v nûmÏ se zachoval dodnes,

do jednoho svazku by bylo nedostateãné a nároãné,

Gesellschaft der Wissenschaft und Künste in Prag,

museli redaktoﬁi soupisového projektu ve své dobû

poÏádali autoﬁi Archeologickou komisi o rozloÏení prá-

s níÏ komise na vydávání soupisÛ v nûmeck˘ch regio-

povaÏovat spí‰e za pﬁedbûÏn˘ koncept neÏ za publiko-

ce do dvou svazkÛ. Tento návrh komise pﬁijala v roce

nech spolupracovala. Libereck˘ soupis tak vy‰el pod

vateln˘ rukopis.

1916 a jiÏ v roce 1918 vy‰el Soupis památek ven-

hlaviãkou obou institucí. Po roce 1938 v‰ak Gesell-

S více neÏ stolet˘m odstupem od zahájení celého

30

kovského okresu,

31

29

ostatní ale zÛstalo rozpracová-

TûÏi‰tû práce na fr˘dlantském soupisu, podle jeho

schaft samozﬁejmû jiÏ poãítala s publikováním soupi-

projektu se v‰ak dnes jiÏ text i obrazová pﬁíloha stáva-

no. V‰e se zkomplikovalo náhl˘m úmr tím jednoho

jí cenn˘m historick˘m pramenem. Je tomu tak zejmé-

z autorÛ – po krátké nemoci v srpnu roku 1916 zem-

V souãasné dobû je ediãní zpracování textu v závûru

na v situaci, kdy stav nemovit˘ch a movit˘ch památek

ﬁel stavitel Jan Sedláãek. Stalo se tak velmi krátce

fáze pﬁepisu. Následující fáze budou bezesporu kom-

v podmínkách zásadních politick˘ch zvratÛ, jimiÏ âes-

pﬁed dokonãením svazku, kter ˘ obsahuje soupis zá-

plikovanûj‰í neÏ u prvních nalezen˘ch rukopisÛ. V prv-

koslovensko pro‰lo od roku 1938 a pﬁedev‰ím v po-

meck˘ch a mûstsk˘ch památek. Rukopis, respektive

ní ﬁadû je pﬁi jazykov˘ch úpravách bezpodmíneãnû nut-

váleãném období, doznal zásadních zmûn. V pﬁedklá-

strojopis byl redakci odeslán v ãer vnu roku 1919.

ná spolupráce s germanisty. Pro ãeské ãtenáﬁe by bylo

daném soupisu tak dokonce najdeme popis památek

Obsahuje pﬁibliÏnû 300 ne vÏdy plnû popsan˘ch

také jistû praktiãtûj‰í, aby publikace vy‰la dvojjazyãnû,

nûkolika obcí, jeÏ zcela zanikly v souvislosti se stavbou

stran. Rukopisu pﬁedchází úvod, následuje seznam

tedy i v ãeském pﬁekladu, jehoÏ poﬁízení je v‰ak fi-

vodní nádrÏe Îelivka. Rukopis je v souãasné dobû ulo-

vyobrazení, literatury a obrazov˘ch pﬁíloh. Pak násle-

Ïen v oddûlení evidence ústﬁedního pracovi‰tû Národ-

duje jiÏ samotn˘ text soupisu zaãínající popisem mûs-

ního památkového ústavu, kde jej v roce 1997 objevil

sÛ ve vlastní reÏii.

ta a pokraãující pﬁes charakteristiku kostela sv. Víta,

■ Poznámky

Záhy se vzhledem k jedineãnosti textu

klá‰ter klarisek a minoritÛ k drobnûj‰ím památkám,

27 Viz pozn. 23.

rozhodl publikovat ho, a za tím úãelem jej cel˘ pﬁepsal.

jako jsou jednotlivé mûstské domy, ka‰ny a morové

28 Viz pozn. 24.

V této formû byl rukopis v záﬁí 2003 dokonãen a po-

sloupy. V souãasnosti je tento strojopis v pr vní fázi

29 Franti‰ek MARE·, Jan SEDLÁâEK: Soupis památek

tom v letech 2006–2008 je‰tû nûkolikrát Janem Som-

ediãního zpracování – ve fázi pﬁepisu. Následovat bu-

historick˘ch a umûleck˘ch v království âeském od pravû-

merem aktualizován. Zrealizovat jeho vydání ve formû

de bûÏná ediãní práce – opatﬁení poznámkov˘m apa-

ku do poãátku XIX. století. IX. Politick˘ okres TﬁeboÀsk˘,

publikace se v‰ak ukázalo v této dobû v podmínkách

rátem a zpracování pﬁedmluvy –, která, jak by mûlo

Praha 1900.

Národního památkového ústavu jako znaãnû kompliko-

b˘t zvykem, bude vÏdy obsahovat historii vzniku sou-

30 Franti‰ek MARE·, Jan SEDLÁâEK: Soupis památek

vané. V roce 2007, po úspû‰ném vydání edice soupi-

pisu, medailony autorÛ, anal˘zu textu a popis stavu

historick˘ch a umûleck˘ch v království âeském od pravû-

su Pardubického okresu, se naskytla moÏnost navázat

a dochování obrazové dokumentace.

ku do poãátku XIX. století. XXXVIII. Politick˘ okres Pra-

28

Jan Sommer.

na nûj vydáním dal‰ích zachovan˘ch nepublikovan˘ch

Prozatím posledním pﬁipravovan˘m svazkem k vy-

rukopisÛ soupisÛ v nakladatelství Artefactum Ústavu

dání je Verzeichnis der kunstgeschichtliche und histo-

31 Franti‰ek MARE·, Jan SEDLÁâEK: Soupis památek

dûjin umûní AV âR, v. v. i., Praha. Tato idea byla pod-

rischen Denkmale im Landkreis Friedland. Fotokopie

historick˘ch a umûleck˘ch v království âeském od pravû-

poﬁena nálezem plánÛ a kreseb, které Josef Soukup

na stroji psaného rukopisu tohoto soupisu byla obje-

ku do poãátku XIX. století. XLI. Politick˘ okres âesko-

k textu soupisu pﬁipravil, ve sbírkách oddûlení doku-

vena v knihovnû Ústavu dûjin umûní AV âR, v. v. i., Pra-

krumlovsk˘ I. Okres, Praha 1913.

50

chatick˘, Praha 1913.
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nanãnû znaãnû nároãné. Proto si editorka zatím netroufá odhadnout termín dokonãení tohoto svazku.
V závûru je nutné podotknout, Ïe i kdyÏ – z rÛzn˘ch
dÛvodÛ – jde o nedokonãené soupisy, stávají se velmi
v˘znamn˘m informaãním pramenem pro studium dochování a pÛvodního uloÏení v‰ech dostupn˘ch movit˘ch a nemovit˘ch památek, zaznamenávajícím velmi
ãasto jejich dnes jiÏ pozmûnûn˘ stav.
Jana MARE·OVÁ

1

AÏ vydáme Soupis…
staveb vãetnû jejich datace, u mnoh˘ch také pokus
Osudy Soupisu památek historick˘ch a umûleck˘ch

o rekonstrukci. To se t˘kalo pﬁedev‰ím zbouran˘ch ob-

v politickém okresu PlzeÀském

jektÛ, napﬁíklad dominikánského klá‰tera. Pﬁi této prá-

Obr. 1. Ladislav Lábek ve své pracovnû v domû ã. p. 209 v dne‰ní Riegrovû ulici v Plzni, 1911. (Foto Archiv mûsta Plznû)

ci autoﬁi na‰li mnoho star˘ch plánÛ budov, které mûly

by je patrná velká nadûje na brzké vydání Soupisu, pro

Pﬁíprava a snahy o vydání Soupisu památek historic-

b˘t v Soupisu oti‰tûny. Úplnou novinkou v rámci sou-

nûjÏ jeho tvÛrci rezervovali v‰echny objevené novinky,

k˘ch a umûleck˘ch v politickém okresu PlzeÀském (dále

pisné literatur y mûl b˘t soupis mû‰Èansk˘ch domÛ

aby bylo dílo co nejpﬁínosnûj‰í. Perspektiva brzkého

jen Soupis) mají dlouhou a pohnutou historii. Jeho vypra-

a jejich podrobná charakteristika. AutorÛm se podaﬁilo

vydání se ale opût oddálila, protoÏe Hilbert nemûl je‰-

cováním byli Archeologickou komisí jiÏ pﬁi jejím vzniku po-

získat fotografie a plány zboﬁen˘ch staveb a s jejich po-

tû hotovou svou ãást textu a také Margold je‰tû praco-

vûﬁeni konzervátoﬁi a ﬁeditelé historického a umûlecko-

mocí a pomocí písemn˘ch archivních materiálÛ rekon-

val na kresbách nûkter˘ch staveb. Ukázalo se v‰ak, Ïe

prÛmyslového muzea Josef Strnad a Josef ·korpil.

struovat mnoho jiÏ zniãen˘ch domÛ. Dal‰í novinkou

Hilbert nemohl svou ãást dokonãit, neboÈ ãekal na ma-

Soupis v‰ak pod jejich vedením napsán nebyl. Práci na

v rámci soupisÛ bylo také zaﬁazení katalogu zaﬁízení do-

teriál o historii od Macháãka. Lábek byl Macháãkov˘m

nûm pﬁevzali v roce 1911 praÏ‰tí ãlenové Archeologické

mÛ a movit˘ch umûleck˘ch památek v majetku obce,

laxním pﬁístupem znaãnû rozãarován a v polovinû roku

komise, architekt Kamil Hilbert a historik umûní Zdenûk

‰kol, cechÛ i soukrom˘ch sbûratelÛ. V Soupisu mûly b˘t

1920 Wirthovi napsal, Ïe „v‰e ãeká na tûch nûkolik

Wirth. Za své spolupracovníky v Plzni si zvolili Fridolína

zahrnuty i sbírky UmûleckoprÛmyslového muzea, v˘-

such˘ch a zajisté jiÏ od jinud znám˘ch dat Macháãko-

Macháãka a Ladislava Lábka, ãetné ilustrace provádûl

hradnû v‰ak ty, které byly ãeské provenience. Nedílnou

v˘ch“, a vyjádﬁil obavu o uskuteãnûní vydání, jelikoÏ ce-

HilbertÛv spolupracovník a zároveÀ ãlen KrouÏku pﬁátel

souãástí Soupisu mûlo b˘t na ãtyﬁi sta ilustrací, bez nichÏ

ny tisku kaÏd˘m mûsícem v˘raznû stoupaly. Vydání

1

staroÏitností F. X. Margold. Práce byla rozdûlena tak, Ïe

2

5

6

Soupisu se stále oddalovalo, protoÏe jeho autoﬁi byli

by pouh˘ popis pﬁedmûtÛ a objektÛ ztrácel smysl.

Wirth byl metodikem a tvÛrcem celé koncepce Soupisu

Soupis mûl pro PlzeÀ zároveÀ pﬁedstavovat zcela zá-

zamûstnáni mnoha jin˘mi povinnostmi. Zvlá‰tû Wirth

a také vût‰iny kapitol, Hilbert zpracovával církevní stav-

sadní dílo, neboÈ souhrnná a tak dÛkladná umûlecko-

byl jako sekãní ‰éf ministerstva ‰kolství znaãnû vytí-

by a z veﬁejn˘ch budov radnici, Macháãek mûl podat sta-

historická topografie v Plzni neexistovala. Autoﬁi proto

Ïen, a proto se prací na plzeÀském Soupisu nemohl

vební v˘voj mûsta a archivní podklady k historii jednotli-

mûli úkol znaãnû ztíÏen nároãn˘mi archivními prÛzkumy.

tak intenzivnû zab˘vat. V obdobné situaci byl také Hil-

v˘ch budov. Lábek mûl na starosti uspoﬁádání

To byl dÛvod, proã intenzivní práce na Soupisu trvala

bert, jenÏ se plnû vûnoval dostavbû chrámu sv. Víta.

fotografického materiálu a koordinaci celého projektu

ãtyﬁi roky. Nemal˘m problémem byla také koordinace

Nová nadûje na vydání nastala v roce 1926, kdy

mezi plzeÀsk˘mi a praÏsk˘mi tvÛrci. Sklenûné negativy

v‰ech autorÛ, kteﬁí mûli rÛzné pracovní tempo. Vydání

Wir th s Lábkem podrobili nashromáÏdûn˘ materiál

pro Soupis poﬁizovali plzeÀsk˘ fotograf Josef Hanu‰

Soupisu zpoãátku vázlo hlavnû kvÛli Macháãkovi, práce

dal‰í revizi. Neustálá aktualizace Soupisu byla vynu-

a Antonín Pû‰ina ze ·tencova nakladatelství, kterému

na historickém v˘voji mûsta mu ‰la pomalu. V˘mluvné

cena dlouh˘mi pauzami, bûhem nichÏ se vÏdy umûlec-

bylo vydání svûﬁeno. ZároveÀ se Lábek zab˘val pﬁípra-

je sdûlení v dopisu z poãátku února 1914. Tehdy Lábek

k˘ fond Plznû znaãnû promûnil. Autoﬁi po celou dobu

vnou prací, vyhledáváním a shromaÏìováním obrazové-

Wirthovi napsal: „JelikoÏ jest Dr. Macháãek v roce

ho materiálu a zji‰Èováním nov˘ch pﬁedmûtÛ v církev-

1836, doufejme, Ïe to za tûch 14 let je‰tû dodûlá,“

ních, muzejních i soukrom˘ch sbírkách.

7

3

coÏ byla naráÏka na to, Ïe MacháãkÛv pﬁí-

■ Poznámky

PlzeÀsk˘ soupis památek mûl b˘t mezi ostatními do

spûvek mûl konãit rokem 1850. Pﬁesto se právû na po-

1 Ladislav Lábek (27. 1. 1882 – 26. 5. 1970) zaloÏil a ﬁí-

té doby vydan˘mi soupisy novinkou, a to pﬁedev‰ím

ãátku roku 1914 zdálo, Ïe k vydání Soupisu zb˘vá jen

dil Národopisné museum PlzeÀska, zab˘val se rovnûÏ pa-

svou propracovanou metodikou, ale i rozsahem. Mûl

krÛãek. Lábek proto poÏádal Wirtha, aby o chystaném

mátkovou péãí a kulturní historií regionu. Byl blízk˘m pﬁí-

pﬁedstavovat inventáﬁ ve‰kerého umûleckého majetku

díle napsal ãlánek do Vûstníku KrouÏku pﬁátel staroÏit-

telem ZdeÀka Wirtha.

v Plzni i pﬁilehlém okolí. Z územního hlediska byly do

ností. Ve tﬁetím ãísle pak skuteãnû vy‰el podrobn˘ ãlá-

2 Zdenûk WIRTH: Soupis památek mûsta Plznû, in: Vûst-

Soupisu prozíravû zahrnuty i okolní, do té doby samo-

nek o charakteru Soupisu s uji‰tûním, Ïe je jiÏ v ruko-

ník KrouÏku pﬁátel staroÏitností, I., ã. 3, s. 8–9.

statné vesnice, jeÏ se pozdûji staly souãástí Velké Plz-

pisu hotov a bude – za podpor y plzeÀské obce –

3 Archiv mûsta Plznû (AMP), fond Lábek Ladislav, kart.

nû (Bolevec, Doubravka, Ko‰utka, Lobzy, Nová Hospo-

koncem roku vydán. Do k˘Ïeného vydání v‰ak zasáh-

LP 383, inv. ã. 383/6, sloÏka leden–bﬁezen 1914, dopis

da, SkvrÀany). Z metodického hlediska postupovali

la první svûtová válka. Wirth i Lábek odjeli na frontu

L. Lábka Z. Wirthovi z 18. 2. 1914.

autoﬁi Soupisu od celkového pﬁehledu stavebního v˘-

a nakladatelská ãinnost tohoto druhu byla zastavena.

4 Z. WIRTH, cit. v pozn. 2.

4

voje mûsta, kter ˘ mûl b˘t zachycen jiÏ od poãátku

Za války do‰lo ke zniãení nebo ztrátû mnohého umû-

5 ÚDU AV âR, fond Zdenûk Wir th, kar t. W 145, sloÏka

14. století aÏ do roku 1850. Na základû archivních

leckého majetku Plznû, a tak po jejím skonãení bylo

1919–1920, dopisy L. Lábka Z. Wirthovi z ãervence aÏ

zpráv, literatury, dochovan˘ch plánÛ a vedut se autoﬁi

nutné cel˘ Soupis znovu projít a aktualizovat. Do revize

záﬁí 1919.

snaÏili zrekonstruovat pÛdor ys a obraz mûsta v rÛz-

se autoﬁi – pﬁedev‰ím Wirth s Lábkem – pustili s vel-

6 ÚDU AV âR, fond Zdenûk Wir th, kar t. W 145, sloÏka

n˘ch ãasov˘ch obdobích. Po stavebním v˘voji následo-

k˘m nad‰ením jiÏ v létû roku 1919. Wirth tehdy strávil

1919–1920, dopis L. Lábka Z. Wirthovi z 10. 6. 1920.

vala kapitola o veﬁejn˘ch budovách. Soupis oproti do-

ãást své dovolené v Plzni, kde s Lábkem na místû pra-

7 ÚDU AV âR, fond Zdenûk Wirth, kart. W-XIX/1-4, sloÏka

savadní literatuﬁe pﬁiná‰el také anal˘zy jednotliv˘ch

covali na revizi celého materiálu. V dopisech z této do-

PlzeÀ I, Z. Wirth, rukopis pﬁedmluvy k plzeÀskému Soupisu.
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praveno k tisku 90 sloupcÛ. Dal‰í práce znaãnû ztíÏily
zmûny politické situace. V roce 1939 si protektorátní

Práce na Umûleck˘ch
památkách âech

úﬁady vynutily omezení díla jen na oblast protektorátních âech, coÏ v‰ak autoﬁi nebyli ochotni pﬁipustit,
a tak radûji práci dobrovolnû zastavili.

2

Obr. 2. Titulní strana rukopisu Soupisu památek historick˘ch a umûleck˘ch v politickém okresu plzeÀském pﬁipravovaného od roku 1911, jenÏ nebyl nikdy vydán. Mezi
autory je ZdeÀkem Wirthem pﬁipsán i Ladislav Lábek.
(Reprofoto Jana Domanická)

10

Psal se rok 1960, kdyÏ mne dr. Viktor Kotrba –
a jsem mu za to dodnes vdûãen – vyzvedl ze suterénu,

Druhá svûtová válka tedy odsunula vydání jak „ães-

v nûmÏ jsem byl odsouzen k dokumentátorství, do

kého Dehia“, tak plzeÀského Soupisu. Po skonãení

druhého patra domu v Ha‰talské ulici, abych se

války bylo nutné provést v obou pﬁipravovan˘ch soupi-

úãastnil práce na Umûleck˘ch památkách âech. Pﬁed-

sech dal‰í aktualizaci, neboÈ v prÛbûhu války bylo

chozí „ãer ven˘“ soupis Wir thÛv z roku 1957 (o kte-

mnoho památek i umûleckého majetku zcela zniãeno

rém pí‰e dr. E. Poche v úvodu 1. svazku Umûleck˘ch

nebo rozkradeno. Po únorovém pﬁevratu byla navíc ce-

památek âech) mûl pochopitelnû nedostatkÛ spoustu

lá situace je‰tû komplikovanûj‰í, protoÏe ve‰keré vy-

– zakládal se pov˘tce na literatuﬁe. A my jsme se teì

dávání knih podléhalo nejrÛznûj‰ím ediãním komisím

mûli rozjet po âechách, v‰echno poznat z autopsie,

a cenzuﬁe. Tyto okolnosti práci na vydání znovu odda-

náleÏitû zhodnotit a seznamenat. Ná‰ sbor vedl

lovaly. Pro Lábka i Wir tha byl neutû‰en˘ stav jejich

dr. Kotrba, osobnost pozoruhodná – patﬁil k vûdcÛm,

mnohaletého úsilí velmi bolestn˘. Wirth ale stále vûﬁil

kteﬁí chápou umûlecké dílo jako problém, kter˘ je tﬁe-

ve vydání obou prací. V roce 1952 napsal Lábkovi, Ïe

ba osvûtlit a s náleÏit˘m pochopením ﬁe‰it. Z pracov-

svítá nadûje na dokonãení Umûleck˘ch památek

níkÛ oddûlení mûla uÏ tehdy pûkné jméno dodnes kve-

âech, jejichÏ vydání pﬁevzal Kabinet dûjin umûní pﬁi

toucí dr. A. Merhautová pro své studie o románské

novû zaloÏené âeskoslovenské akademii vûd a mûlo

architektuﬁe. Obdobnû byly ctûny (a nebudu dál uvá-

b˘t uskuteãnûno v roce 1953.

11

Do‰lo k nûmu v‰ak

aÏ v roce 1957.

dût akademické tituly) J. Krãálová a V. Mixová-NaÀková, pr vá pro své znalosti architektur y renesanãní

Lábek s Wirthem v 50. letech jako jedni z posled12

a druhá barokní. Pak tu byla moje spoluÏaãka J. Ho-

ve své korespondenci

ﬁej‰í, k níÏ se pﬁipojila záhy z Brna pﬁi‰ed‰í J. Vacková.

stále oÏivovali my‰lenku na jeho vydání. Za celou do-

V prÛbûhu práce se ujal vedení úkolu dotud perzekvo-

bu jeho pﬁípravy nevznikla v Plzni Ïádná práce, která

van˘ E. Poche, kdyÏ V. Kotrbu stále více absorbovala

v˘voj zaznamenávali, ale pak museli revidovat cel˘

by rozsahem a detailností svého zpracování mohla

ãinnost pro PraÏsk˘ hrad.

materiál, aby ãtenáﬁÛm podali skuteãnû souãasn˘ ob-

Soupisu konkurovat. V roce 1958 pﬁi‰el tehdy jiÏ osm-

¤editelem ústavu byl tehdy Vladimír Novotn˘, velk˘

raz. Po této aktualizaci nastala znovu del‰í pomlka

desátilet˘ Wir th s nov˘m plánem, jak jeho vydání

mnohoobroãník: vládl nadto Národní galerií a Památ-

a vydání se opût pﬁiblíÏilo v roce 1928. Tehdy byly

uskuteãnit. KvÛli obecné nechuti doby budovatelsk˘ch

kov˘m ústavem. K jeho necti – pí‰u to nerad, ale po

v‰echny ‰toãky s fotografiemi pﬁevezeny do Plznû, kde

50. let k církevním památkám navrhoval zpracování

pravdû – je tﬁeba ﬁíci, Ïe souãasnû s na‰ím soupisem

se mûl Soupis tisknout. Z jakého dÛvodu nakonec

a vydání jen star˘ch mû‰Èansk˘ch domÛ a veﬁejn˘ch

probíhal i soupis pro památkáﬁe, provádûn˘ nezﬁídka

k tisku nedo‰lo, se zatím nepodaﬁilo zjistit. Koncem

budov. Lábek se vzhledem k svému vûku (bylo mu teh-

osobami ménû kvalifikovan˘mi, kter˘ se tu‰ím stal zá-

roku 1930 napsal Hilber t Wir thovi, Ïe má jiÏ svou

dy 76 let) obával, Ïe je vyt˘ãen˘ rozsah práce pﬁíli‰

kladem pro dne‰ní Ústﬁední seznam kulturních pamá-

ãást textu zcela pﬁipravenu. Tentokrát se jiÏ touÏebnû

velk˘, a proto navrhoval omezit látku zprvu jen na do-

tek. Nûkterá památková stﬁediska – pozitivnû to vím

oãekávané vydání Soupisu zdálo na dosah ruky, av‰ak

my na námûstí.

Dokonce svitla nadûje na publiko-

o ãeskobudûjovickém – si aspoÀ ovûﬁila, co jsme se-

nastalá hospodáﬁská krize se projevila i v ediãním plá-

vání takové práce v Západoãeském krajském naklada-

psali my, a vloÏila to do svého elaborátu. V podstatû

nu soupisÛ, kter˘ byl znaãnû omezen. Autory to velmi

telství. Ani tato poslední ‰ance na vydání alespoÀ

v‰ak vznikl soupis dvojí a mne dodnes bere ãert, kdyÏ

zklamalo, ale stále doufali ve vydání, jak o tom svûdãí

omezené ãásti Soupisu se nenaplnila. Dﬁíve neÏ práci

se diskutuje o charakteru památky – zapsat? neza-

následující úryvek z Lábkova dopisu Wirthovi: „Budu

staãili dokonãit, Zdenûk Wirth zemﬁel. Rozpracovan˘

psat? chránit? nechránit? – kterou jsme sice zaﬁadili

nyní trpûlivûj‰ím, snad bude míti i plzeÀsk˘ Soupis

Soupis je v souãasné dobû v rukopise uloÏen v pozÛ-

do Umûleck˘ch památek âech, ale v Ústﬁedním se-

jednou konec … Pﬁedce mnû jen mrzí, Ïe Soupis ne-

stalosti ZdeÀka Wirtha v Ústavu dûjin umûní Akade-

znamu uvedena není.

vy‰el dﬁíve. Ale jinak nám to bude i ku prospûchu a tû-

mie vûd âeské republiky a ãeká na své dal‰í vyuÏití.

8

‰ím se, jak to je‰tû nacpeme a vybrousíme.“

ních Ïijících autorÛ Soupisu
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9

V téÏe dobû se objevuje snaha vydat alespoÀ ome-

Na‰e závidûníhodná práce mûla i svá úskalí. Pr v¨

ním byly ‰ibeniãní lhÛty – na objíÏdûní okresu (âechy

Jana DOMANICKÁ

jich tehdy mûly pﬁes sto) byl urãen pouh˘ mûsíc. Druhé

zen˘ soupis památek dle vzoru nûmeckého umûlecké-

pﬁedstavovala doprava – ústavní auto se pÛjãovalo v˘-

ho prÛvodce Handbuch der deutschen Kunstdenk-

jimeãnû, v podstatû pouze na fotografování, a cesta

mäler, známého spí‰e podle jména svého autora jako

■ Poznámky

do zapadl˘ch vsí byla obtíÏná, nezﬁídka pû‰ky ãi sto-

„Dehio“. Vydání i pﬁíprava se jevily reálnûj‰í, neboÈ byl

8 ÚDU AV âR, fond Zdenûk Wir th, kar t. W 146, sloÏka

pem. Tak na Jindﬁichohradecku jsem jezdil s ﬁezníkem,

oproti Soupisu ménû podrobn˘. Navíc nepotﬁeboval

1927–1930, dopis L. Lábka Z. Wirthovi z 16. 1. 1928.

rozváÏejícím po vsích maso. KdyÏ se dovûdûl, jak˘

tolik fotografií, jejichÏ v˘roba a tisk kaÏdou knihu znaã-

9 ÚDU AV âR, fond Zdenûk Wir th, kar t. W 146, sloÏka

mám plat, rozhodl, abych toho nechal a ‰el k nûmu:

nû prodraÏovaly. Umûlecké památky âech, jak byla

1931–1935, dopis L. Lábka Z. Wirthovi z 1. 9. 1931.

„Budete mít z fleku dvakrát tolik!“ Po nûjakém ãase

ãeská verze Dehia nazvána, zahrnovaly celé âechy

10 In: Umûlecké památky âech (ed. Zdenûk WIRTH), Na-

jsme si podstatnû polep‰ili – byly pro nás zakoupeny

a na jejich pﬁípravû se podílelo velké mnoÏství autorÛ

kladatelství âeskoslovenské akademie vûd, Praha 1957,

pion˘r y. (Pro nepamûtníky doplním, Ïe se jednalo

v ãele s Emanuelem Pochem, kter ˘ mûl cel˘ projekt

s. 6–7.

o maliãké motorky, ideální pro cesty na krátké vzdále-

za‰tiÈovat. Lábek v záleÏitosti figuroval dost v˘znam-

11 AMP, fond Lábek Ladislav, kar t. LP 385, sloÏka

nosti, pomûrnû spolehlivé, neboÈ pﬁeÏily i na‰i na-

nû, neboÈ pﬁipravoval nejen plzeÀská hesla, ale byl zá-

1949–1961, dopis Z. Wirtha L. Lábkovi z 13. 7. 1952.

prostou technickou negramotnost.)

roveÀ povûﬁen vydáním celého díla v nakladatelství

12 K. Hilber t zemﬁel pﬁed druhou svûtovou válkou

své sestr y, M. Lábkové. Rukopis celého díla byl do-

a F. Macháãek v roce 1954.

volali fotografové, aby zdokumentovali nejdÛleÏitûj‰í

konãen teprve v roce 1937 a v polovinû roku odevz-

13 ÚDU AV âR, fond Zdenûk Wirth, kart. W 146, sloÏka

objevy. Krom tehdy uÏ slavného Miloslava Háka to byl

dán do tiskárny. Do konce roku 1938 bylo úplnû pﬁi-

1951–1960, dopis L. Lábka Z. Wirthovi z 7. 1. 1958.

nedávno zesnul˘ Jiﬁí Hampl a mladí Prokop Paul, Fran-
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ti‰ek Krejãí a TaÈána Billerová. V‰ichni si pro svou

Sui generis byly dobrodruÏné i archivní re‰er‰e.

obûtavost zaslouÏí pûknou vzpomínku. Malér byl

Pod Orlick˘mi horami byli je‰tû písmáci, uchovávající

ov‰em v tom, Ïe auto se s velk˘m úsilím získalo maxi-

vlastní kroniky obcí. Pamûtní knihy far byly uÏ vût‰i-

Práce na Soupisu byla v podstatû hotova koncem

málnû na pár dní a tehdej‰í obrovské fotoaparáty sice

nou soustﬁedûny v okresních archivech, ale zdaleka

60. let. Pak následovaly drobné úpravy vrchnostenské

poﬁídily snímky skvûlé, ale vûru ve velmi omezeném

je‰tû ne vyãerpány. A posléze jsem jako vÛbec první

(svûtské památky musely mít pﬁednost pﬁed církevní-

poãtu. Kdybychom tehdy mûli dne‰ní pﬁístroje, mohli

laick˘ badatel mohl vstoupit do konzistorního archivu

mi) a velká práce redakãní. Tu je tﬁeba vzpomenout

jsme sestavit aspoÀ pﬁehled toho, co pak bylo po re-

v Hradci Králové, v jehoÏ neuspoﬁádan˘ch balících

neskuteãné píle J. Krãálové, která ji provádûla nezﬁíd-

voluci rozkradeno. A je‰tû k ztrátám po roce 1989:

(dnes uÏ evidovan˘ch ve Státním oblastním archivu

ka na nemocniãním lÛÏku (cel˘ Ïivot trpûla tûÏkou

sám jsem vyslechl absurdní pﬁipomínku, Ïe hvûzdiãky

v Zámrsku) jsem na‰el skvûl˘ materiál pro studie

bronchitidou). Definitivní úpravu textu pak provedl

se k v˘znamn˘m dílÛm do textu dávaly proto, aby po

o opoãenské rebelii roku 1732 a novobydÏovské Ïi-

E. Poche, nûkdy snad pﬁíli‰ radikálnû.

pÛlstoletí zlodûji snáze poznali, co krást. Tu je tﬁeba

dovské sektû v polovinû 18. století. (S obdivem tu

Zb˘vá pláã Jeremiá‰Ûv. UÏ pﬁi samém poãátku Sou-

jednoznaãnû konstatovat, Ïe zapsání tehdy znamena-

musím pﬁipomenout obdobnou dne‰ní práci P. Za-

pisu jsem pocítil stra‰né ohroÏení na‰ich památek

lo také záchranu památky. Kostelní krádeÏe za onûch

hradníka pro mariánské a trojiãní sloupy, uÏ desetiletí

v budoucnosti. Kostely bez knûÏí, ale hlavnû bez vûﬁí-

ãasÛ byly naprostou v˘jimkou – vzpomínám si, jakou

publikované autorsk˘m kolektivem pod vedením

cích, dezorganizace sídli‰tních center, civilizace nad

aféru vyvolala loupeÏ gotické ﬁezby Panny Marie

V. Nejedlého.)

ãlovûkem. Z úst Z. Wirtha jsem vyslechl, jak jsme po

v Rychnovû nad KnûÏnou.

cepci její existence. Koncepci humanistickou, od níÏ
jsme ostatnû dnes je‰tû vzdálenûj‰í.

Sem patﬁí i vzpomínka na lidi onoho ãasu, pﬁede-

válce posílali celé vlaky staroÏitného nábytku do

Soupis památek byl dobrodruÏstvím poznávání.

v‰ím na knûÏí. Teprve se vzpamatovávali z tvrd˘ch re-

Nûmecka, odkud – mnohonásobnû pﬁeplacen – se

U okresÛ – byla jich skoro polovina –, které uÏ mûly

presí 50. let, pﬁesto v‰ak imponovali vzdûláním i u‰lech-

plavil do JiÏní Ameriky. „A kdybychom to aspoÀ umûli

svÛj svazek z ãasÛ nûkdej‰í âeské akademie, spoãí-

tilostí svého stavu. Hluboce jsem si váÏil patera Jose-

prodat,“ postûÏoval si star ˘ pán. Byl jsem pﬁítomen

vala práce pﬁedev‰ím ve zhodnocení barokních pamá-

fa Poula, oním ãasem administrátora v Nymburce.

delimitaci zámeckého zaﬁízení, kdy dr. Novotn˘ rozho-

tek, které je‰tû po roce 1900 byly ãasto uvádûny jako

Kdysi to byla v˘razná osobnost brnûnská, zpovûdník

doval naprosto nekompetentnû, co ponechat a co po-

„copové, bezcenné“. Pravé dobrodruÏství zaãínalo

Bohdana Chudoby, rektor semináﬁe, pak vûzeÀ muãe-

hltí antikvy. Rakousk˘ kolega mi pak radostnû vyprá-

u okresÛ, jejichÏ památky nebyly podchyceny vÛbec.

n˘ elektrick˘m proudem. Milovník památek, které se

vûl, Ïe jeho luxusní vÛz je vlastnû dárkem z Prahy.

Ze ‰koly jsem pro praxi neumûl nic a dodnes sly‰ím

mnou objíÏdûl také na pion˘ru, archivní badatel (ná‰

V antikvariátu u Karlova mostu – prodával tam tehdy

hlubok˘ alt Vûry NaÀkové, která mi na dotaz, jak˘ Ïe je

spoleãn˘ ãlánek o Katterbauerech vy‰el v Umûní)

hrabû Schönborn – koupil grafiku, legálnû vyvezl a ve

vlastnû rozdíl mezi pilastrem a lisénou, odpovídá: „Ty

a nadev‰e ãist˘ ãlovûk, posléze opût rektor litomûﬁic-

Vídni prodal; auto reprezentovalo rozdíl obou cen.

si dûlá‰ legraci, Ivoune.“ Ale mlad˘ ãlovûk se otrká

kého semináﬁe. Ale vzpomenu i pana dûkana Moláãka

Plenûní po roce 1989 máme na svûdomí v‰ichni.

rychle, zvlá‰È kdyÏ na nûj pokﬁikuje génius regionálních

v LuÏci nad Cidlinou, kter˘ se poãátkem 20. let vzbou-

Vzpomínám, jak mne hned pﬁi zaãátku revoluce která-

celkÛ. Tak bylo záhy jasné, Ïe v˘chodní âechy jsou tak-

ﬁil proti hradeckému biskupu. Vidûl v‰ak, „Ïe je to

si novináﬁka obvinila z hysterie, kdyÏ jsem srovnával

ﬁka homogenní barokní enklávou ÏákÛ Dientzenhofero-

marnost“, navrátil se a mnû pﬁesto laskavû povûdûl,

nov˘ stav se ‰védsk˘m vpádem. Hysterizoval jsem

v˘ch, Santiniho a Braunov˘ch. Bylo tak moÏno postih-

Ïe „dobrá Ïena je BoÏí poÏehnání“. Z dal‰ích bych pﬁi-

málo. Jako dokonale nevzdûlané se ukázalo minister-

nout oeuvre Fr. Kernera, D. T. Morazziho i Ignáce

pomnûl skvûlého klavíristu P. Plotûného v Hoﬁicích

stvo vnitra. Jan Ruml si nûkde pﬁeãetl, „Ïe jen nûkterá

Rohrbacha. (Ke cti E. Pocheho rád pﬁipomenu, Ïe pﬁijal

v Podkrkono‰í, v˘teãného kazatele pohledského

z na‰ich památek je pÛvodní. Vût‰inou byly získány

rozboﬁení svého je‰tû pﬁedváleãného v˘kladu o dílu Pa-

a havlíãkobrodského P. Nûmeãka, pana vikáﬁe v âer-

rÛzn˘mi druhy loupeÏí“. TakÏe se vlastnû nic nestalo

cákÛ pﬁejnû; ostatnû dál rozvíjí poznání zdej‰í plastiky

novicích, slavného ãarodûje Thomaidese v KynÏvartu,

a „díky Interpolu se podaﬁí nûkterou tu památku do-

Martin Pavlíãek sv˘m Severinem Tischlerem.) Naopak

monumentálního P. Halíka v Klá‰terci nad Orlicí, kter˘

hledat, napﬁíklad na aukcích“. (Dnes ãtu v novinách,

gotická malba i plastika se v regionu objevily jen doce-

byl pﬁesvûdãen, Ïe letopoãet 457, namalovan˘ ve

Ïe ministerstvo kultury platí kaÏdoroãnû do pÛl milio-

la v˘jimeãnû. Vzpomenu destiãky s Madonou v Boro-

zdej‰ím kostele, vskutku udává datum jeho vzniku,

nu právníkÛm, kteﬁí jednají o návratu ukraden˘ch pﬁed-

hrádku (dnes ztracené), datované verso rokem 1430

posléze dobﬁenického P. Jana Pazderu, kter˘ mi v tûÏ-

mûtÛ ze zahraniãí!) Ministﬁi kultury – vesmûs bez vzta-

a tehdy je‰tû chránûné barokní stﬁíbrnou ﬁízou, patrnû

kostech oãní nemoci poskytl ubytování na své faﬁe,

hu k minulosti – projevili stejnû vzácnou indolenci,

importu KolovratÛ. Ze svatovítského oltáﬁe se tu za-

a tak bych mohl ve stavbû pomníkÛ pokraãovat.

církev neschopnost a památkáﬁi nemohoucnost. V do-

1

chovala pozdnû gotická Madona, pÛvodnû umístûná

Naopak funkcionáﬁi lidosprávy za mnoho nestáli.

bû internetu se jistû ãasem s mal˘m dílem ukradené-

na Kohlovû ranû barokním oltáﬁi v zámecké kapli v Bar-

Pro vût‰inu z nich byly památky zátûÏí, nota bene ideo-

ho inventáﬁe znovu setkáme, restitutio ad integrum

chovû (dnes opût zbaveném soch) a vskutku jen pár

vû podezﬁelou z barokního tmáﬁství. Solí památkové

moÏné nebude. Mementem proto zÛstává: chránit, co

dal‰ích cimelií. (Pozdnû gotická deska s Posledním

zemû byli, a doufám, Ïe i zÛstali, místní nad‰enci –

zbylo a – nebude vÏdycky ekonomická krize – vytvoﬁit

soudem z Klá‰terce nad Orlicí, kterou kolem roku

uãitelé, gymnaziální profesoﬁi, muzejníci i laici, klasic-

aspoÀ monumentální vizi tours de Bohemia – od zám-

1900 získal slavn˘ chirurg E. Albert, by se mûla obje-

ky reprezentovaní bratr y Kamar ˘ty, takto poÏárníky,

ku k zámku (bezmála kaÏdá ves má svÛj a jistû v kaÏ-

vit nûkde v Rakousku.)

kteﬁí pak i vydali soupis nápisÛ kolínské katedrály.

dém z nich se najde lÛÏko, v nûmÏ spali kdyÏ ne Marie

Naopak gotick˘m rájem byly jihov˘chodní âechy,

Soupis okouzloval i souladem památek s krajinou.

Terezie, tak aspoÀ pandur Trenck), od kostela ke klá‰-

kde dlouhá ﬁada ﬁezeb z 15., ale i 14. století pﬁeÏila

Kﬁehkou sliãnost vr‰kÛ kolem Jiãína pointovaly ‰likov-

teru, od hor k vodám. AÈ ten kapitalismus aspoÀ k nû-

drancování kostelÛ vídeÀsk˘mi staroÏitníky. Madony

ské kaple od Matheyho i Santiniho. Stále je‰tû se utá-

ãemu je.

i svûtci se potulovali po návesních kapliãkách, po pÛ-

pûly v duchovém temnu Modlivé doly bratﬁí a zázraky

dách far i zatarasen˘ch v˘klencích mûstsk˘ch domÛ.

slibovalo údolí Josafat na Pelhﬁimovsku. Souãasnû by-

Tak mi utkvûl v pamûti kostel v Dlouhé Vsi u Havlíãko-

lo v‰ak aÏ krutû zﬁetelné, Ïe je to krajina mizející. Sce-

■ Poznámky

va Brodu, jehoÏ barokní hlavní oltáﬁ stﬁeÏily dvû pozd-

lovaly se plochy polí a zaãala scházet voda – prameny

1 Jana KLUSÁKOVÁ: Jan Ruml, Nadoraz, Praha 1998,

nû gotické svûtice, ve v˘klenku zdi záﬁila parléﬁovská

z celého Kokoﬁínska byly odvedeny ke Kladnu. V tom

s. 156–157.

kamenná pieta zcela neznámého typu (publikoval ji

smutku jsem napsal snad docela hezk˘ ãlánek Zelená

pak prof. Kutal na kongresu v Bonnu) a za presbytá-

zemû ãeská (nebyl oti‰tûn), konãící slovy „jsme po-

ﬁem v trávû se krãila miniaturní, nejv˘‰ 20 cm vysoká

slední, kteﬁí ji vidíme“. V 60. letech je‰tû bylo moÏné

pozdnû gotická pietka, celá nasáklá de‰Èovou vodou.

krajinu zachránit, roku 1967 je‰tû byla nadûje na za-

Bojím se zeptat, co se s nimi stalo.

chování Mostu. Ale to pﬁedpokládalo docela jinou kon-
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Umûlecké památky Moravy
a Slezska a problematika
tradiãního pojetí soupisÛ

Emanuel Poche v úvodu k 1. svazku UPâ napsal:
„Soupisy umûleck˘ch památek patﬁí vedle korpusÛ, to
je vûdecky utﬁídûn˘ch, popsan˘ch, v‰estrannû dokumentovan˘ch a dopodrobna vyãerpávajících umûlecko-

Obr. 1. Pﬁibyslavice (okres Tﬁebíã), soubor kostelÛ sv. Anny
(pÛvodnû Panny Marie), kolem poloviny 12. století,
a poutního kostela Narození Panny Marie, 1744 (1740?)–
1766 (1769?), podle vlastního projektu(?) realizoval Wolfgang Filser dvojvûÏí, 1936, projekt Kamil Hilbert. (Foto
Bohumil Samek, 2008)
Obr. 2. Olomouc, kostel sv. Moﬁice, klenba západního
pole hlavní lodi, po roce 1500(?). (Foto Bohumil Samek,
2008)

Práce na pováleãn˘ch ãesk˘ch soupisech byla zahá-

historick˘ch svodÛ o objektech urãitého oboru v˘tvar-

jena roku 1953, na podstatnû roz‰íﬁeném projektu pak

né minulosti, a vedle podrobnû zpracovan˘ch katalogÛ

roku 1960. Od doby, kdy se naskytla moÏnost realiza-

sbírkov˘ch fondÛ v umûleck˘ch muzeích, zámcích ãi

ce projektu i na moravsko-slezském teritoriu (1979),

soukrom˘ch sbírkách, k základní literatuﬁe potﬁebné

uplynula notná ﬁádka let. Poznání umûleckého fondu

pro umûleckohistorické studium.“ SoupisÛm tak pﬁi-

zemû mezitím v˘raznû pokroãilo a kromû ãetn˘ch od-

soudil v podstatû pouze omezené informativní poslání

born˘ch studií vznikl také napﬁíklad pomûrnû spolehli-

jakéhosi doplÀku onûch korpusÛ a katalogÛ. V tomto

v˘ státní seznam památek, pﬁedstavující dÛleÏitou

smûru pochopitelnû moje schéma Pocheho pﬁedstavy

Poche deklaroval UPâ jako základní odbornou pﬁí-

vstupní informaci. To mne jiÏ tehdy vedlo k zamy‰lení

v nûkolika smûrech pﬁekroãilo. Nikoliv ov‰em nahodi-

ruãku potﬁebnou pro umûleckohistorické studium, pﬁí-

nad metodikou dal‰ího postupu. A potﬁebu aktualizace

le, n˘brÏ zámûrnû. Jednak kvÛli onûm státním sezna-

ruãku slouÏící specialistÛm z oboru umûlecké historie,

úvah veden˘ch tímto smûrem spatﬁuji i dnes.

mÛm (ale také kvÛli jejich kolísavé odborné hodnotû),

která v‰ak také poskytne pouãení státní administrati-

jednak kvÛli zcela neuspokojivé úrovni poznání památ-

vû a informaci laick˘m zájemcÛm o historii a podobû

kového fondu moravského a slezského území.

umûleck˘ch památek v‰eho druhu. Tedy informaãní

ProtoÏe Umûlecké památky Moravy a Slezska (dále
jen UPMS) mûly i formálnû navázat na Umûlecké památky âech (dále jen UPâ), precizoval jsem „morav-

OpusÈme nyní zpûtn˘ pohled a vraÈme se k Poche-

pramen, z nûjÏ kaÏd˘ bude ãerpat podle své potﬁeby

ské“ schéma podle jejich vzoru, ov‰em s ambicí pﬁi-

ho devize o natrvalo vyﬁe‰ené otázce soupisu umûlec-

a vlastního uváÏení. Tato pﬁedstava o univerzálním po-

dat nûco navíc. Roz‰íﬁil jsem je o novû strukturované

k˘ch památek. Zde je pﬁedev‰ím nutno podotknout, Ïe

slání soupisu mûla ve své dobû nepochybnû plné

úvodní odstavce (urbanismus, historie), vloÏil údaje

sám pojem „tradiãní pojetí“ je ponûkud zavádûjící, uÏ

oprávnûní. Má v‰ak tento pohled místo i dnes, v dobû

z oblasti heraldiky, sfragistiky, numismatiky a místní-

proto, Ïe onûch „pojetí“ je více a pﬁípad od pﬁípadu se

oproti dﬁívûj‰ku nesrovnatelnû rozvinutûj‰ích infor-

ho umûleckého Ïivota (umûlecké spolky a instituce),

li‰í; realizované soupisy mají i svou metodikou hybrid-

maãních moÏností poskytovan˘ch jak v klasické papí-

k jednotliv˘m heslÛm (lokalitám) pﬁidal pﬁíslu‰nou bib-

ní povahu. Ostatnû Poche na tuto skuteãnost ve svém

rové podobû, tak v neb˘valé podobû elektronické?

liografii od roku 1945. O tom podrobnûji v pﬁedmluvû

vstupním v˘kladu zﬁetelnû poukázal; k jeho v˘ãtu rÛz-

Kromû toho si dovoluji oprá‰it starou pravdu: co slou-

k prvnímu moravsko-slezskému svazku (1996).

n˘ch typÛ zpracování bychom ov‰em dnes mohli pﬁi-

Ïí v‰em, neslouÏí nikomu – dodal bych: k plné spoko-

SvÛj postup jsem se snaÏil konzultovat v odbor-

spût dal‰ími variantami. Ve v‰ech pﬁípadech se soupi-

jenosti. Prozkoumejme tedy postupnû stávající ães-

n˘ch kruzích (nejpodrobnûji se jím zab˘val PhDr. Jaro-

sy sice váÏou na urãité území nebo místo, li‰í se v‰ak

kou a moravsko-slezskou soupisovou edici:

slav PetrÛ) a schéma jsem pﬁedloÏil také PhDr. Ema-

rozsahem a hloubkou v˘kladu, hloubkou vyãerpání té-

nuelovi Pochemu, DrSc., vûdeckému redaktorovi

matu i dokumentaãním vybavením publikací. Plnû hod-

UPâ. Ten mÛj v˘tvor striktnû odmítl s tím, Ïe „není se

notn˘m soupisem totiÏ mÛÏe b˘t pouh˘ evidenãní se-

Tuto funkci jsou obû soupisové ﬁady schopny více-

o ãem bavit, pﬁece víme, jak mají soupisy vypadat“.

znam umûleck˘ch v˘tvorÛ stejnû jako soupis na úrovni

ménû plnit, jako vstupní orientaãní pomÛcka nepo-

a/ Soupisy slouÏí specialistÛm z oboru umûlecké
historie

Není se opravdu o ãem bavit? V dobû, kdy byla ta-

podrobného katalogového hesla tematického korpusu

chybnû vyhovují. Lze je vylep‰it? Mûla by pﬁípadná no-

to slova vyﬁãena, pr vní dva ãeské svazky leÏely tehdy

vyuÏívajícího v‰ech dostupn˘ch pramenÛ poznání. Nû-

vá edice mít rozsáhlej‰í obrazovou a v˘kresovou

jiÏ na stole a na jiné (napﬁíklad hlub‰í) uchopení té-

kdej‰í Pocheho „není se o ãem bavit“ smûﬁovalo tedy

dokumentaci, podrobnûj‰í, anebo snad struãnûj‰í po-

matu nebylo ani pomy‰lení, tomu snad tak opravdu

pouze k takovému pojetí, na nûmÏ byly zaloÏeny UPâ.

pis? Jsem pﬁesvûdãen, Ïe v˘bûr ilustrací se zvlá‰tû od

bylo. Lze v‰ak s takov˘mto v˘rokem souhlasit

S aktuální otázkou o budoucnosti soupisu ãi soupi-

2. svazku UPMS dostal na témûﬁ optimální úroveÀ; v˘-

i dnes, kdy UPâ uÏ pﬁed lety zahrnuly celé území,

sÛ je proto zapotﬁebí obrátit se jin˘m smûrem, aniÏ by

bûrovû postihuje v‰e podstatné z hlediska kvality

práce na památkách Prahy se ch˘lí ke konci a Mora-

s ní ov‰em souvisel samozﬁejm˘ poÏadavek na dokon-

a umûlecké závaÏnosti pojednávan˘ch dûl. V˘kresová

va pﬁekonala svoje uzlové body reprezentované Br-

ãení stávajícího projektu. Tato otázka by pak mûla mít

dokumentace se sice rozrostla na nejvy‰‰í moÏnou

nem spolu s Olomoucí, Opavou a Ostravou, zpraco-

strukturovanou odpovûì, která by obsahovala zdÛvod-

míru, omezena finanãními moÏnostmi zÛstává v‰ak

van˘mi pro tﬁetí svazek UPMS? Soudím, Ïe je tomu

nûn˘ v˘klad vycházející z jasné pﬁedstavy, komu, re-

neúplná, neboÈ je stále závislá na podkladech vznik-

pﬁesnû naopak.

spektive ãemu má v˘sledn˘ produkt slouÏit.

l˘ch k jin˘m úãelÛm a na jejich kvalitû, na níÏ také zá-
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visí moÏnost pﬁepracování do publikovatelné podoby.

seznam kulturních památek deklarovan˘ sice jako in-

s podstatnû omezenou deskriptivní sloÏkou, soustﬁe-

V kaÏdém pﬁípadû v‰ak má pouze orientaãní charak-

formativní, poskytující v‰ak základní údaje o objektu –

dûné v‰ak na samotné reálie a vybavené mnohostran-

ter; kótovan˘ stavební plán potﬁebn˘ pro analytické

a ono pro v˘kon státní administrativy podstatné: ob-

n˘mi rejstﬁíky. Ty by v‰em mohly zcela odpadnout, po-

postiÏení stavby nahradit nemÛÏe.

jekt je, nebo není státnû uznanou kulturní památkou.

kud by papírovou formu nahradilo elektronické

A co text? Pokud jde o popisnou sloÏku, pak se

Webmaster památkáﬁského por tálu http://monum-

médium. Takováto revize by také umoÏnila v‰estran-

UPMS s ohledem na pﬁib˘vající ilustrace snaÏily ome-

net.npu.cz/pamfond/hledani.php nebo zadavatel pro-

nou aktualizaci a implantaci nejnovûj‰ích poznatkÛ.

zit ji na vystiÏení pouze podstatn˘ch, objektivních

jektu sice neh˘ﬁil kreativitou, takÏe napﬁíklad pokud

Vyvstává ov‰em otázka, kdo, jaká instituce by se mû-

vlastností díla, aby se vyhnuly jeho dojmové sloÏce.

se netrefíte do podoby názvu památky uvedeného

la takového úkolu ujmout, neboÈ by uÏ ne‰lo o dílo zá-

V tomto smûru totiÏ pokládám pﬁípadn˘ slovní rozvoj

v seznamu, jste pokáráni za chybu a nedozvíte se nic;

kladního v˘zkumu.

za nadbyteãné pl˘tvání místem. Naopak dÛraz je tu

to je ale vûc technická a snad bude v budoucnu na-

kladen na informaci o ãasovém a autorském urãení dí-

pravena.

Jsem toho názoru, Ïe odsunutí stávající koncepce
soupisÛ by posléze akademické obci velice prospûlo:

la pﬁesn˘m pﬁepisem pﬁípadn˘ch signatur, nápisÛ ob-

Rezolutum: Soupisy nabízejí státní administrativû

uvolnila by si totiÏ ruce pro dramaticky chybûjící tema-

sahujících jméno autora, nápisÛ skr ˘vajících dobu

jak˘si individuální nadstandard, nepominutelnou pﬁí-

tické korpusy a vûdecké katalogy sbírek, na nichÏ by

vzniku díla, pﬁípadnû vyjadﬁujících dal‰í podstatné

ruãkou pro ni nejsou.

se samozﬁejmû podílely také instituce tyto sbírky spra-

okolnosti s tím související. Pokud jsem povaÏoval za

c/ Soupisy poskytují informaci laick˘m zájemcÛm

vující a vesmûs disponující speciálnû zamûﬁen˘mi si-

nutné (kupﬁíkladu v pﬁípadû odborné veﬁejnosti dosud

o historii a podobû umûleck˘ch památek v‰eho druhu

lami. A to se net˘ká pouze galerií, muzeí, knihoven

neznám˘ch skuteãností), je tu odkaz na pÛvod, odkud

RovnûÏ v tomto smûru mohou soupisy v podobû

a archivÛ (tam by ‰lo pﬁedev‰ím o edice pramenÛ), ale

byl uveden˘ údaj ãerpán (písemn˘ pramen, ústní sdû-

uplatnûné v projektu UPâ a UPMS sehrát v˘znamnou

vrchovatou mûrou také památkové péãe, aÈ uÏ bude

lení se jménem pÛvodce); pﬁipojen˘ dovûtek „pﬁipsá-

pozitivní roli. Ta v‰ak závisí na individuálním zájmu laic-

správa státních hradÛ a zámkÛ organizovaná jakkoliv.

no“ vyjadﬁuje urãitou labilitu úsudku, nejistotu pak

kého zájemce, na rozsahu jeho poÏadavku. MnoÏství

Nevím, Ïe by nûkter ˘ ze zámeck˘ch fondÛ byl zpﬁí-

slova asi, pravdûpodobnû, patrnû, snad. Onûmi pﬁi-

nabízen˘ch informací mÛÏe b˘t pro nûj stejnû tak ne-

stupnûn vûdeck˘m katalogem.

znan˘mi nejistotami se UPMS pﬁihla‰ují k my‰lence

dostateãné jako pﬁebyteãné. Pokud jde o v‰eobecnû

A památkové péãi v této souvislosti nabízím navíc

Vladimíra Holana rozvedené Tomá‰em Halíkem „Co je

spoleãenskou objednávku, pak souãasná kulturní

zámûr, o nûmÏ jsem pﬁed ‰esti roky psal v PrÛzkumech

bez chvûní, není pevné“ a naznaãují alespoÀ moÏn˘

publicistika, podnûcovaná neustál˘m rozvojem lokální

památek a kter˘ bez odezvy zapadl. Jde o obdobu Pﬁe-

smûr dal‰ího bádání.

romantiky, produkuje bezpoãet vlastivûdn˘ch mono-

hledÛ v˘zkumÛ vydávan˘ch Archeologick˘m ústavem

Rezolutum: Spolehlivû vypracované soupisy nepo-

grafií velice disparátní odborné hodnoty. Na druhé

Akademie vûd, v nûmÏ by pﬁedev‰ím památkáﬁi, ale

chybnû mohou v heuristické fázi vûdecké práce plnit

stranû trÏnû hodnocen˘ turistick˘ ruch, v nûmÏ pa-

i v‰ichni ostatní, kteﬁí se stanou svûdky „vûcné novo-

vítanou ‰iroce informativní funkci. Pﬁedstavují v‰ak

mátky namnoze hrají úlohu pouhé kulisy vyuÏívané

ty“, podávali o ní bez zbyteãného prodlení první zprávu.

pouze jeden ze vstupních krokÛ do ﬁe‰ené problemati-

k dosaÏení pekuniárních cílÛ (o kulturnû vzdûlávacím

To by ov‰em také ná‰ obor musel pﬁehodnotit svÛj po-

ky.

dopadu jsem v projevech politikÛ a ekonomÛ nikdy ne-

hled na objevy, které pﬁece nespoãívají v pouhém pﬁe-

sly‰el; nejnovûji viz panoptikální praÏsk˘ projekt), si

ãtení bûÏnû pﬁístupné písemnosti ãi v úãasti pﬁi odkry-

zpravidla vystaãí s pestrobarevn˘mi vyobrazeními, aÈ

vu vûcí zasut˘ch pod nánosem minulosti. Profesor

Také tuto funkci mohou soupisy plnit. Je ov‰em

jde o nabídkové katalogy cestovních kanceláﬁí, propa-

Albert Kutal sice svého ãasu napsal, Ïe jsme s mou

otázka, zda spolehlivû, v dostateãném rozsahu –

gaãní letáky nebo nákladné publikace, v nichÏ text je

paní pﬁi prÛzkumu umûleckohistorick˘ch památek „uãi-

a protoÏe státní administrativa pﬁedstavuje právní

omezen na minimum a na jeho obsah nejsou kladeny

nili objev“, já v‰ak stále ﬁíkám, Ïe ·ternberskou mado-

sloÏku, zda také po této stránce relevantnû a v dosta-

prvoﬁadé poÏadavky.

nu jsme pouze potkali; pro kulturní svût ji totiÏ objevil

b/ Soupisy poskytnou pouãení i státní administrativû

teãnû aktuální podobû. Nedisponuje tu pro své rozho-

Rezolutum: Úvodní zvolená koncepce aktuálních

aÏ on, kdyÏ ji interpretoval jako dílo „náleÏející k vr-

dování státní administrativa spolehlivûj‰ím prame-

ãesk˘ch soupisÛ byla pﬁimûﬁená pﬁedstavám a snad

choln˘m pracím krásného slohu“. A operativním publi-

nem, kter ˘ sice nemusí b˘t tak zcela „vûdecky

i potﬁebám doby svého vzniku a sv˘mi pozitivy pﬁesa-

kováním novinek by se také pﬁede‰lo dohadÛm o au-

pﬁesn˘“, ale má potﬁebnou zákonnou váhu a vypovída-

huje do souãasnosti. Nabízí pomûrnû bohatû prostﬁe-

torsk˘ch prioritách.

cí hodnotu?

n˘ stÛl, z nûjÏ si lze vybírat podle libosti.

Na základû pﬁedchozích vût dospívám k závûru, Ïe
o problematice soupisÛ by mûla b˘t zahájena kvalifi-

Soudím, Ïe akademické soupisy v tomto smûru
pﬁedstavují pouze jak˘si doprovod státních seznamÛ

Po zváÏení v‰eho, co tu dosud bylo povûdûno, jaká

kovaná nezaujatá rozprava, opro‰tûná od fundamen-

kulturních památek, i kdyÏ ke klasifikaãním údajÛm

pouãení z trojice závûrÛ vypl˘vají a jaká jsou doporu-

tálního trvání na ponûkud pochybné tradici. Za takov˘

v nich obsaÏen˘m mÛÏeme mít sebevût‰í v˘hrady. Pﬁe-

ãení pro uvaÏování o pﬁípadné dal‰í práci? Soudím, Ïe

pﬁíspûvek do debaty povaÏuji také v˘‰e vyslovená kon-

svûdãivû na tuto skuteãnost odkazují záhlaví v‰ech

pﬁedev‰ím je nutno vzít v úvahu existující diferenciaci

statování i otazníky. Shrnují sice úvahy nad jednou té-

Odborn˘ch vyjádﬁení Národního památkového ústavu

zájmÛ a moÏností.

mûﬁ celoÏivotní prací na soupisové téma, podání v‰ak

i Rozhodnutí vûcnû a místnû pﬁíslu‰ného správního or-

a/ Oboru dûjin umûní mÛÏe stávající projekt v úrov-

jistû není nestrannû nezaujaté; pﬁedstavuje totiÏ pou-

gánu státní památkové péãe podle § 29 zákona ã.

ni tradice vytvoﬁené UPâ a navazující UPMS poskyt-

ze názor zhotovitele, chybí zpûtná vazba. Aby bylo spl-

20/1987 Sb., vÏdy dÛslednû uvádûjící rejstﬁíkové ãís-

nout sotva co nového.

nûno audiatur et altera pars, vyslovit by se mûla i dru-

lo kulturní památky spolu se jménem majitele pﬁed-

b/ Státní administrativa se bez nich do znaãné mí-

há strana, tedy uÏivatelé soupisu. V tom mne utvrzují

mûtu, pﬁípadnû ãíslem parcely a podobnû. Tûmito

ry jiÏ dnes, a v budoucnu pravdûpodobnû zcela, obe-

i poznatky, které jsem získal na odborném semináﬁi

údaji samozﬁejmû soupisy nedisponují, ani disponovat

jde.

o metodách umûleckohistorické topografie a její úloze

c/ Pro laické zájemce vãetnû turistické publicistiky

v památkové péãi nazvaném Historie a souãasnost

Stává se snad, Ïe samotn˘m pracovníkÛm památ-

zÛstane stávající edice nepochybnû je‰tû nadlouho

soupisÛ památek, konaném v Liberci 5. listopadu

kové péãe, která státní seznamy spravuje, pﬁi konci-

hodnotn˘m pouãením a pramenem poznání – ov‰em

2009.

pování jejich vyjádﬁení soupisy „napovídají“; dûje se to

s pﬁetrvávajícím rizikem urãitého antikvování pﬁedklá-

v‰ak na úrovni bûÏné odborné literatury, z níÏ pro svou

dané pravdy. Podle dosavadní zku‰enosti tento

práci ãerpají. Kromû toho existuje na portálu Národní-

aspekt uveden˘ okruh uÏivatelÛ pﬁíli‰ netrápí. Co by ti-

ho památkového ústavu veﬁejnû pﬁístupn˘ Ústﬁední

to zájemci patrnû uvítali, je struãné vydání soupisÛ

nemohou.
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Práce na soupisu praÏsk˘ch
památek

v‰ichni spolupracovníci se s prací na praÏské topogra-

historické ãlenûní podle jednotliv˘ch panství – na roz-

fii ztotoÏnili, nûkteﬁí pak nestaãili odbornû, takÏe se

díl od souãasného stavu. Bude snahou editorÛ (opût

kolektiv spolupracovníkÛ svazek od svazku mûnil.

se poãítá s ‰irok˘m okruhem spolupracovníkÛ) dopro-

Rozhodnutí o vypracování soupisu praÏsk˘ch pamá-

Snahou hlavního editora bylo vytvoﬁit soupis s multi-

vodit kaÏd˘ objekt ikonografick˘m materiálem, aÈ jiÏ

tek padlo v Ústavu dûjin umûní jiÏ v roce 1991. PÛ-

funkãním vyuÏitím, nezamûﬁen˘m jen na památkovou

historick˘mi plány, pohledy ãi souãasnou fotodoku-

vodnû byla ov‰em zam˘‰lena práce v ‰ir‰ím rozsahu,

péãi. Umûlecké památky Prahy tak navazují spí‰e na

mentací, ale také doplnit jednotlivá hesla o pÛdorysy,

obsaÏnûj‰í, která poãítala s vydáním celkem deseti

tradiãní soupisy neÏ na specializované památkáﬁské

pﬁípadnû i stavebnû-historicky vyhodnocené. Navíc,

svazkÛ, jeÏ mûly obsáhnout vedle historick˘ch ãtvrtí

soupisové práce. Publikace mûly pﬁedev‰ím umoÏnit

jak je ostatnû u soudob˘ch stﬁedoevropsk˘ch soupisÛ

i soupisy jednotliv˘ch pﬁipojen˘ch obcí. Zaãalo se do-

orientovat se v bohatém a rÛznorodém stavebním fon-

bûÏné, by mûly b˘t soupisy vybaveny poznámkov˘m

konce pracovat na hesláﬁích a byli urãeni vedoucí jed-

du Prahy, a to nejen památkáﬁÛm, magistrátním úﬁed-

aparátem, takÏe by kaÏdé heslo bylo samostatnou od-

notliv˘ch sekcí. Nakonec byli k soupisu pﬁizváni (nejdﬁí-

níkÛm, architektÛm a historikÛm architektury, ale i ‰ir-

bornou statí. Takové soupisy, které odpovídají souãas-

ve jako externisté) také pracovníci nûkdej‰ího Státního

‰í veﬁejnosti, v‰em zájemcÛm o praÏskou historii. JiÏ

nému standardu, by pochopitelnû mûly mít vlastní re-

ústavu pro rekonstrukce památkov˘ch mûst a objektÛ

z tohoto dÛvodu byl zvolen ponûkud odli‰n˘ jazyk sou-

dakãní radu, v níÏ by byli zúãastnûni zástupci nejen

(SÚRPMO) JUDr. et PhDr. Dobroslav Líbal, PhDr. Ing. Jan

pisu s omezen˘m rozsahem zkratek a s vûtami, které

zpracovatelÛ, ale také regionálních muzejních a pa-

Muk, Ing. Jiﬁina Muková a PhDr. Pavel Vlãek s ohledem

zpravidla nepostrádají slovesa. Vlastnímu hesláﬁi jsou

mátkov˘ch organizací.

na skuteãnost, Ïe tento ústav dlouhodobû pracoval na

pak pﬁedﬁazeny jednotlivé kapitoly podle slohov˘ch ob-

paspor tizaci praÏsk˘ch památek. A právû existence

dobí, které zmiÀují nejv˘znamnûj‰í objekty a dávají je

stavebnû-historick˘ch prÛzkumÛ, jeÏ pokryly prakticky

do souvislosti s ostatní ãeskou architektonickou tvor-

cel˘ památkov˘ fond historick˘ch ãtvr tí, pomohla

bou.

Pavel VLâEK

JiÏ v roce 1992 do‰lo k dohodû o zmen‰ení pﬁedpo-

tor y (pﬁípadnû upravována editor y), takÏe v‰echny

Národné kultúrne pamiatky
na Slovensku

kládaného projektu, podle nûhoÏ mûly b˘t nakonec vy-

soupisy jsou zpracovány jednotnû. Skladba jednotli-

– hºadanie podoby nového súpisu pamiatok

dány jen ãtyﬁi svazky. První se mûl t˘kat Starého Mûs-

v˘ch hesel se nijak neli‰ila od souãasn˘ch topografic-

ta praÏského (I) a s ním spojeného Josefova (V), jako

k˘ch prací v ostatních stﬁedoevropsk˘ch nûmecky mlu-

Od poãiatkov in‰titucionalizovanej ochrany pamia-

druh˘ svazek mûlo b˘t zpracováno Nové Mûsto praÏ-

vících zemích. K identifikaci objektu slouÏí jeho název

tok na Slovensku povaÏovali pamiatkové orgány spra-

ské (II) spolu s Vy‰ehradem (VI). Tﬁetí svazek se mûl

(u kostelÛ, mostÛ, soch a podobn˘ch objektÛ), pﬁípad-

covanie súpisu pamiatok za svoju prvoradú povinnosÈ.

zamûﬁit na Malou Stranu (III) a Hradãany spolu s PraÏ-

nû popisné ãíslo, které zÛstalo stejné i po novém roz-

No pre nevyhnutnosÈ rie‰iÈ naliehavej‰ie problémy

sk˘m hradem (IV) a posledním, ãtvrt˘m svazkem mûla

ãlenûní praÏsk˘ch ãtvrtí; nechybí ani pﬁesná adresa.

ochrany pamiatok a nedostatoãné personálne obsade-

b˘t Velká Praha. Nakonec ale ani tento program nebyl

Kurzívou pak je odli‰en signální údaj, uvádûjící ve v˘-

nie sa im ju dlho nepodarilo naplniÈ.

a nebude dodrÏen, protoÏe tﬁetí svazek byl rozdûlen do

razné zkratce dûjiny objektu a jeho dne‰ní pﬁevaÏující

Uhorská pamiatková komisia spracovala a zverejni-

dvou, kdyÏ byly samostatnû zpracovány Hradãany

vzhled. První ãást vlastního textu je vûnována dûjinám

la len základné zoznamy pamiatok podºa stolíc a loka-

s PraÏsk˘m hradem, a poslední ãást (Velká Praha) zﬁej-

stavby, dal‰í vnûj‰ímu vzhledu a umístûní objektu, po-

lít so zoznamom literatúry venujúcej sa danej pamiat-

mû vyjde nejménû ve tﬁech dílech.

slední, tﬁetí ãást hesla se t˘ká vnitﬁní dispozice. Pﬁipo-

ke. Topografick˘ register pamiatok, ktor˘ zaãal zároveÀ

Do jednotliv˘ch svazkÛ byly zaﬁazeny v‰echny památ-

jen je soupis archivních pramenÛ, pﬁípadnû ikonografie

spracovávaÈ pre horné Uhorsko Kornél Divald, zostal

kovû chránûné objekty, vãetnû technick˘ch a archeolo-

a také literatury k danému objektu. Takto koncipované

nevydan˘. Vládny komisariát na ochranu pamiatok na

gick˘ch památek, ale i celá ﬁada staveb nechránûn˘ch,

heslo dovoluje nejen rychlou orientaci, ale pro pﬁípad-

Slovensku, neskôr ·tátny referát, sa dostal len k pra-

zajímav˘ch a dÛleÏit˘ch z architektonického ãi urbanis-

né zájemce i nasmûrování dal‰ího studia. V pﬁípadû

covnej kartotéke objektov a prípravn˘m prácam – do-

tického hlediska. K rychlosti zpracování pomohlo udû-

sakrálních staveb vÏdy doprovází text i pÛdor ys,

tazníkom a základnému terénnemu v˘skumu. ëal‰ie

lení nûkolika grantÛ Grantovou agenturou âeské repub-

u ostatních objektÛ se pÛdor ys objevuje v˘bûrovû,

pokusy v medzivojnov˘ch a povojnov˘ch rokoch (Refe-

liky. Z prostﬁedkÛ Grantové agentur y mohli b˘t totiÏ

protoÏe rozsah svazkÛ nedovoloval kompletní obrazo-

rát na ochranu pamiatok pri Povereníctve ‰kolstva

zaplaceni externí spolupracovníci, ãi spí‰e experti, kte-

v˘ doprovod, i kdyÏ autorÛm jednotliv˘ch hesel byl pﬁe-

a Pamiatkov˘ ústav) tieÏ skonãili len ako ãiastkové v˘-

ﬁí se zab˘vali specializovan˘mi stavbami ãi mobiliáﬁem

váÏnû k dispozici. U fotografií byla zásadnû dávána

skumy publikované formou ãlánkov, ktor ˘ch obsah

a které nebylo moÏno zajistit z ﬁad pracovníkÛ Ústavu

pﬁednost historick˘m snímkÛm, zachycujícím ãasto jiÏ

mal charakter súpisu.

dûjin umûní. Grantová agentura také v˘znamnû pﬁispû-

neexistující stav.

k urychlenému zpracování praÏského soupisu.

la nakladatelství na vydání díla, jehoÏ prodejní cena tak
mohla b˘t podstatn˘m zpÛsobem sníÏena.

Struktura hesla byla pevnû dána a dodrÏována au-

Pr v˘ a na dlhé roky jedin˘ komplexn˘ základn˘ te-

K orientaci v popisovan˘ch objektech slouÏí rozsáh-

rénny v˘skum pamiatkového fondu na Slovensku a je-

lé rejstﬁíky, takÏe není tﬁeba znát popisné ãíslo, které

ho predbeÏnú dokumentáciu realizoval Slovensk˘ pa-

Pr vní svazek, Staré Mûsto a Josefov (640 stran,

lze podle orientaãního ãísla nalézt v rejstﬁíku ulic (dopl-

miatkov˘ ústav (neskôr Slovensk˘ ústav pamiatkovej

555 ilustrací), vy‰el pod vedením Pavla Vlãka jako edi-

nûném i o star‰í názvy ulic) nebo podle polohy vyhledat

starostlivosti a ochrany prírody) v rokoch 1954–1966.

tora jiÏ v roce 1996, kdy byl rozpracován i druh˘ díl, t˘-

v mapovém podkladu vlepeném do desek knihy. Jed-

Jeho v˘sledky boli premietnuté do Súpisu pamiatok

kající se Nového Mûsta praÏského a Vy‰ehradu (840

notlivé stavby lze vyhledat i podle typologie, respektive

na Slovensku a do zoznamov najhodnotnej‰ích vecí,

stran, asi 700 ilustrací), jehoÏ editorkou byla RÛÏena

podle jejich názvu ãi domovního znamení (chybí ov‰em

na základe ktor˘ch boli podºa vykonávacích predpisov

BaÈková. Po druhém dílu, vydaném v roce 1998, ná-

pﬁepis star˘ch popisn˘ch ãísel na soudobá). Nezbyt-

zákona ã. 7/1958 vyhlasované za kultúrne pamiatky.

sledoval hned následujícího roku svazek Malá Strana

nou souãástí je pochopitelnû i jmenn˘ rejstﬁík.

Po poãiatoãnom vyhlásení pamiatok podºa t˘chto zo-

(684 stran, 530 ilustrací) a vzápûtí v roce 2000 zatím

Zámûrem editorÛ praÏského soupisu bylo hlavnû

znamov rady Okresn˘ch národn˘ch v˘borov (ONV) ìa-

poslední svazek, Hradãany a PraÏsk˘ hrad (520 stran,

umoÏnit základní a rychlou orientaci v praÏském sta-

lej vyhlasovali veci za pamiatky na základe nejednot-

450 ilustrací), oba dva editované opût Pavlem Vlã-

vebním fondu, která by mûla slouÏit jako zaãátek pﬁí-

n˘ch kritérií, a tak sa v ‰tátnych zoznamoch ocitli aj

kem. Rychl˘ sled vydání ve ãtyﬁech letech byl umoÏ-

padného dal‰ího poznávání objektu a usnadnit práci

veci, ktoré nemali zodpovedajúcu pamiatkovú hodno-

nûn nejen zásluhou jiÏ zmínûné praÏské pasportizace,

nejen s literaturou, ale i s prameny. Po skonãení praÏ-

tu. Rôzny prístup k hodnoteniu vecí zapríãinil nepro-

ale také ‰irok˘m kolektivem a racionálním vedením

ského soupisu, které lze pﬁedpokládat v nejbliÏ‰í do-

porãné rozloÏenie pamiatkového fondu ão do skladby

práce. Na prvním svazku se podílelo 26 zpracovatelÛ,

bû, se soupisové práce zamûﬁí na jednotlivé nûkdej‰í

a kvality v jednotliv˘ch regiónoch, a teda aj v rámci ce-

na druhém 33, na tﬁetím 27 a na ãtvr tém 23. Ne

politické okresy, pﬁece jen z velké ãásti navazující na

lého územia Slovenska.
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Vytvorenie Ústredného zoznamu kultúrnych pamia-

2003, ale práce na nej pokraãujú dodnes. Harmono-

tok Slovenskej socialistickej republiky (ÚZKP) na zákla-

gram prác vychádza z geografického princípu, to je po-

de §7 zákona SNR ã. 27/1987 Z. z. o ‰tátnej pamiat-

stupného spracúvania v‰etk˘ch aktuálnych poznatkov

kovej starostlivosti sa premietlo do nového prístupu

o jednotliv˘ch národn˘ch kultúrnych pamiatkach v rám-

k evidencii kultúrnych pamiatok. Súãasne sa zv˘razni-

ci jedného sídla, okresu, kraja. Metodika je postavená

la potreba systematického prehlbovania poznania pa-

na identifikácii národnej kultúrnej pamiatky alebo veci,

miatkového fondu a po zaloÏení automatizovanej evi-

jej rozsahu, objektovej skladby, definovaní pamiatko-

dencie aj presn˘ch a aktuálnych údajov. Viacnásobná

v˘ch hodnôt a predmetu ochrany na základe ‰túdia

celoplo‰ná revízia Ústredného zoznamu kultúrnych pa-

prameÀov, literatúry a fyzickej obhliadky. Primárny v˘-

miatok sa v‰ak obmedzila na revíziu údajov v Automa-

stup projektu je takzvan˘ aktualizaãn˘ list národnej

tizovanom registri podºa politického zadania.

kultúrnej pamiatky. Jeho digitálna podoba vrátane prí-

V˘skumné úlohy realizované právnymi predchodcami Pamiatkového úradu SR s cieºom celoplo‰ného vy-

2

loh je zavádzaná do jednotliv˘ch registrov Automatizovaného informaãného systému ochrany pamiatok.

hodnotenia sa sústredili na jednotlivé druhy pamia-

Aj keì Pamiatkov˘ úrad SR pristúpil k rie‰eniu v‰et-

tok, nie na pamiatkov˘ fond ako celok. Otázka nového

k˘ch súãastí tohto nároãného projektu zodpovedne,

súpisu, ktor˘ by reagoval na tieto poÏiadavky a aktua-

nevyhol sa chybám v organizácii práce, ão spolu so

lizoval Súpis pamiatok na Slovensku, preto rezonova-

zv˘‰en˘mi nárokmi na v˘kon ‰tátnej správy po roku

la medzi pamiatkarmi dlhodobo.

2002 viedlo k v˘raznému spomaleniu, ale nie zasta-

V 90. rokoch sa realizovalo niekoºko projektov

veniu realizácie projektu. Spomalenie si vynútilo sú-

a overovacích ‰túdií, aÏ bol v roku 1999 schválen˘ ma-

ãasne s prvou realizáciu aj druhej fázy – spracovanie

teriál Koncepcia, harmonogram a metodika spracova-

návrhov na zmenu vyhlásenia národnej kultúrnej pamiat-

nia pamiatkovej topografie Slovenska. UÏ z názvu vy-

ky, zru‰enie pamiatkovej ochrany národnej kultúrnej

pl˘va, Ïe program projektu bol postaven˘ ‰ir‰ie, dal si

pamiatky, vyhlásenie vecí za národnú kultúrnu pamiat-

za cieº zmapovanie v‰etk˘ch kultúrnych hodnôt vytvá-

ku. KeìÏe ãakanie na definitívne ukonãenie prvej fázy

rajúcich hmotné kultúrne dediãstvo. Pre ãasovú a od-

na celom území Slovenska sa ukazovalo ako nezmy-

bornú nároãnosÈ bol projekt rozloÏen˘ do dvoch zá-

selné – uÏ získané informácie sa stávali neaktuálnymi,

kladn˘ch fáz:

pristúpilo sa zároveÀ v t˘ch okresoch, kde bola ukon-

3

Obr. 1. Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres
RuÏomberok, ukáÏka z úvodnej kapitoly.
Obr. 2. Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres
RuÏomberok, ukáÏka popisu sídla RuÏomberok-Vlkolínec.
Naºavo historická katastrálna mapa, napravo hranica pamiatkovej rezervácie ºudovej architektúry.
Obr. 3. Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres
RuÏomberok, Pamiatkov˘ úrad SR a Vydavateºstvo Slovart, spol. s r. o., Bratislava 2008, 288 s.

1. Aktualizácia uÏ evidovaného fondu z hºadiska no-

ãená revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu

la subjektívna – to, ão by bolo v súpise uvedené ako

v˘ch poznatkov, prehodnotenie opodstatnenosti zápi-

(ÚZPF), aj k realizácii „závereãnej“ ãasti projektu – prí-

pamiatka, by podliehalo subjektívnym kritériám spra-

su kultúrnych pamiatok do ÚZKP na základe súãasné-

prave nového súpisu. V roku 2009 zaãal Pamiatkov˘

covateºa. Na nov˘ právny stav musela reagovaÈ aj no-

ho poznania ich hodnôt a vytypovanie pamiatok na

úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Vydavateº-

vá koncepcia súpisu dôsledne vychádzajúca z definí-

jeho doplnenie.

stvom Slovar t, s. r. o. vydávaÈ novú edíciu Národné

cie pojmu kultúrna pamiatka a pamiatkov˘ fond

2. Zrevidovanie a doplnenie uÏ evidovaného fondu

kultúrne pamiatky na Slovensku. Zvolená metodika

v zmysle novej zákonnej úpravy. Zvolen˘ princíp má

na základe takto pripraven˘ch podkladov a redakãná

projektu postavená na vyhodnotení a syntéze najnov-

samozrejme svoje úskalia a obmedzenia. Na jednej

príprava vydania nového súpisu.

‰ích poznatkov o pamiatkach a pamiatkov˘ch úze-

strane je ako pamiatka uvedená vec, ktorá bola v pro-

Úlohou spracovania nového súpisu pamiatok ne-

miach a ich hodnotách v rámci sídla a okresu sa pre-

cese správneho konania (od návrhu po zápis do ÚZPF)

mala byÈ teda len príprava odborn˘ch popisov kultúr-

mietla aj do skladby pripravovanej edície. Jej jednotli-

objektivizovaná, na druhej strane pamiatkov˘ fond je

nych pamiatok na publikovanie, ale aj spresnenie, ak-

vé diely budú rozdelené na okresy podºa súãasného

otvorená ‰truktúra a tak ako pamiatky do neho pribú-

tualizácia a skvalitnenie vedenia evidencie ÚZKP.

územnosprávneho ãlenenia Slovenskej republiky plat-

dajú, tak sú z neho, v procese správneho konania aj

ného od roku 1996. Sídla s veºk˘m poãtom pamiatok

vyraìované. Súpis teda odráÏa stav pamiatkového

budú spracované v samostatn˘ch publikáciách.

fondu iba k dátumu vydania diela. MoÏnosÈ kreovaÈ

Prv˘m predpokladom úspe‰nej realizácie takto postaveného projektu v‰ak bolo zjednotenie terminoló-

1

gie. Za t˘mto úãelom bol spracovan˘ Slovník unifiko-

Pôvodná koncepcia súpisu ako kultúrno-historickej

van˘ch názvov hnuteºn˘ch pamiatok a Terminologick˘

topografie mapujúca v rovnakej hæbke celé kultúrne

slovník unifikovan˘ch názvov urbanizmu, architektúry

dediãstvo bola prehodnotená. Ukázala sa ako nereali-

■ Poznámky

a nehnuteºn˘ch v˘tvarn˘ch diel.

zovateºná – z ãasov˘ch aj kapacitn˘ch dôvodov. Veºmi

1 § 2 ods. 1 a 3 zákona NR SR ã. 49/2002 Z. z.,

V roku 2000 sa zaãala realizovaÈ pr vá etapa.

r ˘chlo by mohla stroskotaÈ na problémoch so sprí-

o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona NR SR ã.

Pôvodne sa predpokladal termín jej ukonãenia v roku

stupnením vecí a objektov. Vo svojom v˘sledku by bo-

479/ 2005 Z. z., a zákona ã. 208/2009 Z. z.
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Obr. 4. Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres
RuÏomberok, ukáÏka popisu hesla r. k. Kostola sv. Martina v Martinãeku.
ako samostatná úloha s vlastn˘m harmonogramom
nezosúladen˘m s revíziou pamiatok.
To, Ïe napriek nedostatkom má koncepcia súpisu pamiatok, ktorú sme zvolili, svoje opodstatnenie, dokazujú reakcie odbornej verejnosti a V˘roãná cena ãasopisu Pamiatky a múzeá za rok 2008 v kategórii
publikácia, ktorú Pamiatkov˘ úrad SR spolu s vydavateºstvom Slovart získal v pomerne silnej konkurencii nominovan˘ch.
4

Hoci projekt po rokoch trvania nesie nov˘ názov –

projekt edície podºa aktuálneho stavu pamiatkového

len na kultúrne pamiatky nachádzajúce sa vo verejne

Základn˘ v˘skum pamiatkového fondu a revízia Ústred-

fondu by umoÏnila len jeho elektronická forma. Hendi-

prístupn˘ch priestoroch a tie, ktor˘ch umiestnenie je

ného zoznamu pamiatkového fondu, jeho cieº zostal

kep obmedzenia obsahu publikácie na kultúrne pamiat-

v‰eobecne známe.

stále ten ist˘: prehodnotiÈ kvalitu a kvantitu pamiatko-

ky sa snaÏíme ãiastoãne vyrovnaÈ v úvodn˘ch syntetizujúcich kapitolách, alebo pri popise sídla.

Definícia pamiatky ako nositeºa pamiatkovej hodno-

vého fondu Slovenska vo vzÈahu k jeho regionálnemu

ty pre nás bola urãujúca – ão sa odrazilo pri ‰truktúre

rozloÏeniu a druhovému zastúpeniu, skvalitnenie evi-

Ako prv˘ diel edície vy‰iel súpis pamiatok okresu

a formovaní hesla, kedy sme sa snaÏili postihnúÈ

dencie ÚZPF a získanie uceleného súboru poznatkov

RuÏomberok. Hlavná ãasÈ diela je ãlenená na súhrn-

okrem jej v˘tvarn˘ch, architektonick˘ch, umelecko-re-

o pamiatkovom fonde SR. Je koncipovan˘ ako dlhodob˘,

né kapitoly a katalógovú ãasÈ. V súhrnn˘ch kapito-

meseln˘ch, technick˘ch a historick˘ch hodnôt aj jej

systematick˘, komplexn˘, koncepãne postihujúci via-

lách sme sa pokúsili naãrtnúÈ ‰ir‰ie historické, spo-

hodnotu urbanistickú, kultúrnu a spoloãenskú.

ceré aspekty ochrany pamiatkového fondu. T˘ka sa

loãenské, politické a kultúrne súvislosti ovplyvÀujúce

Obrazovú prílohu povaÏujeme za jednu zo siln˘ch

v danom historickom období formovanie skúmaného

stránok publikácie. Ilustrácie nie sú vyberané samoú-

a

územia a v˘voj jeho v˘tvarného umenia, umeleck˘ch

ãelne. Nemajú za úlohu len zatraktívniÈ text, ale doku-

tok, bez obmedzenia doby vzniku, zároveÀ aj vecí, ktoré

remesiel a architektúry. SnaÏili sme sa pomenovaÈ je-

mentujú v˘vin pamiatky ãi sídla a Ïiaº v niektor˘ch prí-

svojou pamiatkovou hodnotou spæÀajú kritérium na vy-

ho charakteristické ãrty, a pokiaº to povaha predmetu

padoch aj zaniknuté pamiatkové hodnoty. Vnímali sme

hlásenie za národné kultúrne pamiatky. Na projekte sa

v˘skumu dovoºovala, aj ich zaãlenenie do ‰ir‰ieho slo-

ich ako v˘znamn˘ prameÀ, a preto boli vyberané s dôra-

podieºajú viaceré odborné pracoviská Pamiatkového

venského ãi stredoeurópskeho kontextu. V katalógovej

zom na historické zábery, prípadne originálne návrhy,

úradu SR v Bratislave, ako aj Krajské pamiatkové úrady

ãasti sú po úvodnom hlavnom sídle okresu a jeho ka-

v konfrontácii so súãasn˘m stavom. Na ilustráciu v˘vo-

so svojimi pracoviskami a externisti. Sústredenie od-

tastrálnych ãastiach abecedne zoradené jednotlivé ob-

ja historického urbanizmu sídiel boli pouÏité katastrál-

borníkov z rôznych vedn˘ch oblastí „pod jednou stre-

ce. Pri kaÏdej obci sú uvedené jej historické názvy, po-

ne mapy z tretej ‰tvrtiny 19. storoãia z Ústredného ar-

chou“ tak umoÏÀuje interdisciplinárny a teda komplex-

doba a popis platného erbu, geografická poloha,

chívu geodézie a kartografie, prípadne mapy druhého

n˘ prístup k pamiatke, priãom v˘stup z takto vedeného

struãn˘ historick˘ v˘voj a charakteristika urbanizmu.

vojenského mapovania z Vojenského historického

vedeckého v˘skumu môÏe nájsÈ okamÏité vyuÏitie

Nasledujú samotné heslá o národn˘ch kultúrnych

ústavu a múzea v Budape‰ti (1806–1969). Rozsah

v praktickom uskutoãÀovaní ochrany pamiatkového fon-

pamiatkach, ktoré sa v obci nachádzajú. Hnuteºné pa-

chránen˘ch území ilustrujú mapy vyhotovené pracov-

du. Po deviatich rokoch od zaãatia prác môÏeme kon-

miatky sú radené za nehnuteºnou kultúrnou pamiat-

níkmi Pamiatkového úradu. Zoznam pouÏitej literatúry

‰tatovaÈ, Ïe napriek nárokom, ktoré kladie projekt na

kou (alebo pamiatkov˘m objektom), v ktorej sa na-

a prameÀov je uveden˘ za kaÏd˘m sídlom. SúãasÈou

organizáciu práce a odbornosÈ pracovníkov základné ciele,

chádzajú, prípadne za nehnuteºn˘m objektom, ktor ˘

knihy je aj celkov˘ bibliografick˘ súpis pouÏitej literatú-

ktoré sme si stanovili na zaãiatku, sa darí plniÈ. Podari-

nie je kultúrnou pamiatkou. Fond hnuteºn˘ch a nehnu-

ry a registre, ktoré umoÏÀujú ºah‰iu orientáciu v texte.

lo sa odstrániÈ nepresnosti v identifikácii pamiatok, roz-

teºn˘ch pamiatok je tak dôsledne previazan˘. Pred ná-

Hoci je okres RuÏomberok ão do poãtu pamiatok je-

pisom objektovej skladby nedostatky v ich komplexnej

zvom pamiatky je uvedené ãíslo, pod ktor˘m je v ÚZPF

den z najmen‰ích okresov, pri jeho redakcii sa prejavili

ochrane. Zv˘‰ila sa miera poznania pamiatok a pred-

evidovaná s rozsahom objektovej skladby. S ohºadom

v‰etky chyby a nedôslednosti prípravn˘ch etáp, najmä

metu ich ochrany. S realizáciou projektu sa zaãalo o päÈ

na prehºadnosÈ a hutnosÈ textu sa pamiatkov˘m ob-

nedôsledné vytypovanie objektov na zápis za kultúrne

minút dvanásÈ e‰te v podmienkach Pamiatkového ústa-

jektom tvoriacim nehnuteºnú kultúrnu pamiatku po-

pamiatky a návrhov na zru‰enie vyhlásenia (pamiatko-

vu. Po jeho transformácii na Pamiatkov˘ úrad SR prax

drobnej‰ie venujeme len v niektor˘ch opodstatnen˘ch

v˘ fond v okrese RuÏomberok bol po revízi takmer to-

ukázala, Ïe kvalitn˘ v˘kon ‰tátnej správy v oblasti

prípadoch. Hnuteºné pamiatky sú charakterizované

toÏn˘ so stavom pred revíziou), nere‰pektovanie meto-

ochrany pamiatkového fondu je moÏn˘ len na báze apli-

ako celok, bez ãlenenia na pamiatkové predmety. Ná-

diky spracovania aktualizaãného listu, nedôsledná

kovanej vedeckej disciplíny, kde má stále svoju neza-

zvy pamiatok a pamiatkov˘ch objektov sú uvedené

práca s prameÀmi a literatúrou, nekvalitná ãiernobiela

stupiteºnú rolu práve základn˘ v˘skum. Sprístupnením

v tej podobe, v akej sú zavedené v registroch Ústred-

fotodokumentácia. Bolo nutné veºmi r˘chlo znovu uro-

obsahu Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, po-

ného zoznamu pamiatkového fondu. Fond hnuteºn˘ch

biÈ terénny v˘skum, kvalitnú digitálnu fotodokumentá-

znatkov o pamiatkach a pamiatkov˘ch územiach a ich

kultúrnych pamiatok nie je publikovan˘ v plnom rozsa-

ciu, archívny v˘skum. Poãas redakcie súpisu boli vyty-

hodnotách formou publikácie si Pamiatkov˘ úrad SR pl-

hu. Táto skutoãnosÈ vypl˘va z obmedzení stanoven˘ch

pované ìal‰ie objekty na vyhlásenie za kultúrnu

ní voãi verejnosti jednu zo svojich základn˘ch úloh.

v zákone NR SR ã. 49/2002 Z. z., o ochrane pamiat-

pamiatku. V súãasnej dobe sú niektoré uÏ vyhlásené,

Spätne oãakáva, Ïe osvojenie si znalostí o hodnotách

kového fondu v znení zákona NR SR ã. 479/2005

ìal‰ie v procese správneho konania, alebo sa spracú-

kultúrneho dediãstva prispeje k formovaniu pozitívneho

Z. z., a v zákone ã. 241/2001 Z. z., o ochrane utajo-

va návrh na ich vyhlásenie. Je len na ‰kodu veci, Ïe

vzÈahu verejnosti k nemu, a t˘m aj aktívnemu prístupu

van˘ch skutoãností a o zmene a doplnení niektor˘ch

súpis uÏ v ãase svojho vydania nezobrazoval aktuálny

k jeho ochrane, obnove, prezentovaniu a ìal‰iemu za-

zákonov. Podºa uveden˘ch právnych noriem je údaj t˘-

stav pamiatkového fondu. Rovnako rozsah pamiatko-

chovaniu.

kajúci sa umiestnenia hnuteºn˘ch kultúrnych pamia-

v˘ch území môÏe byÈ v dohºadnej dobe prehodnoten˘,

tok predmetom ochrany. V˘ber je preto obmedzen˘

keìÏe revízia pamiatkov˘ch území bola realizovaná
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Soupisy mariánsk˘ch, trojiãních
a dal‰ích sloupÛ a pilíﬁÛ
v ãesk˘ch zemích

pak slouÏí k rozdûlení a roztﬁídûní získan˘ch informací

dotazÛm se badatelÛm otevírají dal‰í moÏnosti zpra-

podle pﬁedem urãen˘ch kritérií. KaÏdé heslo, kaÏd˘ jed-

cování a vyuÏití získan˘ch dat, coÏ by bylo bez pomoci

notliv˘ ﬁádek tak dostává standardizovanou podobu, se

poãítaãe velice zdlouhavé a sloÏité. Vzhledem k mnoÏ-

kterou je moÏné dále pracovat. Bez dodrÏení domluve-

ství zpracovávan˘ch informací a celkové ãasové ná-

né formy zápisu by napﬁíklad nebylo moÏné vyuÏívat rÛz-

roãnosti projektu je tato ãást, ukr˘vající bezesporu ne-

programov˘ projekt Ministerstva kultury âR, se poãí-

ná vyhodnocování pomocí automatick˘ch operací. V˘-

mal˘ badatelsk˘ potenciál, zatím jen málo vyuÏívaná.

tá pﬁedev‰ím s pracemi soupisov˘mi, prÛzkumn˘mi

sledky by v takovém pﬁípadû mohly obsahovat chyby,

Projektu bylo dne 2. bﬁezna 2007 udûleno ãestné

a dokumentaãními, na jejichÏ podkladû by vznikl po-

jeÏ by uÏivatel pﬁi tak velkém poãtu dat nemusel odha-

uznání nevládní panevropské kulturní instituce Europa

kud moÏno ucelen˘ soubor informací o tomto druhu

lit. To se t˘ká napﬁíklad formátu názvu objektu, formátu

Nostra European Union Prize for Cultural Heritage /

kamenosochaﬁsk˘ch památek (shromáÏdûn˘ch samo-

datace (zvlá‰tû u datací urãen˘ch umûleckohistorick˘m

Europa Nostra Awards 2006 za odborn˘ pﬁínos v ob-

zﬁejmû vÏdy v urãitém regionu a k urãitému datu).

rozborem) a podobnû. Databáze ﬁe‰í ãást tûchto pro-

lasti památkové péãe ve druhé kategorii – odborné

V rámci projektu jsou proto shromaÏìovány a vyhod-

blémÛ pﬁímo – u nûkter˘ch hesel nabízí uÏivateli na v˘-

studie.

nocovány údaje uvádûné ve star‰í literatuﬁe a archiv-

bûr ze seznamu poloÏek (napﬁíklad u zadávání okresÛ

ních písemn˘ch a obrazov˘ch pramenech. V ideálním

a krajÛ), jiné je nutné ﬁe‰it formou metodiky práce s da-

pﬁípadû se podaﬁí získat dostatek informací o tom, jak

tabází.

V projektu, kter˘ je ﬁe‰en jako úãelovû financovan˘
1

Petr GLÁSER, Vratislav NEJEDL¯

zkouman˘ monument vznikal, z jak˘ch materiálÛ byl vy-

Z hlediska uÏivatele je dal‰ím velice dÛleÏit˘m prv-

tvoﬁen, kdo byl jeho poﬁizovatelem, kdo jeho autorem,

kem databáze formuláﬁ, kter˘ slouÏí k základní orien-

jaké byly náklady spojené s jeho zhotovením a jak pÛ-

taci v uloÏen˘ch datech a umoÏÀuje jejich snadnou

vodnû vypadal. Pokud se dochovaly, jsou shromáÏdûny

editaci. Ve fyzické podobû by se dal formuláﬁ pﬁirovnat

také informace o dal‰ích osudech památky v prÛbûhu

ke katalogovému listu nebo evidenãní kar tû, z níÏ

její existence aÏ do souãasnosti. Pozornost se pﬁi tom

ostatnû i vychází. V digitalizované formû v‰ak mÛÏe vy-

zamûﬁuje, pokud to prameny dovolí, pﬁedev‰ím na

uÏívat mnoha dal‰ích v˘hod, zejména pak nejrÛznûj-

Národní památkov˘ ústav, územní odborné praco-

zmûny v˘tvarné podoby statuí a na zji‰Èování materiálÛ

‰ích pﬁesahÛ a propojení k multimédiím. V na‰em

vi‰tû v Liberci od roku 2008 soustavnû pracuje na

pouÏívan˘ch k opravám. SoubûÏnû s archivním bádá-

konkrétním pﬁípadû je moÏné se pﬁes formuláﬁové roz-

soupisu nemovit˘ch kulturních památek, jenÏ by mûl

ním probíhá terénní prÛzkum a dokumentace jednotli-

hraní jednodu‰e dostat k patﬁiãné sloÏce obsahující

do budoucna pokr˘t území celého Libereckého kraje.

v˘ch sloupÛ a pilíﬁÛ.

ve‰keré digitalizované obrazové materiály (fotografie,

Soupis zachycuje aktuální stav po takzvané Obnovû

Památka je dokumentována fotograficky (na klasic-

pohlednice, nákresy, mapky a podobnû), pﬁípadnû se

identifikace nemovit˘ch kulturních památek âR, úkolu

k˘ materiál, pracovní náhledy digitálnû). Z dÛvodu ar-

propojit se serverem www.mapy.cz a zobrazit vyhleda-

Ministerstva kultury âR, kter˘ oficiálnû probíhal v le-

chivace a dlouhodobého uchování obrazové informa-

n˘ objekt v mapce na základû namûﬁen˘ch GPS údajÛ.

tech 2000–2007. Pﬁi vyhodnocování materiálu z teré-

ce je pouÏívána klasická ãernobílá fotografie (negativy

Pokud byly u objektu vypracovány nûjaké laboratorní

nu k jednotliv˘m kulturním památkám vznikla my‰len-

formátu 6 x 9 cm a 9 x 12 cm, pozitivy nejménû

anal˘zy (stratigrafie povrchov˘ch úprav, petrografie,

ka, Ïe by bylo dobré tyto aktuální informace

13 x 18 cm) a barevné diapozitivy (formátu 6 x 6 cm).

obsah vodorozpustn˘ch solí…), lze se pﬁímo z formu-

zpﬁístupnit i ‰ir‰í veﬁejnosti, a to právû formou soupi-

Vzniká tak fotografická dokumentace archivní povahy,

láﬁe propojit s laboratorní zprávou, která mÛÏe obsa-

su. V souãasné dobû dokonãujeme jeho první díl (vy-

která vyuÏívá k zaznamenání obrazové informace více

hovat sloÏitûj‰í formátování vãetnû vloÏené grafiky

dán bude pravdûpodobnû v pr vním ãtvr tletí roku

neÏ sto padesáti lety existence provûﬁené médium.

a podobnû (nejãastûji soubor y ve formátu PDF, RTF,

2010), kter˘ zahrne zhruba polovinu libereckého okre-

Získané obrazové informace (jak v negativech, tak

DOC, XLS, PPT). Obdobnû jsou pﬁístupná dal‰í data

su (abecednû ﬁazené ãásti obcí od Andûlky po Letaﬁo-

v pozitivech) mohou b˘t následnû digitalizovány v do-

náleÏející ke zkoumanému objektu – archivní re‰er‰e,

vice). Je nutné podotknout, Ïe práce na soupisu pro-

stateãné kvalitû ve formátech TIF, PDF, popﬁípadû

restaurátorské zprávy, umûleckohistorické rozbory…

bíhaly a probíhají víceménû Ïivelnû, pﬁi bûÏné pracovní

JPEG. V této fázi prÛzkumu jsou zji‰Èovány také zá-

V tomto smûru neplatí prakticky Ïádná omezení.

agendû. Struktura soupisu se tvoﬁila v prÛbûhu zpra-

Soupis nemovit˘ch kulturních
památek Libereckého kraje

kladní rozmûry monumentu a pouÏité sochaﬁské ma-

Poslední podstatnou souãástí databáze jsou tak-

covávání podkladÛ na základû diskusí a konzultací

teriály. Pomocí zamûﬁení v systému GPS a orientace

zvané sestavy. SlouÏí k uspoﬁádání vybran˘ch dat

s autory, grafikem a srovnáváním jiÏ vydan˘ch histo-

vÛãi svûtov˘m stranám jsou urãeny jeho geografické

a lze je vyuÏít k tisku. Jednoduch˘m zpÛsobem je tak

rick˘ch i souãasn˘ch soupisÛ. Autorsk˘ t˘m je osmi-

souﬁadnice.

moÏné vytisknout cel˘ obsah databáze v podobû kla-

ãlenn˘ (Petr Freiwillig, Jarmila Hu‰ková, Olga KﬁíÏková,

Nedílnou souãástí prÛzkumu mariánsk˘ch, trojiãních

sick˘ch evidenãních listÛ nebo ﬁe‰it pouze dílãí úkoly.

Martin Ouhrabka, Zuzana ·onská, Jana ·ubrtová, Re-

a dal‰ích svûteck˘ch sloupÛ a pilíﬁÛ v âeské republice

Lze tﬁeba vytisknout seznam v‰ech objektÛ na území

nata Ti‰erová, Vladimír Vrabec), editorkou je autorka

jsou orientaãní pﬁírodovûdné, respektive chemicko-

urãitého okresu i se základními údaji o nich. Jádrem

pﬁíspûvku. Grafické a fotografické práce zaji‰Èuje Mi-

-technologické prÛzkumy stavu materiálu, z nûhoÏ jsou

uveden˘ch sestav b˘vají v mnoha pﬁípadech dotazy,

chael âtveráãek, jazykové korektur y Barbora Vocho-

vytvoﬁeny. Spolupráce chemika-technologa s histori-

které lze vytváﬁet (programovat) a které slouÏí k tﬁídû-

mÛrková. Forma soupisu se ustálila na níÏe uvedené

kem a historikem umûní probíhá jak v rovinû terénního

ní dat na základû stanoven˘ch parametrÛ. Díky tûmto

podobû. Okres, jak jiÏ bylo zmínûno, je rozdûlen abe-

prÛzkumu, tedy pﬁímo v terénu, tak v oblasti vyhodno-

cednû podle ãástí obcí, u nich je nastínûn jejich histo-

cování souvislostí a vztahÛ mezi záznamy v archivních

rick˘ v˘voj. Dále se zde nacházejí historické mapové

pramenech a dochovan˘mi relikty, napﬁíklad povrcho-

■ Poznámky

podklady – císaﬁské otisky stabilního katastru z roku

v˘ch adjustací. Vlastní práce pﬁírodovûdce je koncipo-

1 Morové sloupy v ãesk˘ch zemích (Bohemian plaque co-

1843, jeÏ zahrnují ‰ir‰í vztahy obce. Do souãasné ma-

vána do nûkolika na sebe navazujících etap.

lumns), publikace vzniklá z úãelovû financovaného programo-

py v mûﬁítku pﬁibliÏnû 1 : 10 000 je proveden bodov˘

vého projektu Ministerstva kultury âR, ã. PK95G01OP P054,

zákres jednotliv˘ch nemovit˘ch kulturních památek

podle smlouvy PK 54/1996 na léta 1996–2010.

(bodová vrstva je pﬁevzata z metainformaãního systé-

nû ukládány do digitální databáze (Microsoft Access,

2 Program MS Access jako souãást balíãku MS Office byl

mu NPÚ, takzvaného MISu). Jednotlivé památky ãi je-

soubûÏnû s digitální databází je veden pro jistotu orien-

vybrán zejména pro svou roz‰íﬁenost a relativní dostup-

jich areály jsou pﬁedstaveny pomocí slovního popisu

taãní pﬁehled ve formû doplÀkov˘ch kartotéãních listÛ).

nost. V ãlánku pouÏíváme termíny pﬁejaté z tohoto pro-

formou anotace a obrazového materiálu. V úvodu ano-

Základ databáze tvoﬁí jednoduchá tabulka, kde kaÏd˘

gramu, v jiném databázovém prostﬁedí se popisované

tace památku identifikuje rejstﬁíkové ãíslo Ústﬁedního

ﬁádek pﬁedstavuje konkrétní sledovan˘ objekt. Sloupce

prvky mohou naz˘vat odli‰nû.

seznamu kulturních památek âR a její umístûní

Získané umûleckohistorické, historické, pﬁírodovûdné i identifikaãní informace jsou v souãasnosti prÛbûÏ2
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1

upﬁesÀuje v˘ãet parcel. U nich je uvedeno, zda se pa-

covníkÛ NPÚ. Struktura karet v‰ak umoÏÀuje zazna-

V˘znam Registru jako nástroje v‰ak tkví pﬁedev‰ím

mátková ochrana vztahuje i na nû, ãi nikoliv. Anotaci,

menávat a pﬁedev‰ím spojovat i zcela disparátní

v moÏnostech, které poskytuje pﬁi vlastním v˘zkumu –

která obsahuje i pﬁepisy nápisÛ, uzavírá v˘ãet pramenÛ

a kusé informace – kupﬁíkladu z terénního prÛzkumu

nejen tedy v komfor tu pﬁi zpracování údajÛ, ale i ve

a literatury vztahující se k jednotliv˘m objektÛm. První

(záznam o tom, Ïe nûkde cosi stojí) nebo re‰er‰í lite-

snadné spolupráci s profesionálními ãi amatérsk˘mi

díl soupisu vychází díky finanãní podpoﬁe obcí Liberec-

ratury (souãástí karty je bibliografie). Právû tato jeho

znalci a také studenty. Právû v relativnû nové a znaã-

kého kraje. Doufejme, Ïe i v následujících letech se po-

vlastnost z nûj uãinila nepostradateln˘ základ v‰ech v˘-

nû rozsáhlé oblasti zájmu, jakou je prÛmyslové dûdic-

daﬁí nezbytné finance získat a soupis bude moci pokra-

zkumÛ podniknut˘ch na pÛdû VCPD, a tak poãet sta-

tví, je pﬁedev‰ím nutno rychle zanikající hodnoty oka-

ãovat dal‰ími díly, které obsáhnou nemovité kulturní

veb nûjak˘m, byÈ jen základním zpÛsobem registrova-

mÏitû podchytit. Tepr ve poté lze zaãít tﬁídit,

památky na zb˘vajícím území Libereckého kraje.

n˘ch, podchycen˘ch Registrem prÛmyslového dûdictví,

porovnávat a hodnotit památky, které nám zanechala

v souãasnosti dosahuje deseti a pÛl tisíce na celém úze-

prÛmyslová éra.

Petra ·TERNOVÁ

mí dne‰ní âeské republiky. ZároveÀ se rozrostl o bio-

Luká‰ BERAN

grafickou Databázi osobností (stavitelÛ i stavebníkÛ)
a Databázi území, popisující vût‰í v˘robní celky nebo liniové stavby – ta zatím funguje ve zku‰ebním reÏimu.

Registr prÛmyslového dûdictví
V˘ z k u m n é h o c e n t r a p r Û m y s l o v é h o
d û d i c t v í F a k u l t y a rc h i t e k t u r y â V U T

Záznam v Registru pochopitelnû nemÛÏe a technic-

■ Poznámky

ky ani nemusí b˘t nûkdy hotov a uzavﬁen, nicménû

1 Technické památky v âechách, na Moravû a ve Slezsku

v ideální situaci je postupnû dopracováván a tím i vali-

I.–IV. (ed. Hana HLU·IâKOVÁ), Libri, Praha 2001–2003.

dován, a dosáhne-li potﬁebné úrovnû, systém jej zo-

2 Industriální cesty âesk˘m stﬁedozápadem, prÛvodce

Potﬁebu vytváﬁet soupisy památek pociÈujeme v ob-

brazí mezi publikovan˘mi poloÏkami Registru, které

vybran˘mi industriálními objekty a technick˘mi památka-

dobích prudk˘ch spoleãensk˘ch zmûn, které s sebou

jsou dostupné na webov˘ch stránkách VCPD po pﬁi-

mi (eds. Eva DVO¤ÁKOVÁ, Tomá‰ ·ENBERGER), ASCO,

vÏdy pﬁiná‰ejí vlnu niãení památek a zároveÀ mûní na-

hlá‰ení. Náv‰tûvník zde mÛÏe studovat pﬁibliÏnû 1500

Praha 2005.

‰e vnímání toho, co za památky povaÏujeme. Promû-

záznamÛ, vybaven˘ch souãasn˘mi a dobov˘mi fotogra-

3 PraÏsk˘ industriál. Technické stavby a prÛmyslová ar-

na euroatlantické spoleãnosti z industriální na infor-

fiemi, vyhledávat je a tﬁídit stejnû sofistikovanû, jako

chitektura Prahy (eds. Luká‰ BERAN, Vladislava VALCHÁ-

maãní probûhla v ãesk˘ch zemích náhle a tradiãní,

to umoÏÀuje interní ãást Registru. Navíc v pﬁehledu vi-

¤OVÁ), VCPD âVUT, Praha 2005. (Vy‰lo téÏ anglicky pod

ov‰em znaãnû zastaral˘ prÛmysl, udrÏovan˘ dosud

dí i názvy a lokality vyhledan˘ch objektÛ, jejichÏ zá-

názvem Industrial Prague, Technical Buildings and Indu-

v chodu ekonomick˘mi podmínkami zemí Rady vzá-

znam je‰tû validován není. Nové rozhraní této veﬁejné

strial Architecture in Prague, Praha 2006, doplnûné vydá-

jemné hospodáﬁské pomoci, smetla devadesátá léta.

ãásti, pﬁipravené bûhem roku 2009, pak umoÏÀuje ta-

ní 2007.)

S ním v‰ak zaãaly mizet i jedineãné artefakty, stavby,

ké volit snaz‰í práci s rÛzn˘mi pﬁednastaven˘mi filtry,

4 Luká‰ BERAN, Vladislava VALCHÁ¤OVÁ: Industriál Libe-

technologie a znalosti, pocházející je‰tû z období jeho

které náv‰tûvníku v náhledech nabízejí kupﬁíkladu

reckého kraje, VCPD âVUT, Praha 2007.

vrcholného rozvoje, období, které determinovalo po-

stavby ve své existenci právû ohroÏené anebo tﬁeba

5 Meziváleãná prÛmyslová architektura – Stavební kniha

dobu moderní spoleãnosti.

takové, které se v posledních letech staly díky peda-

2005 (ed. Vladislava VALCHÁ¤OVÁ), EXPO DATA, Brno

Registr prÛmyslového dûdictví je základním projek-

gogické a konzultaãní ãinnosti VCPD pﬁedmûtem stu-

2005.

tem V˘zkumného centra prÛmyslového dûdictví (dále

dentsk˘ch prací na téma jejich nového vyuÏití. Tyto ná-

6 Libor DOLEÎAL, Pavel JÁKL, ·árka JIROU·KOVÁ, Tomá‰

jen VPCD), které bylo zaloÏeno roku 2002 pﬁi âeském

vrhy jsou k evidenãní kartû pﬁipojeny jako soubor ve

·ENBERGER: âeské a moravské pivovary, stavební dûdic-

vysokém uãení technickém v Praze. Stal se ﬁe‰ením

formátu PDF. Takov˘to Ïiv˘, neustále obnovovan˘ druh

tví tradiãního v˘robního odvûtví – Stavební kniha 2007,

záhy pocítûné potﬁeby flexibilního databázového ná-

soupisu je pochopitelnû nároãn˘ na dlouhodobé per-

EXPO DATA, Brno 2007.

stroje, umoÏÀujícího informace o objektech prÛmyslo-

sonální zaji‰tûní, a tím i na stabilní financování. Právû

7 Vodní dílo v krajinû (eds. Luká‰ BERAN, Vladislava

vého dûdictví uchovávat, tﬁídit a vyhodnocovat. Nejde

proto finalizování a zveﬁejÀování záznamÛ ãasto po-

VALCHÁ¤OVÁ), VCPD âVUT, Praha 2006.

tedy o soupis, ale o prostﬁedek jeho vytváﬁení, o data-

kraãovalo po etapách dílãích v˘zkumÛ, nejãastûji vy-

8 Co jsme si zboﬁili. Bilance mizející prÛmyslové ér y

bázi. Jejím my‰lenkov˘m základem zÛstává tradiãní

mezen˘ch územnû.

(eds. Benjamin FRAGNER, Jan ZIKMUND), âVUT, Praha

evidenãní kar ta stavby, pﬁizpÛsobená a roz‰íﬁená

S tím v‰ak také souvisí dílãí v˘stupy Registru, které

ov‰em tak, aby umoÏÀovala popis prÛmyslového pro-

se svou podobou blíÏí tradiãnímu památkovému sou-

vozu ve v‰ech technologick˘ch a historick˘ch souvis-

pisu. Pﬁes v˘‰e zmínûné v˘hody digitální prezentace

lostech – autorem její struktury se na poãátku v˘voje

v˘sledkÛ v˘zkumu totiÏ kniÏní publikace hrají svou po-

Registru stal architekt Petr Vorlík. Tuto strukturu je

pularizaãní nebo, chceme-li, psychologickou roli – se-

ale moÏno doplÀovat, protoÏe karta je „pouze“ soubo-

bepodrobnûj‰í záznam na webové stránce, zdá se, ne-

rem v jazyce html, nahran˘m na mateﬁském serveru.

má takov˘ dopad jako struãnûj‰í heslo v ti‰tûné,

Ten je pak pomocí internetového prohlíÏeãe pﬁístupn˘

peãlivû pﬁipravené a vybavené knize. V pﬁípadû VCPD

odkudkoliv, aby bylo moÏné jeho obsah co nejsnáze

jde pﬁedev‰ím o ﬁadu publikací, koncipovan˘ch zámûr-

Po roce 1989 do‰lo v âeské republice k neb˘valé-

kdykoliv doplÀovat nebo revidovat. Evidenãní kar ty

nû (a jen mírnû nadsazenû) jako prÛvodce nového in-

mu nárÛstu trestn˘ch ãinÛ vloupání do církevních ob-

pak systém umí podle údajÛ ve v‰ech ãástech struk-

dustriálního turisty. Po první pﬁíruãce Industriální ces-

jektÛ a následnému odcizení umûleck˘ch pﬁedmûtÛ.

tur y vyhledávat a tﬁídit pomocí vícestupÀov˘ch filtrÛ

ty âesk˘m stﬁedozápadem se jejich podoba ustálila

Ukázalo se, Ïe do té doby existující dokumentace ob-

i fulltextovû, provazovat je do sloÏitûj‰ích celkÛ, pro-

na té, jakou pﬁedstavují dvû vydání PraÏského Indu-

jektÛ byla zcela nedostateãná. NeumoÏÀovala pﬁesné

pojovat na jiné webové stránky a na mapové databáze

striálu a Industriálu Libereckého kraje. (V logice roz-

stanovení rozsahu ‰kody, mnohdy ji nebylo moÏné pou-

pomocí údaje GPS. TvÛrcem a správcem tohoto data-

místûní historick˘ch prÛmyslov˘ch center pﬁipravuje

Ïít ani pro vyhlá‰ení pátrání a ukázala se jako nevyho-

bázového stroje je programátor René Bezvald.

VCPD prÛvodce krajem Ústeck˘m a Karlovarsk˘m.) Se

vující i v pﬁípadû, kdy policie zadrÏela urãité pﬁedmûty

zázemím Registru v‰ak vznikly i publikace vymezené

a vyvstala nutnost urãit, z kterého objektu pocházejí.

Na samém zaãátku byly do Registru mechanicky

2

3

4

5

6, 7

2009.

Soupis drobné sakrální
architektury v jiÏních âechách
1993–2002
KaÏd˘ pﬁíbûh má svÛj zaãátek…

pﬁeneseny jiÏ existující kniÏní soupisy, jako napﬁíklad

periodicky ãi typologicky

a jeho zatím posledním

Problémem se zab˘vala i vláda âeské republiky, která

ãtyﬁsvazkové, byÈ metodicky je‰tû znaãnû rÛznorodé

kniÏním rozvinutím je znaãnû specifick˘ prÛvodce Co

vydala naﬁízení (Usnesení vlády âR ã. 307 ze dne

Technické památky v âechách, na Moravû a ve Slez-

jsme si zboﬁili, mapující nejv˘raznûj‰í ztráty ve fondu

28. 8. 1991 a ã. 285 ze dne 9. 5. 1996) smûﬁující

sku, pﬁipravené kolektivem historikÛ, muzejníkÛ a pra-

prÛmyslového dûdictví za posledních deset let.

60
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mátek (ISO), pro jehoÏ vytvoﬁení uvolnila i znaãné fi-

a bílená, s horní ãástí buì lucernovitou se so‰kou, ne-

nanãní prostﬁedky. Základem systému je poﬁízení nové

bo v˘klenky na obrázky…“ Toto terminologické vyme-

kompletní fotodokumentace církevních objektÛ for-

zení bylo podstatné, protoÏe za boÏí muka jsou obecnû

První etapa kromû vymezení zkoumaného prostoru

mou videozáznamÛ a jejich následného poãítaãového

povaÏovány i kamenné a litinové kﬁíÏe rozeseté po kra-

a prvotního podchycení existence pﬁíslu‰n˘ch objektÛ

zpracování. Naplnûním systému ISO byly povûﬁeny v té

jinû, obvykle na upomínku tragické ãi jinak památné

zachycovala zejména stav jejich exteriéru. DÛvody byly

dobû regionální památkové ústavy, které se logicky

události, pﬁípadnû jako místo odpoãinku pﬁi cestách,

veskrze praktické. Pro vyhovující a dostateãnû vypoví-

v první fázi zamûﬁily na zdokumentování vût‰ích objek-

urãené k duchovnímu rozjímání. PﬁestoÏe se v ﬁadû pﬁí-

dající dokumentaci bylo nezbytné získat fotografie

tÛ, zejména kostelÛ, farních a dûkansk˘ch úﬁadÛ. Bo-

padÛ jedná o velmi kvalitní ﬁemeslnou práci, takto chá-

v období vegetaãního klidu, pﬁed olistûním stromÛ ob-

huÏel témûﬁ zcela opomenuty zÛstaly men‰í objekty

paná boÏí muka nebyla do projektu zahrnuta.

klopujících jednotlivé objekty. Tím byla pr vní etapa

1

v pohraniãních oblastech, v nichÏ je snáze dostupn˘ch
pramenÛ informací opravdu velmi málo.

církevního charakteru (návesní kaple, v˘klenkové ka-

Nûkteré kaple stojí svojí velikostí na hranici mezi sí-

prÛzkumu omezena na velmi krátké ãasové období

pliãky a boÏí muka), které neb˘vají v majetku církve,

Àovou kaplí a men‰ím kostelíkem. Základním princi-

mûsíce dubna a poãátku kvûtna. ZároveÀ nám první

ale jednotliv˘ch obcí, pﬁípadnû fyzick˘ch osob. ByÈ se

pem bylo v takovém pﬁípadû urãit vlastníka objektu.

etapa otevírala moÏnost urãit objem etapy druhé – po-

jedná vût‰inou o stavby historicky mlad‰í neÏ zmínûné

Do projektu byly totiÏ zahrnuty pouze objekty, které ne-

ãet nutn˘ch dal‰ích v˘jezdÛ, pﬁi nichÏ by byla dokonãe-

kostely, jejich vybavení je v mnoha pﬁípadech srovna-

jsou v majetku církví.

2

na dokumentace eventuálních detailÛ a pﬁedev‰ím zevrubnû provûﬁeny a dokumentovány interiér y vãetnû

telné. I jejich dokumentace byla prakticky nulová.

Projekt sledoval nûkolik základních cílÛ. V první ﬁa-

Mlad‰í pÛvod vût‰iny kaplí je patrnû také dÛvodem,

dû bylo nutno provést dÛsledn˘ terénní prÛzkum

proã nebyly dosud soustavnûji zpracovány ani po

a podchytit tak v maximální úplnosti existenci tohoto

V tomto zdánlivû struãném konstatování ãinnosti

stránce architektonické. Star‰í topografická literatura

typu drobné církevní architektur y v regionu jiÏních

se v‰ak skr˘val o mnoho sloÏitûj‰í zpÛsob skuteãné-

(Soupis památek v politickém okrese…) tento typ pa-

âech. Vedle zachycení a popisu architektury byl zcela

ho provedení. Druhému v˘jezdu do pﬁíslu‰né lokality

mátek témûﬁ pomíjí, novûj‰í Umûlecké památky âech

prioritním cílem dÛsledn˘ prÛzkum a dokumentace vy-

pﬁedcházela nezbytná administrativní pﬁíprava. Ve

uvádûjí u vybran˘ch objektÛ pouze signální informaci.

bavení umûleck˘mi pﬁedmûty. Jako doplÀkov˘ cíl jsme

spolupráci s referáty regionálního rozvoje pﬁíslu‰n˘ch

Systematick˘ soupis, byÈ pouze verbální, dosud neexi-

stanovili pokus o shromáÏdûní hlavních historick˘ch

okresních úﬁadÛ jsme informovali prostﬁednictvím

stuje. Drobné informace k jednotliv˘m objektÛm se

údajÛ o vzniku a pÛvodu staveb s vyuÏitím hlavních ar-

shromáÏdûní starostÛ jednotlivé obecní úﬁady o pﬁí-

sporadicky objevují v regionální literatuﬁe pojednávají-

chivních materiálÛ a pramenÛ. Neãinili jsme si tak am-

pravû prÛzkumn˘ch prací. Pomocí dotazníku, pﬁedané-

cí o historii dané lokality, informace tohoto typu se

bice provést dÛsledn˘ archivní prÛzkum.

ho okresním úﬁadem jednotliv˘m starostÛm, jsme se
snaÏili, aby prÛzkumné práce získaly oficiální charak-

v‰ak omezují pouze na historická data, charakter
a povaha v˘zdoby jsou opomenuty.

mobiliáﬁe.

ter. Obsah dotazníku jednak pﬁispûl samotn˘m staros-

Metodologie soupisu
Rozsah území a charakter zkoumaného fondu vyÏa-

tÛm k ujasnûní vlastnick˘ch vztahÛ (obce jsou majiteli

dovaly stanovení v˘chozích metodick˘ch pﬁístupÛ, kte-

valné vût‰iny zkouman˘ch staveb) a jednak potvrdil ãi

Pod dojmem témûﬁ kaÏdodenního traumatu z na-

ré se v prÛbûhu prací podle získan˘ch zku‰eností

doplnil pr vní fázi prÛzkumu, tedy prospekci v terénu

prosté bezmocnosti vÛãi ztrátám umûleck˘ch pﬁedmû-

upravovaly. Urãujícím momentem byla etapizace prá-

a vyhledávání objektÛ splÀujících daná kritéria. Pﬁes

tÛ, které lze snad srovnat jen s velk˘mi váleãn˘mi kon-

ce, která byla k na‰emu pﬁekvapení velmi provázána

v˘‰e uvedenou cestu jsme se bohuÏel setkali se sku-

flikty, jsme se rozhodli pokusit se zmapovat cel˘ fond

s roãními obdobími. Teoreticky práce probíhaly ve ãty-

teãností, Ïe mnohdy na‰e dotazy vÛãi obecním úﬁa-

drobné sakrální architektury v jiÏních âechách nejen

ﬁech etapách:

dÛm zÛstaly bez odpovûdi a komplikovaly tak pﬁechod

V˘chodiska a cíle soupisu

z hlediska umûlecké v˘zdoby a v˘bavy, ale i z hlediska
architektonického, stavebnû-historického a typologic-

1. zmapování existence objektÛ a dokumentace je-

ke druhé etapû v˘zkumu. Navzdory tomu se tento nesnadn˘ úkol postupnû podaﬁilo naplnit a pﬁedstavitelé

jich exteriéru – IV., V. mûsíc;
2. dokumentace interiérÛ a mobiliáﬁe objektÛ –

kého.
V roce 1993 jsme pﬁipravili projekt soupisu rozloÏen˘ pÛvodnû na 5 let, k jehoÏ realizaci jsme vyuÏili
prostﬁedkÛ institucionálního v˘zkumu a v˘voje, v letech 1999–2002 pak byl tento projekt pﬁijat jako úãelov˘ v˘zkumn˘ úkol Ministerstva kultury âR. Dvouãlen-

VI.–X. mûsíc;
3. zpracování ve‰kerého materiálu z terénu – prÛbûÏnû, pﬁedev‰ím v‰ak v závûru;

■ Poznámky
1 Jaroslav HEROUT: Slabikáﬁ náv‰tûvníkÛ památek,

4. re‰er‰e v archivech, muzeích, literatuﬁe – prÛbûÏnû a následnû po pﬁedchozích etapách.

3., pﬁepracované vydání, Praha 1994.
2 Církevní objekty byly dokumentovány systémem ISO

n˘ v˘zkumn˘ t˘m ve sloÏení PhDr. Pavel Hájek

Pr vní etapû ﬁe‰ení pﬁedcházelo studium dostup-

a Zdenka Palou‰ová vstoupil na velmi tenk˘ led. Tu‰i-

n˘ch topografick˘ch podkladÛ, které byly nezbytn˘m

3 Indikaãní skici Stabilního katastru z 20. a 30. let

li jsme, Ïe práce rozhodnû nebude jednoduchá, ale

vodítkem pro odhad její ãasové nároãnosti. Souãástí

19. století, mapy II. vojenského mapování 1836–1852,

ani jeden z nás si nepﬁedstavoval, Ïe nám tento pro-

pﬁípravy byla samozﬁejmû excerpce dosud vydan˘ch

topografické mapy 1 : 5 000, turistické mapy 1 : 50 000.

jekt vyplní deset let Ïivota a stane se nám tak trochu

soupisov˘ch prací. Jako velmi dÛleÏité a informaãnû

4 Soupisy památek umûleck˘ch a historick˘ch v politic-

osudem.

hodnotné se ukázaly Prvotní evidenãní soupisy pamá-

kém okresu…; Umûlecké památky âech I–IV, (ed. Ema-

Pﬁedmûtem v˘zkumu byla drobná církevní architek-

tek, vzniklé na poãátku 60. let 20. století pro jednotli-

nuel POCHE), Praha 1977–1982.

tura – návesní, hﬁbitovní, hrobní, v˘klenkové kaple

vé okresy kraje jako podklad pro tvorbu státního se-

5 Prvotní evidenãní soupis památek v okrese âeské Bu-

a kapliãky, kamenná a zdûná boÏí muka. Zatímco

znamu kulturních památek, zachycující ﬁadu objektÛ

dûjovice, strojopis, âeské Budûjovice 1962; Prvotní evi-

u kaplí a kapliãek není terminologického sporu, ter-

a pﬁedmûtÛ dnes jiÏ neexistujících. Soustﬁedûním in-

denãní soupis památek v okrese âesk˘ Krumlov, strojo-

mín boÏí muka mÛÏe b˘t vykládán rÛzn˘mi zpÛsoby,

formací ze snáze dostupn˘ch pramenÛ jsme vypraco-

pis, âeské Budûjovice 1962; Pr votní evidenãní soupis

které pak ovlivÀují ‰íﬁi zábûru projektu. Pro tento pro-

vali hrub˘ v˘ãet objektÛ na‰eho zájmu s tím, Ïe je nut-

památek v okrese JindﬁichÛv Hradec, strojopis, âeské

jekt jsme chápali boÏí muka v ‰íﬁi vymezené Jarosla-

no nav‰tívit v‰echny lokality a tento v˘ãet konfrontovat

Budûjovice 1962; Pr votní evidenãní soupis památek

vem Heroutem: „BoÏí muka jsou: 1. sloupková, ka-

se skuteãností. V praxi to znamenalo provedení sku-

v okrese Písek, strojopis, âeské Budûjovice 1962; Prvot-

menná…, v podobû sloupku s kapliãkov˘m horním

teãné prospekce, vedle znám˘ch objektÛ vyhledání

ní evidenãní soupis památek v okrese Prachatice, strojo-

ukonãením, na jehoÏ bocích, není-li lucernovitû otevﬁe-

i objektÛ tu‰en˘ch, jejichÏ existenci jsme pﬁedpoklá-

pis, âeské Budûjovice 1962; Pr votní evidenãní soupis

né, b˘vají reliefy, …popﬁípadû postavy svat˘ch, nápis,

dali ze zákresÛ v topografick˘ch materiálech ãi konfi-

památek v okrese Strakonice, strojopis, âeské Budûjovi-

letopoãet apod. Na vrcholu kamenn˘ nebo kovan˘ kﬁí-

gurace terénu. V neposlední ﬁadû jsme ãerpali ze zna-

ce 1962; Prvotní evidenãní soupis památek v okrese Tá-

Ïek. 2. pilíﬁková, zdûná, obyãejnû ãtyﬁboká, omítaná

lostí místních obyvatel, coÏ bylo podstatné zejména

bor, strojopis, âeské Budûjovice 1962.

3

4

5

Zprávy památkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 /
RÒZNÉ | Pavel HÁJEK / Soupis drobné sakrální architektur y v jiÏních âechách 1993–2002

a docházelo by tak k neúãelné duplicitû.

61

kuler_01.qxd

22.2.2010

13:33

Stránka 62

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Autorem v‰ech fotografií je P. Hájek
Obr. 1. Cerhonice (okres Písek), v˘klenková kaple.
Obr. 2. Dírná (okres Tábor), boÏí muka.
Obr. 3. DraÏiãky (okres Tábor), boÏí muka.
Obr. 4. Jistebnice (okres Tábor), boÏí muka.
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Obr. 5. MaﬁíÏ (okres JindﬁichÛv Hradec), boÏí muka.
Obr. 6. Novosedly (okres Strakonice), v˘klenková kaple
sv. Jana Nepomuckého.
Obr. 7. Opaﬁany (okres Tábor), boÏí muka.
Obr. 8. Oslov (okres Písek), boÏí muka.

Obr. 9. Radomy‰l (okres Strakonice), boÏí muka sv. Antonína.
Obr. 10. Rojice (okres Strakonice), boÏí muka.
Obr. 11. Skr˘chov u Opaﬁan (okres Tábor), boÏí muka.
Obr. 12. VodÀanské Svobodné Hory (okres Strakonice),
v˘klenková kaple sv. Linharta.
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místní samosprávy vût‰inou pﬁi osobním kontaktu bû-

pasáÏe vûnované historii objektu jsou pouze úvodem

hem druhé etapy nakonec dostateãnû vnímali pro-

do problematiky a mohou b˘t základem pro podrob-

spû‰nost této ãinnosti.

nûj‰í, zejména archivní prÛzkumy.

A co dál…
Soupis drobné církevní architektur y v jiÏních âechách vznikal jako interní materiál pro potﬁeby památ-

Druhá etapa pﬁedstavovala poﬁízení dokumentace

Pﬁes velmi napjat˘ termín jsme se snaÏili vyhledat

kové péãe. JiÏ v prÛbûhu prací jsme byli vyz˘váni

interiérÛ zji‰tûn˘ch objektÛ a zejména sestavení sou-

v oblastních, okresních a mûstsk˘ch archivech zá-

k publikaci v˘sledkÛ. Zde je nutné ﬁíci, Ïe jsme se obá-

pisu ve‰kerého dochovaného vybavení. Pr vním pod-

kladní historická data nebo souvislosti, v okresních ãi

vali zveﬁejnûní nûkter˘ch informací z dÛvodu bezpeã-

statn˘m problémem bylo zaji‰tûní pﬁístupu do jednotli-

mûstsk˘ch muzeích jsme pátrali po dobov˘ch doku-

nosti staveb a pﬁedmûtÛ samotn˘ch. DÛkazÛ o tom, Ïe

v˘ch objektÛ. Vzhledem k tomu, Ïe majiteli kaplí jsou

mentech jakéhokoli druhu, zejména historické fotodo-

zveﬁejnûní informace o existenci umûleckého pﬁedmû-

vût‰inou obce, kontaktovali jsme pﬁedstavitele místní

kumentaci. ZároveÀ jsme vyhledávali v pﬁeváÏnû regio-

tu vedlo k jeho odcizení, jsme mûli ze své kaÏdodenní

samosprávy. Díky seznamÛm poskytnut˘m okresními

nální literatuﬁe a jiÏ zmínûn˘ch obecních ãi jin˘ch kro-

práce dostatek. Pﬁesto jsme v roce 2001 pﬁipravili v˘-

úﬁady jsme mûli k dispozici kontaktní adresy a telefon-

nikách. Velmi cenn˘m materiálem, pﬁiná‰ejícím vÏdy

stavu v prostorách ãeskobudûjovické radnice a poslé-

ní ãísla starostÛ a jejich zástupcÛ. Nejvût‰í potíÏe ãini-

alespoÀ elementární informace, byly historické mapo-

ze v prostorách hradu v Nov˘ch Hradech s názvem

lo skloubit ãasové moÏnosti starostÛ tak, abychom co

vé podklady, zejména stabilní katastr, kter˘ je urãit˘m

Kaple a kapliãky jiÏních âech, která poprvé pﬁedstavi-

nejhospodárnûji vyuÏili svÛj pracovní ãas a najezdili co

mezníkem pro dataci objektÛ, a historické pozemkové

la fond jihoãeské drobné církevní architektury v celku

nejménû zbyteãn˘ch kilometrÛ (zde je tﬁeba vzít v úva-

mapy, ãasto obsahující jiÏ zapomenutou informaci

a v souvislostech. Následovaly krátké pﬁíspûvky do ji-

hu, Ïe vût‰ina starostÛ mal˘ch obcí není uvolnûna a ne

o zasvûcení objektu (zvlá‰tû u v˘klenkov˘ch kaplí

n˘ch ti‰tûn˘ch v˘stupÛ a spoluúãast na dal‰ích, úÏeji

kaÏd˘ má moÏnost na ãas opustit zamûstnání tak, jak

a boÏích muk bez vybavení).

vymezen˘ch v˘stavách, ‰ir‰í laické veﬁejnosti jsme v˘-

by vyÏadoval optimální postup prÛzkumu). Po pﬁekonání elementárního problému s pﬁístupem do objektu za-

7

8

sledky pﬁedloÏili ve formû pﬁedná‰ek. Teprve rok 2009
pﬁinesl odpovídající shrnutí a prezentaci v˘sledkÛ v˘-

V˘sledky v˘zkumu

ãala vlastní prÛzkumná práce. Jejím obsahem, jak je

V prÛbûhu témûﬁ deseti let jsme prozkoumali území

zkumu. Problematiku boÏích muk v jiÏních âechách

uvedeno v˘‰e, bylo poﬁízení dokumentace interiéru

v‰ech tehdej‰ích okresÛ Jihoãeského kraje (tedy jiÏ

jsme shrnuli do dvou v˘pravn˘ch publikací, pﬁedsta-

a soupisu vybavení. Poﬁizovali jsme celkové zábûry in-

bez okresu Pelhﬁimov), mûli jsme vzácnou a nenahra-

vujících v˘vojovou typologii kamenn˘ch a zdûn˘ch bo-

teriérÛ, které dávají pﬁedstavu o architektonickém ﬁe-

ditelnou pﬁíleÏitost poznat území jako celek, coÏ nám

Ïích muk v jiÏních âechách doplnûnou mnoÏstvím fo-

‰ení i o celkovém uspoﬁádání mobiliáﬁe. V˘tvarnû ná-

umoÏnilo srovnávat jednotlivé regiony, ale zejména po-

tografické dokumentace, vydan˘ch v rámci ediãního

roãnûj‰í ﬁe‰ení interiéru jsme dokumentovali detailními

znat a definovat typologii a historické vazby staveb

programu NPÚ – ÚOP v âesk˘ch Budûjovicích. Zajíma-

zábûry napﬁíklad kleneb, okenních v˘klenkÛ, v˘zdoby

drobné církevní architektury. ShromáÏdili jsme dosta-

vou zku‰eností byl rovnûÏ podíl na v˘stavû Duchovní

stûn a podobnû. Soupis vybavení vycházel z principÛ

tek materiálu pro srovnávací anal˘zy, nezbytné pro da-

krajina: jiÏní âechy,

a rozsahu vyÏadovan˘ch systémem ISO.

tování jednotliv˘ch typÛ staveb, zejména boÏích muk

krajinu a s ní spojenou drobnou sakrální architekturu

Kromû pomûrnû kvalitní barevné fotodokumentace

a v˘klenkov˘ch kaplí, o nichÏ písemné prameny vût‰i-

v bretaÀském L’Orientu.

byl takﬁka kaÏd˘ pﬁedmût pojmenován, zmûﬁen, orien-

nou zarytû mlãí. Statistick˘m pohledem ﬁeãeno jsme

taãnû ãasovû zaﬁazen, byl urãen materiál a technika

zdokumentovali témûﬁ 2500 objektÛ, z toho v okrese

zpracování, podrobnû byl popsán stav pﬁedmûtÛ. Z po-

âeské Budûjovice 483 objektÛ, v okrese âesk˘ Krum-

■ Poznámky

drobnûj‰ího popisu jsme vylouãili pouze barvotiskové

lov 344, v okrese Písek 382, v okrese Strakonice

6 Pavel HÁJEK, Zdenka PALOU·OVÁ: Kaple a kapliãky

obrazy a zcela novodobé, nehodnotné pﬁedmûty. V ta-

355, v okrese JindﬁichÛv Hradec 272, v okrese Pra-

v regionu jiÏních âech. Architektura a mobiliáﬁ. Nástin v˘-

kovém pﬁípadû byl poﬁízen pouze verbální soupis. Vût-

chatice 244 a v okrese Tábor 287 objektÛ.

voje a typologie, závûreãná zpráva úãelového projektu

9

10

která pﬁedstavila jihoãeskou
11

‰ina tûchto pﬁedmûtÛ pak byla zdokumentována v cel-

Návesní kaple mívají standardní vybavení – oltáﬁ

kov˘ch zábûrech interiérÛ. Souãástí soupisu byl téÏ

s centrálním obrazem ãi sochou, dvû sochy po stra-

7 Pavel HÁJEK, Zdenka PALOU·OVÁ: Kaple a kapliãky JiÏ-

záznam o chybûjících pﬁedmûtech, pokud byla tato in-

nách oltáﬁe, jeden obraz ãi sochu v nástavci, nûkdy

ních âech, doprovodn˘ text v˘stavy, âeské Budûjovice

formace známa. Následkem katastrofálního nárÛstu

svatostánek, na menze b˘vá umístûno mnoÏství pﬁed-

2001.

trestné ãinnosti byla dochovaná hodnotnûj‰í ãást mo-

mûtÛ nejrÛznûj‰í úrovnû z darÛ pﬁíznivcÛ, 14 obrazÛ

8 Zdenka PALOU·OVÁ: Kamenné kaple a stélová boÏí

biliáﬁe uschována mimo vlastní objekt. Zaji‰tûní pﬁí-

zastavení kﬁíÏové cesty a dal‰í, rÛznû kvalitní obrazy.

muka, in: Novohradské hory a Novohradské podhÛﬁí – pﬁí-

stupu i k této skupinû pﬁedmûtÛ bylo prakticky moÏné

V trvale obydlen˘ch oblastech existuje mnoho kaplí ve-

roda, historie, Ïivot, (eds. Vladislav DUDÁK a kol.), Praha

pouze ve spolupráci s pﬁedstavitelem místní samo-

likosti malého kostelíka a spektrum pﬁedmûtÛ se roz-

2006; Michal VALENâÍK, Zdenka PALOU·OVÁ: Po‰kozené

správy.

‰iﬁuje o liturgické náãiní, svícny, lavice, ãasto dal‰í ol-

a zniãené památky sakrální, in: Novohradské hory a No-

Kontakt se zástupcem místní samosprávy jsme dá-

táﬁe a sochy, pﬁedmûty související s konáním procesí

vohradské podhÛﬁí – pﬁíroda, historie, Ïivot, (eds. Vladi-

le vyuÏili k nahlédnutí do obecní kroniky, pokud existu-

a poutí. Podle poﬁízené fotodokumentace bylo v prÛbû-

slav DUDÁK a kol.), Praha 2006; Zdenka PALOU·OVÁ:

je. Kronika byla prakticky jedin˘m dostupn˘m typem

hu v˘zkumu zpracováno a zdokumentováno pﬁibliÏnû

Kapliãky Vy‰ebrodska, doprovodn˘ text k v˘stavû v âe-

dokumentu, sporadicky pﬁiná‰ejícím údaje o historii

8000 mobiliárních pﬁedmûtÛ, pro které byla poﬁízena

skokrumlovském muzeu, âeské Budûjovice 2000; Zden-

kaplí, zejména tûch, které vznikly aÏ ve 20. století.

pomûrnû kvalitní barevná fotodokumentace a zpraco-

ka PALOU·OVÁ: Kaple a kapliãky na Zlatokorunsku, in:

ván podrobn˘ popis.

Klá‰ter Zlatá Koruna. Dûjiny – památky – lidé, Národní pa-

Po provedení terénního prÛzkumu a poﬁízení doku-

33 / MK âR 1999–2003.

mentace pﬁicházela na ﬁadu zavr‰ující, nejnároãnûj‰í

Vedle vlastního soupisu, tvoﬁeného, jak bylo uvede-

etapa velmi namáhavé práce – zpracování textové

no v˘‰e, popisem staveb a popisem umûlecké v˘zdo-

dûjovicích 2007, s. 108–117.

ãásti prÛzkumu zahrnující vedle základních lokalizaã-

by, vznikla krátká studie, ve které jsme se pokusili

9 Pavel HÁJEK: Zdûná boÏí muka v jiÏních âechách, âes-

ních údajÛ objektÛ úpln˘ popis architektury exteriéru

shrnout získané poznatky. Studie pﬁedstavuje pokus

ké Budûjovice 2009; Zdenka PALOU·OVÁ: Kamenná boÏí

a interiéru, podrobn˘ popis jednotliv˘ch mobiliárních

o vytvoﬁení základní typologické struktury drobné cír-

muka v jiÏních âechách a pﬁilehlé Moravû, âeské Budûjo-

pﬁedmûtÛ a základní historické údaje. V˘sledn˘ mate-

kevní architektur y a pokus o syntézu v˘voje jednotli-

vice 2009.

riál pﬁedstavuje relativnû ucelen˘ obraz o daném ob-

v˘ch typÛ staveb ve vazbû na region a spoleãensko-

10 Duchovní krajina: jiÏní âechy, âeské Budûjovice, du-

jektu. Nûkteré pasáÏe, zejména ãásti vûnované mobi-

-historické prostﬁedí.

ben 2009, L`Orient, BretaÀ, záﬁí–ﬁíjen 2009.

6

liáﬁi, byly zpracovány s maximální úplností, naopak

mátkov˘ ústav, územní odborné pracovi‰tû v âesk˘ch Bu-

11 V roce 2010 uvidí náv‰tûvníci tuto v˘stavu na pûti
místech v Dolním Rakousku.

Zprávy památkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 /
RÒZNÉ | Pavel HÁJEK / Soupis drobné sakrální architektur y v jiÏních âechách 1993–2002

63

kuler_01.qxd

22.2.2010

13:33

Stránka 64

SEMINÁ¤E
KONFERENCE
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není moÏn˘. âást tohoto komplexu je zaﬁízena jako
obydlí. Objekt vãetnû pûstebního zázemí pÛsobí neupraven˘m dojmem. Pro nedostatek financí se s obnovou zatím nepoãítá.
Druh˘ den, 29. 7. 2009, byla na programu náv‰tûva tûchto objektÛ:
Karlova Koruna u Chlumce nad Cidlinou (okres Hra-

âtvrté pracovní jednání

dec Králové). Zámeck˘ park v krajináﬁském slohu

pracovníkÛ zámeck˘ch zahrad a odborn˘ch pracovní-

o rozloze 18 ha se rozkládá kolem zámku na návr‰í

kÛ na úseku historické zelenû Národního památko-

severozápadnû od Chlumce nad Cidlinou. V letech

vého ústavu

1815–1820 vznikla empírová oranÏerie (autorem byl
pravdûpodobnû Jindﬁich Koch). Pozdûji nebyla vyuÏívá-

13

Obr. 13. SlavÀovice (okres Tábor), návesní kaple.
Desetiletá práce na soupisu drobné sakrální architektur y mûla i netu‰en˘ lidsk˘ rozmûr. Pﬁi cestách

Toto pracovní jednání se uskuteãnilo ve dnech

na a chátrala. V roce 2008 koneãnû do‰lo k její re-

28. 7. – 30. 7. 2009 v rámci vzdûlávacího cyklu za-

konstrukci; stﬁedová ãást je vyuÏívána pro spoleãen-

hradníkÛ na téma Historické oranÏerie a zahradní stav-

ské a kulturní úãely. Je typick˘m pﬁíkladem oranÏerie

by – v˘zkum – konzervace – vyuÏití. Jednalo se o dal‰í

zachránûné „za pût minut dvanáct“. Na stavbu oran-

etapu pﬁedávání zku‰eností v rámci prÛzkumu, inventa-

Ïerie navazuje pravidelná novodobá parková úprava.

rizace a záchrany oranÏerijních staveb, jin˘ch zahrad-

Kopidlno (okres Jiãín). Zámek slouÏí pro potﬁeby za-

ních staveb a jejich vyuÏití. Exkurzi pﬁipravilo NPÚ – ÚOP

hradnické ‰koly. Pﬁírodnû krajináﬁsk˘ park s ústﬁedním

v Brnû, odbor specialistÛ, ve spolupráci s NPÚ – ÚOP

paloukem a mnoh˘mi solitérními dﬁevinami je oboha-

v Pardubicích, jmenovitû s Ing. Vûrou Skálovou. Celkem

cen o stavbu obnoveného rozlehlého skleníku se sbír-

se exkurze zúãastnilo 22 pracovníkÛ, jedin˘m zástup-

kami rostlin, je peãlivû upraven a udrÏován. Jedná se

cem Slovenska byla Ing. Veronika Vagenknechtová.

u nás o ojedinûl˘ typ historického skleníku zdobného

V první den jednání, 28. 7. 2009, úãastníci nav‰tívili tyto objekty:

charakteru s dobﬁe zvolenou v˘sadbou. Na park navazuje zahradnick˘ areál se stavbou v závûru, která je

a spí‰e necestách za kapliãkami a boÏími muky jsme

Zámrsk (okres Ústí nad Orlicí). Starostka Zuzana

v literatuﬁe zmiÀována jako fíkovna. Dal‰í úpravy zﬁej-

si stále více uvûdomovali symbiózu tûchto staveb

Tvrzníková nás seznámila s historií zámeckého památ-

mû zmûnily pÛvodní stav a stavba by zaslouÏila sta-

s krajinou a sídly, pﬁirozen˘ cit vût‰inou neznám˘ch

kového objektu a parku s oranÏerií. OranÏerie byla po-

vebnû-historick˘ prÛzkum k vyjasnûní pozdûj‰ích zása-

stavitelÛ pro harmonii díla ãlovûka a díla pﬁírody.

stavena v roce 1843 a slouÏila k pﬁezimování palem

hÛ.

Uchvacoval nás genius loci nûkter˘ch míst, síla, která

a vzácn˘ch kvûtin. Její souãástí byla údajnû i fíkovna.

Láznû Bûlohrad (okres Jiãín). Souãástí památkové-

z nich dosud vyzaﬁuje a která nutí k zastavení a sym-

V roce 1958 byla oranÏerie pﬁebudována a upravena

ho areálu – zámku s parkem – je empírová oranÏerie

bolickému ãi skuteãnému smeknutí. Poznali jsme mís-

jako prostor pro kulturní a spoleãenská setkání obãa-

z roku 1831, která je od roku 1959 vyuÏívána jako v˘-

ta, kam bychom jinak asi nepﬁi‰li, rok od roku sílil ná‰

nÛ. V zámku sídlí Státní oblastní archiv, byla zde vybu-

stavní prostor se stálou expozicí vûnovanou dílu Karla

vztah k tomu kraji, utvrzovalo se pﬁesvûdãení, Ïe má

dována první úãelová hala pro ukládání archiválií, dále

Václava Raise. V 70. letech 20. století pro‰la rekon-

smysl chránit hodnoty minulosti, a to nejen stavby

byla zﬁízena konzer vátorská a restaurátorská dílna

strukcí okna, vstupní pavilon a kotelna. V souãasnos-

takzvané velké architektury, ale i stavby drobné, díla

a zahájeno mikrosnímkování matrik. V zámeckém par-

ti má stavba sv˘m vyuÏitím zaji‰tûnou údrÏbu, a tedy

s niÏ‰í v˘tvarnou hodnotou, která v‰ak jsou neodmys-

ku roste vícekmenná letitá lípa, která v roce 2004 zís-

dal‰í existenci.

litelnou souãástí krajiny a Ïivota. Z vlastního je‰itného

kala titul Strom roku v celostátní soutûÏi, poﬁádané

Îíreã (okres Trutnov). Zámek, v minulosti vyuÏívan˘

pohledu se domníváme, Ïe proveden˘ soupis napo-

Nadací Partnerství v Brnû. Z pÛvodních staveb v parku

jako jezuitsk˘ klá‰ter, se dnes naz˘vá DÛm sv. Josefa

mohl k probuzení zájmu pﬁedev‰ím místních samo-

se také dochoval osmibok˘ dﬁevûn˘ altán, kter ˘ byl

a je vyuÏíván pro pacienty s roztrou‰enou sklerózou.

správ o tyto památky. Je-li tomu skuteãnû tak, na‰e

pÛvodnû zasklen˘.

Nevelk˘ zámeck˘ park a rekonstruovaná oranÏerijní

práce snad nebyla zbyteãná a stala se jedním z tûch
stﬁípkÛ, které pﬁispívají k záchranû tûchto staveb.
Pavel HÁJEK

ChoceÀ (okres Ústí nad Orlicí). Zdej‰í oranÏerie

stavba mûly pacientÛm slouÏit k relaxaci, oranÏerie

znaãn˘ch rozmûrÛ je stavebnû pﬁizpÛsobená dne‰ní-

i k ubytování. Zﬁejmû nepochopením architekta, kter˘

mu provoznímu vyuÏití a nachází se v dosti ‰patném

zpracoval návrh na úpravy, v‰ak oranÏerijní stavba ne-

stavu. Zahradnické firmû zde hospodaﬁící poskytuje

ní funkãní ani pro pûstování rostlin (chybí vûtrání, stí-

v˘robní zázemí. Zdej‰í zahradnictví s kvalitními v˘pûst-

nûní a voda), ani pro bydlení. Náprava bude jistû veli-

ky má dlouholetou tradici.

ce nákladnou záleÏitostí, ale bez ní ztrácí stavba svoji

âastolovice (okres Rychnov nad KnûÏnou). Rozlehl˘

64

funkci a poslání.

zámeck˘ park (31 ha) s kvûtinovou v˘zdobou svûdãí

Jaromûﬁ (okres Náchod). Zahradnická firma âern˘

o vytﬁíbeném vkusu majitelky Diany ·ternberkové, kte-

byla zaloÏena v roce 1859 Ferdinandem Hlaváãkem.

rá zámeck˘ areál získala zpût v restituãním ﬁízení.

Od roku 1928 se zaãali pokraãovatelé rodinné za-

OranÏerie spojená se zámkem je upravená tak, aby vy-

hradnické tradice Franti‰ek a Marie âerní specializo-

hovovala souãasn˘m potﬁebám, napﬁíklad jako spole-

vat na ‰lechtûní a v˘robu osiv, pﬁedev‰ím petúnií a be-

ãenské zázemí pﬁi konání svateb, oslav a podobnû.

gonií. Pr vní pÛvodní odrÛda s názvem Karkulka byla

Hrádek u Nechanic (okres Hradec Králové). Na ro-

uvedena na trh v roce 1934. Vy‰lechtûním celé ﬁady

mantick˘ zámek ve stylu anglické gotiky navazuje pﬁí-

klasick˘ch, nehybridních odrÛd se podaﬁilo âern˘m

rodnû krajináﬁsk˘ park, kter˘ je jiÏ nûkolik let vyuÏíván

prosadit se proti konkurenci zaveden˘ch nûmeck˘ch

jako golfové hﬁi‰tû. Stﬁedová ãást oranÏerie, na kterou

firem. V roce 1960 byla firma znárodnûna a stala se

navazovaly po obou stranách skleníky, je jiÏ o jedno

souãástí firmy Sempra. V roce 1991 byl majetek

kﬁídlo ochuzena, protoÏe bylo zbouráno. Zb˘vající skle-

v restituci navrácen pÛvodním majitelÛm. V leto‰ním

níková ãást je v havarijním stavu, a pﬁístup do ní proto

roce úspû‰ná firma âern˘ slaví 150. v˘roãí svého za-
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Autorkou v‰ech fotografií je D. Fetterová.
Obr. 1. Kopidlno (okres Jiãín), palmov˘ skleník v zámeckém parku.
Obr. 2. Láznû Bûlohrad (okres Jiãín), oranÏerie v zámeckém parku.
Obr. 3. Kvasiny (okres Rychnov nad KnûÏnou), dosud nevyuÏívaná oranÏerie se skleníkem.
Obr. 4. Îíreã (okres Trutnov), oranÏerie po rekonstrukci.
Obr. 5. Jaromûﬁ (okres Náchod), oranÏerie pﬁebudovaná
na prodejnu.
Obr. 6. Karlova Koruna u Chlumce nad Cidlinou (okres
Hradec Králové), oranÏerie po rekonstrukci.

cholné formû vytváﬁí harmonii pﬁírody a soch v ní jako

areál s parkem ve velice ‰patném stavu zavinûném

fenomén krajiny. Sochy jsou bohuÏel po‰kozené a ani

dlouholet˘m pÛsobením nûkdej‰ích uÏivatelÛ. Loveck˘

jim, ani pﬁírodnímu okolí nesvûdãí velk˘ nápor ná-

sál se zelen˘mi kachlov˘mi kamny byl nyní upraven

v‰tûvníkÛ.

a slouÏí pro poﬁádání v˘stav, ale i ke kulturním a spo-

Kuks (okres Trutnov). V roce 1694 zaloÏil hrabû

leãensk˘m úãelÛm. Na tento loveck˘ sál navazovala

Franti‰ek Antonín ·pork na jedné stranû údolí Labe láz-

oranÏerie, která zvenku pÛsobí dobr ˘m dojmem, ze-

nû a své sídlo, na protûj‰í stranû pak roku 1697 ‰pitál

jména sv˘mi vyﬁezávan˘mi prvky. Interiér s napodobe-

s kostelem a hrobkou. Celek byl vzájemnû propojen za-

ním skalní grotty nemá oãekávan˘ efekt. OranÏerie za-

hradními úpravami a vybaven velkor ys˘m souborem

tím není vyuÏívána k Ïádn˘m úãelÛm, stejnû jako

kvalitních soch Matyá‰e Bernarda Brauna a jeho dílny.

navazující pûstební skleník. Dal‰í staré skleníky byly

Ratiboﬁice (okres Náchod). PÛvabn˘ zámek se na-

zbourány, ale dÛm zahradníka zÛstal zachován. Majitel-

chází v malebném parku s rybníkem, v jehoÏ závûru je

ka peãlivû spravuje zámeck˘ park, rybník i ovocn˘ sad.

oranÏerie vybudovaná na místû starého bûlidla. Po ob-

·koda, Ïe nezÛstaly zachovány pÛvodní turbíny v b˘va-

novû slouÏí zahradnick˘m úãelÛm. I pﬁes omezené fi-

lé vodní elektrárnû u ﬁíãky Bûlé. Optimistick˘ postoj

loÏení. P˘chou firmy je rekonstruovaná stará oranÏerie

nanãní prostﬁedky pÛsobí oranÏerie s okolním parkem

majitelky a její tvÛrãí nad‰ení nás v‰echny potû‰ilo.

upravená jako reprezentaãní prodejna.

ucelen˘m dojmem. O park se stará zámeck˘ zahrad-

Letohrad (okres Ústí nad Orlicí). Na okraji pﬁírodní-

ník Bedﬁich Mer tlík (84 let), kter ˘ je v obdivuhodné

ho parku je situována oranÏerie, která byla pﬁebudo-

kondici.

vána a slouÏí v souãasné dobû jako skladi‰tû obce.

Josefov (okres Náchod). Pevnost byla postavena
v letech 1780–1787 z podnûtu císaﬁe Josefa II. a mûla slouÏit k ochranû zemsk˘ch hranic proti v˘bojnému

Nové Mûsto nad Metují (okres Náchod). Nynûj‰í

Interiér byl znaãnû zmûnûn a dal‰í prostor y byly pﬁi-

Prusku. Josefov patﬁí k nejlep‰ím dílÛm fortifikaãního

úprava terasové zahrady pﬁedstavuje ojedinûl˘ pﬁíklad

stavûny. Tato kdysi zajímavá stavba by si rozhodnû za-

umûní 18. století, kdy bastionov˘ typ pevností dosáhl

moderní zahrady panského sídla v historickém pro-

slouÏila vhodnûj‰í vyuÏití, neÏ je to souãasné, které je

svého vrcholu. Je také v˘jimeãn˘m dokladem evrop-

stﬁedí. Salu terrenu evokuje zahradní síÀ z roku 1910

nicménû alespoÀ zárukou její dal‰í existence.

ského urbanismu. Souãástí muzejní expozice v bastio-

od Du‰ana Jurkoviãe, kde je ﬁíãními oblázky vyloÏená

nu je lapidárium barokních soch Matyá‰e Bernarda

zimní zahrada s kamennou fontánou.

Brauna vãetnû nejkrásnûj‰í sochy v˘chodoãeského ba-

Touto náv‰tûvou byl ukonãen pomûrnû nároãn˘ program, kter˘ vyÏadoval pozornost a soustﬁedûní úãast-

Opoãno (okres Rychnov nad KnûÏnou). V udrÏova-

níkÛ, jejichÏ úkolem bude zpracování zprávy s osobní-

ném zámeckém parku je situována dlouhá oranÏerie,

mi poznatky, podnûty a pﬁípadn˘mi doporuãeními.

vybavená zdobn˘mi dﬁevûn˘mi prvky. Její interiér je po-

O hladk˘ prÛbûh ãtvr tého pracovního jednání se za-

mûrnû ne‰Èastnû upraven˘; stûny byly pokryty témûﬁ do

slouÏila Ing. Vûra Skálová i vedoucí pracovníci jednot-

Betlém u Kuksu (okres Trutnov). V letech 1726–

v˘‰ky 2 m neprody‰n˘mi obkládacími dlaÏdicemi a ani

liv˘ch památkov˘ch objektÛ.

1733 vznikl v lese Betlémû soubor soch, tesan˘ch pﬁí-

vyv˘‰ené záhony nepÛsobí dobr˘m dojmem. V˘bûr rost-

Toto pracovní jednání bylo vûnováno vzpomínce na

mo do skal Matyá‰em Bernardem Braunem a jeho díl-

linného materiálu neodpovídá znaãn˘m rozmûrÛm pro-

zakladatele zámeck˘ch zásobních zahrad – Ing. Fran-

nou. Do balvanÛ byly vytesány sochy poustevníkÛ

storu. OranÏerie by mohla b˘t vyuÏívána pro sochaﬁské

ti‰ka

Onufria a Garina, sv. Jana Kﬁ titele, Maﬁí Magdaleny

v˘stavy nebo jako lapidárium, v horních prostorách lze

a Ing. Pavla Vlá‰ka v kraji Jihomoravském.

a souso‰í Studna Jákobova. Na skalách vznikly reliéfy

umístit kanceláﬁe nebo klubovny. Rozhodnû si tato po-

sv. Huberta, Narození Pánû, Pﬁíjezd Tﬁí králÛ, které se

zoruhodná stavba zaslouÏí více pozornosti.

roka – Plaãící Ïena.
Poslední den, 30. 7. 2009, zamíﬁili úãastníci do
tûchto lokalit:

nacházejí podél cesty vedoucí ke kapli. Jde o soudo-

Kvasiny (okres Rychnov nad KnûÏnou). Majitelka

bou my‰lenku naplnûní krajiny tvorbou, která ve vr-

SoÀa Klímová získala v restituãním ﬁízení zámeck˘
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Nové trendy
ve zprostﬁedkování kulturních
památek ve Francii

a slabozrací vyuÏít vedle nabídky „Ïivého“ komentáﬁe
je‰tû speciálního papírového prÛvodce, kter˘ obsahuje reliéfní kresby fasády zámku, men‰ích staveb, plánu zahrady a jejích detailÛ a texty s popiskami reliéfÛ

1

Obr. 1. Buchlovice (okres Uherské Hradi‰tû), ukázka
aranÏování kvûtin v zámeckém pokoji. (Foto Eva Dvoﬁáková, 2009)

Celostátní semináﬁ AranÏování
kvûtin v historickém interiéru
v Buchlovicích

V paﬁíÏském Cité des sciences & de l´industrie se

v Braillovû písmu. Jedna z edukaãních pracovnic se

7. ﬁíjna 2009 konalo jiÏ sedmé Fórum ‰kolní náv‰tûvy.

rovnûÏ uãí znakovou ﬁeã, coÏ jistû napomáhá ke zkva-

Svou vzdûlávací nabídku zde ve volnû pﬁístupn˘ch

litnûní sluÏeb sluchovû postiÏen˘m.

stáncích prezentovala pﬁibliÏnû stovka vystavujících

Zámek Clos Lucé se proslavil zejména pobytem Leo-

z rÛzn˘ch oborÛ a míst Francie. Nejpoãetnûji byla za-

narda da Vinci. Toho daná kulturní památka náleÏitû

stoupena muzea, zámky a turistické kanceláﬁe, pﬁe-

vyuÏila v pﬁilehlém parku, pojmenovaném po tomto

hlídku zpestﬁovala i zoologická zahrada nebo divadlo.

tvÛrãím géniovi. O aktivní nabídku pro dûti se starají

Cílovou skupinou této akce byli uãitelé, ale mezi ná-

dva ateliér y. Pedagogick˘ ateliér pﬁedstavuje pro-

v‰tûvníky se pohybovaly i rodiny s dûtmi.

stﬁednictvím kost˘mÛ a hudební, taneãní i v˘tvarné v˘-

Takﬁka v‰ichni vzdûlávací pracovníci z vystavujících

chovy renesanãní dobu. Vûdeck˘ ateliér dûtem pﬁibli-

institucí popularizovali svou nabídku formou ti‰tûn˘ch

Ïuje principy Leonardov˘ch pokusÛ a vynálezÛ pomocí

programÛ na nov˘ ‰kolní rok; nûkteﬁí navíc formou

fyzické interakce s men‰ími i velk˘mi modely v interié-

modelÛ, ukázek ãinností ãi Ïiv˘ch drobn˘ch zvíﬁat.

ru a je‰tû poutavûji v exteriéru. Pro jednotlivé stupnû

Pouze v˘jimeãnû se objevily poãítaãe s promítanou

‰kol nabízí zámek hravé a pouãné pracovní kníÏky, jeÏ

fotodokumentací aktivit a nabízen˘mi programy na

mají dûti pﬁimût, aby si nejprve zámek detailnûji pro-

webov˘ch stránkách. Pﬁíchozí pedagogové se mohli
u jimi vybran˘ch vystavujících zaregistrovat a zajistit
si tak pravideln˘ servis vzdûlávací nabídky pﬁímo do

Semináﬁ s mezinárodní úãastí se uskuteãnil ve

své e-mailové schránky. Velkou v˘hodou byl pﬁím˘

dnech 2.–4. záﬁí 2009 v areálu zámku v Buchlovicích.

kontakt se „zámeck˘mi pedagogy“. Jejich individuál-

Poﬁadatelem byl Národní památkov˘ ústav, územní od-

ní pﬁístup umoÏnil uãitelÛm v krátkém ãase získat po-

borné pracovi‰tû v KromûﬁíÏi a v Brnû, Státní zámek

tﬁebné informace o edukaãních programech mnoha

Buchlovice a Slávek Rabu‰ic – Kvûtinová galerie v Br-

institucí.
Z kulturních památek pﬁedstavily nejvíce propraco-

nû.
Leto‰ního semináﬁe se zúãastnilo 63 pracovníkÛ

vané vzdûlávací nabídky zámky Versailles, Clos Lucé

z hradÛ, zámkÛ a muzeí âeské republiky a 2 pracovni-

a Fontainebleau. Podle informací zámeck˘ch lektorek

ce slovenského Múzea Betliar.

funguje ve Versailles pro tyto aktivity jiÏ deset let sa-

První den semináﬁe byly do programu zaﬁazeny pﬁí-

mostatné oddûlení, v nûmÏ se dnes osm zamûstnan-

spûvky Ivany Syslové Historie zámku v Buchlovicích,

cÛ vûnuje aktivitám pro dûti a dva lidé ãinnostem pro

Ing. Lenky Kﬁesadlové Zámeck˘ park a zahrada

hendikepované. Bûhem prohlídky mohou nevidomí

Autorkou v‰ech fotografií je A. Stuchlíková.
Obr. 1. Zámek Versailles, vlevo ukázka v˘tvarného úkolu
pﬁekreslování fotografie zámecké zahrady pomocí ãtvercového rastru, vpravo ukázka tlaãen˘ch a ti‰tûn˘ch prÛvodcÛ
pro nevidomé a slabozraké.
Obr. 2. Zámek Versailles, prezentace v˘tvarného úkolu
pro náv‰tûvníky.
Obr. 3. Zámek Clos Lucé, Park Leonarda da Vinci, celkov˘ pohled na stánek s právû probíhající konzultací, vpravo
malé modely a názorné pomÛcky Vûdeckého ateliéru.
Obr. 4. Zámek Fontainebleau, nabídka publikací a ukázka modelÛ.

v Buchlovicích a Ing. Pﬁemysla Krejãiﬁíka, Ph.D., Pavel
Vlá‰ek a fuchsie.
Druh˘ den následovaly pﬁedná‰ky Ing. Lenky Kﬁesadlové Historie buchlovick˘ch skleníkÛ, Slávka Rabu‰ice Historie aranÏování kvûtin a „pﬁedvádûãka“ –
svatební floristika a EvÏena Kopeckého Kvûtiny ze zásobních zahrad a z pﬁírody.
Poﬁádající kastelánka této kvûtinové akce pﬁipravila
pro úãastníky semináﬁe pﬁekvapení v podobû varhanního koncer tu a dívãích zpûvÛ ve farním kostele
sv. Martina.
Závûrem tﬁídenního semináﬁe pﬁedvedli jeho úãastníci své umûní v aranÏování kvûtin v historickém prostﬁedí zámku.
Dagmar FETTEROVÁ
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hlédly vnû i uvnitﬁ z hlediska stavebního a mobiliárního a v druhém sledu zkoumaly modely Leonardov˘ch

Konference konzervátorÛ-restaurátorÛ v Hradci Králové

vynálezÛ v interiéru a hlavnû v parku. Typologie úkolÛ

upozornila, Ïe pracovníci památkové péãe nemají dostatek znalostí, jak aplikovat moderní a úãinné technologie protikorozní ochrany s ohledem na poÏadavky

v kníÏkách je promûnlivá, coÏ podle m˘ch zku‰eností

Ve dnech 8.–10. záﬁí 2009 se v prostorách Muzea

památkové péãe a dosáhnout potﬁebn˘ch konzervaã-

z praxe zajistí pozornost dûtí jednoznaãnû lépe a na

v˘chodních âech v Hradci Králové konal jiÏ 17. roãník

ních opatﬁení. Poté pﬁedstavila Ing. ·árka Msallamová

del‰í dobu neÏ stále opakovan˘ tent˘Ï princip typu kﬁí-

mezinárodní konference konzer vátorÛ-restaurátorÛ.

(V·CHT Praha) práci, jejímÏ cílem bylo zjistit pﬁíãiny ko-

Ïovky nebo doplÀovaãky. Do stejné edice patﬁí i se‰it

Na organizaci se podílelo Technické muzeum v Brnû –

rozního napadení olovûn˘ch bul listin ﬁádu maltéz-

pro uãitele, kter˘ zahrnuje krátkou prezentaci zámku,

Metodické centrum konzervace ve spolupráci s komisí

sk˘ch rytíﬁÛ z depozitáﬁe Národního archivu Praha. Ná-

plán areálu, informace a nabídku pedagogického ser-

konzervátorÛ-restaurátorÛ pﬁi Asociaci muzeí a galerií

sledoval pﬁíspûvek Ing. Alexandr y KlouÏkové, CSc.

visu, dokumentaci neboli pﬁiblíÏení doby renesance,

âR a Muzeum v˘chodních âech v Hradci Králové. Pos-

(V·CHT Praha) Odolnost povrchov˘ch úprav keramic-

Ïivota a tvorby Leonarda i historie zámku, praktické

láním konference bylo zprostﬁedkovat setkání odborní-

k˘ch materiálÛ, jenÏ hodnotil sloÏení a vlastnosti gla-

informace k organizaci pﬁíjezdu vãetnû pﬁehledn˘ch

kÛ, kteﬁí se zab˘vají ochranou pﬁedmûtÛ kulturního dû-

zur, engob a povrchov˘ch dekorací na historick˘ch ke-

map a klíãe k úkolÛm v dûtsk˘ch pracovních kníÏ-

dictví s dÛrazem na muzejní sféru. Mezi hlavní témata

ramick˘ch materiálech. Odolnost povrchov˘ch vrstev

kách.

konference patﬁil jiÏ tradiãnû zejména prÛzkum mate-

byla hodnocena jak z hlediska otûruvzdornosti, tak

Zámek Fontainebleau nabízí ‰kolním skupinám te-

riálÛ a technologií, sanaãní konzervace a preventivní

z hlediska jejich rezistence vÛãi korozi rÛzn˘mi ãinidly.

matické prohlídky v sekcích, k nimÏ v závorkách uvá-

konzervace. Konference se zúãastnila ﬁada odborníkÛ

Z vyhodnocení vyplynulo, Ïe proti mechanickému otû-

dím zástupné pﬁíklady: Pohádky pro náv‰tûvníky (Bo-

nejen z âeské republiky, ale i Slovenska, Chorvatska

ru jsou odolnûj‰í glazur y pálené na vy‰‰í teploty.

hové a hrdinové), Historie zámku (Zámek, staveni‰tû:

a dále napﬁíklad z Portugalska. Bûhem prvního a tﬁetí-

Mgr. ·tûpánka Kuãková, Ph.D. (Pedagogická fakulta

stavitelská cesta), Îivot na zámku (Napoleon a jeho

ho dne bylo pﬁedneseno 23 referátÛ a diskusních pﬁís-

UK v Praze, V·CHT v Praze) pohovoﬁila o proteinov˘ch

bydlení), Politick˘ Ïivot (Absolutistická monarchie),

pûvkÛ. Druh˘ den byl vûnován odborné exkurzi.

pojivech v mostních konstrukcích a dal‰ích historic-

Umûní (Krásné, protoÏe antické) a Zahrady (Povolání

Úvodního slova se ujal odborn˘ námûstek Technic-

k˘ch objektech. Zab˘vala se identifikací proteinov˘ch

zahradník – pouze v mûsíci kvûtnu). Prohlídky doplÀují

kého muzea v Brnû Ing. Ivo ·tûpánek a ﬁeditel Muzea

pﬁísad ve dvou ãesk˘ch stﬁedovûk˘ch mostech –

ateliéry a umûlecké aktivity. Pestr˘ vûjíﬁ tematick˘ch

v˘chodních âech v Hradci Králové PhDr. Zdenûk Za-

v Roudnici nad Labem a Karlovu mostu. Proteinová

prohlídek mohou nabízet hlavnû velké kulturní památ-

hradník. Poté bylo pﬁedneseno 14 pﬁíspûvkÛ velice

aditiva byla od dávn˘ch dob pﬁidávána do omítek

ky, ale tento potenciál se skr ˘vá i u nás, napﬁíklad

pestrého zamûﬁení.

a malt pro úpravu jejich vlastností. PouÏívalo se ze-

v oblasti freskové v˘zdoby. Takov˘ program vyÏaduje

S prvním, Sochy na prÛãelí budovy Muzea v˘chod-

jména mléko a mléãné produkty, klihy a Ïelatiny, vol-

od prÛvodce sebekázeÀ vyjádﬁenou v soustﬁedûní na

ních âech v Hradci Králové, vystoupil Mgr. Michal Bla-

ská krev a samozﬁejmû i slepiãí vejce. Vendulka Otav-

vybrané téma, které pﬁiblíÏí do hloubky, coÏ mÛÏe b˘t

Ïek, akademick˘ sochaﬁ (vedoucí projektu GOPURA II).

ská, ak. mal. (soukromá dílna – konzer vování

pro dûti nebo i dospûlé vyhranûné zájemce pﬁínosnûj-

Pﬁítomné seznámil s problematikou restaurování soch

historick˘ch textilií) pﬁiblíÏila konzer vování souboru

‰í neÏ pﬁíliv informací v‰eho druhu, jeÏ se váÏou k roz-

z glazované keramiky z let 1910–1912. Ve druhém

hrobov˘ch odûvÛ z Regionálního muzea Mikulov. Cílem

manit˘m vystaven˘m artefaktÛm.

pﬁíspûvku, Kamenná poselství, prezentoval pﬁístupy

konzer vátorské práce bylo odûvy vyãistit, vyrovnat,

Po vzoru muzejní a galerijní pedagogiky mÛÏeme

a vlastní restaurování objektÛ angkorského areálu

v nezbytnû nutném rozsahu zpevnit po‰kozená místa

v této souvislosti hovoﬁit o rozvinuté zámecké pedago-

v KambodÏi, kter˘ je zapsán na Seznamu svûtového

a upravit k vystavení. Andreia Peres (Universidade No-

gice, která na své místo v tuzemsku zatím ãeká. Jis-

kulturního dûdictví UNESCO. Ivan Houska (HOUSKA &

va de Lisboa e Instituto dos Museus e da Conserva-

tou vla‰tovkou mohou b˘t Didaktické projekty umístû-

DOUDA, spol. s r. o.) vyãerpávajícím zpÛsobem pﬁed-

ção, Portugalsko) pﬁedstavila multidisciplinární studii

né na webu Národního památkového ústavu, které

stavil restaurování bronzov˘ch trig na budovû Národní-

mandarinsk˘ch vûjíﬁÛ. O tom, Ïe v˘znamn˘m zdrojem

dûtem zjednodu‰enou, pouãnou a ãásteãnû i hravou

ho divadla, kde bylo velk˘m problémem po‰kození

formou nabízejí objevování zejména jihoãesk˘ch pa-

bronzového plá‰tû zadních nohou vzpínajících se koní,

mátek. Ne v‰echny prezentující se francouzské zámky

které ohroÏovalo statiku soch. Pﬁíãinou po‰kození byl

■ Poznámky

mûly edukaãní programy rozvinuté, napﬁíklad zámek

beton, nalit˘ v prÛbûhu druhé svûtové války do nohou

1 Angkor je nejvût‰í chrámov˘ komplex na svûtû. Tvoﬁí ho

Breteuil nabízel omalovánky, které stály na zaãátku

koní, aby byla zv˘‰ena stabilita v pﬁípadû bombardo-

nûkolik set objektÛ na plo‰e zhruba 300 km2, v oblasti

pedagogické nabídky i ﬁady na‰ich muzeí a galerií. V˘-

vání Prahy. Ing. Jan Josef (Národní muzeum) pﬁiblíÏil

kolem dne‰ního provinãního mûsta Siem Reap v Kambo-

voj edukaãního servisu mnoha na‰ich muzeí a galerií

posluchaãÛm vyuÏití rentgenového fluorescenãního

dÏi. Chrámy postavené v období 9.–13. století jsou v rÛz-

je ale dokladem, Ïe vlastní systematickou prací a ze-

spektrometru Artax pﬁi prÛzkumu sbírkov˘ch pﬁedmû-

ném stadiu ohroÏení a vyÏadují témûﬁ kontinuální péãi.

jména podporou vedení lze zpestﬁení a zkvalitnûní na-

tÛ. Struãnû pﬁedstavil metodu energiovû disperzní

Angkorské monumenty jsou ohroÏeny postupnû se zrych-

bídky pro veﬁejnost dosáhnout. Velkou v˘hodou je rov-

RTG fluorescenãní spektrometrie, uvedl konkrétní pﬁí-

lující degradací pﬁeváÏnû pískovcov˘ch staveb a sochaﬁ-

nûÏ oborové zázemí v nûjakém nadinstitucionálním

klady prÛzkumu sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ pﬁístrojem Artax

ské v˘zdoby, hlavnû reliéfÛ, v dÛsledku zmûn Ïivotního

sdruÏení, jak˘m je napﬁíklad Komora edukaãních pra-

(napﬁíklad antropologického materiálu, mincí) a zdÛ-

prostﬁedí a zároveÀ pro nedostatek zdrojÛ a odborn˘ch

covníkÛ pﬁi Radû galerií âeské republiky. Nemohla by

raznil specifika pﬁístroje a nedestruktivního zpÛsobu

kapacit nutn˘ch k realizaci konzervátorsk˘ch a restaurá-

se stát inspirací pro Národní památkov˘ ústav nebo

anal˘zy. Ing. Zdenûk Porkert (TESTIMA, spol. s r. o.)

torsk˘ch prací. K záchranû angkorsk˘ch monumentÛ

Asociaci majitelÛ hradÛ a zámkÛ?

prezentoval praktické pouÏití prozaﬁování rentgenem

v souãasné dobû pﬁispívá ﬁada projektÛ mezinárodních

se zamûﬁením na pouÏití v archeologii. V pﬁíspûvku

i místních institucí. Mezi nû patﬁí i ãesk˘ projekt s pra-

Konzer vace stﬁíbrn˘ch brakteátÛ ukázal Ing. Du‰an

covním názvem GOPURA, na nûmÏ se podílí konsorcium

Perlík (NTNU Vitenskapsmuseet, Norsko) na pﬁíkladu

ãtyﬁ ãesk˘ch institucí – Centrum v˘zkumu ¤eÏ, s. r. o.,

souboru kﬁehk˘ch brakteátÛ postup konzervace vãet-

Ústav jaderné fyziky AV âR, Ústav jaderného v˘zkumu, a. s.,

nû zabalení, poÏadavkÛ na klimatické podmínky uloÏe-

a ·koda v˘zkum, a. s. – a kambodÏská vládní organizace

ní a na manipulaci. Ing. Dagmar Knotková, CSc.

APSARA, za nezbytné podpor y ãesk˘ch ministerstev za-

(SVÚOM s. r. o.) vystoupila s pﬁíspûvkem Ochrana ko-

hraniãních vûcí a Ïivotního prostﬁedí a kambodÏského mi-

vov˘ch technick˘ch památek proti atmosférické koro-

nisterstva kultur y a umûní. Více k projektu GOPURA viz

zi, která je velk˘m problémem tûchto objektÛ. Autorka

www.gopura.cz.

Alice STUCHLÍKOVÁ
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Konference PRO Památky
Obnova a vyuÏívání památek ve 21. století – venkovské fary
JiÏ druh˘ roãník konference uspoﬁádal Institut pro
památky a kulturu, o. p. s. Tématem prvního roãníku
byly klá‰tery. Konference na téma VyuÏití venkovsk˘ch
far se konala 10. listopadu v pﬁedná‰kové síni Nosticova paláce v sídle Ministerstva kultur y âR. Zá‰titu
nad ní pﬁevzal ministr kultury prof. Václav Riedlbauch.
Konferenci zahájil hlavní organizátor Ing. Ale‰ Ko2

zák. Poté promluvila krátce o historii, souãasnosti a v˘voji far odborná námûstkynû generální ﬁeditelky NPÚ

na téma Restaurování perské lakované kniÏní vazby

Ing. arch. Vûra Kuãová. Zmínila i pﬁibliÏn˘ poãet far evi-

ze sbírek Národní knihovny âR. V pﬁíspûvku se vûno-

dovan˘ch v seznamu nemovit˘ch památek, kter ˘ na

vala kromû jejího restaurování také islámské kniÏní

území âR ãítá pﬁes 700 (pﬁesn˘ poãet 775), z toho 12

vazbû obecnû. BcA. Jitka Svobodová (V·CHT v Praze)

je zároveÀ na seznamu nejohroÏenûj‰ích památek. Dal-

pﬁedstavila restaurování závûsného svitku Kannon Bo-

‰ím pﬁedná‰ejícím byl biskup litomûﬁick˘ J. E. Mons.

satsu z 18. století, kter˘ je uloÏen ve sbírkách orien-

Mgr. Jan BaÏant. Ve svém projevu hovoﬁil o historii

tálního umûní Národní galerie v Praze. Svitek byl res-

a spoleãenském v˘znamu far a jejich funkci nejen v Ïi-

taurován v rámci studia oboru restaurování – konzer-

votû náboÏenském, n˘brÏ i kulturním a spoleãenském.

vování umûleckoﬁemesln˘ch dûl z textilních mate-

Zmínil se o nedostatku církevních prostﬁedkÛ na obno-

riálÛ na V·CHT v Praze. Následoval pﬁíspûvek Ing. Mar-

vu tûchto objektÛ. Fary rozdûlil do nûkolika základních

tiny Ohlídalové (Národní knihovna âR) Vakuové balení

skupin podle vlastníkÛ a stavu: v majetku soukromní-

jako alternativní moÏnost dlouhodobého uloÏení novo-

kÛ, firem, darované obcím nebo charitativním organiza-

informací o artefaktu je jeho pﬁírodovûdn˘ prÛzkum,

dob˘ch papírÛ – ano, ãi ne? Tento pﬁíspûvek shrnul v˘-

cím, v pronájmu, v troskách. Následující pﬁispûvatel

se pﬁítomné snaÏil pﬁesvûdãit Ing. Petr Kune‰

sledky ãtyﬁletého v˘zkumu Národní knihovny, jenÏ se

Ing. Vlastislav Ouroda z NPÚ – ÚOP v âesk˘ch Budûjo-

(NPÚ – ÚP). S posledním pﬁíspûvkem prvního jednací-

zab˘val studiem vakuov˘ch balení jako nové alternativy

vicích nastínil v˘voj a funkci far v jednotliv˘ch historic-

ho dne vystoupil Ing. Michal Novák (ERCO Lighting

pro skladování novodobého papíru. Bc. Martin Knápek

k˘ch obdobích. Dále zmínil vhodné zpÛsoby vyuÏití far,

GmbH), kter ˘ pﬁiblíÏil problematiku svûtla v muzeích

(Vala‰ské muzeum v pﬁírodû v RoÏnovû pod Radho‰-

které jiÏ byly realizovány, jako napﬁíklad k rodinnému

a galeriích.

tûm) pﬁedstavil nové konzer vátorsko-restaurátorské

bydlení, jako spoleãenská centra, pro ﬁeholní ãinnost,

pracovi‰tû Vala‰ského muzea, které vzniklo v letech

pro úãely rekreace, jako galerie, expozice, antikvariát,

2007–2008. Celé pracovi‰tû je koncipováno tak, aby

dÛm s peãovatelskou sluÏbou. Prof. Ing. arch. akad.

Druh˘ jednací den byla na poﬁadu exkurze. Jejím cí-

na sebe sled prací konzervátorsko-restaurátorského

arch. Václav Girsa se zmínil o postupech a zásadách

lem byl Podorlick˘ skanzen KrÀovice, Tﬁebechovické

procesu logicky navazoval. Suterénní prostory jsou vû-

obnovy památek. Hovoﬁil také o kritickém úbytku pa-

muzeum betlémÛ, Vamberecká krajka CZ s. r. o.,

novány pﬁedev‰ím pra‰n˘m procesÛm, chemickému

mátek i podmínkách jejich dal‰ího zachování – ‰etrnos-

a Muzeum krajky ve Vamberku.

o‰etﬁení sbírek, skladÛm materiálu a uloÏení akvizic,

ti, respektování vrstevnatosti, rozli‰ení hodnot, vûro-

Tﬁetí den konference byl opût vûnován pﬁíspûvkÛm

v pﬁízemí se nacházejí ateliéry pro konzervaci-restau-

hodném ztvárnûní a celistvé prezentaci.

úãastníkÛ. Mgr. Petr Polá‰ek, DiS. (Etnografick˘ ústav

rování jednotliv˘ch materiálÛ. Program konference uza-

Po krátké pﬁestávce promluvil doc. Ing. Jiﬁí Patoãka

Moravského zemského muzea) vystoupil s prezentací

vﬁel Mgr. Mar tin HloÏek (Technické muzeum v Brnû,

o ekonomick˘ch aspektech animace far. Vyjmenoval v˘-

restaurování stolní ozdoby ze sbírky UmûleckoprÛmyslo-

Masarykova univerzita Brno) pﬁiblíÏením projektu Ko-

hody a nev˘hody vlastníkÛ veﬁejnoprávních, zprostﬁedko-

vého muzea v Praze. Pﬁedstavil restaurování ceroplas-

rozní produkty kovÛ v archeologii: komplexní pﬁístup.

van˘ch a soukrom˘ch. Kritizoval pﬁístup státu k památ-

1

Autorkou obou fotografií je J. ·ubrtová.
Obr. 1. Vamberk (okres Rychnov nad KnûÏnou), Vamberecká krajka CZ, s. r. o., strojní v˘roba paliãkované krajky.
Obr. 2. KrÀovice (okres Hradec Králové), Podorlick˘ skanzen, úãastnící exkurze pﬁed zájezdním hostincem Na ·pici.

Veãer mûli úãastníci konference moÏnost shlédnout zvon Augustin na Bílé vûÏi v Hradci Králové.

tik a trojrozmûrn˘ch i plo‰n˘ch korálkov˘ch aplikací,

Závûreãné slovo pronesl Ing. Ivo ·tûpánek. Záro-

kám a srovnával jej se zemûmi západní Evropy, kde

vázan˘ch rÛzn˘mi druhy drátkÛ s pomocí hedvábí. Ná-

veÀ také pozval úãastníky na pﬁí‰tí roãník konference,

napﬁíklad podporují památky niÏ‰í daÀovou zátûÏí sta-

sledovalo vystoupení dal‰ích zahraniãních hostÛ kon-

místem jehoÏ konání bude Uherské Hradi‰tû. S pﬁí-

vebních materiálÛ na obnovu. Vyjádﬁil se ke zpÛsobÛm

ference, pracovníkÛ Slovenské národné kniÏnice

spûvky je moÏné se seznámit ve Sborníku z konferen-

vyuÏití far jako sídel bohat˘ch, pro úãely cestovního ru-

v Martinû. Bc. Anna Boìová se ve svém pﬁíspûvku vû-

ce konzervátorÛ-restaurátorÛ, pﬁipraven˘m organizá-

chu, jako správních budov, pro potﬁeby veﬁejnoprávních

novala restaurování Sacra Concilia Ecclesiae Romana-

tory jiÏ pﬁed konáním akce.

organizací (kulturních prostor) nebo lokální kultury.

2

-Catholicae in regno Hungarie celebrata… P. Carolus Pé-

Konference má vysokou odbornou úroveÀ, scházejí

V‰echny jmenované zpÛsoby v‰ak vzápûtí zhodnotil jako

terffy…Pars secunda. Posonii, typis Haeredum Roye-

se na ní ‰piãkoví pracovníci oboru, doprovází ji hodnot-

nevyhovující nebo obtíÏnû realizovatelné. Jako velkou

rianum M.DCCXII, knize, která od svého vyti‰tûní v ro-

n˘ sborník a je vedena zcela profesionálním zpÛsobem.

nev˘hodu farních objektÛ zmínil vysoké nároky na provoz, naopak za v˘hodu pokládal jejich dobré umístûní

ce 1712 zÛstala v nesvázaném stavu. Ing. Vladimír
Bukovsk˘, Ph.D., pﬁedstavil prÛzkum fondÛ ve vztahu

Jana ·UBRTOVÁ

v rámci obce. Ing. Iveta Králová, DiS., z Ministerstva zemûdûlství informovala o programu rozvoje venkova

k masov˘m konzer vaãním technologiím. Na základû

a vhodné moÏnosti ãerpání dotací na farní objekty.

poznatkÛ získan˘ch z prÛzkumu fondÛ modelové knihovny byla pﬁipravena metodika v˘bûru dokumentÛ do

■ Poznámky

Bc. TaÈána Smûlíková se zab˘vala pojetím sociální eko-

hromadn˘ch konzervaãních technologií ve vztahu k da-

2 Sborník z konference konzervátorÛ-restaurátorÛ, Hra-

nomiky v âR a strukturálními fondy jakoÏto moÏnou for-

n˘m charakteristikám budoucích technologií. Ing. Mar-

dec Králové 2009, vydalo Technické muzeum v Brnû,

mou pro financování obnovy far. Uvedla konkrétní pro-

tina Bajzíková, Ph.D., seznámila pﬁítomné s v˘hodami

ISSN 1801–1179 / ISBN 978–80–86413–62–4.

gramy, jako je Integrální operaãní program (IOP) a Lidské

a nev˘hodami procesu hromadného konzer vování.

zdroje a zamûstnanost (OP LZZ). Financování z tûchto

BcA. Jana Dvoﬁáková z Národní knihovny âR hovoﬁila

zdrojÛ by faru pﬁedurãilo k podnikatelskému zámûru
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RECENZE
BIBLIOGRAFIE

Die Lahn. Burgen und Schlösser
Michael LOSSE: Die Lahn. Burgen und Schlösser.
Von Biedenkopf und Marburg über Giessen, Wetzlar,
Weilburg bis Limburg, Nassau und Lahnstein, nakladatelství Michaela Imhoffa, Petersberg 2007, ISBN

D i e M o s e l . B u r g e n , S c h l ö s s e r,
Adelssitze und Befestigungen
v o n Tr i e r b i s K o b l e n z
1

Obr. 1. Konference PRO památky, pﬁedná‰ková síÀ Nosticova paláce, pﬁedná‰ející J. E. Mons. Mgr. Jan BaÏant,
biskup litomûﬁick˘. (Foto Filip Chmel)

978-3-86568-070-9.
Také druhé dílo pﬁedního hessenského kastelologa

Michael LOSSE: Die Mosel. Burgen, Schlösser,

lze do ãe‰tiny pﬁeloÏit jako Lahn. Hrady a zámky od Bie-

Adelssitze und Befestigungen von Trier bis Koblenz,

denkopfu a Marburku pﬁes Giessen, Wetzlar, Weilburg

nakladatelství Michaela Imhoffa, Petersberg 2007,

po Limburk, Nassavu a Lahnstein. Na 223 stranách au-

ISBN 978-3-86568-240-6.

tor pojednává o v˘znamn˘ch pansk˘ch sídlech Hessenska a Nassavska v povodí ﬁeky Lahnu, pravobﬁeÏního

První Losseho dílo, jehoÏ ãesk˘ pﬁeklad by znûl Mo-

pﬁítoku dolního R˘na, ústící do nûj v Koblenci.

sela. Hrady, zámky, ‰lechtická sídla a opevnûní od

Pﬁehledn˘ katalog zaznamenává celkem 151 objek-

s povinností ãásteãnû zamûstnávat znev˘hodnûné oso-

Trevíru po Koblenc, nás zavádí do malebné západonû-

tÛ, v prvé ﬁadû feudálních sídel jako hradÛ, zámkÛ, ale

by. To v‰ak mÛÏe b˘t také zajímav˘ zpÛsob vyuÏití nejen

mecké krajiny na panská sídla typologicky pestré a co

i opevnûní (vãetnû fortifikací mûstsk˘ch), a to jak u ﬁe-

fary samotné, ale i pﬁilehl˘ch hospodáﬁsk˘ch stavení.

do mnoÏství více neÏ bohaté, a sice do romantického

ky Lahnu samé, tak v jejím bliÏ‰ím okolí (napﬁíklad

Po pﬁestávce na obûd pokraãovala konference uvádû-

údolí dolního toku ﬁeky Mosely, kterou znali jiÏ Keltové

Amöneburg na ﬁece Ohmu v˘chodnû od Marburgu).

ním konkrétních pﬁípadÛ vyuÏití venkovsk˘ch far. Pokusím

a ¤ímané a hojnû vyuÏívali k plavbû. Na 193 stranách

KaÏd˘ objekt je doplnûn snímky, kresbami pohledÛ, pÛ-

se struãnû pﬁedstavit nejzajímavûj‰í z pﬁíspûvkÛ. Jako prv-

Losse zachycuje a pﬁibliÏuje pﬁes 200 takov˘chto ob-

dorysy ãi prÛﬁezy. Najdeme tu také hrady Arnstein, Bal-

ní vystoupil Ing. arch. Marek Jan ·tûpán, kter˘ je autorem

jektÛ na levobﬁeÏním pﬁítoku R˘na, vroubeném skalní-

duinstein, Biedenkopf na horním Lahnu, Burgsolms,

projektu opravy fary v obci Klentnice a zmûny jejího vyuÏi-

mi masivy, korunovan˘mi ãetn˘mi, mnohdy bizarními

Lahneck, Laurenburg nebo Oberlahnstein, zaloÏen˘

tí na kavárnu – CAFÉ FARA. Projekt pro soukromého vlast-

pansk˘mi sídly i jejich ruinami. Od prehistorick˘ch

mohuãsk˘m kurfiﬁtem Konrádem II. z Weinsbergu roku

níka byl jiÏ realizován a dle mého názoru se jedná o velice

a ranû dûjinn˘ch staveb, jak˘mi jsou keltská oppida ãi

1394 poblíÏ ústí Lahnu do R˘na a dostavûn˘ v pozdnû

citlivou a povedenou realizaci dopracovanou do nejmen-

ﬁímské kastely, autor podchycuje jak stﬁedovûké hra-

barokním slohu, pﬁípadnû zámky Dietz v Dietzu, Langenau

‰ích detailÛ a zachovávající historickou atmosféru. K ob-

dy, rÛzné románské a gotické obytné vûÏe (donjony) ãi

nebo Schaumburg, zﬁíceniny Steinu ãi Nassavy a ãetné ji-

jektu se plánuje je‰tû dostavba ubytovacích kapacit v mo-

hradní paláce („Burghäuser“), pﬁípadnû s nimi mnoh-

né pozoruhodné objekty. Kniha je koncipována jako prak-

derním pojetí. ManÏelé Pithartovi pﬁedstavili krásnou faru

dy spojená místní opevnûní navazujících sídelních lo-

tická pﬁíruãka a prÛvodce po malebné oblasti Nûmecka,

Lutová opravenou z velké ãásti z vlastních zdrojÛ. Patro fa-

kalit, tak i renesanãní a barokní zámky a sídla vãetnû

která je na hrady a zámky jedna z nejbohat‰ích.

ry slouÏí rodinû Pithartov˘ch k ob˘vání. V pﬁízemí vybudo-

napﬁíklad honosného rezidenãního komplexu trevír-

vali ubytovací kapacity pro 6–8 lidí. Pﬁilehlou stodolu

sk˘ch kníÏat-arcibiskupÛ s hodností a právy kurfiﬁtÛ.

Josef BRTEK

transformovali na prodejní galerii ULMUS, kde vystavují

Aã tûÏi‰tû práce tkví v tûchto star‰ích stavbách, au-

tradiãní v˘robky nejen místních ﬁemeslníkÛ a umûlcÛ.

torovû pozornosti neunikají ani v˘znamnûj‰í pevnosti

Ing. arch. Veselák z obãanského sdruÏení Domaslav vy-

raného novovûku, jako napﬁíklad Pfalzel (ze 16. stole-

svûtlil, jaké aktivity probíhají na faﬁe v Domaslavi a jak je

tí) ãi za dobyvaãn˘ch válek Ludvíka XIV. vystavûná

programovû propojena s druhou farou, Holostﬁevy, kterou

Mont Royal (ze 17. století), pﬁípadnû takzvané „mû‰-

uvedli J. Chvojka a Mgr. R. Frouz z o. s. Komunity Noe. Ob-

Èanské hrady“ nebo novûj‰í sídla podnikatelská (vãet-

Karel KUâA: Hrady, zámky a dal‰í památky ve sprá-

nova obou far není zatím dokonãena, av‰ak objekty se

nû takzvan˘ch „vinaﬁsk˘ch a vinn˘ch, respektive viniã-

vû Národního památkového ústavu, Národní památko-

opravují s citliv˘m pﬁístupem a snahou navrácení jejich pÛ-

n˘ch zámkÛ“), do jejichÏ vzhledu se v˘raznû promítl

v˘ ústav, ústﬁední pracovi‰tû, Praha 2009, 446 stran

vodního ducha. Myslím, Ïe se to daﬁí velmi dobﬁe.

pestr˘, invenãní a eklektick˘ historismus 19. a 20. sto-

s obrázky, ISBN 978-80-87104-44-6.

Mgr. Petr Hol˘, faráﬁ ﬁímskokatolické církve, popsal obno-

letí (napﬁíklad v˘stavn˘ dÛm PuricelliÛ v Lieseru na zá-

vu dale‰ické fary. V jejích prostorách vznikly tﬁi bytové jed-

padním bﬁehu Mosely naproti malebnému pravo-

Do rukou na‰í kulturní veﬁejnosti se dostává po-

notky a na fotografiích pÛsobila oprava velmi pûknû. Po-

bﬁeÏnímu Bernkastelu, dne‰nímu druÏebnímu mûstu

hledná a reprezentativnû vybavená publikace z pera

sledním pﬁíspûvkem byla zpráva faráﬁe Mgr. Davida

Karlov˘ch VarÛ).

osvûdãeného autora, která jí formou hutn˘ch mono-

H r a d y, z á m k y a d a l ‰ í p a m á t k y
ve správû Národního památkového
ústavu

·torma o evangelické faﬁe v Horní Krupé. Fara je také vy-

Prakticky pojatá a vybavená kniha je zasvûcen˘m

grafick˘ch medailónkÛ pﬁibliÏuje 130 památkov˘ch ob-

uÏívána a opravována s pomocí spoleãnosti evangelické

prÛvodcem po obrann˘ch stavbách a pansk˘ch síd-

jektÛ ve správû Národního památkového ústavu, z nichÏ

mládeÏe Sluneãnice.

lech uvedené oblasti, která je vyhledávan˘m a vdûã-

naprostá vût‰ina je zpﬁístupnûna veﬁejnosti.

Konferenci o vyuÏití venkovsk˘ch far hodnotím velmi

n˘m cílem náv‰tûv v˘tvarn˘ch umûlcÛ, fotografÛ, lite-

Tento historick˘, zejména v poslední dobû ponûkud

pozitivnû. Pro úãastníky a zvlá‰tû vlastníky farních objek-

rátÛ, historikÛ, milovníkÛ památek, cestovatelÛ

hektick˘m v˘vojem vznikl˘ soubor netvoﬁí pouze hrady

tÛ byla vût‰ina pﬁíspûvkÛ velice pﬁínosná. Iniciátoﬁi pro-

a turistÛ jiÏ nûkolik staletí. Podobnû jako dílo o tûchto

a zámky, ale i dal‰í v˘znamné objekty, napﬁíklad klá‰-

jektÛ obnovy fary si mûli moÏnost uvûdomit, Ïe nesnáze

objektech v poﬁíãí Lahnu, také ji na obale zdobí letec-

tery, kostely, lidová architektura, památky industriální

pﬁi realizování nejsou jen jejich problémem. Ocenil jsem

k˘ pohled na vybran˘ hrad, v tomto pﬁípadû na „perlu

ãi hrobky. Publikace si, jak je i v úvodu, jehoÏ autorkou

nad‰ení, vytrvalost a lidskost vût‰iny ze zmínûn˘ch

Pomoselí“, impozantní hrad Eltz, pojmenovan˘ podle

je generální ﬁeditelka NPÚ NadûÏda Goryczková, uve-

vlastníkÛ far a mil˘ pﬁístup k jejich obnovû. Snad jsem

levobﬁeÏního pﬁítoku Mosely, ﬁeky Eltzu. Po generace

deno, neklade za cíl podat ãtenáﬁi vyãerpávající infor-

jen oãekával více odborn˘ch pﬁíspûvkÛ, rad, doporuãení

uÏívan˘ hrad byl dostavován jako rodov˘ a slouÏil jako

mace o jednotliv˘ch objektech, ale chce mu rámcovû

a metodiky, jak správnû postupovat pﬁi takové práci.

spoleãné sídlo ãtyﬁ vûtví (kempeni‰ské, plattské, ro-

pﬁiblíÏit jejich hlavní hodnoty. Porovnáme-li poãet stran

Av‰ak chápu, Ïe stanovit, které vyuÏití je pro konkrétní

dendor fské a rübena‰ské) stejnojmenného ‰lechtic-

publikace s poãtem objektÛ, ‰lo o úkol nelehk˘. Vzhle-

objekt nejvhodnûj‰í, objektivnû nelze.

kého rodu EltzÛ.

dem k zaﬁazení mnoÏství kvalitních, rozmûrn˘ch a ne-

Filip CHMEL
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tegorie pohledn˘ch obrázkov˘ch knih bez dal‰ích am-

prostoru pﬁed nádraÏím v Podûbradech od B. Stratila

bicí. Postrádáme v ní totiÏ nûkteré z pohledu památ-

a J. Roháãe; cenu Ministerstva pro místní rozvoj âR za

kové praxe ve vût‰inû zejména západoevropsk˘ch ze-

pﬁínos k rozvoji mûsta: architektonická studie revitali-

mí samozﬁejmosti. Pﬁednû bychom oãekávali, má-li se

zace JaroÀkovy útulny ve ·tramberku autorÛ K. Mrvy

jednat o elementární informace o hodnotách prezen-

a M. Rosy; cenu Hochtief CZ – prostor pro Ïivot získal

tovan˘ch objektÛ, v úvodu alespoÀ velmi struãnou his-

návrh na úpravu námûstí Velké mostecké stávky

torickou v˘vojovou charakteristiku, aby si ãtenáﬁ mohl

v Mostû (M. Truhláﬁ, L. âernochová, I. Truhláﬁová).

informace z jednotliv˘ch kapitol, a tím i jednotlivé objekty zasadit do alespoÀ nejzákladnûj‰ího ‰ir‰ího kon-

10. roãník pﬁehlídky diplomov˘ch prací 2009,
s. 92–97.

textu. V jednotliv˘ch kapitolkách citelnû chybí alespoÀ

1. cenu âeské komory architektÛ získal absolvent

základní plánek, kter ˘ by ãtenáﬁi umoÏnil orientaci

V·UP P. Filgas za návrh Duch kontra doba – Zastavení

v rámci objektu, a to zejména v textu. U podobného ty-

pod vedením J. Smetany. Cenu získal kromû dal‰ích

pu publikací se pﬁedpokládá, Ïe v souladu se sv˘m

také projekt Vûznice Kladno-Konûv – Konverze b˘va-

hlavním úkolem podnítí ãtenáﬁÛv zájem. Mûly by tedy

l˘ch koksoven na Kladnû od V. Kruli‰e z ateliéru

obsahovat alespoÀ elementární odkazy na dal‰í moÏ-

M. Hlaváãka (FA âVUT) a projekt Letná R. Mihulky

nosti, jak tento zájem ukojit, tedy odkazy minimálnû

z ateliéru J. Boãana (FA âVUT).

na tu nejzákladnûj‰í literaturu, a to jak celkovou, tak
monografickou k jednotliv˘m objektÛm.
zbyl na text jednotliv˘ch kapitol prostor vskutku spar-

Pavel ZATLOUKAL: SEFO – Stﬁedoevropské forum
Olomouc, s. 98–101.

Tomá‰ DURDÍK

Vizualizacemi a plány je pﬁedstavena studie rekon-

tánsk˘. V této souvislosti je je‰tû nutné poznamenat,

strukce (M. Sborwitz, M. Sborwitzová, K. Prá‰il) areá-

Ïe délka textu není vÏdy shodná a v nûkter˘ch pﬁípa-

lu Muzea moderního umûní a novostavby v sousední

dech vzájemné srovnání s ohledem na v˘znam objektÛ

proluce (J. ·épka, V. Derner / ·épka architekti).

nepÛsobí ani dojmem pﬁíli‰né proporãnosti.
Podoba jednotliv˘ch kapitol je striktnû unifikovaná.
Pod nadpisem tvoﬁen˘m jménem objektu je uvedena
jeho typologická charakteristika (hrad, zámek a podobnû). Následuje petitem vysazen˘ odstaveãek tvoﬁen˘ identifikaãními údaji (kraj, ãíseln˘ kód, historická

Pavla MELKOVÁ: R˘Ïové ko‰tû. Jednota krajiny, sí-
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osada, katastrální území, ãást obce, obec, obec

v chronologickém sledu základní historické údaje, velmi struãnû údaje v˘vojové a pouze minimální údaje

Esej o souznûní krajiny a staré i nové architektury
ve ‰v˘carském kantonu Graubünden, kde dlouhodobû
památkáﬁsky pracoval v oblasti rekonstrukce tradiãních sídel Peter Zumthor.
Markéta PRAÎANOVÁ: Pocta âeské komor y archi-

s roz‰íﬁenou pravomocí, okres, historická zemû).
Vlastní, velmi hutn˘ text je pak jiÏ souvisl˘. Uvádí

del a lidsk˘ch ÏivotÛ, s. 102–105.

tektÛ Emilu Pﬁikrylovi, s. 111.

Architekt 2009/11–12
Julius MACHÁâEK: Rekonstrukce a dostavba rodinného domu ve Spomy‰li, s. 4–17.

Zpráva o leto‰ním rozhodnutí âKA a krátk˘ medailon E. Pﬁikryla.
Vladimír BALADA – Jiﬁí ÎID: DvÛr Loukov, s. 112–

popisné. V‰ímá si i v˘voje péãe o objekt a jeho sou-

Rubrika Top realizace se tentokrát zab˘vá roz‰íﬁe-

ãasné náplnû. Autor se s minimálním moÏn˘m rozsa-

ním starého rodinného domu stojícího v ãele pozemku

Autorská zpráva s vizualizacemi a plány o projektu

hem textu nepochybnû vypoﬁádal kvalifikovanû

u ulice. Rekonstrukce (M. Holubec, M. Sedlák / m4 ar-

vzdûlávacího centra na místû asanovaného b˘valého

a o tom, Ïe jeho texty jsou dobrou struãnou nejzá-

chitekti) si kladla za cíl tento dÛm citlivû opravit tak,

popluÏního dvora.

kladnûj‰í informací, nemÛÏe b˘t pochyb. U kaÏdého

aby zÛstal dominantou, a funkce, které není s to ob-

objektu je mimo jiÏ zmínûn˘ v˘bûr kvalitní barevné fo-

sáhnout, integrovat do doplÀujícího objektu dvorní do-

Mezinárodní soutûÏ pro mladé a zaãínající architek-

todokumentace zaﬁazena malá obr ysová mapka re-

stavby, jeÏ se vine zahradou a dále ji ãlení na jednotli-

ty pod zá‰titou âKA vyhrál projekt Martina Kropáãe na

publiky s hranicemi krajÛ a objekt je pak do ní zane-

vé, k rÛzn˘m úãelÛm vyuÏívané ãásti. Na autorskou

Muzeum kubánsk˘ch uprchlíkÛ v americkém Miami,

sen formou ãerveného bodu. Knihu uzavírá obsah se

zprávu s fotografiemi a plány navazuje rozhovor s au-

cenu v kategorii Studie získali M. Prok‰ a M. Pﬁikryl za

seznamem fotografií vãetnû údajÛ o jejich pÛvodu

tory a investorem a recenze Michala JANATY Soused-

projekt mateﬁské ‰koly na stﬁe‰e provozní budovy Ná-

a dvoustrana s mapou obsahující krajské hranice

ská blízkost i dálavy nebes.

rodního divadla.

a hranice správních obvodÛ obcí s roz‰íﬁenou pravomocí, na níÏ jsou vyznaãena sídla pracovi‰È Národního památkového ústavu a opût ãer ven˘mi body jednotlivé v knize prezentované památky.

Jan JEHLÍK – Ivan REIMANN: Palác Zdar. Ústí nad
Labem, s. 48–51.

113.

Cena Architect Award ABF 2009, s. 114–116.

Michal JANATA: Radnice z pohledu mikro- a makrostudie, s. 117.

Autorská zpráva s fotografiemi a plány o realizaci

Recenze dvou knih na téma radnic – Z. Luke‰,

polyfunkãního domu s komerãním vyuÏitím v centru

J. KﬁíÏek, J. Jaro‰: Jablonecká radnice 1931–1933

Pohlednou publikaci je nepochybnû nutné pﬁivítat

mûsta na místû b˘valé radnice, která od války fungo-

a K. Kibic, Z. Fi‰era: Historické radnice âech, Moravy

a její autor si zaslouÏí za zvládnutí nelehkého zadání

vala jako soudní budova a v 70. letech 20. století by-

a Slezska, 1. díl.

uznání. VyváÏila citelnou absenci zvlá‰tû v souãasné

la zboﬁena spolu se sousední budovou restaurace

dobû mimoﬁádnû potﬁebné publikace a splnila úkol,

a hotelu Zdar.

Michal JANATA: Hygieia – její telesforos vinoucí se
podzemím mûsta, s. 118–121.

kter ˘ si pﬁedsevzala, totiÏ poskytnout nej‰ir‰í veﬁej-

ªubomír HOLEJ·OVSK¯ – Juraj POLYÁK: Univerzitná

K podstatn˘m pr vkÛm promûny sídel 19. století

nosti základní informace o hodnotách spektakulární

kniÏnica a pastoraãné centrum UKF Nitra – 1. etapa,

patﬁí sanitární infrastruktura. Vytvoﬁení kanalizace

ãásti národního kulturního dûdictví, nacházející se ve

s. 66–73.

vedle plynového a pozdûji elektrického osvûtlení uãini-

státní péãi. Pﬁes toto nepochybnû kladné hodnocení
v‰ak nutí i k urãitému zamy‰lení, které asi mûlo pro-

Autorská zpráva s fotografiemi a plány o konverzi
areálu b˘valé továrny na tabák z roku 1936.

bûhnout spí‰e pﬁi tvorbû její koncepce. Srovnání s po-

Cena Petra Parléﬁe 2009, s. 88–91.

dobnou literární produkcí v evropsk˘ch zemích pro ni

V˘sledky 7. roãníku soutûÏe zamûﬁené na veﬁejná

nevyznívá zcela pﬁíznivû a staví ji do jistû oblíbené ka-

prostranství. Hlavní cenu získal projekt revitalizace

70

Zprávy památkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 /
RECENZE, BIBLIOGRAGIE | Z OBSAHU ODBORN¯CH âASOPISÒ

lo z tûchto sídel skuteãnû moderní mûsta. Autor dokládá v˘voj kanalizace na pﬁíkladech PaﬁíÏe, Lond˘na
a Vídnû.
Yvonne JANKOVÁ: Osud Ringhofferovy továrny,
s. 122–124.
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Historie smíchovské Ringhofferovy továrny, pozdûji

Pû‰í zóna. Tﬁída Svobody, Cheb, s. 44–48.

Tatr y Smíchov a nakonec âKD, od pr vní poloviny

Autorská zpráva (A69 – architekti, spolupráce

19. století aÏ po její demolici v 90. letech 20. století.

L. Ma‰ková, P. Jahelka) s fotografiemi, vizualizacemi

Charakteristika dominantních staveb areálu a polemi-

a plány o vytvoﬁení pû‰í zóny na spojnici mezi stﬁedo-

ka s demolicí a charakterem nové zástavby.

vûk˘m námûstím a nádraÏím.
Zeln˘ trh. Brno, s. 49–51.

ERA 21 2009/5
Ústﬁedním tématem tohoto ãísla je vztah architektury a grafického designu.
Studie Stﬁedoevropského fora Olomouc, s. 10.

Autorská zpráva (Atelier RAW – T. Rusín, I. Wahla,
P. Mutina, L. Br ychtová) s fotografiemi, vizualizací
a plány o ideové studii doporuãené k rozpracování.

Helena âAPKOVÁ: Japonská architektura. Debata
o japonské moderní architektuﬁe (v období mezi dvûma svûtov˘mi válkami), s. 54–63.
Pﬁehled japonské meziváleãné architektur y, její
vztah k architektuﬁe jin˘ch národÛ a vzájemné ovlivÀování.
Oliver LOWENSTEIN: Chimney Pot Park – projekt se
svûteln˘mi studnami, s. 64–67.
Pﬁi rekonstrukci dûlnick˘ch ﬁadov˘ch domÛ na se-

Revitalizace. Dolní nádraÏí – Karlovy Vary, s. 52–55.

veru Anglie byly komíny nahrazeny svûteln˘mi studnami, jejichÏ úkolem je pﬁivádût denní svûtlo hluboko do

Krátká zpráva o architektonické studii (autor

Autorská zpráva (P. Pelãák, L. Musilová, P. Eliá‰,

M. Sbor witz, spolupráce J. ·épka) zahrnující rekon-

M. Kasková, J. Kováﬁík, H. Viskupiãová, Z. Zavﬁel) s vi-

strukci Muzea umûní Olomouc a stavbu nové budovy

zualizacemi a plány o územní studii zatraktivnûní ne-

v proluce v Denisovû ulici.

vyuÏitého prostoru v pohledovû velmi exponovaném

Umûní 2009/5

území v centru mûsta.

(pﬁevzato z webu http://www.umeni-art.cz/cz/index.

ERA 21 2009/6
Hlavním tématem je rakouská architektura.

Revitalizace. Alber tov + Folimanka, Praha, s. 60–
65.

Ban van BERKEL – Carolina BOSOVÁ: Koncer tní

Autorská zpráva (MCA atelier, s. r. o. / P. Melková,

a divadelní sál Akademie múzick˘ch umûní ve ·t˘r-

M. Cikán) s vizualizacemi a plánem o studii zámûru

ském Hradci, s. 16–21.

revitalizace a propojení zelenû pÛvodních zahrad a vi-

Autorská zpráva (UNStudio) o budovû nového kon-

interiéru budov.

html)
Alexandra GAJEWSKI: Pitva pﬁíbûhu gotiky: studie
o gotické architektuﬁe v burgundském vévodství,
s. 426–437.
Burgundská gotická architektura od Roberta Bran-

nic oblasti Albertova a parku Folimanka.

nera z roku 1960 mûla vyzdvihnout v˘znam regionální-

cer tního sálu uprostﬁed historické zástavby ve ·t˘r-

Tyr‰ovy sady. Pardubice, s. 66–69.

ho gotického stylu, kter˘ se rozvinul v burgundském

ském Hradci.

Autorská zpráva (Atelier Zahrada nad Metují / T. Ji-

vévodství v první polovinû 13. století. JiÏ v desetiletí

ránek, spoluautoﬁi A. Jiránková, M. Lehmann, M. Tur-

následujícím po Brannerovû publikaci byl narativní mo-

ba, J. Vy‰kovsk˘) s fotografií, vizualizacemi a plánem

del gotické architektury kritizován, nicménû díky své

o vítûzném návrhu na urbanistické a architektonické

pﬁesvûdãivé jednoduchosti stále urãuje na‰e porozu-

ﬁe‰ení Tyr‰ov˘ch sadÛ.

mûní gotické architektuﬁe.

Anna POPELKOVÁ – Georg PODUSCHKA: Bydlení
u parku, VídeÀ, s. 28–33.
Autorská zpráva (PPAG architects) o projektu nové
mûstské ãásti s asi dvaceti tisíci obyvateli, revitalizujícím jednu z b˘val˘ch prÛmyslov˘ch zón mûsta – Se-

Mûstsk˘ hﬁbitov. Prostûjov, s. 70–72.

verní nádraÏí mezi centrem a Dunajem.

Autorská zpráva (J. Finger, Z. Beran, spolupráce

Iris MEDEROVÁ: Vûrnost v rakouské architektuﬁe,
s. 57–59.
Vznik rakouské architektonické moderny a její hlavní osobnosti.

M. Stﬁelec) s fotografiemi a plánem o revitalizaci hlavní aleje hﬁbitova.
Rostislav ·VÁCHA: Baudrillard + Nouvel. Co se dozví Baudrillard od Nouvela?, s. 74–77.
Úvodní staÈ k níÏe oti‰tûnému rozhovoru, v nûmÏ

Stavba 2009/5

se filozof Baudrillard zajímá o architekturu jako o mé-

Hlavním tématem tohoto ãísla je veﬁejn˘ prostor.

dium vûrnû zobrazující spoleãnost, zatímco architekt

Roman KOUCK¯: Obrazov˘ fejeton o slastech

Nouvel se spí‰e soustﬁeìuje na problém, zda se má

a strastech dláÏdûní veﬁejn˘ch prostranství (ve veﬁej-

realita architekturou kontrolovat, ãi naopak uvést do

ném prostoru v âesk˘ch zemích) na pﬁelomu tisíciletí,

nepﬁedvídatelného pohybu.

s. 24–29.
Autor sumarizuje zku‰enosti své architektonické

Marcela HANÁâKOVÁ: âeská pováleãná skupina
CIAM a Team 10, s. 78–83.

Ondﬁej FAKTOR: Pozdnû gotické nástûnné malby
v Kﬁi‰tínû, ·tûpánovicích, Lubech a Myslívi na Klatovsku, s. 438–452.
Pozdnû gotické nástûnné malby v tûchto klatovsk˘ch obcích pojí doba vzniku tûsnû kolem roku
1500, hojné uplatnûní ‰ablonového dekoru a iluzivních prvkÛ, a kromû maleb v Myslívi dokonce autorství
jedné malíﬁské dílny.
Vendula HNÍDKOVÁ (ed.): Chtivost architektury. Autobiografické zápisky Pavla Janáka, s. 477–494.
Poznámky z rozmezí let 1943–1950 mûly patrnû
vyústit v Ïivotopisnou studii, ale zÛstaly v torzální podobû. Architekt Janák zde líãí stráznû dospívání, rytmus v‰edních dnÛ dûtsk˘ch let, ale rovnûÏ postupné

kanceláﬁe s navrhováním veﬁejného prostoru pro rÛz-

âlánek o ménû známé historii ãeské skupiny CIAM

nacházení vlastní cesty k architektuﬁe, atmosféru ães-

ná mûsta. Spoleãn˘m jmenovatelem jsou konflikty

po druhé svûtové válce a o reakci na‰ich architektÛ

ké techniky, své studium u Otty Wagnera ve Vídni

s byrokracií.

na roztrÏku staré a nové generace – zakladatelÛ CIAM

a studijní cestu do Itálie a pÛsobení v kanceláﬁi Jana

Factory Office Centre Praha-Smíchov, s. 30–33.

Giediona a Le Corbusiera a skupiny zvané Team

Kotûry. Janák v zápiscích pokraãuje v˘ãtem architek-

Autorská zpráva (Atelier 8000, M. Krupauer, J. Stﬁí-

(Smithsonovi, van Eyck, Woods).

tonick˘ch projektÛ. Pozdûj‰í glosy se váÏí i k takov˘m

teck˘) s fotografiemi a plány o rekonstrukci a dostavbû
areálu b˘valé Radlické mlékárny – dnes sportovnû-administrativního centra. Nová administrativnû-obchodní
budova ve tvaru „L“ areál ze severní strany uzavírá
a dotváﬁí tak blokovou zástavbu charakteristickou pro
smíchovsk˘ urbanismus 19. století.

událostem, jako byl negativní ohlas Mezinárodní v˘-

Stavba 2009/6
Markéta CAJTHAMLOVÁ: Peter Zumthor. Pﬁedná‰ka
v Betlémské kapli, Praha 20. 10. 2009, s. 4.
Zpráva o pﬁedná‰ce laureáta leto‰ní Pritzkerovy ceny za architekturu.

Saint-Etienne, Cité du design, s. 34–41.

Milena SR·≈OVÁ: Prom˘‰let architekturu, s. 5.

Autorská zpráva (Finn Geipel, Giulia Andi, Ateliér

Recenze Zumthorovy knihy.

LIN) s fotografiemi a plány o postupné konverzi b˘valé
Národní továrny na v˘robu zbraní z 19. století.
V kotcích. Praha 1, s. 42–43.
Autorská zpráva (MCA atelier, s. r. o., P. Melková,
M. Cikán) s fotografiemi o rehabilitaci znehodnocené

Rostislav ·VÁCHA: Tadao Andó o abstrakci, materialitû a místu, s. 50–53.

stavy dekorativních a prÛmyslov˘ch umûní v PaﬁíÏi
v roce 1925 a pﬁíprava V˘stavy soudobé kultury v Brnû v roce 1928. Momentem, kter ˘ v˘raznû vyboãuje
z celkového souboru vzpomínek, je popis dne 22. února 1948.
Z recenzí:
Miroslav PET¤ÍâEK: Josef Vojvodík, Povrch, skr ytost, ambivalence: man˘rismus, baroko a (ãeská)
avantgarda, s. 495–496.

Úvodní komentáﬁ ke tﬁem Andóov˘m teoretick˘m
ãlánkÛm, t˘kajícím se mimo jiné univerzalizace a ev-

Blanka KYNâLOVÁ

ropské a japonské kulturní tradice.

ulice.

Zprávy památkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 /
Z OBSAHU ODBORN¯CH âASOPISÒ

71

kuler_01.qxd

22.2.2010

13:34

Stránka 72

âasopis Spoleãnosti pﬁátel
staroÏitností 117

Autor se zab˘vá neprávem pozapomenut˘m a za ztrace-

dlouhodob˘ badatelsk˘ zájem. Prezentuje souãasn˘

n˘ povaÏovan˘m pomníkem známého matematika

stav poznání, respektive v˘sledky poãetn˘ch v˘zkumÛ

âasopis Spoleãnosti pﬁátel staroÏitností 117, ã. 2.

a ãeského vlastence Stanislava Vydry, kter˘ pÛvodnû

filtraãních cisteren na alsask˘ch hradech. Po pﬁedsta-

Recenzovan˘ ãasopis pro historickou vlastivûdu a mu-

stál v jeho pÛsobi‰ti, tedy v Klementinu, a od roku

vení technického ﬁe‰ení autor uvádí, Ïe nejstar‰í zná-

zejnictví. Vydává Spoleãnost pﬁátel staroÏitností. Pra-

1910 se nachází v budovû Matematicko-fyzikální fakul-

mé exempláﬁe pocházejí z 12. století, vût‰ina pak

ha 2009. ISSN 1803-1382, 64 stran s obrázky.

ty Univerzity Karlovy. Dokládá (i s uÏitím novû zji‰tûného

z 13.–14. vûku, zatímco nejmlad‰í ukázka (Haut Koe-

vyobrazení ze sbírek Národního muzea), Ïe se na dne‰-

nigsburg) vznikla v 16. století. Aãkoliv základní princip

Rubrika âlánky

ním místû jedná o autentick˘ originál z let 1814–1816.

zÛstává stejn˘, nûkterá detailní ﬁe‰ení se v prÛbûhu

Tomá‰ DURDÍK: Hrady s bateriov˘mi vûÏemi v âe-

Bustu profesora Vydry pak pﬁipisuje sochaﬁi Josefovi

ãasu mûnila. V práci jsou vymezeny ãtyﬁi základní typy

Malínskému.

filtraãních cisteren. Chronologie doposud pracovala

chách – Batterieturmburgen in Böhmen, s. 65–79. Pﬁehled vûdomostí o pozdnû gotick˘ch hradech, u nichÏ

âíslo dále obsahuje standardní rubriku Literatura

pﬁedev‰ím s v˘sledky archeologick˘ch v˘zkumÛ (prak-

hlavní obrann˘ prvek pﬁedstavují dûlové vûÏe. Nejstar‰í

(recenze publikací P. KOSTRHUN: Jan Knies 1860–

ticky v‰echny prezentované pﬁípady byly velmi kvalitnû

Harten‰tejn vznikl pﬁed rokem 1473, roku 1478 bylo

1937 a M. OLIVERIUS: RukovûÈ k symbolÛm mûst

archeologicky zkoumány). Autor dochází k závûru, Ïe

vydáno povolení ke stavbû Doubravské Hory. Vrcholnou

a obcí Kladenska a Slánska).

jím definované a doloÏené zmûny v ﬁe‰ení cisteren

realizaci pﬁedstavuje Riedovo opevnûní severní fronty

mají chronologickou platnost, a jsou tak pouÏiteln˘m

PraÏského hradu. Dûlov˘mi vûÏemi své novostavby

Tomá‰ DURDÍK

s oblibou vybavovali i ·likové (napﬁíklad Freudenstein

chronologick˘m kritériem.
Ferdinand LEJA: Die Wasser versorgung der Burg

v Jáchymovû, Sokolov /Falknov/, Pﬁíseãnice).

Wolfstein, Stadt Neumarkt i. d. Opf. Vom Mittelalter

Petr CHOTùBOR, Petr MùCHURA: Nové objevy ve

bis zur Neuzeit – Supplying water to Burg Wolfstein,

Starém královském paláci na PraÏském hradû – Neue

BURGEN UND SCHLÖSSER

Neumarkt in der Oberpfalz, from the Middle Ages to

Funde im Alten Königspalast der Prager Burg,

50. Jahrgang, Heft 3/2009.

the early Renaissance, s. 157–164, 196. Hrad Wolf-

s. 80–86. Pﬁi souãasn˘ch památkov˘ch úpravách Sta-

Zeitschrift für Burgenforschung und Denkmalpfle-

stein mûl pﬁed sv˘m zánikem v roce 1640 tﬁi typy vod-

rého královského paláce byla uãinûna mnohá závaÏná

ge. Europäisches Burgeninstitut – Einrichtung

ního zdroje: pÛvodnû dvû cisterny v jádﬁe, hlubokou

zji‰tûní k jeho podobû, v˘voji i uÏit˘m stavebnû tech-

der Deutschen Burgenvereinigung. Braubach am Rhein.

studnu (ãi dal‰í cisternu) ve vnûj‰í ãásti, vzniklou

nick˘m ﬁe‰ením. Mimo jiné byly získány informace

ISSN 0007-6201, 64 stran s obrázky.

v 16. století, a nûkolik od poãátkÛ hradu uÏívan˘ch

umoÏÀující lokalizovat moÏnou destrukci Riedovy klen-

stál˘ch pramenÛ mimo hradní areál. Voda z 550 met-

by Vladislavského sálu v dobû stavby do jejího západ-

Rubrika âlánky

rÛ vzdáleného hlavního pramene byla na hrad dopra-

ního pole.

Ernst-Rainer HÃNES: Burgen und Schlösser in der

vována pouze v nádobách pomocí zvíﬁat. V rámci jedi-

Franti‰ek GABRIEL: Okenní otvor a jeho vyuÏití pro

Raumordnung – Castles and Regional Planning,

ného obleÏení hradu v roce 1504 pochopitelnû tento

datování – Fensteröffnung und deren Nutzung zur Da-

s. 134–143, 195. Postavení hradÛ a zámkÛ v rámci

zdroj nemohl b˘t posádkou a obyvateli hradu vyuÏíván.

tierung, s. 87–94. Na základû pozorování zejména

spolkového zákona vûnovaného regionálnímu pláno-

Jens FRIEDHOF: Von der „romantischen Ruine“

z Královského paláce na Bezdûzu autor upozorÀuje na

vání (Raumordnungsgesetz), kter˘ se vyvíjel od roku

zum großbürgerlichen Wohnsitz. Anmerkungen zur

moÏné provedení kruÏbov˘ch gotick˘ch oken zpÛso-

1965 k souãasné verzi z roku 2008. Tato verze dle

Geschichte und Wiederherstellung der Burg Arras

bem, kter˘ umoÏÀoval v˘mûnu vlastní kruÏby. V pﬁípa-

autora nevûnuje adekvátní pozornost kulturním zá-

1901–1910 – From “romantic ruin“ to upper middle-

dû neobvykl˘ch baldach˘nov˘ch oken Královského pa-

jmÛm v ochranû památek v‰ech úrovní vãetnû Svûto-

class residence: Notes on the histor y of Burg Arras

láce na Bezdûzu dle nûj k takovéto v˘mûnû do‰lo

vého kulturního dûdictví. Autor se doÏaduje, aby v nû-

and its restoration, 1901– 1910, s. 165–174, 196.

v poslední ãtvrtinû 14. století.

meckém zákonodárství a jemu odpovídající praxi mûla

Hrad Arras v Pomoselí byl zniãen koncem 17. století.

ochrana kulturního dûdictví stejnou váhu, jako mají

Impozantní zﬁícenina pak poãátkem 20. století prodû-

otázky ekologie.

lala z dne‰ního pohledu velmi necitlivou pseudohisto-

Jan FRUNDL, Kamil PODROUÎEK: Skalní ml˘ny –
Steinmühle in der Region Dubá, s. 95–105. Pﬁehled
dochovan˘ch pozÛstatkÛ novovûk˘ch ml˘nÛ na Koko-

Michael KRAUTZBERGER: Denkmalschutz und Um-

rickou (s prvky stﬁedovûku i renesance) dostavbu po-

ﬁínsku a v okolí Dubé, jejichÏ podstatné ãásti byly vy-

weltprüfung – Protection of monuments and environ-

dle projektu trevírského architekta Petera Marxe na

sekány do pískovcov˘ch skal. Nejde jen o hospodáﬁ-

mental impact assesment, s. 145–147, 195–196.

letní sídlo prÛmyslníka Traugotta Wilhelma Dyckerhof-

ské objekty, ale i o konstrukce zaﬁízení potﬁebn˘ch

Na pozadí odejmutí statutu památky Svûtového kultur-

fa. V jejím rámci byla mimo jiné do velké vûÏe vloÏena

k vlastnímu provozu ml˘nského stroje a regulaci toku

ního dûdictví DráÏìanÛm v dÛsledku stavby dálniãního

kaple a vystavûna byla i nová obytná budova.

vody. Nejstar‰í zji‰tûné datace pocházejí ze 16. stole-

mostu pﬁes Labe autor vysvûtluje vztahy mezi ochra-

Ludger FISCHER: Das ehemalige Kastell in Werden

tí, vût‰ina prezentovan˘ch ukázek pak náleÏí 18.–19.

nou památek a posuzováním environmentálního dopa-

an der Ruhr – The former castle in Werden an der

vûku. Autoﬁi na základû sv˘ch pozorování redefinují

du. Dochází k závûru, Ïe dopad plánovan˘ch akcí mu-

Ruhr, 175–181, 196. Hrad v Essen-Werdenu zcela za-

pojem skalní ml˘n.

sí b˘t posuzován jak pﬁi zásazích na památkov˘ch

nikl v 19. století. Pravidelná dispozice s ãtverhrannou

Vojtûch VANùK: âeskokamenick˘ fojt Mikulá‰ Hoc-

objektech, tak pﬁi stavbû dálnic. V dráÏìanském pﬁí-

vûÏí v nároÏí vznikla v 15. století, své nejvût‰í dimen-

kaker ve sluÏbách Jana z Michalovic – Nikolaus Hoc-

padu autor konstatuje, Ïe dopad stavby nového dál-

ze pak získala v roce 1526.

kaker, Erbvogt in Böhmisch Kamnitz und Diener Jo-

niãního mostu na krajinu jiÏ nemohl b˘t drastiãtûj‰í.

hanns von Michelsberg, s. 106–112. Dobﬁe doloÏené

Právo, politická vÛle a kulturní odpovûdnost, na nichÏ

Ïivotní osudy ãeskokamenického fojta z konce

jsou posouzení dopadu a jeho závaznost závislé, se

Herbert PUHL: Erfolgreiche Suche nach der Deich-

14. století ilustrují vzestup stﬁedovûkého mû‰Èana ve

pochopitelnû mohou mûnit, následky i dal‰í perspekti-

letung von der Burg Spannenberg, 182–184. Hrad za-

sluÏbách ‰lechtického magnáta, kde zastával zejmé-

vy (napﬁíklad zámûr dálniãního pﬁemostûní nejkvalit-

loÏen˘ v 13. století mûl v jádﬁe cisternu. Kromû toho

na funkci purkrabího na jeho hradu ·arfen‰tejnu. Mi-

nûj‰ího úseku památky Svûtového kulturního dûdictví,

byl jeho vodním zdrojem pramen vzdálen˘ od hradu

kulá‰ Hockaker mÛÏe b˘t dle autorova názoru i sta-

údolí stﬁedního R˘na u Lorelei) jsou fatální.

463 m. Vodu pﬁivádûl vodovod z dﬁevûn˘ch, cca

vebníkem hradu Falken‰tejna.

Rubrika Zprávy

René KILL: Filterzisternen auf Höhenburgen des

3,5 m dlouh˘ch rour, jehoÏ prÛbûh autor rekonstruuje

Lubomír SR·E≈: PraÏsk˘ pomník Stanislava Vydry –

Ellsass – Filter cisterns in hilltop castles in the Alsace,

na základû lokalizace polohy cca 50 % Ïelezn˘ch spo-

The Prague Monument of Stanislav Vydra, s. 113–126.

s. 148–156, 196. DÛkladná studie zúroãuje autorÛv

jovacích skruÏí pomocí detektoru kovÛ.
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âíslo dále obsahuje standardní rubriky V˘stavy (po-

RESUMÉ

sich völlig zurückgezogen und nur noch seiner Lehr-

viele Köche verderben der Brei? konané v Kolínû nad
R˘nem, dále referáty o v˘stavû Cranach a renesanãní

blähte Fassungsvermögens des Nationaltheaters hat
er die Projektionsarbeiten Josef Schulz überlassen,

zvání na kolokvium Denkmal-Lobby Deutschland – wie

Zusammenfassung

tätigkeit gewidmet (unglaubliche 39 Jahre lang),

umûní za HohenzollernÛ, konané na zámku Charlot-

jedoch aktiv in den diversen Beraterorganen und

tenburg v Berlínû, a Církev, dvÛr a mûstská kultura,

Kommissionen mitgewirkt.
Man kann Josef Zítek unter die wenigen tschechi-

konané v berlínském mariánském kostele), Památky
ohroÏeny – památky zachránûny (informace o konkrét-

Josef Zítek (4. 4. 1832 – 2. 8. 1909), ein tschechi-

schen Architekten einordnen, denen man Weltformat

ních kauzách podané podle spolkov˘ch zemí) a Re-

scher Architekt von Europaformat

zusprechen darf: den Kosmopoliten Adolf Loos,

cenze (závaÏné knihy Tillmana Kohnerta o hradu /fal-

Jiﬁí T. KOTALÍK

die mährischen Wagnerschüler Olbrich, Gessner und

ci/ ve Forchheimu, Bernharda Meyera o hradu

Im tschechischen Umfeld ist der Architekt Josef

Hoffmann, den seinerzeit internationalen Peter Par-

Trifelsu, Susa Gartnera a Stefana Uhla o rodinû Win-

Zítek allgemein anerkannt und als überragende Per-

ler, Jan BlaÏej Santini, die beiden Dientzenhofer, Jan

deckerÛ a jejích hradech a A. W. Gleue o zásobování

sönlichkeit der Neorenaissance geschätzt.

Kotûra, Josef Goãár, Pavel Janák, Josef Chochol,

hradÛ vodou).

Die anlässlich des 100. Todestags des Künstlers

Karel Teige, Jaromír Krejcar, Bohuslav Fuchs,

publizierte Betrachtung besinnt sich auf die europäi-

die ·lapeta oder Vladimír Karlík.

Tomá‰ DURDÍK

sche Dimension seiner Persönlichkeit, geformt von
der Jugend in Prag, wo er aus erster Hand die Ideen
der nationalen Wiedergeburt aufkommen sah,

E R R AT U M

ebenso das stürmische Revolutionsjahr 1848, fer-

Wandlungen der Hochbarock-Ausstattung der Drei-

ner vom Studium an der Wiener Akademie und

faltigkeitskirche von Ch˘nov. Südböhmische

den anschliessenden Studienreisen nach Italien und

Zusammenhänge von Brokof- und Heinsch-Werken

durch Europa zwischen 1855 und 1862. Die Praktik-

Martin GAÎI

antenzeit im Atelier seiner Lehrer van der Nüll und

Die Pfarrkirche in Ch˘nov (Bezirk Tábor) ist nicht

Siccardsburg, seinerzeit Wiener Spitzenarchitekten,

nur darin bemerkenswert, dass sie in einem

hat Josef Zítek viel gegeben und ihm die Möglichkeit

der Zentren der frühmittelalterlichen Verwaltung Süd-

popisky v ãlánku Jana Kaigla Skupina kostelÛ ve Sta-

verschafft, die aktuellen theoretischen Prämissen

böhmens steht, sondern auch nach ihrem Barock-

rém Sedle, Semnûvicích a Prostiboﬁi v dosahu vlivu

von Josef Semper, den er nachgewiesenermaßen

umbau aus den 70er Jahren des 17. Jahrhunderts

kladrubského klá‰tera na pﬁelomu 13. a 14. století.

persönlich kannte, einzusehen und zu würdigen.

als Landschaftsdominante dasteht, sich mit ihrer

U obrázku ã. 15 patﬁí pÛdorys ã. 1 kostelu sv. Mikulá-

Das Wirken von Josef Zítek als aktiver Architekt

‰e v Prostiboﬁi (okres Tachov) a pÛdorys ã. 2 kostelu

umfasst binnen nicht mehr als 18 Jahren die Umset-

schafften Innenausstattung jedoch erheblich vom

sv. Jiﬁí v Semnûvicích (okres DomaÏlice).

zung von vier grundlegenden Projekten – 1863 Projekt

südböhmischen Durchschnitt abhebt. Die Studie lie-

Museum in Weimar (im Alter von bloss 31 Jahren),

fert eine Wiedergabe der Wandlungen, die das Kir-

1867 Wettbewerbsprojekt Nationaltheater in Prag,

chenmobiliar, insbesondere die Altäre durchgemacht

1871 Ausführungsprojekt Karlsbader Kolonnaden,

haben und stützt sich dabei auf die restauratorische

1876 Wettbewerbsprojekt Rudolfinum in Prag (Gemein-

Voruntersuchung der Fassungsschichten an Schnit-

schaftsarbeit mit Josef Schulz), 1881 Vollendung

zer- und Schreinerarbeiten sowie auf die Erforschung

des Nationaltheaters und 1884 des Rudolfinums.

der Archivquellen, insbesondere auf die Inventarlis-

VáÏení ãtenáﬁi, omlouváme se za oti‰tûní chybné

Dûkujeme za pochopení.
Redakce

Josef Zítek war ein origineller, charismatischer

kontinuierlich das ganze 18. Jahrhundert über ange-

ten aus den Jahren 1703, 1709, 1726, 1734,

und komplexer Architekt. Die Grundlage seiner Pro-

1747, 1767, 1778, 1794, 1801, 1850, und 1893

jekte waren stets die in Form einer „Skizze“ präsen-

sowie auf die Chroniken. Dabei werden nicht nur

tierten gestalterischen Ideen. Er besass eine einzig-

die einzelnen Ausstattungsphasen einschließlich

artige Fähigkeit, zeichnerisch und auf engsten Raum

ihrer Patronate und Stifter aufgezeigt, sondern auch

die Grundkonzeption des Bauwerks in seiner mate-

einige räumliche Verschiebungen, die allmähliche

riellen, funktionellen und urbanistischen Gestalt aus-

Komplettierung, Reparaturen und Änderungen,

zudrücken. Er brachte in erster Linie Ideen in

wobei auch der Einfluss der einzelnen geistlichen

das Projektionsbüro ein, deren Umsetzung er zu

Verwalter auf deren Umsetzung angedeutet wird.

organisieren und zu korrigieren pflegte, während er

Aufgrund der kombinierten Aussagekraft von

die Routinearbeiten anderen überließ. Er legte Wert

Archivquellen und Formanalogien mit der Statuen-

auf kunsthandwerkliche Details, bevorzugte edles

gruppe der Kreuzigungsszene in der Prager St. Cas-

Material und scheute nicht davor zurück, auch zu

tulluskirche legt der Autor seine Hypothese zur

technologischen Neuheiten wie Beton, Eisenkon-

Datierung und Urheberschaft von vier Statuen am

struktionen oder verglasten Decken zu greifen.

Nebenalters des hl. Kreuzes vor, die er für ganz

Ungeachtet der Lehrrufe an die Architekturschu-

besonders frühe Arbeiten von Ferdinand Maximilian

len von Weimar und Wien hat er 1864 Prag zu

Brokof aus dem Jahr 1707 hält. Dem gleichen Autor,

seiner ständigen Wirkungsstätte gemacht. Das hat

einem der berühmtesten Bildhauer des böhmischen

ihm den Weg zu höchst prestigeträchtigen Aufträgen

Hochbarocks schreibt er auch das ikonographisch

und einer Reihe von bedeutenden Auszeichnungen

einzigartige Figuralschnitzwerk Christus – Herr

geöffnet. Dabei hat er aber die kleinkarierte Denk-

der Ernte zu, das den Schalldeckel der Spätbarock-

weise des tschechischen Milieus verkannt und nach

kanzel krönt, wobei er zur Annahme gelangt, es

den Konflikten um das für ihn unannehmbar aufge-

könnte sich um einen erhaltenen Teil einer von
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der Werkstatt Jan Brokofs im Jahr 1718 geschaffe-

dung mit anderen technischen Objekten (Säge-

nen Schnitzerei handeln. Für ein Werk von Jan Bro-

mühle, Kraftwerk, Ölmühle, diverse Werkstätten mit

kof oder einem von dessen minder berühmten

mechanischem Antrieb).

Summary

Gesellen hält er die Statue der hl. Anna Selbdritt in

Der Autor befasst sich auch mit Wasserzuführung,

der Retabelmitte eines der Seitenaltäre. Er befasst

Eichmaß, Mauerdurchbrüchen für die Wasserradach-

sich auch mit dem Bild der Heiligen Dreifaltigkeit

sen, Auslagerungsöffnungen oder sonstige Mühlen-

Josef Zítek (April 4, 1832 – August 2, 1909),

(1712) auf dem Hochaltar-Retabel, das bereits frü-

einrichtungen (Graupengang, Hirsegang).

Czech Architect Of European Significance

her zutreffend dem Spätwerk von Johann Georg

Die in den letzen Jahren vorgenommen bauhistori-

Jiﬁí T. KOTALÍK

Heinsche zugeordnet wurde, doch polemisiert er

schen Untersuchungen von Mühlen umfassen auch

dabei gegen die bisherige Unterbewertung

schon die Überreste der technischen Einrichtung

and regarded as the strongest Neo-Renaissance per-

seiner Qualität und verweist auf bemerkenswerte

und deren Einfluss auf den Wandel der Mahlstube

sonality. The published essay written on the occa-

ikonographische Zusammenhänge, insbesondere

bzw. des gesamten Bauwerks. Die ausreichende

sion of the 100th anniversary of the artist‘s death

bezüglich der Malerei der durchsichtigen Sphäre zu

Fotodokumentation der einzelnen Etagen ergänzt

reflects on the European dimension of his persona-

Gottes Füßen. Die Schöpfung, symbolisch als eine in

durch die gegenwärtige Zustandsbeschreibung in

lity formed by his youth spent in Prague, where he

die Hut von Engeln anvertraute Blase, wird so als

Verbindung mit Informationen aufgrund von Archiv-

authentically experienced the birth of the idea of

höchst vollkommen und äußerst fragil wahrgenommen.

material erlauben auch noch Abriss bzw. Totalumbau

the national revival and the revolutionary year of

der Mühle eine Rekonstruktion ihrer technischen

1848, studies at Viennese Academy, and the follo-

Ausstattung.

wing academic stay in Italy and Europe between

Aufmerksamkeit wird auch der Rolle von Gottfried
Bylansk˘, des letzten Abts von Kloster Goldkron bei
der Fertigausstattung der Kirche in den 80er Jahren

Gegenwärtig wurden insgesamt nur 260 Mühlen

Architect Josef Zítek is generally acknowledged

1855–1862. Practice in the design office of his tea-

zu nationalen Kulturdenkmälern erklärt. Mühlen wur-

chers, top Viennese architects of that time Van der

den in den vergangenen Jahren häufig für Wohn-,

Null and Siccardsburg, greatly enriched Josef Zítek

die Untersuchung der sekundären Wandlungen an

Erholungs- und Gewerbezwecke sowie zu Kleinkraft-

and helped him to get to know and appreciate for

der Oberflächenbehandlung des Kirchenmobiliars,

werken umgebaut. Da diese Umbauten ganz grund-

example contemporary theoretical premises of

die immer noch in der Fachwelt auf geringes Inter-

sätzlich ihre bauliche Gegebenheit ändern, ist sie

Johann Gottfried Semper, who he knew in person.

esse stoßen, jedoch nicht nur für das Verständnis

Erarbeitung einer hochwertigen Erforschung und

der Entwicklung in Bezug zu älteren Kunststilen

Dokumentation der Bauten wichtig.

des 18. Jahrhunderts gewidmet.
Ein weiteres größeres Thema der Studie betrifft

The work of Josef Zítek as an active architect
includes completion of four principal projects during

beträchtliche Hilfe bieten können, sondern auch bei

eight years only – in 1863 the design of the Weimar

der Problembewältigung derzeitiger Restaurations-

Museum (at the age of 31), in 1867 the competition

eingriffe. Die Studie schenkt unter anderem

design of the National Theatre, in 1871 the building

der absichtlichen Durchdringung künstlerischer

Kunststein mit Epoxidbindemittel in der Denkmal-

design of the colonnade in the town of Karlovy Vary,

Lösungen bei älteren und jüngern Änderungen an

pflege

in 1876 the competition design on Rudolfinum (in

Schnitz- und Staffierwerken Aufmerksamkeit

Teil 2 - Konservierungsmöglichkeiten von Kunst-

cooperation with Josef Schulz), in 1881 completion

(diese wurden in bemerkenswerter Kombination am

steinobjekten.

of the construction of the National Theatre and in

1712 gefertigten und 1746–1748 umgebauten

Martina HUCKOVÁ, Petr KOTLÍK

1884 Rudolfinum.

Die Untersuchungsergebnisse über die Konsolida-

Josef Zítek was an original, charismatic and com-

weder in der tschechischen Kunstwissenschaft noch

tionsmöglichkeiten von Formling-Laborproben haben

plex architect. His designs were always based on an

Denkmalpflege in größerem Umfang vorgestellt

ergeben, dass epoxidgebundener Kunststein bei

artistic idea presented as a “skizza“. He had a uni-

wurde. Damit wird eine der möglichen Perspektiven

der Festigung ein ganz anderes Verfahren erfordert

que capability to express the fundamental construc-

der weiteren Forschung angedeutet.

als Naturstein. Die besten Resultate wurden durch

tion concept in its mass, performance, as well as

Imprägnierung mit Epoxidharzen in Form von Lösun-

urban format in drawings, in a minimal space. Into

gen in organischen Lösungsmitteln oder in Form von

his design office, he brought mainly ideas, organized

Wasseremulsionen erzielt.

and corrected their application, leaving the routine

Hochaltar aufgespürt; ein Phänomen, das bislang

Wassermühlen und ihre Begutachtung

Die Konsolidation von epoxidgebundenem Kunst-

jobs to the others. He paid attention to the art and

stein hat aber ihre Tücken. Das Polymernetzwerk

craft detail, while preferring delicate materials. He

von Epoxidharz neigt zum Quellen und zur Extraktion

was not afraid of making use of technological inno-

Mahlgängen bis hin zu kunstvoll zusammengesetz-

der Weichmacher durch Einfluss organischer

vations, such as concrete, iron structures and glas-

ten Mehrgang-Anlagen Bezug nehmende Studie

Lösungsmittel, was einen negativen Einfluss auf

sed ceilings.

umreißt die wichtigsten Erscheinungen, die bei Müh-

die physikalischen Eigenschaften des Kunststeins

len beachtenswert sind, da sie die Einstufungs-

einschliesslich der ferneren Widerstandfähigkeit hat.

Radim URBÁNEK
Die auf die Entwicklung der Mühlen von einfachen

grundlage solcher technischen Objekte darstellen.

Obwohl die Laborsimulationen von Problemen

Despite the offers of professorships presented to
him by architectural schools in Weimar and Vienna,
he chose Prague as his permanent place of living in

Dabei handelt es sich z.B. um die Raumanordnung

der Denkmalpflege nicht immer rasche Lösungen

1864. It opened up a path before him to the most

einschließlich der Mehrgeschossigkeit, die sich mit

oder eindeutige Antworten bringen, ist es im Verlauf

prestigious commissions and also to the gaining of

fortschreitender Technik seit den 40er Jahren

dieser Untersuchung gelungen, eine Reihe wertvoller

a number of major awards. Nevertheless, he under-

des 19. Jahrhunderts gewandelt hat. In manchen

Unterlagen für die Überprüfung der Konsolidation

estimated the narrow-mindedness of the Czech

Fällen bleiben die Mühlen aber ebenerdig oder ein-

von Kunststeinobjekten für Restaurierungszwecke

society and following the conflict over an increase in

geschossig und nur an Stellen, an denen Becher-

zu gewinnen.

the seating capacity of the National Theatre, which

werke angebracht waren, erfuhren die Dächer

he found unacceptable, he gave his design work

mittels Gauben oder anderen Aufbauten eine Aufsto-

over to Josef Schulz, he resorted to seclusion, devo-

ckung. Typisch sind auch Anbauten und Betriebsan-

ted himself fully to teaching activities (for unbeliev-

lagen (Kühl-, Turbinen-, Kesselhaus) oder die Verbin-

able 39 years) and actively participated in the work

74
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highlights its extraordinary iconographic context,

lately. As similar building measures change the buil-

especially the painting of the transparent sphere at

ding nature of the structure, its good-quality survey

who can be considered as world architects, together

God's feet. The creation, symbolically depicted as

and documentation should be prepared.

with globe-trotter Adolf Loos, Wagner’s pupils from

a bubble in the care of angels, is perceived as highly

Moravia, including Olbrich, Gessner and Hoffmann,

perfect and fragile at the same time.

of various consulting committees and commissions.
Josef Zítek ranks among the few Czech architects

international in his time Petr Parléﬁ, Jan BlaÏej San-

Attention is also paid to the role of the last Abbot

Artificial Stone with Epoxy Binder in Monument

tini, the Dientzenhofers, Jan Kotûra, Josef Goãár,

of Zlatá Koruna (âesk˘ Krumlov district) Gottfried Byl-

Preservation. Conservation of Objects Made of Arti-

Pavel Janák, Josef Chochol, Karel Teige, Jaromír Krej-

ansk˘ in equipping the church in the 1780's.

ficial Stone

car, Bohuslav Fuchs, the ·paletas and Vladimír Kar-

Another major topic of the study concentrates on
research into secondary changes of finishings of

lík.

Martina HUCKOVÁ, Petr KOTLÍK
The outcomes of study of possibilities of consoli-

church furniture, which still remains outside the inte-

dation of laboratory samples of the linings have

rest of professionals. Nevertheless, it may signifi-

shown that artificial stone bound with epoxy requires

cantly enhance not only understanding of the deve-

a completely different approach during consolidation

Transformations of High Baroque Furnishings of Tri-

lopment of relation to older art styles, but also solu-

than natural stone. The best results have been

nity Church in Ch˘nov. South Bohemian Context of

tion of problems of current restoration measures.

achieved in water-proofing by means of epoxy resins

Brokof's and Heinsch's Works

Among others, it pays attention to purposeful ming-

applied as solution in organic solution agents or

Martin GAÎI

ling of art solutions of older as well as newer repairs

water emulsion.

The parish church in Ch˘nov (Tábor district) is

of wood-carving and decorative works (in a remarka-

However, consolidation of artificial stone bound

remarkable not only for its situation in one of

ble combination, it was found on the main altar

with organic binder has its adverse sides. The poly-

the centres of the oldest phase of forming the admi-

made in 1712 and reconstructed between

mer mesh of epoxy resin is susceptible to swelling

nistration of South Bohemia in the Early Middle

1746–1748), a phenomenon which has not been

and extraction of plasticizers due to the effect of

Ages, but also for being the landscape dominant fea-

addressed in Czech art history or monument preser-

organic dissolvents, which has a negative impact on

ture of the Baroque reconstruction completed in

vation much. Thus, the author draws one of the per-

physical properties of artificial stone, including its

the 1670's, and for the interior furnishings of

spectives of further research.

resistance.
Although laboratory simulation of heritage preser-

the construction acquired gradually during the entire

vation problems does not always yield quick solu-

18 century, much exceeding the South Bohemian

tions or clear answers, this research has brought a

average. This study outlines the reconstruction of
changes of the church furniture, especially its altars.

Watermills and Assessment of their Values

number of valuable facts for the testing of consolida-

It ensues from the restoration survey of layers of

Radim URBÁNEK

tion of objects made of artificial stone in the restora-

polychromies of wood carving and joinery works,

The study performed based on the development

archival bibliography research, particularly invento-

of mills, including their general as well as art compo-

ries coming from 1703, 1709, 1726, 1734, 1747,

sition, suggests the basic aspects to be assumed as

1767, 1778, 1794, 1801, 1850, and 1893, as well

they make the substance of values of these techni-

as a visitor's book. The article traces individual pha-

cal monuments. They included for example, spatial

ses of equipping the interior together with its patron

arrangement together with the character of floors

and donor background. Further, the author shows

which changed with the onslaught of technology after

several kinds of spatial moves, gradual adding,

the 1840’s. In some cases, though, mills remained

repairs and adaptations, including the influence of

single-storeyed or two-storeyed, and their roof was

individual spiritual protectors on the activities.

heightened by means of sky-lights or roof additions

Based on the combination of data from archival

in the places where the heads of bucket lifts were

sources and shape analogies with a sculptural group

situated. Also additions and operating facilities (the

called Calvary in St. Ha‰tal Church in Prague,

mill cold store, turbine room, boiler room), or con-

the author submits a hypothesis on the dating and

nections to other technical facilities (the saw mill,

authorship of four statues placed on the side altar of

power plant, oil room, various mechanically driven

St. Cross, which he considers as some of the ear-

workshops). The author also pays attention to water

liest works by Ferdinand Maxmilian Brokof from

supply, water measurement, openings for the water

1707. He also ascribes an iconographically unique

wheel shaft, storage openings and other mill equip-

figural wood carving Christ – the Lord of Harvest

ment (soapstone, and others).

finishing the roof of a Late Baroque pulpit to the

Building and historical surveys of mills conducted

same artist, one of the greatest sculptors of High

recently include remnants of technological equip-

Baroque Bohemia. He presents his assumption that

ment and its effect on the change of the mill room,

this is the only preserved part of a pulpit produced

or the whole structure. Sufficient photographic docu-

by Jan Brokof's workshop in 1718. Besides, he con-

mentation of individual storeys with the description

siders the statue of pregnant St. Anne in the centre

of the current condition, as well as information from

of an altarpiece of one of the side altars as a work

archival materials will make it possible to carry out

by Jan Brokof or some of his less renowned workma-

reconstruction of the technological equipment even

tes. Next, the author deals with the picture of Trinity

after the destruction of the mill.

(1712) in the altarpiece of the main altar, which was

tion practice.

Currently, only 260 mills have been listed. Mills

earlier classified as a late work of Jan Jiﬁí Heinsch.

have often been renovated for recreation, business

He argues with underestimating its quality so far and

plans, or changed into small water power plants
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Redakce ãasopisu / Vald‰tejnské námûstí 3, Praha 1

V‰echna práva k obsahu pﬁíspûvkÛ a oti‰tûné dokumentaci náleÏejí autorÛm. Jakékoliv dal‰í pﬁevzetí obsaÏe-

Klub Za starou Prahu / Mostecká 1, Praha 1

n˘ch údajÛ musí b˘t doloÏeno uvedením pramene (§ 31 autorského zákona).

Knihkupectví KAROLINUM / Celetná 20, Praha 1

Vydavatel Ïádá o zaslání pﬁípadné recenze ãi publikace citující z ãasopisu Zprávy památkové péãe.

Knihkupectví Academia / Václavské námûstí 34, Praha 1 /

Vydavatel neodpovídá za obsah inzerátÛ a jejich pravdivost (viz § 5 tiskového zákona). Podle § 420

Národní tﬁída 7, Praha 1

obãanského zákoníku nenese odpovûdnost za zpÛsobené ‰kody. PouÏití inzerovan˘ch v˘robkÛ ãi sluÏeb

Knihkupectví Academia / Námûstí Svobody 13, Brno

v jednotliv˘ch pﬁípadech nezakládá souhlasné stanovisko v˘konného orgánu státní památkové péãe.

Knihkupectví Academia / Zámecká 2, Ostrava
NPÚ–ÚOP v Brnû / Námûstí Svobody 8, Brno

Uzávûrka ãísla 1 byla ke dni 31. 12. 2009.

Knihkupectví Michala Îení‰ka / Alfa pasáÏ, Po‰tovská 4,
Brno
Knihkupectví Otava / Komenského 39, Jihlava
Knihkupectví STUDENTCENTRUM / KﬁíÏkovského 14,
Olomouc 2

Obr. na 1. stranû obálky – Praha, Národní divadlo, pohled do loÏe.
(Foto V. ·krabánek, 2010)
Obr. na 2. stranû obálky – Vysoké M˘to (okres Ústí nad Orlicí), ml˘n ãp. 78.
(Foto Regionální muzeum ve Vysokém M˘tû)
Obr. na 4. stranû obálky – Cerhonice (okres Písek), v˘klenková kaple.
(Foto Pavel Hájek)
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