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RÒZNÉ

Kresby Jindﬁicha Kamperleho
v Oblastním muzeu v Litomûﬁicích
Jindﬁich Kamperle patﬁí svou kresebnou dokumentací mezi autory, kteﬁí pﬁispûli k poznání severoãeského lidového domu, zejména v regionu mezi Ú‰tûkem
a Litomûﬁicemi. Jeho dokumentace pﬁeváÏnû patrového domu s podstávkou, s rouben˘m ãi zdûn˘m pﬁízemím a zpravidla hrázdûn˘m patrem vznikala v letech
1959–1960. Tehdej‰í Okresní vlastivûdné muzeum
v Litomûﬁicích odkoupilo v roce 1960 od autora konvolut kreseb objektÛ lidového stavitelství. Kamperlovy
kresby zachycují jak celkové pohledy na jednotlivé zemûdûlské usedlosti, tak i architektonické prvky a zdo-

1

bené konstrukãní detaily objektÛ tradiãního lidového

mí zdûné a v patﬁe roubené, s podstávkou ve ‰títovém

stavitelství zkoumané oblasti (ve své dokumentaci se

prÛãelí s bohatû vyﬁezávan˘mi sloupky. Posledním do-

zamûﬁil napﬁíklad na vyﬁezávané sloupky a liÏiny pod-

kumentovan˘m objektem v Lukovû je usedlost ãp. 24,

stávky, dále na okﬁídlí u ‰títu a vyﬁezávané li‰ty lome-

patrov˘ dÛm s podstávkou ve ‰títovém prÛãelí, která

nice). Autor dokumentoval vesnické stavby v okrese

pﬁipomíná arkádu u podsínû (boãní nádvorní stûna je

Litomûﬁice v tûchto lokalitách: B˘ãkovice, Dubiãná,

pak opatﬁena jednoduchou konstrukcí podstávky).

Dolní a Horní ¤epãice, Kravaﬁe, Lukov, Lukovsko,

Patrov˘ rouben˘ statek v Dolní ¤epãici ãp. 2 mûl

Mladé a Trnobrany. RovnûÏ v roce 1959 zachytil pat-

v dobû dokumentace J. Kamperlem u oken v patﬁe do-

rov˘ rouben˘ objekt takzvané vísecké r ychty ãp. 3

chované dﬁevûné okenice a lomenici s dvûma ﬁadami

v Kravaﬁích u âeské Lípy z roku 1797, kde je dnes ex-

kuÏelek (balustrÛ), ukonãenou motivem slunce. Boha-

pozice lidového bydlení Vlastivûdného muzea a gale-

tû ãlenûnou lomenicí vyniká i patrov˘ rouben˘ statek

rie v âeské Lípû.

ãp. 10 v obci Horní ¤epãice. Lomenice je ãlenûná do

V obci Dubiãná autor zdokumentoval patrov˘ dÛm

tﬁí horizontálních pásÛ, pﬁiãemÏ ve spodním a horním

ãp. 1, v pﬁízemí zdûn˘ a v patﬁe hrázdûn˘. Ve stﬁe‰e

zdobí lomenici balustráda z kuÏelek a v prostﬁedním

jsou prolomeny tﬁi horizontální otvor y pro vûtrání pﬁi

pásu jsou vyﬁezány otvory ve tvaru srdce. Bohatû zdo-

su‰ení chmele. V boãní nádvorní stranû je nad vcho-

benou lomenici, opût ãlenûnou do tﬁí horizontálních

dem umístûna krátká pavlaã. Usedlost ãp. 2 v téÏe

pásÛ, zachytil autor u patrového statku v B˘ãkovicích

obci tvoﬁí rozsáhl˘ statek, v pﬁízemí jde o kamenn˘ ob-

ãp. 28. Ve dvou spodních pásech jsou celkem ãtyﬁi ﬁa-

jekt, v patﬁe roubené obytné komory. Ve ‰títovém prÛ-

dy husté balustrády s bohatû vyﬁezávan˘mi kuÏelkami.

ãelí jsou u tﬁí oken pÛlkruhové ‰palety. Bohatû zdobe-

Patrov˘ rouben˘ statek ãp. 30 v obci Trnobrany (v pﬁí-

ná lomenice je skládaná do tﬁí horizontálních pásÛ

zemí pozdûji ãásteãnû pﬁezdûn˘) vykazuje v pﬁízemí

s motivem slunce ve vrcholu. Motiv slunce ve vrcholu

u roubené svûtnice podstávku s bohatû vyﬁezávan˘mi

‰títu se dochoval v obci Dubiãná téÏ u usedlosti

sloupky, pásky i liÏinou. V obci Mladé je u patrového

ãp. 17 a 35, kde je u patrového roubeného domu lo-

domu ãp. 21 podstávka pouze u roubené svûtniãky,

menice ãlenûna profilovan˘mi li‰tami do dvou pásÛ

která je pﬁistavûná ke zdûné svûtnici.

a ukonãena motivem slunce s datací 1820. Lomenici

Rozsahem nevelk˘ soubor kreseb Jindﬁicha Kam-

ukonãenou motivem slunce má rovnûÏ patrov˘ roube-

perleho uloÏen˘ v Oblastním muzeu v Litomûﬁicích tvo-

n˘ dÛm ãp. 8 v obci Lukovsko. Dal‰í obcí, kterou autor

ﬁí pomûrnû zajímav˘ a solidní základ dokumentace ke

zdokumentoval, je Lukov, kde v patﬁe patrového domu

studiu severoãeského lidového domu.

ãp. 19 jsou nad svûtnicí situovány roubené komor y,

2

3

Lubomír PROCHÁZKA

krátká pavlaã se nachází pouze nad síní. Ve stﬁe‰e
kr yté pálen˘mi ta‰kami se nacházejí dvû ﬁady vûtracích otvorÛ. Zajímav˘ hospodáﬁsk˘ objekt zachytil
J. Kamperle rovnûÏ u usedlosti ãp. 19. Jde o kamenné
chlévy v pﬁízemí, v patﬁe se pak nachází roubená s˘pka se ãtyﬁmi poli dﬁevûné arkádové pavlaãe a s holubníkem umístûn˘m v pravé ãásti pavlaãe. V téÏe obci
zdokumentoval autor patrov˘ rouben˘ statek ãp. 26
s podstávkou ve ‰títové i boãní stûnû na kamenné
podezdívce vyrovnávající terén. Podstávka má bohatû
vyﬁezávané sloupky, pásky a liÏinu. V Lukovû nakreslil
J. Kamperle také dva velké statky ãp. 21 a 22, v pﬁíze-

V‰echny obrázky pocházejí z fondÛ Oblastního muzea
v Litomûﬁicích.
Obr. 1. Horní ¤epãice (okres Litomûﬁice), patrov˘ rouben˘ statek ãp. 10, detaily podstávky a v˘zdoby dﬁevûn˘ch
prvkÛ ve ‰títu.
Obr. 2. Lukov (okres Litomûﬁice), patrov˘ rouben˘ statek
ãp. 26 s podstávkou ve ‰títové i boãní stûnû.
Obr. 3. Lukov (okres Litomûﬁice), patrov˘ dÛm ãp. 19,
dokumentace podstávky.
Obr. 4. Horní ¤epãice (okres Litomûﬁice), patrov˘ rouben˘ statek ãp. 10.
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Dankwart Leistikow
(23. 6. 1926 – 1. 3. 2010)

hradního romantismu (zejména úpravy a pﬁestavby)
19. a poãátku 20. století. Nejv˘raznûj‰í stopu v‰ak nepochybnû zanechal v poznání jedné z kardinálních otá-

Entente Florale Europe.
Postﬁehy ãlena mezinárodní
p o r o t y, z á s t u p c e N P Ú – Ú P

Evropské kastellologické i obecnû medievistické

zek nûmecké kastellologie – totiÏ ‰taufské hradní ar-

bádání postihla tûÏká ztráta zpÛsobená odchodem

chitektury. Na tomto poli se oprávnûnû stal uznávanou

Název soutûÏe Entente Florale pochází z francouz‰ti-

Dankwarta Leistikowa, v˘razné badatelské osobnosti

a respektovanou autoritou. Jakkoliv pojaté studium ze-

ny a lze jej pﬁeloÏit jako „kvetoucí sídla“ nebo také

a vzácného ãlovûka.

jména hradÛ Sicilského království Fridricha II. bude ne-

„harmonie skrze kvûty“. Historie soutûÏe má poãátky

pochybnû je‰tû dlouho pracovat jak s v˘sledky jeho prÛ-

v roce 1975, kdy se zaãala realizovat mezi dvûma kvû-

zkumÛ (v˘raznû se napﬁíklad zaslouÏil o poznání hradu

tinov˘mi velmocemi, Francií a Velkou Británií, s pÛvod-

ve Foggii a Castellu del Monte), tak zejména s interpre-

ním zamûﬁením na kvûtinovou v˘zdobu. Za více neÏ tﬁi-

tacemi a mimoﬁádnû pracn˘mi zasvûcen˘mi pﬁehledy

cet let tr vání se soutûÏ postupnû promûÀovala

bádání a komentovan˘mi bibliografiemi (s jednou z nich

v kampaÀ, která se vlivem dal‰ích vstupujících zemí

se mohli seznámit i ãe‰tí ãtenáﬁi na stránkách sborníku

i celkového spoleãenského, kulturního a ekonomické-

1

Castellologica bohemica). Zaujetí jihoitalsk˘mi frederi-

ho v˘voje Evropy zamûﬁovala na ‰ir‰í spektrum odbor-

ciánsk˘mi hrady si pochopitelnû vyÏádalo i neménû kva-

n˘ch kritérií a vût‰í profesionálnost. V souãasnosti je

litní studium hradÛ ve Svaté zemi. PﬁestoÏe hradní pro-

vyhla‰ovatelem v˘‰e uveden˘ch aktivit nevládní nezis-

blematika v Leistikowovû díle nepochybnû dominuje,

ková organizace Association Européenne pour le

spektrum jeho zájmÛ bylo ‰ir‰í. Intenzivnû se zab˘val

Fleurissement et le Paysage (dále jen AEFP) se sídlem

problematikou ‰pitálÛ, o nichÏ publikoval i zásadní mo-

v Bruselu. Hlavním cílem je propagace pﬁíznivého pro-

nografii, a studoval téÏ stavby ﬁádu antonitÛ.

stﬁedí sídel s dÛrazem na rozvoj funkãní struktury vege-

·Èastná a otevﬁená, velmi pﬁátelská povaha stejnû

tace v evropsk˘ch mûstech a vesnicích. Prostﬁednic-

jako ochota poradit a pomoci z nûj uãinila spolehlivého

tvím této kaÏdoroãní kampanû, do které je zapojeno jiÏ

pﬁítele obdobnû zamûﬁen˘ch kolegÛ a otcovského dru-

dvanáct evropsk˘ch zemí (Belgie, âeská republika,

ha a nezi‰tného rádce nûkolika generací nastupujících

Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Maìarsko, Nûmecko,

badatelÛ. Intenzivní zájem a angaÏovanost ho zákonitû

Nizozemsko, Rakousko, Slovinsko a Velká Británie),

pﬁivedly do ãetn˘ch odborn˘ch institucí a spolkÛ, jako

jsou inspirováni a povzbuzováni pﬁedstavitelé obcí, zá-

Dankwart Leistikow se narodil v Ludwigshafenu na

napﬁíklad Kolldewey-Gesellschaft nebo Gesellschaft

stupci soukrom˘ch firem i jednotliví obãané ke spolu-

R˘nû. Rodn˘ kraj a jeho v˘znamné, nepﬁehlédnutelné

für Staufische Geschichte v Göppingen. Jeho vysoké-

práci na zlep‰ování kvality Ïivota v lidsk˘ch sídlech.

památky, zejména pak hrady, formovaly zájem vníma-

mu odbornému renomé odpovídalo i ãlenství ve

S filozofií soutûÏe Entente Florale Europe, do které

vého chlapce o stﬁedovûkou architekturu, kter ˘ ho

Vûdecké radû Europa Nostra / IBI, v níÏ pÛsobil od ro-

se âeská republika zapojila v roce 2002, se postupnû

pak provázel cel˘m Ïivotem. Po vojenské sluÏbû u ná-

ku 1991. Leistikowovo jméno bylo dlouhou dobu spo-

seznamuje ‰ir‰í spektrum lidí, a tak je jiÏ vnímána ja-

moﬁnictva na konci druhé svûtové války se v následné

jeno s Deutsche Burgenvereinigung e.V. (dále jen

ko celoevropská. Cílem pﬁedstavitelÛ mûst a obcí je

tûÏké dobû v Cuxhavenu a Heidelbergu vyuãil kamení-

DBV). Od roku 1960 pÛsobil pﬁedev‰ím v redakãní ra-

postupné zlep‰ování vegetaãní struktury sídel, její ná-

kem. Toto u‰lechtilé ﬁemeslo podnítilo jeho celoÏivotní

dû ãasopisu Burgen und Schlösser a od roku 1974

sledné údrÏby, ale také zakládání nov˘ch ploch zelenû

zájem o kamenické nástroje, jejich pracovní stopy

byl i ãlenem Vûdecké rady DBV. Zde ho ve funkci pﬁed-

v intravilánu s pﬁímou návazností na okolní krajinu.

a opracování kamenick˘ch architektonick˘ch ãlánkÛ

sedy tohoto orgánu zastihly pokusy o zmûnu podoby

S tím bezprostﬁednû souvisí i schopnost vhodnû vyuÏít

obecnû. Na tomto poli se stal uznávan˘m nûmeck˘m

spolku a bouﬁlivé diskuse roku 1992, kdy hrozil zánik

takto upravená sídla a zaãlenit je do struktury turistic-

odborníkem. V roce 1948 zahájil studium architektury

jak ãasopisu v dosavadní vûdecké podobû, tak vûdec-

ky atraktivních míst. Pro vedení takovéto kampanû je

na Technické vysoké ‰kole v Karlsruhe. Po absoluto-

k˘ch aktivit DBV vÛbec. Pro nûj zcela nepﬁijateln˘mi

nezbytné docílit otevﬁené komunikace mezi pﬁedstavi-

riu zde pÛsobil jako asistent a pokraãoval v dal‰ím

pﬁedstavami a snahami tehdej‰ího nového prezidia

teli radnice a obãany a v‰echny zúãastnûné pﬁesvûd-

studiu. V roce 1956 obhájil disertaãní práci o staveb-

byl tûÏce zasaÏen a disgustován a v nastalé situaci

ãit o nutnosti osobní odpovûdnosti obãanÛ k místÛm,

ním v˘voji hradu Krautheimu an der Jagst. Reálná si-

nevidûl jinou moÏnost neÏ své pÛsobení ve Vûdecké

kde Ïijí, a jejich citlivého pﬁístupu k okolní krajinû a Ïi-

tuace ho poté vedla k rozhodnutí nadále pÛsobit jako

radû i celou spolupráci s DBV ukonãit. Tato skuteã-

votnímu prostﬁedí obecnû. NaplÀuje se tak v‰e, co je

praktick˘ architekt v tehdy se bouﬁlivû rozvíjejícím a na

nost ho v témÏe roce pﬁivedla mezi zakladatele

zakotveno v Evropské úmluvû o krajinû, i respekt k ori-

rozdíl od badatelského zamûﬁení dobré uplatnûní na-

War tburg-Gesellschaft, jejíÏ dal‰í v˘voj a ãinnost aÏ

ginálním kulturním a historick˘m hodnotám v návaz-

bízejícím prÛmyslu a studium historické architektury

do svého odchodu velmi pozitivnû ovlivÀoval.

nosti na budování a rozvoj sídel. V˘‰e uvedené snahy

Obr. 1. Dankwart Leistikow v roce 1999. (Fotoarchiv
autora)

si ponechat jako intenzivního koníãka. Pracovní povin-

Odchod Dankwarta Leistikowa po plodném, obdivu-

o vedení takovéto kampanû mají podporu resortÛ nû-

nosti ho nejpr ve spojily s tûÏebním prÛmyslem a od

hodnou prací vyplnûném Ïivotû je jak pro jeho pﬁátele,

kolika ministerstev âeské republiky (aktivnû se podílí

roku 1960 aÏ do odchodu do penze v roce 1989 pak

tak pro celou evropskou badatelskou obec velkou

Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultur y

s koncernem Bayer AG v Leverkusenu.

a bolestnou ztrátou. Ve vdûãné pamûti, a zejména ve

a Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí).

PﬁestoÏe bádání o historické a zejména hradní ar-

svém díle v‰ak zÛstává s námi.

chitektuﬁe vlastnû oficiálnû nebylo pracovní náplní

T˘m mezinárodních hodnotitelÛ, v nûmÏ má kaÏdá
Tomá‰ DURDÍK

Dankwarta Leistikowa, zanechal po sobû úctyhodné,

úãastnická zemû svého delegáta, je sloÏen ze zástupcÛ profesí v oborech krajináﬁské architektury, architek-

mimoﬁádnû obsáhlé a kvalitní dílo, pﬁedstavující jednu

tur y, urbanismu a územního plánování, regionálního

z pﬁedních opor na‰eho souãasného poznání. V rámci

■ Poznámky

rozvoje, ekologie a ochrany Ïivotního prostﬁedí, turis-

studia nûmeck˘ch hradÛ si vytvoﬁil fenomenální roz-

1 Dankwar t LEISTIKOW: Literaturbericht seit 1900 zu

mu a odborné Ïurnalistiky. Komise v jednotliv˘ch síd-

hled jak po dosavadní roztﬁí‰tûné literatuﬁe, tak díky

den Bauten Kaiser Fridrichs II. von Hohenstaufen

lech posuzuje míru naplnûní kritérií, získané poznatky

vlastním poãetn˘m badatelsk˘m cestám a prÛzku-

(1194–1250) in Süditalien (in Auswahl) – Pﬁehled litera-

poté vyhodnotí a následnû rozﬁadí sídla do zlaté, stﬁíbr-

mÛm i po reálném stavu a v˘voji tûchto památek.

tury vûnované od roku 1900 stavbám císaﬁe Fridricha II.

né a bronzové úrovnû. Vzájemné porovnání hodnoce-

V popﬁedí jeho zájmu byly zákonitû stavby v rodn˘ch

·taufského (1194–1250) v jiÏní Itálii (v˘bûr), in: Castello-

n˘ch zástupcÛ není moÏné s ohledem na odli‰nosti

Frankách, dále pak hrady r ytíﬁsk˘ch ﬁádÛ a projevy

logica bohemica, 2002, ã. 8, s. 119–130.

klimatu a pﬁírodních podmínek, národních tradic i his-
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Autorkou v‰ech fotografií je Ina Truxová, 2009.
Obr. 1. Olimije, Slovinsko, bylinková zahrádka pﬁi místním klá‰teﬁe.
Obr. 2. Moﬁice (okres Prostûjov), biocentrum Mokro‰, pﬁíklad revitalizace luÏní krajiny zniãené v období socialismu.
Obr. 3. V˘mar, Nûmecko, revitalizace zahrady v historickém jádru mûsta.
Obr. 4. V˘mar, Nûmecko, prezentace projektu na obnovu
mûstsk˘ch ka‰en.

torického v˘voje. Úlohou komise je pojmenovat dobﬁe

1

2

3

4

ﬁe‰ené koncepãní projekty a napomoci pﬁedstavitelÛm
sídel najít jejich vlastní rezervy a doporuãit nová ﬁe‰ení. Vût‰ina porotcÛ má víceletou praxi, získanou ãlenstvím v komisích národních soutûÏí. Za velmi cennou
je povaÏována skuteãnost, Ïe komise nav‰tûvuje
v‰echna hodnocená sídla osobnû a má moÏnost svá
hodnocení konfrontovat na místû; tedy jejich skuteãn˘
stav s pﬁedem nastudovan˘mi poznatky z dﬁíve zaslan˘ch materiálÛ. âlenství v porotû pﬁedstavuje zajímav˘,
ale také velmi nároãn˘ program. KaÏdé sídlo musí podle kritérií pﬁipravit reprezentativní prohlídku, která trvá v pﬁípadû mûst osm hodin a v pﬁípadû vesnic pût
hodin. Z kaÏdoroãnû sestavované závûreãné zprávy

prezentace a pﬁihlíÏí k úãasti obãanÛ pﬁi hodnocení.

Entete Florale Europe je vlastnû kampaní, která si

pﬁedsedy hodnotitelské komise vypl˘vá nároãnost ce-

Posouzení míry naplnûní kritérií bûhem hodnocení je

klade za cíl hodnotné Ïivotní prostﬁedí sídel. V˘znam-

lého období, ve kterém komise stráví na cestách více

základem pro zaﬁazení sídel do pásem – zlatého,

nou úlohu v tom sehrává i kvalitní veﬁejná zeleÀ, vhod-

neÏ ãtyﬁicet dnÛ, absolvuje nesãetné pﬁesuny letadly,

stﬁíbrného a bronzového. Porota mÛÏe udûlit i mimo-

nû upravená veﬁejná prostranství, limitace negativních

autobusy a vlaky.

ﬁádná ocenûní, k nimÏ patﬁí napﬁíklad cena AIPH

vlivÛ civilizace na prostﬁedí i udrÏitelnost rozvoje

KaÏdá z úãastnick˘ch zemí nominuje kaÏdoroãnû

(International Association of Horticultural Producers –

a hospodárnû vyuÏívané zdroje. Pﬁi pﬁípravû ãesk˘ch

dvû sídla, mûsto a vesnici. Nominace sídel je plnû v ru-

Mezinárodní asociace pûstitelÛ okrasn˘ch rostlin)

i moravsk˘ch sídel na reprezentaci na evropské úrovni

kou národních organizací, zpravidla v‰ak jde o vítûze

udûlovaná za kvalitu rostlin a zahradnick˘ch prací

jsme se pﬁesvûdãili, Ïe kvalita Ïivota v na‰ich mûstech

národních soutûÏí s obdobn˘m zamûﬁením, napﬁíklad

a cena Dr. Lucie Cikes, nazvaná po lékaﬁce a ãlence

a vesnicích ve srovnání s evropsk˘mi státy obstojí.

Britain in Bloom ve Velké Británii, Tidy Towns v Irsku,

chorvatského parlamentu, udûlovaná za v˘znamn˘ pﬁí-

Sídla mají v‰eobecnû velmi dobﬁe propracovan˘

Entente Florale Deutschland v Nûmecku, Blumenbüro

nos pﬁi práci a v˘chovû hendikepovan˘ch lidí v oblasti

systém kosterní zelenû a základní údrÏby parkÛ a za-

Österreich v Rakousku, Stichting Entente Florale Ne-

okrasného zahradnictví.

hradnû upraven˘ch prostor. Urãit˘m nedostatkem stá-

derland v Holandsku a dal‰í obdobné organizace

âeská republika dosahuje pravidelnû velmi dobr˘ch

le zÛstává men‰í podíl kvûtinové v˘zdoby, zejména

v ostatních zemích. V âeské republice ve‰keré aktivity

v˘sledkÛ a sídla jsou ve vût‰inû pﬁípadÛ ve stﬁíbrné ka-

v mûstském prostﬁedí. Tato skuteãnost vypl˘vá z poje-

odbornû zastﬁe‰uje Spoleãnost pro zahradní a kraji-

tegorii. Zaﬁazení do stﬁíbrné úrovnû znamená vysok˘

tí pﬁíznaãného pro minulá desetiletí, kdy zdobnost ne-

náﬁskou tvorbu, obãanské sdruÏení (dále jen SZKT);

standard péãe o vegetaci sídel, jejich veﬁejná prostran-

byla prioritou. Dnes se opût novû uãíme vyuÏívat tva-

tato organizace je také ﬁádn˘m ãlenem AEFP a s pod-

ství, ale i vyhrazené ãásti a celkovû Ïivotní prostﬁedí

rovou i barevnou ‰kálu pﬁi uplatnûní trvalek a letniãek

porou jiÏ mínûn˘ch organizací, pﬁedev‰ím Ministerstva

v návaznosti na krajinu. Kvalitu Ïivota obyvatel v takto

v moderních kompozicích, které umûjí velmi zajímavû

pro místní rozvoj, Ministerstva pro Ïivotní prostﬁedí

hodnocen˘ch vesnicích a mûstech lze oprávnûnû pova-

oÏivit prostor mûst i vesnic.

a Spolku pro obnovu venkova, organizuje soutûÏ

Ïovat za vysokou, o ãemÏ mnohdy svûdãí závûreãn˘ v˘-

S reprezentací sídel âeské republiky v kampani

v âeské republice. Do kategorie vesnic nominuje

rok komisaﬁÛ, Ïe je náv‰tûva sídla pﬁesvûdãila o tom,

Entente Florale Europe není pﬁímo spojena Ïádná fi-

SZKT tu, která v pﬁedchozím roce zvítûzila v celostátní

Ïe se lidem v daném místû dobﬁe Ïije. Na‰e zemû zís-

nanãní odmûna ãi cílená dotace. Sídla pﬁijímají nomi-

soutûÏi Zelená stuha âeské republiky.

kala v roce 2005 i zlaté ocenûní, o které se zaslouÏila

naci s tímto vûdomím a chápou ji jako urãitou prestiÏ

ProtoÏe v âeské republice dosud není odpovídající

obec Píseãná v kraji pod Orlick˘mi horami, nedaleko

a moÏnost evropského srovnání, ale také poznání, jak

soutûÏ mûst, vycházela v minul˘ch letech nominace

Îamberka. Komise velmi ocenila upravenost a ãistotu

se s podobn˘mi v˘zvami vyrovnávají v jin˘ch zemích.

mûsta z jednání odborníkÛ v oboru s krajsk˘m úﬁadem

vesnice, která se stala i jednou z nejzelenûj‰ích obcí,

Právû moÏnost srovnání a poznání rÛzn˘ch pﬁístupÛ

pﬁíslu‰ného kraje, ve kterém se nacházela nominova-

jaké kdy reprezentovaly âeskou republiku. Lidé i sídlo

k tvorbû Ïivotního prostﬁedí v evropsk˘ch sídlech vãet-

ná vesnice. V souãasnosti se v˘bûr mûsta odvíjí od

samo pÛsobili pﬁirozen˘m a vﬁel˘m dojmem. Vysoce

nû inspirace je pro mûsta a vesnice dÛleÏitá. Novû na-

spolupráce s organizátor y novû etablované soutûÏe

kladnû byl hodnocen citliv˘ pﬁístup k okolní pﬁírodû,

byté poznatky se snaÏí vhodnû uplatnit v domácích

Mûsto stromÛ, jejíÏ vítûz posléze mûsta reprezentuje.

která je pﬁirozenû nádherná svojí konfigurací, coÏ si míst-

podmínkách, coÏ je vût‰inou pro zúãastnûná sídla vel-

Vybraná sídla musí sledovat a dodrÏet pﬁedem stano-

ní uvûdomují, velmi dobﬁe ji obhospodaﬁují a nedovolují

k˘m pﬁínosem a nov˘m impulsem. Poznání je dÛleÏité

vená kritéria rozdûlená do tﬁí základních skupin, kte-

zde cizorodou v˘stavbu. Problematiku eroze svahÛ úspû‰-

i pro ãleny mezinárodní komise, kteﬁí se ve‰keré zku-

r ˘m je pﬁiﬁazena pﬁíslu‰ná váha vyjádﬁená procenty:

nû ﬁe‰ili s odborníky jiÏ od 80. let 20. století. Vnímav˘

‰enosti snaÏí pﬁedat a uplatnit, zejména pﬁi pﬁípravû

vegetace a krajina 50 %, Ïivotní prostﬁedí 23 %, turis-

pﬁístup obyvatel obce se projevuje i v souãasnosti, kdy

sídel dal‰ího roãníku, ale také pﬁi své vlastní práci.

mus a angaÏovanost 27 %. Pro úãely objektivního hod-

se velmi vehementnû brání po‰kození cenn˘ch pﬁírod-

Z rozhovorÛ a pracovních setkání rÛzn˘ch semináﬁÛ,

nocení jsou jednotlivé skupiny kritérii podrobnûji

ních hodnot zpÛsobenému vkládáním cizorod˘ch prvkÛ

které jsou k tématu Entente Florale Europe poﬁádány

strukturovány. Porota také hodnotí zpÛsob a kvalitu

v podobû fotovoltaick˘ch elektráren.

s pﬁedstaviteli radnic a lidmi zapojen˘mi do pﬁípravy
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Mezinárodní ocenûní
Projektu konzervace a prezentace
Horního hradu Beãov

1
5

Obr. 1. Autorsk˘ t˘m ocenûného projektu, zleva Václav
Girsa, Dagmar Michoinová, Tomá‰ Wizovsk˘, Miloslav
Hanzl. (Foto Jan Sommer, 2010)

Ve dnech 8. – 13. ãervna 2010 probûhl v tureckém
Istanbulu kongres Europa Nostra v rámci akce Istanbul – Evropské mûsto kultury 2010. Pﬁi této pﬁíleÏitosti byly na slavnostním zasedání Europy Nostr y dne
9. ãer vna 2010 ve starobylém chrámu Hagia Irini
z 5. století vyhlá‰eny a pﬁedány Ceny Evropské unie
pro kulturní dûdictví / Europa Nostra Awards 2010.
V kategorii 2 – Projekt / v˘zkum (Research) – byly vyzdviÏeny ãtyﬁi projekty, z nichÏ jednu cenu získal také
Projekt konzer vace a prezentace Horního hradu Be-

6

ãov, nominovan˘ âesk˘m národním komitétem

Obr. 5. Gelse, Maìarsko, typická vesnická zástavba
s pﬁedzahrádkou.
Obr. 6. Szombathely, Maìarsko, nejstar‰í maìarské mûsto, ukázka ﬁe‰ení mûstského parku.

um pﬁi stanovování priorit pro uskuteãÀování plánova-

ICOMOS. Ze 140 nominací z 26 zemí je beãovsk˘ pro-

n˘ch akcí s co nejúãelnûji vyuÏit˘m rozpoãtem tak, aby

jekt jedin˘m úspû‰n˘m ocenûn˘m zástupcem âeské

základní cíle zÛstaly zachovány. Témat, v nichÏ je

republiky v hlavních kategoriích.

vhodné následovat zahraniãních pﬁíkladÛ, je nûkolik.

Slavnosti se za ãeskou stranu zúãastnili prof. Václav

Jednou z priorit je kvalita realizací vegetaãních úprav

Girsa (Fakulta architektury âVUT), arch. Miloslav Hanzl

vãetnû jejich v˘bornû voleného estetického úãinku

(GIRSA AT, s. r. o.), Ing. Dagmar Michoinová, (Technolo-

a reprezentace ãesk˘ch sídel, jednoznaãnû zaznívá,

a technologické vyspûlosti. Dal‰ím z pﬁíkladÛ mÛÏe

gická laboratoﬁ NPÚ – ÚP), Mgr. Tomá‰ Wizovsk˘ (kas-

Ïe pro místní je vÏdy cenné a uÏiteãné získat názor

b˘t velkorysost, koncepãnost a funkãnost vegetaãních

telán státního hradu a zámku Beãov), Ing. arch. NadûÏ-

z vnûj‰ku, od lidí, kteﬁí jsou schopni vidût sídlo oãima

úprav jednotliv˘ch veﬁejn˘ch prostranství i jejich ele-

da Goryczková (generální ﬁeditelka NPÚ), Mgr. Ondﬁej

ãlovûka, kter˘ není zatíÏen osobním vztahem k nûmu,

gance, smysl pro detail, kvalita vysazovaného rostlin-

Cink (NPÚ – ÚOP v Plzni) a PhDr. Eva Luká‰ová (NPÚ –

a proto daleko lépe vidí ve‰keré nedostatky, nepoﬁád-

ného materiálu a následná správná údrÏba. V na‰ich

ÚP). Cenu pﬁevzal za kolektiv autorÛ prof. Václav Girsa

ky, zanedbaná, ‰patnû udrÏovaná a provoznû ãi funkã-

podmínkách je vÏdy nutné najít únosnou míru, to zna-

z rukou Androully Vassiliou, komisaﬁky EU pro vzdûlání,

nû ‰patnû ﬁe‰ená místa. Prostoru k pouãení a inspira-

mená inspirovat se, ale ne za kaÏdou cenu. VÏdy mu-

kulturu, multilingvistiku a mládeÏ, Denise de Kergorlay,

ci mají ãeská a moravská sídla stále mnoho, a tak je

síme brát v úvahu i na‰e klimatické podmínky, místní

v˘konného prezidenta Europy Nostry, a prof. arch. Gian-

vÏdy pﬁíjemné objevit mezi evropsk˘mi sousedy v‰ech-

zvyklosti a tradice, kulturnûhistorické pozadí i ekono-

niho Perberinniho, jenÏ pﬁedsedal mezinárodní porotû

no to, co lze vhodnou formou pﬁenést a vyuÏít u nás.

mické moÏnosti. Sledovanou prioritou je jistû fakt, Ïe

soutûÏe. Ta ocenila na beãovském projektu inovativní

Základem v‰eho je zdánlivû jednoduché soustﬁedûní

investice do kvality uplatÀovaného rostlinného mate-

metodologick˘ pﬁístup ke konzervaci a prezentaci vzác-

se na úklid a logickou organizaci úpravy veﬁejn˘ch

riálu i celkového kompoziãního ﬁe‰ení veﬁejného pro-

né památky a vyzdvihla velkou citlivost a oddanost

ploch. To bohuÏel b˘vá mnohde i dnes problém. Snaha

storu musí splÀovat dlouhodobou návratnost.

autenticitû. V hodnocení porota zdÛraznila, Ïe projekt je

o kopírování a vyrovnání se za kaÏdou cenu na první

V leto‰ním roce bude âeská republika reprezento-

pﬁíkladem, kter˘ by mûl b˘t v budoucnosti skvûlou in-

pohled dokonal˘m mûstÛm a vesnicím západní Evropy

vána obcí Studenec v Libereckém kraji a nejmlad‰ím

spirací pro podobné poãiny i v dal‰ích evropsk˘ch ze-

není nutná a ãasto nevyzní pﬁíznivû. KaÏdá zemû má

mûstem republiky – Havíﬁovem v Moravskoslezském

mích. Stojí za pﬁipomenutí, Ïe právû za konzervaãní pﬁí-

svá specifika, která je nutné dobﬁe vyuÏít a rozvinout,

kraji. Obû sídla se v souãasnosti ﬁádnû pﬁipravují pod

stup k památkám získalo pﬁed dvûma roky v˘znamné

a naopak ostatním ukázat, jak dan˘ problém uchopit

vedením specializovaného t˘mu. Radou a mnohalet˘-

ocenûní restaurování jiÏního prÛãelí Horního hradu ãe-

a vyﬁe‰it. Zdánlivé nedostatky mohou poslouÏit jako

mi zku‰enostmi odborného hodnotitele se snaÏí pﬁe-

skokrumlovského zámku – hlavní cenu prestiÏní soutû-

v˘hoda. S omezeními zpÛsoben˘mi ekonomickou krizí

dat nashromáÏdûné poznatky i autorka tohoto pﬁí-

Ïe Evropské unie / Europa Nostra 2008. PrÛkopnick˘

se nepot˘ká jen âeská republika, jsou ãitelná

spûvku.

pﬁínos âeské republiky v prosazování konzer vaãního

i v ostatních zemích. Radnice sídel tak dokazují svÛj

288
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pﬁístupu je v tomto smûru neoddiskutovateln˘.
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SEMINÁ¤E
KONFERENCE
AKCE

Odborná exkurze zahradníkÛ
v Nûmecku
Nûmecká oranÏerijní spoleãnost Arbeitskreis Orangerien in Deutschland e.V. (dále jen AKO e.V.) poÏádala v roce 2008 NPÚ – ÚOP v Brnû o moÏnost zorganizovat exkurze tematicky zamûﬁené na prohlídku
zámeck˘ch objektÛ, ve kter˘ch se nacházejí oranÏerie
a skleníky. V organizaãní pﬁípravû jim byla nabídnuta
pûtidenní exkurzní náv‰tûva známûj‰ích i ménû zná-

2

m˘ch zámeck˘ch objektÛ s uveden˘mi zahradnick˘mi
stavbami. Úãastníci této exkurze tak vidûli oranÏerii
u zámku v Praze-Tróji, skleník Fata Morgana, praÏské
Královské zahrady a dále oranÏerie v lokalitách Konopi‰tû, Rájec nad Svitavou, Lysice, Buchlovice, KromûﬁíÏ, Lednice, Milotice, Valtice, Jino‰ov, Jaromûﬁice nad
Rokytnou, Telã, JindﬁichÛv Hradec – Landfrassova vila,
Vy‰‰í Brod, âesk˘ Krumlov, Dobﬁí‰ a Veltrusy. Podle
bezprostﬁedního i následného vyjádﬁení úãastníkÛ exkurze je moÏné povaÏovat tuto akci za zdaﬁilou i proto,
Ïe zmínûná organizace nabídla uspoﬁádat jako podûkování podobnou exkurzi pro na‰i pracovní skupinu
oranÏeristÛ, tvoﬁenou pﬁeváÏnû pracovníky NPÚ.
Tato exkurze byla zamûﬁena na objekty v severov˘chodní ãásti Nûmecka a uskuteãnila se ve dnech
15. – 19. 9. 2009. Program byl zahájen v Braniborsku
v Potsdamu (UNESCO) v Novém Paláci (Neue Palais)

3

prohlídkou originálních barevn˘ch rytin Nürnbergische
Nov˘ prezident Europy Nostry Plácido Domingo nebyl na slavnostním zasedání osobnû pﬁítomen, neboÈ
svûtoznámého tenoristu a dirigenta zvolili za pﬁedstavitele této mezinárodní zastﬁe‰ující památkáﬁské instituce teprve nûkolik dní pﬁed istanbulskou akcí. Plácido Domingo v poselství adresovaném delegátÛm
zdÛraznil, Ïe Europa Nostra je hlasem evropského kulturního dûdictví a Ïe je osobnû mimoﬁádnû py‰n˘ na
to, Ïe bude moci pÛsobit v jejím ãele. Plácido Domingo nahradí v ãele Europy Nostry svou krajanku – sest-

Obr. 2. Istanbul, chrám Hagia Irene, slavnostní vyhlá‰ení
cen Europa Nostra, zleva Tomá‰ Wizovsk˘ s diplomem Europa Nostra Award, NadûÏda Goryczková, Androulla Vassiliou, komisaﬁka EU pro vzdûlání, kulturu, multilingvistiku a mládeÏ, Dagmar Michoinová, Václav Girsa, vzadu
stojící Ondﬁej Cink. (Foto Miloslav Hanzl, 2010)
Obr. 3. Praha, Ledeboursk˘ palác, tisková konference
k ocenûní Europa Nostra 2010, zleva Václav Girsa, NadûÏda Goryczková, Václav Riedlbauch, Tomá‰ Wizovsk˘.
(Foto Jan Sommer, 2010)

ru ‰panûlského krále infantku Doñu Pilar de Borbón.

Hesperiden od autora Johanna Christopha Volkamera,
bohatého kupce z Norimberka, kter˘ koncem 17. a na
zaãátku 18. století popsal mû‰Èanské citrusové kultury ve svém mûstû. V roce 1708 vy‰la tato kniha v archovém formátu a pojednává o pûstûní citrusÛ
a o prostﬁedí, v nûmÏ byly pûstovány. V˘znamné je, Ïe
zachycuje v‰echny tehdy známé a jím pûstované druhy
citrusÛ v pﬁirozené velikosti. Navazující kulturnûhistorick˘ v˘znam tohoto díla spoãívá v tom, Ïe kaÏdá rytina
je podloÏena soudob˘m pohledem na mûsto Norimberk. Tuto mimoﬁádnou prohlídku nám zprostﬁedkoval

V prÛbûhu slavnostního vyhlá‰ení v˘sledkÛ a pﬁe-

Heinrich Hamann, b˘val˘ pﬁedseda AKO e.V. Následo-

dání cen bylo v jednotliv˘ch kategoriích udûleno i ‰est

ry, na které byla kromû jiného prezentována rehabili-

vala prohlídka oranÏerie Nového paláce, slouÏící jako

mimoﬁádn˘ch ocenûní – Grand Prix, které získaly pro-

tace Müllerovy vily v Praze, ocenûná v roce 2000 hlav-

depozitáﬁ historick˘ch kamenn˘ch soch, dále Grosse

jekty: obnova cisterciácké koleje ze 13. století v Paﬁí-

ní cenou.

Sanssouci-Orangerie, pouÏívané v zimû pro uskladnûní

Ïi, obnova Nového muzea v Berlínû, restaurování ﬁím-

Po návratu delegace do âeské republiky se dne

velk˘ch rostlin, v letních mûsících k spoleãenskému

ského divadla v Car tagenû, obnova veﬁejn˘ch lázní

15. ãervna 2010 v Ledeburském paláci, sídle NPÚ – ÚP,

vyuÏití, a pÛvodní oranÏerie zámku Sanssouci zvané

v Kreuzbergu, digitalizace a zpﬁístupnûní korespon-

konala tisková konference s úãastí ministra kultur y

Neue Kammern, nyní slouÏící jako zámecká expozice.

dence Vincenta Van Gogha v Amsterodamu a osob-

âR prof. Václava Riedlbaucha, vedení NPÚ a autorské-

Dal‰í byla prohlídka zahrady a oranÏerie v Neuen Gar-

nost Nilseho Veste z Kodanû.

ho kolektivu. Ministr kultur y vysoce vyzdvihl v˘znam

ten. Veãerní procházka stmívajícím se parkem s vyhlíd-

V rámci bohatého programu kongresu v Istanbulu

tohoto ãeského úspûchu i dal‰ích mezinárodních oce-

kou na hladinu ﬁeky Havely s ukázkou zámecké oran-

se také uskuteãnily prohlídky v˘znamn˘ch památek

nûní v oblasti péãe o památky z pﬁedchozích let, které

Ïerie u zámku Glienicke zakonãila nároãn˘ program

mûsta, pﬁiãemÏ na historickém nádraÏí Sirkeci, koneã-

posilují prestiÏ oboru a skvûle reprezentují âeskou re-

prvního dne exkurze.

né stanici Orient Expresu, byla dne 11. ãervna 2010

publiku i její vyspûlou kulturu.

slavnostnû zahájena retrospektivní v˘stava Síla pﬁíkladu z v˘bûru dﬁíve hodnocen˘ch realizací Europy Nost-

Následující ãást programu se t˘kala oranÏerií v SasVáclav GIRSA

ku-Anhaltsku v oblasti Dessau-Wörlitz (UNESCO).
U zámku Oranienbaum, kter ˘ byl postaven v roce
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Autorkou v‰ech fotografií je Dagmar Fetterová.
Obr. 1. Belvedere, komplex oranÏerií a parter s pﬁenosnou
vegetací.
Obr. 2. Pillnitz, obnoven˘ komplex skleníkÛ.
Obr. 3. Luisium, oranÏerie v zámeckém parku.
Obr. 4. Potsdam, monumentální interiér jedné ze zámeck˘ch oranÏerií.
Ze sask˘ch objektÛ jsme u DráÏìan nav‰tívili zámeck˘ areál Pillnitz, vyznaãující se vedle pÛvodní oranÏerie i technicky vybaven˘m palmov˘m skleníkem
a mimoﬁádnou letitou kamélií. Ta byla dovezena v roce
1776 z Japonska a na zámek Pillnitz doputovala pﬁes
Královskou botanickou zahradu Kew u Lond˘na jako
rostlina v nádobû. Na její dne‰ní místo ji dvorní za1

hradník Johann Gottfried Terscheck zasadil jiÏ v roce
1801. Od roku 1992 chrání vzácnou rostlinu pﬁed
chladem pojízdn˘ skleník s poãítaãem ﬁízenou klimatizací. Její mimoﬁádné rozmûry – v˘‰ka 8,9 m, prÛmûr
témûﬁ 11 m a obvod 33,6 m – a v dobû kvetení velké
mnoÏství jednoduch˘ch, karmínovû ãer ven˘ch kvûtÛ
lákají ãetné náv‰tûvníky. Odborn˘ doprovod nám poskytli paní Priska Lindenberg a pan Rolland Puppe.
Posledním nav‰tíven˘m objektem byl zámeck˘ areál
v Grosssedlitz. Tato pozoruhodná barokní terasová zahrada s dlouh˘mi prÛhledy do krajiny, s vodními prvky,
stﬁíhan˘mi ‰palíry, sochami a velk˘mi oranÏeriemi zakonãila na‰i odbornou exkurzi.
Hlavním pﬁínosem pro na‰i pracovní skupinu oranÏeristÛ byla moÏnost nahlédnout do zpÛsobÛ ﬁe‰ení
záchrany a následného pouÏití oranÏerijních staveb,

2

coÏ je moÏné povaÏovat za nejdÛleÏitûj‰í hledisko pﬁi
1683 jako vdovské sídlo pro knûÏnu Henriettu Katha-

V Dur yÀsku v obci Bendeleben, nedaleko mûsta

rozhodování o jejich záchranû. Pﬁi hledání zpÛsobu vy-

rinu von Anhalt-Dessau, nám byl umoÏnûn vstup do

Sondershausen, byla v roce 2008 ukonãena deseti-

uÏití obnoven˘ch oranÏerijních staveb dávají v Nûmec-

velké oranÏerie délky 156 m, postavené v letech

letá rekonstrukce oranÏerie a v roce 2009 i pﬁilehlé

ku pﬁednost jejich pÛvodnímu urãení, tedy k zahrad-

1812–1818 pro zimování oranÏovníkÛ i teplomiln˘ch

zahrady. Jedná se o pﬁíkladnou rekonstrukci, která

rostlin. Zajímavou souãástí vnitﬁního vybavení bylo

dokázala, Ïe je moÏné i pﬁi citlivém zachování v‰ech

upravené kanálové topení. Z vybavení zahradnického

zásad obnovy vytvoﬁit ze zchátralého objektu opût

dvora nás zaujala originální pﬁesazovací vûÏ, nedávno

funkãní stavbu, jeÏ je dnes vyuÏívána jak pro zahrad-

zrestaurovaná, stále slouÏící k pﬁesazování objem-

nické potﬁeby, tak i pro spoleãenské úãely (pﬁedná‰-

n˘ch rostlin. Ve vlastním parku byly cesty lemovány

ky, v˘stavy, koncerty a jiné). RovnûÏ navazující zahra-

velk˘m poãtem vzrostl˘ch citrusov˘ch stromkÛ v nádo-

da s promy‰lenû navrÏenou novou v˘sadbou je

bách, a vytváﬁely tak zdÛraznûnou osu parku navazující

harmonick˘m doplÀkem oranÏerijní stavby a stala se

na stﬁed zámku. Ve v˘chodní ãásti parku s vodním prv-

ãast˘m cílem turistického zájmu. Dosud uvedené zá-

kem se nacházela pagoda a ãajov˘ dÛm (v rekonstruk-

mecké objekty jsou ve správû státu. Urãitou v˘jimkou

ci), ale i bobﬁí populace, neblaze zasahující do v˘sa-

je areál v Bendelebenu, kter˘ spravuje obec a na je-

deb stromÛ. Ve Wörlitz je pﬁíkladnû udrÏován rozlehl˘

hoÏ zvelebení má nezanedbatelnou zásluhu starosta

park s drobn˘mi architektonick˘mi stavbami vãetnû

obce pan Mar tin Brückner. Z oranÏerijního hlediska

vodní scenerie. OranÏerie z let 1798–1799 slouÏila ja-

jsou zajímavé stavby u zámku Friedenstein ve mûstû

ko pûstební skleník a byla obnovena v roce 1923.

Gotha, které jsme mûli moÏnost nav‰tívit. Fundovan˘

Okolní krajina tvoﬁí se zámeck˘m areálem harmonick˘

v˘klad nám podal pan Jens Scheffler, kter ˘ nás rov-

celek. OranÏerie v zámku Luisium je nyní, v létû, vyuÏí-

nûÏ seznámil s historií hlavní oranÏerie. Ta se za do-

vána jako restaurace a v zimû slouÏí k umístûní rost-

by NDR zmûnila v restauraci a nyní je nákladnû upra-

lin. Okolní park s drobnou stavební architekturou, vod-

vována do své pÛvodní podoby s uÏitím moderní

ními plochami a rozsáhl˘mi loukami s domácími

technologie (poãítaãem ﬁízeného nastavení klimatic-

zvíﬁaty navozoval obraz bukolické krajiny. V Mosigkau

kého reÏimu). Dal‰ím v˘znamn˘m místem byl areál

jsou dvû velké oranÏerie v zadní ãásti parku s ukázkou

u zámku Belvedere ve V˘maru (UNESCO). Tento za-

unikátní sbírky star˘ch rostlin, v této dobû je‰tû pone-

hradní komplex zahrnuje vedle autentick˘ch oranÏerií

chan˘ch ve venkovním prostoru. Zvlá‰tností nevelkého

také zámecké zahradnictví s pûstebními skleníky

parku je bludi‰tû a také mohutn˘ exempláﬁ stromu

s bohatou sbírkou rostlin a pﬁilehl˘ zámeck˘ park.

ambronû západního (Liquidambar styraciflua).

Cel˘ areál je peãlivû udrÏován.
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nick˘m úãelÛm. RozmisÈování velk˘ch citrusovit˘ch
rostlin na par teru nebo i v zahradách má historické
zdÛvodnûní, které znamená návrat k jejich pÛvodnímu
poslání. Velk˘ dÛraz je kladen na tradici udrÏení historického rostlinného sbírkového materiálu se souãasn˘m pûstováním materiálu mladého k jeho postupnému doplÀování. Velká péãe je vûnována rostlinám, jak
kbelíkov˘m, tak venkovním. PouÏití moderní mechanizace (napﬁíklad na pﬁevoz objemn˘ch kbelíkov˘ch dﬁevin) je pﬁedpokladem dobﬁe organizované zahradnické
práce. Kvalita zásobních zahrad, kterou jsme mûli
moÏnost vidût, je na vysoké úrovni, stejnû jako odbornost vedoucích zahradníkÛ, a to je nezbytnou podmínkou dobﬁe fungujícího zahradnictví.
Dagmar FETTEROVÁ
1

Semináﬁ Památková péãe v praxi
n a s t á t n í m z á m k u Ve l t r u s y
V polovici novembra 2009 usporiadal Ústav památkové péãe Fakulty architektury âVUT v spolupráci so

Obr. 1. Pozvánka na semináﬁ. (Reprofoto)
Obr. 2. Veltrusy (okres Mûlník), zámek, ‰tuková v˘zdoba
sálu. (Foto Barbora Vachová, 2009)
Obr. 3. Veltrusy (okres Mûlník), zámek, ukázka protézování trámÛ krovu. (Foto Róbert Erdélyi, 2009)

‰tátnym zámkom Veltrusy a projekãnou kanceláriou
Ing. Mlázovského pre ‰tudentov Fakulty architektury
âVUT a ìal‰ích záujemcov odborn˘ seminár Zámek

níci boli zoznámení so stavom pred ôsmimi rokmi, ke-

Veltrusy aneb jak probíhá oprava památky (obr. 1).

dy bol zaplaven˘ cel˘ pôvodne barokov˘ areál aÏ do

Tento seminár bol skvelou príleÏitosÈou na praktické

v˘‰ky 3,5 m. Zniãen˘ park, zaplavené objekty, odpla-

predvedenie koordinácie projekãn˘ch a rekon‰trukã-

vená zemina, naplaveniny. ·koda bola bezprostredne

n˘ch prác ‰irokého rozsahu priamo v praxi. Práce pre-

po povodni vyãíslená na 250 miliónov korún, ku kto-

biehajúce na ‰tátnom zámku Veltrusy a jeho rozºahlom

r˘m sa pridali ìal‰ie náklady, ktoré vznikli ako dôsle-

areáli sú takmer uãebnicov˘m príkladom multioborovej

dok povodne.

spolupráce pri komplexnej obnove pamiatky. Vykoná-

Nasledujúca ãasÈ predná‰ky bola venovaná projek-

vajú sa tu rozsiahle odborne vedené úpravy od merítka

tom na odstránenie ‰kôd a následkov povodne. Hlav-

urbanisticko-krajinného aÏ po detailné re‰taurátorské

n˘m iniciátorom celej obnovy je NPÚ. Na projektoch

zásahy na bohat˘ch interiérov˘ch v˘zdobách a mobiliári.

sa podieºajú realizaãné firmy TYPAZ, s. r. o., TDI,

Táto ‰irokospektrálnosÈ umoÏnila ‰tudentom doktor-

ARCHATT, s. r. o., GEDOS, s. r. o., Lanostav, s. r. o.,

ského ‰túdia a úãastníkom z rád laickej verejnosti uve-

priãom hlavn˘m projektantom je Ing. arch. Dostál

domiÈ si v maximálne moÏnej miere dôleÏitosÈ jednotli-

a projektantom statiky je Ing. Mlázovsk˘. Po ukonãení

v˘ch fáz obnovy pamiatkového objektu – od nevy-

záchrann˘ch prác je pre objekt aj s cel˘m areálom pri-

hnutného stavebno-historického a umeleckohistorické-

pravovan˘ projekt Terra Didactica, ktor˘ si ukladá za

ho v˘skumu cez projekãnú fázu, koordináciu jednotli-

cieº vyuÏiÈ unikátny areál zámku Veltrusy a jeho parku

v˘ch prác aÏ po samotné remeselné a re‰taurátorské

ako vzorov˘ model kultúrnej krajiny (obsahujúcej archi-

zásahy tak, aby boli dodrÏané ãasové postupnosti

tektúru, lúky, polia, lesy a vodné toky) pre úãely v˘u-

a zároveÀ potrebné nadväznosti technologick˘ch po-

kového centra pre implementáciu Európskeho doho-

stupov, vedúcich k poÏadovanému cieºu.

voru o krajine. V koneãnom dôsledku by mal obnoven˘

Program seminára pozostával zo ‰tyroch bodov:

areál ponúkaÈ v˘ukové programy pre základné a stred-

1. prezentácia obnovy objektu po povodni 2002,

né ‰koly a v praxi ukázaÈ obnovené tradiãné hospo-

2. prehliadka interiérov hlavnej budovy zámku s expo-

dárstvo, ktoré pri svojej ãinnosti vyuÏíva miestne zdro-

zíciou v˘stavy Jak se opravují památky,

je a suroviny a funguje v rámci princípov vyuÏívania

3. prehliadka opravy krovu hlavnej budovy zámku

obnoviteºn˘ch zdrojov a udrÏateºného rozvoja celkovo.

a Laudonovho pavilónu,

Areál by mal oÏiÈ tak˘mto prílevom mlad˘ch ºudí a ne-

4. dobrovoºná prehliadka zámockého parku a okolia.

skôr sa staÈ centrom oÏivenia kultúrneho aj ‰portové-

Úãastníkov privítal kastelán PhDr. Pavel Ecler, ktor˘

2

ho Ïivota mikroregiónu Veltrusdominio.

uviedol cel˘ program. Pr vá predná‰ka v Rudolfovom

Po obsaÏn˘ch úvodn˘ch predná‰kach PhDr. Pavla

sále poskytla informácie o histórii a fungovaní celého

Eclera, správcu zámku, a Ing. ZdeÀka Riegera, projek-

areálu cez opísanie dobov˘ch pomerov, zvyklostí a do-

tanta statiky, nasledovala prehliadka objektu. Aj na-

bového systému hospodárenia, neskor‰ie vyuÏívanie

priek prebiehajúcej rekon‰trukcii objektu nie je zámok

areálu aÏ po rok 2002, ktor˘ znamenal pre areál dra-

pre verejnosÈ úplne uzavret˘, ale názorne, obsaÏne

matickú zmenu. Následky povodne v roku 2002 boli

a pútavo sú tu prezentované jednotlivé procesy prebie-

dokumentované nielen slovom, ale aj videom. Úãast-

hajúce poãas rekon‰trukcie. Prvá ãasÈ tejto expozície
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Obr. 4. Veltrusy (okres Mûlník), zámek, vystavené nástroje
na profilaci dﬁevûn˘ch prvkÛ. (Foto Michal Danûk, 2009)

tlaãok niÏ‰ej strechy v pôvodnej vypichovanej omietke, staré sopúchy a ich mlad‰ie úpravy a rovnako aj
protipoÏiarnu kaìu z 19. storoãia.
Záver plánovaného programu bol venovan˘ prehliadke Laudonovho pavilónu. Je to jeden z prv˘ch úplne
zrekon‰truovan˘ch objektov areálu, ktor ˘ slúÏil ako
stavidlo prítokového kanálu. Tento objekt mal kvôli vymytiu podloÏia veºké statické problémy, ktoré sa prejavili viditeºnou trhlinou na fasáde. Pavilón je zaloÏen˘
na systéme dubov˘ch ro‰tov spoãívajúcich na dubov˘ch pilótach. Tento spôsob ‰peciálneho zakladania
v podmienkach moãaristého alebo vysoko vlhkého
podloÏia je závisl˘ na hladine vody v kanáli, ktorá v‰ak
v posledn˘ch rokoch nie je stabilizovaná. Pilóty a ro‰t,
4

ak nie sú neustále pod vodou, a teda sú vystavené
pôsobeniu vzduchu, podliehajú degeneraãn˘m proce-

je in‰talovaná vo vstupnej chodbe a je venovaná

sa v‰ak starostlivosÈ o tapety nekonãí, keìÏe hodváb

som – ão vedie aÏ k zhnitiu celého systému a násled-

kameÀu v architektúre a sochárstve, technikám jeho

je materiál znaãne citliv˘ na denné svetlo, a preto je

nému naru‰eniu statiky celej stavby. Tento objekt bol

obnovy a spôsobom prezentácie. Okrem panelovej

potrebné neustále sledovaÈ ich stav a zabezpeãovaÈ tie-

okrem re‰taurovania dochovanej v˘zdoby doplnen˘

expozície sa tu nachádzajú aj sochy pred a po re‰tau-

nenie miestností, v ktor˘ch sa nachádzajú. Aj v minu-

o nové mreÏe, pretoÏe sa nachádza v okrajovej polohe,

rovaní, kedy sú ch˘bajúce alebo po‰kodené ãasti do-

losti b˘vali miestnosti s tapetami chránené okenicami,

mimo oploten˘ areál a dlhé roky trpel systematick˘m

plnené kamenn˘mi plombami. Okrem toho sa tu skú-

ktoré sa cez deÀ zatvárali. Zaujali aj vzácne originálne

niãením vandalov. Toto niãenie sa nakoniec podpísalo

‰a mechanické chránenie proti nepriaznivému

vzorkovníky, ktoré sa dochovali z ãias nákupu tapiet

aj na stave v˘maºby pavilónu, ktorá v spodn˘ch (do-

zimnému poãasiu balenim do goretexu a in˘ch ochran-

pre zámok Veltrusy. ëal‰ia miestnosÈ bola venovaná

siahnuteºn˘ch) ãastiach nebola ãitateºná. Pristúpilo sa

n˘ch materiálov.

opravám a odlievaniu ‰tukovej v˘zdoby, ktorá sa v ta-

teda k re‰taurovaniu podºa historick˘ch fotografií. Po

Na poschodí v ústrednej sále s falo‰nou kupolou

k˘chto objektoch nachádza vo veºmi veºkom mnoÏstve

prehliadke Laudonovho pavilónu sa bohat˘ program

a iluzívnymi maºbami barokov˘ch umelcov, ktoré sú

nielen v interiéroch, ale rovnako aj v exteriéroch a b˘-

seminára naplnil. Niektorí z úãastníkov e‰te vyuÏili

ãasto pre svoju detailnosÈ zaujímav˘m zdrojom pre po-

va ãasto po‰kodzovaná a de‰truovaná rôznymi vplyv-

moÏnosÈ prehliadky zámockého parku a jeho okolia.

znávanie historick˘ch kon‰trukcií (napríklad okien

mi (obr. 2). Jej ãasti sa buì re‰taurátorsky dopæÀajú,

T˘mto by sme sa chceli poìakovaÈ za zorganizova-

a dverí), oboznámili sprievodcovia úãastníkov seminá-

alebo sa vyrobia formy, do ktor˘ch sa vylejú tieto prvky

nie celého programu na‰im hostiteºom, správcovi

ra s kon‰trukciou krovu nad inak ploch˘m stropom

nanovo a opätovne sú potom in‰talované na pôvodné

zámku PhDr. Pavlu Eclerovi a projektantovi Ing. ZdeÀ-

s fabionom. Takisto nám vysvetlili postup, ako sa bu-

miesto. V miestnosti s tapetami bolo moÏné pozrieÈ si

kovi Riegerovi, ako aj organizátorom z Ústavu památ-

de krov po neskor‰om, nevhodnom zásahu z prelomu

vystavenú zbierku historick˘ch dlát a nástrojov slúÏia-

kové péãe a renovací Fakulty architektury âVUT, me-

80. a 90. rokov 20. storoãia rehabilitovaÈ. Modely

cich na profiláciu dreven˘ch prvkov architektúry a mo-

novite prof. Ing. arch. akad. arch. Václavovi Girsovi,

a v˘kresové dokumentácie bolo moÏné vidieÈ v ìal‰ej

biliáru (obr. 4). Na záver prehliadky interiérov zámku

vedúcemu ústavu, Ing. arch. Milene Hauserovej, CSc.,

miestnosti, venovanej statike objektov v areáli. ëal‰ie

bola zaradená prezentácia mu‰ºovej sály, ktorá bola

vedeckej pracovníãke, a Ing. Filipovi Chmelovi, dokto-

priestory boli venované prezentácii re‰taurovania jed-

rovnako ako ostatné miestnosti prízemia bezprostred-

randovi ústavu, ako aj v‰etk˘m zúãastnen˘m.

notliv˘ch materiálov, respektive v˘robkov z nich. Prvou

ne postihnutá povodÀami. Okrem unikátnej v˘zdoby bo-

bola miestnosÈ s unikátnymi tapetami. Súbor tapiet,

la moÏnosÈ vidieÈ zbytky klimatizaãn˘ch jednotiek, kto-

ktor˘ sa tu zachoval, pochádza z polovice 18. storoãia

ré napomáhali postupnému regulovanému vysú‰aniu

a je tvoren˘ tapetami dovezen˘mi z ParíÏa, Janova

priestorov v období po povodni, keìÏe r˘chle vysu‰enie

a z âíny. Je jedn˘m z najstar‰ích dochovan˘ch súborov

by spôsobilo len ìal‰ie poruchy. Prehliadka objektu sa

v ãesk˘ch ‰ºachtick˘ch sídlach a v takejto forme je vy-

skonãila v sale terrene, kde tieÏ prebiehajú záchranné

staven˘ len doãasne. Tieto vzácne tapety sa síce na-

a re‰taurátorské práce na iluzívnych v˘maºbách.

Róbert ERDÉLYI, Barbora VACHOVÁ

Semináﬁ Zlep‰ení ﬁízení
turismu v lokalitách svûtového
dûdictví UNESCO v Bardejovû

chádzajú na panskom (prvom) poschodí, ale boli po-

V rámci prehliadky bola príleÏitosÈ nahliadnuÈ do

‰kodené vlhkosÈou vzlínajúcou po stenách objektu.

práve rekon‰truovaného krovu medzi komínové sopú-

Hlavním tématem tﬁídenního semináﬁe, poﬁádané-

Ich re‰taurovanie bolo problematické, keìÏe uÏ pri ich

chy a trámy. Tu bolo na mnoh˘ch miestach moÏné vi-

ho ve dnech 23.–26. bﬁezna 2010 Památkov˘m úﬁa-

re‰taurovaní v 60. rokoch 20. storoãia bolo skon‰ta-

dieÈ uÏ hotové odborné protézovanie po‰koden˘ch trá-

dem Slovenské republiky ve spolupráci s Minister-

tované, Ïe tapety ìal‰í zásah nepreÏijú. Meziãasom

mov – realizované len v nevyhnutnom rozsahu. KeìÏe

stvem kultur y SR, mûstem Bardejov, Slovenskou

v‰ak boli vyvinuté nové postupy a nové materiály,

spolupráca remeselníkov a projektantov prebieha vo

komisí pro UNESCO a organizací UNESCO, byla pro-

a tak mohlo zapoãaÈ ich re‰taurovanie, spoãívajúce

vzájomnom porozumení problému, projektová doku-

blematika turismu ve vztahu ke statkÛm na Seznamu

v oãistení, o‰etrení malieb a rozpadajúceho sa hod-

mentácia vyvesená na dobre viditeºnom mieste nás

svûtového kulturního a pﬁírodního dûdictví UNESCO.

vábneho podkladového plátna, oprave degradovan˘ch

neprekvapila. Takto sa môÏu remeselníci pri akej-

Semináﬁ navázal na obdobnû zamûﬁené akce poﬁáda-

lepov a popraskanej papierovej podloÏky a prekr ytí

koºvek pochybnosti pozrieÈ do projektu. Nedochádza

né ve Francii (bﬁezen 2008), Indii (duben 2009) a âínû

opraven˘ch tapiet jemnou vrstviãkou francúzskej kre-

tak ku zbytoãn˘m zásahom do pôvodnej matérie ob-

(záﬁí 2009). Program tvoﬁily pﬁíspûvky úãastníkÛ ze

pelíny. Tieto postupy sú veºmi ‰etrné k materiálu origi-

jektu (obr. 3). V krove boli dobre viditeºné aj stopy

‰estnácti zemí, kteﬁí se zab˘vají svûtov˘m dûdictvím

nálu a sú plne reverzibilné. Ukonãením re‰taurovania

star‰ích stavebn˘ch úprav objektu, ako napríklad od-

a cestovním ruchem. Semináﬁ byl rozdûlen do celkem
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ãtyﬁ hlavních tematick˘ch skupin: 1) úvod do teorie ﬁí-

pﬁíkladech otevíral otázky, které tvoﬁí nedílnou souãást

Henricha a Jane Brantomové. J. Jokilehto (ICOMOS)

zení turismu v lokalitách svûtového dûdictví, strategie

takového plánu, jako napﬁíklad zaji‰tûní pﬁístupnosti

rozvíjel pﬁedev‰ím teze Mezinárodní char ty ICOMOS

managementu tûchto lokalit, 2) zachování autenticity

lokality, doprava v klidu, bezpeãnost, turistická vyba-

o kulturním turismu, vydané v Mexiku roku 1999. Ve

a integrity lokalit svûtového dûdictví prostﬁednictvím

venost, hospodáﬁsk˘ pﬁínos, ubytování a stravování,

svém pﬁíspûvku zdÛraznil hlavní problém, kdy je turis-

zkvalitnûní ﬁízení turismu, úloha ﬁízení a cíle ochrany

kapacita a jiné. Souãástí kaÏdého management planu

mus navzdory definovan˘m principÛm vnímán oddûle-

svûtového dûdictví v kontextu udrÏitelného rozvoje,

by tak mûl b˘t akãní plán turismu, prioritnû nastaven˘

nû od kulturního dûdictví. P. Henrich z Deutsche Li-

3) ﬁízení turismu v kulturní krajinû, ochrana a udrÏitel-

k ochranû svûtového dûdictví. ProtoÏe je cestovní ruch

meskomission prezentoval fungování této organizace

n˘ turismus v lokalitách svûtového dûdictví a faktory

vnímán jako nedílná souãást udrÏitelného rozvoje jed-

a její aktivity. V podobném duchu zaznûl také pﬁíspûvek

ovlivÀující hodnoty lokalit svûtového dûdictví, 4) ﬁízení

notliv˘ch cílov˘ch lokalit – destinací, v nichÏ svûtová

J. Brantomové t˘kající se lineární stavby Hadriánova

turismu v archeologick˘ch a pﬁírodních lokalitách, pﬁes-

památka není sama o sobû jedinou atraktivitou, musí

valu. Jeho jádrem byl management plan této památky,

hraniãní lokality a ochranná pásma, vzdûlávání, pro-

b˘t také nastaveny mechanismy turistického marke-

zpracovan˘ pro léta 2008 aÏ 2014. V krátké teoretické

pagace a formování veﬁejného povûdomí. Odborn˘

tingu. Problematiku destinaãního marketingu, kter ˘

ãásti rozvedla autorka pojem „udrÏiteln˘ turismus“

program semináﬁe doplnily exkurze po svûtov˘ch pa-

vede k udrÏitelnému rozvoji a uchování hodnot dûdû-

(sustainable tourism) podle definice UNWTO, kter˘ je

mátkách, mûstû Bardejovû a dﬁevûn˘ch kostelních

n˘ch po generace, sledoval G. Soós. Upozornil na nut-

zaloÏen na zachování tradiãních hodnot. V dal‰í ãásti

stavbách v Ladomírové, BodruÏale a Hervartovû, za-

nost odli‰ovat vyuÏití jednotliv˘ch lokalit svûtového

programu byly znovu prezentovány krátké pﬁíspûvky

psan˘ch jako sériová nominace na Seznam svûtového

dûdictví v cestovním ruchu podle jejich typu a poÏada-

úãastníkÛ, které by mûly b˘t publikovány v plánova-

dûdictví UNESCO v roce 2008.

vek pﬁirozenû zapojit cestovní ruch do bûÏného Ïivota

ném sborníku. Právû na jejich základû bylo moÏno zís-

Cestovní ruch je dnes v˘znamn˘m spoleãensk˘m

místních komunit. V nûkter˘ch lokalitách mÛÏe napﬁí-

kat bûhem tﬁí dnÛ ãásteãn˘ obraz o vztahu cestovního

fenoménem, kter˘ se dynamicky rozvíjí pﬁedev‰ím od

klad cestovní ruch posílit tradiãní vyuÏívání pÛdy a po-

ruchu a svûtov˘ch památek v rÛzn˘ch zemích, o lokál-

konce 20. století. Památky svûtového dûdictví pﬁed-

dobnû, naopak pﬁi nevhodném nastavení mÛÏe vést

ních specifikách fungování této vazby a zpÛsobech ﬁí-

stavují v této oblasti klíãové atraktivity, které mohou

k úplnému zániku dosavadních tradiãních hodnot de-

zení cestovního ruchu. Debaty slouÏící k v˘mûnû prak-

b˘t právû díky svému statusu vystaveny zvy‰ujícímu

stinace. V. VáÀa, kter˘ reprezentoval âeskou republi-

tick˘ch zku‰eností byly podnûtné pro hledání ﬁe‰ení

se tlaku turismu a s ním spojen˘m poÏadavkÛm na

ku, se závûrem pr vní ãásti dotkl reáln˘ch ohroÏení

v domácím prostﬁedí úãastníkÛ. Za Národní památkov˘

budování odpovídající infrastruktury. Tyto tlaky pak ve

statkÛ svûtového dûdictví ze strany nevhodnû nasta-

ústav bûhem semináﬁe vystoupili Pavel Slavko (kaste-

vût‰í ãi men‰í míﬁe mohou vést dokonce aÏ k ohroÏe-

ven˘ch mechanismÛ a principÛ cestovního ruchu, kte-

lán SHZ âesk˘ Krumlov), Vlastislav Ouroda (odborn˘

ní samé podstaty památky, tedy její mimoﬁádné uni-

ré demonstroval na konkrétních pﬁíkladech. Ve druhé

námûstek NPÚ – ÚOP v âesk˘ch Budûjovicích) a Jitka

verzální hodnoty, pro kterou byla na Seznam svûtové-

ãásti se v krátk˘ch pﬁíspûvcích úãastníci zamûﬁili na

Vlãková (referát památek s mezinárodním statusem

ho dûdictví UNESCO zapsána. Z toho dÛvodu bylo

otázky zachování autenticity a integrity lokalit svûtové-

NPÚ – ÚP). Bûhem diskusí se ukazovalo, jak dÛleÏité

cílem akce hledání optimálních zpÛsobÛ a metod ke

ho dûdictví prostﬁednictvím zkvalitnûní ﬁízení turismu,

jsou v pﬁípadû ochrany statkÛ svûtového dûdictví kva-

zkvalitÀování a usmûrÀování cestovního ruchu v lokali-

na úlohu ﬁízení a cíle ochrany svûtového dûdictví

litní mechanismy ﬁízení cestovního ruchu vãetnû ne-

tách svûtového dûdictví, aby bylo – slovy organizátorÛ

v kontextu udrÏitelného rozvoje.

zbytné regulace.

1

Dal‰í den semináﬁe probûhly pﬁedná‰ky Katri Lisi-

Akci uzavﬁela diskuse úãastníkÛ o závûrech a dopo-

tzinové (ICCROM) a Wolfganga Koellische (ICOMOS).

ruãeních, které budou vyuÏity pﬁi koneãné pﬁípravû

ﬁadatele a spolupoﬁadatelÛ. Jeho úvodní ãást byla

Oba jimi uvedli blok vûnovan˘ ﬁízení turismu v kulturní

úvodem citovaného pracovního dokumentu. Jedním

vûnována pﬁedná‰kám zvan˘ch odborníkÛ v oblasti te-

krajinû, ochranû a udrÏitelnému turismu v lokalitách

z jeho klíãov˘ch momentÛ je hledání optimálních ná-

orie ﬁízení turismu v lokalitách svûtového dûdictví

svûtového dûdictví a faktorÛm ovlivÀujícím hodnoty

strojÛ a opatﬁení ve vztahu cestovního ruchu a svûtové

a oblasti strategie ﬁízení tûchto lokalit. Turismus je

tûchto lokalit. K. Lisitzinová se zab˘vala kulturní kraji-

památky. Za základní je v nûm povaÏován pﬁínos ces-

chápán jako souãást jejich udrÏitelného rozvoje a jeho

nou. Kulturní dûdictví jako souãást udrÏitelného rozvo-

tovního ruchu pro ochranu a péãi o statek svûtového

koncepãnû a vhodnû nastaven˘ mechanismus mÛÏe

je povaÏovala za neobnovitelné zdroje a upozornila na

dûdictví a z nûj plynoucí pﬁínos pro místní komunity,

napomáhat rozvoji místních komunit. Pro památky

stále sílící potlaãování hodnot kulturní krajiny na úkor

které by se mûly pﬁímo podílet na zachování mimoﬁád-

obecnû jako atraktivity turistick˘ch destinací je tﬁeba

ekologick˘ch poÏadavkÛ. Její zájem se soustﬁedil na

né univerzální hodnoty statku a souãasnû z tohoto

sledovat specifické kategorie a mechanismy, s jejichÏ

dvû nosná témata – cestovní ruch jako náplÀ Ïivota

vztahu získávat v˘hody pro svÛj udrÏiteln˘ rozvoj.

pomocí lze zachovat jejich hodnoty a garantovat rovno-

místních komunit, umoÏÀující jejich udrÏiteln˘ rozvoj,

mûrné pﬁerozdûlování pﬁíjmÛ z cestovního ruchu. Své

a zmûny pÛvodní funkce místa pod vlivem cestovního

pﬁedná‰ky na toto téma pﬁednesli Hervé Barré, Giora

ruchu. Za podstatné v tûchto tématech povaÏovala

Solar, Gábor Soós a Václav VáÀa. Pﬁíspûvek H. Barré-

zv˘‰ení interakce se ãleny místních komunit pﬁi ﬁízení

ho byl orientován pﬁedev‰ím na pracovní dokument

cestovního ruchu a sledování jeho dopadu v lokalitû.

■ Poznámky

vznikající z podnûtu Iniciativy svûtového dûdictví pro

Ve vztahu k místním komunitám, respektive k cestov-

1 Citováno z oznámení o oakci.

udrÏiteln˘ cestovní ruch, kter˘ bude ke schválení V˘-

nímu ruchu zamûﬁenému na sociokulturní a ekono-

2 Pavol IÏvolt (ﬁeditel Odboru ochrany památkového fon-

borem svûtového dûdictví pﬁedloÏen na jeho 34. zase-

mické benefity pro místní komunity, ﬁe‰il téma rovnûÏ

du Ministerstva kultury SR), Katarína Kosová (ﬁeditelka

dání ve mûstû Brasília na pﬁelomu mûsíce ãervence

W. Koellisch. Po jeho pﬁedná‰ce pak následovaly krát-

Památkového úﬁadu SR), Boris Hanu‰ãak (primátor mûs-

a srpna 2010. Dokument nyní obsahuje devût Princi-

ké pﬁíspûvky zab˘vající se moÏnostmi vzájemné spolu-

ta Bardejov), Andrej Michalec (Slovenská komise pro

pÛ udrÏitelného cestovního ruchu v objektech svûto-

práce na bázi svûtového dûdictví za úãelem jeho

UNESCO), Hervé Barré (UNESCO).

vého dûdictví, které jsou v˘sledkem semináﬁÛ poﬁáda-

ochrany, ﬁízením cestovního ruchu a projekty pﬁispíva-

3 Jedná se o pracovní dokument Návrhy ﬁízení turismu

n˘ch ve Francii, ·v˘carsku, Indii a âínû. K tomuto

jícími k udrÏitelnému rozvoji v lokalitách svûtového dû-

v lokalitách Svûtového dûdictví pﬁedloÏené Iniciativou

dokumentu spolu se Smûrnicí pro ﬁe‰ení otázek ﬁízení

dictví.

svûtového dûdictví pro udrÏiteln˘ cestovní ruch.

– moÏné „prispieÈ k náprave tohto stavu“.

Semináﬁ byl zahájen 24. bﬁezna 2010 zástupci po2

3

Jitka VLâKOVÁ

cestovního ruchu a náv‰tûvníkÛ v lokalitách svûtové-

Závûreãn˘ den semináﬁe zaznûly na úvod tematic-

4 Pojem management plan se obvykle pouÏívá v originál-

ho dûdictví se mohli úãastníci vyjadﬁovat v prÛbûhu

kého bloku k ﬁízení turismu v archeologick˘ch a pﬁírod-

ním anglickém znûní. Jeho ãesk˘ pﬁeklad se vyskytuje

celé akce. G. Solar se zab˘val plánem ﬁízení cestovní-

ních lokalitách, pﬁeshraniãním lokalitám a ochrann˘m

v rÛzn˘ch variantách, coÏ vede k tomu, Ïe se v dokumen-

ho ruchu jako nedílnou souãástí dokumentu oznaãova-

pásmÛm, vzdûlávání, propagaci a formování veﬁejného

tech zpût do anglického jazyka tento pojem pﬁekládá ne-

povûdomí pﬁedná‰ky hostÛ Jukky Jokilehta, Petera

pﬁesnû.

4

ného v angliãtinû management plan. Na jednotliv˘ch
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byly vyhodnoceny i jako pÛsobiv˘ exponát vysoké

stuje s pﬁekonan˘mi pﬁístupy, které pﬁetr vávají v pa-

emotivnosti a ceny stáﬁí. Jde o místo pﬁímo pﬁedurãe-

mátkové praxi v âeské republice. Bezesporu k tomu

né pro v˘uku jak stavebního v˘voje hradu, tak samot-

pﬁispívá i absence publikování a vyhodnocování v˘-

ného procesu konzervace a záchrany se zdÛraznûním

sledkÛ vût‰iny památkov˘ch akcí a citelnû chybí i po-

ohleduplnosti zam˘‰len˘ch postupÛ, s ekonomickou

hled na provedené práce s odstupem nûkolika let.

úsporností i optimalizací v‰ech procesÛ z hlediska ãa-

Hrad Beãov – projekt konzervace
a prezentace

Pavel JERIE

sového prÛbûhu prací.
Kapitoly vûnované v˘znamu lokality a historii beãov-

Václav GIRSA, Miloslav HANZL, Dagmar MICHOI-

ského hradu, doprovázené bohatou obrazovou doku-

NOVÁ, Tomá‰ WIZOVSK¯: Hrad Beãov – projekt konzer-

mentací, pﬁibliÏují hloubku pﬁípravy k ﬁe‰enému úkolu.

vace a prezentace, NPÚ – ÚOP v Lokti ve spolupráci

Ten tak není jen náhodnou aplikací konzervaãních pﬁí-

s Fakultou architektury âVUT a GIRSA AT, s. r. o., Pra-

stupÛ k záchranû architektonického dûdictví, ale opí-

ha 2009, 128 stran.

rá se o poznání jeho hodnot a potenciálu, kter˘ pﬁedstavuje. Dán je pﬁedev‰ím absencí novodob˘ch
stavebních úprav, jeÏ b˘valy po celé 20. století spojeny s nevhodnou aplikací nov˘ch, neovûﬁen˘ch materiálÛ a technologií. Projekt proto poãítá i se zúroãením
aktivit s procesem konzer vace a prezentace hradu
spojen˘ch pﬁi vzdûlávacích, v˘chovn˘ch a prezentaãních ãinnostech, tedy v nadstavbû klasického zpﬁístupnûní památky veﬁejnosti, kterou u vût‰iny z tûch,
jeÏ jsou ve správû NPÚ, postrádáme. Zprostﬁedkování
‰íﬁe procesu obnovy památky, v˘znamu beãovského
hradu, jednotliv˘ch stavebních i restaurátorsk˘ch procesÛ, tedy specifick˘ch postupÛ a metod záchrany pa-

R e l i k v i á ﬁ s v. M a u r a

mátkového dûdictví minulosti, a pﬁístupÛ, které mají

Ondﬁej CINK, Franti‰ek MARY·KA, Daniela STA≈-

zajistit jeho pﬁedání dal‰ím generacím, je dÛleÏitou

KOVÁ, Tomá‰ WIZOVSK¯: Relikviáﬁ sv. Maura, FORNI-

snahou o prolomení uzavﬁenosti památkové péãe vÛãi

CA GRAPHICS, Sokolov 2010.

‰ir‰í veﬁejnosti. Té b˘vají vût‰inou pﬁedkládány aÏ hotové v˘sledky, jeÏ pak vzbuzují ﬁadu spekulací a doha-

Aã nemÛÏe b˘t sporu o tom, Ïe relikviáﬁ sv. Maura

dÛ, aniÏ by byly procesy otevﬁenû prezentovány jak od-

je v˘znamnou umûleckoﬁemeslnou památkou, ke kte-

borné, tak zejména i laické veﬁejnosti. Metoda ﬁe‰ení

ré budeme na na‰em území jen tûÏko hledat paralelu,

projektu, jak kniha dokládá a dokumentuje, není sa-

a pﬁíbûh jeho vypátrání je bezpochyby znám ‰iroké ve-

V˘jimeãnost knihy i okolnosti jejího vzniku pﬁibliÏuje

mozﬁejmû zcela nová a ojedinûlá. Opírá se o zku‰e-

ﬁejnosti, jako téma byl dlouho dobu témûﬁ opomíjen.

jiÏ pﬁedmluva Petra ·toncnera, kter˘ jako odborn˘ ga-

nosti z mnoh˘ch jiÏ realizovan˘ch akcí, které publika-

Vzniklo sice nûkolik pﬁípadov˘ch studií, zab˘vajících

rant Národního památkového ústavu pro národní kul-

ce krátce pﬁedstavuje. Zmínûny jsou práce na

se pﬁedev‰ím tematikou restaurování, av‰ak samo-

turní památku hrad a zámek Beãov stál nejen pﬁímo

Bezdûzu, ·vihovû, Lipnici nad Sázavou, Pern‰tejnû,

statná monografie mu prozatím vûnována nebyla.

u vzniku publikace, ale i u pﬁípravy projektu, jejÏ pﬁed-

âeském Krumlovû ãi ve Zlaté Korunû. Jsou v‰ak i dal-

Vzhledem k mnohovrstevnatosti tématu stál jak˘koli

stavuje. Není tomu ãasto, aby byl v takové ‰íﬁce doku-

‰í, napﬁíklad na zámcích Grab‰tejn ãi Fr˘dlant. Jak je

autor ãi autoﬁi pﬁed otázkou, jak je uchopit. Autorsk˘

mentován a pﬁiblíÏen plán konzer vace a prezentace

zdÛraznûno v pﬁedmluvû, zodpovûdnost v‰ech, kteﬁí

t˘m pﬁedstavované publikace zvolil komplexní pﬁístup

historického objektu jiÏ pﬁed provedením prací. VÏdyÈ

se podíleli na celém projektu, vyústila ve zpracování

a snaÏil se postihnout problematiku relikviáﬁe z rÛz-

zcela obvykl˘ je spí‰e opaãn˘ postup, Ïe ani po do-

jeho nominace na Cenu Evropské unie / Europa Nost-

n˘ch úhlÛ pohledu. V tomto smyslu byla kniha struktu-

konãení nejsou publikovány ty nejdÛleÏitûj‰í památko-

ra Award. Publikace je tak i ukázkou ‰íﬁe nominaãní

rována do ‰esti kapitol (pﬁiãemÏ první je ale tvoﬁena

vé akce. Jistû v˘znamn˘m popudem k vydání knihy je

dokumentace.

pouze pﬁedmluvou Romana Procházky, ﬁeditele NPÚ –

zodpovûdn˘ pﬁístup Václava Girsy k ﬁe‰ení úkolÛ zada-

Kniha je velice peãlivû upravena a doprovozena bo-

ÚOP v Lokti). Ty je moÏné podle pﬁedmûtu jejich zájmu

n˘ch jím vedenému projektovému ateliéru, kter˘ zcela

hatou dokumentací s kvalitními fotografiemi Vûroslava

dále ãlenit do tﬁí tematick˘ch okruhÛ – historie relik-

pﬁirozenû vyústil v jeho pedagogické pÛsobení na Fa-

·krabánka.

viáﬁe a místa jeho nálezu, autentické vyprávûní o akci

kultû architektury âVUT.

Na závûr je tﬁeba zdÛraznit, Ïe komplexnost pﬁípravy

StaroÏitnost popisující okolnosti vypátrání památky

Kniha velmi plasticky pﬁibliÏuje cel˘ proces pﬁípravy

projektu, jeho zpracování, zamûﬁení i zvolené metody

a umûleckohistorick˘ rozbor a restaurování díla. Pro

projektu na záchranu Beãova, památky poznamenané

a pﬁístupy byly velmi pozitivnû vyhodnoceny mezinárod-

dodrÏení jednoty je publikace unifikována po vizuální

lety chátrání i nûkter˘mi neuváÏen˘mi zásahy v minu-

ní porotou. Nominace âeského národního komitétu

stránce, kaÏdá kapitola je uvedena zv˘raznûn˘mi

losti. Jednotlivé kapitoly ukazují metodu vyhodnocení

ICOMOS byla úspû‰ná a v kategorii projektÛ byl Pro-

vûtami, které se t˘kají jejího obsahu, pﬁípadnû zdrojÛ,

stavu objektu, jeho hodnot architektonick˘ch a umû-

jekt konzervace a prezentace hradu Beãov ocenûn Ce-

z nichÏ autoﬁi ãerpali. Podobu rovnûÏ sjednocuje vyuÏi-

leck˘ch, vãetnû neobyãejné autenticity a praktické ne-

nou Evropské unie, jeÏ byla slavnostnû pﬁedána

tí fotografií detailÛ v˘zdoby relikviáﬁe na zaãátku kaÏdé

dotãenosti zásahy, které diktovaly restaurátorské

v Istanbulu. Jistû není samozﬁejmostí a svûdãí to o vy-

kapitoly.

a památkáﬁské doktríny 19. a 20. století. Dokumentu-

soké erudici i mimoﬁádné osobnosti Václava Girsy, Ïe

Historické kapitoly autorÛ Ondﬁeje Cinka a Tomá‰e

je v‰ak i multidisciplinaritu pﬁístupu, spojenou s vytvo-

je jiÏ pátou mezinárodní vrcholnou cenou ãeské pa-

Wizovského, zaﬁazené na zaãátek a na konec knihy,

ﬁením kolektivu ﬁady specialistÛ a s formulováním kva-

mátkové péãi, o kterou se prokazatelnû on a Miloslav

poskytují pomûrnû dobré základní uvedení do proble-

lifikovaného zadání pro zpracování potﬁebn˘ch

Hanzl i s nimi spolupracující odborníci zaslouÏili. Po-

matiky. Z pohledu ãtenáﬁe by ov‰em bylo moÏná úãel-

prÛzkumÛ, zejména umûnovûdn˘ch, technick˘ch, tech-

zornost, se kterou jsou tyto úspûchy sledovány na me-

nûj‰í ﬁadit kapitoly pﬁímo za sebou, nikoli na opaãn˘ch

nologick˘ch i restaurátorsk˘ch. Dotyãné objekty v‰ak

zinárodním poli, a ohlas v zahraniãí velmi silnû kontra-

koncích publikace. StaÈ Franti‰ka Mary‰ky sice tvoﬁí
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subjektivní v˘povûì o sledu událostí, které vedly k ob-

Autoﬁi v‰ak do publikace nezahrnuli pouze historick˘

jevení relikviáﬁe, ov‰em jako taková má nespornou vy-

pﬁehled v˘voje cest a silnic a veﬁejné a silniãní správy,

povídací hodnotu a je zajímav˘m egodokumentem,

ale za velmi pﬁínosné povaÏuji uvedení ﬁady skuteã-

kter˘ dokresluje moderní historii pﬁedmûtu. Kapitoly

ností, které ovlivnily vznik komunikací, a dále staveb

Daniely StaÀkové zab˘vající se restaurováním a umû-

a objektÛ, které jako nedílná souãást doprovázely ces-

leckohistorick˘m rozborem mohly dopadnout lépe. Ob-

ty, a zejména pak silnice.

sahují sice velké mnoÏství odborn˘ch informací, ale

Vedle hlavních obchodních cest a stezek (zejména

protoÏe text byl (jak je uvedeno jiÏ na poãátku kapito-

takzvané Trstenické stezky) autoﬁi zmiÀují i dÛleÏité

ly) sestaven z restaurátorsk˘ch zpráv a jin˘ch doku-

cesty místního v˘znamu (takzvané prÛhony a stezní-

mentÛ, ztratil na ãtivosti. Zvlá‰tû v porovnání s ostat-

ky). V kapitole II. a III. se autoﬁi snaÏí charakterizovat,

ními kapitolami je zcela evidentní, Ïe se jedná

kromû pramenÛ k poznání tras star˘ch cest a silnic,

o kompilaci. Pﬁesto i ta je pﬁínosem, vzhledem k to-

komunikace vzniklé a uÏívané do poloviny 18. století.

mu, Ïe popr vé komplexnû pﬁedstavuje poznatky ve

Na dokreslení ﬁady skuteãností jsou zaﬁazeny krátké

valné vût‰inû dosud nepublikovan˘ch v˘stupÛ badatel-

citáty z pramenÛ, oddûlené linkou od hlavního textu

ské ãinnosti.

knihy. Mezi doplÀkov˘mi objekty a zaﬁízeními tohoto

Pokud bych mûla pojmenovat urãité nedostatky

období autoﬁi uvádûjí na ãelním místû (mimo hospody

publikace, patﬁil by k nim napﬁíklad chybûjící poznám-

a kovárny) celnice a m˘ta, kter˘m dosud nebyla v od-

kov˘ aparát, kter˘ by usnadnil osvûtlení pÛvodu urãi-

borné literatuﬁe vûnována patﬁiãná pozornost. V kapi-

t˘ch informací, pﬁedev‰ím v historick˘ch kapitolách.

tole IV. Silnice v období 1750–1850 zmiÀují okolnosti

Nûkteré z odborn˘ch prací, na nûÏ je odkazováno v tex-

v˘stavby císaﬁsk˘ch silnic a podávají charakteristiku

tu, potom chybí v seznamu pouÏité literatury. Dále je

v˘stavby tûchto silnic od poslední tﬁetiny 18. století.

né osvûtlení. Svou roli sehrávaly i pomníky zpravidla

na publikaci patrná jakási nesourodost jednotliv˘ch

L. ·tûpán se v této dÛleÏité pasáÏi o v˘stavbû silnic

v˘znamn˘ch osobností ãesk˘ch dûjin situované pﬁi sil-

oddílÛ knihy z per rÛzn˘ch autorÛ. Co se v‰ak na první

v ãesk˘ch zemích zab˘vá rovnûÏ projekty císaﬁsk˘ch

nicích na kﬁiÏovatkách. I v tomto období byly komuni-

pohled mÛÏe jevit jako její nedostatek, mohlo by se pa-

silnic (uloÏené v Státním oblastním archivu v Zámrs-

kace lemovány v prvé ﬁadû drobn˘mi sakrálními objek-

radoxnû stát jednou z deviz knihy. Ta byla od poãátku

ku), zabezpeãením správy silnic a formou jejich údrÏ-

ty (kﬁíÏi, kapliãkami), v dÛsledku roz‰iﬁování silnic

prezentována jako dílo, které má fenomén relikviáﬁe

by. Nejen do této kapitoly, ale v podstatû do celé pub-

ãasto pﬁemísÈovan˘mi. S podobnou strukturou pak

zpﬁístupnit ‰iroké, nejen odborné veﬁejnosti. Vzhledem

likace se promítá pÛvodní profese Luìka ·tûpána

navazuje na pﬁedchozí kapitola VI., mapující silnice

k tomu, Ïe obsahuje jak ãásti populárnû nauãné, tak

a jeho nitern˘ vztah k této problematice. Do pﬁíslu-

v období první republiky a protektorátu (1918–1945).

odborné, naplÀuje toto pﬁedsevzetí. S pﬁihlédnutím

‰enství silnic v tomto ãasovém úseku autoﬁi zahrnují

Publikace je vybavená velmi zajímav˘m a mnohdy

k její podobû je ov‰em nutné ji povaÏovat za publikaci

mosty (hlavnû celodﬁevûné – kládové), dále rÛzné typy

originálním obrazov˘m materiálem, kter ˘ tvoﬁí star‰í

popularizaãního charakteru. Velmi v˘znamnou a kvalit-

dopravního znaãení (milníky, rozcestníky, oznaãení

i souãasné fotografie a ﬁada ikonografick˘ch pramenÛ

nû zpracovanou sloÏkou knihy je její ilustraãní ãást,

sídla, v˘straÏnou znaãku urãující zpÛsob brzdûní vozÛ,

(grafick˘ch listÛ, vedut, map, olejÛ). Ilustrace byly pﬁe-

kterou tvoﬁí více neÏ 130 fotografií a reprodukcí vhod-

stromoﬁadí). Autoﬁi se dále zab˘vají provozem a roz-

vzaty z ãetn˘ch archivÛ (Národní archiv, státní oblastní

nû doplÀujících publikované texty.

sahem dopravy od první poloviny 19. století, které by-

i okresní archivy), dále z muzeí (pﬁedev‰ím regionál-

Celkovû lze ﬁíci, Ïe i pﬁes zmínûné jednotlivosti je

ly ve zkoumané oblasti ovlivnûny pﬁedev‰ím velk˘mi

ních), rovnûÏ z literatury a soukrom˘ch sbírek. Kniha

kniha pﬁínosnou prací a zcela nepochybnû se stane

v˘robními stﬁedisky, dále formansk˘m a téÏ po‰tovním

L. ·tûpána a J. PraÏana je pﬁínosná pro ﬁadu oborÛ za-

základním zdrojem informací pro dal‰í autory, kteﬁí by

provozem. Dal‰í kategorie staveb, oznaãená jako do-

b˘vajících se historick˘mi komunikacemi, vazbou mezi

mûli v úmyslu se do budoucna relikviáﬁem sv. Maura

plÀkové objekty a zaﬁízení, obsahuje jiÏ v˘‰e uvádûné

nimi a sídelní strukturou, jakoÏ i objekty a stavbami,

a jeho historií zab˘vat.

celnice, m˘ta, formanské hospody a dále vojenská

které byly nedílnou souãástí silnic ãi cest nebo se na-

opevnûní, pomníky, smírãí kﬁíÏe, sakrální statue, ko-

cházely v jejich tûsné blízkosti a dnes patﬁí mezi tech-

várny, kaple a boÏí muka.

nické památky. I pﬁes rozsáhl˘ ãasov˘ zábûr (od vytvá-

Kateﬁina PÁNKOVÁ

V. kapitola pojednává o vlivech pÛsobících na v˘-

ﬁení stﬁedovûk˘ch cest aÏ po souãasnost zpracovanou

stavbu silnic od poloviny 19. století do roku 1918.

do roku 2008) se autoﬁi snaÏí ve sledované ãásti v˘-

V oddíle o dopravním znaãení je reprodukován pomûr-

chodních âech (území Pardubického kraje) postihnout

Ludûk ·TùPÁN, Jaromír PRAÎAN: Silnice v Pardu-

nû vzácn˘ archivní pramen – vyúãtování opravy smûro-

celkov˘ v˘voj v hlavních r ysech i uvedením ﬁady po-

bickém kraji. Historie a souãasnost, MAYDAY publi-

vého sloupku z roku 1867, které pﬁedstavuje text

drobnûj‰ích údajÛ k problematice historick˘ch komu-

shing Semtín ãp. 80, 2009, 259 stran.

s nákresem vzdáleností v mílích na ukazateli smûru.

nikací. Pﬁínosné je rovnûÏ zpracování tématu objektÛ

Podobnû hodnotn˘ch reprodukcí neznám˘ch nebo do-

doprovázejících komunikace. Publikace zároveÀ upo-

Neb˘vá ãast˘m zvykem recenzovat publikaci zamû-

sud nezveﬁejnûn˘ch archivních pramenÛ je v‰ak v dal-

zorÀuje na aktuálnost studia této problematiky i na

ﬁenou na silnice a dal‰í typy komunikací, která se

‰ích kapitolách publikace více. Autoﬁi se v této kapito-

území jin˘ch regionÛ ãesk˘ch zemí. Pﬁedstavovaná

nadto t˘ká jen ãásti území v˘chodních âech, a to Par-

le vûnují i v˘sadbû stromÛ kolem silnic a cest a dále

publikace zatím není dostupná v ‰ir‰í distribuãní síti.

dubického kraje, zahrnujícího nyní území ãtyﬁ b˘val˘ch

konstatují, Ïe v souvislosti s prÛmyslov˘m zpracová-

okresÛ. Pomûrnû rozsáhlá publikace autorské dvojice

ním zemûdûlsk˘ch produktÛ v poslední tﬁetinû

L. ·tûpán a J. PraÏan sleduje tuto problematiku chro-

19. století zÛstávají na regionální úrovni potahy jedi-

nologicky, dûlí ji do nûkolika ãasov˘ch úsekÛ, a to jiÏ

n˘mi prostﬁedky dopravy tûchto produktÛ. Opût i zde

od nejstar‰ích smûrÛ komunikací (mezi keltsk˘mi síd-

je pﬁínosná pasáÏ vûnovaná doplÀkov˘m objektÛm,

ly) pﬁes dobu vytváﬁení stﬁedovûk˘ch cest (kapitola II.)

které pro toto období zahrnují pﬁedev‰ím m˘tní budky

aÏ po období let 2001–2008 (tato staÈ navazuje na

(domky), nûkteré z nich i zajímavû architektonicky po-

kapitolu Silnice v období 1945–2001). Jde o kapitoly

jaté, dále nadzemní telefonní a telegrafní vedení (na

VII.–XI., které rovnûÏ pojednávají o problematice cest-

dﬁevûn˘ch sloupech), pﬁed rokem 1918 se objevují

mistrovství Pardubického kraje a odborném ‰kolství.

sloupy elektrického vedení, ãasto vyuÏívané pro veﬁej-

Silnice v Pardubickém kraji
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Urbanismus & územní rozvoj
2009/4
Ústﬁedním tématem ãísla je bydlení.
Jaroslav BURIAN, Jan HEISIG: Motivace pohybu ná-

rozpracovány). Tento stavební inÏen˘r v rámci sv˘ch

a hradby), dále si v‰ímá památkáﬁsk˘ch problémÛ (ze-

rozsáhl˘ch zájmÛ ke konci Ïivota spolupracoval

jména provedené sanace) a zasazuje hrad do ‰ir‰ího

s J. Ungerem.

kastelologického kontextu.

Petr CHOTùBOR, Petr MùCHURA: Restaurování Ko-

Thomas STEINMETZ: Zu Geschichte und Bauge-

runní komor y a Zlaté brány katedrály sv. Víta v roce

schichte der Hinteburg in Neckarsteinach – The cultu-

2008 – Die Restaurierung der Kronkammer und Gol-

ral and architectural history of Neckarsteinach's Hin-

denen Pforte des Veitsdoms in Prag im Jahre 2008,

terburg, s. 17–23, 64. Autor koriguje houÏevnatû pﬁe-

s. 216–225. Prezentace prvé etapy proveden˘ch kon-

tr vávající pﬁedstavy o souvislostech a chronologii

zer vaãních prací a s nimi spojen˘ch prÛzkumn˘ch

známé, ãtyﬁmi hrady tvoﬁené hradní skupiny. V‰ímá si

a dokumentaãních prací na dvou v˘znamn˘ch souãás-

pﬁedev‰ím nejznámûj‰ího Hinterburgu s v˘znamnou

tech chrámu sv. Víta na PraÏském hradû.

skupinou ranû gotick˘ch oken, na nûmÏ na rozdíl od

Jiﬁí ·OU·A: Zpod soudcovsk˘ch talárÛ: Pﬁíbûhy Ja-

dosavadní literatury neshledává románské prvky a da-

kuba Arbese, události v Chuchli 1881 a ãeská epizoda

tuje ho do druhé ãtvrtiny 13. století. Za zakladatele

V˘sledky sociologického prÛzkumu z roku 2008

mága Hanussena – Die Geschichten des Jakub Arbes,

povaÏuje ‰p˘rské biskupství. Zmínûná skupina oken

o úãelu náv‰tûvy Horního a Dolního námûstí v Olo-

die Ereignisse in Chuchle 1881 und die tschechische

byla zevrubnû restaurována v roce 1904. NáleÏí zﬁej-

mouci. Centrální námûstí stále plní svou obchodní

Episode des Magiers Hanussen, s. 226–236. Prezen-

mû zam˘‰lené budovû, která nebyla nikdy v úplnosti

a obsluÏnou funkci, vût‰inou v‰ak slouÏí jako prÛchod

tace tﬁí zajímav˘ch soudních kauz spadajících do

realizována.

a není cílem náv‰tûvy.

19. století. V‰echny ukazují, Ïe justice tehdy byla více

Benjamim RUDOLPH: Die Ruine Auersburg bei Hil-

vyuÏívána ve prospûch vládních elit a soudní represe

ders (Rhön). Geschichte und Baugestalt einer bischöf-

chápány jako uklidÀující prostﬁedek na nespokojenou

lich-würzburgischen Amtsburg des späten Mittelalters

v‰tûvníkÛ centra Olomouce, s. 88–93.

Urbanismus & územní rozvoj
2009/5
Veronika ·INDLEROVÁ: Poznámky k systémovému
pojetí veﬁejn˘ch prostorÛ ãesk˘ch mûst, s. 23–27.

opozici. Situace se v˘raznû zlep‰ila po vzniku âesko-

– The Auersburg, a ruined castle near Holders (Rhön),

slovenské republiky.

s. 24–35, 64, 65. Hrad vznikl v dobû okolo roku 1350

Jindﬁi‰ka âERNOCHOVÁ: DÛm jako doklad pﬁedklasi-

jako sídlo správy würzburgského biskupství. Úmûrnû

Mûsto není aditivní souãet prvkÛ, které jej utváﬁejí,

cistního v˘voje vesnice – Das Haus als Beleg der vor-

jeho lokálnímu v˘znamu ‰lo o malou, prostû, nenároã-

ale organismus, jehoÏ jednotlivé souãásti jsou vzá-

klassizistischen Entwicklung des Dorfes, s. 237– 250.

nû provedenou bezvûÏovou dispozici s plá‰Èovou hrad-

jemnû provázané a prostorovû, funkãnû a provoznû

V˘sledky rozboru a dokumentace dvou rouben˘ch sta-

bou s potlaãen˘m reprezentaãním akcentem. V okolí

závislé a ve vzájemné souvislosti zabezpeãují základní

veb (dÛm trojdílné komorové dispozice a stodola)

autor zjistil nûkolik analogick˘ch objektÛ. Hrad zanikl

Ïivotní funkce mûsta. âlánek se pokou‰í o definici

v areálu usedlosti ãp. 14 v Lensedlích, okres Praha-v˘-

v 17. století.

systému veﬁejn˘ch prostorÛ a o vysvûtlení pﬁínosu

chod.

systémového pojetí.
Blanka KYNâLOVÁ

âasopis Spoleãnosti pﬁátel
staroÏitností 117
âasopis Spoleãnosti pﬁátel staroÏitností 117, ã. 4.
Recenzovan˘ ãasopis pro historickou vlastivûdu a mu-

Alexandra FINK: Die Marksburg in Braubach:

âíslo dále obsahuje standardní rubriku Literatura

Die Fassadensanierung am Romanischen Palas –

(recenze publikací Studies in Post-medieval Archeolo-

The Marksburg in Braubach: Renovating the façade of

gy 3. Postmedieval ceramics. Production, assor t-

the Romanesque Great Hall, s. 33–39, 65. Prezenta-

ment, usage – Novovûká keramika. V˘roba, sor ti-

ce konzervace fasád nejstar‰ího paláce hradu, prove-

ment, uÏití – Neuzeitliche Keramik. Produktion,

dené vápenn˘m paãokem.

Sor timent, Verbrauch a Kateﬁina BEâKOVÁ: Zmizelá

Sven THOLE: Konservierungskonzepte für die Süd-

Praha. NádraÏí a Ïelezniãní tratû. Zaniklé, promûnûné

ostkur tine der Festung Rothenberg – Conser ving

a ohroÏené stavby).

the south-eastern curtain wall of Rothenberg fortress,

zejnictví. Vydává Spoleãnost pﬁátel staroÏitností. Pra-

Tomá‰ DURDÍK

ha 2009. ISSN 1803-1382, 64 stran s obrázky.

k památkov˘m úpravám tûÏce po‰kozené kurtiny ro-

Rubrika âlánky
Lubomír SR·E≈: Legenda o sv. Prokopu v miniaturách Kristiána Dittmanna – A Legend of St. Prokop in

s. 40–50, 65. Prezentace dvou moÏn˘ch pﬁístupÛ
thenbergské pevnosti. Pr v˘ pracuje se souãasn˘mi

BURGEN UND SCHLÖSSER

materiály a technologiemi a je pﬁiznan˘m technick˘m

51. Jahrgang, Heft 1/2010.

ﬁe‰ením, druh˘ pak má více historick˘ zábûr, doplÀuje

Miniaturen by Cristian Dittmann, s. 193–197. V roko-

Zeitschrift für Burgenforschung und Denkmalpflege.

neúplné a zaniklé konstrukce a nepracuje s moderní-

kové skﬁíÀce s devocionáliemi ze sbírek Národního mu-

Europäisches Burgeninstitut – Einrichtung der Deut-

mi materiály a technologiemi. Autor podrobnû analy-

zea bylo pouÏito 13 miniaturních obrázkÛ svatoprokop-

schen Burgenvereinigung. Braubach am Rhein. ISSN

zuje pro a proti obou variant a konstatuje, Ïe obû od-

ské legendy z tﬁetí ãtvr tiny 17. století. Autor je

0007-6201, 64 (65) stran s obrázky.

povídají jak poÏadavkÛm a zásadám památkové péãe,

interpretuje jako ukázková modeletta vytvoﬁená Kristiá-

V úvodu z pera Hartmuta Hofrichtera je pﬁipomenu-

nem Dittmannem pro svatoprokopsk˘ cyklus olejoma-

to padesáté jubileum ãasopisu pod dne‰ním názvem

leb v kostele V‰ech svat˘ch na PraÏském hradû.

(pﬁedtím od roku 1899, kdy byl zaloÏen Bodo Ebhard-

Petr ÎÁKOVSK¯: Nález zdobené sekery z Ochozu

tem, vycházel pod názvem Burgwart).

tak potﬁebû zaji‰tûní postiÏené ãásti památky.
Rubrika Zprávy
Georg CHRIST, Hubert MARA, Olaf WAGENER: Altes
Kapitell – neue Ansichten: Möglichkeiten des 3D-

u Brna – Fund des dekorierten Axts bei dem Dorf Ochoz,

Rubrika âlánky

-Scannings am Beispiel eines Kapitells der pfälzis-

s. 198–205. Náhodn˘ nález sekery neobvyklého tvaru,

Wilfried PFEFFERKORN: Die Burgruine Melchingen

chen Burg Anebos, s. 51–52. Autoﬁi prezentují moÏ-

zdobené vybíjen˘mi hvûzdiãkami ãi kvítky, nese neménû

auf der Schwäbischen Alb – The ruins of Melchingen

nosti a v˘hody dokumentace architektonického ãlánku

neobvyklou kováﬁskou znaãku v podobû vrhací sekery.

castle in the Swabian Jura, s. 4–16, 64. Monografic-

pomocí trojdimenzionálního skenu.

Autor nález datuje do prÛbûhu 15.–16. století.

ké zpracování hradu pﬁipomínaného ve 14. století, za-

âíslo dále obsahuje standardní rubriky V˘stavy

Michaela ENDLICHEROVÁ: Odkaz Jaroslava Pospí‰i-

niklého pﬁed rokem 1580 a v 70. letech 20. století

(Burg und Herrschaft v berlínském Deutsches Histori-

la a kastellologie – The Legacy of Jaroslav Pospí‰il

památkovû upravovaného. Archeologické nálezy

sches Museum a Aufruhr 1225! v Herne), Památky

and Castellology, s. 206–215. Prezentace Ïivota Jaro-

umoÏÀují klást dobu Ïivota hradu do 12.–15. století.

ohroÏeny – památky zachránûny (informace o konkrét-

slava Pospí‰ila a jeho kresebn˘ch rekonstrukcí mo-

Po charakteristice polohy a historickém nástinu autor

ních kauzách podané podle spolkov˘ch zemí) a Re-

ravsk˘ch hradÛ Obﬁany, Lelekovice, Ronov, Zub‰tejn,

podrobnû a kriticky prezentuje jednotlivé ãásti hradu

cenze (Luc BOURGEOIS (dir.): Une résidence des com-

Auer‰perk, Py‰olec a Rok‰tejn (dal‰í objekty zÛstaly

(subtilní ãtverhranná obytná vûÏ, tﬁi budovy, pec

tes ìAngoulême de l’an Mil. Le castrum ìAndone
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(Villejoubert, Charente). Publication des fouilles And-

RESUMÉ

ré Debord (1971–1995), Caen 2009; Christian

Spezifika bei der Restaurierung eines defekten

NIESKE: Haus und Schloss Aprath, Er fur t 2009;

Exemplars der Kuttenberger Bibel
Kateﬁina ëOUBALOVÁ

INSTU Zeitschrift für Architekturgeschichte 1, 2009).
Tomá‰ DURDÍK

Zusammenfassung

Schlüsselwörter: Bibel, Kutná Hora (Kuttenberg),
beschädigter Holzschnitt, Blatt
Die sog. Kuttenberger Bibel wurde vor über 520

P ¤ I P R AV U J E S E

Prager Barockbefestigungen auf der Bautrasse

Jahren (1489) vom Buchdrucker Martin von Ti‰nov

des Tunnels Blanka

in Kuttenberg herausgegeben. Es handelt sich dabei

Veronika BARTO·OVÁ, Iva HERICHOVÁ, Franti‰ek

nach der Prager Bibel (1488) um die zweite

KA·IâKA, Kateﬁina TOMKOVÁ

vollständige tschechische Bibelausgabe und zugleich

Schlüsselwörter: Denkmalschutz, Prag,

Dûlnické a hornické kolonie.
Bydlení v prÛmyslov˘ch
aglomeracích

um die erste gedruckte und illustrierte Bibel in

Barockbefestigungen, archäologische Untersuchung,

tschechischer Sprache. Die Kuttenberger Bibel ist

Verkehrsring

ein unikates Denkmal, nicht nur dank den 116

Der erste Teil des Artikels hat sich zum Ziel

Original-Holzschnitten, sondern auch dank ihrer

gesetzt, den Leser mit der baugeschichtlichen

inhaltlichen, sprachlichen, typografischen und

Entwicklung der Prager Verkehrsrings bekannt zu

materiellen Gestaltung. Die ursprüngliche Auflage

31. srpna – 1. záﬁí 2010 v prostorách areálu Dolu Mi-

machen, dessen Hauptabschnitt sich derzeit in Bau

umfasste etwa 200 bis 500 Stück, von denen etwa

chal v Ostravû-Michálkovicích odborn˘ semináﬁ s me-

befindet. Ferner verfolgt er das aktuelle Geschehen

40 erhalten sind. An ihrem Entstehungsort, d. h. in

zinárodní úãastí, kter˘ bude zamûﬁen na tematiku ko-

auf der Baustelle Pra‰n˘ most in Bezug auf

Kuttenberg werden im Tschechischen Silbermuseum

lonií, dûlnického a hornického bydlení, jejich historii,

das hiesige Kulturdenkmal, nämlich auf

zwei Exemplare aufbewahrt, ein komplettes und

souãasn˘ stav a jejich praktickou památkovou ochra-

die Barockfortifikationen Prags, um dann Erwägungen

ein beträchtlich defektes (Evid. Nr. 56/99),

nu. ·iroké spektrum pﬁíspûvkÛ prvního dne obsáhne

über deren künftiges Geschick nachzuschicken.

das der Restaurierung unterzogen wurde.

Ostravské pracovi‰tû NPÚ poﬁádá ve dnech

kolonie ostravsko-karvinského revíru, rosicko-oslavan-

Eine der Hauptaufgaben, auf die sich die seit

Die schwerste Beschädigung dieses Exemplars

ského uhelného revíru, Kladenska, Ïacléﬁsk˘ch uhel-

2008 auf der Baustelle verlaufenden

besteht im Verlust von 197 Original-Druckblättern,

n˘ch dolÛ i moderní zamûstnanecké bydlení Zlína,

archäologischen Untersuchungen konzentrieren, ist

102 Holzschnitten und des kompletten

Oseku, Liberce, Loun a dal‰ích mûst. âe‰tí a zahra-

das Studium der durch den Tunnelbau bedrohten

Bucheinbands. Bei der Restaurierung wurde

niãní pﬁedná‰ející budou prezentovat pﬁíklady ze Slo-

Bastionen XIII und XIV, des Vorfelds der Bastion XI,

der Buchblock komplex behandelte und optimal

venska, Por˘ní a Nizozemí. V podveãer si prohlédne-

ebenso des Vorfelds der Stadtmauern im Raum

hinterlegt, wobei von einem Ersatz des Einbands

me mûsto Nové Vítkovice, které bylo postaveno „na

Dejvice. Ein Spezifikum besteht in der Möglichkeit,

abgesehen wurde. Künftig wird mit weiteren

zelené louce“ pro zamûstnance Vítkovick˘ch Ïelezá-

dabei die Überreste von menschlichen Aktivitäten in

Restaurationsschritten gerechnet.

ren, a ukázky hornick˘ch kolonií Ostravy.

Zusammenhang mit der Entwicklung des historischen

Ve druhém dni semináﬁe probûhne celodenní

Landschaftsreliefs sowie des Georeliefs und dessen

exkurze do Polska, kde budou prezentovány vybrané

Genesis zu studieren, was von der abnormalen

Einleitung zum Studium untergegangener

pﬁíklady tamních historick˘ch dûlnick˘ch kolonií navr-

Baugrubentiefe erlaubt wird, da diese über

mittelalterlicher Dorfkirchen und ausgewählter

hovan˘ch nûmeck˘mi a francouzsk˘mi architekty nebo

die Grenzen der normalen Bautätigkeit hinausreicht.

Kapellen im Erzdiakonat Hor‰ovsk˘ T˘n

zasaÏen˘ch rusk˘mi vlivy – napﬁíklad kolonie architekta

Die detaillierten Dokumentationen der Bastionen XIII

(Bischofteinitz)

Bruna Tauta, reprezentanta Bauhausu, pﬁi dole Wujek

und XIV liefern neue Erkenntnisse über deren Bau

Jan KAIGL

v Katovicích. Dále nav‰tívíme unikátní sídli‰tû Nikiszo-

und die Konstruktion des Grundmauerwerks.

wiec v Katovicích projektované bratry Emilem a Geor-

Geringfügige Unregelmäßigkeiten in der Baulichkeit

Hor‰ovsk˘ T˘n (Bischofteinitz), Kapelle, Untergang,

gem Zillmanov˘mi pro zamûstnance dolu Giesche. Ta-

des Systems spiegeln die komplizierte

Mittelalter

to kolonie postavená v letech 1908–1915 je tvoﬁena

Geländesituation wider, die von Georelief und

devíti obytn˘mi bloky s veﬁejn˘mi budovami, které jsou

Vorhandensein älterer Wallungen und provisorischer

und drei selbständigen Kapellen im Sprengel

jednotnû realizovány z neomítaného cihelného zdiva.

Wehranlagen herrührt. Analog schlug sich darauf

des einstigen südwestböhmischen Erzdiakonats

V Giszowci (Katovice) budou mít úãastníci moÏnost za-

auch der ab Mitte des 17. Jahrhunderts bis 1719

Hor‰ovsk˘ T˘n (Bischofteinitz) ist erhalten geblieben.

Ïít atmosféru Ebenezerem Howardem inspirovaného

schrittweise vollzogene Ausbau nieder;

Ihre mittelalterliche Gestalt ist sowohl baulich als

zahradního mûsta, které bylo pro dÛl Giesche postave-

die Mauerwerkkonstruktionen sind offenbar in

auch architektonisch wenigstens in den Grundzügen

no podle projektu bratﬁí ZillmanÛ v letech 1906–1910,

den frühen 90er Jahren des 17. Jahrhunderts

bekannt. Der restlose Untergang solcher

a ochutnat regionální kuchyni.

vollendet worden. Westlich der Bastion XI wurde

Gotteshäuser war eher eine Ausnahme und hing in

unbekanntes Mauerwerk mit einem im Fels

der Regel mit der Aufgabe der Ansiedlung (Valtíﬁov,

gegründeten Pläuer-Fundament entdeckt.

Bijadla, Roko‰ín, Zdemily) oder den josephinischen

Wahrscheinlich handelt es sich um den Teil

Reformen gegen Ende des 18. Jahrhunderts

va-Pﬁívoz, Mgr. Alena Borovcová, tel.: 596 628 459,

einer 1742 von den Franzosen erbauten Schanze. Im

zusammen (St. Wenzelskirche in Úboã,

borovcova@ostrava.npu.cz; pﬁihlá‰ka je ke staÏení na

Raum nördlich vom Písek-Tor erstreckte sich in jener

St. Laurentiuskapelle in Hradec).

www.npu.cz.

Zeit eine Feldlager, mit dem auch der Torso eines

Organizaãní t˘m si vás dovoluje srdeãnû pozvat na semináﬁ, kter˘, jak vûﬁíme, roz‰íﬁí na‰e odborné znalosti.
Kontakt: NPÚ – ÚOP v Ostravû, Korejská 12, Ostra-

Schlüsselwörter: Dorfkirche, Erzdiakonat

Die überwiegende Mehrzahl der 48 Pfarrkirchen

Auf dem betrachteten Gebiet gibt es auch nicht

Linienobjekts mit einem Pferdeskelettfund sowie

sonderlich zahlreiche Beispiele für die Ablösung

eine Reihe von Objekten in Verbindung gebracht

einer mittelalterlichen Kirche durch einen jüngeren

werden, die Arbeit mit Feuer nachweisen, alles Funde

Neubau. Eins davon ist die St. Katharinenkirche,

westlich der U-Bahnstation Hradãanská und aus der

die 1729 offensichtlich an der Stelle

Dejvická Straße.

einer St. Katharinenkapelle errichtet und in
den Jahren 1352–1399 selbständig mit
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dem päpstlichen Zehnten belegt wurde. In zwei

im Stauteich Na ·melcovnû (Kataster Boskovice,

19. Jahrhunderts, aber auch Bauten aus

Fällen – der St. Laurentiuskirche bei ·títary und

Höhe ü. M. 382 m). Von diesen Orten erhielt

der Zwischenkriegszeit einschließlich technischer

der St. Veitkirche in Srbice ist der erhaltenen

die Anlage den Namen Floßgraben Such˘ –

Denkmäler. Auf der Liste fehlen weder volkstümliche

mittelalterlichen Dorfkirche ein anderer Kirchenbau

·melcovna. Beim seiner Errichtung haben

Baukunst noch mobile Denkmäler.

vorausgegangen.

die Baumeister nicht nur je nach Beschaffenheit

Obgleich die Kategorie NKP ihrem Wesen nach

der Umgebung zu verschiedenstem Material gegriffen

elitär ist, sollte sie doch die repräsentativen Belege

(in der Oberpartie vorwiegend Holz, in tiefer

unseres Kulturschatzes umfassen. Diesem Ideal

Das Aufgreifen des Zlíner Baukonzepts

liegenden Partien vorwiegend Stein), sondern auch

kommt das Ensemble allmählich nahe, obgleich

in der neuzeitlichen Architektur von Jablonec nad Nisou

verschiedene Wasserwegtypen geschaffen

einige Spitzenwerke bislang noch abseits stehen.

Petr FREIWILLIG

(Kanalbett mit Holzauskleindung, Kanalbett mit

Schlüsselwörter: Jablonec nad Nisou (Gablonz),

Steinauskleidung, Holzriesen, künstliches Bett).

Industriearchitektur, Architektur des 20. Jahrhunderts,

Eine einzigartige Leistung war auch die Überwindung

Typisierung, Denkmalpflege

der Wasserscheide und Umleitung der erforderlichen

Die Studie befasst sich mit drei in den 60er Jahren

Summary

Wassermenge aus dem Einzugsgebiet

des 20. Jahrhunderts erbauten Industriegeländen in

des Flüsschens Punkva in das des Flüsschens Bûlá.

Jablonec nad Nisou (Gablonz). Es handelt sich um

Erwähnenswert ist auch die Zähmung von

Baroque Fortification of Prague on Route of Blanka

die Verwaltungs- und Lageranlagen

Wasserlauf und Flößgut mittels einer hölzernen Riese

Tunnel Construction

des Außenhandelsunternehmens Jablonex aus

vor dem ovalen Auffangteich.

Veronika BARTO·OVÁ, Iva HERICHOVÁ, Franti‰ek

dem Jahr 1961 (Projekt 1957), das Werk für Metall-

Laut den mit Rücksicht auf die Kanalabmessungen

KA·IâKA, Kateﬁina TOMKOVÁ

Modeschmuck des volkseigenen Betriebs BiÏuterie

vorgenommenen Berechnungen (Biegungsradius

aus dem Jahr 1965 (Projekt 1960) und das neue

30 m, Bettbreite ca. 1 m) konnte hier ohne weiteres

Baroque fortification, archaeological investigation,

Fertigungsgebäude des volkseigenen Betriebs

Stammholz von einer Länge bis zu 12 m getriftet

city ring road

Autobrzdy aus dem Jahr 1969 (Projekt 1961). Dabei

werden, doch kann man eher davon ausgehen, dass

verweist der Artikel auf deren unmittelbaren

hier wahrscheinlich Klafterholz (1 Klafter = 1,8 m)

introduce to the reader the history of

Zusammenhang mit der Vorkriegsarchitektur in Zlín,

oder auf andere Länge zugesägtes Kurzholz getriftet

the development of Prague‘s city ring road

der Stadt des Schuhmagnaten BaÈa. Die Studie

wurde. Die Datierung von Bau und Betriebsaufnahme

construction, the main section of which is currently

verfolgt die Entwicklung von Typisierung, Unifizierung

lässt sich nicht eindeutig festlegen,

under construction. Further, it monitors the latest

und Standardisierung bei Industriebauten in

die Wahrscheinlichkeitswerte bewegen sich heute von

progress on the building site called Pra‰n˘ Most in

der Nachkriegs- Tschechoslowakei, ferner deren

Mitte des 16. Jahrhunderts bis Ende

relation to the local cultural monument,

Nutzung am Beispiel der gestalteten Bauten. Sie

des 18. Jahrhunderts. Auf jeden Fall wurde

Prague’s Baroque fortification, and eventually it

verweist auf Zusammenhänge im Bau der Betriebe

die Holztrift hier schon vor dem Jahr 1800 eingestellt.

reflects its future destiny.

Keywords: preservation of monuments, Prague,

The introductory part of this article is aimed to

One of the major tasks on which

und ordnet diese in den Gablonzer Industriekontext

the archaeological investigation taking place on

und die Planwirtschaft in der Tschechoslowakei
während der 50er und 60er Jahre ein. Ferner widmet

Nationale Kulturdenkmäler der Tschechischen

the site since 2008 is concentrated is

sie sich einer Beschreibung der einzelnen Anlagen,

Republik

the examination of bastions XIII and XIV endangered

den Schwierigkeiten bei ihrem Bau und verfolgt

Vûra KUâOVÁ

by the construction, the forefront of bastion XI, as

das Echo auf die Bauten in der Lokal- und
Betriebspresse. Erwähnt werden auch Innovationen
und Erstausführungen (Glasbetonfüllungen Copilit,

Schlüsselwörter: Kulturdenkmäler, nationale
Kulturdenkmäler, Historie, Tschechische Republik
Ab 1. Juli 2010 ist die Gesamtheit der nationalen

well as the forefront of the fortification in the Dejvice
neighbourhood. A specific feature of this
investigation is the possibility to study traces of

Mechanisierung, Palettisierung). Erhöhte

Kulturdenkmäler (ferner nur in der tschechischen

human activities in the context of the development of

Aufmerksamkeit wurde auch der Verwendung von

Abkürzung NKP) um 38 Posten reicher. Gegenwärtig

the historical landscape topography as well as

Original-Kunstwerken bei der Gestaltung gewidmet

genießen also insgesamt 276 Denkmäler den Status

the georelief and its origination, which is made

(Plastiken, Reliefs, Vitraillen, Glas) von führenden

NKP, davon 260 immobile und 16 mobile. Die 1962

possible by exceptional depths of construction pits

tschechoslowakischen Künstlern

erklärte Gruppe von 22 Kulturdenkmälern war sehr

that reach beyond the limits of common building

(Libensk˘/Brychtová, Novák, Kronych, Drobník).

ausgewogen. In den Folgejahren wurde die Kategorie

jobs. The detailed documentation of bastions XIII and

Abschließend werden die verschiedenen möglichen

NKP kräftig politisiert. In den 90er Jahren

XIV yields new knowledge on their construction, as

Ansichten über die Bedeutung dieser und weiterer

des 20. Jahrhunderts meldeten sich Bestrebungen,

well as the structure of their foundation masonry.

Bauwerke aus dem 60er Jahren des 20. Jahrhunderts

die Auffassung von NKP im Geiste der ältesten Liste

The irregularities in the partial building form of

aus denkmalpflegerischer Sicht aufgezeigt.

als ein ausgewogenes Ensemble der bedeutendsten

the system reflect a complicated terrain situation,

architektonischen, baulichen und kulturhistorischen

given by the georelief and the existence of older

Denkmäler zu rehabilitieren. So gerieten

embankments and temporary defence facilities.

Eine Holztrift im Drahaner Bergland

beispielsweise bedeutende Sakralbauten, aber auch

Similarly, gradual construction taking place from

Franti‰ek MLATEâEK

eine größere Zahl von staatseigenen Burgen und

the early 17 century till 1719 was reflected in them;

Schlössern in die Gruppe der NKP von 1995; im Jahr

masonry structures were probably completed in

natürliches Grabenbett, künstliches Grabenbett,

2001 wurde die historisch umfangreichste

the early 1690’s. West of bastion XI, unknown

Triftsystem

Denkmalgruppe zu NKP erklärt und mit der Zeit

brickwork was found with the footing from

wurde auch Nachdruck auf mobile Denkmäler gelegt.

arenaceous marl founded on the rock. Most likely, it

Boskovice sind Überreste einer alten Holztrift, also

Zum bislang letzten NKP-Schub gehören aus

is a part of the retranchement built by the French in

eines Schwemm- oder Floßgrabens zu finden. Seinen

typologischer Sicht recht heterogene Denkmäler.

1742. In the space North of Písecká Brána,

Anfang nimmt dieser im Teich Zum Adjunkt (Kataster

Das sind drei Klosterkomplexe, fünf Schlösser,

a military camp was situated at that time; its

Velenov, Höhe ü. M. 667 m), Länge 7,57 km, Ende

die historisierende Architektur des ausgehenden

existence is connected with a torso of a line

Schlüsselwörter: Holztrift, Drahaner Bergland,

Im Drahaner Bergland, genauer in der Gegend von
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structure where a horse skeleton was found, as well

Reception of Zlín Town Building Concept in Modern

the needed water from the Punkva River watershed

as a number of facilities providing evidence of work

Architecture of Jablonec nad Nisou

to the Bûlá River watershed. Also, slowing down

with fire. The torso was uncovered West of the

Petr FREIWILLIG

the water current and the navigated wood by ending

Hradãanská metro station and in Dejvická Street.

Keywords: town of Jablonec nad Nisou, industrial
architecture, architecture of the 20 century,
standardization, monument preservation

Specifics of Restoration of a Faulty Copy of

This study deals with three industrial complexes

the wooden slide with an oval storage pond named
MarkÛv is worth mentioning.
According to the calculations made with respect to
the parameters of the canal (radius of bends 30 m,

the Bible of Kutná Hora

built in Jablonec nad Nisou in the 1960’s. These are

the flume width approximately 1 m), trunks up to

Kateﬁina ëOUBALOVÁ

the following: the administrative and storing complex

12 m long could be shipped safely there.

of the Jablonex foreign trade company coming from

Nevertheless, it is supposed that mostly fathom

1961 (design 1957), the metal jewelery producing

wood was navigated (1 fthm = 1.8 m), or wood cut to

plant of the BiÏuterie national enterprise from 1965

a different size. The time of the construction and

published more than 520 years ago (1489) by printer

(design 1960), and the new production building of

operation cannot be determined accurately;

Martin from Ti‰nov in Kutná Hora. It was the second

the Autobrzdy national enterprise from 1969 (design

the dating currently varies between the mid

complete Czech edition of the bible after the Bible of

1961). This article highlights their direct connection

16 century and the late 18 century. In any case,

Prague (1488) and, at the same time, the first

with the pre-war architecture of BaÈa‘s Zlín Town.

the wood navigation was terminated before 1800.

printed illustrated bible written in the Czech

The study monitors the progress of typification,

language. The Bible of Kutná Hora is a unique relic

unification and standardization of industrial buildings

not only thanks to its 116 original wood carvings, but

in post-war Czechoslovakia; then, it traces their

National Cultural Heritage of the Czech Republic

also for its content, language, typographic, and

employment using the example of the facilities

Vûra KUâOVÁ

material features. The original circulation was around

above. It points out connections of the construction

200 to 500 copies, 40 of which have come to our

of factories, putting them in context of Jablonec

days. At the site of its origination, Kutná Hora,

industry and centrally planned economy of

the Czech Museum of Silver takes care of two

Czechoslovakia of the 1950’s and 1960’s. Next, it

grown by adding 38 items since July 1, 2010. Hence,

copies, one complete and one considerably faulty

describes individual complexes, obstacles to their

some 276 monuments, including 260 immovable

(reg. no. 56/99), which has been restored. The most

development, reflection of the constructions in

and 16 movable ones, enjoy the status of national

serious damage of this copy was caused by the loss

the local, as well as corporate press. Also, it names

cultural heritage.

of 197 sheets of the original print, 102 pieces of

technical innovations and primacies (Copilit glass

wood carvings and the whole book cover.

concrete filler, mechanization, palletization). Besides,

1962 was very well balanced. In later years,

The restoration included complex treatment and optimal

it pays much attention to the use of the original

the category of national cultural heritage was

storing, the book cover was not replaced, though. More

works of art in the studied facilities (sculptures,

politicized strongly. In the 1990’s, efforts were arose

treatment in the future is being assumed.

relievos, lead glazing and glass) made by foremost

to rehabilitate the concept of national cultural

Czech artists (Libensk˘/Brychtová, Novák, Kronych,

heritage in the spirit of the oldest list as a well

Drobník). Finally, it outlines possible opinions of

balanced set of the most significant architectural,

Introduction to the Study of Perished Medieval

the significance of these as well as other facilities

building and cultural and historical monuments.

Country Churches and Selected Chapels in Hor‰ov

coming from the 1960’s from the perspective of

Thus, major sacral constructions, as well as

Archdeaconry

heritage preservation.

a number of state castles and chateaux were listed

Keywords: bible, Kutná Hora, damage, wood
carving, sheet
The bible called the Bible of Kutná Hora was

Keywords: cultural heritage, national cultural
heritage, history, Czech Republic, list
The complex of national cultural monuments has

The initial set of 33 cultural monuments listed in

as national cultural heritage in 1995. The largest

Jan KAIGL

group ever was listed in 2001; with time, more

Keywords: country church, Hor‰ov Archdeaconry,
chapel, doom, Middle Ages
A large majority out of 48 parish churches and
three standalone chapels within the district of
the former Hor‰ov Archdeaconry situated in the SouthWest of Bohemia have come to our days. Their

Wood Navigation Canal in Drahanská Highlands

emphasis was put on movable monuments. The last

Franti‰ek MLATEâEK

set so far includes diverse monuments from

Keywords: wood navigation canal, Drahanská
Highlands, earth canal, canal, navigation system
Remnants of an old canal for wood navigation can

the perspective of their type. It comprises three
monastic complexes, five chateaux, historicizing
architecture of the late 19 century, interwar

medieval appearance, both building and architectural,

be found in the Drahanská Highlands in

constructions, including technical monuments. Also,

is known at least in general outline. Total doom of

the Boskovice region. It begins near the pond called

vernacular architecture and movable monuments are

a place of worship was exceptional. Usually, it was

U adjunkta (Velenov cadastral district, altitude of

on the list.

connected either with abandonment of the population

667 m), the length of the track is 7.75 km; the canal

(Valtíﬁov, Bijadla, Roko‰ín, Zdemily), or emperor

finishes in the pond named Na ·melcovnû

is selective in essence, it should include

Joseph’s reforms in the late 18 century (St. Václav

(Boskovice cadastral district, altitude of 382 m).

representative documents of the Czech cultural

Church in Úboã, St. Vavﬁinec Chapel in Hradec).

The pond gave the name to the canal – Wood

wealth. The set is now getting closer to this ideal,

Navigation Canal Such˘ – ·melcovna. During its

even though some outstanding monuments are still

a newer construction are not numerous in

construction, its builders made use not only of

left aside.

the studied territory either. The church in Svatá

a variety of building materials depending on

Kateﬁina was one of them. It was built in 1729,

the character of the neighbourhood (mostly wood in

probably in the place of St. Kateﬁina’s Chapel,

the upper section, and mostly stone in the lower

charged by means of papal tithes between 1352 and

part), but also various types of waterways (canal

1399. In two cases, St. Vavﬁinec Church near ·títary

lined with wood, canal lined with stone, wooden

and St. Vitus Church in Srbice, the preserved

slide, artificial chute). Besides, the construction

medieval construction of a country church was

process included a unique act, passing over

preceded by another temple building.

the watershed divide, which permitted diverting

Cases of replacement of a medieval church with
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Obr. na 1. stranû obálky – Svûtce (okres Tachov), jízdárna.
(Foto V. ·krabánek, 2010)
Obr. na 2. stranû obálky – Jablonec nad Nisou, PZO Jablonex, vstupní hala na propagaãním snímku.
(Foto Muzeum skla a biÏuterie v Jablonci nad Nisou, 1962)
Obr. na 4. stranû obálky – Tû‰nov (okres Trutnov), pﬁehradní dílo Les království. (Foto K. Kuãa, 2008).
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