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RÒZNÉ

Neznámá sochaﬁská díla
z ateliéru praÏsk˘ch PlatzerÛ II
Nûkolik glos k sepulkrálním pomníkÛm Ignáce Karla Platzera
Od 20. let 19. století je sochaﬁská ãinnost dílny
praÏské rodiny PlatzerÛ ovlivÀována více neÏ kdy jindy
ménû nároãn˘mi zakázkami objednavatelÛ, na jejichÏ
základû se musí renomovan˘ pohoﬁeleck˘ ateliér spokojit s pracemi umûleckoﬁemeslné povahy. A tak zatímco je‰tû v sochaﬁské tvorbû Ignáce Michala Platzera pﬁevaÏují díla figurální, v následující platzerovské
generaci, pﬁedev‰ím v‰ak v dobû, kdy dílnu vedl Ignác
Karel, tvoﬁí vût‰inu zakázek práce umûleckoﬁemeslné
povahy, architektonicky ﬁe‰ené náhrobky vybavené

1

2

pouze dekorativními, ornamentálními umûleckoﬁemesln˘mi v˘tvarn˘mi prvky. Ostatnû, na tento osobit˘ charakter platzerovské dílenské ãinnosti upozorÀují ve
1

sv˘ch pracích jak ZdeÀka Skoﬁepová, tak i Vojtûch Vo2

7

památek hlavního mûsta Prahy pﬁipisuje náhrobky

lavka. Vûnujme zde v‰ak pozornost nûkter˘m konkrét-

vojenského hﬁbitova na Hradãanech Robertu Platzero-

ním pozapomenut˘m kamenosochaﬁsk˘m sepulkrál-

vi, ale kompozice, tvarosloví a také data úmrtí uvede-

ním dílÛm pohoﬁeleckého ateliéru na nûkdej‰ím

ná na sepulkrálních dílech svûdãí spí‰e pro autorství

vojenském hﬁbitovû v Praze na Hradãanech a na Ol‰an-

Ignáce Karla, kterého ostatnû za autora tûchto kame-

sk˘ch hﬁbitovech v Praze 3, vznikl˘m ve 30. aÏ 40. le-

nosochaﬁsk˘ch prací povaÏuje i TomanÛv Nov˘ slovník

tech 19. století.

ãeskoslovensk˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ.

8

Není-li uvedeno jinak, je autorem fotografií Milo‰ Suchomel.
Obr. 1. Praha-Hradãany, vojensk˘ hﬁbitov, Ignác Karel
Platzer, torzo náhrobního pomníku nadporuãíka Winzenze Edlera von Czerny, 1844. (Foto 2008)
Obr. 2. Praha-Ko‰íﬁe, malostransk˘ hﬁbitov, Ignác Karel
Platzer, náhrobek generála Franti‰ka Biebersteina, 1835.
(Reprofoto z knihy Z. Skoﬁepová, O sochaﬁském díle rodiny PlatzerÛ)

Vût‰ina platzerovsk˘ch epitafÛ zachovan˘ch na vo-

Nejvût‰ím zachovan˘m náhrobkem na hradãan-

jenském hﬁbitovû pod hradãansk˘mi ‰ancemi je dnes

ském vojenském hﬁbitovû je torzo sepulkrálního po-

bohuÏel ve fragmentárním stavu. V˘jimkou je pouze

mníku nadporuãíka Winzenze Edlera von Czerny z roku

ãen cel˘m pﬁíjmením autora, av‰ak po odlomení a ztrátû

edikula náhrobku generálmajora Wenzela Schipky von

1844, stojící pﬁed vysokou stûnou opevnûní v bezpro-

nároÏí plintu a po jeho následné rekonstrukci zÛstal ve

Blumenfeld z roku 1832 vsazená do cihlové stûny for-

stﬁedním sousedství epitafu generálmajora Wenzela

fragmentárním stavu). S archivními dokumenty uvádûjící-

tifikace. V˘zdobu stély tvoﬁí v dolní ãásti reliéfy rozvili-

Schipky. Navzdory fragmentárnímu stavu této hﬁbitov-

mi jméno a pﬁíjmení pohﬁbeného vojáka se setkáváme

ny dubov˘ch listÛ, vejcovce vrcholové ﬁímsy a rostlin-

ní památky lze i dnes zjistit, Ïe jde pravdûpodobnû

v publikaci Ireny a Ladislava Michálkov˘ch zab˘vající se

né, listové ornamenty vûnãící erb v kruhovém terãi ve

o platzerovskou dílenskou repliku známého náhrobku

zanikl˘mi praÏsk˘mi vojensk˘mi hﬁbitovy: Irena MICHÁL-

vrcholové lunetû. Do stﬁedu ãelní rovné plochy kamen-

generála Franti‰ka Biebersteina z roku 1835, umístû-

KOVÁ, Ladislav MICHÁLEK: Zaniklé vojenské hﬁbitovy, vy-

9

ného bloku je pak vsazena kamenná deska s nápi-

dáno vlastním nákladem autorÛ, Praha 2008, s. 62.

3

sem.

5 Obû pﬁíjmení pohﬁbené Christiny Köglové, rozené
■ Poznámky

Prälens, novû zveﬁejÀuje zmínûná, nedávno vydaná broÏu-

dal‰í náhrobky. U jediného z nich, totiÏ sepulkrální sté-

1 ZdeÀka SKO¤EPOVÁ: O sochaﬁském díle rodiny Platze-

ra: Irena MICHÁLKOVÁ, Ladislav MICHÁLEK, cit. v pozn. 4,

ly Cyriluse Kögla zemﬁelého v roce 1839, v‰ak pozoru-

rÛ, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umû-

s. 62.

jeme je‰tû fragment platzerovské signatur y. Epitaf,

ní, Praha 1957, s. 117.

6 Ignác Karel Platzer, náhrobek Christiny Köglové, rozené

koncipovan˘ podobnû jako SchipkÛv náhrobní pomník

2 Vojtûch VOLAVKA: âeské malíﬁství a sochaﬁství

Prälens, a její dcer y Elisabeth, 1849, pískovec, v˘‰ka

ve formû jakési edikuly, je zdoben reliéfy vojenské his-

19. století, Státní pedagogické nakladatelství, Praha

105 cm, dílo sice není signováno, ale nelze vylouãit, Ïe

torické v˘zbroje, r ytíﬁské pﬁílby (na vrcholu), praporÛ

1968, s. 212.

signatura mohla ãasem vzít za své pÛsobením klimatic-

(po stranách) a dûlov˘ch hlavní (nad soklovou základ-

3 Ignác Karel Platzer, epitaf generálmajora W. Schipky,

k˘ch vlivÛ ãi zásahy historick˘ch oprav, a je tﬁeba vzít

nou). âasem ov‰em pozbyl nápisovou identifikaãní ta-

1832, pískovec (architektonická ãást, edikula), bﬁidlice?

v úvahu i to, Ïe ji nemuselo tvoﬁit celé pﬁíjmení, ale jen ini-

(nápisová deska), v˘‰ka 122 cm, na ãelní desce soklíku

ciála P.

V bezprostﬁedním sousedství epitafu Cyriluse Kög-

vpravo signatura: Platzer (dnes neãitelná, fragmentární,

7 Pavel VLâEK a kolektiv: Umûlecké památky Prahy, PraÏ-

la z dílny Ignáce Karla Platzera se za vegetací skr˘vá

pÛvodnû v‰ak zastupovalo podpis celé pﬁíjmení), nápis na

sk˘ hrad a Hradãany, Academia, Praha 2000, s. 457.

rozvrhem velice podobn˘ náhrobní pomník Christiny

vsazené desce: Wenzel Schipka/von Blumenfeld/ k.k.Ge-

8 Prokop H. TOMAN: Nov˘ slovník ãeskoslovensk˘ch v˘-

Köglové, rozené Prälens (zemﬁela v roce 1849), a její

neral Major/und/Artillerie Brigadier./starb den 27. febru-

tvarn˘ch umûlcÛ, svazek 2, Ivo Îelezn˘, Praha 2000,

dcer y Elisabeth (nápisová deska pochází pravdûpo-

V téÏe vysoké stûnû hradãansk˘ch ‰ancí nacházíme

4

bulku, která byla vsazena do jeho kamenného bloku.

ar 1832/im 70ten Jahre seines Lebens/im 52ten Jahre

s. 285.

dobnû aÏ z roku úmrtí dcery). Reliéfní v˘zdobu na ãel-

seines Dienstes./betrauer t von Allen und beweint/von

9 Ignác Karel Platzer, náhrobek nadporuãíka Winzenze

ní stûnû náhrobního kamenného bloku tvoﬁí dvû verti-

seiner Gattin die ihm liebend/dieses Denkmahl weiht.

Edlera von Czerny, 1844, pískovec, v˘‰ka torza pomníku

kální pochodnû obrácené hlavami s plameny dolÛ (po

4 Ignác Karel Platzer, náhrobek Cyriluse Kögla, 1839, pís-

182 cm. Osobní identifikaci pohﬁbeného dÛstojníka pﬁi-

stranách) a girlanda a listov˘ dekor pod vrcholov˘m lu-

kovec, v˘‰ka 108 cm, signatura na ãelní stûnû základny

ná‰í jiÏ uvedená publikace: Irena MICHÁLKOVÁ, Ladislav

(plintu) vpravo dole: Pl.... (epitaf byl zﬁejmû pÛvodnû ozna-

MICHÁLEK, cit. v pozn. 4, s. 62.

5

6

netov˘m obloukem s listovcem. Soupis umûleck˘ch
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4

Obr. 3. Praha-ÎiÏkov, Ol‰anské hﬁbitovy, Ignác Karel
Platzer, náhrobek rodiny Macourkovy, kolem roku
1835(?). (Foto 2008)
Obr. 4. Praha-ÎiÏkov, Ol‰anské hﬁbitovy, Ignác Karel
Platzer, náhrobek rodiny Stehlíkovy, kolem roku 1835(?).
(Foto 2008)
Obr. 5. Klá‰ter Hradi‰tû nad Jizerou (okres Stará Boleslav), star˘ hﬁbitov u kostela Narození Panny Marie, Robert Platzer, náhrobek Klotildy Beer von Baier, 1859.
(Foto 1992)
10

ného na malostranském hﬁbitovû v Ko‰íﬁích.

5

svûdãí o ãastém vyuÏívání reprodukãní metody poho-

■ Poznámky

ﬁeleckou platzerovskou dílnou v dobû, kdy ji vedl Ig-

10 Ignác Karel Platzer, náhrobek generála Franti‰ka Bie-

nác Karel. Vytváﬁení sochaﬁsk˘ch replik, nûkdy zcela

bersteina, 1835, pískovec(?), signováno vpravo dole, fo-

totoÏn˘ch, jindy ponûkud kompoziãnû i detailnû obmû-

tografii náhrobku publikovala ZdeÀka SKO¤EPOVÁ, cit.

Àovan˘ch, umoÏÀovalo dílnû uspokojit vût‰í poãet

v pozn. 1, s. 173, obr. ã. XCI, av‰ak o kompoziãní parale-

tûchto drobnûj‰ích, v˘tvarnû ménû nároãn˘ch objed-

le tohoto díla na vojenském hﬁbitovû na Hradãanech se

návek. Pozoruhodné je, Ïe podobnou vázu – ov‰em

nezmiÀuje.

modelaãnû, rukopisnû i rozmûrovû odli‰nou – najde-

11 Ignác Karel Platzer, náhrobek rodiny Macourkovy,

me na Ol‰ansk˘ch hﬁbitovech (hﬁbitov II, oddûlení 10)

30. léta 19. století(?), pískovec, v˘‰ka 196 cm, vrcholo-

na sepulkrálním pomníku Antona Lutze z roku 1873,

vá váza s hadem, v˘‰ka 64 cm. Ol‰anské hﬁbitovy, hﬁbi-

signovaném kamenosochaﬁem Möldnerem.

tov II, oddûlení 3.

Celková

Ignác Karel zﬁejmû vedl pohoﬁeleckou dílnu aÏ do

12 Ignác Karel Platzer, náhrobek rodiny Stehlíkovy,

kompozice obou pomníkÛ, hradãanského i ko‰íﬁského,

své smrti v roce 1853, kdy mu bylo 53 let. Zemﬁel to-

30. léta 19. století(?), pískovec, zmûﬁení pomníku brání

je totoÏná. Na ‰ir‰ím podstavci ve formû oltáﬁní menzy

tiÏ pÛldruhého mûsíce pﬁed sv˘mi 54. narozeninami.

vegetace, v˘‰ka vrcholové vázy s hadem 64 cm. Ol‰an-

je postavena podstatnû uÏ‰í podnoÏ ozdobená na ãel-

Rober tu Platzerovi bylo v dobû, kdy po otci pﬁejímal

ské hﬁbitovy, hﬁbitov II, oddûlení 3.

ní stûnû reliéfem erbu zemﬁelého a nesoucí na vrcho-

dílnu 21 let a nejspí‰e v ní pracoval jiÏ léta pﬁed otco-

13 Viz napﬁíklad Roman PRAHL a kolektiv: Umûní náhrob-

lu dekorativní vázu s draperií a hadem ovíjejícím tûlo

vou smr tí. Také bûhem mistrovského pÛsobení nej-

ku v ãesk˘ch zemích let 1780–1830, Academia, Praha

vázy. Boky zdobí jakési tropaion zbraní a praporÛ, de-

mlad‰ího Platzera zÛstávají pracovní náplní ateliéru

2004, s. 179–185.

korativní sochaﬁská skupina platzerovskou dílnou oblí-

mimo jiné i prosté architektonické sepulkrální pomníky

14 Robert Platzer, náhrobní pomník Klotildy Beer von Baier,

bená a ãasto v rÛzn˘ch kompoziãních variantách vy-

bez figurální v˘zdoby, jak o tom svûdãí napﬁíklad zapo-

1859, pískovec, v˘‰ka 208 cm, blok postamentu v˘‰ka

tváﬁená prakticky od vzniku praÏské dílny zaloÏené

menut˘ epitaf Klotildy Beer von Baier na starém hﬁbi-

104 cm, blok pilíﬁe v˘‰ka 104 cm, nápisová deska mra-

Ignácem Franti‰kem.

tovû u kostela Narození Panny Marie v obci Klá‰ter

mor, v˘‰ka 74 cm, ‰íﬁka 25 cm, signatura vyryta na dol-

14

O plat-

ním soklovém bloku vpravo nahoﬁe: Platzer (písmo ‰va-

kou dílnou se naãas stala i zmínûná váza s draperií

zerovském náhrobku v‰ak nenajdeme zmínku v Ïád-

bach), nápis na ãelní stûnû horního men‰ího kamenného

a symbolick˘m hadem. Její uplatnûní v‰ak s nejvût‰í

ném ze soupisÛ umûleck˘ch památek âech, a to ani

bloku: IHS/Hier ruhet/KLOTILDE/BEER VON BAIER /ge-

pravdûpodobností spadá spí‰e do období v˘tvarné ãin-

v díle J. V. ·imáka,

ani v soupisovém elaborátu

storben am 25.Septbr 1859/im 22.Lebensjahre/Die

nosti Ignáce Karla. Je napﬁíklad dekorativním vrcho-

ZdeÀka Wirtha a kolektivu z âeskoslovenské akade-

schwere Wunde so Dein/früher Tod/Klotilde meinem

Neménû oblíbenou v˘zdobou uÏívanou pohoﬁelec-

lem architektonick˘ch náhrobkÛ rodiny Macourkovy
a rodiny Stehlíkovy

12

11

s postamenty napodobujícími

Hradi‰tû nad Jizerou (okres Mladá Boleslav).

mie vûd,

16

15

ani v rozsáhlé práci Emanuela Pocheho
17

a kolektivu z téhoÏ odborného pracovi‰tû.

Herzen/hat geschlagen./Ach! diese Wunde kennt allein/
nur Gott./Der Kraft mir gibt die/Schmerzen zu er tra-

kvádr y kamenného zdiva na Ol‰ansk˘ch hﬁbitovech.

Nicménû v protikladu k produkci otcovy dílny se Ro-

Tvoﬁila v‰ak i nedílnou souãást dal‰ích sepulkrálních

bertÛv ateliér pﬁece jen nespokojuje s pouhou umûlec-

Beer von Baier/geborene/Brechler-Troskowice.

sochaﬁsk˘ch dûl Ignáce Karla na malostranském hﬁbi-

koﬁemeslnou sochaﬁskou ãinností. S Robertem Platze-

15 Josef Vítûzslav ·IMÁK: Soupis památek historick˘ch

tovû v Ko‰íﬁích, jak jsme se o tom pﬁesvûdãili jiÏ u jed-

rem se do renomované praÏské dílny vrátilo figurální

a umûleck˘ch v okresu Mnichovohradi‰Èském, nákladem

noho z nich, totiÏ epitafu generála Franti‰ka Bieber-

sochaﬁství. Pohoﬁeleck˘ ateliér vytváﬁí i rozmûrnûj‰í fi-

Archaeologické komise pﬁi âeské akademii vûd a umûní,

steina. Ostatnû, dekorativní pr vek sepulkrální vázy

gurální sochaﬁská umûlecká díla par excellence, z nichÏ

Praha 1930, s. 367–412 (heslo Klá‰ter Hradi‰tû).

(urny) se stal charakteristickou ozdobou jiÏ u klasi-

známé, jiÏ dﬁíve publikované skulpturální práce je dnes

16 Zdenûk WIRTH a kolektiv: Umûlecké památky âech,

cistních, empírov˘ch náhrobních pomníkÛ od konce

moÏné je‰tû novû doplnit o skulptur y aÏ dosud ano-

Nakladatelství âeskoslovenské akademie vûd, Praha

nymní a v odborném tisku nezveﬁejnûné.

1957, s. 329 (heslo Klá‰ter Hradi‰tû nad Jizerou).

18. století.

42

13

Poãet tûchto ozdobn˘ch váz nespornû
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Obr. 6. Libûchov (okres Mûlník), Franti‰ek Xaver Linn,
socha Krista, 1842. (Foto 1967)
Obr. 7. Libochovice (okres Litomûﬁice), mûstsk˘ hﬁbitov,
Robert Platzer, pomník na hrobû dûkana Jana Zumanna
se sochou Ïehnajícího Krista, 1868. (Foto 2007)
Obr. 8. Libochovice (okres Litomûﬁice), mûstsk˘ hﬁbitov,
Robert Platzer, pomník na hrobû dûkana Jana Zumanna,
postament se signaturou, detail, 1868. (Foto 2007)

7

8

bû, b˘val˘ c. k. krajsk˘ komisaﬁ píseck˘ a okresní komi-

Paralelu mezi Linnovou a Platzerovou postavou Kris-

saﬁ slánsk˘ a rakovnick˘, Arno‰t Kaubek: „KdyÏ dûkan

ta spatﬁujeme pﬁedev‰ím v celkové sochaﬁské kom-

Hnojek v Nimburce dne 23. ledna 1866 zemﬁel, trvala

pozici, v postoji, naklonûní hlavy i gestech paÏí. Roz-

administrace P. Ehla aÏ do 8. listopadu 1866, kdeÏto

dílné jsou pouze symbolické atributy v levé

nastoupil co faráﬁ a personální dûkan P. Jan Zumann, nû-

pokrãené paÏi a také v modelaãním zpracování ãel-

kdej‰í zdej‰í kaplan (od roku 1819 aÏ do 1826), poz-

ního povrchového reliéfu draperie ‰atÛ postav. Za-

dûji duchovní past˘ﬁ v ·opce, v Terezínû, v Chomutovû

tímco libochovick˘ Kristus drÏí knihu s reliéfním kﬁí-

a DruÏkovicích. Dosavádní administrátor P. Josef Ehl

Ïem na ãelní desce, libûchovsk˘ JeÏí‰ tﬁímá

stal se faráﬁem v Jetﬁichovû (Dietersbachu) ode dne

vladaﬁské jablko. Libochovická skulptura má o po-

1. ﬁíjna 1867. Nebylo v‰ak P. Janovi Zumannovi popﬁáno

znání vyhranûnûj‰í zpracování díky v˘raznûj‰ímu zvl-

Absolutní modelaãní a rukopisná odli‰nost postavy

dlouho na faﬁe zdej‰í úãinkovati. Neb jiÏ 25. bﬁezna

nûní látky biblického odûvu.

Krista na hﬁbitovû v Libochovicích (okres Litomûﬁice)

1868 v PraÏské v‰eobecné nemocnici zemﬁel. Tûlo jeho

od ostatních znám˘ch figurálních prací praÏského po-

bylo do Libochovic doveÏeno a na hﬁbitovû u sv. Vavﬁince

hoﬁeleckého ateliéru zpÛsobila, Ïe toto kamenoso-

nedaleko kostelních dveﬁí pochováno, kdeÏto jemu téÏ

chaﬁské dílo zÛstalo bez pov‰imnutí, aãkoli nese plat-

krásn˘ pomník zﬁízen jest.“

V Kaubkovû díle ãerpají-

17 Emanuel POCHE a kolektiv: Umûlecké památky âech 2

zerovskou signaturu. Tak se stalo, Ïe také uniklo

cím z archivních pramenÛ se v‰ak nedoãteme o autor-

(K-O), Academia, Praha 1978, s. 59–60 (heslo Klá‰ter

pozornosti v‰ech soupisÛ umûleck˘ch památek âech,

ské v˘tvarné provenienci náhrobku. Pozoruhodné je jeho

Hradi‰tû nad Jizerou).

a to jak nejstar‰ímu soupisovému dílu Bohumila Ma-

lakonické, nicménû obdivné estetické hodnocení Kristo-

18 Bohumil MATùJKA: Soupis památek historick˘ch

vy sochy zdobící ZumannÛv epitaf. Spoãívá v jediném slo-

a umûleck˘ch v politickém okresu Roudnickém, díl I., ná-

z roku 1957,

vû, v epithetu ornans „krásn˘“; právû tento KaubkÛv

kladem Archaeologické komise pﬁi âeské akademii císa-

a koneãnû i obsahovû rozsáhlej‰ímu, fotografiemi vy-

soud pomohl do jisté míry s identifikací souãasného ano-

ﬁe Franti‰ka Josefa pro vûdy, slovesnost a umûní, Praha

nymního hrobu a Kaubkova práce se zaslouÏila také o ãa-

1898, s. 124–140 (heslo Libochovice), s. 129 (hﬁbitov).

sové zaﬁazení sepulkrální skulptury Krista z pohoﬁelecké-

19 Zdenûk WIRTH a kolektiv, cit. v pozn. 16, s. 419–

Souãasn˘ fragmentární stav libochovického platzerov-

ho ateliéru. A je to tento unikátní pozdní vznik Kristovy

420 (heslo Libochovice).

ského sepulkrálního pomníku se t˘ká pﬁedev‰ím posta-

sochy v renomované praÏské sochaﬁské dílnû, kter˘ ãiní

20 Emanuel POCHE a kolektiv, cit. v pozn. 17, s. 252–

mentu, u nûhoÏ do‰lo k odlomení levého ãelního nároÏí

z figurálního náhrobního pomníku neobyãejnû pozoruhod-

255 (heslo Libochovice).

vãetnû ozdobné ﬁímsové ãásti s dekorem novogotického

nou umûleckou památku. Jde totiÏ o jednu z posledních,

21 Arno‰t KAUBEK: Dûje mûsta Libochovic nad Ohﬁí, ná-

tvarosloví, nejspí‰e vinou vloÏené kovové spony pouÏité

ãi snad vÛbec poslední figurální sochaﬁskou práci Rober-

kladem spisovatele, Litomûﬁice 1874, s. 371.

pﬁi nûkteré z historick˘ch oprav. V podstatnû dezolátnûj-

ta Platzera.

Vzhledem k tomu, Ïe dûkan Jan Zumann

22 Robert Platzer, socha Ïehnajícího Krista na hrobû dû-

‰ím stavu je dnes bﬁidlicová nápisová tabulka vsazená

zemﬁel dne 25. bﬁezna 1868, náhrobní pomník mohl b˘t

kana Jana Zumanna, 1868, pískovec, v˘‰ka 147,5 cm

do pískovcového bloku postamentu. Nápis je natolik

u Platzera objednán aÏ po tomto datu. Na vytvoﬁení po-

(postava), v˘‰ka 97,5 cm (postament), v˘‰ka 13 cm (zá-

fragmentární, Ïe jej nelze souvisle rozlu‰tit. Navzdory to-

stavy Krista tedy Robertu Platzerovi nezb˘valo pﬁíli‰

klad, zãásti v zemi), signatura na ãelní stûnû soklu posta-

mu mÛÏeme díky dobové publikaci archivních pramenÛ

mnoho ãasu. Umírá totiÏ je‰tû téhoÏ roku, necel˘ch sedm

mentu vpravo dole: Platzer v Praze. Viz Milo‰ SUCHOMEL:

identifikovat, kdo je zde pohﬁben a komu byl pomník po-

mûsícÛ po smrti Jana Zumanna.

Figurální náhrobní pomník z roku 1868, in: Libochovické

Socha Krista na mûstském hﬁbitovû v Libochovicích

tûjky

18

z roku 1898, tak i struãné kompaktní práci

ZdeÀka Wirtha a jeho spolupracovníkÛ

19

bavenému vydání Emanuela Pocheho a kolektivu

20

z roku 1978.

21

22

■ Poznámky

staven. Zﬁejmû totiÏ jde o hrob pátera Jana Zumanna.

Libochovická socha Ïehnajícího Krista prozrazuje

O ﬁímskokatolickém dûkanu Janu Zumannovi a jeho Ïi-

do jisté mír y inspiraci Rober ta Platzera v sochaﬁ-

23 Franti‰ek Xaver Linn, socha Ïehnajícího Krista, 1842,

votû a ãinnosti v Libochovicích se zmiÀuje libochovick˘

ském díle Ïáka praÏské Akademie Franti‰ka Xavera

pískovec, mírnû nadÏivotní velikost, signatura na ãelní

historiograf c. k. okresní pﬁednosta v prozatímní v˘sluÏ-

Linna z roku 1842 v Libûchovû (okres Mûlník).

23
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9

10

Obr. 9. Peruc (okres Louny), Robert Platzer, statue sv.
Jana Nepomuckého, postava svûtce na podnoÏi s letopoãtem vzniku, detail, 1857. (Foto 2008)
Obr. 10. Hostomice (okres Beroun), prÛãelí kostela Nastolení sv. Petra v Antiochii, Robert Platzer, socha sv. Petra,
1855–1860(?), po rekonstrukci devastované svûtcovy hlavy. (Foto 1992)
Obr. 11. Hostomice (okres Beroun), prÛãelí kostela Nastolení sv. Petra v Antiochii, Robert Platzer, socha sv. Pavla,
1855–1860(?). (Foto 1972)

11

tela Nastolení sv. Petra v Antiochii v Hostomicích, tak
i na reliéfu andûlské postavy

29

zrnn˘ pískovec (m‰ensk˘?), v˘‰ka 175 cm, signatura na

tele varhanní ‰koly C. F. Pitsche z roku 1858 na Ol-

ãelní stûnû plintu vpravo: Platzer. Devastovaná pÛvodní

‰ansk˘ch hﬁbitovech a stal se dokonce i souãástí mo-

svûtcova hlava byla nahrazena sochaﬁskou rekonstrukcí,

30

z roku 1857 na

kterou v roce 1992 v rámci své diplomní práce na Akade-

náhrobku biskupa F. W. Tippmanna na malostran-

mii v˘tvarn˘ch umûní v Praze v ateliéru doc. Petra Siegla

ském hﬁbitovû v Ko‰íﬁích. A právû tento opakující se

vytvoﬁil podle star‰í fotografické dokumentace sochaﬁ

kompoziãní a modelaãní sochaﬁsk˘ motiv nás pﬁivádí

Petr Dufek. Viz Milo‰ SUCHOMEL: Marginální glosa k no-

k dal‰ímu, dosud v umûleckohistorické literatuﬁe ne-

vému platzerovskému pﬁipsání, in: Zprávy památkové

publikovanému figurálnímu sochaﬁskému dílu Roberta

péãe 56, 1996, ã. 5–6, s. 173.

Platzera.

26 Ignác Michal Platzer, socha sv. Floriána, 1819, písko-

delace ‰atu alegorické sochy Víry

Nicménû ani ten nesmûle naznaãen˘ pohyb látkov˘ch záhybÛ tradiãního svûteckého ‰atu neb˘vá v Ro-

25 Robert Platzer, socha sv. Petra, 1855–1860, jemno-

zdobící náhrobek ﬁedi-

vec, nadÏivotní velikost, torzo pÛvodní signatury na boãní

Socha Krista na Ol‰ansk˘ch hﬁbitovech v Praze

stûnû plintu vlevo: I.PLATZER.IN...../ET. LABORAVIT.....

bertovû tvorbû pravidlem. Poznáváme to tﬁeba pﬁi pro-

PraÏské Ol‰anské hﬁbitovy nejsou jen encyklopedií,

Po‰kození nápisu vzniklo ztrátou pÛvodní nároÏní ãásti

hlídce statue sv. Jana Nepomuckého z roku 1857

historickou legendou ãesk˘ch osobností 19. a 20. sto-

plintu, která sice byla ãasem doplnûna pﬁi nûkteré z his-

i sochy sv. Petra z let

letí, ale také svéráznou pﬁírodní galerií, glyptotékou

torick˘ch oprav, nicménû k rekonstrukci signatury nedo-

1855–1860 v prÛãelní nice kostela Nastolení sv. Pet-

sepulkrálních pomníkÛ od znám˘ch i anonymních auto-

‰lo.

Místo

rÛ. Mnohá architektonická i skulpturální náhrobní díla

27 Ignác Michal Platzer, socha sv. Jana Nepomuckého,

dynamické modelaãní sloÏky tu nalézáme strnulé ver-

jsou ovûnãena nikoli vítûzn˘mi vavﬁíny, ale smuteãním

1819, pískovec, nadÏivotní velikost, signatura na boãní

v Peruci (okres Louny)

24

ra v Antiochii v Hostomicích (okres Beroun).

25

tikální ﬁasení draperie a postavy bez známek chvûní,

stûnû plintu vpravo: I. PLATZER. INWENIT/ET. LABORAVIT

atmosféry, pohybu, Ïivota. Tady je ov‰em tﬁeba pozna-

MDCCCXVIIII.

menat, Ïe jist˘ sklon k monumentalizaci, ke zbavení

■ Poznámky

28 Robert Platzer, socha sv. Pavla, 1855–1860, jemno-

povrchového reliéfu figurálních kamenosochaﬁsk˘ch

24 Robert Platzer, socha sv. Jana Nepomuckého, 1857,

zrnn˘ pískovec (m‰ensk˘?), v˘‰ka 174 cm, signatura na

blokÛ bizarního chvûní (tak typického pro ãeskou ba-

pískovec, v˘‰ka 179 cm (postava), v˘‰ka 74 cm (men‰í

ãelní stûnû plintu vpravo: Platzer.

rokní sochaﬁskou tvorbu tûÏící z pohybové hyperboly

podnoÏ pod sochou), v˘‰ka 82 cm (postament), v˘‰ka

29 Robert Platzer, náhrobek ﬁeditele varhanní ‰koly C. F.

skulpturálních prací italsk˘ch mistrÛ) pozorujeme jiÏ

16 cm (soklík), v˘‰ka 16 cm (schod v ãele, zãásti ukryt

Pitsche, 1858, pískovec (pomník), bﬁidlice(?) (nápisová

u sochaﬁsk˘ch dûl Ignáce Michala Platzera, napﬁíklad

v terénu v zemi), signatura na boãní stûnû plintu vpravo:

deska vsazená do pískovcového bloku architektur y po-

a sv. Jana Nepomucké-

Platzer (písmo ‰vabach), na ãelní stûnû podnoÏe pod

mníku), v˘‰ka 199 cm (ãást pomníku ukryta v zemi vãet-

na mostû pﬁes Sedleck˘ potok mezi Sedlcem

svûtcovou postavou reliéfní ﬁímské ãíslice datování:

nû signatury, o níÏ se zmiÀuje ZdeÀka SKO¤EPOVÁ, cit.

a Prãicí. Zmínûnou pohybovou sloÏku u sochy Krista

MDCCCLVII. Pod heslem Peruc uvádí soupis umûleck˘ch

v pozn. 1, s. 173, obr. ã. XCVIII), text na desce: CARL

z libochovického hﬁbitova nelze sice nijak pﬁeceÀovat,

památek âech: „…Sochy: sv. Jana Nep. – od K. Platzera,

FRANZ/PITSCH/Direktor der Prager Organisten Schule

nicménû ohlas ãeské barokní sochaﬁské tvorby se zde

datována 1857…“, in: Emanuel POCHE a kolektiv: Umû-

/geb.d.5.Februar 1786/gest.d.12.Juni 1858. Ol‰anské

pﬁece jen oz˘vá. Tento charakteristick˘ motiv uspoﬁá-

lecké památky âech 3 (P-·), Academia, Praha 1980,

hﬁbitovy, hﬁbitov II, oddûlení 3.

dání záhybÛ draperie od pasu k chodidlÛm v podobû

s. 42. Perucká svatojánská statue je v‰ak zﬁejmû dílem

30 Rober t Platzer, socha Vír y, náhrobek biskupa

polorozevﬁeného vûjíﬁe totiÏ Robert Platzer zopakoval

Rober ta Platzera, a nikoli prací Ignáce Karla, jak uvádí

F. W. Tippmanna, 1857, pískovec, mírnû nadÏivotní veli-

na ﬁadû sv˘ch sochaﬁsk˘ch dûl. Najdeme jej jak u so-

soupis, neboÈ Ignác Karel zemﬁel jiÏ 11. ãervna 1853. Viz

kost, signatura na postamentu vpravo dole, ZdeÀka

ZdeÀka SKO¤EPOVÁ, cit. v pozn. 1, s. 120.

SKO¤EPOVÁ, cit. v pozn. 1, s. 173, obr. ã. XCVI.

na postavách sv. Floriána
ho

27

chy sv. Pavla

44
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z let 1855–1860 v prÛãelní nice kos-
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12

Obr. 12. Praha-ÎiÏkov, Ol‰anské hﬁbitovy, Robert Platzer, náhrobek ﬁeditele varhanní ‰koly C. F. Pitsche, 1858.
(Foto 2008)
Obr. 13. Praha-ÎiÏkov, Ol‰anské hﬁbitovy, Robert Platzer(?), socha Krista na hrobce rodiny Hladíkovy, 1858.
(Foto 2008)
Obr. 14. Libochovice (okres Litomûﬁice), mûstsk˘ hﬁbitov,
Robert Platzer, socha Krista na hrobû dûkana Zumanna,
1868. (Foto 2007)

13

14

dat, Ïe také architektonická ãást ol‰anského náhrob-

ti v˘tvarné formy a osobitého umûleckého projevu

ku v podstatû odpovídala libochovickému epitafu Jana

u umûleck˘ch dûl z jedné a téÏe dílny, od jednoho a té-

Zumanna. To znamená, Ïe socha Krista stála na po-

hoÏ mistra, vychází nám v pﬁípadû sochy Krista z hro-

stamentu zdobeném dekorem novogotického tvaroslo-

bu Jana Hladíka na Ol‰ansk˘ch hﬁbitovech nepochyb-

ví a Ïe do piedestalu byla vsazena mramorová ãi bﬁidli-

né autorství Rober ta Platzera. Atribuce souhlasí jak

cová nápisová deska a na ãelní stûnû vpravo dole byla

z hlediska kompozice, modelace povrchového reliéfu,

vyryta platzerovská signatura (neboÈ Platzerové na roz-

tak po stránce ãasové, to jest doby vzniku. S Kristo-

díl od ﬁady ostatních ãesk˘ch sochaﬁsk˘ch dílen

vou skulpturou z hrobu dûkana Jana Zumanna v Libo-

18. století své sochaﬁské práce vût‰inou podepisovali

chovicích tvoﬁí praÏská socha dvojici, která potvrzuje

podobnû jako pﬁed nimi pouze Brokoffové).

a zdÛrazÀuje Robertovu vÛli nejenom vrátit do pohoﬁe-

Sochu Krista z Ol‰ansk˘ch hﬁbitovÛ charakterizuje

lecké dílny figurální kamenosochaﬁskou tvorbu par ex-

hávem v‰udypﬁítomného bﬁeãÈanu, kter˘ pﬁed námi do-

ov‰em podstatnû vytﬁíbenûj‰í, zjemnûlej‰í, u‰lechtilej-

cellence, ale i jistou existenci záblesku Robertovy in-

konale tají souãasnou podobu pomníkÛ a zároveÀ za-

‰í, uhlazenûj‰í v˘tvarn˘ projev, vitálnûj‰í v˘raz, mûkãí

spirace v tvorbû ãeského barokního sochaﬁského

pírá texty epitafÛ a zachovává anonymitu pohﬁben˘ch.

modelace a ménû schematismu, coÏ v‰echno dohro-

umûní.

Promûny terénu pohﬁbily v zemi spolu s mrtv˘mi i sig-

mady znamená urãit˘ v˘tvarn˘ odklon od ostatních zde

natury nûkdej‰ích autorÛ sepulkrální v˘zdoby. A své vy-

zmiÀovan˘ch a popsan˘ch kamenosochaﬁsk˘ch figu-

konaly i ãetné historické opravy, jejichÏ úãinek byl spí-

rálních dûl Rober ta Platzera. Tato kvalitativní odli‰-

‰e negativní neÏ pozitivní, jak to pozorujeme na

nost a tak trochu osamocenost praÏské ol‰anské so-

nûkter˘ch obnaÏen˘ch, vegetace prost˘ch památkách.

chy mÛÏe b˘t zpÛsobena vût‰í, v˘tvarnû zaujatûj‰í, ale

Takov˘m fragmentem autentického stavu se po

i ‰Èastnûj‰í úãastí mistra dílny, tedy Roberta Platzera,

uskuteãnûní oprav stal i náhrobní pomník rodiny HladíkÛ.

31

na vzniku tohoto pozoruhodného sochaﬁského díla.

Milo‰ SUCHOMEL

■ Poznámky

Z pÛvodního hrobu Jana Hladíka, kter˘ zemﬁel

Rozliãnost v˘tvarného projevu, stylová nerovnost

31 Robert Platzer (?), socha Ïehnajícího Krista, 1858(?),

18. bﬁezna 1858, se zﬁejmû zachovala pouze skulptu-

jednotliv˘ch umûleck˘ch dûl vycházejících z historic-

pískovec, v˘‰ka 174 cm (postava). Ol‰anské hﬁbitovy,

ra Ïehnajícího Krista, socha ikonograficky, kompoziã-

k˘ch dílen a koneckoncÛ i novodob˘ch ateliérÛ neb˘vá

hﬁbitov IV, oddûlení 13.

nû i modelaãnû vzácnû se podobající postavû JeÏí‰e

niãím neobvykl˘m a je tﬁeba s ní vÏdy pﬁi umûleckohis-

z roku 1868 na hrobû dûkana Jana Zumanna v Libo-

torick˘ch prÛzkumech a rozborech poãítat. K ilustraci

chovicích. PraÏská Kristova socha se k autorství Ro-

tohoto bûÏného tvÛrãího jevu, projevujícího se konec-

berta Platzera hlásí v˘tvarnou formou, kompozicí a do

koncÛ i v pohoﬁelecké dílnû, mÛÏe poslouÏit odkaz na

jisté míry i fyziognomií a také zmínûn˘m popsan˘m zá-

modelaãní a rukopisné sochaﬁské zpracování vlasÛ

hybov˘m vûjíﬁem v ãelní ãásti Kristova biblického odû-

postavy sv. Pavla z prÛãelní niky kostela Nastolení

vu. Evidentní v˘tvarná shoda obou Kristov˘ch postav,

sv. Petra v Antiochii v Hostomicích. Takové suverénní,

z Libochovic i z Prahy, svûdãí o vzniku obou skulptur

bravurní, bezprostﬁední, skicovité sochaﬁské zobrazení

na základû jedné a téÏe dílenské v˘tvarné pﬁedlohy,

vlasÛ a vousÛ není v ãeském sochaﬁství v dobû kolem

jednoho a téhoÏ bozzetta ãi modelletta. Navzdory to-

poloviny 19. století ãasto k vidûní a navíc obdobu ne-

mu, Ïe neznáme pÛvodní celkovou architektonickou

nalézáme ani v samotném díle Roberta Platzera, ani

i sochaﬁskou v˘zdobu praÏského hrobu Jana Hladíka,

v dílech jeho souãasníkÛ. Vezmeme-li v úvahu premisu

mÛÏeme z uvedené skulpturální komparace pﬁedpoklá-

o nezvratné moÏnosti existence nestejnosti, nerovnos-
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památkov˘m radÛm, aby zvony mohly b˘t vãas vyreklamovány. K zachování byly vesmûs navrÏeny zvony do
roku 1700, z ostatních jen ty, které mûly dÛleÏité nápisy, litecké znaãky nebo v˘znamnou plastickou v˘zdobu. Z tohoto dÛvodu mûly b˘t nápisy, litecké znaãky
a plastická v˘zdoba otisknuty, odlity nebo ofotografovány. K poﬁizování papírov˘ch otiskÛ, hlinûn˘ch a sádrov˘ch odlitkÛ byl pﬁipojen struãn˘ návod. Pﬁi pochybnostech bylo moÏné poÏádat o pomoc památkového
5

radu.

Na základû v˘nosu ze 14. prosince 1916 bylo farnostem doporuãeno, aby finanãní náhrady za rekvíro6

vané zvony byly pouÏity k úpisu 6. váleãné pÛjãky. Rekvizice v severní ãásti olomoucké diecéze provádûl
speciální vojensk˘ oddíl z Krakova, v její jiÏní ãásti vojensk˘ oddíl z Vídnû. Olomouc patﬁila do pÛsobnosti
1

oddílu z Krakova. Zvony urãené k rekvizici byly opatﬁeny oznaãením místa svého pÛvodu. Velké zvony, jako
byl napﬁíklad zvon Marie v olomouckém kostele

Vá l e ã n é r e k v i z i c e a s o u ã a s n é
doplÀování zvonÛ v Olomouci
a na Svatém Kopeãku

v˘kazy byly vytvoﬁeny samotn˘mi faráﬁi. Zvony pak byly

sv. Moﬁice, byly rozbíjeny pﬁímo ve vûÏích, men‰í byly

roztﬁídûny do ãtyﬁ kategorií a oznaãeny písmeny. Pís-

z vûÏí dolÛ ãasto shazovány. Po sejmutí byly dopravo-

menem C byly opatﬁeny zvony nepostradatelné, pís-

vány obvykle vlakem na shromaÏdi‰tû zvonÛ, v pﬁípa-

menem D zvony památkovû cenné. Zvony oznaãené

dû Olomouce do Brna. Na základû uplatnûní kritéria

K váleãn˘m rekvizicím zvonÛ docházelo v men‰í mí-

písmeny A a B mûly b˘t vydány pro váleãné úãely. Pﬁed

absolutního stáﬁí byla rozlita vût‰ina mlad‰ích, hmot-

ﬁe jiÏ pﬁed 1. svûtovou válkou. Ze zabaven˘ch zvonÛ

rekvizicí mûly b˘t uchránûny pﬁedev‰ím nejstar‰í zvo-

nûj‰ích zvonÛ, zejména z 19. století, z nichÏ nûkteré

byla odlévána dûla, poté z ukoﬁistûn˘ch dûl znovu zvo-

ny, ulité pﬁed rokem 1600, a ze zvonÛ mlad‰ích ty,

byly mimoﬁádn˘mi díly po stránce akustické, jiné svou

ny. Masové ztráty zvonÛ ale pﬁinesly aÏ obû svûtové

které mûly zvlá‰È kvalitní plastickou v˘zdobu nebo by-

plastickou v˘zdobou.

války, bûhem nichÏ do‰lo k systematick˘m, plo‰n˘m

ly jinak historicky cenné. Rekvírované zvony mûly b˘t

Z dÛvodÛ neustále vzrÛstající váleãné spotﬁeby ba-

a plánovit˘m rekvizicím. Velk˘ poãet zvonÛ tehdy zani-

k dal‰ímu pouÏití vojsku pﬁedávány protokolárnû. Za

revn˘ch kovÛ byla v roce 1917 provedena druhá, je‰tû

kl i na území mûsta Olomouc, tradiãního stﬁediska

shromaÏdi‰tû moravsk˘ch zvonÛ bylo urãeno zemské

mnohem drastiãtûj‰í vlna rekvizicí. Podle závazné

zvonaﬁského ﬁemesla a sídelního místa arcidiecéze.

hlavní mûsto Brno, severní nádraÏí. Na shromaÏdi‰ti

smûrnice o odvádûní zvonÛ k váleãn˘m úãelÛm, která

V roce 1915 byla na olomouckou konzistoﬁ zaslána v˘-

mûl zvony posoudit ustanoven˘ památkov˘ konzervá-

se opírala o souhlas ministerstva války ze dne

zva c. k. ministerstva kultu a vyuãování ze dne 8. bﬁez-

tor diplomovan˘ architekt profesor Hrach. Zvony ze

22. kvûtna 1917, mûly b˘t jednotliv˘m farnostem po-

na 1915, v níÏ bylo konstatováno, Ïe váleãná správa

Slezska mûly své shromaÏdi‰tû v Moravské Ostravû.

nechány vedle zvonÛ mimoﬁádné umûlecké a historic-

potﬁebuje za úãelem poﬁízení vojenské v˘zbroje co nej-

Pﬁi snímání zvonÛ mohlo b˘t uÏito i ﬁezání autogenem,

ké ceny uÏ jen zvony nezbytné k bohosluÏebn˘m a sig-

naléhavûji a nejrychleji kovy, zvlá‰tû mûì, cín, mosaz,

proráÏení kleneb a odstraÀování okenních parapetÛ

nálním úãelÛm a zvony o prÛmûru men‰ím neÏ 25 cm.

které není moÏné dováÏet z ciziny. Proto byl iniciován

vûÏních oken. K stavebním zásahÛm i stavbám le‰ení

Farní úﬁady byly proto znovu poÏádány o vypracování

sbûr barevn˘ch kovÛ a kníÏecí arcibiskupská konzistoﬁ

byla naﬁízena úãast stavebního odborníka.

4

7

podrobného seznamu zvonÛ z celé farnosti. V nich

Dne 9. kvûtna 1916 konzistoﬁ zveﬁejnila Regulae

mûla b˘t pﬁesnû udána velikost, váha, stáﬁí, doslovné

bubnÛ (kotlÛ). MístodrÏitel v Brnû obdrÏel dopisem

pro extradendis ad ursus belicos campanis. Farním

znûní nápisu, jméno zvonaﬁe, znaãka, peãeÈ, umûlec-

ministerstva kultu a vyuãování ze dne 21. kvûtna

úﬁadÛm byly vráceny zaslané v˘kazy zvonÛ. Zvony pro

ká v˘zdoba a hudební v˘znam souzvuku vãetnû udání

1915 sdûlení, Ïe pro pﬁípad dal‰í sbírky kovÛ je

bohosluÏbu nepostradatelné v nich byly oznaãeny pís-

jednotliv˘ch tónÛ. Seznamy mûly b˘t ve tﬁech vyhoto-

u mnoh˘ch kostelÛ vût‰í poãet zvonÛ, z nichÏ nûkteré

menem C, zvony památkové písmenem M. Zvony takto

by bylo moÏné postrádat. MístodrÏitel mûl proto pro-

neoznaãené mûly b˘t vydány vojenské správû. Prove-

stﬁednictvím biskupsk˘ch ordinariátÛ zjistit, kolik zvo-

dení rekvizice zaji‰Èovalo vojenské velitelství prostﬁed-

■ Poznámky

nÛ by mohlo b˘t jednotliv˘mi farnostmi vojenské sprá-

nictvím dÛstojníka, domobraneckého inÏen˘ra nebo

1 Acta Curiae Archiepiscopalis Olomucensis, 1915,

vû bezplatnû poskytnuto. O v˘sledku ‰etﬁení mûl do

vojenského úﬁedníka, kter˘ na místû realizoval doho-

ã. 3209.

15. ãervna vypracovat podrobnou zprávu, v níÏ mûl b˘t

du s majiteli, ﬁe‰ení technick˘ch otázek i sepsání pﬁe-

2 Acta Curiae Archiepiscopalis Olomucensis, 1915, 5,

uveden nejvût‰í prÛmûr kaÏdého pﬁenechaného zvo-

dávacího protokolu. Vojenská správa ruãila za vzniklé

ã. 6098, s. 98–99.

nu. Dne 23. ﬁíjna 1915 bylo prostﬁednictvím konzis-

‰kody, hradila v‰echny v˘lohy a zaji‰Èovala dopravu. Za

3 Acta Curiae Archiepiscopalis Olomucensis, 1915, 11,

toﬁe v arcidiecézi oznámeno, Ïe Vlastenecká sbírka

1 kg zabavené zvonoviny mûla b˘t vyplácena náhrada

ã. 14 187, s. 187.

váleãn˘ch kovÛ pﬁi ministerstvu války je ochotna kou-

4 koruny. Se snímáním zvonÛ se mûlo zaãít ve vût‰ích

4 Acta Curiae Archiepiscopalis Olomucensis, 1917, 7,

pit mûdûné pﬁedmûty v‰eho druhu, bubny, kopule,

lokalitách a tam, kde byly kostely rÛzn˘ch církví, pokud

ã. 8037, s. 60.

stﬁechy a rakve za rekviziãní cenu 2 koruny a 35 halé-

moÏno souãasnû. Jako konzultant byl pro Moravu ur-

5 Additamentum ad Acta Curiae Archiepiscopalis Olomu-

ﬁÛ za kilogram ãisté mûdi. Ústﬁedí sbírky bylo tehdy

ãen profesor Ferdinand Hrach z Památkového úﬁadu

censis, 1916, 7, ã. 8303.

v Brnû a pro Slezsko vrchní stavební rada Leonard See-

6 Acta Curiae Archiepiscopalis Olomucensis, 1917, 6,

V roce 1915 probûhly v Olomouci, podobnû jako jin-

hoff. Podle ustanovení profesora Hracha mûl b˘t kaÏ-

ã. 803760-61.

de, pr vní soupisy v‰ech zvonÛ ve farnostech. Pokyn

d˘ zvon pﬁed koneãn˘m vykázáním zkontrolován a po-

7 BlíÏe L. MLâÁK: Zvony olomouckého okresu, Olomouc

k nim vydal biskupsk˘ ordinariát na základû poÏadav-

rovnán s údaji v˘kazu. Omyly mûly b˘t opraveny a v˘-

1986, s. 97–105; L. MLâÁK, K. MLâÁKOVÁ: Nápisy na

ku brnûnského místodrÏitelství. Zvony byly zapsány do

kaz uloÏen ve farním archivu. Podstatné zmûny

zanikl˘ch olomouck˘ch zvonech, in: Zprávy vlastivûdného

zaslan˘ch ti‰tûn˘ch V˘kazÛ zvonÛ ve farnosti. Nûkteré

a doplÀky mûly b˘t neprodlenû ohlá‰eny jmenovan˘m

muzea v Olomouci, 2000, ã. 280, s. 53–75.

byla vyz˘vána k bezplatnému odevzdávání kostelních
1

2

3

v pátém vídeÀském obvodu, Margaretengürtel ã. 3.
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Obr. 1. Olomouc, kostel sv. Moﬁice, rekvizice zvonu
Panna Marie. (Fotoarchiv autora)
Obr. 2. Brno, jeden z rekvírovan˘ch zvonÛ na shromaÏdi‰ti. (Fotoarchiv NPÚ-ÚP v Brnû)
Obr. 3. Popis zvonu sv. Václav z olomoucké katedrály
z roku 1942.

veních urychlenû zasílány na konzistoﬁ, v pﬁípadû nejasností mûl sporné zvony pﬁímo na místû posoudit urãen˘ znalec. Pro území arcidiecéze jím byl ustanoven
univerzitní profesor dr. Jan Nevûﬁil, pro Slezsko ﬁeditel
Muzea Franti‰ka Josefa v Opavû dr. Edmund Braun.

8

Na základû odporu farností ministerstvo války nakonec své naﬁízení zmírnilo a svolilo, aby tûm kostelÛm,
kde by po rekvizici nemûl zÛstat Ïádn˘ ze zvonÛ, byl
doãasnû ponechán alespoÀ ten nejmen‰í z nich. Re-

2

3

kviziãní komisi mûli tvoﬁit: zástupce politického úﬁadu
I. stolice jako pﬁedseda, podle potﬁeby zástupce finanãního úﬁadu a zástupce vojenského úﬁadu. Pokud

ﬁízení byl pﬁi ministerstvu prÛmyslu, obchodu a Ïivnos-

majitel rekvírovan˘ch zvonÛ odmítal pﬁevzít penûÏitou

tí zﬁízen v˘bor pro bronzové zvony, u okresních úﬁadÛ

Na území velké Olomouce provedl pomûrnû pﬁesn˘

v˘bor y pomocné. Pﬁedsedou pomocného v˘boru pro

popis v‰ech tehdy existujících zvonÛ dr. Robert Sme-

náhradu, byla pﬁíslu‰ná ãástka deponována u soudu.

9

kvizice vesmûs dokonãeny.

Pﬁed koncem války Ïádala olomoucká konzistoﬁ

bronzové zvony mûl b˘t okresní hejtman nebo jeho zá-

tana z olomouckého mûstského muzea. Získané úda-

o zastavení dal‰ích rekvizicí. Nebyla úspû‰ná, musela

stupce. Dva dal‰í ãleny jmenoval okresní hejtman,

je pﬁenesl do jednotného formuláﬁe s okótovan˘m ná-

naopak farnosti upozornit, Ïe zvony podle v˘kazÛ ur-

jednoho na návrh okresní jednoty Ïivnostensk˘ch spo-

kresem zvonu. Pﬁedností rozsáhlé dokumentace jsou

ãené k odevzdání mohou b˘t i nadále zabavovány k vá-

leãenstev, druhého na návrh brnûnského památkové-

opisy nápisÛ, ãásteãn˘ popis plastické v˘zdoby, zá-

ho úﬁadu.

kladní rozmûry a zji‰tûné ladûní. Na zabavené zvony

10

leãn˘m úãelÛm.

Po uzavﬁení míru zbylo na shromaÏ-

di‰tích mnoho rekvírovan˘ch zvonÛ, o jejichÏ vrácení

Podle provádûcí vyhlá‰ky o znaãkování byly zvony

se farnosti zaãaly Ïivû zajímat. Konzistoﬁ jim oznámi-

povûﬁen˘mi zástupci památkové péãe roztﬁídûny do

la, Ïe nemusí o zvony jednotlivû Ïádat, protoÏe podle

ãtyﬁ kategorií, olomoucké Památkov˘m úﬁadem v Br-

■ Poznámky

oznámení dr. Erwina Waisse, podsekretáﬁe v nûmec-

nû. Zvony a hodinové cimbály kategorie A (bez vût‰í

8 Acta Curiae Archiepiscopalis Olomucensis, 1917, 6,

ko-rakouském státním úﬁadû pro vojenství, ze dne

historické hodnoty) byly oznaãeny zelen˘m, kategorie

ã. 9840, s. 66–68.

25. listopadu a 2. prosince 1918 budou zbylé rekvíro-

B (s malou historickou hodnotou) Ïlut˘m a kategorie

9 Additamentum ad Acta Archiepiscopalis Curiae Olomu-

vané zvony, jejichÏ vlastníka lze zjistit, dﬁívûj‰ím maji-

C (historicky, umûlecky a hudebnû cenné) ãer ven˘m

censis, 1917, 8, ã. 9840, s. 73.

telÛm automaticky vráceny. Zvony, u nichÏ nebude zji‰-

pruhem táhnoucím se obvykle pﬁes ãepec na krk. Zvo-

10 Acta Archiepiscopalis Curiae Olomucensis, 1918, 2,

tûní pÛvodu moÏné, budou pak následnû prodány

ny oznaãené písmenem A byly urãeny k okamÏitému

ã. 2650, s. 23.

rozlití, zvony skupiny B tvoﬁily na shromaÏdi‰tích první

11 Acta Archiepiscopalis Curiae Olomucensis, 1919, 1,

Za 2. svûtové války byly rekvizice zahájeny na zá-

spotﬁební rezervu a zvony skupiny C byly urãeny k del-

ã. 23 736, s. 12.

kladû vládního naﬁízení ze dne 26. listopadu 1941

‰ímu skladování na sbûrn˘ch místech. Do kategorie A se

12 Vládní naﬁízení ze dne 26. listopadu 1941 o odevzdá-

automaticky dostaly zvony zhotovené v 19. a 20. sto-

ní zvonÛ ã. 414/1941; Sbírka zákonÛ a naﬁízení Protek-

V ní byly zohlednûny

letí. Zvony zaﬁazené do kategorie D (mimoﬁádnû cen-

torátu âechy a Morava, vydaná 9. prosince 1941, roãník

i zku‰enosti získané bûhem 1. svûtové války. Ode-

né) mûly b˘t pro svou umûleckou, historickou ãi hu-

1941, ãástka 152, s. 1974–1976.

vzdávány mûly b˘t nejen zvony farních a filiálních kos-

dební hodnotu zachovány a ponechány na místû. Kro-

13 Pﬁíloha k obûÏníku ãj. 114254/41.

telÛ, ale také zvony klá‰terní, hﬁbitovní, zámecké, rad-

mû barevného oznaãení bylo na plá‰È krku bar vou

14 V˘nos Zemského úﬁadu v Brnû z 26. prosince 1941,

niãní, ‰kolní i zvony na dal‰ích veﬁejn˘ch budovách.

ãitelnû zapsáno místo a okres, z nûhoÏ byl zvon ode-

ã. 62 957/ III-5.

Podle v˘nosu Zemského úﬁadu v Brnû ze 16. prosince

brán. Na sbûrn˘ch místech v Praze a v Ostravû pak by-

15 Ostravská sbûrna oznaãovala zvony znaãkou P/O

1941 byli majitelé zvonÛ do osmi dnÛ od nabytí úãin-

ly zvony podle ‰ablony oznaãeny znaãkou shromaÏdi‰-

(Protektorat/Ostrau). V létû roku 1942 byla pﬁemístûna

nosti vládního naﬁízení povinni oznámit okresnímu

tû a poﬁadov˘m ãíslem.

úﬁadu, zda mají zvony, které podle pokynÛ minister-

vyfotografována, u nûkter˘ch byly poﬁízeny opisy nápi-

stva prÛmyslu, obchodu a Ïivností podléhají povinnos-

sÛ a odlitky plastické v˘zdoby.

11

zvonaﬁsk˘m dílnám k dal‰ímu pouÏití.

o odevzdávání zvonÛ.

12

Ke zpÛsobu rekvizicí vy‰la

speciální provádûcí vyhlá‰ka.

14

ti odevzdání.

13

Souãasnû bylo naﬁízeno vyplnit trojmo

15

16

Vût‰ina zvonÛ byla

do Prahy, do novû zﬁízené centrální protektorátní sbûrny.
16 Poãetnou sbírku odlitkÛ poﬁídil napﬁíklad Vojtûch Pro-

V moravské ãásti pro-

cházka na Vy‰kovsku, viz V. PROCHÁZKA: Soupis zvonÛ

tektorátu dokumentaci provádûl brnûnsk˘ památkov˘

na Vy‰kovsku, in: Vojtûch Procházka, Muzeum Vy‰kov-

17

ohla‰ovací listy zvonÛ, Meldebogen für Bronzegloc-

úﬁad pod vedením dr. Karla Kühna.

ken, zaslané okresním úﬁadem, a to do osmi dnÛ po

dûní zvonÛ do kategorií mûlo b˘t dokonãeno uÏ do

jejich obdrÏení. Vyplnûné Ohla‰ovací listy pro bronzo-

15. února 1942.

vé zvony byly uloÏeny na farách, v archivu brnûnského

farnostech proto probíhaly za zvlá‰È obtíÏn˘ch zimních

památkového úﬁadu a ve spisech okresních úﬁadÛ.

podmínek, kdy se muselo ãasto opakovat zhotovování

18 Podrobnû popisuje rekvizice R. LUNGA: PrÛbûh a re-

Obsahovaly údaje o prÛmûru vûnce, v˘‰ce, ladûní, ro-

sádrov˘ch odlitkÛ v˘zdoby, nebo na nû z dÛvodu mrazu

kvizice zvonÛ âesk˘ch zemí za druhé svûtové války. RÛz-

ku ulití, jménu zvonaﬁe, nápisu, pouÏití, údaje, proã

rezignovat.

byl zvon ponechán ve farnosti pﬁi rekvizicích za 1. svû-

v‰ech chyb a nedostatkÛ pﬁíslu‰né okresní úﬁady nebo

Kanceláﬁ pro obûti nacismu, Praha 2003, s. 124–131.

tové války, a zaﬁazení do kategorie, doplnûné obvykle

magistráty. Ty také po rekvizici vystavovaly trojmo stvr-

19 Vojtûch PROCHÁZKA: Zprávy muzea Vy‰kovska, 1970,

razítky na památkovém úﬁadû. K podpoﬁe vládního na-

zenky na odebrané zvony. Do konce roku 1942 byly re-

ã. 83, s. 46.

18

19

Koneãné roztﬁí-

PrÛzkum a dokumentace zvonÛ ve

Ohla‰ovací listy získaly po odstranûní

ska, 1970, s. 19–45.
17 Písemná dokumentace je uloÏena v pozÛstalosti
dr. Kühna a negativy ve fotoarchivu Národního památkového ústavu, územního pracovi‰tû v Brnû.

né podoby nucené práce ve studiích a dokumentech,
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Obr. 4. Formuláﬁ seznamu zvonÛ ve farnosti.
Obr. 5. Olomouc, nádvoﬁí Arcidiecézního muzea, pﬁíprava nov˘ch zvonÛ pro katedrálu sv. Václava. (Foto Zdenûk
Sodoma)

2008 byly u firmy Rudolf Perner v Pasovû ulity zvony
Panna Marie Host˘nská a Jan Pavel II. První má hmotnost 4805 kg, prÛmûr 188 cm a ladûní „gis0“, druh˘
má hmotnost 1286 kg, prÛmûr 122 cm a ladûní „e1“.
Po pﬁevezení z Pasova byly zvony od 10. záﬁí 2008 vystaveny na nádvoﬁí Arcidiecézního muzea, kde byly také arcibiskupem Janem Graubnerem 28. záﬁí 2008
posvûceny. Autorem jejich bohaté plastické v˘zdoby je
4

sochaﬁ Otmar Oliva z Velehradu. Aby byl soubor zvonÛ
srovnateln˘ s evropsk˘mi katedrálami, je plánováno
jeho doplnûní je‰tû tﬁemi dal‰ími zvony ladûní „cis1“,

byla majiteli vydána stvrzenka Empfangsbescheini-

zab˘vající se i v˘robou hasiãsk˘ch stﬁíkaãek, odlila

gung s udáním jejich hmotností. Po válce za nû mûla

svÛj tisící zvon.

b˘t poskytnuta náhrada ve zvonovinû nebo v penûzích.

byly v katedrále posvûceny 30. bﬁezna 1828. Dal‰í tﬁi

V hlavním farním olomouckém kostele sv. Moﬁice

Olomoucké rekvírované zvony pﬁevzal olomouck˘ ma-

zvony, sv. Bedﬁich, sv. Jan Nepomuck˘ a sv. Cyril a Me-

bylo v roce 1915 pût zvonÛ. Tﬁi z nich ulil olomouck˘

gistrát 15. ãervna 1942. Byly odvezeny do Prahy a od-

28

Seltenhoferovy zvony pro Olomouc

„fis1“ a „gis1“.

todûj, pocházely z roku 1887. Na objednávku iniciáto-

zvonaﬁ Jiﬁí Franti‰ek Reimer (asi 1667–1726). Jsou to

Po obou re-

ra novogotické pﬁestavby katedrály kardinála Bedﬁicha

sv. Havel z roku 1710 o hmotnosti 18 centn˘ﬁÛ a 10

kvizicích se nûkteré nerozlité zvony vrátily ze

z Fürstenberka je ulil zvonaﬁ Petr Hilzer (1847–1907)

liber, sv. Václav o hmotnosti 11 centn˘ﬁÛ a 93 liber

shromaÏdi‰È a byly buì vráceny pÛvodním farnostem,

z VídeÀského Nového Mûsta. Dva zb˘vající zvony po-

a sv. Moﬁic o hmotnosti 34 centn˘ﬁÛ a 95 liber. Nej-

nebo poskytnuty náhradou jin˘m. V Praze na Maninách

cházely z let 1756 a 1818. V roce 1916 byly rekvíro-

vût‰í, ãtvrt˘ zvon Panna Marie o hmotnosti 133 cent-

zÛstalo také nûkolik zvonÛ kategorie B a C z okresu

vány Seltenhoferovy zvony Panna Marie a sv. Josef

n˘ﬁÛ a 44 liber byl v roce 1888 pﬁelit Petrem Hilzerem

o prÛmûru 194 cm a hmotnosti 75 centn˘ﬁÛ (4050 kg)

(1847–1907) z VídeÀského Nového Mûsta. Byl dru-

Arcibiskupská konzistoﬁ publikovala ve svém perio-

a sv. Kordula a sv. Pavlína o hmotnosti 930 kg. Spolu

h˘m nejvût‰ím zvonem na Moravû a podle pamûtníkÛ

diku Acta Archiepiscopalis curiae olomucensis pokyny

s nimi byly odebrány i zvony sv. Jáchym a sv. Anna, uli-

k odevzdávání zvonÛ 19. ledna 1942. V pr vní ãásti

té v roce 1756 olomouck˘m zvonaﬁem Melchiorem

jsou uvedeny v‰eobecné rekviziãní podmínky vãetnû

Schwanem (?–1757) o prÛmûru 50 cm, a sv. Anna

■ Poznámky

tﬁídûní a oznaãování zvonÛ a ãasové posloupnosti jed-

z roku 1818 od brnûnského zvonaﬁe Klementa Ste-

20 Informace Antonína Schindlera.

notliv˘ch úkonÛ od 9. prosince 1941 do 20. dubna

chera (1759–1834) o prÛmûru 46 cm. Zvon sv. Anna

21 Zvony uvádí dobov˘ v˘stﬁiÏek blíÏe neoznaãeného

1942. Ve druhé ãásti jsou publikovány podrobné me-

pÛvodnû pocházel z roku 1718, Stecherovo pﬁelití

ãlánku Hanácké zvony pﬁichystány k návratu, OStA Olo-

todické smûrnice Památkového úﬁadu v Brnû pro vypl-

o sto let pozdûji dokládá jeho kvitance z 10. bﬁezna

mouc, fara Majetín.

Àování zaslaného formuláﬁe, popisu a slohové anal˘zy

1818.

zvonÛ, poﬁizování fotografické dokumentace a zhotovo-

dva Seltenhoferovy a tﬁi Hilzerovy zvony z let 1827

s. 23–28.

a 1887, které uÏ nebyly pﬁed 2. svûtovou válkou dal-

23 Acta Archiepiscopalis Curiae Olomucensis, 1942, 5,

20

tud lodí po Vltavû a Labi do Hamburku.

21

Olomouc, Ïádn˘ ale pﬁímo z Olomouce.

22

vání odlitkÛ a otiskÛ nápisÛ a plastické v˘zdoby.

Poz-

dûji byly k tûmto zásadním pokynÛm publikovány drobné zmûny a doplÀky.

23

29

Po první váleãné rekvizici zÛstaly v katedrále

‰ími zvony doplnûny.

30

Za 2. svûtové války byly z ka-

22 Acta Archiepiscopalis Curiae Olomucensis, 1942, 2,

s. 72–73.

V roce 1946 poÏádala

tedrály odebrány dva Hilzerovy zvony z roku 1887,

24 Podrobnû popisuje situaci po skonãení války a repatria-

olomoucká arcibiskupská kurie v rámci celostátního

sv. Jan Kﬁtitel („c“, 560 kg) a sv. Cyril a Metodûj („d“,

ci rekvírovan˘ch zvonÛ S. KONEâN¯: Zvony v Poliãce a na

pátrání po rekvírovan˘ch zvonech farnosti o zaslání se-

287 kg). Po této druhé váleãné rekvizici zÛstaly v ka-

Poliãsku, Poliãka 1999, s. 22–24.
25 Acta Archiepiscopalis Curiae Olomucensis, 1946, 9,

moÏno podrobné údaje o hmotnosti, rozmûrech a roce

tedrále aÏ do souãasné obnovy dva Seltenhoferovy
zvony: sv. Václav o prÛmûru 242 cm, ladûní „e0+3“

ulití, jméno zvonaﬁe, rekviziãní kategorii, sbûrnu, do níÏ

a hmotnosti 200 centn˘ﬁÛ, coÏ je cca 11 200 kg, kte-

26 Acta Archiepiscopalis Curiae Olomucensis, 1948, 8,

byly odvezeny, a pﬁípadnû i místo, kde se nyní naléza-

s. 93.

V roce 1948 byly farnosti konzistoﬁí vyzvány k vy-

r ˘ je nejvût‰ím zvonem na Moravû, sv. Petr a Pavel
o prÛmûru 152 cm, ladûní „h0+12“ a hmotnosti cca

plnûní formuláﬁe se soupisem v‰ech sv˘ch dochova-

2168 kg; kromû nich je‰tû HilzerÛv sv. Jan Nepomuc-

soupisÛ a seznamÛ, které se staly podkladem dvou pra-

n˘ch zvonÛ. Jeden stejnopis byl uloÏen ve farním

k˘ („g“, 120 kg). Zvony sv. Václav a sv. Petr a Pavel

cí, z nichÏ ãerpáme: L. MLâÁK: Zvony olomouckého okre-

jsou zavû‰eny ve velké vûÏi, zvon sv. Jan Nepomuck˘

su, Olomouc 1986, a L. MLâÁK, K. MLâÁKOVÁ: Nápisy

v pravé vûÏi na prÛãelí.

na zanikl˘ch olomouck˘ch zvonech, in: Zprávy vlastivûd-

znamu zabaven˘ch zvonÛ.

25

jí.

24

Mûly obsahovat pokud

26

archivu, dva byly pﬁedány na konzistoﬁ.

Z olomouck˘ch kostelÛ stojících na území nûkdej‰ího hrazeného mûsta bylo za 1. svûtové války rekvíro-

Jako první byla pro katedrálu v roce 1985 poﬁízena
31

s. 93.

27 Údaje o zvonech jsou pﬁevzaty z jednotliv˘ch v˘kazÛ,

ného muzea v Olomouci, ã. 280.

váno 17 zvonÛ, z ostatních ãástí Olomouce dal‰ích 14

zvonkohra, navrÏená Antonínem Schindlerem.

Tvoﬁí

28 Medaili vydanou k této pﬁíleÏitosti, uloÏenou v Histo-

zvonÛ. V katedrále sv. Václava bylo v roce 1915 cel-

ji 15 zvonÛ o celkové hmotnosti 1276 kg. Hmotnost

rickém muzeu v Budape‰ti, reprodukuje P. PATAY: Alte

âtyﬁi ulil po obnovû poÏárem zniãené-

nejvût‰ího ãiní 220, nejmen‰ího 20 kg. Ulila je Marie

Glocken in Ungarn, Budapest 1977, obr. 46–47.

ho prÛãelí katedrály v roce 1827 ve Vídni z popudu ar-

Tomá‰ková-Dytrychová z Brodku u Pﬁerova. Mají jmé-

29 ZAO-Olomouc, AO, inv. ã. 906, karton 269, sig. A 21

cibiskupa Rudolfa Jana zvonaﬁ Franz Seltenhofer.

na: Marie, Josef, Cyril a Metodûj, Gorazd, Kliment, Sá-

/1–2.

Nebyl ale vídeÀsk˘m zvonaﬁem, jak b˘vá obvykle v lite-

va, Naum, Angelár, Jan Sarkander, Krist˘n, Ludmila,

30 J. VYVLEâKA: Zvony na Dómû v Olomouci, in: Mojmí-

ratuﬁe uvádûno, n˘brÏ pÛsobil v uherské ·oproni. Fir-

AneÏka, Zdislava, Jindﬁich Zdík, Stojan a Andûlé stráÏ-

rova ﬁí‰e, 1940, s. 51–54.

mu zaloÏil v roce 1816, po roce 1845 pokraãoval v je-

ní. TéhoÏ roku byl v Brodku ulit zvon sv. Cyril a Metodûj

31 Údaje o nov˘ch zvonech jsou pﬁevzaty z jednotliv˘ch

ho díle syn a potom i dva vnuci. V roce 1894 firma,

o hmotnosti 220 kg a ladûní „d“. Dne 18. ãervence

farností a periodického tisku.

kem 9 zvonÛ.

48
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údajnû sly‰iteln˘ aÏ do vzdálenosti 20 km.

32

Pát˘

sv˘m koneãn˘m umístûním v kostele zavû‰eny v pro-

zvon, sv. Jan Kﬁtitel z roku 1783, o hmotnosti 1 cent-

vizorní dﬁevûné stolici na olomouckém Horním námûs-

n˘ﬁ, byl dílem olomouckého zvonaﬁe Wolfganga Strauba (1730–1784). V‰echny byly 8. a 9. záﬁí 1916 zrek-

tí. V roce 2007 byly poﬁízeny zvony sv. Jan Sarkander
(620 kg, „gis1“) a sv. Zdislava (850 kg, „fis1“). První,

vírovány. Z velkého zvonu Marie, rozbitého uÏ ve vûÏi,

posvûcen˘ 30. záﬁí 2007, je darem europoslance Ja-

se v olomouckém muzeu dochoval 40 kg tûÏk˘ reliéf

na Bﬁeziny, druh˘, posvûcen˘ 24. prosince 2007, byl

titulární svûtice.

33

Náhradou za odebrané zvony bylo

v roce 1925 dodáno ‰est zvonÛ vyroben˘ch Richardem

ulit nákladem obãanÛ mûsta. V roce 2008 k nim pﬁibyl
zvon sv. Michael (1920 kg, prÛmûr 146 cm, „D1“), po-

Heroldem z Chomutova (1877–1945). Nejvût‰í, Panna

svûcen˘ 5. ﬁíjna 2008. Autory jeho umûlecké v˘zdoby

Marie, mûl hmotnost 6758 kg, prÛmûr vûnce 216 cm

jsou sochaﬁi Vûra Konãarová, Radim Hanke a Vojtûch

a ladûní „Fis“. Sv. Moﬁic váÏil 1867 kg, prÛmûr vûnce mûl

Anderle. V‰echny tﬁi zvony ulila Laeticie Vránová-Dytry-

149 cm a ladûní „Cis“; byl darován Stavebním spolkem

chová z Brodku u Pﬁerova. âtvr t˘ plánovan˘ zvon

svatomoﬁick˘m. Sv. Václav, 1138 kg, prÛmûr 124 cm, la-

(2500 kg, ladûní „C“) bude Panna Maria. Obnoven˘

dûní „E“, byl poﬁízen nákladem arcibiskupa Leopolda Pre-

zvonov˘ soubor by mûl pak znovu znít nad sv˘m oko-

ãana a sv. Josef, 781 kg, prÛmûr 109 cm, „fis“, byl da-

lím v melodii Salve Regina.

rem probo‰ta Josefa Tittela. Po rekvizici provedené za

V kostele sv. Kateﬁiny byly odebrány zvony z roku

2. svûtové války se dochoval pouze poslední z nich, sank-

1836 (154 kg, prÛmûr 65 cm) a 1853 (78 kg, prÛmûr

34

tusník o prÛmûru 42 cm a hmotnosti 80 kg.

Ne‰etrné

37

5

ther (496 kg, prÛmûr 95 cm, „Gis1“) a Gustav Adolf
(314 kg, prÛmûr 82 cm, „H1“). Kostel, podle cihelné
fasády ve mûstû oznaãovan˘ jako ãerven˘, uÏ zÛstal
po válce bez zvonÛ.

Nahradily je roku 1923 zvon sv. Josef (prÛ-

Velké rekviziãní ztráty utrpûly za obou válek i kostely

shození velkého zvonu tehdy prorazilo klenbu v pﬁízemí

mûr 50 cm, „g’“ ) a 1936 sv. Kateﬁina (prÛmûr 42 cm,

v pﬁedmûstsk˘ch ãástech Olomouce vãetnû poutního

vûÏe. Vznikl˘ otvor je zde dodnes patrn˘.

52 cm).

„hes’“), oba od Rudolfa Manou‰ka. Ty se staly opût

kostela na Svatém Kopeãku. V kostele sv. ·tûpána na

Nové svatomoﬁické zvony dal v roce 1985 poﬁídit

obûtí následné váleãné rekvizice. Ze ãtyﬁ zvonÛ ulit˘ch

Hradisku u Olomouce byl v roce 1916 rekvírován zvon

tehdej‰í probo‰t Bohumil Nerychel. Pannu Marii Králov-

roku 1732 pro kostel Panny Marie SnûÏné olomouc-

ulit˘ v roce 1878 (110 kg, prÛmûr 61 cm). Byl nahrazen

nu míru (1165 kg, „E“), sv. Cyrila a Metodûje (850 kg,

k˘m zvonaﬁem Olausem Obergem (1692–1746) za

zvonem sv. ·tûpán o prÛmûru 63 cm, ladûní „es“, vyro-

„Fis“), sv. Josefa (490 kg, „a“) a sv. Moﬁice (305 kg,
„c2“) ulila zvonaﬁská dílna Laeticie Dytrychové v Brod-

6955 zlat˘ch zbyla jen polovina. Zvon Panna Marie

ben˘m zvonaﬁskou dílnou Rudolfa Manou‰ka. Zvon visí

o hmotnosti 30 centn˘ﬁÛ a sv. Ignác o hmotnosti

ve vûÏi spoleãnû se zvonem sv. Leonard a sv. Donát od

ku u Pﬁerova. Na svátek patrona kostela sv. Moﬁice

15 centn˘ﬁÛ byly zrekvírovány ve druhé rekviziãní vlnû

Olause Oberga (1736, prÛmûr 56 cm, ladûní „f“), do-

22. záﬁí 1985 byly zvony biskupem Josefem Vranou

10. bﬁezna 1917.

ZÛstaly zvony sv. Donát a sv. Jan

dnes. Ve farním kostele sv. Cyrila a Metodûje v Hejãínû,

posvûceny, 28. záﬁí téhoÏ roku vyzdviÏeny na pravou

Nepomuck˘. V kostele byl pod hromadou uhlí pﬁes

postaveném biskupem Leopoldem Preãanem v letech

kostelní vûÏ a 1. ﬁíjna 1985 zavû‰eny do zvonové sto-

2. svûtovou válku ukr ˘ván zvon Pavla Reimera

1929–1932, byla v roce 1931 instalována tehdy nejvût-

lice a upraveny na automatické zvonûní. Umûleckou

(1630–1695) z roku 1692. Po válce byl pﬁenesen do

‰í ãeská zvonkohra, kterou odlil Rudolf Manou‰ek. Spo-

v˘zdobu zvonÛ, poﬁízen˘ch za 700 000 Kã, navrhl so-

vûÏe kostela sv. Moﬁice. Dnes je sejmut˘ a slouÏí pﬁi

lu s umíráãkem ji tvoﬁilo deset zvonÛ o celkové hmot-

35

chaﬁ Otmar Oliva z Velehradu.

38

39

pozdvihování.

Z dominikánského klá‰terního kostela

V kostele sv. Michala, kter˘ se stal po zru‰ení do-

Neposkvrnûného Poãetí Panny Marie byl odevzdán je-

nosti 8 tun. Nejvût‰í, sv. Cyril a Metodûj, mûl hmotnost
2183 kg, prÛmûr 151 cm a ladûní „des1“. Panna Marie

minikánského ﬁádu od roku 1784 kostelem farním,

den ze dvou zvonÛ o hmotnosti 98 kg. Zachován zÛstal

mûla hmotnost 1444 kg, prÛmûr 133 cm, ladûní „es1“;

bylo v roce 1915 ‰est zvonÛ: sv. Barbora o hmotnosti
9 centn˘ﬁÛ, ulitá Wolfgangem Straubem (1793–1876)

zvon Olause Oberga Panna Marie o hmotnosti 322 liber, ladûní „g1“. Odebran˘ zvon nahradil sv. Dominik

sv. Leopold hmotnost 995 kg, prÛmûr 117 cm, ladûní
„f1“; sv. Vojtûch, 888 kg, prÛmûr 113 cm, ladûní „ges1“;

v roce 1870, sv. Florián o hmotnosti 330 kg a Panna

z roku 1927 o hmotnosti 120 kg, ladûní „f“, z dílny Ru-

Marie o hmotnosti 2315 kg, oba ulité roku 1857 olo-

dolfa Manou‰ka. Oba byly za 2. svûtové války rekvírová-

sv. Václav 647 kg, prÛmûr 101 cm, ladûní „as1“; sv. Josef 525 kg, prÛmûr 95 cm, ladûní „hes1“; sv. Hedvika

mouck˘m zvonaﬁem Franti‰kem Leopoldem Stankem

ny, ObergÛv zvon se ale vrátil zpût a byl v roce 2004

(1800–1873), sv. Michael z roku 1830, umíráãek
o prÛmûru 44 cm z roku 1847 („a1“) od téhoÏ zvona-

v rámci revitalizace klá‰tera opût uveden do provozu.
Z kaple muãedníka sv. Jana Sarkandera byl za

ká 279 kg, prÛmûr 76 cm, ladûní „es1“. Umíráãek mûl

ﬁe a zvon Wolfganga Strauba (1730–1784) z roku

1. svûtové války odevzdán zvon bl. Jan Sarkander

1782 o hmotnosti 18 centn˘ﬁÛ, posvûcen˘ ke cti Pan-

(57 kg) ulit˘ olomouck˘m zvonaﬁem Jiﬁím Franti‰kem

nejmen‰í hmotnost, 101 kg, prÛmûr 54 cm a ladûní
„a1“. Celá zvonkohra byla v roce 1942 zrekvírována.

ny Marie, sv. Vavﬁince a sv. Jana Nepomuckého. Po re-

Reimerem (asi 1667–1726), poﬁízen˘ pﬁiãinûním rad-

Ve farním kostele Panny Marie v Hodolanech byly v ro-

kvizici zÛstal v kostele pouze umíráãek z roku 1847,

ního Vincence Kirmreitha. Mûl hmotnost 50 liber. Na-

dnes zavû‰en˘ v lucernû vûÏe. V roce 1920 byl dopl-

hradil ho roku 1920 zvon od Rudolfa Manou‰ka

nûn sanktusníkem ulit˘m brnûnsk˘m zvonaﬁem Rudol-

(1881– 1951) z Brna (31 kg, ladûní „f“), odebran˘ za

■ Poznámky

fem Manou‰kem (1881–1951). Má dolní prÛmûr
43 cm, hmotnost 48 kg a ladûní „a2“. Roku 1926 byl

2. svûtové války. Z kaple v Pöttingeu, Ústavu pro vzdû-

32 Pﬁi jeho rozeznûní pr˘ v nedaleké restauraci u Nord-

lávání dívek, byl za 2. svûtové války zrekvírován zvon

mährera poskakovaly talíﬁe na stole tak, Ïe se musela

tento zvonov˘ soubor roz‰íﬁen o ãtyﬁi nové velké zvony

ulit˘ v roce 1895 praÏsk˘m zvonaﬁem Arno‰tem Die-

podávat polévka vÏdy aÏ po zvonûní. Sdûlení Antonína

ulité firmou Buﬁil a Riss z Kuklen u Hradce Králové.

poldem (1861–1917). Z kapucínského kostela Zvû-

Schindlera.

Zvon Panna Marie o hmotnosti 2715 kg mûl ladûní
„h“, sv. Michael 1300 kg, ladûní „dis1“, sv. Florián

stování Panny Marie byl za 1. svûtové války odevzdán

33 V mûstském muzeu byl fragment s reliéfem uloÏen

zvon z roku 1906 od Emila Webera z Brna a za 2. svû-

pod inv. ã. 1791.

775 kg, ladûní „fis1“ a sv. Barbora 496 kg, ladûní
„gis1“. V‰echny tyto ãtyﬁi zvony, sladûné do chorálu

tové války zvon sv. Franti‰ek od Rudolfa Manou‰ka

34 Glockenausweis, ZAO-Olomouc, ACO, karton 4740.

z roku 1918 („hes“), kter ˘ ho nahradil. Zbyl pouze

35 Informace Antonína Schindlera.

Salve Regina, svûcené 3. ﬁíjna 1926, se staly obûtí

ocelolitinov˘ sanktusník ulit˘ po válce v Brnû firmou

36 Glockenausweis, ZAO-Olomouc, ACO, kar ton 4740,

Kovolit. Z nûmeckého evangelického kostela byly opa-

ZAO-Olomouc, PozÛstalost dr. Nevûﬁila, inv. ã. 97–99.

V letech 2007–2008 byly do kostela postupnû po-

kovanû zrekvírovány v‰echny zvony. V roce 1942 to

37 Glockenausweis, ZAO-Olomouc, ACO, karton 4740.

ﬁízeny tﬁi zvony vyrobené v Brodku u Pﬁerova. Zvony,

byly tﬁi zvony ulité v roce 1926 Oktaviánem Winterem

38 J. VYVLEâKA: Pﬁíspûvky k dûjinám kostela Panny Ma-

poﬁízené nákladem dobrodincÛ, z nichÏ nej‰tûdﬁej‰í

z Broumova: Spasitel (1661 kg, prÛmûr 128 cm,
Lu„E1“),

rie SnûÏné, Olomouc 1917, s. 79–80.

36

druhé váleãné rekvizice.

získali právo uvedení sv˘ch jmen v nápisech, byly pﬁed

418 kg, prÛmûr 89 cm, ladûní „c1“; bl. Jan Sarkander
343 kg, prÛmûr 83 cm, ladûní „des1“ a bl. AneÏka âes-

39 Sdûlení Antonína Schindlera.
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Obr. 6. Olomouc, katedrála sv. Václava, doprava zvonu
do velké vûÏe. (Foto Zdenûk Sodoma)
Obr. 7. Olomouc, katedrála sv. Václava, doprava men‰ího
zvonu do vûÏe na prÛãelí. (Foto Zdenûk Sodoma)
Obr. 8. Olomouc, katedrála sv. Václava, men‰í zvon
v oknû vûÏe na prÛãelí. (Foto Zdenûk Sodoma)
ce 1907 poﬁízeny ãtyﬁi zvony ulité praÏsk˘m zvonaﬁem
Arno‰tem Diepoldem: Panna Marie, sv. Florián, sv. Cyril

8

40

1881–1910); 1734 (prÛmûr 51 cm, Jan Antonín Behr

Slavonína, Nemilan a Nedvûzí a nûmeck˘ch rodákÛ.

z Olomouce, 1667–1746); 1520 (prÛmûr 44 cm, Martin

V ãeskomoravském kostele v âernovíﬁe byly za 1. svûto-

Ilenfeld, ?–1540) z Olomouce a 1905 (prÛmûr 67 cm,

vé války zabaveny dva zvony z roku 1840, o hmotnosti

Theodor Hora z Olomouce, 1842–1921). Rekvírovan˘

36 a 15 kg. V roce 1939 byly nahrazeny ocelolitinov˘mi

GoessnerÛv a HorÛv zvon byl nahrazen v roce 1924 zvo-

zvony z Vítkovick˘ch Ïelezáren s ladûním „C“ a „a“.

nem Panna Marie Pomocnice Oktaviána Wintera z Brou-

Ve vûÏích poutního kostela na Svatém Kopeãku

mova (221 kg, prÛmûr 68 cm, „D“) a zvonem sv. Anna Ri-

u Olomouce bylo v roce 1915 zavû‰eno pût zvonÛ

charda Herolda z Chomutova (363 kg, prÛmûr 85 cm,
„B1“). Oba se staly obûtí rekvizice v roce 1942.

a dva hodinové cimbály. âtyﬁi zvony ulil v roce 1689 ví-

a Metodûj a sanktusník. S v˘jimkou sv. Cyrila a Metodûje (100 kg, prÛmûr 57 cm, „Es2“), rekvírovaného v roce

Ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba na Nov˘ch Sa-

deÀsk˘ zvonaﬁ Joachim Gross: sv. Josef (1300 kg, prÛmûr 129 cm, „es1“), sv. Jáchym (prÛmûr 108 cm,

dech byly v roce 1915 také ãtyﬁi zvony. Sv. BlaÏej po-

„G“), sv. Anna (380 kg, prÛmûr 87 cm, „hes1“) a Jmé-

1942, byly odevzdány za 1. svûtové války. V roce 1923

cházel ze zaniklého olomouckého kostela stejného za-

no JeÏí‰ (75 liber). Zvon Pannu Marii (2450 kg, prÛ-

byly poﬁízeny dva nové zvony od Richarda Herolda

svûcení. Ulil ho v roce 1547 olomouck˘ zvonaﬁ Franz

mûr 180 cm) ulil v roce 1714 Jiﬁí Franti‰ek Reimer. Je-

(1877–1945) z Chomutova: Panna Marie (416 kg, prÛmûr 93 cm, „A1“) a sv. Florián (202 kg, prÛmûr 70 cm,

Ilenfeld (?–1566). Zvon (784 kg, prÛmûr 120 cm, „e“)

ho dílem byly také oba hodinové cimbály z roku 1715.

byl pro kostel zakoupen v roce 1785. Díky svému stáﬁí

V roce 1917 byl odevzdán GrossÛv zvon Jméno JeÏí‰.

„d2“). Z nich zbyl pouze sv. Florián, k nûmuÏ uÏ po roce

i mimoﬁádné figurální a ornamentální v˘zdobû pﬁestál

V roce 1942 byly rekvírovány oba Reimerovy hodinové

1945 nebyly nové zvony poﬁizovány. Ve farním kostele

obû rekvizice. Tﬁi dal‰í zvony pocházely z dílny olomouc-

cimbály.

sv. Urbana v Holici byly v roce 1915 ãtyﬁi zvony z roku

ké zvonaﬁské rodiny StraubÛ: sv. Josef a sv. Barbora

zpût. Pﬁi dûlostﬁeleckém ostﬁelování vûÏe byl v‰ak

1888 od firmy Adalbert Hiller, vdova a syn: velk˘

(1774, prÛmûr 48 cm), sv. Filip a Jakub (1835, prÛmûr

6. kvûtna 1945 zniãen zvon Jáchym. Rekvizicím unikl

(1230 kg, prÛmûr 130 cm, „fis“), stﬁední (410 kg, prÛ-

85 cm) a sv. KﬁíÏ (1833, prÛmûr 32cm, „f“). První dva

také zvon sv. ·tûpán z roku 1672, pﬁipsan˘ Pavlu Rei-

mûr 90 cm, „gis“), mal˘ (210 kg, prÛmûr 70 cm, „ais“)

z nich byly v roce 1942 zrekvírovány. V roce 1918 byl

merovi.

a sanktusník sv. Luká‰ (90 kg, prÛmûr 25 cm, „cis“).

náhradou poﬁízen zvon Marie od Oktaviána Wintera

12. kvûtna 2006 v pasovské zvonaﬁské dílnû Rudolfa

Velk˘ a stﬁední byly rekvírovány v roce 1916, mal˘ v roce

z Broumova a v roce 1925 dva zvony ulité Richardem

Pernera. Dne 20. srpna téhoÏ roku je poÏehnal stra-

1917. Ve Chvalkovicích bylo podle v˘kazÛ zvonÛ pﬁed re-

Heroldem z Chomutova: sv. Filip a Jakub (prÛmûr

hovsk˘ opat P. Michael Pojezdn˘ Opraem. Panna Ma-

kvizicemi pût zvonÛ. Velk˘, sv. Vavﬁinec (410 kg, prÛmûr

80 cm, „H“) a Panna Marie (prÛmûr 71 cm, „F“). Oba

90 cm), ulil v roce 1697 Jiﬁí Franti‰ek Reimer, stﬁední

Heroldovy zvony byly v roce 1942 rekvírovány. Po roce

rie, poﬁízená ze sbírky farníkÛ a poutníkÛ, má hmotnost 816 kg, prÛmûr 107 cm a ladûní „ges1“.

(287 kg, prÛmûr 86 cm) v roce 1876 Wolfgang Straub

1945 uÏ nebyl soubor novosadsk˘ch zvonÛ doplÀován.

Sv. Jáchym, dar ãlenÛ Matice svatokopecké, má hmot-

(1793–1876), sanktusník (15 kg, prÛmûr 30 cm) a umí-

Z kaple arcibiskupského sirotãince v Nov˘ch Sadech byl

nost 606 kg, prÛmûr 96 cm a ladûní „as1“. Plastickou

ráãek (15 kg, prÛmûr 30 cm) v roce 1870 t˘Ï zvonaﬁ. Ma-

v roce 1942 sejmut zvon sv. Josef, ulit˘ v roce 1900

v˘zdobu obou zvonÛ provedl akad. soch. René Tikal.

l˘ zvon (120 kg, prÛmûr 60 cm) pocházel z roku 1711. Za

Franzem Goessnerem z Vídnû (prÛmûr 41 cm, „d“).

Na vûÏ byly vytaÏeny 21. srpna 2006.

41

42

Nebyly na‰tûstí rozlity a po válce se vrátily

Dva nové svatokopecké zvony byly odlity

tﬁi rekvírované ulila nové zvony v roce 1924 a 1927 firma

Ve farním kostele sv. Ondﬁeje ve Slavonínû bylo v ro-

Buﬁil a Riss z Kuklen: sv. Ferdinand (prÛmûr 71 cm, „c“),

ce 1915 vykázáno pût zvonÛ: velk˘ od Wolfganga

sv. Florián (prÛmûr 37 cm, „h“) a sv. Barbora (prÛmûr

Strauba z roku 1746 (478 kg, prÛmûr 92 cm), stﬁední

80 cm, „Hes“). V roce 1942 byl spolu s nimi odevzdán

z roku 1817 (252 kg, prÛmûr 79 cm), mal˘ z roku

■ Poznámky

i zvon Wolfganga Strauba z roku 1870 (prÛmûr 32 cm,

1886 (112 kg, prÛmûr 67 cm), sanktusník (33 kg)

40 Zvonaﬁská dílna Josefa Tkadlece v Halenkovû byla za-

„es“). Rekvizice pﬁeÏil ReimerÛv zvon z roku 1697, kter˘

a umíráãek sv. Josef a sv. Barbora z roku 1755 (23 kg,

loÏena v 60. letech 20. století Josefem Tkadlecem star-

byl v roce 1982 doplnûn zvonem Josef Laeticie Dytrycho-

prÛmûr 32 cm, „as“). Po rekvizicích zÛstal pouze zvon

‰ím.

vé (340 kg, prÛmûr 62 cm). V roce 1985 je doplnil umí-

z roku 1755, k nûmuÏ byly 9. ãervna 1996 v Halenko-

41 Byly Památkov˘m úﬁadem v Brnû vyfotografovány na

ráãek sv. Antonína (150 kg, prÛmûr 84 cm). Na Nové Uli-

shromaÏdi‰ti zvonÛ.

ci byly podle soupisu zvonÛ v roce 1915 ãtyﬁi zvony z let:

vû u zvonaﬁe Josefa Tkadlece ml. ulity tﬁi nové zvony:
sv. Ondﬁej (335 kg, „D1“), sv. Anna (235 kg, „C2“)

1901 (prÛmûr 86 cm, Franz Goessner z Vídnû, ãinn˘

a Marie (220 kg). Zvony byly ulity nákladem farníkÛ ze

2007, ã. 25, s. 101.
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42 F. JOHN: Svatokopecké zvony, in: Stﬁední Morava,
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Limburské smûrnice
pro posuzování zvuku
nov˘ch zvonÛ (1951)

B. Vyznívání

zvonícího zvonu. Ozev je dobr ˘, je-li pﬁechod alikvot-

Dobr˘ zvon vyÏaduje co nejdel‰í a správnû proporcio-

ních tónÛ mixturové oblasti do tónÛ oblasti principálo-

nální vyznívání hlavních tónÛ (tercie, primy a spodní

vé plynul˘ a nepﬁeru‰ovan˘. Zvony s nedostateãn˘m

oktávy). Pﬁi zvonûní má nárazov˘ tón ve spojení s pri-

rozvinutím zvuku je nutné zamítnout.

Estetické ocenûní umûleckého díla podle nûjak˘ch

mou bez znatelného poklesu pﬁeklenout ãasov˘ inter-

pravidel je vÏdy diskutabilní. Taková pravidla obvykle

val mezi dvûma údery. Hranici pro nejkrat‰í trvání do-

smûﬁují k v˘kladu, kter ˘ nejde do hloubky a opomíjí

zvuku v˘razn˘ch alikvotních tónÛ uvádûjí následující

souvislosti a vlastní Ïivot díla. Na umûlecké dílo je

tabulky (údaje v sekundách):

c‘ z cínového bronzu platí následující minimální hmot-

kové musí b˘t hodnoceno a smyslovû vnímáno. Proto

a) zvony z cínového nebo kﬁemíkového bronzu ve

Ïebro: nejménû 2100 kg; lehké Ïebro: nejménû

je i ná‰ úsudek vÏdy do urãité míry subjektivní.

stﬁedním Ïebru:**

1700 kg. Oktávová hmotnost má ãinit pﬁibliÏnû osmi-

nutné pohlíÏet jako na dílo celistvé a Ïivoucí a jako ta-

D. Vymezení oznaãení Ïeber
Pro vymezení jednotliv˘ch oznaãení pro Ïebra zvonu
nosti: tûÏké Ïebro: nejménû 2600 kg; stﬁednû tûÏké

V tomto smyslu chtûjí b˘t pojaty a interpretovány

násobek smûrem dolÛ, popﬁípadû 1/8 nahoru.

následující smûrnice; analytick˘ obraz obvykle potvrdí

u zvonÛ

spodní oktáva

prima a tercie

Zvony, které nedosáhnou minimální hmotnosti leh-

pﬁedchozí bezprostﬁední a Ïiv˘ sluchov˘ dojem.

do cis‘

déle neÏ 150 s

25 s

kého Ïebra, se nesmûjí naz˘vat lehké Ïebro, n˘brÏ

od cis‘

do e‘

150–120 s

20 s

musejí nést oznaãení odpovídající jejich je‰tû men‰í

I. Zvon

od f‘

do a‘

110–85 s

17 s

hmotnosti. V zájmu srozumitelnosti a porovnatelnosti

A. Stavba zvuku

od ais‘

do cis‘‘

80–65 s

12 s

se pro zvonová Ïebra nemají pouÏívat vymy‰lená po-

od d‘‘

do f‘‘

60–50 s

10 s

jmenování.

Pro zvukovou anal˘zu je jako normální ladûní stanoveno paﬁíÏské ladûní a‘ = 435 hertz (= dvojit˘ch kmitÛ
za sekundu). Odchylky od normální v˘‰ky tónu se udá-

b) zvony ze slitin mûdi, zinku a kﬁemíku:

E. Tolerance slitiny

ãlení na principálovou a mixturovou oblast. Dobr ˘

u zvonÛ

zvon v principálové oblasti vyÏaduje: 1) jednoznaãn˘

do h0

nárazov˘ tón. Je to hlavní tón, k nûmuÏ se vztahují

od h0

do cis‘

v‰echny ostatní tóny; 2) shodu nárazového tónu a pri-

od cis‘

my; 3) ãistou spodní oktávu; 4) ãistou horní oktávu;

vají v ‰estnáctinách pÛltónu. Stavba zvuku zvonu se

Zvony z cínového bronzu musejí b˘t lity v˘hradnû
spodní oktáva

prima a tercie

z pravé zvonoviny (78 % mûdi a 22 % cínu), která ne-

150 s

28 s

smí obsahovat více neÏ 2 % cizích pﬁímûsí, z toho ma-

100 s

25 s

ximálnû 1 % olova. Minimální obsah ãistého cínu musí

do e‘

95–80 s

20 s

ãinit 20 %. V zájmu srozumitelnosti se pro slitiny ne-

od f‘

do a‘

75–60 s

17 s

mají uÏívat libovolná pojmenování.

5) jednoznaãnou mollovou tercii, nebo ve zvlá‰tních

od ais‘

do cis‘‘

58–46 s

12 s

pﬁípadech tercii durovou; 6) ãistou kvintu. V oblasti

od d‘‘

do f‘‘

45–35 s

10 s

mixturové: durovou decimu, jakoÏ i ãistou duodecimu.
Kromû toho se mohou vyskytnout je‰tû dal‰í alikvotní

Rozvinutí zvuku a zvukov˘ úãinek kaÏdého zvonu
c) zvony z ocelolitiny a Ïelezné litiny:

jsou ve velké míﬁe závislé také na správném dimenzo-

tóny, napﬁíklad nona, undecima, tredecima a tak dále.
Pﬁijatelné jsou následující tolerance (vyjádﬁené

F. Srdce a zavû‰ení zvonu

vání srdce a na zpÛsobu zavû‰ení zvonu. Proto se mÛu zvonÛ

spodní oktáva

prima a tercie

Ïe koneãná kolaudace uskuteãnit aÏ po zavû‰ení zvo-

60 s

22 s

nu na vûÏi. Zavû‰ení na zalomené hlavû se pﬁipou‰tí

v ‰estnáctinách pÛltónu a vztaÏené k nárazovému tó-

do h0

nu): prima: +3, –6; spodní oktáva: +3, –10; durová

od h0

do cis‘

50 s

18 s

jen ve zcela zvlá‰tních, v˘jimeãn˘ch pﬁípadech, proto-

nebo mollová tercie: +4, –4*.

od d‘

do fis‘

40 s

14 s

Ïe rozvinutí zvuku naru‰uje.

Kvinta: sníÏené kvinty je moÏné tolerovat u mollo-

od g‘

do h‘

25 s

10 s

v˘ch zvonÛ. Vût‰í, znateln˘ pokles v‰ak ovlivÀuje rozvi-

od c‘‘

v˘‰e

20 s

8s

II. Soubor zvonÛ
NejdÛleÏitûj‰í zásada: rozhodující je intervalov˘ po-

nutí zvuku a jeho charakter tak silnû, Ïe zvon musí b˘t
zamítnut. V kaÏdém pﬁípadû je nutné usilovat o ãistou

Vyznívání (pokles amplitud alikvotních tónÛ) má

mûr nárazov˘ch tónÛ. Z toho je nezbytné vyvodit zá-

kvintu. Malé sexty jsou pﬁijatelné u mollov˘ch zvonÛ,

probíhat pokud moÏno rovnomûrnû. Chvûní ve vyznívá-

vûr: jsou-li nepovedené nárazové tóny, je pokaÏen

velké u zvonÛ durov˘ch.

ní jsou únosná pouze tehdy, neãiní-li zvuk zvonûní ne-

i cel˘ soubor zvonÛ, i kdyby sestával z tûch nejlep‰ích

klidn˘m, nebo dokonce úplnû trhav˘m.

kusÛ. Zvony, jejichÏ nárazové tóny leÏí na heterogenní

Mixturová oblast má obzvlá‰tní v˘znam pro charak-

linii, je nutné bezpodmíneãnû zamítnout. To platí také

teristiku rozvinutí zvuku a pro ozev zvonu. Je v‰ak tﬁeba mít na zﬁeteli následující oÏehavé skuteãnosti:

C. Rozvinutí zvuku***

pro prÛbûh linie v˘razn˘ch alikvotních tónÛ. Nebez-

1. V˘razné alikvotní tóny nesmûjí b˘t blíÏe neÏ v od-

Pro kvalitu zvonu není rozhodující jenom stavba zvu-

peãná oblast zaãíná u souboru zvonÛ men‰ího tóno-

stupu jednoho pÛltónu; 2. V místû, kde se principálo-

ku a vyznívání spodní oktávy, n˘brÏ správné proporce

vého rozsahu (aÏ do sexty) u 3/16 pÛltónu. Na zvût-

vá a mixturová oblast pﬁekr˘vá, mohou zaznívat proni-

v délce vyznívání a síle zvuku (amplitudû) v‰ech pod-

‰ení inter valÛ je ucho ménû citlivé neÏ na zúÏení.

kavé alikvotní tóny, které se pﬁi pomalém doznívání

statn˘ch alikvotních tónÛ, coÏ se souhrnnû oznaãuje

U oktávov˘ch rozpûtí a vût‰ího tónového rozsahu má

projevují jako pisklavé tóny, pﬁi rychlém doznívání jako

jako „rozvinutí zvuku“. Kvalitu rozvinutí zvuku mÛÏeme

b˘t respektována lehká zmûna (zvût‰ení od 2 do 4

vedlej‰í ‰um, nebo dokonce, posunuto o oktávu níÏ,

prakticky poznat na: a) co nejdel‰ím dozvuku primy,

‰estnáctin pÛltónu), vyÏadovaná sluchem. Jakmile

pﬁejímají charakter nárazového tónu („ilegální“ nára-

tercie a spodní oktávy. Zvuk zvonu, u nûjÏ dlouho do-

uchu pﬁipadá tónová ﬁada neãistá (odchylky od 4 do 6

zové tóny). Vyslovenû disonantní pisklavé tóny mohou

znívá jen spodní oktáva, se pﬁesto nemusí dostateãnû

‰estnáctin pÛltónu), mohou b˘t zvony odmítnuty v pﬁí-

b˘t dÛvodem k zamítnutí zvonu.

rozvinout, oz˘vají-li se ostatní v˘razné alikvotní tóny

padû, Ïe nemÛÏe b˘t provedeno odpovídající opravné

Vedlej‰í nárazové tóny („ilegální“ nárazové tóny)

nev˘raznû a jen krátce; b) Ïivé reakci alikvotních tónÛ

doladûní. Oprava je pﬁípustná jen tehdy, neutrpí-li pﬁi-

mohou b˘t tolerovány jen tehdy, zÛstanou-li víceménû

na ladiãku (= dobrá rezonance ve fyzikálním smyslu

tom újmu ani vnitﬁní harmonie, ani rozvinutí zvuku.

nenápadné a nejsou-li v nesouladu s hlavním nárazo-

slova) a c) nepatrném rozptylu alikvotních tónÛ pﬁi je-

Zesílení disonantních prim prostﬁednictvím zesíle-

v˘m tónem nebo s jin˘mi nárazov˘mi tóny v souboru

jich vyvolání. Body a), b) a c) znamenají z fyzikálního

n˘ch alikvotních tónÛ zvonÛ téhoÏ souboru opravÀuje

zvonÛ.

hlediska totéÏ, totiÏ co moÏná nejmen‰í tlumení.

k zamítnutí ru‰ivého zvonu. V‰echny zvony v jednom

Správné hodnoty ve smyslu rozvinutí zvuku je nutné

souboru musejí b˘t v objemu svého zvuku dynamicky

získat i statistick˘m v˘zkumem dobr˘ch zvonÛ podle

vyváÏené a musejí se k sobû hodit barvou zvuku. Odli-

dne‰ního zvukového ideálu. Zásadní je rovnûÏ ozev

‰uje-li se jeden zvon natolik, Ïe ru‰í jednotu celku, ne-
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bo ho ostatní zvony zvukovû potlaãují a pﬁekr˘vají, mÛ-

*** Rozvinutí zvuku bylo dﬁíve v terminologii znal-

dvou znalcÛ, z nichÏ jeden mÛÏe pﬁíslu‰et k Poradní-

Ïe jej kolaudátor zamítnout, i kdyby byl pouÏiteln˘ sa-

cÛ zvonÛ oznaãováno jako rezonance; srov. Löbman-

mu v˘boru pro nûmecké zvony a druh˘ je zástupcem

mostatnû. Pﬁi doplÀování historick˘ch zvonÛ je potﬁe-

nÛv v˘rok: „Zvon je tak dobr˘, jak dobrá je jeho rezo-

státní památkové péãe. Obecnû je nezbytné oznaãit

ba projevit obzvlá‰tní peãlivost a ohled. Ve zvlá‰tních

nance!“

3

t˘ch star ˘ch zvonÛ, mÛÏe b˘t za urãit˘ch okolností

jako kulturní památky v‰echny zvony, které pﬁeÏily
nedobrovolnou probírku bûhem dvou svûtov˘ch vá-

pﬁípadech, napﬁíklad pﬁi doplÀování vzácn˘ch a osobiVysvûtlení k Limbursk˘m smûrnicím (1979)

lek. Korekce jejich zvuku zbrou‰ením v zájmu lep‰ího

Smûrnice pro posuzování zvuku nov˘ch zvonÛ, Lim-

zvukového zapojení do souboru zvonÛ by znamenala

burské smûrnice Poradního v˘boru pro nûmecké zvo-

zniãení zvukového dokumentu a je nepﬁípustná. Pﬁi

ny, se udrÏely v praxi 28 let od svého zveﬁejnûní. Je-

doplÀování nov˘ch zvonÛ k historick˘m mÛÏe b˘t po-

jich pﬁísné poÏadavky a úsilí zvonaﬁÛ mûly za

tﬁebné se ze zvukov˘ch dÛvodÛ od smûrnic odch˘lit.

Pro posouzení v˘sledkÛ zkou‰ky zvonÛ platí, Ïe

následek, Ïe umûní lití zvonÛ dosáhlo v Nûmecku nej-

Tyto odchylky se v‰ak musejí pﬁedem smluvnû sta-

v‰echny faktory je nutné peãlivû zváÏit i postavit proti

vy‰‰í úrovnû od stﬁedovûku. DÛsledkem neodpovídají-

novit.

sobû. Tak napﬁíklad mÛÏe b˘t pﬁípadnû tolerována

cím duchu smûrnic v‰ak bylo, Ïe se pozornost vûno-

4. Osvûdãilo se srdce elipsoidní (s pûstí tvaru elip-

neurãitûj‰í stavba alikvotních tónÛ (vnitﬁní harmonie),

vala témûﬁ v˘luãnû stavbû zvuku zvonÛ, zatímco

soidu), s jednoduch˘m koÏen˘m závûsem a nesou-

je-li dobré rozvinutí zvuku zvonu a ozev zvonu; za urãi-

mnohé dÛleÏité faktory, které mají pro soubor zvonÛ

struÏenou pûstí. S tímto srdcem bylo dosaÏeno dosud

t˘ch okolností v‰ak musí vést k zamítnutí zvonu, se-

a jejich zvukov˘ úãinek stejnû velk˘ v˘znam, byly chá-

nejlep‰ího ozvu a rozvinutí zvuku zvonÛ. Stará, kovaná

jde-li se s ‰irok˘m rozptylem a nedostateãnou reakcí

pány jako podruÏné. Poradní v˘bor pro nûmecké zvony

Ïelezná srdce, pﬁedev‰ím v historick˘ch zvonech, by

alikvotních tónÛ (nedostateãné vyznívání). Ne zcela

proto pokládá za dÛleÏité podat k Limbursk˘m smûrni-

mûla tam, kde je to technicky a zvukovû oprávnûné,

bezchybnou linii nárazov˘ch tónÛ je moÏné tolerovat

cím vysvûtlení a zpﬁesnûní, aby pﬁede‰el pﬁíli‰ tole-

zÛstat zachována.

jen tehdy, pokud je vyváÏena dobr˘m rozvinutím zvu-

rantnímu nebo mylnému v˘kladu. Skuteãnosti, o nichÏ

5. Dobﬁe provedená dﬁevûná hlava má mít ze zvu-

ku nebo zvlá‰tními kvalitami jednotliv˘ch zvonÛ. Na-

se zmiÀuje uÏ úvod a závûreãná poznámka Limbur-

kov˘ch a estetick˘ch dÛvodÛ pﬁednost pﬁed hlavou

konec tedy vÏdy rozhoduje celkov˘ umûleck˘ dojem.

sk˘ch smûrnic, ale které ãasto zÛstávají bez pov‰im-

ocelovou. U historick˘ch zvonÛ je nutné pouÏívat na-

Poloha alikvotních tónÛ stejnû jako nárazov˘ch tónÛ

nutí, mají mít podle úmyslu autorÛ vût‰í v˘znam.

místo dnes ãast˘ch kulat˘ch Ïelezn˘ch závûsÛ plo-

znalcem smluvnû vyÏadována také stavba zvuku odchylující se od dne‰ních norem.
Závûreãná poznámka

mÛÏe b˘t popﬁípadû je‰tû zlep‰ena dodateãn˘m dola2

1. Plánování a hodnocení souboru zvonÛ se nemá

chou ocel, ve zvlá‰tních pﬁípadech kovanou pásovinu.
6. Ze zvukov˘ch a technick˘ch dÛvodÛ je nezbytné

dûním. Rozvinutí zvuku se naproti tomu podle na‰ich

omezovat jen na zvony samé. V úvahu je tﬁeba vzít

dne‰ních poznatkÛ dá po odlití podstatnûji zlep‰it zﬁíd-

i následující body: nové, zmûnûné stavební technolo-

kakdy; úpravou jednotliv˘ch alikvotních tónÛ se nanej-

gie a nové stavební materiály; statické a dynamické

7. PouÏije-li se progrese Ïeber, mohou b˘t poﬁíze-

v˘‰e podaﬁí odstranit rÛzná tﬁení a bloky. Úkolem ko-

otázky; konstrukci zvonové stolice; správnou úpravu

ny soubory zvonÛ vyváÏené v objemu a dynamice zvu-

laudátora není jen kritizovat, n˘brÏ také promy‰len˘m

okenic (Ïaluzií); shodu velikosti souboru zvonÛ s po-

ku. Progrese Ïeber se osvûdãila a doporuãuje se.

vyuÏitím zku‰eností a postﬁehÛ pozitivnû pﬁispût k dal-

mûr y ve vûÏi; sladûní souboru zvonÛ se sousedním

‰ímu rozvoji.

souborem zvonÛ; tvar srdce a zavû‰ení srdce; elek-

dát pﬁednost dﬁevûné zvonové stolici pﬁed ocelovou.
4

trické vyzvánûcí zaﬁízení; bezpeãnost pﬁístupu do zvoDodatek

nové komory; problémy t˘kající se Ïivotního prostﬁedí,

■ Poznámky

Ochrana star˘ch zvonÛ a umûleck˘ch památek

jako hlasitost zvonûní v blízkém okolí; moÏnosti hníz-

1 Tónová korektura je bûÏnou praxí v nûmeck˘ch zemích;

O aktivní zachování star˘ch zvonÛ, které nejsou jen

dûní pro vzácné druhy ptákÛ. V‰echny tyto aspekty

Limburské smûrnice na tomto místû moÏnost korekce

zvukov˘mi, n˘brÏ také formálními umûleck˘mi památka-

musejí b˘t pﬁi plánování zohlednûny a navzájem uve-

sice pﬁipou‰tûjí, ale dodateãné Vysvûtlení k Limbursk˘m

mi, je nutné obzvlá‰tû dbát ve smyslu památkové péãe.

deny do úãelného vztahu. O správném spolupÛsobení

smûrnicím v bodû 2 tento postup relativizuje a doporuãu-

Památkovû cenné zvony vyÏadují pﬁi roz‰iﬁování soubo-

tûchto faktorÛ mÛÏe informovat pouze zkou‰ka prove-

je nekorigovat. V âechách se preferuje neporu‰ená licí

ru zvonÛ zv˘‰enou pozornost. ObtíÏnost zahrnout tako-

dená na vûÏi, která je proto nezbytná.

kÛra a zvon by mûl mít poÏadované hudební vlastnosti

vé zvony se svébytnou skladbou zvuku do nového sou-

2. I nadále má b˘t podporována ãistota zvuku ve

tak, jak „vy‰el z ohnû“, tj. po odlití by nemûl b˘t korigo-

boru zvonÛ není sama o sobû dÛvodem dát tyto zvony

smyslu Limbursk˘ch smûrnic. Zvukové a umûlecké

ván. Tak to stojí i v ãeskoslovenské kolaudaãní smûrnici.

k pﬁelití. Do kostelních staveb, které jsou památkovû

hodnocení se v‰ak nemá opírat v˘luãnû o hodnoty

Skuteãnost, Ïe zvony se – aÏ na ojedinûlé v˘jimky – do

chránûny, se nemá soubor zvonÛ poﬁizovat nebo dopl-

uvedené ve smûrnicích. Stejnou dÛleÏitost pro zvuko-

druhé poloviny 20. století nijak nekorigovaly a mají poÏa-

Àovat bez úãasti pﬁíslu‰ného památkového úﬁadu.

v˘ úãinek zvonu má rozvinutí zvuku (srov. v˘‰e Limbur-

dované hudební vlastnosti, svûdãí o tom, Ïe zku‰en˘ zvo-

ské smûrnice, poznámku *** k oddílu C – Rozvinutí

naﬁ k tomuto postupu nemusí sáhnout.

zvuku). Duchu Limbursk˘ch smûrnic a úmyslÛm jejich

2 Viz pozn. 1.

autorÛ odpovídá, Ïe se nové zvony s tûmito poÏadavky

3 Citován je v˘rok nûmeckého kampanologa Hugona Löb-

* Tento odstavec mûl b˘t na návrh Poradního v˘boru

shodují v nekorigovaném stavu. Úpravy tónÛ, které

manna „Die Glocke ist musikalisch das wer t, was ihre

pro nûmecké zvony [v orig. Beratungsausschuss für das

zvonaﬁ povaÏuje za nutné, je nezbytné pﬁedem dohod-

Resonanz wer t ist“ z jeho knihy Das Glockenideal. Ge-

deutsche Glockenwesen] z roku 1966 roz‰íﬁen ve sho-

nout s pﬁíslu‰n˘m znalcem (kampanologem). Jsou-li

danken und Ratschläge, Berlin 1928, s. 7; tento v˘rok se

dû s pokrokem v poznatcích a dovednostech zvonaﬁÛ

v dosahu plánovaného nového souboru zvonÛ sly‰et

opakuje je‰tû na dal‰ím místû knihy v podobû: „Die Glocke

následovnû: „Interval prima – spodní oktáva nesmí b˘t

sousedící zvony, je dÛleÏité v souvislosti s nimi zo-

ist das wer t, was sie an resonanzreicher Klangfülle

zúÏen. Zvût‰ení je únosné do 8 ‰estnáctin pÛltónu, je-li

hlednit nárazové tóny.

bietet.“ TamtéÏ, s. 45.

[Následující tﬁi poznámky jsou souãástí publikované smûrnice]

prima nad nárazov˘m tónem, av‰ak jenom do 4 ‰estnác-

3. Zvony jsou kulturní památky jak hudebního, tak

4 V originále Rippenprogression. My‰lenka, kterou prosa-

tin pÛltónu, leÏí-li pod nárazov˘m tónem.“ Svaz nûmec-

také v˘tvarného umûní. Charakter zvonÛ jako pamá-

zoval v˘znamn˘ nûmeck˘ kampanolog a evangelick˘ faráﬁ

k˘ch zvonaﬁÛ [v orig. Verband deutscher Glockengiesser]

tek mÛÏe spoãívat ve stáﬁí, kráse zvuku a tvaru,

Theo Fehn (1910–1984). Progrese (zvût‰ení) hmotnosti,

souhlasil pouze s první vûtou tohoto doplnûní.

vzácnosti zvuku a tvaru, pÛvodu ze známé dílny, úãin-

dosaÏená úpravou tvaru Ïebra, zpÛsobí, Ïe pﬁi stejné v˘‰-

** Po provedení statistického prÛzkumu velkého

ku v souboru. Takové vlastnosti urãují hodnotu zvonÛ

ce tónu má zvon vût‰í objem zvuku. Men‰í zvony s vy‰-

poãtu dobr˘ch zvonÛ odpovídajících dne‰nímu zvuko-

jako kulturních památek. Posouzení památkové hod-

‰ím ladûním pak v souboru zvonÛ nezanikají. Tento po-

vému ideálu budou pﬁipojeny souznaãné údaje o tole-

noty nesmí b˘t ve sporném pﬁípadû ponecháno jen

stup se dodnes pouÏívá. Theo Fehn vymyslel a prosadil

rovan˘ch hodnotách tlumení mixturov˘ch tónÛ.

na jednom odborníkovi. Je potﬁeba shody nejménû

mimo jiné také pouÏití srdce s elipsoidní pûstí.
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8. Nejvût‰í pozornost je tﬁeba vûnovat intonaci zvo-

Kurt Kramer, Karlsruhe 1986, s. 263–268 a 268–270.

spodní oktávy; b) dobr ˘ ozev v‰ech alikvotních tónÛ

nu. Pro zvukov˘ úãin zvonu je rozhodující peãlivé seﬁí-

Text publikujeme se svolením Dipl. Ing. arch. Kurta Kra-

na ladiãku; c) lehk˘ ozev zvonu a pﬁechod z principálÛ

zení vyzvánûcího stroje a nastavení nejvhodnûj‰ího

mera, pﬁedsedy Poradního v˘boru pro nûmecké zvony

do mixtur bez zlomu. Zvony nedostateãnû zvuãné

místa úderu srdce do zvonu. Pro zachování dobré in-

(Beratungsausschuss für das Deutsche Glockenwe-

s eventuelními zdvojen˘mi alikvotními tóny je nutné

tonace a pro bezpeãnost provozu zvonÛ je nezbytné

sen). Limburské smûrnice byly vydány roku 1951, Vy-

zamítnout.

provádût pravidelnou údrÏbu, jíÏ by mûl b˘t zpravidla

svûtlení k Limbursk˘m smûrnicím pak roku 1979. BliÏ-

povûﬁen zvonaﬁ jako hlavní osoba odpovûdná za cel-

‰í okolnosti vzniku textu Limbursk˘ch smûrnic jsou zde

kov˘ hudební dojem.

popsány na s. 55 v komentáﬁi k ãeskoslovenské ko-

9. Zvonová komora musí b˘t akusticky uzpÛsobena

laudaãní smûrnici, která z nich vychází. Také Limbur-

■ Poznámky

tak, aby hromadila a mísila zvuk zvonÛ, neÏ vystoupí

ské smûrnice lze u nás pouÏít pro kolaudaci nov˘ch

1 Základním tónem ladûní je a’ = a1. V˘‰ka tohoto a1

do volného prostoru. Pﬁimûﬁenû uspoﬁádaná zvuková

zvonÛ, je to v‰ak nutné dopﬁedu smluvnû dohodnout.

(komorního a) byla stanovena v roce 1858 v PaﬁíÏi

okna a okenice (Ïaluzie) zkonstruované podle akustic-

a 1885 ve Vídni kmitoãtem 435 Hz, roku 1939 v Lond˘-

k˘ch principÛ podporují dobr˘ dalek˘ úãinek souboru

Z nûmãiny pﬁeloÏil a komentáﬁem opatﬁil Radek LUNGA

nû byla urãena na 440 Hz. Pro zvony a varhany se v nû-

zvonÛ i nevtírav˘ zvukov˘ dojem v bliÏ‰ím okolí zvonice.

meck˘ch zemích a ve stﬁední Evropû stále uÏívá a1 =

10. Historické dﬁevûné zvonové stolice, pﬁíslu‰en-

435 Hz, v anglosask˘ch zemích a Francii je a1 = 440 Hz.

ství a vybavení zvonÛ a vûÏní hodiny by v zásadû ne-

2 Na tomto místû je tﬁeba poukázat na nejednotnost
a z toho plynoucí zmatení údajÛ pouÏívan˘ch – dﬁíve

dÛvodÛ nevyhnutelné, musejí b˘t vhodn˘m zpÛsobem

Základní smûrnice pro kolaudaci
zvonu

vyuÏity muzeálnû jako kulturní památky nebo smyslu-

(Vydal Státní ústav památkové péãe a ochrany pﬁíro-

jasnû ﬁíká, Ïe pro uvádûní odchylky od hlavního tónu se

plnû zachovány jin˘m zpÛsobem.

dy v Praze pod ã. 4491/1959)

mají pouÏívat ‰estnáctiny tónu (= osminy pÛltónu), anal˘-

Komentáﬁ

A. ZVUK ZVONU

mûly b˘t odstraÀovány. Je-li odstranûní z technick˘ch

i v souãasnosti – v âeské republice. Aãkoli tato smûrnice

zy zvukového obrazu zvonÛ obsaÏené v nûkter ˘ch ãesk˘ch kolaudaãních protokolech nebo posudcích uvádûjí
1

Limburské smûrnice, které zde v ãeském pﬁekladu

Základem budiÏ a1 435 Hz, odchylky v osminách

publikujeme vÛbec poprvé, se ve sv˘ch doporuãeních

pÛltónu (1/16 tónu). V oblasti principálové ﬁady ali-

t˘kají pﬁedev‰ím nov˘ch zvonÛ. Pﬁesto jsou dÛleÏité

kvotních tónÛ se vyÏaduje: 1. zﬁeteln˘ a jednoznaãn˘

praxe v Nûmecku pronikající i k nám: Limburské smûrni-

i pro problematiku historick˘ch zvonÛ, které jsou pﬁed-

nárazov˘ tón (dále NT), kter˘ je tónem hlavním a zá-

ce stanovují odchylku jako ‰estnáctinu pÛltónu. V zájmu

mûtem zájmu památkové péãe. Jak samotn˘ text Lim-

kladním, k nûmuÏ jedinû mají v‰echny ostatní zvukové

sjednocení doporuãujeme tento zpÛsob zápisu (‰estnác-

bursk˘ch smûrnic, tak hlavnû doplÀky zpracované

pr vky svÛj vztah; 2. alikvotní prima musí souhlasit

roku 1979 obsahují urãit˘ návod a poukazy, jak k his-

s NT; 3. ãistá spodní oktáva, vrchní kvinta a oktáva;

3 Principálovou ﬁadou se rozumûjí tóny do horní oktávy

torick˘m zvonÛm pﬁistupovat. To vypl˘vá pﬁedev‰ím ze

4. jasnû vybarvená tercie mollová ãi durová.

vãetnû ní.

skuteãnosti, Ïe málokde nastane „ideální“ situace,

2

3

4

5

6

Z mixturních alikvotních tónÛ se poÏaduje podle
7

odchylku nikoli v ‰estnáctinách, ale v osminách tónu
(tedy v tzv. dvojit˘ch osminách pÛltónu). Odli‰ná je pak

tiny pÛltónu) preferovat.

4 Dle souãasné kampanologie je nárazov˘ tón pouze

kdy se instaluje soubor zvonÛ do nové, prázdné vûÏe

velikosti zvonu durová decima,

ãistá duodecima

subjektivním vjemem, kter ˘ smyslovému vnímání zpro-

a na stávající zvony není tﬁeba brát ohled.

a superoktáva. Vyskytnou-li se i jiné hlasy, jako IX, XI,

stﬁedkuje na‰e ucho, a nedá se proto stanovit mûﬁením.

Vysvûtlující text k Limbursk˘m smûrnicím, popis v˘-

XIII, nesmí ru‰ivû vystupovat a nemohou tvoﬁit men‰í

Oznaãuje se téÏ nûkdy jako hlavní tón (v˘raz nominál, kte-

voje jejich pﬁijetí i souãasná reflexe jejich obsahu by vy-

interval neÏ pÛltón. Ru‰ivé prvky, objevující se nûkdy

r˘ pro oznaãování nárazového tónu prosazuje od 80. let

daly na samostatn˘ ãlánek, proto je zde podrobnû ne-

na pﬁechodu z principálov˘ch do mixturov˘ch hlasÛ,

20. století nûmecká kampanologie, není v‰eobecnû pﬁijí-

komentujeme. Limburské smûrnice jsou v˘sledkem

mohou b˘t dÛvodem k neschválení zvonu. PonûvadÏ

mán, neboÈ napﬁíklad v anglosask˘ch zemích se tímto v˘-

práce nûmeck˘ch kampanologÛ a jako normativní po-

mixtury mají velk˘ v˘znam pro lehk˘ ozev, a tudíÏ pro

razem tradiãnû oznaãuje horní oktáva). V‰eobecnû se

mÛcka byly prosazeny ekumenick˘m Poradním v˘borem

vlastní rozvinutí a uplatnûní zvuku, je tﬁeba jim vûno-

uznává názor, Ïe leÏí pﬁesnû o oktávu níÏe neÏ horní ok-

pro nûmecké zvony (Beratungsausschuss für das

vat zvlá‰tní pozornost.

táva.

Deutsche Glockenwesen), kter˘ byl konstituován v po-

8

9

Pﬁípustné v˘‰kové tolerance u alikvotních tónÛ:

váleãné dobû a v nûmeck˘ch i jin˘ch zemích je dnes au-

5 V na‰ich podmínkách se navzdory vyslovenému poÏadavku i u zvonÛ odlit˘ch po vydání této smûrnice pﬁekva-

toritou v oboru kampanologie s vlastní publikaãní, osvû-

I

+2

–3

pivû setkáváme i s pÛltónovou odchylkou. U historick˘ch

tovou a pedagogickou ãinností a odborn˘m partnerem

VIII

+4

–3

zvonÛ není tato diference vzácností a prima mÛÏe leÏet

pro vlastníky zvonÛ, obecní samosprávu i památkovou

III

+2

–2

i o tercii níÏe neÏ nárazov˘ tón.

péãi. Jedním z dÛvodÛ, proã zde nûmeck˘ materiál zve-

V

+6

–4

6 Jako mixtur y se oznaãují tóny leÏící nad (horní) oktá-

ﬁejÀujeme, je pﬁedev‰ím to, Ïe z nûj v základních principech vychází ãeskoslovenská kolaudaãní smûrnice z roku 1959. Dal‰ím dÛvodem byl kuriózní fakt, Ïe se

vou.

B. REZONANCE – VYZNÍVÁNÍ ZVONU

7 Decima se mÛÏe vyskytnout mollová i durová a mÛÏe-

Na pﬁimûﬁenû dlouhém, vyrovnaném a klidném do10

pojmem Limburské smûrnice v nabídkách za‰tiÈují v rÛz-

znívání zvuku zvonÛ

n˘ch spojeních firmy provádûjící zvonaﬁské práce, a to

v rozpûtí této zásadní stupnice:

po nárazu srdce je nutné trvat
11

me je nûkdy nalézt obû souãasnû.
8 Zdvojené tóny mohou signalizovat vadu odlití ãi nepﬁesné sesazení formy, kdy tlou‰Èka stûny v téÏe v˘‰ce profi-

nejen u zvonÛ nov˘ch, ale i v souvislosti se zvony star˘-

lu je rÛzná.

mi. V praxi (v âechách a na Slovensku) v‰ak bylo zji‰tû-

c1

no, Ïe aãkoli nûkteré subjekty s tímto v˘razem operují

f1

95

25

Odchylky jsou uvedeny v osminách pÛltónu.

a srovnávají s Limbursk˘mi smûrnicemi vlastnosti sv˘ch

a1

80

22

10 Ve srovnání s nûmeck˘mi poÏadavky (Limbursk˘mi

v˘robkÛ a sluÏeb, jejich text nikdy nevidûly a Limburské

cis2

60

17

smûrnicemi) zji‰Èujeme v˘znamn˘ rozdíl: v Nûmecku je

smûrnice jsou jen jakousi chimérou, kterou je klamán

f2

55

12

kladen velk˘ dÛraz na vyznívání spodní oktávy, u nás na

nejen zákazník, ale i orgány státní památkové péãe.

a2

40

10

vyznívání primy a tercie, coÏ vychází z historické reality

VIII

120 s

I–III

30 s

âesk˘ pﬁeklad byl poﬁízen ze sborníku kampanolo-

9 I = prima, VIII = spodní oktáva, III = tercie, V = kvinta.

(statistick˘m vyhodnocením bylo zji‰tûno, Ïe zvony nû-

gick˘ch pﬁíspûvkÛ Glocken in Geschichte und Gegen-

Pﬁi zvuãnosti zvonu se prosazuje: a) úmûrnû dlouhé

wart 1. Beiträge zur Glockenkunde [1971–1985], ed.

a silné vyznívání po úderu. Nestaãí tedy jen doznívání

mecké provenience mají vyznívání spodní oktávy del‰í).
11 VIII = spodní oktáva, I–III = prima a tercie.
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C. TECHNICKÉ NÁLEÎITOSTI ZVONU

suzovat (s v˘jimkou zvonové hr y) pﬁesnost melodie

stﬁednû tûÏké

95,5

599

NT, jsou-li zvony jinak vyhovující. Staré, historicky cen-

tûÏké 1

98,5

686

a) tûÏké – 1150 kg – Ptáãkovo; b) stﬁední – 450 kg –

né zvony vyÏadují zvlá‰tní péãi. Je-li ke starému zvonu

tûÏké 2

103

Manou‰kovo; c) lehké – 340 kg – Goldbachiniho.

poﬁizován zvon nov˘, je moÏné poÏadovat u nového

velmi tûÏké

107

952

zvonu speciální pﬁizpÛsobení alikvotních tónÛ a origi-

pﬁetûÏké

112

1176

Oznaãení zvonov˘ch Ïeber pﬁi váze pro zvon a1:

12

Oktávová váha se pohybuje cca 8,5x smûrem naho13

817

V pﬁípadû spojení nov˘ch zvonÛ se zvonem

nální Ïebro. ObtíÏnost zapojení star ˘ch zvonÛ mezi

13 Oktávová váha (hmotnost) roste tﬁetí mocninou

star˘m je tﬁeba volit Ïebro podle zachovaného zvonu

zvony nové nemÛÏe b˘t nikdy dÛvodem k pﬁelití sta-

a oznaãuje vztah hmotností dvou zvonÛ, z nichÏ jeden je

starého.

r˘ch zvonÛ. Pﬁed renovací pukl˘ch zvonÛ a jin˘mi opra-

ladûn o oktávu v˘‰e. Podle ideálního v˘poãtu je prÛmûr

vami star˘ch, historicky cenn˘ch zvonÛ nebo pﬁi dopl-

zvonÛ v rozdílu oktávy 1 : 2, tj. vzroste nebo se zmen‰í

Cín v‰ak

Àování souborÛ takov˘ch zvonÛ nov˘mi díly je tﬁeba

2x; hmotnost se tímto zmûní 8x. Soubor y zvonÛ b˘vají

nikdy nesmí klesnout pod 20 %. Odlití zvonu musí b˘t

vyÏádat si pﬁed zapoãetím prací pokyny kampanologa

lity v rÛzn˘ch Ïebrech, uvedená moÏnost proto mÛÏe na-

ãisté, bez bublin a pórovit˘ch kazÛ. Povrch zvonu nesmí

– soudního znalce (viz v˘nos MK ã. 52994/55).

ru i dolÛ.

Materiál zvonu: Zvonovina vyÏaduje 78 % mûdi
14

a 22 % cínu. Pﬁípustná tolerance je ± 1 %.

15

b˘t brou‰en nebo pilován,

n˘brÏ jen oãi‰tûn pískem

a vodou. Je pﬁípustná povrchová konzervace vosky.

22

stat, není to v‰ak pravidlem.

Pﬁi stanovení tûchto smûrnic bylo pﬁihlédnuto
23

14 Pﬁípustná tolerance neãistot (pﬁímûsí) je dnes ± 2 %.

pﬁi-

15 Zvony dnes ãasto b˘vají (u nás i v zahraniãí) dolaìo-

Rytmus a dynamika zvonu,

jatému na Deutscher Glockentag Limburg 6.–9. 6.

vány brou‰ením ãi soustruÏením (tj. ubíráním kovu)

jakoÏ i zvukové uplatnûní je závislé na pﬁíslu‰enství

1951 a potvrzenému na sjezdu kampanologÛ a zvona-

z vnitﬁní strany, a to ze dvou dÛvodÛ: 1. aby se dosáhlo

zvonu a zpÛsobu jeho zavû‰ení. Definitivní schválení

ﬁÛ v Norimberku 5.–8. 6. 1956.

urãitého ideálního zvukového obrazu; 2. dá se tak korigo-

Pﬁíslu‰enství zvonu:

16

k usnesení nûmeck˘ch kampanologÛ a zvonaﬁÛ

zvonu mÛÏe b˘t proto provedeno aÏ na vûÏi. PouÏití

V Praze dne 18. záﬁí 1959

hluboko poloÏen˘ch (zalomen˘ch) os je pﬁípustné pouze spolu s odpovídajícím zavû‰ením srdce. U star˘ch

vat hlas zvonu, kter ˘ nemá poÏadované hudební vlastnosti. Pro zvony ve zvonohrách, kde se vyÏaduje velká

Dokument publikujeme v originálním znûní, níÏe po-

pﬁesnost ladûní, je to nutnost, v ostatních pﬁípadech by

Z dÛ-

mocí ãíseln˘ch poznámkov˘ch odkazÛ komentujeme

mûl odlit˘ zvon splÀovat poÏadavky bez následn˘ch úprav

vodÛ fyzikálnû-akustick˘ch se doporuãují uÏívat i u no-

nûkterá nejasná nebo sporná místa. Drobné gramatic-

a dodateãnou tónovou korekci je nezbytné odmítat jiÏ ve

v˘ch zvonÛ.

ké a formální chyby jsme opravili. Názvy tónÛ jsou

smlouvû o ulití zvonu.

v originále uvedeny velk˘mi písmeny.

16 Pﬁíslu‰enství je definováno jakoÏto vûc uÏívaná spolu

17

zvonÛ se poÏadují jen dubové závûsné hlavice.

Srdce: Obu‰kovité srdce má mít prÛmûr hru‰ky
4/3 síly nárazového vûnce, váhu 2,5–4 % váhy zvonu.
V˘pustka srdce má mít délku rovnající se síle nárazo18

vého vûnce.

Pro posouzení rytmu zvonÛ slouÏí tato
19

tabulka poãtu úderÛ v minutû:
Zvon o váze

s vûcí hlavní, která zlep‰uje funkãnost vûci hlavní, ale ne-

Na první pohled zarazí, Ïe smûrnici pro posuzování

podmiÀuje ji (napﬁíklad dopravní znaãení ve vztahu k silni-

a hodnocení nov˘ch zvonÛ vydala (koncem 50. let)

ci). JelikoÏ hlava zvonu a srdce funkãnost zvonu ovlivÀují

státní instituce, coÏ v‰ak bylo podmínûno pﬁedchozím

zásadním zpÛsobem, lze je povaÏovat za souãást vûci

pováleãn˘m v˘vojem. Církevní Chrámové druÏstvo pro

hlavní (zvonu). Proto je vhodnûj‰í v˘raz vybavení. Hovoﬁí-

2 000 kg

45

Republiku ãsl. se sídlem v Pelhﬁimovû a poboãkami

me i o souãástech zvonové soustavy.

1 500 kg

49

v Praze i na Slovensku, které od 20. let aÏ do roku

17 V 80. a 90. letech 20. století bylo mnoho zvonÛ bo-

1 000 kg

52

1948 kolaudace zvonÛ odbornû a personálnû zaji‰Èo-

huÏel pﬁevû‰eno na ocelové lomené hﬁídele.

500 kg

56

300 kg

58

150 kg

61

■ Poznámky

o procentuálním vyjádﬁení hmotnosti srdce vÛãi zvonu je

100 kg

64

12 Jedná se o pﬁíli‰ zjednodu‰ené a matoucí rozdûlení.

v‰ak jen orientaãní a nevystihuje podstatu problému,

Existuje ‰kála rÛzn˘ch typÛ Ïeber (tj. profilu stûny zvonu),

chybí totiÏ základní informace o pomûru hmotnosti srdce

kdy se mûní hmotnost a ladûní zvonu. Zvon stejného prÛ-

ke zvonu rÛzné velikosti. Obecnû platí, Ïe u velk˘ch zvo-

Hlavním hlediskem hodnocení souboru zvonÛ je in-

mûru má pﬁi lehãím Ïebru hlavní tón niÏ‰í, pﬁi tûÏ‰ím Ïeb-

nÛ je podíl hmotnosti srdce niÏ‰í neÏ u mal˘ch zvonÛ.

tervalov˘ pomûr NT. Zvony, které nárazov˘mi tóny vy-

ru vy‰‰í. Îebra mÛÏeme dûlit na uvedené tﬁi základní

Uvádûn˘ pﬁíklad neplatí pro zvony pod 50 kg, kdy podíl

boãují ze Ïádoucí dispozice, je tﬁeba zamítnout. Tole-

skupiny (lehká, stﬁední, tûÏká), ale i v jemnûj‰í ‰kále.

hmotnosti srdce v˘raznûji vzrÛstá.

rance u zvonÛ disponovan˘ch v rozsahu sexty je 3/8

Setkáme se s Ïebrem lehk˘m, stﬁednû lehk˘m, stﬁedním,

19 Je doporuãován pomalej‰í chod zvonu, tedy vût‰í v˘-

pÛltónu s pﬁihlédnutím ke skuteãnosti, Ïe na zvût‰ení

stﬁednû tûÏk˘m, tûÏk˘m, velmi tûÏk˘m a pﬁetûÏk˘m. Po-

kyv, podmínûn˘ pouÏitím dubové hlavy.

inter valu je lidské ucho ménû citlivé neÏ na zúÏení.

jmenování podle zvonaﬁÛ je zavádûjící. Napﬁíklad Ma-

20 Rozumí se napﬁíklad úpravou hlavy, zmûnou úhlu v˘ky-

U vût‰ích rozsahÛ (nad oktávu) je Ïádoucí malá grada-

nou‰kovo Ïebro je jeden z typÛ stﬁedního Ïebra, kter˘ je

vu, v˘mûnou srdce, zmûnou místa úderu srdce.

ce (zvût‰ení intervalÛ aÏ o 2/8 pÛltónu). Nejasné in-

charakteristick˘ pro danou dílnu. RovnûÏ oznaãení Ptáã-

21 Toto doporuãení je dÛleÏité, je-li doplÀován soubor

tervaly mezi jednotliv˘mi zvony nebo vystupující diso-

kovo Ïebro vÛbec nevystihuje podstatu vûci – uvedeného

existujících zvonÛ. Ladûním se zde rozumí ladûní soubo-

nantní alikvotní tóny jsou dÛvodem k neschválení

tûÏkého Ïebra se uÏívalo v˘jimeãnû. Oznaãení Goldbachi-

ru zvonÛ. Zachoval-li se pouze jedin˘ zvon, dává to pro

ru‰ivû znûjících zvonÛ. JestliÏe je zvuk nûkterého zvo-

niho je omyl – jde o typ Ïebra uÏívan˘ zvonaﬁskou firmou

poﬁízení nov˘ch zvonÛ vût‰í moÏnosti. Pﬁi navrhování no-

nu souboru pﬁíli‰ v˘razn˘, nebo naopak zaniká, musí

Colbachini z italského Bassana, známou jako papeÏská

vého souboru je tﬁeba brát v úvahu také zvony na stano-

b˘t vada odstranûna vhodn˘m technick˘m vybave-

slévárna (dnes sídlí v Saccolongo). Je nutné upozornit,

vi‰tích v blízkém sousedství.

Kdyby se tyto úpravy nesetkaly s uspokojiv˘m

Ïe oznaãování Ïeber v ãe‰tinû neodpovídá nûmecké praxi

22 V˘nos Ministerstva kultury ze dne 23. záﬁí 1955 ã. j.

v˘sledkem, je nutné takov˘ zvon zamítnout. Pﬁípadná

(ãeské tûÏké Ïebro tedy není totéÏ, co nûmecké schwere

52.994/55, jímÏ se vydávají smûrnice o postupu pﬁi

zmûna ladûní v dispozici melodickou je moÏná, nedo-

Rippe). Podle typu Ïebra mÛÏe zvon o stejném hlavním

opravách památkovû cenn˘ch hudebních nástrojÛ a zvo-

tónu mít rozdílnou velikost a hmotnost. Napﬁíklad pro

nÛ, nezmiÀuje v˘slovnû kampanologa – soudního znalce;

zvon hlavního tónu a1 jsou to uzlové hodnoty (s urãit˘mi

odpovûdn˘ správce byl povinen si vyÏádat pﬁedchozí sou-

odchylkami podle dílen):

hlas Státní památkové správy. V souãasné dobû je vlast-

D. SOUBOR ZVONÒ

ním.

20

21

poruãuje se v‰ak obrat k dispozici harmonické.
E. ZÁVùR

18 Doporuãuje se, aby zvony byly opatﬁovány srdcem
s krátkou v˘pustkou umoÏÀující vût‰í v˘kyv zvonu. Údaj

Pﬁi koneãném hodnocení je tﬁeba posoudit v‰echny

Ïebro

vlastnosti zvonu. Men‰í nedostatky u alikvotních tónÛ

lehké

87,5

345

visko orgánu památkové péãe.

mohou b˘t vyváÏeny mimoﬁádnû dobr˘m ozvem a zvuã-

stﬁední 1

90

436

23 V‰imnûme si v˘razu pﬁihlédnuto – zásady stanovené

ností zvonu. Také u souborÛ je moÏné shovívavû po-

stﬁední 2

92,5

511

v Nûmecku a pro âeskoslovensko se li‰í.

54

prÛmûr v cm

hmotnost v kg
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valo, bylo zru‰eno. Tajemník Chrámového druÏstva Ja-

Památky takﬁka bez bariér

sovém harmonogramu. V památce mimoﬁádného v˘-

roslav Dobrodinsk˘ (1901–1973), kter˘ pﬁevzal kam-

ZpﬁístupÀování hradÛ, zámkÛ a dal‰ích památkov˘ch

znamu mÛÏe b˘t poãet prohlídek a náv‰tûvníkÛ ve sku-

panologické aktivity po zesnulém P. Václavu Müllerovi

objektÛ ve správû NPÚ náv‰tûvníkÛm s omezenou

pinû omezen tak, aby vyhovûl pﬁísn˘m poÏadavkÛm

(1865–1931), usiloval spolu s dal‰ími, aby základy,

schopností pohybu a orientace (vozíãkáﬁÛm).

ochrany a zachování památky.

na nichÏ ãeská kampanologie stála, nebyly zniãeny.
Jeho ãinnost se podaﬁilo pﬁevést pod zá‰titu státu,

11

V rámci prohlídkové-

ho okruhu jsou prohlídky vedeny vÏdy jedním smûrem
1

Úvod do problematiky

po pevnû stanovené, pﬁedepsané trase, ze které nelze

kdyÏ se stal expertem památkové péãe. V souvislosti

Jedním z mûﬁítek kvality demokratické spoleãnosti

vyboãit. Náv‰tûvníci se vût‰inou pohybují po koberci

s politicky motivovanou centralizací památkov˘ch, kul-

je to, jak odstraÀuje bariér y pﬁístupu ke kulturním

chránícím pÛvodní dﬁevûné podlahy. Jejich trasu navíc

turních a muzejních aktivit byla roku 1952 ustavena

statkÛm a v jaké míﬁe umoÏÀuje co nejrovnûj‰í pﬁístup

urãuje koridor vymezen˘ provázky a sloupky, nûkdy do-

pﬁi památkovém úﬁadu Celostátní komise pro ochranu

ke kultuﬁe, poznávání a vzdûlávání. JiÏ v roce 1632 se

plnûn˘ alarmem. Na prohlídku je vyhrazen pﬁesnû sta-

star˘ch hudebních nástrojÛ a zvonÛ, spoleãná pro ce-

Jan Amos Komensk˘ v díle Didactica magna zab˘val

noven˘ ãas.

lé âeskoslovensko. TûÏi‰tûm, kromû varhan a hudeb-

problémem vzdûlávání tûlesnû, smyslovû a psychicky

ních nástrojÛ, byly zvony. Jedním z hlavních úkolÛ bylo

handicapovan˘ch. Podle nûj má kaÏd˘ pﬁirozené právo

vypracovat normativ pro opravu památkovû cenn˘ch

na vzdûlání: „Od uãení moudrosti a od vzdûlání ducha

■ Poznámky

zvonÛ a smûrnici t˘kající se zvonÛ nov˘ch, v souvis-

nemá b˘ti nikdo vyjímán, neﬁku-li vzdalován. Leã by-

1 Pﬁíspûvek je jedním z v˘stupÛ projektu NPÚ – ÚP, ﬁe‰e-

losti s pováleãnou reorganizací zvonaﬁské v˘roby (zná-

chom chtûli dûlat kﬁivdu nejenom tomu jedinci, n˘brÏ

ného autorem v roce 2007: Seznam vybran˘ch nemovi-

rodnûní soukrom˘ch dílen, jejich zru‰ení a soustﬁedû-

i celé podstatû lidství.“ Památky jsou prostﬁedníkem

t˘ch kulturních památek pﬁístupn˘ch pro náv‰tûvníky

ní v˘roby v národním podniku Kovolit v Brnû).

vûdûní, chápání a porozumûní, je proto nesmírnû dÛ-

s omezenou schopností pohybu a orientace a jejich ro-

leÏité, aby k nim mûly pﬁístup co nej‰ir‰í skupiny oby-

dinné pﬁíslu‰níky a pﬁátele. PrÛzkum (zamûﬁen˘ konkrét-

vatel.

nû na náv‰tûvníky na vozíku) pokraãuje i v roce 2009.

Jaroslav Dobrodinsk˘ proto ve spolupráci se zvonaﬁem Rudolfem Manou‰kem (1909–1994) zpracoval

2

pﬁedkládanou Základní smûrnici pro kolaudaci zvonu,

Národní památkov˘ ústav spravuje 107 nejv˘znam-

2 Citováno in: Eva JELÍNKOVÁ, Marta CHADZIPOLICHRO-

jeÏ byla zároveÀ reakcí na pováleãné kampanologické

nûj‰ích památkov˘ch objektÛ âeské republiky honosí-

NISOVÁ: Jak se Ïije s handicapem aneb Poznat znamená

aktivity v Nûmecku. V závûru smûrnice je zmínûn

cích se titulem národní kulturní památka a kulturní pa-

porozumût, Brno 2008 (katalog v˘stavy), s. 22.

Deutscher Glockentag (Nûmeck˘ den zvonÛ) konan˘

mátka. Jsou mezi nimi hrady a hradní zﬁíceniny, hrady

3 Seznamy památek ve správû NPÚ jsou umístûny na webo-

v Limburku 6.–9. ãervna 1951. Byl shromáÏdûním ví-

a tvrze pﬁestavûné na zámky, zámky, klá‰tery, kostely,

v˘ch stránkách: www.npu.cz/npu/zprist a http://gis.up.

ce neÏ 100 úãastníkÛ z ﬁad církevních úﬁadÛ, kampa-

hrobky, komponovaná krajina se souborem barokních

npu.cz.

nologÛ, zvonaﬁÛ, fyzikÛ a památkáﬁÛ z Rakouska,

plastik, soubory lidové architektury (muzea v pﬁírodû,

4 Jsou to: osoby postiÏené pohybovû, zejména osoby na

Francie, Holandska, ·védska a USA. Uspoﬁádal ho ce-

skanzeny) a technické památky. I kdyÏ je nutné proble-

vozíku pro invalidy, osoby postiÏené zrakovû, sluchovû,

lonûmeck˘ ekumenick˘ Poradní v˘bor pro nûmecké

matiku zpﬁístupÀování památkov˘ch objektÛ náv‰tûvní-

osoby pokroãilého vûku, tûhotné Ïeny a osoby doprová-

zvony (Beratungsausschuss für das Deutsche Gloc-

kÛm s omezenou schopností pohybu a orientace ﬁe-

zející dítû v koãárku, dítû do tﬁí let, popﬁípadû i osoby

kenwesen). Setkání navázalo na podobné zasedání

‰it u kaÏdé památky individuálnû, proveden˘ v˘zkum

s mentálním postiÏením, viz Helena ·NAJDROVÁ: Bezba-

z pﬁedchozího roku 1950. Hlavním úkolem úãastníkÛ

pﬁístupnosti vût‰iny z památkov˘ch objektÛ NPÚ a dal-

riérové stavby, Právní a normativní prostﬁedí, úpravy sta-

bylo pﬁijmout nové znûní kampanologick˘ch smûrnic,

‰ích desítek památek ve vlastnictví krajÛ, obcí s roz‰í-

veb pro pohybovû postiÏené, Brno 2007, s. 20.

tzv. Frankfurtsk˘ch tezí z roku 1927, které se ukázaly

ﬁenou pÛsobností a soukrom˘ch majitelÛ jiÏ dnes

5 Viz napﬁíklad Milan JANâO, Kateﬁina BURE·OVÁ, Ond-

b˘t jiÏ pﬁekonané a nevyhovující. Dne 7. 6. bylo nové znû-

umoÏÀuje základní shrnutí problematiky a vyslovení ze-

ﬁej ·EFCÒ: Jak dob˘t hrad. Památky takﬁka bez bariér,

ní jednomyslnû pﬁijato a dle místa zasedání se tento do-

v‰eobecÀujících závûrÛ, doporuãení a pravidel. Sou-

Praha 2007. V˘zkum dále doplnily informace získané bû-

dnes pouÏívan˘ text zkrácenû naz˘vá Limbursk˘mi smûr-

bor doposud nabyt˘ch znalostí a zku‰eností k proble-

hem dokumentace divadel hlavního mûsta Prahy z hledis-

nicemi (v pﬁekladu jsou zde publikovány na s. 51–53).

matice pﬁístupnosti kulturních památek pro vozíãkáﬁe

ka potﬁeb a poÏadavkÛ divákÛ na vozíku, viz Milan JAN-

Na obdobné konferenci v roce 1956 v Norimberku se

by se navíc mohl stát základem celkového ﬁe‰ení

smûrnice jiÏ podrobnû neprobíraly, ale zásadní pﬁíspû-

pﬁekonávání bariér, napﬁíklad i v muzeích, galeriích ãi

vek o technick˘ch pﬁedpokladech dobrého zvonûní (into-

v dal‰ích objektech.

naci) tam pﬁednesl v˘znamn˘ nûmeck˘ kampanolog

3

4

5

6

7

âO: Divadlo bez bariér, Hlavní mûsto Praha, Praha 2007.
6 Stále nevyuÏitou moÏností je napﬁíklad zapojení moderních technologií z oblasti divadelní a jevi‰tní techniky,

Sledujeme-li problematiku dostupnosti památek

vertikálních zdviÏí.

NPÚ z hlediska potﬁeb a poÏadavkÛ náv‰tûvníkÛ na vo-

7 Znaãná ãást muzeí a galerií âeské republiky je rovnûÏ

âeskoslovenská smûrnice, vzniklá na základû Lim-

zíku, je nutné si nejprve uvûdomit, Ïe tyto objekty ne-

umístûna v historick˘ch budovách vznikl˘ch pro jiné úãe-

bursk˘ch smûrnic, byla na svou dobu pokroková, mû-

byly primárnû budovány jako objekty turistického ru-

ly, neÏ je vystavování sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ a roz‰iﬁování

la zásadní v˘znam a neztratila svoji aktuálnost ani po

chu.

padesáti letech; pro kolaudaci zvonÛ nebo jejich sou-

rodového jmûní, k obranû, v˘robû, pravideln˘m poboÏ-

borÛ ji mÛÏeme s urãit˘mi korekcemi vyuÏít i dnes.

nostem a k pohﬁbívání. âást z nich, vystavûná ve

zeologie, Brno 2005, s. 132–133.

Komentáﬁem opatﬁili

stﬁedovûku, byla zámûrnû zbudována jako „bariérová“.

9 V prÛbûhu 19. století byla na nûkter ˘ch hradech

Radek LUNGA, Petr VÁCHA

Cílem totiÏ bylo zajistit co moÏná nejdokonalej‰í obra-

a zámcích dodateãnû zakládána rodová muzea pﬁipomí-

nu hradÛ, zámkÛ ãi tvrzí a co nejvíce zkomplikovat je-

nající slávu a postavení zde Ïijících rodÛ: Bítov, Buchlov,

jich pﬁípadné dobytí nepﬁítelem. Ve v‰ech památkách

Fr˘dlant, Hluboká nad Vltavou, KynÏvart, Mnichovo Hra-

NPÚ se hlavní a nejvût‰í dÛraz klade na ochranu a za-

di‰tû, Nové Hrady, Ohrada nad Vltavou, Pern‰tejn, RoÏm-

chování jejich památkov˘ch, architektonick˘ch, histo-

berk, Sychrov, ·ternberk na Moravû.

rick˘ch a umûleckohistorick˘ch hodnot. Tûmto hodno-

10 K problematice dostupnosti muzeí viz Patrick BER-

tám a jejich ochranû jsou podﬁízeny také turistické

NARD, Pierre FABRE: Muzea pro v‰echny. Pﬁíruãka k fyzic-

prohlídky, jejichÏ reÏim se zcela li‰í od pravidel nav‰tû-

ké a smyslové dostupnosti muzeí, Praha 1992.

evangelick˘ faráﬁ Theo Fehn (1910–1984).

8

SlouÏily k bydlení, reprezentaci, ukládání
9

10

vování muzeí a galerií.

Prohlídky kulturních památek

jsou pouze pro omezené skupiny náv‰tûvníkÛ, organi-

ãi údrÏba sbírek.
8 Více viz Zbynûk Zbyslav STRÁNSK¯: Archeologie a mu-

11 Napﬁíklad na Karl‰tejnû 2. okruh, na Konopi‰ti
3. okruh a na Pern‰tejnû 2.–4. okruh.

zované pod vedením prÛvodce a v pﬁedem daném ãa-
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Kulturním hodnotám historick˘ch objektÛ se pﬁizpÛ-

1

teriéry vy‰‰ích pater nebo suterénu, pokud se památ21

sobuje i jejich ve‰keré upravování a modernizování

ka opírá o svah.

z hlediska potﬁeb a poÏadavkÛ vozíãkáﬁÛ. Proces hle-

historická arkáda, kolonáda, rampa, most nebo boãní

Pﬁístup do pater mÛÏe dále zajistit

dání moÏnosti jejich zpﬁístupnûní a následná realizace

hospodáﬁská budova.

22

zámûru je podstatnû sloÏitûj‰í a komplikovanûj‰í neÏ

¤e‰ení problematiky pﬁístupnosti památek NPÚ ná-

u novostaveb, v jejichÏ pﬁípadû lze vycházet z poÏadav-

v‰tûvníkÛm s omezenou schopností pohybu a orienta-

kÛ vyhlá‰ky ã. 369/2001 Sb., o obecn˘ch technick˘ch

ce má tﬁi základní roviny. První rovinou je zaji‰tûní pﬁí-

poÏadavcích zabezpeãujících uÏívání staveb osobami

stupu od míst, kam má vozíãkáﬁ moÏnost dopravit se

s omezenou schopností pohybu a orientace. Pﬁi hledá-

sám automobilem nebo nízkopodlaÏním vlakem ãi au-

ní moÏností zpﬁístupnûní památky NPÚ je nutná a Ïá-

tobusem, aÏ ke vstupu do areálu památky. Zaji‰tûní

doucí spolupráce s organizacemi vozíãkáﬁÛ, jejichÏ ãle-

bezbariérové pﬁístupnosti tohoto úseku je úkolem

nové nejlépe znají potﬁeby a poÏadavky spoluobãanÛ

místních samospráv a Národní památkov˘ ústav zde

na vozíku. Souãasnû upozorní i na problémová místa,
která bûÏnému zdravému obãanu nejsou zﬁejmá. KaÏd˘, kdo se rozhodl dokumentovat památky z hlediska

■ Poznámky

potﬁeb a poÏadavkÛ vozíãkáﬁÛ, by mûl mít praktickou

12 Ve sdûlovacích prostﬁedcích se nejãastûji uvádûjí

zku‰enost s tím, jak se „chodí“ pomocí invalidního vo-

právû opaãné pﬁíklady a nejménû vhodné památky, na-

zíku. Ideálním a ne vÏdy dostiÏiteln˘m stavem je, kdyÏ

pﬁíklad Malostranská a Staromûstská mostecká vûÏ

po ukonãení úprav k pﬁekonání bariér absolvuje vozíã-

Karlova mostu v Praze. Tyto vûÏe v‰ak skuteãnû nelze

káﬁ prohlídku památky zcela samostatnû ve skupinû

pro vozíãkáﬁe zpﬁístupnit, protoÏe by to znamenalo jejich

bûÏn˘ch náv‰tûvníkÛ.

12

KaÏdá památka ve správû

NPÚ by v‰ak mûla náv‰tûvníkÛm na vozíku poskytovat
minimálnû základní zázemí: toalety,

2

13

pﬁedepisuje vyhlá‰ka ã. 369/2001 Sb., o obecn˘ch tech-

stor ãi pﬁístﬁe‰ek (nejen) pro pﬁípad náhlého zhor‰ení

nick˘ch poÏadavcích zabezpeãujících uÏívání staveb oso-

poãasí, místo pro obãerstvení se stoly pouÏiteln˘mi

bami s omezenou schopností pohybu a orientace. Viz na-

z invalidního vozíku a parkovi‰tû s vyhrazen˘m stáním

pﬁíklad Jan SKOPEC: Bezbariérové ﬁe‰ení staveb, Praha

pro vozíãkáﬁe a vyznaãenou cestou vstupu do památ-

2005, s. 56–59.

kového objektu, pﬁípadnû samostatné vyhrazené stání

14 Rozmûr y parkovacích stání pro zdravotnû postiÏené

14

cit. v pozn. 4, s. 39–41.

pomoc a správa památky je schopna ji zajistit z vlast-

15 Napﬁíklad ve Zlaté Korunû je zvonek umístûn na ná-

ních zdrojÛ, mûl by b˘t na viditelném místû instalován

dvoﬁí, u vstupu do Opatského domu.

zvonek (signalizaãní zaﬁízení) pro pﬁivolání pomoci

16 Jednoznaãnû nejkvalitnûj‰í informace pro náv‰tûvníky

15

Ideálním místem pro po-

s omezenou schopností pohybu a orientace nabízejí na

skytnutí alespoÀ základních informací pro náv‰tûvníky

sv˘ch internetov˘ch stránkách správy zámku Kozel a klá‰-

s omezenou schopností pohybu a orientace jsou ofi-

tera Kladruby. Dal‰í památky NPÚ: Bﬁeznice, Hrádek u Ne-

ciální internetové stránky jednotliv˘ch památek, do

chanic, Nové Hrady, Kunûtická Hora, Mnichovo Hradi‰tû,

kter˘ch vût‰ina turistÛ pﬁed plánovanou náv‰tûvou na-

Valtice. Dále viz anketu na http://rezervace.npu.cz/ankety.

hlíÏí.

16

Zde by mûlo b˘t také uvádûno, zda je správa

17 Tuto sluÏbu uvádí na webu pouze správa zámku Ko-

památky pﬁipravena pouze na náv‰tûvníky na mecha-

zel, viz www.zamek-kozel.cz.

nickém vozíku, nebo zda si poradí i s náv‰tûvníkem na

18 Letáky ãi mapy urãené pro vozíãkáﬁe se objevují v nû-

elektrickém vozíku a je schopna mu pﬁípadnû zajistit

kter ˘ch mûstech âeské republiky, jako je napﬁíklad

také potﬁebné dobití baterie.

17

Souhrn informací

PlzeÀ, Olomouc, âesk˘ Krumlov, Praha, TﬁeboÀ a dal‰í,

s mapou památky by mûl pﬁiná‰et volnû dostupn˘ le-

pﬁípadnû i v regionech, napﬁíklad na Sedlãansku:

ták nebo broÏurka, které lze získat jak na samotné pa-

www.sedlcansko.cz, Sedlãansko pro handicapované.

mátce, tak i v krajsk˘ch a obecních informaãních cent-

Z památkov˘ch objektÛ NPÚ je to hrad a zámek âesk˘

18

rech.

Krumlov.

Pﬁi hledání zpÛsobÛ, jak zpﬁístupnit památku z hle-

19 Prohlídková trasa mÛÏe b˘t napﬁíklad bezbariérová,

diska potﬁeb a poÏadavkÛ vozíãkáﬁÛ, je nezbytné vy-

av‰ak do budovy samotné vedou schody.

cházet z toho, co památka pro své zpﬁístupnûní nabí-

20 Odstranûní lze zváÏit a pﬁípadnû i realizovat pﬁede-

zí, a pokud moÏno plnû vyuÏít její potenciál. K tomu je

v‰ím u tûch bariér, které se nacházejí v exteriérech pa-

zapotﬁebí dÛkladná znalost památky i jejího bezpro-

mátkov˘ch objektÛ, v parcích, zahradách a na nádvoﬁích.

stﬁedního okolí. Zcela zásadním poÏadavkem je pﬁes-

21 Napﬁíklad Buchlovice – pavilón Flóra, prohlídková tra-

né, jasné a konkrétní analyzování jednotliv˘ch bariér,

sa zámku, sala terrena a lovecká chodba, Fr˘dlant – pod-

a to nejen na vlastní pﬁístupové a prohlídkové trase.

19

kroví zámku, Hluboká nad Vltavou – kuchynû, Kuks – ‰pi-

Pak lze definovat moÏnosti zpﬁístupnûní a následnû

tál, sklepení a ãást expozice historick˘ch lékáren,

bariéry odstranit, pﬁekonat, obejít nebo také akcepto-

Moravsk˘ ·ternberk – b˘valé Liechtensteinské muzeum,

vat. Nûkteré bariéry totiÏ odstranit nelze, neboÈ jsou

Nebílovy – boãní prÛãelí zámku zapu‰tûné do svahu (pro-

integrální a neoddûlitelnou souãástí historické archi-

jekt ve fázi návrhu), Ploskovice – grotta, pﬁízemí zámku

tektury a jejích památkov˘ch a architektonick˘ch hod-

s vestibulem, Ratiboﬁice – RudrÛv ml˘n, Zlatá Koruna –

not.

56

osoby jsou nejménû 3,5 x 7 m. Viz Helena ·NAJDROVÁ,

Pokud je potﬁeba náv‰tûvníkovi na vozíku poskytnout

oznaãen˘ logem vozíãkáﬁe.

Není-li uvedeno jinak, je autorem fotografií Milan Janão.
Obr. 1. Zlatá Koruna (okres âesk˘ Krumlov), zámek, signalizaãní zaﬁízení k pﬁivolání asistence.
Obr. 2. Zlatá Koruna (okres âesk˘ Krumlov), zámek,
bezbariérová toaleta upravená pro vozíãkáﬁe.
Obr. 3. Bezbariérová toaleta upravená pro vozíãkáﬁe, viz
pozn. 13 a 49. (Reprofoto z knihy H. ·najdrová, cit.
v pozn. 4)

13 Podobu bezbariérové toalety upravené pro vozíãkáﬁe

uzavﬁen˘ pro-

pro vozíãkáﬁe pﬁímo u vstupu do areálu památky.

3

tûÏké, nezvratné a trvalé po‰kození.

20

Bezbariérovû dostupné naopak mohou b˘t in-
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4

vystupuje pouze v roli odborného poradce v pﬁípadû,

■ Poznámky

je-li dotãené území souãástí památkové rezervace ne-

22 JindﬁichÛv Hradec – po propojení Velk˘ch a Mal˘ch ar-

bo památkové zóny a dot˘ká-li se navrhovan˘ zásah

kád pﬁes ·panûlské kﬁídlo s instalovan˘m v˘tahem, Nebí-

prostﬁedí kulturní památky. Druhou rovinou je zaji‰tûní

lovy – toho ãasu zboﬁené arkády mezi pﬁedním a zadním

pﬁístupnosti areálu památky, nádvoﬁí a jejího parku ãi

zámkem ãekající na rekonstrukci, Ploskovice – arkády

zahrady. Nepﬁehlédnutelnou roli zde hraje terén,

spojující první patro zámku s hospodáﬁsk˘mi budovami,

v nûmÏ se památka nachází. Památka v rovinatém te-

kam lze instalovat v˘tah, Veltrusy – vstup do prvního pat-

rénu, na svahu dostupném autem ãi pû‰ky (s asisten-

ra zámku francouzsk˘m oknem pﬁes terasu napojenou na

cí) mÛÏe b˘t pro vozíãkáﬁe pﬁístupná zcela pﬁirozenû,

hospodáﬁskou budovu, Lysice – sloupová kolonáda pﬁí-

23

nûkteré v‰ak leÏí v obtíÏném terénu.
rou i jen hrubá úprava dlaÏby

24

Nûkde je barié-

stupná pﬁes salu terrenu a park, âesk˘ Krumlov – rampy

nebo povrch ze sypa-

v zahradû, Kunûtická Hora – zdûná rampa k mostu nad

n˘ch nezpevnûn˘ch materiálÛ v areálu objektu. Nao-

pﬁíkopem k Hornímu paláci, Lednice – Hraniãní zámek,

pak u drobn˘ch zﬁícenin umoÏÀuje prohlídku samotn˘

sypaná zemní rampa do pr vního patra zámku, âesk˘

rozsah objektu – zﬁíceninu lze obhlédnout z kaÏdého

Krumlov – Plá‰Èov˘ most ze zahrad, Hor‰ovsk˘ T˘n –

25

Tﬁetí rovi-

most v havarijním stavu ze zahrady do roubené sínû hra-

nou je zaji‰tûní pﬁístupnosti vlastních interiérÛ památ-

du a na arkádové nádvoﬁí, z arkád je pak moÏné projít do

ky, buì v‰ech bûÏnû pﬁístupn˘ch místností prohlídkové

zámeck˘ch a hradních místností prvního patra, Manûtín

trasy, nebo alespoÀ jejich ãásti.

– hospodáﬁsk˘ dvÛr propojen˘ se zámkem chodbou.

místa na jednodu‰e pﬁístupném nádvoﬁí.

Nejãastûj‰ími bariérami v interiérech budov jsou

23 MÛÏe to b˘t i zcela nedostupn˘ svah jako u hradÛ Bez-

takzvané vertikální bariéry. Tvoﬁí je vﬁetenová a toãitá

dûz a Îebrák nebo prudké svahy pﬁímo v areálu památky,

schodi‰tû
27

80 cm.

26

a schodi‰tû v tlou‰Èce zdiva uÏ‰í neÏ

jejichÏ zdolání vyÏaduje asistenci: Beãov nad Teplou,

Dále jsou to bûÏná pravoúhlá schodi‰tû, aÈ

Buchlov, Fr ˘dlant, JindﬁichÛv Hradec, Kunûtická Hora,

28

uÏ hlavní reprezentaãní

nebo boãní, uÏ‰í a strmûj‰í,

Kun‰tát, Pern‰tejn. Nûkteré bariér y naopak mohou b˘t

urãená pro sluÏebnictvo a personál. NejbûÏnûj‰í barié-

zcela umûle vytváﬁeny, napﬁíklad jako zábrany pro cyklisty

rou jsou ale jednotlivé schody a krátká schodi‰tû

na pﬁístupové cestû k zámku Îleby, které se staly ne-

s 1 aÏ 5 stupni. Ménû ãasté jsou horizontální bariéry

chtûnou pﬁekáÏkou pro vozíãkáﬁe pﬁicházející od parku.

vzniklé srostlicí nûkolika star‰ích budov. Horizontální-

24 Bene‰ov nad Plouãnicí – ãediã, JindﬁichÛv Hradec –

mi bariérami jsou i zúÏené vstupy do místností urãe-

hrubû tesan˘ kámen, Karl‰tejn – vápencové desky se

n˘ch pÛvodnû pro sluÏebnictvo ãi personál. Má-li pa-

zkamenûlinami, Manûtín – ﬁíãní valouny a dal‰í.

mátka stﬁedovûk˘ nebo renesanãní základ, jsou

25 Napﬁíklad hrad Krakovec a po dokonãení stabilizace,

ãast˘mi horizontálními bariérami zv˘‰ené prahy a ne-

konzer vace a rekonstrukce mostu pﬁes pﬁíkop to brzy

ãekanou men‰í bariérou mohou b˘t i tyãe na upevnûní

bude i Vízmburk.

pochozích kobercÛ.

29

Nejkomplikovanûj‰í ﬁe‰ení zpﬁí-

27 Tato pﬁíli‰ úzká schodi‰tû se nacházejí u památek:

zenou schopností pohybu a orientace vyÏaduje kombi-

Hor‰ovsk˘ T˘n – pﬁechod z kaple do zbrojnice, Karl‰tejn –

30

Mariánská a Velká vûÏ, Lipnice nad Sázavou, ·ternberk

Pﬁi odstraÀování nebo pﬁekonávání bariér vnû i uvnitﬁ

na Moravû – schodi‰tû do oratoﬁe.

je nutné zaãít od nejmen‰ích a nejãastûj‰ích bariér

28 U nich lze obvykle vyuÏít takzvan˘ schodolez, viz dále.

tvoﬁen˘ch nûkolika málo schody. Zde je moÏné vy-

29 Zámek Buchlovice.

uÏít ‰ikm˘ch kovov˘ch nebo dﬁevûn˘ch ramp a pﬁípad-

30 Beãov nad Teplou, Bítov, Buchlov, âer vená Lhota,

nû mobilních liÏin, které lze operativnû nainstalovat.

31

Fr ˘dlant, Hor‰ovsk˘ T˘n, Hrub˘ Rohozec, Jezeﬁí, Jindﬁi-

·ikmá, modernû upravená rampa poloÏená na nízké

chÛv Hradec, Nové Hrady, RoÏmberk, ·ternberk na Mora-

a dlouhé jezdecké schodi‰tû by byla také ﬁe‰ením, jak

vû, ·vihov, TﬁeboÀ, Uherãice.

vozíãkáﬁÛm zpﬁístupnit nûkteré památky.

32

Jinou moÏ-

ností je oprava a roz‰íﬁení stávajících ‰ikm˘ch soklÛ

6

7

8

26 Ve správû NPÚ je to problém asi dvaceti objektÛ.

stupnûní interiérÛ památek NPÚ náv‰tûvníkÛm s omenace horizontálních a vertikálních bariér.

5

Obr. 4. âesk˘ Krumlov, Plá‰Èov˘ most.
Obr. 5. Hor‰ovsk˘ T˘n (okres DomaÏlice), zámek, torzo
mostu spojujícího bezbariérovû palác se zahradou.
Obr. 6. Praha-Smíchov, kostel sv. Václava, ‰ikmá rampa
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Obr. 7. VídeÀ, Rakousko, ‰ikmá rampa del‰í neÏ 9 m musí
b˘t pﬁeru‰ena pezipodestou.
Obr. 8. Praha-Vinohrady, hlavní budova VZP, schodolez.

31 Rampy mají mít ‰íﬁku 1,3 m a postranní zaráÏku proti
sjetí vozíku vysokou 15 cm. ·ikmá rampa del‰í neÏ
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Ïadavky a normy dne‰ní doby. Pokud to architektura
památky umoÏÀuje, je moÏné zváÏit a následnû i reali39

zovat umístûní moderního hydraulického v˘tahu.

1,5 m. U ramp i liÏin je nutné dodrÏet sklon v mûﬁítku ma-

mÛÏe b˘t rovnûÏ instalován v pﬁístavbû zpﬁístupÀované

ximálnû 1 : 12. U strmûj‰ích ploch totiÏ hrozí pﬁeklopení

budovy, pokud novû pﬁistavûná ãást nepo‰kodí stávají-

vozíku, zvlá‰tû pokud vozíãkáﬁ nemá asistenci.

cí vzhled a charakter památky. Dal‰í bezpeãnou a pro

32 Tato ﬁe‰ení byla pouÏita na zámcích Karl‰tejn – vstup

památku nedestruktivní pomÛckou jsou schodolezy.

do suterénu Císaﬁského paláce, Litomy‰l – jezdecké

Nevlastní-li správa památky NPÚ schodolez, zpravidla

schody do pater zámku.

umístí na internetov˘ch stránkách daného objektu

33 Zámek Buãovice.

konkrétní typ schodolezu doporuãen˘ k pﬁivezení sku-

34 Hluboká nad Vltavou, RoÏmberk, v rozvaze KromûﬁíÏ.

40

Pouze tam, kde to cha-

Jde o zcela moderní kﬁeslo oznaãené ãerven˘m kﬁíÏkem.

rakter památky umoÏÀuje, je moÏné poãítat s instalací

Odpoãinková kﬁesla by mûla b˘t doplnûna minimálnû ve

trval˘ch zaﬁízení pro bezbariérov˘ pﬁístup, to znamená

vût‰ích místnostech tûchto objektÛ: Fr ˘dlant, Litomy‰l,

41

vertikálních a ‰ikm˘ch zvedacích plo‰in

nebo osob-

42

ních schodi‰Èov˘ch sedaãek.

nou schopností pohybu a orientace viz Helena ·NAJ-

jich památkové, architektonické, historické a umûlec-

DROVÁ, cit. v pozn. 4, s. 18–19.

kohistorické hodnoty, je nutné na zpﬁístupnûní interié-

36 Zcela jednoznaãnû nelze vyuÏít v˘tah ze zámku Záku-

rÛ památky zcela rezignovat, bariér y akceptovat

py z dÛvodÛ ochrany jeho unikátnû dochovan˘ch textilií

a pﬁíslu‰né interiér y prezentovat jin˘m zpÛsobem –

z 19. století a nevyhovující velikosti. V˘tah má podobu

napﬁíklad vyuÏitím virtuální reality.

43

Virtuální prohlíd-

stylizovaného ãlunu pro dvû osoby sedící naproti sobû,

ky najdou uplatnûní nejenom pﬁi otevírání nepﬁístup-

plující do v˘‰in. RovnûÏ nelze vyuÏívat ruãní osobní v˘tahy

n˘ch památek náv‰tûvníkÛm s omezenou schopností

na hradech Kun‰tát a Pern‰tejn.

pohybu a orientace, ale ve v‰ech pﬁípadech, kdy je

37 Hluboká nad Vltavou, Konopi‰tû, ·ternberk na Mora-

z dÛvodu ochrany památky a jejich interiérÛ omezen

vû, Valtice.

poãet prohlídek a poãet náv‰tûvníkÛ v náv‰tûvnické

38 Hrádek u Nechanic, Ploskovice.

skupinû. Pokud není moÏné interiéry památky otevﬁít

39 Pﬁíkladné jsou hydraulické v˘tahy vloÏené do schodi‰-

a zpﬁístupnit skupinû náv‰tûvníkÛ – vozíãkáﬁÛ, je moÏ-

Èov˘ch ‰acht Staromûstské radnice v Praze a radnice

né zváÏit její zpﬁístupnûní alespoÀ náv‰tûvníkÛm s ji-

v Olomouci, moderní v˘tah byl instalován na zámku KynÏ-

n˘mi handicapy, s poruchami zraku, sluchu a mentál-

var t. Pﬁed realizací jsou v˘tahy v Grab‰tejnû, Hor‰ov-

44

ním postiÏením.

ském T˘nû, Kladrubech a Plasech. Dokonãen nebyl v˘tah

I kdyÏ nemÛÏe vozíãkáﬁ z dÛvodu nepﬁístupnosti ab-

ve ·panûlském kﬁídle Jindﬁichova Hradce, k dispozici je

solvovat prohlídku interiérÛ nav‰tívené památky, jsou

zde pouze technick˘ v˘tah. Anal˘za památek NPÚ ukáza-

mu k dispozici její nádvoﬁí, zahrady a parky, kde je bû-

la, Ïe by ‰lo vloÏit hydraulick˘ v˘tah do schodi‰Èové ‰ach-

hem sezóny organizován nejrozmanitûj‰í kulturní pro-

ty zámkÛ Bﬁeznice, Libochovice, KromûﬁíÏ a Opoãno.

gram vyuÏívající atraktivnosti prostﬁedí.

Obr. 9. Praha-Staré Mûsto, Obecní dÛm, historick˘ v˘tah.
Obr. 10. Praha-Vinohrady, hlavní budova VZP, ‰ikmá
zvedací plo‰ina.

KromûﬁíÏ, Pern‰tejn, Zákupy a dal‰í.
35 Seznam norem pro v˘tahy urãené osobám s omeze-

Nepodaﬁí-li se zpﬁístupnit památky bez ohroÏení je-

10

9 m musí b˘t pﬁeru‰ena podestou v délce nejménû

Ten

pinou tûlesnû postiÏen˘ch.

9

■ Poznámky

45

Pro mnohé

40 Mní‰ek pod Brdy a dal‰í památkové objekty ve správû

z náv‰tûvníkÛ je dÛvodem náv‰tûvy památky právû

NPÚ – ÚOP stﬁedních âech v Praze.

tento doprovodn˘ program. Z toho dÛvodu by mûli mít

41 Praha – AneÏsk˘ klá‰ter, DráÏìany – Hofkirche.

vozíãkáﬁi v areálu vÏdy k dispozici zmiÀovan˘ kryt˘ pro-

42 Osobní schodi‰Èové sedaãky vyÏadují pevné uchycení

stor, kam se lze schovat v pﬁípadû náhlého zhor‰ení

do konstrukce zdí a schodi‰tû a navíc nutnost pﬁesedání

poãasí,

46

pokud moÏno spojen˘ s restaurací a také

z vozíku na sedaãku a vyná‰ení vozíku do patra. To v‰ak

bezbariérovû dostupnou toaletou. Opomíjena zÛstává

lze ﬁe‰it zaji‰tûním zápÛjãních vozíkÛ umístûn˘ch v pat-

na pr vní pohled banální skuteãnost, Ïe pokud jsou

rech, které vozíãkáﬁ bûhem prohlídky vyuÏívá. Jeho vlastní

Mezi náv‰tûvníky s omezenou schopností pohybu

v restauracích Ïidle nebo lavice pevnû upevnûny ke

vozík zÛstává v pﬁízemí památky. Osobní sedaãka je insta-

a orientace patﬁí i senioﬁi s holemi nebo berlemi. Dis-

stolÛm, vozíãkáﬁ nemá moÏnost si pﬁisednout.

ponuje-li památka vût‰ím poãtem místností situova-

hradním restauracím umístûn˘m na dﬁevûn˘ch vyrov-

ku Kunín.

n˘ch v enfiládû za sebou, doporuãuje se umístit ales-

návacích pódiích nûkdy chybûjí nájezdy jak pro vozíã-

43 Tímto zpÛsobem by bylo moÏné zpﬁístupnit interiér y

podél pﬁízedních schodi‰È, pÛvodnû prvkÛ ochrany.

33

34

poÀ ve vût‰ích z nich odpoãinkové kﬁeslo.

47

Za-

48

káﬁe, tak pro rodiãe s koãárky.

hradÛ Karl‰tejn, Buchlov, Fr˘dlant, Pern‰tejn.

Teprve po identifikaci a pﬁekonání mal˘ch bariér by

44 Specializované prohlídkové okruhy pro náv‰tûvníky

se mûlo pﬁistoupit k hledání zpÛsobÛ pﬁemáhání vût‰ích a sloÏitûj‰ích pﬁekáÏek – a to s pomocí zaﬁízení

lována v Umûlecko-prÛmyslovém muzeu v Praze a na zám-

Rekapitulace pﬁístupnosti památek na modelovém
pﬁíkladû toalet

nevyÏadujících trval˘ zásah do architektury památky,

Mní‰ek pod Brdy, viz www.prohlidky-pamatek.cz. Pro slu-

Stále ãast˘m jevem je chybûjící toaleta pro vozíãká49

s poruchami zraku jsou na hradû Kﬁivoklát a na zámku

jako jsou v˘tahy a schodolezy. Pﬁirozenou pomÛckou

ﬁe

mÛÏe b˘t historick˘ v˘tah, pokud je funkãní, vyhovuje

bariérovû pﬁístupné.

v areálech památek, jejichÏ interiéry nejsou bez50

chovû a mentálnû postiÏené slouÏí vybrané památkové
objekty ve správû NPÚ – ÚOP v Plzni.

Nepﬁístupnost interiérÛ památ-

45 Buchlov, Jezeﬁí, JindﬁichÛv Hradec, Karl‰tejn, Krako-

a nehrozí-li jeho znehodnoce-

ky pro vozíãkáﬁe je udávaná jako hlavní dÛvod

vec, Kﬁivoklát, Lipnice nad Sázavou, Litomy‰l, Pern‰tejn,

I kdyÏ je v˘tah pro nevyhovující rozmûry nepouÏi-

neinstalování bezbariérovû dostupné toalety. Ty v‰ak

·vihov, Uherãice, Zvíkov a dal‰í.

teln˘ pro vozíãkáﬁe, mÛÏe dobﬁe poslouÏit alespoÀ se-

chybûjí i v tûch památkách, u nichÏ jsou jsou pﬁístupné

46 Tento prostor bohuÏel postrádá napﬁíklad hrad Kﬁivo-

35

poÏadovan˘m normám
36

ní.

niorÛm a budoucím matkám.

37

SvÛj v˘znam má

i v˘tah zniãen˘, po kterém zÛstala pouze uprázdnûná

exteriér y nebo ãásteãnû i interiér y.

51

Pokud rozsah

klát.

památky neumoÏÀuje instalování vozíãkáﬁsk˘ch toalet

47 Kﬁivoklát.

Do ní je moÏné vloÏit zcela moder-

v jejím areálu, nabízí se moÏnost umístit WC v jejím

48 S nájezdní rampou: Bﬁeznice, Ratiboﬁice. S chybûjící

ní v˘tah (nebo repliku pÛvodního v˘tahu) splÀující po-

pﬁedpolí, napﬁíklad jako souãást restaurací nebo uby-

nájezdní rampou: Lednice, Pern‰tejn. Ve v‰ech pﬁípadech

38

v˘tahová ‰achta.
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Stránka 59

V krajním pﬁípadû lze vyuÏít bezba-

riérovû upravené toalety pro vozíãkáﬁe u ãerpadel po-

zÛstávají zcela nebo ãásteãnû pro vozíãkáﬁe nepﬁí75

stupny.

60 Jezeﬁí, Kﬁivoklát, Pern‰tejn, ·ternberk na Moravû.

I kdyÏ se vozíãkáﬁ nedostane do zpﬁístupnû-

Madlo na dveﬁích umoÏÀuje uzavﬁení dveﬁí z kabiny. Na

RovnûÏ lze krátkodobû, napﬁíklad bû-

n˘ch interiérÛ nav‰tívené památky, mÛÏe se aktivnû

Kﬁivoklátû chybûjící madlo a zároveÀ hrubá dlaÏba pﬁed

hem konání kulturních akcí s pﬁedpokládanou úãastí

úãastnit kulturního Ïivota na dané památce a nav‰tí-

vstupem do kabiny vytváﬁejí situaci, kdy vozíãkáﬁ potﬁebu-

náv‰tûvníkÛ na vozíku, instalovat mobilní toalety vyrá-

vit nûkterou z mnoha akcí poﬁádan˘ch bûhem letní

je pro uzavﬁení dveﬁí druhou osobu. Aby vozíãkáﬁ sám do-

a podzimní turistické sezóny, pﬁípadnû i o Vánocích

sáhl na kliku, musí z kabiny ven. Pro pohyb po hrubém te-

a Velikonocích.

rénu potﬁebuje obû ruce, takÏe místo aby dveﬁe pomocí

53

honn˘ch hmot.

54

bûné i pro vozíãkáﬁe.

Pokud je v areálu památkového objektu instalována
bezbariérovû upravená toaleta, je moÏné setkat se
s nûkolika zásadními nedostatky a pochybeními. Jsou
55

to bariéry na pﬁístupové cestû k toaletû,

ne vÏdy vy-

62 V rámci památek spravovan˘ch NPÚ se to t˘kalo pou-

bûÏného provozu zajistit a zorganizovat pro vozíãkáﬁe

ze jedné památky, ‰lo o pﬁechodn˘ jev a jiÏ do‰lo k nápra-

otevírání dveﬁí ka-

pravidelné prohlídky. PﬁekáÏkou mohou b˘t rozmûr y

vû.

chybûjící madla,

zpﬁístupnûn˘ch místností schopn˘ch najednou pﬁi-

63 Jeden z nejkvalitnûj‰ích informaãních systémÛ byl

56

57

biny dovnitﬁ místo otevírání ven,
a to jak kolem mísy,

59

58

61 Manûtín.

Ne v‰echny památky NPÚ jsou schopné v rámci

hovující ‰íﬁka dveﬁí vstupu do objektu WC a do kabin,
ne vÏdy vyhovující rozmûry kabiny,

madla pﬁitáhl, popojíÏdí dozadu a pomalu je pﬁivírá.

Závûrem

tak i na dveﬁích,

60

v koordinaci s mûstsk˘m informaãním systémem vypra-

Stává se, Ïe bezbariéro-

nutnost mûnit prohlídkovou trasu, a to v návaznosti na

cován v areálu zámku âesk˘ Krumlov. Informace a smû-

vû upravená toaleta pro vozíãkáﬁe slouÏí jako pﬁíruãní

bezbariérov˘ vstup, jenÏ nemusí b˘t nutnû souãástí

rovky urãené pro náv‰tûvníky na vozíku jsou vÏdy odli‰e-

prohlídkové trasy, téÏ v˘tah ãi jinou pomÛcku umoÏÀují-

ny umístûním loga vozíãkáﬁe. Nejãastûji se takto znaãí

61

62

sklad a zázemí WC asistence.

jmout jen omezen˘ poãet náv‰tûvníkÛ.

76

Dále je to

pouÏití nevhodn˘ch madel.

pﬁípadnû

Pﬁístupová cesta k bezbariérovému WC by mûla b˘t

smûrovky k bezbariérovû upraven˘m toaletám, ale téÏ

vyznaãena pomocí konkrétního informaãního systému
63

k bezbariérov˘m vstupÛm do expozic, napﬁíklad na zám■ Poznámky

ku Hluboká nad Vltavou.

ná nejjednodu‰‰í, nejlépe po rovinû nebo jen velice

jde o restaurace a cukrárny jin˘ch vlastníkÛ a správcÛ, ne

64 ·íﬁka rampy by nemûla b˘t uÏ‰í neÏ 1,3 m, se sklo-

mírném svahu a zcela bez bariér v podobû schodÛ,

o provozy NPÚ.

nem maximálnû v pomûru 1 : 12. Po okrajích by mûly b˘t

hrubé dlaÏby, mûkkého sypaného povrchu ãi zv˘‰en˘ch

49 Vyhlá‰kou ã. 369/2001 Sb. jsou nejmen‰í rozmûr y

umístûny zaráÏky vysoké minimálnû 15 cm bránící sjetí

prahÛ. Jde totiÏ o pﬁekáÏky, které lze pﬁekonat pomocí

kabiny pﬁedepsány na 1600 x 1800 mm, u zmûn dokon-

nebo pﬁeklopení vozíku.

Barié-

ãen˘ch staveb 1400 x 1400 mm. Bez pﬁesné instalace

65 Stává se, Ïe ‰íﬁka vstupu je pﬁesnû 80 cm, av‰ak pro-

rami jsou i zúÏené vstupy do objektÛ s toaletou nebo

jednotliv˘ch prvkÛ vybavení nemÛÏe hygienickou kabinu

tinárazov˘ ‰punt na podlaze ji zuÏuje a znemoÏÀuje tak

tûchto rozmûrÛ uÏívat osoba na vozíku. Doporuãené roz-

vjezd vozíku.

mûry pro osoby na vozíku jsou definovány velikostí mani-

66 Napﬁíklad náv‰tûva bezbariérové toalety v Rájci nad

Bezbariérovû upravená toaleta pro vozíãkáﬁe musí

pulaãního prostoru pro otoãení vozíku o 360° a hloubkou

Svitavou vyÏaduje sloÏité obcházení objektu a jeho hos-

b˘t vÏdy oznaãena mezinárodním symbolem dostup-

osazení zaﬁizovacích pﬁedmûtÛ. Pro plné otoãení vozíku

podáﬁsk˘ch budov.

se doporuãuje pouÏít rozmûr pﬁibliÏnû 2200 x 2200 mm.

67 Mezinárodní symbol pﬁístupnosti je ãtverec modré bar-

v prÛbûhu náv‰tûvnické sezóny pﬁístupné bûÏné ná-

Vodorovné madlo pﬁes celou ‰íﬁku otevíran˘ch dveﬁí ve

vy s negativnû zobrazenou stylizovanou postavou sedící

v‰tûvnické toalety. Pokud tomu tak není a bezbariéro-

v˘‰ce 800–900 mm umoÏÀuje osobû na vozíku snadnûj-

na vozíku pro invalidy a hledící vpravo. Nejmen‰í rozmûry

vû upravená toaleta pro vozíãkáﬁe je z dÛvodu zabrá-

‰í zavﬁení dveﬁí po projetí dveﬁním otvorem. Stává se, Ïe

symbolu jsou 10 x 10 cm, viz Helena ·NAJDROVÁ, cit.

právû toto madlo v bezbariérov˘ch toaletách památko-

v pozn. 4, s. 21

upozornûno, kde se klíã nachází. Informaci o tom, Ïe

v˘ch objektÛ chybí.

68 Nejãastûji poÏivaãi drog, alkoholu nebo bezdomovci,

klíã je v prodejnû vstupenek, u správce objektu ãi jin-

50 Bﬁeznice, Fr˘dlant, Krásn˘ DvÛr, Libochovice, Lipnice

napﬁíklad Ratiboﬁice.

de, by vozíãkáﬁ nemûl dostat teprve ve chvíli, kdy stojí

nad Sázavou, Litomy‰l, Mní‰ek pod Brdy, Náchod, Nebí-

69 Je zaznamenán pﬁípad, net˘kající se památkov˘ch ob-

lovy, Ploskovice, RoÏmberk, Valtice; Velké Bﬁezno, Vizovi-

jektÛ NPÚ, kdy byl klíã od bezbariérové toalety upravené

by mûl mít moÏnost osobu s klíãem pﬁivolat pomocí

ce, Zákupy, Îleby.

pro vozíãkáﬁe umístûn v prodejnû vstupenek v pr vním

signalizaãního zaﬁízení – zvonku, oznaãeného logem

51 Daãice, Fr˘dlant, Lednice, Kratochvíle, KromûﬁíÏ – Li-

patﬁe budovy bez v˘tahu.

bosad, Lipnice nad Sázavou, Opoãno, Sázava, SlatiÀany,

70 Ve Vranovû nad Dyjí si dﬁíve bylo moÏné zvonkem pﬁi-

na pﬁíchod zamûstnance s klíãem, jenÏ se mÛÏe na-

TﬁeboÀ.

volat asistenci k pﬁekonání schodÛ vedoucích do budovy

cházet mimo objekt s toaletou nebo mimo dosah sig-

52 MoÏnost ﬁe‰ení pro Krakovec, Schwarzenberskou

s WC. Dnes je zde bûhem sezony pﬁítomen stál˘ asi-

nalizace. ¤e‰ením zaji‰tûní otevﬁenosti a pﬁístupnosti

hrobku v Tﬁeboni, Zbeãno.

stent. Av‰ak bezbariérovû upravená toaleta pro vozíãkáﬁe

bezbariérové toalety pro vozíãkáﬁe není ani instalování

53 U ve‰ker˘ch novostaveb a také dokonãen˘ch staveb

nebyla bûhem sezony 2008 vÏdy v provozu.

umoÏÀující otevﬁít je-

ãerpadel pohonn˘ch hmot musí b˘t umístûna i toaleta pro

71 Viz www.eurokeycz.com; názory na instalaci Euroklíãe

din˘m klíãem v‰echny bezbariérovû upravené toalety

vozíãkáﬁe. Aktualizované mapy umístûní jednotliv˘ch ãer-

se li‰í i v samotné obci vozíãkáﬁÛ.

pro vozíãkáﬁe opatﬁené tímto systémem otevírání. Ne

pacích stanic viz: www.agip.cz; www.benzina.cz; www.cep-

72 Duchcov, Jaromûﬁice nad Rokytnou, JindﬁichÛv Hra-

kaÏd˘ vozíãkáﬁ, ale ani rodiã vyuÏívající kabiny vozíãkáﬁ-

roas.cz; www.papoil.cz; http://webs.hosting-centre.cz/ro-

dec, Manûtín, Pern‰tejn.

sk˘ch WC k pﬁebalování sv˘ch ratolestí totiÏ vlastní Eu-

binoil; www.shell.com.

73 Jezeﬁí, Karl‰tejn, KromûﬁíÏ, Ratiboﬁice, ·ternberk na

roklíã. Pokud je u WC stálá asistence zaji‰Èující úklid,

54 Jde o typ TK DIXI invalidní handicap. Viz www.adco.cz/.

Moravû, Zlatá Koruna.

je instalace Euroklíãe v areálech na noc uzavíran˘ch

55 Karl‰tejn, Konopi‰tû, Vranov nad Dyjí.

74 Buchlovice, âesk˘ Krumlov.

v podstatû zbyteãná. Bezbariérová toaleta upravená

56 Minimální ‰íﬁka 80 cm; Hrádek u Nechanic, Námû‰È

75 Bene‰ov nad Plouãnicí, Grab‰tejn, Jezeﬁí, Karl‰tejn,

pro vozíãkáﬁe b˘vá nejãastûji umísÈována na toaletách

nad Oslavou.

Konopi‰tû, KromûﬁíÏ, Kﬁivoklát, Kunûtická Hora, Milotice,

57 Minimálnû 1,4 x 1,4 m, u novostaveb 1,6 x 1,8 m;

Mní‰ek pod Brdy, Opoãno v pﬁípravû, Pern‰tejn, ·vihov

Kunûtická Hora, Námû‰È nad Oslavou.

v pﬁípravû, Zvíkov v pﬁípravû.

58 U památek NPÚ se v toaletách upraven˘ch pro vozíã-

76 Bﬁeznice, âervená Lhota, Manûtín, Nebílovy, Ploskovi-

káﬁe toto pochybení neobjevuje. V bûÏn˘ch toaletách –

ce, Ratiboﬁice, Vranov nad Dyjí.

dané památky.

Cesta k toaletû by mûla b˘t co moÏ-

64

jednoduché pomÛcky, napﬁíklad ‰ikmé rampy.
65

i pﬁímo kabin WC

a téÏ nadmûrná délka trasy k bez66

bariérovû upravenému WC.

nosti.

67

Mûla by b˘t neuzamãená, stejnû tak jako jsou

nûní jejího zneuÏívání

68

uzamãena, musí b˘t pﬁedem

69

pﬁed uzamãenou kabinou WC.

vozíãkáﬁe.

70

Slabinou této varianty je nutnost ãekání

71

zámkÛ pro takzvané Euroklíãe,

72

pro dámy,

Náv‰tûvník na vozíku

ale mÛÏe b˘t umístûna i samostatnû, ved-

le dámsk˘ch a pánsk˘ch toalet.

73

Jenom v nûkolika

málo pﬁípadech je souãástí jak dámské, tak i pánské
74

toalety.

Bezbariérové toalety upravené pro vozíãkáﬁe byly
instalovány i v tûch památkách NPÚ, jejichÏ interiéry

Lipnice nad Sázavou.
59 Jezeﬁí, Kozel, Kunûtická Hora.
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cí vstup a pohyb vozíãkáﬁe. S tím je spojená povinnost
zaji‰tûní alespoÀ ãásteãného individuálního doprovodu. Dal‰ím omezením mÛÏe b˘t existence pouze jednoho bezbariérového vstupu do památky. Skupina ná-

SEMINÁ¤E
KONFERENCE
AKCE

kého generála Pattona. Nemûli bychom zapomínat, Ïe
princip spojení dvou skvûl˘ch, ale nesourod˘ch vûcí
mÛÏe mít ve v˘sledku obdobn˘ efekt, jako v pohádce
J. âapka Jak pejsek s koãiãkou pekli dort. Opodstat-

v‰tûvníkÛ sice vstupuje do interiérÛ bezbariérovû, ale

nûnou v˘zvu k záchranû díla svûtoznámého architekta

pﬁi odchodu jiÏ pﬁekonává bariéru v podobû nûkolika

je tﬁeba plnû podpoﬁit.

schodÛ.

77

Nyní ale zpût k v˘stavû. Vzhledem k rozsahu sou-

Návrat vozíãkáﬁe zpût k bezbariérovému

vstupu zpomalují, pﬁípadnû zcela znemoÏÀují dal‰í skupiny na prohlídkové trase.

78

Pro tyto pﬁípady se volí

V˘ s t a v a A d o l f L o o s
– dílo v ãesk˘ch zemích

stﬁedûné dokumentace, ﬁady zcela nov˘ch materiálÛ
a z nich vytûÏen˘ch poznatkÛ o díle Adolfa Loose není
pochyb, Ïe je tato v˘stava pr vní skuteãnû soubornû

zpﬁístupÀování památek ve vybrané dny – bûhem takV Muzeu hlavního mûsta Prahy byla dne 1. ﬁíjna 2008

pojatou prezentací Loosovy tvorby v ãesk˘ch zemích.

V den konání DnÛ bez bariér jsou

po dlouhodobé a peãlivé pﬁípravû otevﬁena pozoruhodná

Je v˘sledkem nûkolikaleté badatelské ãinnosti Studij-

památky zpﬁístupnûny nejenom vozíãkáﬁÛm, ale i ná-

v˘stava, jejímÏ cílem bylo zhodnotit ten segment díla

ního a dokumentaãního centra Adolfa Loose, které si

v‰tûvníkÛm s poruchami zraku a sluchu, za doprovodu

Adolfa Loose, kter˘ jako jeden z ãetn˘ch pﬁedstavitelÛ

vyt˘ãilo za cíl systematicky doplÀovat poznatky o díle

poãátkÛ moderní architektury zanechal v˘znamn˘ kultur-

v˘znamného svûtového architekta, a to ve spolupráci

ní odkaz na území dne‰ní âeské republiky.

s ﬁadou na‰ich badatelÛ i zahraniãních kapacit.

zvan˘ch DnÛ bez bariér, konan˘ch pravidelnû v rozme79

zí mûsíce aÏ roku.

80

asistenãního (slepeckého) psa,

a mentálnû postiÏe-

n˘ch.
I kdyÏ by se mohlo zdát, Ïe zpﬁístupÀování památek

Adolf Loos pÛsobil v ãesk˘ch zemích v letech

V˘stavu uspoﬁádalo Muzeum hlavního mûsta Prahy,

NPÚ vozíãkáﬁÛm je urãeno pro velice úzkou skupinu

1907–1908 a s pﬁeru‰ením pak od roku 1914 aÏ do

pﬁiãemÏ kurátorkou a autorkou koncepce je Mgr. Maria

náv‰tûvnické klientely, není tomu tak. KaÏd˘ z nás

své smrti v roce 1933. V˘raznou a tematicky svébyt-

Szadkowska (ve spolupráci s prof. Leslie Van Duzer

ocení pohodln˘ pohyb bez zbyteãn˘ch bariér, schodÛ

nou ãástí Loosova díla je jeho dosud stále nedocenû-

a PhDr. Dagmar âernou‰kovou). âisté, dÛstojné archi-

a stoupání. Otevﬁení bran hradÛ, zámkÛ, klá‰terÛ, his-

ná tvorba v Plzni, kde se nachází rozsáhl˘ soubor po-

tektonické ﬁe‰ení je dílem arch. Sabiny Mû‰Èanové,

toricky v˘znamn˘ch domÛ ãi muzeí v pﬁírodû nejen ná-

zoruhodn˘ch obytn˘ch interiérÛ. V letech 1914–1932

autorkou grafického ﬁe‰ení je M.A. Markéta Othová.

v‰tûvníkÛm s omezenou schopností pohybu a orienta-

projektoval i na dal‰ích místech u nás, zejména v Br-

Silnou stránkou v˘stavy jsou téÏ barevné fotografie

ce, ale cel˘m rodinám a jejich pﬁátelÛm a znám˘m,

nû, Karlov˘ch Varech, Mariánsk˘ch Lázních, Náchodû

ukázkov˘ch dûl poﬁízené Martinem Polákem a pﬁede-

umoÏní poznávat historii a kulturní dûdictví spoleãnû

a v Praze. V Praze stojí dvû v˘znamné vily Adolfa Loose

v‰ím vysoce emotivní zábûr y vynikajícího fotografa

a tímto zpÛsobem obnovovat pﬁirozené vazby v rodinû

z jeho pozdního období – Winternitzova vila na Smí-

Vûroslava ·krabánka.

a ve spoleãnosti, vazby znaãnû oslabené jak bûhem

chovû a pﬁedev‰ím Müllerova vila ve Stﬁe‰ovicích, kte-

Je skvûlé, Ïe v˘stava potrvá aÏ do 5. dubna 2009

40 let socialismu, tak i dne‰ním konzumním zpÛso-

rá patﬁí v tvorbû Adolfa Loose mezi jeho vrcholná díla

a Ïe se poãítá i s jejími reprízami, a to jak na dal‰ích

bem Ïivota. Setkáváním v‰ech spoleãensk˘ch a sociál-

a zároveÀ i mezi klíãové stavby svûtové architektury.

místech v âeské republice, tak i v zahraniãí.

ních skupin na památkách lze v˘znamnû pﬁispût k po-

Bohat˘mi obrazov˘mi materiály ilustrovaná prezen-

citu odpovûdnosti za postiÏené a zestárlé rodinné

tace Loosovy architektur y seznamuje náv‰tûvníky

pﬁíslu‰níky i k pﬁekonávání vzájemn˘ch mezilidsk˘ch

s v˘znamn˘mi a v‰eobecnû znám˘mi autorov˘mi stav-

bariér. A to uÏ jsou dostateãnû pádné dÛvody, proã je

bami, autentickou plánovou dokumentací a trojroz-

potﬁebné otevírání památek náv‰tûvníkÛm s omeze-

mûrn˘mi exponáty ukázek Loosova nábytku, ale navíc

nou schopností pohybu a orientace podporovat, proã

popr vé otevírá veﬁejnosti jedineãn˘ pohled na málo

je nezbytné se o to pokou‰et.

81

Václav GIRSA

Architekti, investoﬁi a památkáﬁi
ve vzájemném dialogu

známé realizace, dokumentované dosud nepublikovaMilan JANâO

n˘mi fotografiemi a plány. Mezi v˘jimeãné záÏitky patﬁí

Ve dnech 9.–10. ﬁíjna 2008 se v Táboﬁe v kongre-

aktuální snímky nedávno restaurovan˘ch plzeÀsk˘ch

sovém centru OREA HOTEL DVO¤ÁK konala celostátní

bytov˘ch interiérÛ (obytn˘ pokoj a jídelna bytu dr. Vo-

odborná konference SdruÏení historick˘ch sídel âech,

■ Poznámky

gela, interiéry bytu J. a J. Brummelov˘ch a podobnû),

Moravy a Slezska a mûsta Tábora na téma Architekti,

77 Lednice, vstup na pr vní okruh 2 schody, odchod

jeÏ tu mají svoji premiéru. Autoﬁi si pﬁáli, aby v˘stava

investoﬁi a památkáﬁi ve vzájemném dialogu.

6 schodÛ; Ratiboﬁice, místnosti pﬁízemí, vstup 0 schodÛ,

napomohla probudit vût‰í zájem veﬁejnosti o Loosovo

Samotné akci pﬁedcházela tisková konference, na

odchod francouzsk˘m oknem na terasu, práh a 3 schody.

dílo, o jeho záchranu i dÛstojnou prezentaci. Mysleli

kterou navázala zdravice ãestn˘ch hostÛ. Úãastníky

78 Vranov nad Dyjí.

pﬁi tom bezesporu pﬁedev‰ím na postupnû objevovan˘

konference uvítala starostka mûsta Tábor Ing. Hana

79 Napﬁíklad âesk˘ Krumlov – zpﬁístupnûní nejvy‰‰ího

a dokumentovan˘, ale dosud stále je‰tû ohroÏen˘

Randová, místopﬁedseda mûsta Tábor Ing. arch. Mar-

patra Plá‰Èov˘m mostem a dal‰ích ãástí hradu pomocí

a v torzu dochovan˘ soubor Loosov˘ch vzácn˘ch plzeÀ-

tin Jirkovsk˘, Ph.D., a pﬁedseda SdruÏení historick˘ch

schodolezÛ a liÏin, více na http://www.ckrumlov.info/

sk˘ch interiérÛ. To je siln˘ apel. JestliÏe se dnes díky

sídel âech, Moravy a Slezska a souãasnû místosta-

docs/cz/atr259.xml; hrad Grab‰tejn.

podpoﬁe magistrátu mûsta Plznû vynakládají nemalé

rosta mûsta KromûﬁíÏ Mgr. Petr Sedláãek.

80 âesk˘ Krumlov, TﬁeboÀ.

prostﬁedky na jejich záchranu (respektive záchranu nû-

Odborn˘ program byl první jednací den rozdûlen do

81 Za podnût sledovat památkové objekty ve správû NPÚ

kter˘ch z nich), o to více je dÛleÏité nepolevovat v bo-

ãtyﬁ tematick˘ch blokÛ. Cílem pr vního bloku bylo

z hlediska potﬁeb a poÏadavkÛ náv‰tûvníkÛ na vozíku dû-

hulibém úsilí a dÛslednû postupovat pﬁi kompletaci in-

v souvislosti s pﬁípravou nového památkového zákona

kuji panu Pavlu Jeriemu (v letech 2006–2008 generální-

teriérÛ a vybavení odpovídajícím dobov˘m mobiliáﬁem

poukázat na zásadní zmûny a vãas iniciovat moÏné

mu ﬁediteli NPÚ), za projevenou dÛvûru Ing. arch. Ondﬁeji

tak, aby nákladnû restaurované interiéry nezÛstaly na-

pﬁipomínky, které mohou vést k následn˘m korekcím

·efcÛ, vedoucímu a spoluﬁe‰iteli projektu dokumentace.

dlouho (nebo dokonce trvale) uzavﬁeny pro na‰i i za-

(aÈ jiÏ bûhem novelizace, nebo pﬁed samotn˘m poãát-

Dále bych chtûl podûkovat v‰em, kteﬁí mi byli pﬁi mé prá-

hraniãní veﬁejnost a znovu nezaãaly chátrat. To by byla

kem platnosti zákona). V rámci tohoto bloku vystoupi-

ci nápomocni, kolegÛm ze sdruÏení vozíãkáﬁÛ a dal‰ích

obrovská ‰koda. Zpﬁístupnûní by proto mûlo vÏdy b˘t

la ﬁeditelka odboru památkové péãe Ministerstva kul-

„nevozíãkáﬁsk˘ch“ sdruÏení za pomoc a projeven˘ zájem

podmínûno dÛstojnou prezentací, aby nedo‰lo k za-

tur y âR PhDr. Anna Matou‰ková, která se ve svém

o v˘sledky projektu a samotn˘m vozíãkáﬁÛm za praktické

stﬁení ãi dekasování v˘jimeãn˘ch hodnot. To dnes hro-

pﬁíspûvku zamûﬁila na genezi legislativního postupu

rady a upozornûní na drobnosti zásadního v˘znamu, kte-

zí vytﬁíbenému Loosovu interiéru (byt Hugo Semlera),

a na prÛbûh pﬁípravy nového památkového zákona.

r ˘ch bych si coby „chodec – pû‰ák“ nemusel pov‰im-

jehoÏ zpﬁístupnûní magistrát zvaÏuje v souvislosti

Pﬁedseda SdruÏení historick˘ch sídel âech, Moravy

nout.

s problematick˘m zámûrem vytvoﬁit muzeum americ-

a Slezska a místostarosta mûsta KromûﬁíÏ Mgr. Petr

60
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Sedláãek pﬁednesl své zku‰enosti z Programu regene-

je podrobnû vysvûtlena v uvedeném literárním díle.

procesu roz‰íﬁením sv˘ch aktivit zamûﬁen˘ch na ‰kolní a stﬁedo‰kolskou mládeÏ.

race mûstsk˘ch památkov˘ch rezervací a mûstsk˘ch

Dopoledne druhého jednacího dne bylo vûnováno

památkov˘ch zón. Na závûr dopoledního bloku vystou-

praktick˘m zku‰enostem v komunikaci s památkov˘mi

– SdruÏení historick˘ch sídel âech, Moravy a Slezska

pil odborn˘ námûstek Národního památkového ústa-

ústavy. Cílem bylo ukázat pozitivní pﬁíklady spoluprá-

doporuãí Ministerstvu kultury pﬁipravit legislativní zmû-

vu, územního odborného pracovi‰tû v âesk˘ch Budû-

ce, definovat klíãové faktory správné praxe a zhodno-

nu, která zakotví povinnost zastoupení autorizovan˘m

jovicích Ing. Vlastislav Ouroda. Ve svém pﬁíspûvku

tit moÏn˘ ekonomick˘ v˘nos památkov˘ch objektÛ.

architektem pﬁi v‰ech stavebních úpravách památek.

s názvem Plány ochrany jako cesta k lep‰í pﬁedvída-

O své osobní zku‰enosti z realizace Arcidiecézního

Nûkolikrát byly opakovány i pﬁipomínky, které by

telnosti postojÛ památkové péãe? pﬁedstavil novou

muzea v Olomouci se s úãastníky konference podûlil

mûly b˘t zohlednûny v pﬁípravû paragrafového znûní

formu památkové ochrany, tzv. plán ochrany, ukotve-

Ing. Tomá‰ Hradeãn˘ z architektonického ateliéru

nového památkového zákona:

nou v zákonû ã. 302/2008 Sb., kter˘m se zmûnil zá-

H·H architekti s. r. o., Praha. Hovoﬁil o diskusi s pﬁed-

– atomizace stanoviska památkáﬁÛ (tedy ona zná-

kon ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi, ve znû-

staviteli památkového dohledu nad konceptem pﬁímo

má dvojkolejnost) se projevuje men‰í zodpovûdností

ní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ. Vyzdvihl nejen oãekávané

na stavbû. Na základû této komunikace zÛstal soutûÏní

za toto stanovisko bez ohledu na to, Ïe správní ﬁád

pﬁínosy PlánÛ ochrany, ale poukázal i na potenciální

návrh zachován. Ing. Hradeãn˘ zdÛraznil, Ïe „v˘sledek

mluví naprosto jednoznaãnû,

problémy, které provûﬁí teprve praxe.

není náhodn˘m produktem kompromisních postojÛ in-

– stávající legislativa dává pﬁíli‰ velk˘ prostor pro sub-

Druh˘ blok konference byl vûnován praktické komunika-

vestora, architekta nebo památkáﬁe, ale pﬁedstavuje

jektivní posuzování jednotliv˘ch pﬁípadÛ (je v‰ak samo-

ci památkov˘ch ústavÛ (jednotliv˘ch pracovi‰È NPÚ a povû-

ucelené dílo, do kterého v‰echny strany daly maxi-

zﬁejmé, Ïe kaÏdé ﬁízení potﬁebuje individuální posouzení),

ﬁen˘ch obcí na úrovni obec – dotãen˘ orgán státní správy –

mum, aniÏ by opustily své v˘chozí pozice“. V dal‰ích

– je nutné jasnû vymezit veﬁejn˘ zájem a jeho uplat-

památkov˘ ústav). Za velmi zajímav˘ a pﬁínosn˘ pro dané

pﬁíspûvcích vystoupil napﬁíklad vlastník tvrze Cukn-

nûní a stanovení pravidel tohoto uplatnûní vãetnû pev-

téma povaÏuji pﬁíspûvek vedoucí oddûlení správy majetku

‰tejn Ing. Tomá‰ Pek. Dle jeho názoru „kvalitní památ-

nû stanoven˘ch podmínek kompenzací.

a památkové péãe Krajského úﬁadu Jihoãeského kraje Jany

ková péãe a památková oprava vyÏaduje pﬁedev‰ím

SdruÏení historick˘ch sídel âech, Moravy a Slezska

Vozábalové. Ve svém vystoupení mimo jiné poukázala na

vzdûlanou veﬁejnost. Toto vzdûlání by zabránilo dal‰í-

bude dal‰í v˘voj nového památkového zákona sledo-

negativní dopad situace, ve které bude z rozhodovacího

mu chátrání, omezilo by uÏívání nekompatibilních ma-

vat a tyto pﬁipomínky bude uplatÀovat.

procesu vyﬁazena odborná organizace, nebo naopak tato

teriálÛ a zabránilo by devastaci ‰ir‰ího okolí památ-

organizace pﬁevezme i povinnost správního orgánu. Jako

ky“. Zástupce stavební a obchodní firmy DVO¤ÁK ve

zásadní zdÛraznila zákonem danou povinnost posouzení

svém pﬁíspûvku zhodnotil zku‰enosti v komunikaci

kaÏdé záleÏitosti alespoÀ dvûma lidmi, v ãemÏ vidí nezbyt-

s NPÚ pﬁi obnovû areálu hradu Kotnov vãetnû pivovaru

nou pojistku – prevenci lidské chyby. Dále poukázala na

v Táboﬁe. Starosta mûsta Slan˘ RNDr. Ivo Rubík zdÛraz-

S e m i n á ﬁ Vo d n í m l ˘ n y I I I

skuteãnost, Ïe pokud správní orgán nerespektuje vyjádﬁe-

nil spoleãnou odpovûdnost pﬁedstavitelÛ radnic, pra-

Regionální muzeum ve Vysokém M˘tû, 14.–16. ﬁíjna

ní odborné organizace, musí uvést relevantní dÛvody

covníkÛ památkové péãe a dal‰ích odborníkÛ za stav

2008.

a jasnû vysvûtlit, proã jeho stanovisko zajistí lep‰í nebo

mûst a za jejich zachování dal‰ím generacím s tím, Ïe

minimálnû stejnou ochranu kulturního statku neÏ stano-

„od odborné sloÏky NPÚ oãekává zejména vãasnost od-

V poﬁadí jiÏ tﬁetí semináﬁ vûnovan˘ vodním ml˘nÛm

visko formulované ve vyjádﬁení Národního památkového

born˘ch vyjádﬁení, profesionalitu, realistick˘ a korektní

byl zorganizován t˘mem pracovníkÛ z Regionálního

ústavu, coÏ se v praxi ne vÏdy dûje. Tato skuteãnost pak

pﬁístup, jistou velkorysost“ a nezaujatost.

muzea ve Vysokém M˘tû. Na zasedání, moderovaném

Alena KRUSOVÁ

do vztahÛ obou aktérÛ rozhodovacího procesu vná‰í velmi

Cílem závûreãného bloku konference bylo poukázat

odborníkem na ml˘nskou problematiku Radimem Ur-

ãasto napûtí a v nûkter˘ch pﬁípadech i nepﬁátelství. Stej-

na sniÏující se v˘znam památkové péãe pro venkov

bánkem z muzea ve Vysokém M˘tû, se se‰lo okolo

nû tak zmínila pochybení i na stranû odborné organizace,

a jeho nevyuÏit˘ potenciál v oblasti kultur y. O r yze

‰edesáti odborníkÛ a dal‰ích zájemcÛ z celé republi-

kdyÏ v nûkter˘ch vyjádﬁeních chybí posouzení vûci, odbor-

praktické pﬁíklady se s úãastníky konference podûlili

ky. Bûhem dvou dnÛ bylo pﬁedneseno 33 referátÛ

né odÛvodnûní zastávaného stanoviska ãi chybûjí jasné

Ing. arch. Pe‰ta a prof. Ing. arch. Jiﬁí ·kabrada. Ke

a diskusních pﬁíspûvkÛ, a to i díky dÛslednému dodr-

odborné argumenty, o které se správní orgán potﬁebuje

konci konference vystoupil doc. RNDr. Jiﬁí Vaníãek,

Ïení pﬁedem daného formátu délky pﬁíspûvkÛ 15 mi-

opﬁít. âasto se také vyskytují pﬁípady, kdy jsou odbornou

CSc., z Vysoké ‰koly polytechnické v Jihlavû, kter˘ ve

nut. Poslední, tﬁetí den dopoledne byl vûnován pro-

organizací stanovena omezení, která nemají oporu v zá-

svém pﬁíspûvku prezentoval zejména sociologick˘ v˘-

hlídce ml˘nÛ v okolí mûsta.

konû, napﬁíklad pokud se jedná o nemovitosti v památko-

zkum na Táborsku a porovnání Táborska s ostatními

v˘ch ochrann˘ch pásmech.

regiony âeské republiky.

Semináﬁ nebyl dopﬁedu deklarován jako mezioborov˘,
se‰li se zde v‰ak nejen historici, muzejníci a památkáﬁi,

Cílem odpoledních blokÛ bylo ukázat praktick˘ v˘-

V závûru dvoudenní konference byli úãastníci v rámci

ale i archeologové, odborníci z geologie a meteorologie,

znam Národního památkového ústavu jako ochránce

odborn˘ch exkurzí seznámeni s revitalizací areálu pivova-

technici a inÏen˘ﬁi, a dokonce i majitelé ml˘nÛ, kteﬁí hle-

kulturních hodnot a nastínit témata, která budou pro

ru v Táboﬁe a nav‰tívili Borkovická blata na Sobûslavsku.

dali potﬁebné informace a kontakty pro rekonstrukci
sv˘ch objektÛ. To jen dokládá, Ïe problém mezioboro-

ústav v následujících obdobích klíãová. Velmi zajímav˘
byl pﬁíspûvek pﬁednes ﬁeditele Národního památkové-

Z konference byly pﬁijaty následující závûry:

vosti nespoãívá v nekompatibilitû jednotliv˘ch diskurzÛ,

ho ústavu, územního odborného pracovi‰tû v âesk˘ch

– Vyplynulo konstatování, Ïe chybí obecné povûdo-

napﬁíklad humanitních, technick˘ch ãi pﬁírodovûdn˘ch

Budûjovicích, Mgr. Petra Pavelce, kter˘ zhodnotil sou-

mí o tom, co obná‰í památková péãe, a také Ïe se na

disciplín, ale Ïe záleÏí na zájmu a odpovídající snaze zú-

ãasn˘ systém památkové péãe, jeho klady i zápor y

v‰ech stranách procesu památkové péãe (tedy mezi

ãastnûn˘ch stran porozumût si navzájem. Odborné ter-

a pﬁedstavil model fungování Národního památkového

architekty, investory i památkáﬁi) ukazuje zásadní ne-

míny lze vÏdy vysvûtlit v pﬁirozeném jazyce. Rozhodnû je

ústavu, územního odborného pracovi‰tû v âesk˘ch

dostatek odborníkÛ (aã existují mnohé v˘jimky).

tﬁeba zdÛraznit i to, Ïe zájem o stavby vodních ml˘nÛ

Budûjovicích vãetnû ukázek souãasné publikaãní ãin-

– SdruÏení historick˘ch sídel âech, Moravy a Slez-

nosti. Ve svém vystoupení poukázal na nedostateã-

ska osloví Ministerstvo kultury návrhem na spoleãné

V˘znamu akce odpovídala pﬁítomnost pﬁedních

nou spoleãenskou podporu oboru, na jeho ‰patn˘ me-

jednání s Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘-

pﬁedstavitelÛ zúãastnûn˘ch institucí. Pﬁítomné uvítali

diální obraz, ale i na podcenûní oboru samotného ve

chovy o roz‰íﬁení vzdûlávání v oblasti kulturního dûdic-

Ing. Martin Krejza, starosta mûsta Vysoké M˘to, Mgr.

vztahu ke spoleãnosti a v komunikaci s ní. Ing. arch.

tví, památkové péãe, architektury a krajinn˘ch vazeb

Jiﬁí Junek, ﬁeditel Regionálního muzea ve Vysokém

Roman Koutsk˘ pﬁedstavil svou knihu Úﬁad kreátora.

jiÏ od základního ‰kolství.

M˘tû, a Mgr. Hor ymír Kubíãek, generální ﬁeditel Ná-

a jejich technologii je pozoruhodnû vysok˘.

Jeho pﬁedná‰ka se zab˘vala objasnûním vize principu

– SdruÏení historick˘ch sídel âech, Moravy a Slez-

rodního technického muzea. Programu se jako pﬁed-

fungování Úﬁadu [národního] kulturního dûdictví, která

ska také zváÏí moÏnost aktivnû se zapojit do tohoto

ná‰ející i diskutující dále úãastnili odborníci z Národní-
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ho technického muzea, Vala‰ského muzea v pﬁírodû

Velmi inspirativní pﬁíspûvek pﬁednesl Mar tin Holota

v RoÏnovû pod Radho‰tûm, Muzea Stﬁedního Pootaví

z Ekotechnického muzea v Praze, jenÏ se vûnuje ma-

Strakonice, Správy Národního parku âeské ·v˘car-

pování, opravám i kompletní rekonstrukci parních

sko, Muzea âeského ráje v Trutnovû, âeského hydro-

strojÛ a jejich následnému uvedení do provozu.

Semináﬁ Bystﬁicko
aneb jak dál pﬁi spolupráci
s veﬁejností

meteorologického ústavu, Muzea Lidové architektury

âtvrt˘ pﬁedná‰kov˘ blok byl zamûﬁen na archeologii,

Ve ãtvr tek 30. ﬁíjna 2008 se konal v Bystﬁici nad

Zubrnice, z rÛzn˘ch územních pracovi‰È Národního pa-

povrchovou prospekci a vodní ml˘ny a náhony v pískov-

Pern‰tejnem semináﬁ pro veﬁejnost Bystﬁicko – pa-

mátkového ústavu, z Ústavu evropské etnologie, Filo-

covém podloÏí na âeskolipsku. Pro interpretaci staveb-

mátky, krajina a trvale udrÏiteln˘ rozvoj, v jistém smys-

zofické fakulty Masar ykovy univerzity, Geologického

ních reliktÛ vodních dûl v pískovcovém podloÏí vysvûtlil

lu experimentální a první svého druhu v regionu. Jeho

ústavu AV âR, Ekotechnického muzea v Praze a peda-

Kamil PodrouÏek pouÏití „obrácené stratigrafie“, kdy

„experimentálnost“ mûla spoãívat hned ve tﬁech rovi-

gogové a studenti filozofick˘ch fakult Univerzity Jana

nejstar‰í vrstva mûkkého meandrovitého tvaru náhonu

nách:

Evangelisty Purkynû v Ústí nad Labem a Západoãeské

nebo vodního kanálu leÏí nejv˘‰e a mlad‰í zásahy pra-

1. Byl to pokus o komplexní pohled, tedy o spojení

univerzity v Plzni.

videlného geometrického prÛﬁezu, kter˘mi bylo vodní

tématu památkové péãe s dal‰ími tématy, jako je tra-

V pr vním pﬁedná‰kovém bloku, vûnovaném poãát-

dílo upravováno a prohlubováno, leÏí nejníÏe. Zajímavá

diãní hospodaﬁení v krajinû (ekologické zemûdûlství),

kÛm vodních ml˘nÛ v âechách, pﬁedstavila Martina Ma-

diskuse na téma takzvan˘ch skalních ml˘nÛ doloÏila,

hledání prÛseãíkÛ mezi zájmy památkové péãe a turis-

ﬁíková nejstar‰í písemné prameny, které jejich budování

Ïe Ïádn˘ z takto oznaãen˘ch ml˘nÛ není situován cel˘

tického ruchu (napﬁ. agroturistika, návrat k tradiãnímu

dokládají. Zab˘vala se i Nadáním Bﬁevnovského klá‰te-

ve skalním podloÏí, ale vût‰inou se jedná pouze o ml˘-

vzhledu krajiny a sídel, prezentace památek a krajiny

ra Boleslavem II., kde se zmiÀují ml˘ny a vodní náhony

nice; nelze tedy oznaãení skalní ml˘n vlastnû uÏívat.

v médiích), jakoÏ i aspekty osobního pﬁíkladu inspirují-

na Vltavû. Listina se hlásí jiÏ k roku 993, av‰ak pochází

Poslední diskusní pﬁíspûvky se vûnovaly lomÛm, ze kte-

cího ostatní (mladí lidé, kteﬁí v práci v krajinû a s pa-

aÏ z mlad‰ího opisu ze 13. století. Spolehlivûj‰í zmínky

r˘ch byla získávána surovina pro v˘robu mlecích kame-

mátkami na‰li sami sebe).

o vodních ml˘nech u nás jsou aÏ z poãátku 12. století.

nÛ, a archeologickému prÛzkumu zaniklého ml˘na pﬁi

Ludûk ·tûpán se také vûnoval nejstar‰ím ml˘nÛm

obci Poﬁejov na Tachovsku.

2. ZároveÀ ‰lo o pokus o setkání a dialog rÛzn˘ch vrstev obãanské spoleãnosti (odborníkÛ z oboru památko-

a zdÛraznil, Ïe v komplexnû dochovaném ml˘nu v Ho-

Nepochybn˘m praktick˘m pﬁínosem byly i dílny mezi

vé péãe se zástupci profesí, na které by se v souvislosti

slovicích u Strakonic je jediná kladivová krupní stoupa

jednotliv˘mi pﬁedná‰kov˘mi bloky, vûnované mlecím

s památkami a krajinou nemûlo zapomínat – faráﬁi, uãi-

zachovaná in situ. Martin Ebel z Národního technického

kamenÛm, mlecím sloÏením a mlynáﬁskému technic-

teli, zemûdûlci, úﬁedníky státní správy a samosprávy, zá-

muzea se ve svém pﬁíspûvku vûnoval pÛvodní plánové

kému textilu. Zvlá‰tû uÏiteãn˘ byl jednoduch˘ zpÛsob

stupci místních obãansk˘ch iniciativ, studenty…).

dokumentaci ml˘nÛ, vzniku stavebních úﬁadÛ v âechách

dokumentace ml˘nÛ, vymezení toho, na co se soustﬁe-

3. Koneãnû byl semináﬁ pokusem o podporu kon-

a na Moravû. Radim Urbánek pak pﬁedstavil strojní zaﬁí-

dit pﬁi prÛzkumu dochovan˘ch ml˘nÛ, a vyuÏití typolo-

krétních cílÛ v regionu (záchrana zámku Nov˘ DvÛr

zení nejstar‰ích umûleck˘ch sloÏení dochovan˘ch tor-

gie takzvan˘ch ml˘nsk˘ch diagramÛ, na jejichÏ základû

v Bystﬁici nad Pern‰tejnem, hledání podpory pro roz-

zálnû v rÛzn˘ch ml˘nech po âechách.

je moÏné zrekonstruovat technologii zpÛsobu mletí.

pracovanou restaurátorskou akci v interiéru toleranãní

Ve druhém pﬁedná‰kovém bloku byly pﬁedstaveny

Úãast na semináﬁi umoÏnila vedle seznámení se

konkrétní dochované ml˘ny, u nichÏ byl proveden sta-

s nejnovûj‰ím stavem bádání o ml˘nech také získat po-

V úvodu pﬁivítali necelou ãtyﬁicítku úãastníkÛ ve vel-

vebnû-historick˘ a technologick˘ prÛzkum: ãp. 11 ve

vûdomí o specialistech a navázat osobní kontakty. Stej-

kém sále kulturního domu zástupci poﬁadatelÛ seminá-

Starosedlském Hrádku v okrese Pﬁíbram, ml˘n v Neza-

nû cennou souãástí poznání byla náv‰tûva zajímav˘ch

ﬁe: Bc. J. Vojta (místostarosta mûsta Bystﬁice nad Pern-

budicích, okres Rakovník, a ml˘n, kter˘ vyuÏíval pod-

a ãasto krásn˘ch staveb pﬁímo v terénu, kdy i drobné

‰tejnem) a Ing. L. Karásek (ﬁeditel NPÚ – ÚOP v Telãi).

zemní vodu z v˘vûru Koda v âeském krasu. Václav Mi-

objekty skr˘valy neobvykle rozsáhlé prostory a nûkdy

Pr vní tematick˘ okruh byl nazván Památkáﬁi a pa-

chaliãka se vûnoval urbanismu venkovské krajiny

i dochované technologické vybavení. Ml˘ny patﬁí k typic-

mátky. V nûm se pﬁedstavili odborní pracovníci Národ-

vytváﬁenému poãetn˘m souborem drobn˘ch technic-

k˘m technick˘m stavbám, ale zároveÀ jsou nezamûni-

ního památkového ústavu, kteﬁí mají nebo v minulosti

k˘ch staveb. Jedná se o malé vodní ml˘nky a ‰rotovní-

teln˘m krajinotvorn˘m prvkem, kter˘ po staletí dotváﬁel

mûli území Bystﬁicka, pﬁípadnû ‰ir‰ího regionu Vysoãi-

ky dochované u jednotliv˘ch stavení. SlouÏily vût‰inou

charakter venkovské krajiny. Pojí se k nim zapomenuté

ny ve své kompetenci. Úãastníci se seznámili s jejich

jen pro osobní potﬁebu majitelÛ a nyní jsou v˘znamn˘m

technologické znalosti a dovednosti mlynáﬁÛ a sekerní-

prací a pohledy do minulosti, ale i se zamy‰lením nad

krajinotvorn˘m pr vkem Moravskoslezsk˘ch Beskyd.

kÛ. Osobní zku‰enost z konkrétních objektÛ je nenahra-

budoucností regionu. Mgr. S. Bolom nastínil hlavní

Byl prezentován i prÛzkum kreseb barokního chrono-

ditelná i pro nezamûnitelnou atmosféru ml˘nÛ, které

problémy a v˘zvy Bystﬁicka. Upozornil na dÛleÏitost

gramu, které se dochovaly na fasádû ml˘na v Hoﬁínû,

v historii byly vÏdy místem setkávání lidí.

spolupráce odborné organizace památkové péãe

modlitebny ve Veselí u Daleãína).

okres Mûlník. Jiﬁí Pokorn˘ seznámil posluchaãe s uni-

Právû na pﬁíkladu problematiky ml˘nsk˘ch technolo-

a správních orgánÛ pﬁi vytãení jasného smûru, kter˘m

kátnû dochovan˘m Tenorov˘m ml˘nem v Sychotínû

gií se potvrzuje skuteãnost platící i pro mnoho jin˘ch

se má vzhled krajiny ubírat. Chybí celková koncepce

v okrese Blansko.

specializovan˘ch oborÛ, které technické a prÛmyslové

práce s krajinou, zákonné nástroje, jmenovitû podmín-

Druh˘ den byl dopolední pﬁedná‰kov˘ blok vûnován

dûdictví spoluvytváﬁely: vzhledem k obrovské ‰íﬁi od-

ky povolování staveb, pﬁíspûvky a pokuty nejsou dÛ-

opravám a rekonstrukcím jednotliv˘ch vodních ml˘nÛ.

borné problematiky je pro památkovou péãi pﬁi prÛzku-

slednû vyuÏívány. Mgr. R. Siln˘ (s vyuÏitím podkladÛ

Dva pﬁíspûvky se zab˘valy rekonstrukcí ml˘na v Hoslo-

mu, dokumentaci a stanovení památkové hodnoty to-

Ing. M. Fajmana) pﬁedstavil jednak v˘znamné památky

vicích, kter˘ stál v obci jiÏ v polovinû 14. století. Záro-

hoto typu historického dûdictví nejen legitimní, ale

lidové architektur y bystﬁického regionu, jednak na

veÀ byla popsána i pozoruhodná osobní historie dvou

pﬁímo nezbytná konzultace s odborníky z rÛzn˘ch insti-

konkrétních pﬁíkladech ukázal nûkteré ãasté chyby pﬁi

bratrÛ, posledních majitelÛ a mlynáﬁÛ z rodu HarantÛ,

tucí, aÈ uÏ jsou to vysoké ‰koly ãi muzea, ale i zapojení

provádûní obnovy tûchto památek. Z pﬁíspûvku vyply-

jeÏ ml˘n vlastnil od roku 1829. Bratﬁi se rozhodli po ro-

jednotliv˘ch pracovi‰È NPÚ do v˘zkumu technického

nulo, Ïe lidov˘m, ale také technick˘m památkám Byst-

ce 1950 pro tradiãní, nezávisl˘ zpÛsob hospodaﬁení

a prÛmyslového dûdictví.

ﬁicka nebyla dosud vûnována dostateãná pozornost.

a izolaci od spoleãnosti, která trvala aÏ do smrti Karla

Radoslava SCHMELZOVÁ

Poslední pﬁedná‰ející v tomto tematickém okruhu byla

Haranta v roce 2004. Díky zpÛsobu Ïivota posledních

Mgr. M. Procházková. Ve svém pﬁíspûvku shrnula v˘-

vlastníkÛ ml˘na se zde dochovalo ucelené vybavení

voj hﬁbitovní architektury evangelick˘ch církví na Vyso-

a technologie v autentické podobû z 19. století.

ãinû a pﬁedstavila nûkteré pozoruhodné detaily. Ani

Pﬁedstavena byla problematika naru‰ené statiky

její pﬁedná‰ka nepostrádala edukativní náplÀ s pﬁí-

ml˘na Betlém v Zál‰í, okres Ústí nad Orlicí, kter˘ po-

slu‰n˘mi závûry, totiÏ srovnání tradiãního s dnes obvy-

sléze úãastníci semináﬁe nav‰tívili bûhem exkurze.

kl˘m uniformním ﬁe‰ením podoby náhrobkÛ.
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Druh˘ tematick˘ okruh byl vûnován tématu Obãan-

zity J. Slavíka k rÛzn˘m kutilsk˘m televizním progra-

ská spoleãnost. Obsahoval pﬁíspûvky jednotlivcÛ, kte-

mÛm o „chalupaﬁení“. Na velmi peãlivû zvolené foto-

Festung im Fokus
– Zamûﬁeno na pevnost

ﬁí chtûjí sv˘m dílem pﬁispût ke zboﬁení hradby, jiÏ má

grafické dokumentaci z exteriérÛ i interiérÛ chalup

Matematické metody v „architectura militaris“

v sobû kaÏd˘ z nás, hradby lhostejnosti k vûcem, kte-

pﬁedstavil praktická a zároveÀ citlivá ﬁe‰ení základ-

16. a 17. století a jejich pﬁenesení do „architectura ci-

ré nás obklopují. Ing. D. Janou‰ek se spolu s dal‰ími

ních problémÛ, s nimiÏ se majitelé chalup pot˘kají, ja-

vilis“, mezinárodní zasedání v DráÏìanech, 3.–5. lis-

kolegy z Vy‰‰í odborné ‰koly a Stﬁední odborné ‰koly

ko jsou pÛdní vestavby, zv˘‰ení osvûtlení interiérÛ, vy-

topadu 2008.

zemûdûlsko-technické v Bystﬁici nad Pern‰tejnem

uÏití stodol, tvorba a obnova venkovsk˘ch zahrad

dlouhodobû zab˘vá objektem, zvan˘m Nov˘ dvÛr. Otev-

a tak dále. Ty následnû poloÏil do kontrastu k nûkte-

ﬁel tímto pﬁíkladem téma nenaplnûného potenciálu

r ˘m mediálnû popularizovan˘m, leã z památkového,

nech a Berlínû a dráÏìanská Státní umûlecká sbírka.

Bystﬁicka. Jde o hospodáﬁsk˘ dvÛr hrabat Mitrov-

ale také obecnû estetického, ãasto i praktického hle-

Pomûrnû úzce specializovaná konference pﬁivedla do

sk˘ch, kter˘ zﬁejmû (podle archivních v˘zkumÛ J. Sa-

diska zcela nevhodn˘m ﬁe‰ením. Uãinil téÏ srovnání

dráÏìanského Blockhausu vynikající odborníky a umoÏ-

dílka) plnil po jistou dobu úlohu zámku ãi venkovské

úrovnû domácí a zahraniãní literatury k tématu. Kon-

nila asi ‰edesáti zúãastnûn˘m prodiskutovat historické

vily a podle toho byl téÏ architektonicky uzpÛsoben.

statoval, Ïe obrazové publikace kvalitních ﬁe‰ení z na-

zdroje i vlastní názory a navázat kontakty k eventuál-

Dnes se nachází ve velmi zbídaãeném stavu v majet-

‰eho prostﬁedí, jeÏ by mûly potenciál oslovit nej‰ir‰í

nímu dal‰ímu studiu. PﬁestoÏe se konference konala

ku Krajského úﬁadu kraje Vysoãina. Náklady na rekon-

publikum, stále postrádáme.

ve tﬁech voln˘ch dnech, byla i úãast na nedûlní exkurzi

Mezinárodní zasedání poﬁádaly univerzity v DráÏìa1

strukci jsou odhadovány okolo 100 milionÛ korun.

Závûreãn˘ doplnûk k programu semináﬁe tvoﬁila

do Terezína témûﬁ stoprocentní. Vedle znaãného podílu

S pomocí grantov˘ch projektÛ Evropské unie existuje

projekce ãtyﬁ krátk˘ch ukázek památek a krajiny v mé-

vrcholn˘ch pﬁedstavitelÛ poﬁádajících institucí na reali-

moÏnost památku zachránit. Po dÛkladném pﬁedsta-

diích, které poskytli nûkteﬁí pﬁedná‰ející. Pﬁedstavené

zaci konference, jejichÏ reprezentaãní a odbornou

vení Nového Dvora (vãetnû videodokumentace) násle-

televizní reportáÏe mohou slouÏit jako návod, jak ve-

funkci nelze pominout, je tﬁeba zmínit koordinátorku

dovalo vyprávûní Ing. P. Dvoﬁáãka o obnovû neobyãej-

ﬁejnosti turisticky zpﬁístupnit pomûrnû sloÏitou proble-

koncepce a rozvrhu konference do blokÛ. Dr. Bettina

né chalupy v Telecím Staré vûci jsou v módû!

matiku evangelick˘ch toleranãních modliteben v prv-

Marten z Technische Universität Dresden byla hlavní

Inspirativní byl pohled z druhé strany – pohled majite-

ním pﬁípadû a technick˘ch památek, konkrétnû

zárukou bezkolizního prÛbûhu a náplnû jednotliv˘ch

le venkovské usedlosti – na práci odborníkÛ (památ-

kryt˘ch dﬁevûn˘ch mostÛ a lávek, v pﬁípadû druhém.

ãástí. Snad i ãeské odborníky osloví následující resu-

káﬁÛ a architektÛ); obsahoval ﬁadu podnûtÛ k diskusi

Tﬁetí televizní reportáÏ nabídla kromû hodnoty fakto-

mé a provede je po nezanedbateln˘ch zdrojích bádání

i k zamy‰lení. Plánovaná pﬁedná‰ka P. O. Má‰i, která

grafick˘ch informací o fenoménu smírãích kﬁíÏÛ také

v této oblasti. Sborník z konference bohuÏel nevy‰el.

mûla pﬁedstavit aspekt „druhého Ïivota“ památek

alternativu k trávení volného ãasu mlad˘ch lidí. Po-

a krajiny v krásné literatuﬁe venkovsk˘ch spisovatelÛ

sledním pﬁíkladem byl internetov˘ minidokument Tole-

19. století, se bohuÏel neuskuteãnila.

ranãní doba na Vysoãinû – co zÛstalo? (1781–2007)

Po druhém tematickém okruhu a pﬁestávce na

s hudebními ukázkami.

2

Blok A: Základy v˘stavby novovûk˘ch fortifikací
1) Pascal BRIOIST, Tours: How to Design a Bastion
in the Renaissance: The Geometry of Fortification.
Jaké byly obecné znalosti inÏen˘rÛ v oblasti fortifi-

obûd následovala komentovaná prohlídka bystﬁického
muzea, kterou vedl jeho ﬁeditel PhDr. V. Cisár. Pﬁed-

I s vûdomím znaãné nároãnosti celodenního pﬁed-

kaãního stavitelství v polovinû 16. století? Je známo,

stavil nûkteré z novinek z posledních let, jeÏ mají ze

ná‰kového maratonu se poﬁadatelé snaÏili ucelenû

Ïe vyuãování probíhalo v umûleck˘ch dílnách nebo

„zapomenutého“ muzea postupnû uãinit regionální

pﬁedstavit region Bystﬁicka a jeho kvality, pﬁípadnû

v uÏ‰ím soukromém kruhu. Napﬁíklad Galileo Galilei

centrum obãanské spoleãnosti.

smûr, jak˘m se pﬁi zhodnocování tûchto kvalit dále vy-

vyuãoval medicejské syny. Jeho teoretické znalosti

dat. Pokud lze s jist˘m odstupem ãasu formulovat

a praxe v‰ak byly podmínûny znalostí v˘sledkÛ práce

konkrétní v˘sledky a závûry semináﬁe, je to zejména:

nûkolika pﬁedcházejících generací, poãínaje geome-

Veãerní, tﬁetí a poslední okruh semináﬁe se naz˘val
Krajina – celek a ãást. âtyﬁi pﬁedná‰ející pﬁiblíÏili nûkteré z netradiãních pohledÛ na krajinu, spojenou po

1. Veﬁejná podpora úsilí církevního sboru ve Veselí

trick˘mi poznatky ﬁecké euklidovské matematiky. Poli-

tisíciletí s hospodaﬁením ãlovûka. Naznaãili, jak lze

u Daleãína o záchranu dﬁevûné kazatelny a nápiso-

tické poÏadavky novovûk˘ch státÛ a progrese stavitel-

ãistou krajinu „nabízet“ jako ekonomick˘ ar tikl, ale

v˘ch desek v interiéru toleranãní modlitebny. Cel˘ fi-

sk˘ch moÏností umoÏnily pozdûj‰í pﬁevedení bádání

uvedli také pﬁíbûhy památek vrostl˘ch do krajiny regio-

nanãní v˘tûÏek z dobrovolného vstupného semináﬁe

a v˘uky na pÛdu akademick˘ch institucí a jezuitsk˘ch

nu ãi dÛvody, proã nûkteré stavby s krajinou souznûjí

byl vûnován na pomoc pﬁi uhrazení první ãásti restau-

kolejí. V polovinû 16. století jiÏ existovaly rukopisné

a jiné ne. V ãem by pro nás mohlo b˘t hospodaﬁení

rátorsk˘ch prací.

i ti‰tûné traktáty, pﬁedávající nejen znalosti elementár-

pﬁedkÛ v krajinû inspirativní, napovûdûl autor prvního

2. Impuls k ‰ir‰í diskusi o záchranû a památkové

ních „trikÛ“ matematické geometrie, ale i základní

pﬁíspûvku, Ing. A. Horák, majitel ekofarmy Baucis

obnovû objektu bystﬁického zámku Nového Dvora, kte-

znalost pevnostního stavitelství – sestrojení pentago-

v LesoÀovicích nedaleko Bystﬁice nad Pern‰tejnem.

r˘ byl také vÛbec poprvé (s jist˘m nadhodnocením v˘-

nu bastionového prvku a jeho pÛdorysné i prostorové

Jeho pﬁedná‰ka vzbudila pﬁi diskusi zdaleka nejvût‰í

znamu) pﬁedstaven veﬁejnosti v televizním zpravodaj-

vazby na ostatní souãásti opevÀovacího celku.

ohlas, neboÈ se ukázalo, Ïe vût‰inu sv˘ch produktÛ

ství. Zpráva vzbudila ohlas rovnûÏ v odborn˘ch

musí vozit do vzdáleného Brna, zatímco v Bystﬁici je

kruzích.

3

■ Poznámky

prakticky neznám˘. Semináﬁ se tak stal místem pro

3. Pouãení, Ïe dal‰í aktivity pﬁi práci s veﬁejností je

zprostﬁedkování Ïádoucích vazeb v rámci regionu. Ná-

Ïádoucí smûﬁovat do oblasti ‰kolství a vzdûlávání

1 Humboldt Universität Berlin – Kunstgeschichtliches Se-

sledující vystoupení Ing. H. Jurmana, zku‰eného auto-

(pﬁedná‰ky ve ‰kolách, komentované prohlídky kraji-

minar, Technische Universität Dresden – Institut für

ra regionální vlastivûdné literatur y, pﬁedstavilo práci

ny, sídelních celkÛ a jednotliv˘ch objektÛ pro mládeÏ).

Kunst- und Musikwissenschaft a Staatliche Kunstsamm-

Informaãního centra v Bystﬁici nad Pern‰tejnem a tu-

âásti programu semináﬁe Bystﬁicko se úãastnila jedna

lung Dresden – Mathematisch-Physikalischer Salon.

ristickou prezentaci Bystﬁicka. Mgr. J. SlabûÀáková

‰kolní tﬁída, budoucnost by mohla vést právû touto

2 Kontakt na Dr. Bettinu Marten: festungimfokus@gmx.de

z Ústavu pro studium totalitních reÏimÛ – archivu bez-

cestou.

3 Z traktátÛ pﬁíspûvek uvádí napﬁíklad BELLUZZI: Libro di

peãnostních sloÏek je autorkou celostátní internetové

Sixtus BOLOM

fortificazioni; LANTERI: Due dialoghi del mondo di diseg-

databáze takzvan˘ch smírãích kﬁíÏÛ. V následujícím

nare le piante delle fortezze secondo Euclide; PUCCINI:

ãase se vûnovala jak tomuto tématu, tak i cestû, kte-

Trattato di Fortificazione; CATANEO: Libro novo di fortifi-

rá ji do krajiny s pﬁíbûhy kamenn˘ch kﬁíÏÛ pﬁivedla.

care, offendere et difendere.

Tematick˘ okruh a vlastnû cel˘ semináﬁ uzavﬁela pﬁedná‰ka studenta Filozofické fakulty Masarykovy univer-
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2) Orietta PEDEMONTE, Genova: Su alcune conos-

inÏen˘rsk˘ch kanceláﬁí, plánovacích odborÛ a generál-

zjemnûlé pozadí do obrazÛ Mony Lisy a Svaté Anny Sa-

cenze matematiche applicate alle costruzioni fortifica-

ních ‰tábÛ. Pevnosti i hradby mûst jsou v plánech

motﬁetí a do skic Bitvy u Anghiari. Francouzské období

te.

a vedutách pojednávány s geometrick˘m akcentem,

zase adaptovalo jeho militární formy do neuskuteãnû-

Základním problémem pﬁi sestavování ãástí pevnos-

s abstrakcí objemÛ, proporcí, fasád a podobnû. V oh-

ného projektu paláce v Romorantin a do civilnû pojaté

ti byla minimalizace takzvaného mr tvého úhlu, tedy

nisku zájmu je stálé zdokonalování obranné flankovací

‰roubovice schodi‰tû v Chambord.

území nezasaÏitelného obrann˘mi mobilními prostﬁed-

palby, nové tvarování bastionÛ a souvisejících prvkÛ.

ky pevnosti. V novovûku v˘voj dospûl k ãlenûní dﬁíve

Role obléhajícího naopak vyÏaduje plánování sloÏitû

matik und Handwerk: Buonaiuto Lorini und die Analo-

obvyklého jednoduchého pÛdor ysu opevnûné linie

klikat˘ch pﬁístupov˘ch cest pro dobytí ‰pice bastionu

gie von Maschinenbau und Festungbaukunst.

a k vytvoﬁení soustav znaãné pÛdor ysné sloÏitosti

jakoÏto vrcholn˘ obléhací akt.

7

7) Tobias BÜCHI, Zürich: Naturphilosophie, Mathe-

Postleonardovské období poznamenal dosud ne-

i k vytvoﬁení samostatnû obhájiteln˘ch souãástí (napﬁí-

5) Stephan HOPPE, Köln: Die nichtmathematische

pﬁekonan˘m zpÛsobem Buonaiuto Lorini návrhem

klad citadel). V mnoha pﬁípadech bylo problematické

Festung und ihr medialer Untergang. Eine pluralisti-

a realizací benátské pevnosti Palma Nova poblíÏ Udi-

vyﬁe‰it, jak do matematicky propoãítané polygonální

sche Sicht auf die Geschichte der renaissancezeitli-

ne. Po roce 1600 jej zastoupil Giulio Savorgnano. Pra-

pevnosti vãlenit jiÏ existující pravoúhle systematizova-

chen Militärarchitektur.

videlná hvûzdicová pevnost je v˘sledkem Loriniho stu-

né mûsto ãi umoÏnit jeho dal‰í pﬁimûﬁen˘ v˘voj. Navíc

PﬁestoÏe zásadní pﬁedstavu o umûní války podávají

dií jak v oblasti architektur y militaris, tak v oblasti

se poÏadavky praktické geometrie stﬁetávaly s v˘vojo-

mapy a plány geometrického bastionového systému,

mechaniky strojÛ. Vysoce vzdûlan˘ inÏen˘r formuloval

vou ﬁadou teoretické báze: od 3. století po Kristu s ne-

neboÈ tvoﬁí kánon a normu renesanãního období,

vzájemné vazby mezi matematick˘mi modely, strojnû-

oplatonismem, kter˘ ovlivnil stﬁedovûkou i renesanãní

nelze opominout ani existenci alternativních nemate-

mechanickou vûdou a objekty v reálu. Tedy mezi ideou,

filozofii. Syntéza racionalismu a mystiky byla moÏná,

matick˘ch strategií a metod války. Byly pouÏitelné v re-

plány a stavbou pevnosti.

4

ale obtíÏná.

3) Nicola ARICÒ, Messina: Il sesto libro delle Storie
di Polibio e il secolo XVI.
K závaÏnému rozporu dospûl jiÏ ve 2. století po Kri-

áln˘ch ãi smy‰len˘ch for tifikacích a je jich více, neÏ

8) Bernhard ROOSENS, Berlin: Neue Festungsstäd-

pﬁipou‰tûjí oficiální badatelé a literatura. Nelze je pojí-

te in den alten Niederlanden zur Zeit Karls V. und Phi-

mat jako pouhá symbolická gesta na papíﬁe. Existují

lipps II.: Mariembourg, Hesdinfer t, Charlemont und

pﬁíklady opevnûn˘ch mûst 16. století bez bastionÛ ãi

Philippeville.

8

PﬁestoÏe formulace ranû novovûk˘ch pevností byla

stu ﬁeck˘ autor Polibius: k nesouladu mezi urbanistic-

bastiony fantaskních tvarÛ s boãními ostr˘mi kﬁídly.

k˘mi zájmy pﬁi tvorbû mûsta a pﬁípadnû jeho nutnou

Existuje nákres zdokonalení palebn˘ch moÏností ve-

zprostﬁedkována pﬁedev‰ím stﬁedomoﬁskou oblastí,

(a úãinnou) obranou. Pﬁeklad ‰esté Polibiovy knihy

doucí aÏ k jakési filigránovû prodûravûné hmotû basti-

v oblasti Atlantiku je‰tû pﬁed Vaubanem do‰lo v ho-

Storie poﬁídil do latiny pro Mikulá‰e V. v roce 1473

onu. Existují kresby amorfních aÏ biologicky tvarova-

landsk˘ch zemích v polovinû 16. století k zaloÏení ãtyﬁ

Nicolò Perotti. Jeho pﬁeklad a úvahy slouÏily jako urãit˘

n˘ch obrann˘ch vûÏí, tvoﬁen˘ch dﬁevûnou kostrou

pevností na objednávku císaﬁe Karla V.: Mariembourg,

estetick˘ filtr pro interpretace následujících odborn˘ch

a hlinûn˘m násypem.

5

9

10

Odosobnûná schémata

Hesdinfert, Charlemont a Philippeville jsou dílem inÏe-

generací. Nicolò Perotti na pﬁíkladu castrametatio

Specklinova, jeho axonometrie bez lidí, ale s dûly uka-

romana komentuje rozpor mezi ﬁeck˘mi a ﬁímsk˘mi pﬁí-

zují, Ïe válka byla pﬁedev‰ím geometrická vûda, elimi-

stupy k v˘bûru opevnûného místa. ¤ímané volili úze-

nující chyby ãlovûka. Ten pouze nastoupil, vystﬁelil

mí, kde bylo moÏné aplikovat ãist˘ model dle vojen-

a zasáhl. Nicménû existovaly i chyby této geometricky

9) Stefan BÜRGER, Dresden: Theoria et praxi archi-

ského ﬁádu, ¤ekové naopak dávali terénním

odlid‰tûné preciznosti, coÏ napﬁíklad dokumentují ve-

tecturae militaris – Ein Missverständnis der Festungs-

podmínkám moÏnost pﬁispût k obranû místa, ãi do-

duty zobrazující nechtûné pﬁestﬁelení celého bastionu

baukunst.

konce ji zavr‰it. Renesance pak dala pﬁednost kompo-

ãi veduty dob˘vání Vídnû Turky.

ziãní harmonii pﬁed pﬁísnou aÏ tupou formální geomet-

metrické pﬁedstavy váleãného umûní v‰ak nemohly

rií castra a aplikovala popr vé takzvané ar te delle

dosáhnout obliby a úãinnosti nového média – grafic-

■ Poznámky

guerra. Postavila tak do vzájemného vztahu celek

k˘ch plánÛ. Ty totiÏ dokázaly pﬁedem uÏivateli zpﬁí-

4 Z realizátorÛ praktické geometrie uvedeni Alighisi 1570,

vnitﬁní/urbánní a vnûj‰í/krajinn˘, tedy proporcionalitu

stupnit v‰echny souvislosti i pozdûj‰í dÛsledky.

De Marchi 1577, Maggi-Castriotto 1564, Scamozzi 1675,

11

6

uzavﬁen˘, politicky dûdûn˘ organismus.

z formace mûstsk˘ch pevností byly zmínûny Saarlouis,

Blok C: Fortifikace. Moc a technologie války
6) Kim WILLIAMS, Torino: Leonardo da Vinci’s Military Architecture.

Blok B: Mapy a plány. Zprostﬁedkování podob fortifikací
4) Ralf GEBUHR, Cottbus: Geometrisch-topogra-

Blok D: Fortifikace. Rozpravy a nauky

V˘‰e uvedené negeo-

a vlastnosti území, jako napﬁíklad jeho topografii a teritoriální suverenitu – zvlá‰tû pokud tvoﬁily vzájemnû

n˘ra Sebastiaana Van Noye a jeho okruhu.

Palma Nova, La Valetta, ideální mûsto Karla V., teoretické
Labirinto, Serliovo geometrické sestrojení vázy ãi DürerÛv
„sloup v síti“ a tak dále.

Îádné pojednání o fortifikacích raného novovûku se

5 Machiavelli 1521, Dürer 1527, Belluci 1545, De Mar-

nemÛÏe obejít bez osobnosti Leonarda da Vinci. Jeho

chi 1545, Serlio 1547, Maggi-Castriotto 1564, Cataneo

zaujetí dobou, kdy se zcela zmûnil pﬁístup k dob˘vání

1567, Palladio 1570.

12

phische Praxis und Festungsbau. Kar ten als Instru-

mûst,

bylo pro nûj podnûtem k bádání nejen o zbra-

6 Posun stavby mûst smûrem k humanistické ideji krás-

mente militärpolitischer Planung in der frühen Neuzeit.

ních, ale i o obrann˘ch areálech. Ve v‰em je vidût jeho

na byl dokumentován napﬁíklad kresbou citadely ve ska-

Humanisticky orientovaná renesance poru‰ila ra-

preference cirkularity a centrality jakoÏto symbolÛ ar-

lách Sebastiana Serlia, existujícími citadelami Sabionetta

zantní pohledovou monumentalitu konvenãních pev-

chitektury v humanistickém kosmu. Problematice se

a Palma Nova, stavebními poãiny Franti‰ka I. ve Fland-

ností, nûkdy i vnitﬁní tvrdou pravoúhlou strukturu stﬁe-

vûnoval ve tﬁech obdobích: v roce 1480 pro Ludovica

rech, dále v Polsku, Piemontu a podobnû.

dovûk˘ch mûst. Napﬁíklad pevnost Palma Nova

il Mora, kolem roku 1500 pro Cesara Borgiu a od roku

7 Známé jsou podobné obléhací a dob˘vací linie mar‰ála

prezentuje svÛj obraz mûsta v krajinû tak, Ïe se ne-

1517 pro francouzského krále. PﬁestoÏe není známa

Vaubana.

projevuje vÛbec! Ani pevnostní stavby z poloviny

Ïádná jeho realizace ars militare, jeho hluboká studia

8 Michellangelo, 1528.

16. století severnû od Alp nejsou pouh˘m projevem

dokumentují kresby a kodexy (napﬁíklad Codex Atlanti-

9 Wülzburg, Francie.

a symbolem moci, aã jejich „zakódovan˘ ãíseln˘ ob-

cus). Objev cirkulární geometrie a cirkulární architektu-

10 Polsko, první polovina 16. století.

raz“ není okamÏitû ãiteln˘. Z tvorby pevnosti se totiÏ

ry uãinil v tomtéÏ období. Z cirkulárního prvku v pÛdo-

11 Proces totálního napﬁení v‰ech sil prostû bastiony

stává vysoce sofistikovaná ãinnost, speciální technic-

r ysném plánu vytvoﬁil i svébytn˘ kónick˘ prostorov˘

pﬁeválcoval“. Mimochodem, bojové malby osmanského

ké a technologické znalosti se institucionalizují a na-

prvek, pouÏiteln˘ jak pro obranu, tak pro obléhání. Na-

‰tábu ukazují VídeÀ jako kruhové mûsto v jakési zdi, kdy

dále jsou pﬁístupné jen úzkému kruhu vojensk˘ch od-

víc – v období tráveném v Romagni u BorgiÛ – pﬁenesl

dobyvatele existence bastionÛ vlastnû vÛbec nezajímala.

borníkÛ. Zprostﬁedkují je pﬁedev‰ím plány a popisy

prvek jak˘chsi prstov˘ch kumulativních pevnÛstek jako

12 Konec lukostﬁelby a balist, pak vynález stﬁelného prachu.
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Pevnostní stavitelství je pokládáno za vrchol inÏe-

Blok F: Fortifikace. Teorie a praxe geometrické vûdy

li historikové, zástupci umûleck˘ch a architektonic-

n˘rské ãinnosti novovûku. Pﬁednost teorie ãi praxe se

14) Filippo CAMEROTA, Firenze: When the Dagger

k˘ch oborÛ a také specialisté pevnostního stavitelství

v tomto období posuzovala rÛznû. Nûkteﬁí povaÏovali

Became a Compass: The Science of Arms and Fortifi-

ze ‰esti západoevropsk˘ch zemí. Pﬁedná‰ky se konaly

za nutn˘ základ matematiku, zemûpis, krajinopis, geo-

cations.

bez simultánního tlumoãení v nûmãinû, angliãtinû

grafii, topografii, vliv vûtru a pﬁírodních sil, aritmetiku,

V 16. století se stﬁedovûk˘ Ïoldnéﬁ veden˘ k boji

a ital‰tinû. Pﬁes neúãast stﬁedo- a v˘chodoevropské-

mechaniku, ars militaris a dal‰í. Tento nezpochybni-

muÏe proti muÏi mûní v novodobého kondotiéra, vzdû-

ho okruhu badatelÛ byla pevnostní problematika tûch-

teln˘ základ v‰ak bylo nutno doplnit i plánováním,

laného vûdeck˘mi metodami k boji na dálku. Promûna

to území zastoupena dokonce v celé tﬁetinû ãasového

pﬁedvídáním, dohledem pﬁi stavbû a umûním vést a ﬁí-

prostﬁedkÛ války je dokumentována v˘mûnou dvojité

rozvrhu, neboÈ v posledním dni konference probûhla

dit váleãné operace, coÏ zase zdÛrazÀovali jiní autoﬁi.

d˘ky za kruÏidlo 16. století, tedy pﬁemûnou zbranû

exkurze do Terezína. Pevnost Terezín byla totiÏ jednou

15

v tradiãní atribut geometrie.

Kolekce vûdeck˘ch pra-

z pﬁím˘ch motivací vzniku konference a Marion Hilli-

Blok E: For tifikace. Povy‰ování a kultivace jejich

cí a prostﬁedkÛ, symbolizující nejen faktickou funkci,

ges M.A., frekventantka studentsk˘ch stáÏí v Terezínû

smyslu

ale i novodobou sílu a moc, se soustﬁedily na kníÏe-

veden˘ch profesorkou Dr. Astrid Debold-Kritter z Tech-

cích dvorech.

nische Universität Berlin v období 1997–2002, inicio-

10) Ulrich REINISCH, Berlin: Einführung: Angst,
Sublimierung und Kulturierung.
Za negativní pﬁesah smyslu pevností lze povaÏovat
jejich dûsiv˘ vliv na lidskou psychiku. Byly jakousi

15) Jeroen GOUDEAU, Deventer: Safe Strongholds

vala setkání odborníkÛ v pevnostním stavitelství. Au-

– Mathematical Fortification and the Fortress of Mat-

torka tohoto pﬁíspûvku se zúãastnila jako posluchaã

hematics.

a jako prÛvodce a dílãí koordinátor závûreãného dne.

maskou proti strachu, ale zároveÀ strach vyvolávaly.

Váleãné praxi byla v 16. století postupnû nadﬁazena

Byly a zÛstanou synonymem pro obavy, paniku, moro-

teoretická pﬁíprava. Bezpeãnost pevnosti mohla zajis-

vé rány, pekeln˘ oheÀ a jsou styãn˘m bodem mezi vû-

tit pouze jasná vizualizace, tedy pﬁesná kresba kon-

dou a esoterismem.

struovaná podle geometrick˘ch zákonÛ.

16

11) Marion HILLIGES, Berlin: Die Kugel in der Mauer.

Matematika

Vladimíra RÁKOSNÍKOVÁ

■ Poznámky

jako vûda dosáhla úÏasného rozmachu v rozliãn˘ch

13 Ba‰ta v Tallinu, Sangallova architektura a podobnû.

aplikacích, pﬁedev‰ím v pﬁesném mûﬁení. Pouhé per-

Pietní vztah k dokumentu minulosti projevuje napﬁíklad vy-

Symboly války v‰ak zároveÀ vstupovaly do architektu-

spektivní zobrazení bylo nahrazeno pﬁesn˘m zemûmû-

hnutí okapového svodu okolo vstﬁelené koule na fasádû

ry fortifikaãních ãlánkÛ – nûkdy i civilních staveb jako

ﬁiãsk˘m plánem, pouhá matematická kalkulace byla

radniãní budovy.

ozvlá‰tÀující prvek. Mnohdy téÏ jako vzpomínka na vítûz-

pﬁenesena do vizuálního obrazu.

Festigkeit als symbolische Form.

14 Zahrady v pojednáních Josepha Fürtenbacha, zahrady

ství ãi prohru. Jin˘ zpÛsob vedení války a v˘voj technolo-

16) Stephen JOHNSTON, Oxford: Mathematics,

gií ostﬁelování vedly ke sníÏení vysok˘ch stﬁedovûk˘ch

Authority and Practice: For tification in Comparative

15 Dvojité a trojité d˘ky v dráÏìanské Rüstkammer, kru-

zdí a k jejich náhradû pevnou strukturou mohutného, ale

Perspective.

Ïidla na medicejsk˘ch obrazech.

v Enghien, v Blenheimu, v Grimsthorpu a Holitsch.

pomûrnû nízkého bastionového celku. Stﬁedovûká cim-

Matematická vûda ve své ‰íﬁi mÛÏe zahrnovat ne-

16 První holandská ‰kola pro vojenské inÏen˘ry a zemû-

buﬁí, mariánské symboly a erby byly nahrazeny symboly

jen praktické opevÀování, ale i astronomii, navigaãní

mûﬁiãe byla zaloÏena v roce 1600 kníÏetem Mauritiem.

síly (robustezza, fortezza). Zvlá‰tû symbol dûlové koule

vûdu, logaritmy, mûﬁiãské pﬁístroje a dokonce i hudeb-

Vyuãovala aplikaci matematiky nejen po obsahové strán-

jakoÏto metamorfóza moderního váleãného prostﬁedku

ní vûdu nebo sluneãní hodiny. Jejími provozovateli tak

ce, ale i metodicky.

se objevuje pﬁi pojednání povrchu stavebních struktur,

mohou b˘t matematici, praktiãtí znalci, umûlci i pou-

pﬁedev‰ím bran, podnoÏí ba‰t i cel˘ch stûn. Vûdecká geo-

ãená veﬁejnost. Duchovnû pojat˘m v˘stupem for tifi-

metrie pevnostních ãlánkÛ má odraz v estetické geo-

kaãní matematiky tedy mÛÏe b˘t i medializace, sdíle-

13

metrii rustiky a diamantování fasád.

ní, komunikace a zpﬁístupnûní.

Druh˘ mezioborov˘ semináﬁ
ALMA

Blok G: Geometrie jako kulturní fenomén

V˘tvarné a materiálové aspekty pﬁi hodnocení pÛvo-

12) Judith SCHLERETH, Köln: Von der „Place d’armes“ zur „Place Royale“.
Urbanismus také zaznamenal pﬁevedení typu váleãného prostoru do nové, civilnûj‰í formy. Z „place d’ar-

17) Horst BREDEKAMP, Berlin: Galileis Überlegun-

du a stáﬁí umûleckého díla

gen zum Festungswesen.

mes“ vznikl „place royale“ – napﬁíklad dne‰ní Place

Problematika fortifikaãního stavitelství se dot˘kala

Ve dnech 3. a 4. listopadu 2008 probûhl v prosto-

des Vosges v PaﬁíÏi. Vklínûní jeho radikálního ãtverco-

v prÛbûhu 16.–18. století ‰irokého kulturního okruhu

rách AneÏského klá‰tera v Praze druh˘ mezioborov˘

vého prostoru do drobnokresby stﬁedovûkého mûst-

osobností a následnû i architektur y a stavby mûst.

semináﬁ poﬁádan˘ Akademickou laboratoﬁí materiálo-

ského organismu je reminiscencí na ﬁád, strohost

Protagonistou vûdeckého pﬁístupu byl zvlá‰tû Galileo

vého prÛzkumu malíﬁsk˘ch dûl (ALMA), která je spo-

a podﬁízenost úãelu tak, jak bylo zvykem u struktur

Galilei, jehoÏ v˘uka kolem roku 1600 pro zájemce ital-

leãn˘m pracovi‰tûm Akademie v˘tvarn˘ch umûní

pevností. ZároveÀ je v‰ak také projevem disciplíny

ské i zahraniãní pﬁinesla jasné formulace cílÛ, zpﬁes-

v Praze a Ústavu anorganické chemie AV âR, v.v.i.

a síly politické moci nov˘ch panovníkÛ. Tvarování do-

nûní jejich struktury a nám poskytla i mnoho pramenÛ

v ¤eÏi. Hlavní my‰lenkou poﬁádaného semináﬁe bylo

mÛ, fasád a detailÛ je projevem nového ﬁádu, ale i se-

k obecné znalosti tohoto období.

podpoﬁit partnerskou spolupráci mezi obory, které se

trvávajících pravidel v dûlení hmot a jejich uÏívání.
13) Christof BAIER, Berlin: Buchsbaumbastionen.
Rezeption der architectura militaris in der Gar tenkunst des 17. und 18. Jahrhunderts.
Zcivilizování pevnostních ãlánkÛ v pozdûj‰ím
17. a 18. století a jejich vplynutí do nového stylu
mûstského Ïivota dokumentují pﬁedev‰ím jejich promûny v zahradních a promenádních partiích mûst. Na
bastionech stojí sochy svat˘ch, realizují se prÛrazy
v hradbách, rampami se sestupuje z mûstsk˘ch tﬁíd

18) Bernd ROECK, Zürich: Geometrie als symbolische

zab˘vají péãí o kulturní dûdictví, a pﬁedstavit v˘sledky,

Form und praktisches Prinzip. Zu kulturellen Vorausset-

které na základû interdisciplinární spolupráce vznikají.

zungen urbanistischer Theorie der Frührenaissance.

Tuto ideu deklaroval také vlastní název semináﬁe uve-

TvÛrce urbanistick˘ch konceptÛ 15. století pochá-

den˘ v záhlaví. Propojením nûkolika hledisek – v˘tvar-

zejících z fortifikaãních zdrojÛ reprezentují Leon Bat-

ného, umûleckohistorického a materiálového –, na zá-

tista Alberti, Filarete a Francesco di Giorgio.

kladû nichÏ lze umûlecké dílo zkoumat, získáváme

19) Astrid DEBOLD-KRITTER, Berlin: Theresienstadt
– Catalogue Summary.
V˘znaãné ideální mûsto bylo realizováno v pevnostním celku Terezín.

cenné informace k pochopení vlastní minulosti. Tím,
Ïe se jednotlivé obory vzájemnû obohacují a doplÀují,
otvírají se zcela nové otázky, na které je nutné hledat
odpovûdi. Umûlecká díla vyrostla nejen z duchovní

do promenád mimo mûsto, kurtiny jsou proráÏeny ra-

Cílem konference bylo podnítit ‰irokou diskusi

podstaty, ale také v reálném kontextu, a proto zkou-

diálami alejí, geometrie for tifikací nachází odezvu

o mnohotvárné povaze for tifikaãních teorií v raném

mání díla, které obsáhne duchovní i materiální aspekt,

novovûku a jejich vlivu na rÛzné disciplíny. Pozváni by-

pﬁirozenû vede k jeho hlub‰ímu poznání. Nejlépe lze

v hvûzdicovém ﬁe‰ení zahrad.

14
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tento princip uplatnit u anonymních dûl, u nichÏ bádání

nou funkci a vznikaly rovnûÏ odli‰nou technikou, pﬁed-

lektováno nejen v procesu restaurování, ale i pﬁi umû-

ãasto pracuje pouze s minimem informací. Propojením

stavují pomûrnû citliv˘ materiál, kde je (slovy autorÛ)

leckohistorickém v˘zkumu umûleckého díla.

v‰ech v˘‰e uveden˘ch hledisek mÛÏeme tuto sumu

stejnû jako u kteréhokoli jiného umûleckého díla tﬁeba

Vlastní restaurátorská práce byla pﬁedstavena na

roz‰íﬁit a díla tak lépe datovat, atribuovat i provenienã-

vyzdvihnout estetické a v˘tvarné kvality a také respek-

nástûnn˘ch malbách v klá‰terním kostele âtrnácti

nû lokalizovat.

tovat autenticitu ãasu, která ovlivnila stávající podobu

svat˘ch pomocníkÛ v Kadani (Martin Pavala, Magdale-

díla.

na Reãová, Josef Vojtek), na nástûnn˘ch malbách kos-

Semináﬁ ALMA byl rozdûlen do ‰esti sekcí, v nichÏ
bylo bûhem dvou dnÛ prezentováno celkem sedmnáct

V˘sledky a zku‰enosti práce zahraniãních kolegÛ

tela sv. Benedikta v Krnovû (Romana Balcarová, Len-

pﬁíspûvkÛ. Semináﬁ úvodem zahájil pﬁíspûvek zvaného

ukázaly na ‰iroce otevﬁené moÏnosti mezinárodní spo-

ka Helfertová, Markéta Pavlíková, Theodora Popova)

hosta – profesorky Svobodné univerzity v Bruselu Cat-

lupráce, na jejímÏ základû vzniklo nûkolik dal‰ích pﬁís-

a na pozdnû gotickém oltáﬁi Korunování Panny Marie

herine Périer-D’Ieteren, která se vûnuje zejména stu-

pûvkÛ semináﬁe. T˘m autorÛ Janka Hradilová, David

z Cínovce (Lenka Helfertová, Markéta Pavlíková, Eva

diu v˘tvarn˘ch technik a dûjinám restaurování. Její ak-

Hradil, Anna Svetková a Mária Novotná pﬁedstavil v˘-

Votoãková). Mezi tûmito pﬁíspûvky patﬁí v˘znamné

tivita se uplatÀuje jak na domácím, tak i mezinárodním

sledky zkoumání v˘tvarn˘ch a materiálov˘ch znakÛ díl-

místo pﬁedev‰ím prezentaci v˘sledkÛ v˘zkumu z ka-

poli. Pﬁi Oddûlení dûjin umûní a archeologie Svobodné

ny Mistra Matûjovského oltáﬁe, jehoÏ hlavní dílo repre-

daÀského klá‰terního kostela, v níÏ se autoﬁi zab˘vali

univerzity vybudovala V˘zkumné a studijní centrum

zentuje oltáﬁ sv. ·tûpána a sv. Imricha z MatûjovcÛ,

problematikou malíﬁské technologie maleb. S jejich

technik v˘tvarného umûní (CRETAP, Centre de recher-

datovan˘ po roce 1453. Na základû exaktního studia

pﬁedbûÏn˘mi v˘sledky lze jiÏ nyní dále pracovat pﬁi

ches et d’études technologiques des arts plastiques),

charakteristick˘ch materiálov˘ch znakÛ a techniky

zkoumání stylovû pﬁíbuzn˘ch dûl. Specifika malíﬁské

které je v˘sledkem její dlouholeté vûdecké a pedago-

malby vytvoﬁili autoﬁi základní databázi údajÛ pro dal‰í

techniky byla naãrtnuta také u nástûnn˘ch maleb z Kr-

gické ãinnosti. Pﬁíspûvek Malíﬁská modelace a iluzio-

zkoumání díla anonymního mistra a jeho okruhu. Re-

nova, podrobnûji rozvedena by v‰ak mûla b˘t teprve

nismus se zab˘val pﬁedev‰ím problematikou zobraze-

staurátorsk˘ prÛzkum s cílem hloubûji poznat a po-

v chystané sborníkové publikaci územního odborného

ní trojrozmûrného tvaru pomocí kladení stínÛ a svûtel

chopit mistrovo dílo v „rozmanitosti malíﬁsk˘ch tech-

pracovi‰tû Národního památkového ústavu v Ostravû.

na plochu. Vlastní techniky iluzionistického ztvárnûní

nik a technologií“ provedl restaurátor Tomá‰ Berger,

Problematikou spojenou s urãením autorství a da-

byly nazírány v kontextu vzniku malíﬁského díla. V zor-

kter˘ jednotlivé aspekty malíﬁské práce mistra oltáﬁe

tací umûleck˘ch dûl se zab˘val pﬁíspûvek Karla Stret-

ném poli se ocitla tvorba malíﬁÛ, kteﬁí sehráli klíãovou

z MatûjovcÛ detailnû rozebral v samostatném pﬁíspûv-

tiho k obrazu Toaleta od Gustava Courbeta a pﬁíspû-

roli ve v˘voji evropské malby. Za v‰echny jmenujme

ku. Jednotlivé technologické finesy byly sledovány

vek ·tûpánky Chlumské a Radky ·efcÛ vûnovan˘

J. Van Eycka, P. P. Rubense, Rembrandta van Rijn,

s mimoﬁádnou erudicí a prezentovan˘ postup ukázal

trojici ãesk˘ch pozdnû gotick˘ch oltáﬁÛ. V pﬁípadû

J. Vermeera van Delft, Tiziana, D. Velázqueze

jedny z podstatn˘ch principÛ restaurátorského zkoumá-

Courbetova obrazu byl Strettim popsán proces restau-

a J. A. Watteaua. Na pﬁíkladu nûkolika géniÛ evropské-

ní umûleck˘ch dûl. Ve spolupráci s Gerhardem Lehr-

rátorského prÛzkumu, kter˘ vedl nejen k potvrzení au-

ho malíﬁství 15. aÏ 18. století sledovala C. Périer-D’Ie-

bergerem z Technické univerzity v Mnichovû zpracovali

torství, ale také k jeho pﬁesnûj‰í dataci a zaﬁazení do

teren jejich tvÛrãí v˘voj, bûhem nûhoÏ malíﬁi pﬁizpÛso-

David Hradil a Anna Bláhová pﬁíspûvek t˘kající se ‰iro-

kontextu malíﬁova díla. Pﬁíspûvek dvojice autorek

bovali techniku sv˘m osobním umûleck˘m cílÛm,

ce uÏívaného pojmu „kadaÀská zem zelená“. Smys-

·. Chlumské a R. ·efcÛ byl dílãím závûrem komplex-

a zároveÀ se snaÏila ukázat dialogick˘ vztah mezi tû-

lem provádûného v˘zkumu bylo popsat mineralogickou

nûji koncipovaného v˘zkumu pozdnû gotické deskové

mito mistry, jejichÏ umûní se utváﬁelo v setrvalém pro-

variabilitu tohoto tradiãního minerálního pigmentu uÏí-

malby. Pﬁedstavená ãást v˘zkumu se soustﬁedila na

cesu pﬁijímání a tvÛrãí aktivity zaloÏené svou podsta-

vaného ve v˘tvarném umûní. Jeho správná identifikace

vztah mezi Rakovnick˘m, Rokycansk˘m a Litomûﬁic-

tou na novû pﬁetlumoãen˘ch malíﬁsk˘ch zápÛjãkách.

mÛÏe pﬁirozenû napomoci ﬁe‰ení otázek spojen˘ch

k˘m oltáﬁem, jejichÏ dílenské v˘chodisko spojilo ães-

Její pﬁíspûvek se tak hned v úvodu stal skvûl˘m pﬁíkla-

s proveniencí nûkter˘ch umûleck˘ch dûl.

ké umûleckohistorické bádání s osobností Mistra Kﬁi-

dem zapojení v˘sledkÛ vûdeckého zkoumání malíﬁské

Dal‰í pﬁednesené pﬁíspûvky byly jednak obecnû

voklátského oltáﬁe. Pﬁedmûtem uÏ‰ího zkoumání se

techniky do ‰irokého umûleckohistorického kontextu.

metodické a jednak se t˘kaly v˘zkumu jednotliv˘ch dûl

stala technika cínovaného reliéfu, jejíÏ v˘zkum za po-

Jako druh˘ zvan˘ host semináﬁe vystoupila Jana

a jejich restaurování. Pﬁíspûvek Bronislavy Bacílkové

moci ovûﬁiteln˘ch metod restaurátorského a chemic-

Sanyová, vûdecká pracovnice Královského institutu

se soustﬁedil na biologickou degradaci barevné vrstvy,

ko-technologického prÛzkumu mûl provûﬁit dosavadní

v˘tvarného dûdictví Belgie (IRPA, Institut Royal du Pat-

podloÏky a dal‰ích souãástí malíﬁsk˘ch dûl. Správné

hypotézu o vzájemném vztahu dochovan˘ch maleb.

rimoine Artistique) se sídlem v Bruselu. Tématem její-

urãení plísní a jin˘ch organismÛ povaÏovala autorka

Pﬁíspûvek autorÛ Janky Hradilové, Jitky Vlãkové

ho pﬁíspûvku byla osobnost belgického restaurátora

za nezbytné pro zodpovûdnou volbu zpÛsobu i druhu

a Mária Krále, kteﬁí shodnû ﬁe‰ili otázky datace, atri-

Jose van der Vekena, která je dnes pﬁedmûtem ‰iro-

dezinfekce. Pﬁirozenû v‰ak byla jako základní zdÛraz-

buce a také lokace, mûl slouÏit jako pﬁíklad interdis-

kého badatelského zájmu a o níÏ také pojednává in-

nûna preventivní péãe, jejíÏ dÛslednû aplikované zá-

ciplinární spolupráce mezi pﬁírodovûdcem, restauráto-

stitutem publikovaná monografie. Jos van der Veken

sady jsou nejúãinnûj‰í ochranou proti plísním a jin˘m

rem a umûleck˘m historikem. Jeho hlavním smyslem

vedle své restaurátorské ãinnosti pro veﬁejné institu-

organismÛm. Metodami instrumentální anal˘zy umû-

bylo propojit v‰echny v˘sledky vûdeckého zkoumání

ce i soukromníky vytváﬁel kopie a falzifikáty vlámské

leck˘ch dûl se zab˘val pﬁíspûvek ·tûpánky Kuãkové,

a restaurátorského prÛzkumu do kontextu umûlecko-

malby 15. a 16. století. Jeho nezpochybniteln˘ géni-

Radovana Hynka a Milana Kodíãka o anal˘ze modr˘ch

historického v˘voje a pokusit se tak blíÏe charakteri-

us, s nímÏ tvoﬁil i vstupoval do originálních dûl, má ne-

bar viv a pigmentÛ obsaÏen˘ch v umûleck˘ch dílech,

zovat anonymního mistra gotické deskové malby ze

jen v˘znam pro zkoumání materiálÛ a techniky, ale

a také pﬁíspûvek Silvie ·varcové, Evy Kotulanové

sbírek Moravské galerie v Brnû. V pﬁíspûvku bylo záro-

otevírá také celou ﬁadu obecn˘ch otázek spojen˘ch

a Petra Bezdiãky na téma „VyuÏití prá‰kové RTG mik-

veÀ upozornûno na hlavní materiálové a technologické

s etikou oboru restaurování.

rodifrakce k mineralogické anal˘ze barevné vrstvy“.

aspekty, které lze dále srovnat a vyuÏít pﬁi vûdeckém

Semináﬁe se úãastnili také kolegové ze Slovenska.

Pﬁesná a správná identifikace pigmentÛ v umûleck˘ch

zkoumání stylovû pﬁíbuzn˘ch umûleck˘ch dûl.

Jejich pﬁíspûvek pﬁednesen˘ Jarmilou Dóriovou z Vy-

dílech napomáhá zejména dataci, mÛÏe v‰ak b˘t také

S ve‰ker ˘mi v˘‰e uveden˘mi pﬁíspûvky je moÏné

soké ‰koly v˘tvarn˘ch umûní v Bratislavû byl vûnován

vodítkem v atribuci a lokalizaci. Práce Evy Kotulanové

se blíÏe seznámit ve sborníku Technologia artis ã. 6,

identifikaci a anal˘ze kresebn˘ch technik na vybra-

„Degradace olovnat˘ch pigmentÛ vlivem vlhkosti a so-

kter ˘ byl organizátor y pﬁipraven jiÏ pﬁed konáním

n˘ch kresbách ze sbírky Slovenské národní galerie

lí“ byla pak pﬁínosná pﬁedev‰ím proto, Ïe degradace

akce. Jedin˘ pﬁíspûvek, kter˘ není ve sborníku obsa-

v Bratislavû a vznikl na základû v˘zkumu zamûﬁeného

barevn˘ch pigmentÛ mohou zásadním zpÛsobem zmû-

Ïen, je pojednání Davida Hradila, Janky Hradilové

na urãení vhodné ochrany a restaurátorsk˘ch postupÛ

nit originální vzhled díla a tím ovlivnit jeho souãasné

a Hany Kurkové o neinvazivní RTG fluorescenci, která

na konkrétních dílech. Kresby, které mûly ãasto rÛz-

vnímání. Studium tûchto zmûn by proto mûlo b˘t ref-

byla na akci pﬁedstavena jako integrovaná souãást
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nedestruktivního prÛzkumu malíﬁského díla. Jedná se

kvalitu v˘zdoby a fragmentárnû i nápis, vût‰inou autor-

104, 139, 154, 156, 172], statû o samostatnû stojí-

o metodu prvkové anal˘zy dobﬁe aplikovatelnou v te-

skou signaturu, v knize je jmenn˘ rejstﬁík. Obdobná

cích zvonicích a zvonov˘ch stolicích z pohledu staveb-

rénu, neboÈ vyuÏívá mobilních zaﬁízení, vyÏaduje v‰ak

souãasná základní evidence pro âechy zatím stále

nû konstrukãního vãetnû oprav [14, 15, 20, 34e, 46,

odbornû pro‰kolen˘ personál, kter ˘ je schopen v˘-

chybí. V ãtyﬁsvazkov˘ch Umûleck˘ch památkách âech,

50, 68, 158, 176, 181], dále práce o dynamick˘ch

sledky mûﬁení správnû analyzovat. Autoﬁi pﬁíspûvku

sestaven˘ch Emanuelem Pochem a vydan˘ch v letech

úãincích zvonÛ na stavby [21, 136, 138], o obecn˘ch

metodu testovali na modelov˘ch vzorcích i reáln˘ch

1977–1982, jsou totiÏ zvony zcela opomenuty – na

zásadách v˘stavby kostelních vûÏí a s tím spojen˘ch

malíﬁsk˘ch dílech, a proto se o nûkteré zku‰enosti

celkem 2395 stranách je zmínka ne víc neÏ o pûti

otázkách akustiky [120, 121, 137, 182], o technolo-

podûlili s auditoriem.

zvonech. Akademické Umûlecké památky Prahy pak

gii restaurování a konzervaci zvonÛ [43, 44, 52, 83,

v pr vním, staromûstském svazku (1996) zvony opût

110, 175, 178], o etnografii, povûstech [18, 28]

úplnû opomenuly, doplnûny byly aÏ dodateãnû, pro No-

a zvycích [193, 200], ale i o speciálních disciplínách

1 Technologia artis 6, 2008, vydala Akademie v˘tvarn˘ch

vé Mûsto a v dal‰ích svazcích [1, 3–4]. Ve velké ‰íﬁi

jako historie slévárenství a tzv. archeometalurgie vãet-

umûní v Praze, ISSN 1211-3018 / ISBN 978-80-87108-

zachytily zvony Soupisy památek umûleck˘ch a histo-

nû anal˘z sloÏení historické zvonoviny [35c, 36, 59,

-09-3.

rick˘ch vydané âeskou akademií vûd a umûní (resp.

81, 103, 108, 123, 147, 165, 166, 183–185].

jejich nûmecké mutace) v letech 1897–1937. Zvony

Vznikly i nové oborové monografické práce [31] a tis-

jsou zahrnuty i v jejich pÛvodnû pﬁipraven˘ch, ale aÏ

kem byly vydány referáty ze dvou konferencí [34, 35].

v posledních letech tiskem publikovan˘ch svazcích:

Bibliografie obsahuje i seznam zji‰tûn˘ch závûreãn˘ch

vedle Gnirsova Karlovarska (vydaného nûmecky roku

magistersk˘ch nebo diser taãních prací, mezi nimiÏ

1996 v Mnichovû) je to zatím edice Pardubicka, Holic-

jsou jak nepÛvodní kompiláty [215, 218], tak kvalitní

ka a Pﬁelouãska [7].

pÛvodní práce, které by bylo moÏné hned publikovat

Jitka VLâKOVÁ

RECENZE
BIBLIOGRAFIE

Zvony jsou podrobnû vãetnû fotografií registrovány
v korpusu ãesk˘ch nápisÛ do roku 1800, vydávaném

[217, 220]. Rezignujeme na texty publikované v˘hradnû v internetové (elektronické) podobû.

pod názvem Corpus inscriptionum Bohemiae Ústavem

Po shromáÏdûní a shlédnutí publikaãních v˘sledkÛ

dûjin umûní AV âR v Praze [6]. Prvním dílem byly v ro-

za poslední desetiletí mÛÏeme konstatovat, Ïe ãeské

ce 1996 vydané Nápisy mûsta Kutná Hora. Pro hledá-

a moravské kampanologické v˘zkumy drÏí, alespoÀ na

ní základních údajÛ o zvonech mÛÏeme vyuÏít také no-

poli historie a památkové péãe, krok s tradiãnû rozvi-

Není sporu o tom, Ïe zvony a dal‰í zvonaﬁské v˘rob-

vé práce soupisového charakteru z jin˘ch oborÛ.

nutou kampanologií v nûmeck˘ch zemích. Aãkoli ne-

ky jsou exkluzivní skupinou památek, která si zaslouÏí

Napﬁíklad ãtyﬁdílná encyklopedie technick˘ch památek

máme pro tento obor specializovan˘ sborník, jako je

zvlá‰tní pozornost památkové péãe a maximální ochra-

[5] celkem na 2385 stranách povaÏuje zvony za pa-

nûmecká dvouroãenka Jahrbuch für Glockenkunde,

nu, a to od nejstar‰ích památek zvonaﬁství aÏ po mlad-

mátky oboru slévárenství a zvonaﬁství a desítky ães-

vydávaná od roku 1989, na‰e publikaãní ãinnost je

‰í zvony z meziváleãného období. Tyto památky utrpûly

k˘ch i moravsk˘ch zvonÛ eviduje ãasto i s fotografií ne-

rozsáhlá a na úrovni, jak rychle zjistíme napﬁíklad po-

nenahraditelné a obrovské ztráty v rekvizicích, tedy pﬁi

bo pﬁepisem nápisu (autory hesel o zvonech jsou Petr

rovnáním s nûmeck˘m oborov˘m pﬁehledem Biblio-

nuceném odevzdávání kovÛ pro potﬁebu váleãného

Rudolf Manou‰ek, Leo‰ Mlãák, Radek Rej‰ek a Luká‰

graphie deutschen und fremdsprachigen Schrifttums

prÛmyslu nejdﬁíve v 1. a potom i 2. svûtové válce. Pa-

Sábo, resp. i Karel Kuãa). Encyklopedie obsahuje kro-

zur Glockenkunde od Jörga Poettgena z roku 2004.

radoxnû byly rekviziãní akce vÏdy podmínûny pﬁedcho-

mû toho i shrnující v˘klad vûnovan˘ jak slévárenství

Následující bibliografie je strukturována do pûti oddílÛ

zím plo‰n˘m soupisem zvonÛ, takÏe z archivních fondÛ

[107, 113], tak zvonaﬁství [180] a v terminologickém

(obecné soupisové práce; monografie; sborníky; ãlán-

v Praze, Brnû a Olomouci mÛÏeme pomûrnû jednodu‰e

slovníãku ve IV. dílu jsou zahrnuta i nûkterá hesla

ky a stati; závûreãné vysoko‰kolské práce), v jednotli-

– prostou excerpcí soupisov˘ch karet a jejich zpracová-

z oboru zvonaﬁství. Na vzorovou práci Leo‰e Mlãáka

v˘ch oddílech vzestupnû podle let a u jednotliv˘ch ro-

ním v databázové podobû – kompletnû zrekonstruovat

z roku 1986 Zvony Olomouckého okresu navazují a bí-

kÛ abecednû dle pﬁíjmení autorÛ.

a porovnat ãesk˘ zvonov˘ inventáﬁ k roku 1916/1917

lá místa na mapû zaplÀují dal‰í dílãí soupisy, napﬁíklad

a k roku 1941/1942. Jak jsme na tom ale v poznání

pro Jesenicko [22], Poliãsko [12], Prahu [24], ·um-

na‰ich zvonaﬁsk˘ch památek v roce 2009? Stále je

persko [22], Turnovsko [205], resp. ãásteãnû pro

1. BAËKOVÁ, RÛÏena (ed.): Umûlecké památky Pra-

problémem ukázat prstem na libovolné místo na mapû

Bruntálsko [56] a Teplicko [105]. Mnoho záznamÛ

hy. Nové Mûsto, Vy‰ehrad, Vinohrady (Praha 1), Aca-

a rychle zjistit, jaké tam dnes visí a znûjí zvony, k zá-

v bibliografii se t˘ká jednotliv˘ch lokalit a nepﬁesahuje

demia, Praha 1998.

kladní orientaci nám ãasto nepomÛÏe ani ústﬁední se-

hranice daného kostela nebo obce. Vedle toho v‰ak

znam kulturních památek. I v dne‰ní dobû existují okre-

paleta pﬁístupÛ a perspektiv, z nichÏ jsou dûjiny zvonÛ

sy, kde je za kulturní památku prohlá‰eno (a tedy

a zvonaﬁství a cel˘ obor kampanologie nazírány, je

úﬁednû evidováno) pouze nûkolik málo zvonÛ.

opravdu ‰iroká. Nalézáme tak základní práce obecnû

âeská kampanologická literatura
v letech 1997–2007

Obecné soupisové práce:

2. SAMEK, Bohumil: Umûlecké památky Moravy
a Slezska. Svazek 2: J–N, Academia, Praha 1999.
3. VLâEK, Pavel (ed.): Umûlecké památky Prahy.
Malá Strana, Academia, Praha 1999.

Neplatí uÏ ale opakované rãení z minul˘ch let ve

kampanologické [34b, 143, 144], vûnované dûjinám

smyslu, Ïe zvony jsou málo probádanou kapitolou na-

oboru [31, 35h, 82, 86], metodiky z oboru památkové

‰í umûlecké, hudební, obecné i kulturní historie. Do-

péãe [30, 33, 80], práce z dûjin umûní [220], hudeb-

5. HLU·IâKOVÁ, Hana (ed.): Technické památky

kladem toho je následující bibliografie z posledního

nûvûdné práce [34c, 35g, 133, 160], práce z heraldi-

v âechách, na Moravû a ve Slezsku. I.– IV. díl, Libri,

desetiletí, která dokazuje, Ïe ãesk˘ kampanologick˘

ky [112], epigrafiky, zahrnující jednak paleografickou

Praha 2001, 2002, 2003, 2004.

v˘zkum postoupil po v‰ech stránkách v˘raznû vpﬁed.

charakteristiku písma, pouÏitelnou i pro zvony [75,

6. NAâERADSKÁ, Petra: Nápisy okresu Kutná Hora.

Jak zvony registrují umûlecké topografie a práce

93, 162, 191], jednak obsahovou interpretaci nápisÛ

Corpus inscriptionum Bohemiae II, Artefactum, Praha

soupisového charakteru? Zcela zásadní je zaﬁazení

[58, 70, 91, 134, 150], práce archeologické [196,

2002.

zvonÛ, i mlad‰ího data, do Umûleck˘ch památek Mo-

207], pﬁíspûvky k dûjinám jednotliv˘ch zvonaﬁsk˘ch dí-

7. MARE·OVÁ, Jana (ed.): Edice nedokonãeného

ravy a Slezska od Bohumila Samka [2], jejichÏ první

len (napﬁíklad konváﬁe a zvonaﬁe Tomá‰e z Litomûﬁic

Soupisu umûleck˘ch památek politického okresu Par-
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Historie na‰í moderní sakrální architektur y od roku

gulaãní opatﬁení radnice a o v˘hodách vûÏákÛ se

1918 po souãasnost.

âíslo dále obsahuje rubriky V˘stavy, konference, památky (referáty o v˘stavách Záchrann˘ archeologick˘ v˘-

nepodaﬁilo pﬁesvûdãit ani ‰irokou veﬁejnost.

tura. Z ãlánkÛ:
Karel RECHLÍK: Cesty a kﬁiÏovatky ãesk˘ch moder-

Marek Jan ·TùPÁN: Kostel sv. Ducha ·umná,

zkum v areálu zámku Jirny v âelákovicích, Archeo-

Daniel KOVÁCS: Za horizontem. Ochrana architek-

logie – most k na‰im pﬁedkÛm v Karlov˘ch Varech, dále

tonick˘ch památek ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch let

Autorská zpráva s fotografiemi a plány o novostavbû

zpráva o 50 letech státní ochrany tvrze v Chodovû), Per-

v Maìarsku, s. 54–55.

tradiãnû pojatého kostela na vesnické návsi.

sonalia (Ïivotní jubileum Karla Sklenáﬁe a jubileum Jose-

¤ada v˘znamn˘ch staveb z 60.–70. let je ohroÏena.

fa Hlávky) a Literatura (kritická recenze Historického le-

K jejich záchranû je tﬁeba spolupráce odborníkÛ i ve-

âerná u Mûﬁína, s. 30–33.

xikonu obcí âeské republiky 1869–2005, referáty

ﬁejnosti, oporou je pﬁíklad Velké Británie, kde pÛsobí

Novostavba dﬁevûného kostela ve tvaru lodi na návsi.

o ﬁadû sborníkÛ Historická fotografie, sbornících Bezdûz

vlivné obãanské sdruÏení Twentieth Century Society,

Autorská zpráva s fotografiemi a plány.

a Královéhradecko a knihách J. VA¤EKY a V. FROLCE: Li-

jehoÏ cílem je chránit architektonické dûdictví vzniklé

dová architektura, Encyklopedie, Praha 2007, a J.

po 2. svûtové válce.

KLUSÁK: Archeologická cesta, Karlovy Vary 2007.
Tomá‰ DURDÍK

Era 21 2008/5
Martin KUS¯, Pavol PA≈ÁK / BKP·: Rekonstrukce

Vendula HNÍDKOVÁ: Kolektivní dÛm v Miskolci,

s. 26–29.

Ladislav KUBA, Tomá‰ PILA¤: Kaple sv. Antonína.

Michal JANATA: Kostel je sen kaÏdého architekta,
s. 62–69.
Rozhovor s architektem Michalem Sborwitzem mimo

s. 56–57.

jiné o jeho kostele sv. Václava v Mostû a rekonstrukci

Unikátní experiment komunitního souÏití architektÛ,

a dostavbû Muzea umûní v Olomouci, rekonstrukci

kter˘ se odehrál v 70.–80. letech 20. století.

a dostavbû zámku v Komoﬁanech a rekonstrukci Bau-

Virág HAJDÚ: MarÈani a primadona. Maìarská moderní architektura v meziváleãném období, s. 58–60.

erovy vily v Libodﬁicích od architekta Goãára.
Hurá na Berlín!, s. 88–89.

vodojemu v Bratislavû, s. 13.

Ve 30. letech byla v Maìarsku zaloÏena pod vedením

Dva ãlánky k v˘stavû o novodob˘ch stavbách v Berlínû ko-

Krátká zpráva o rekonstrukci technické památky z ro-

absolventa Bauhausu Farkase Molnára místní sekce

nané v praÏské Galerii kritikÛ. Josef VOMÁâKA: K v˘stavû

ku 1906 a její pﬁestavbû na sídlo architektonického

CIAMu. PÛvodnû propagovaná v˘stavba sociálních by-

Intercity: Berlin-Praha a Francizska EIDNER, Jeanette

ateliéru.

tÛ ustoupila moderním vilám a ãinÏovním domÛm, po-

MERKER, Feeline MASSONNE: Mnohotvárnost Berlína.

Jan LÍNEK, Josef KOLÁ¤: Domov sociální péãe Ha-

zdûji i veﬁejn˘m budovám vysoké architektonické

Zdenûk BURE·: Typologie bohosluÏebn˘ch prosto-

gibor, s. 22–25.

úrovnû. Politick˘ pﬁevrat pﬁeru‰il slibn˘ v˘voj moderní

rÛ, s. 92–93.

Autorská zpráva s fotografiemi a plány: obnova a re-

architektury na celá desetiletí.

Struãn˘ rozbor jednotliv˘ch typÛ sakrálních prostorÛ.

Architekt 2008/11

·torma, s. 96–97.

konstrukce historické budovy z poãátku 20. století
a pﬁístavba ubytovací ãásti pro Ïidovské seniory.
Pallanio k. s., s. 78–79.

Petr KRAJâI: Duchovní prostor podle Bﬁetislava
Jakub POTÒâEK: Letní vily Jaroslava Fragnera v Ne-

Komiks o zhoubném parazitickém vlivu Nadnárodního pa-

spekách, s. 40–41.

mátkového úﬁadu na architekty projednávající projekty.

Historie tﬁí Fragnerov˘ch rodinn˘ch domÛ ze 30. let –
letní dÛm J. Moráka, M. Mayerové a P. Orlického. Fo-

Era 21 2008/6
Hlavním tématem tohoto ãísla je maìarská architektura. Z ãlánkÛ:
Bence TURÁNYI: Revitalizace nábﬁeÏní hráze Ko-

tografie a pÛdorysy.
Námûstí 28. ﬁíjna v Hradci Králové, s. 78–81.
V˘sledky soutûÏe na návrh nového funkãního a architektonického ﬁe‰ení prostoru na v˘znamné trase mezi

0Pﬁipomenutí Ïivota a architektonického díla pozapomenutého architekta, památkáﬁe a heraldika.

Stavba 2008/4
Petr KRATOCHVÍL: Tﬁe‰tící New York, s. 8.
Recenze knihy o historii Manhattanu, mrakodrapech
a „kultuﬁe zahu‰Èování“.
Huber t GUZIK: Bonus v historickém prostﬁedí,

paszi, s. 16–21.

vlakov˘m a autobusov˘m nádraÏím a centrem mûsta,

s. 18–19.

Zanedbané prÛmyslové nábﬁeÏí Dunaje v jiÏní ãásti Bu-

s dominantou kostela BoÏského srdce Pánû. Zvítûzil

âlánek o pátém roãníku Ceny Klubu za starou Prahu

dy je navráceno k Ïivotu pﬁemûnou na atraktivní spor-

t˘m M. Hájek, V. Hájek a R. Ko‰Èálová.

pﬁedstavuje nominované stavby a charakterizuje jejich
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spoleãného jmenovatele: zv˘‰ení kulturní a architektonické hodnoty prostﬁedí, v nûmÏ vznikly.
Severní svah ·pilberku. Urbanisticko architektonic-

Hotel Karlov, Bene‰ov, s. 20–31.

Marta LEÂNIAKOWSKA: Var‰ava 20. a 21. století.

Autorská zpráva (Lábus AA a Atelier K2) s fotografie-

Od architektury k postarchitektuﬁe, s. 66–73.

mi a plány. Hotel v centru mûsta na okraji památkovû

Shrnutí historie Var‰avy – do roku 1918 byla provinã-

ká studie, s. 20–21.

chránûného území Karlov tvoﬁí dva rekonstruované

ním mûstem pod nadvládou Ruska, 1918–1939 novo-

Autorská zpráva (Atelier RAW, T. Rusín, I. Wahla) o ná-

domky a tﬁi men‰í nové objekty spojené pod povr-

dobou evropskou metropolí a hlavním mûstem demo-

vrhu na ukonãení námûstí Obilní trh v Brnû administ-

chem hotelovou halou.

kratického státu, mûstem vystaven˘m úplné destrukci

rativní budovou a hotelem v ãele námûstí.
Petr HRÒ·A: Rehabilitace Moravského námûstí

Hotel Lánchíd 19. Budape‰È, s. 56–65.

za války, socialistick˘m hlavním mûstem do roku 1989

Autorská zpráva (László Benczúr, Péter Sugár) s foto-

a poté hlavním mûstem demokratického státu Nové

v Brnû, s. 22–24.

grafiemi a plány. Novostavba hotelu v blízkosti buda-

Evropy a po Berlínû nejvût‰ím staveni‰tûm Evropy. Do-

Autorská zpráva o studii.

pe‰Èského hradu sousedí s eklektick˘m domem na

plnûno ﬁadou historick˘ch i souãasn˘ch fotografií.

Rehabilitace centrálního lázeÀského parku v Podû-

jedné stranû a s modernistick˘m domem na stranû

bradech, s. 25–31.

druhé a usiluje o to, vést s obûma dialog. Interaktivní

Autorská zpráva (T. Jiránek, M. Lehmann, ZAHRADA

sklenûná fasáda tvoﬁí vizitku hotelu v˘raznû viditelnou

NAD METUJÍ, s. r. o.) s ﬁadou fotografií a plánem.

od strany Pesti, komunikuje s mûstem a ﬁekou.

Hlavním cílem bylo respektovat dobu vzniku parku,

Rostislav ·VÁCHA: Moneo o typologii a postmoder-

Urbanismus & územní rozvoj
2008/5
Roman VODN¯: Ústup ploch Ïelezniãní dopravy
z mûsta – vybrané pﬁíklady v Praze, s. 24–34.

30. léta 20. století, a zároveÀ park zasadit do sou-

nismu, s. 78–81.

Historie, souãasn˘ stav a perspektivy tﬁí b˘val˘ch Ïe-

ãasnosti.

Úvodní staÈ k druhé ãásti textu R. Monea O typologii.

lezniãních lokalit: vr‰ovického nákladového nádraÏí,
stanice Praha-Vy‰ehrad a pﬁedávacího nádraÏí u stani-

Osnova parku na Slovanském námûstí v Brnû-Královû poli, s. 32–35.
Autorská zpráva (Z. Sendler, R. Kvût, V. Babka). Pa-

Stavba 2008/6

ce Praha-LibeÀ.

Alena KUBOVÁ: PrÛmyslové dûdictví, s. 4.

Zdena HLADI·OVÁ, Marie TOMÍ·KOVÁ: Semináﬁ

mátkovû chránûn˘ park byl vybudován v roce 1925

Recenze sborníku pﬁíspûvkÛ k mezinárodnímu bienále

Asociace pro urbanismus a územní plánování na téma

podle projektu hamburského architekta Miggeho. Re-

Industriální stopy.

„Regulaãní plány“, s. 38–39.

konstrukce pﬁinesla jeho zásadní obmûny.
David CHMELA¤, Milan VÍT: Rekonstrukce Kostelní-

Martin STRAKO·: Architektonické dílo jedné manÏelské dvojice, s. 6–7.

s krátk˘mi charakteristikami jednotliv˘ch pﬁíspûvkÛ.

ho námûstí v Broumovû, s. 36–37.

Recenze katalogu k v˘stavû architektÛ Oehlerov˘ch poﬁá-

Autorská zpráva – námûstí u farního kostela sv. Petra

dané Muzeem umûní v Olomouci a Obecním domem Brno.
Terezie NEKVINDOVÁ: Zamysli se nad sebou – ne-

a Pavla.
Stavební úpravy zahrady a stavba dûtského hﬁi‰tû

Zpráva o ﬁíjnovém semináﬁi v Uherském Hradi‰ti

Zlat˘ ﬁez 2008/30
Irena FIALOVÁ, Jana TICHÁ: Ladislav Lábus. Rozho-

pﬁítel tû chválí!, s. 8–9.

vor, s. 32–59.

v Hradební ulici, âesk˘ Krumlov, s. 48–49.

Recenze v˘stavy o EXPU 58 v praÏské Mûstské kni-

Tématy rozhovoru jsou fasády nov˘ch domÛ v historic-

Autorská zpráva s fotografiemi a plánem. Zahrada se na-

hovnû a v Moravské galerii Brno a jejího katalogu.

ké zástavbû, funkcionalistické domy, jejich ﬁemeslná

chází vnû linie mûstského opevnûní, vznikla mezi protipovodÀovou zdí a mûstskou hradbou koncem 19. století.

Hagibor Praha, s. 12–19.

úroveÀ a nároky na rekonstrukci, úloha architektury,

Zpráva o Domovû sociální péãe od J. Línka a J. Koláﬁe

v˘stavba na Pankráci a na Smíchovû a dal‰í. Navazuje

je uvedena struãnou historií místa. Následuje Pohled

autorská zpráva o hotelu Karlov v Bene‰ovû, vzniklém

Ctûnicích, s. 68–71.

zpût na projekt a stavbu Domova sociální péãe Hagi-

rekonstrukcí a dostavbou historick˘ch objektÛ v cent-

Rekonstrukce francouzské a anglické zahrady zdeva-

bor od Jana LÍNKA a dvû recenze. Karel DOLEÎEL

ru mûsta, dále o vile v ¤evnicích a Nespekách.

stované ãtyﬁicetilet˘m pÛsobením státního statku.

v ãlánku Domov pro senior y Hagibor upozorÀuje na

Plán a fotografie.

zbyteãnû

Tomá‰ JIRÁNEK, David PRUDÍK: Zámeck˘ park ve

Radmila FINGEROVÁ: Zahraniãí – zdroj pouãení a in-

neklidné

pojetí

zahrady,

Radomíra

Irena FIALOVÁ, Jana TICHÁ: Jan Línek. Rozhovor,
s. 60–81.

SEDLÁKOVÁ v Domovû sociální péãe Hagibor naopak

Témata: domov seniorÛ pro praÏskou Ïidovskou obec

spirace, s. 76–77.

vysoce hodnotí její relaxaãní funkci a kontrast s kulti-

na Hagiboru, vila v Liboci, spolupráce s Vlado Miluni-

Obecné zásady pro tvorbu a udrÏování mûstsk˘ch par-

vovanou zevní nenápadností stavby.

ãem atd. Navazuje autorská zpráva o Domovû Hagi-

kÛ na pﬁíkladu Central Parku v New Yorku a Olympijského parku v Pekingu.
Rostislav ·VÁCHA: Rafael Moneo o pÛvodu typolo-

bor, vile v Liboci a v Hluboãepích.
âíslo dále obsahuje pﬁehled staveb publikovan˘ch

Norber t SCHMIDT: Kolumba. Církevní experiment

v uplynul˘ch 15 letech s krátk˘mi komentáﬁi, fotografie-

v Kolínû nad R˘nem, s. 96–108.

gie, s. 78–81.

mi a plány, mimo jiné Galerii Benedikta Rejta v Lou-

Arcidiecézní muzeum pﬁejmenované na Kolumba-Mu-

Úvodní staÈ k první ãásti textu R. Monea O typologii.

nech od E. Pﬁikryla, Mariánsk˘ most v Ústí nad Labem

zeum se rozhodlo postavit novou budovu v centru

Tento text podává kriticky ladûn˘ souhrn snah o typo-

od R. Kouckého, OranÏerii na PraÏském hradû od E. Ji-

mûsta a integrovat do ní v‰echny pÛvodní stavební

logii architektur y a je povaÏován za jeden z nejv˘-

ﬁiãné, rekonstrukci Komoﬁanského zámku od M. Sbor-

ãásti – zbytky pozdnû gotického kostela zniãeného ná-

znamnûj‰ích pﬁíspûvkÛ do debaty o typech a jejich roli

witze, rekonstrukci Fárova domu ve Slavonicích od

lety i pﬁedchozí stavební vrstvy: románskou a pozdnû

v architektuﬁe.

R. Kouckého, Palác Euro na Václavském námûstí od

antickou. Novostavba od architekta Zumthora stojí pﬁí-

architektonick˘ch kanceláﬁí Omicron-K a DaM, PrÛ-

mo na prastar˘ch zdech a pilíﬁích.

Stavba 2008/5
Jana TICHÁ: Nová tváﬁ Prahy, s. 12.

chod valem Pra‰ného mostu na PraÏském hradû od
J. Pleskota, Polyfunkãní dÛm Eucon v Praze-ÎiÏkovû od

Recenze knihy New Face of Prague, vydané ke stejno-

Z. Fránka, rekonstrukci Arcidiecézního muzea v Olo-

jmenné v˘stavû v Galerii Jaroslava Fragnera.

mouci od H·H architekti, Moravské kar tografické

Vladimír CZUMALO: Hotel jako téma architektur y,

Umûní 2008/4
(pﬁevzato z webu http://www.umeni-ar t.cz/cz/index.html)

centrum ve Velk˘ch Opatovicích od Z. Fránka, Pﬁestav-

Ivana PANOCHOVÁ: Spacio v man˘ristické architek-

s. 16–19.

bu sila v Olomouci od S. Rozwalky a T. Pejpka a Hotel

tuﬁe. K pojetí prostoru v teorii architektury a pﬁírodní fi-

Úvodní ãlánek k hlavnímu tématu tohoto ãísla se za-

Metropol Praha od d u m architekti.

losofii 16. století. – Spacio in Mannerist Architecture:

b˘vá obecn˘mi problémy turistického ruchu a jeho do-

Architektura za 15 let. Anketa Stavby, s. 54–61.

On the Concept of Space in Architectural Theory and

pady na atraktivní mûsta. Doprovozen ukázkami vize

Odpovídají: J. F. Novák, I. Grosseová, M. Holubec,

Natural Philosophy in the 16th Century, s. 282–304.

Zdeny ZEDNÍâKOVÉ Pﬁehled dûjin Prahy v letech

M. Sedlák a O. Pelc, M. Kutálek, Adam Gebrian, Ond-

Nedávná debata o utváﬁení architektonické pﬁedstavy

2000–2073.

ﬁej Císler, Zdena Zdeníãková.

prostoru v 19. a 20. století pﬁinesla hlasy popírající
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schopnost star‰ích architektÛ pouÏívat pojem prostor.

RESUMÉ

stößt man nicht selten auf ungeeignete technische

stánci a odpÛrci prostorovosti v architektuﬁe (Bruno
Zevi, Sigfried Giedion, Roger Scruton, Liisa Kanerva,

In immer größeren Umfang werden heute
elektrische Läutemaschinen eingesetzt. Dabei

Tyto názor y navazují na spacialistick˘ spor mezi za-

Zusammenfassung

Lösungen, schlampige Ausführungen und
unzureichende Wartung. Zähl man dann noch

Rostislav ·vácha).

das Diebstahlrisiko für Glocken hinzu, gehören

Richard BIEGEL: Hledání „Edlen Einförmigkeit“: barokní poãátky (neo)klasicismu v âechách. – The Search

Glocken unter Denkmalschutz – Rückblick auf fünf

Glocken eigentlich zu den meistbedrohten

for „Edlen Einförmigkeit“: The Baroque Origins of

Jahrzehnte

Denkmalgruppen. In der Gegenwart haben rund

(Neo)Classicism in Bohemia, s. 305–320.

Radek LUNGA, Petr VÁCHA

3000 Glocken das Statut eines Kulturdenkmals.

âesk˘ dûjepis umûní 20. století vnímal období druhé

Sinn des Artikels ist es, die Stellung der Glocken

Aufgrund von Feldforschungen kann man die

poloviny 18. století jako dobu nepﬁíli‰ invenãních ba-

in der derzeitigen Denkmalpflege

Gesamtzahl der nach 1939 gegossenen bronzenen

rokních forem, které postupnû vytlaãil neménû rozpa-

zusammenzufassen und Ursachen sowie

Läute- und Schlagglocken auf das Doppelte

ãit˘ klasicizující dekor, v˘raznû komolen˘ hluboce za-

Bedingungen in der Entwicklung während mehr als

schätzen. Ins Interesse der Denkmalpflege fallen alle

koﬁenûn˘m „barokním“ názorem. Ve skuteãnosti jsou

fünfzig vergangenen Jahren in der Glocken-

vor dem zweiten Weltkrieg gegossenen

stavby tohoto „rozpaãitého“ klasicismu pﬁesvûdãiv˘m

Denkmalpflege aufzuzeigen. Die Autoren beschreiben

Bronzeglocken. Die nicht unter Schutz gestellten

dÛkazem pozoruhodné tvÛrãí síly praÏského centra,

den aktuellen Sachstand, Tendenzen und Probleme

Glocken müssen unbedingt eingehend dokumentiert

které spojilo domácí „barokní“ strukturu s moderním

beim Schutz von Gießerei-Denkmälern. Der Aufsatz

und für den Denkmalschutz vorgeschlagen werden.

architektonick˘m „klasicistním“ jazykem.

wird von einer Bilddokumentation begleitet.

Die mit dem Schutz von Glocken-Denkmälern

Der Zeitraum des halben Jahrhunderts wurde nicht

anfallenden Aufgaben können nur von dazu

tovi – Bedﬁich Feuerstein: Letters to Ógyst, s. 342– 351.

zufällig gewählt, denn 1955 erschien in unserer

qualifizierten Mitarbeitern der Denkmalpflege

Osobnost architekta a scénografa Bedﬁicha Feuerstei-

Zeitschrift ZPP der grundlegende und für lange Zeit

bewältigt werden. Dazu muss in höherem Maß auf

na v korespondenci.

einzige Beitrag von Jaroslav Dobrodinsk˘ über

deren Schulung und fachliche Qualifikation geachtet

Glocken unter Denkmalschutz.

werden, um sie in die Lage zu versetzen,

Radmila VESELÁ: Bedﬁich Feuerstein: Dopisy Ógys-

Z recenzí:

Die Anzahl der erhaltenen böhmischen und

den Zustand der Glocke objektiv zu beurteilen und

mährischen Glocken ist relativ klein, da

sachgerechte Reparaturverfahren festzulegen.

Architektur im mittleren Europa 1220–1340. Von

die Requirierungen im Ersten und Zweiten Weltkrieg

Ein vordringlicher Handlungsbedarf besteht bei

Metz bis Wien, s. 351–355.

die Bestände empfindlich betroffen haben.

der Vorbeugung: Früherkennung von Mängeln und

Die Verfasser beziffern die Verluste (insgesamt sind

deren Behebung sind die wichtigsten

ter. Architekten aus der Schule Otto Wagners in Mäh-

nur 25 % aller bis 1916 gegossenen Glocken

Voraussetzungen für einen wirksamen Schutz

ren und Schlesien, s. 358–359.

zurückgeblieben) und bringen eine Schätzung

denkmalwürdiger Glocken.

Klára BENE·OVSKÁ: Marc Carel Schurr, Gotische

Ákos MORAVÁNSKY: Jindﬁich Vybíral, Junge Meis-

Hubert GUZIK: Rostislav ·vácha, Marie Platovská

des derzeitigen Stands (rund 14 000 Glocken

(ed.), Dûjiny ãeského v˘tvarného umûní VI. 1958–

insgesamt). Dabei sind auch die nach 1945

Seilzug von Hand oder elektrische Läutemaschine?

2000, s. 359–362.

zurückgegebenen, aber an andere Orte verlagerten

Radek LUNGA, Petr VÁCHA

Blanka KYNâLOVÁ

Glocken in Betracht zu ziehen.
Die Verfasser verweisen auf die Notwendigkeit

Aufgrund langjähriger Forschungen vor Ort fasst der
Artikel die gewonnenen Erkenntnisse und

eines individuellen Zugangs zu den einzelnen

praxisgestützten Erfahrungen mit der traditionellen

Glocken. Das Wesen des Denkmalschutzes beruht

per Seilzug von Hand betriebenen Läuteweise und

auf der Bewahrung einer größtmöglichen

durch Elektromotor oder anderweitig angetriebenen

Ursprünglichkeit und Authentizität des Objekts.

Läutemaschinen zusammen. Dabei wurde

Glocke, Joch und Klöppel bilden eine

festgestellt, dass in Tschechien an einer Vielzahl von

Funktionseinheit, die zusammen mit

geschützten Lokalitäten Glocken bzw. Geläute mit

der Anschlagweise ganz grundlegend Akustik,

Handbetrieb erhalten geblieben sind. Im Vergleich mit

Zustand und Lebensdauer der Glocke beeinflussen.

der Situation in den umliegenden Staaten oder auch

Ein ungeeigneter Klöppel kann die Glocke platzen

im weiteren Mitteleuropa kann dies als einzigartige

lassen. Im Grunde kann man fast alle Originalteile

Erscheinung gelten, die eine erhöhte Aufmerksamkeit

der Glockenausstattung reparieren und in einem

von Seiten der Denkmalpflege verdient. Den Beweis,

sicheren Betriebszustand erhalten. Das gilt für

dass der Läutebetrieb von Hand nicht nur ein

das hölzerne Joch, die geschmiedeten Teile, Lager

Überbleibsel der vorindustriellen Ära ist, kann man in

und Klöppel. In den vergangnen Jahren und leider

der breiten Beliebtheit und aktiven Läutepraxis in

auch noch heute greifen manche Firmen zu einem

England, Spanien und Russland erblicken. Die von

unangemessenen Rundschlag-Verfahren: Sie

Hand geläuteten Glocken sind häufig einschließlich

wechseln Teile in einem größtmöglichen Umfang

des ursprünglichen Zubehörs (Joch, Schmiedeteile,

aus, keineswegs nur solche, die wirklich

Lager, Klöppel) erhalten. Bei dieser Läuteweise ist

reparaturbedürftig sind. So erfährt die Authentizität

auch der resultierende musikalische Eindruck

des Denkmals eine unnötige Minderung. Bei

erheblich besser.

der Restaurierung von Glocken oder Glockenteilen

Die Verfasser verweisen auf die regellose

müssen auch die Sekundärinschriften auf Glocke

Anschaffung und Inbetriebnahme von häufig

und Holzteilen erhalten bleiben. Nachdruck sollte

minderwertigen Läutemaschinen für Glocken unter

auf eine Erhaltung des traditionellen

Denkmalschutz während der 80er und 90er Jahre,

Glockenantriebs gelegt werden, also auf das Läuten

wozu es meist hinter dem Rücken der Denkmalpflege

von Hand.

und ohne deren regulierende Eingriffe gekommen ist.
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Erst nach mehreren warnenden Pannen und Unfällen

den bedeutendsten Denkmälern und erstrangigen

höchst anspruchsvollen Reparaturvorhabens

ist es gelungen, diesen Trend ein wenig in Bahnen zu

Bauwerken ihrer Art. Sie gilt als Vertreter der wertvollen

einschließlich einer orientierungsmäßigen

leiten, doch hält die kritische Situation immer noch

Kategorie langfristig unberührter Denkmäler par

Beurteilung der Resultate dieser Rettungsaktion.

vor. Die Montagebedingungen für elektrische

excellence, deren Zahl leider rapide zurückgeht.

Läutemaschinen wurden in einer herausgegebenen

Die Sicht dieser Denkmalkategorie ist nicht selten

Der tote Christus im Grab in der St. Castulluskirche

Methodik ausgearbeitet. Hier muss jede Glocke

von irrigen Vorstellungen über die zeitlich

in der Prager Altstadt

einzeln eingestuft werden, wobei ihr historischer Wert,

unbegrenzte Dauerhaftigkeit authentischer

Petr BA·TA

Rippentyp, technischer Zustand sowie Abnutzungsgrad

Bausubstanz geprägt – von mittelalterlichen

ausschlaggebend sind. Dabei muss konsequent auf

Konstruktionen, Mauerwerk, Putz, Steinmetz- und

St. Castulluskirche in der Prager Altstadt

eine hochwertige Arbeit geachtet werde, da sonst

sonstigen Originalteilen. Auch wenn Eindruck,

ein bedeutender Fund gemacht: ein Schnitzwerk

Beschädigung oder Zerstörung der Glocke drohen. Soll

Mächtigkeit, Alter und Stabilität von der soliden

des toten Christus im Grab in der Mensa des h.

der Antrieb per Elektromotor wenigstens einigermaßen

mittelalterlichen Konstruktion, den eingesetzten

Kreuz-Altars (1716). Die schon 1861 als verschollen

der Arbeit eines Glöckners oder Läutemeisters nahe

Techniken und verwendetem Material gestützt

erwähnte Skulptur war hinter einer Bretterverschalung

kommen, muss er eine elektronische Steuerung

werden, bleibt es eine nicht selten außer Acht

in der Altarmensa untergebracht. Der Text umreißt in

besitzen. Aber häufig wird nicht einmal dann

gelassene Tatsache, dass auch außerordentlich

aller Knappheit das Profil von Brokoffs künstlerischer

Anfangsphase, d.h. Aufschaukeln sowie Endphase,

dauerhafte authentische Baustoffe, die über

Schaffensweise, insbesondere von dessen

also die Abbremsung ohne unregelmäßige oder

Jahrhunderte hinweg allen Witterungsunbilden

Realismuskonzeption, die aus der Wechselbeziehung

unnötig massive Anschläge bewältigt.

getrotzt haben, eine systematische Beobachtung

von tiefgründig verstandener Wirklichkeit und

und regelmäßige fachgerechte Pflege erfordern,

Stilkonvention hervorging. Der Beitrag befasst sich

denkmalwürdigen Glocken in höherem Maße und

die als einzige Garantie für einen gebremsten

mit den einzelnen Gestalten der Kalvarienszene auf

konsequent auf der Beibehaltung der manuellen

Verfallsprozess gelten können.

dem Heiligkreuzaltar, analysiert bei einigen

Die Verfasser kommen zum Schluss, das bei

Seilzugläutung bestanden werden muss, um

Das gilt auch für den Fall von Burg Pern‰tejn, bei

Unlängst wurde bei Aufräumungsarbeiten in der

die kompositorische Bewältigung von Geste und

möglichst viele Originalteile des Läutewerks zu

der es in den letzten Jahrzehnten zu

Haltung, zu der er dann Analogien aus weiteren

erhalten, vor allem aber um den authentischen

einer Verschlechterung des bautechnischen

Brokoff-Arbeiten heranzieht. Im Mittelpunkt

Schlag und besten Klang von Glocken bzw. Geläuten

Zustands gekommen ist und bei der

der Aufmerksamkeit steht die Statue des toten

zu erzielen.

eine Gesamtstabilisierung des Burgmantels (mit

Christus im Grab – ein virtuoses, malerisches

Ausnahme der unlängst rundum erneuerten

Schnitzwerk eines schönen heroischen Körpers voll

Glockendiebstähle nach 1989

Dächern) als außerordentlich wichtige, mit ihrer

kompositorischer Unruhe, das mit ikonographisch

Petr VÁCHA

Dringlichkeit, Aufwand und Bedeutung

identischen Werken im Rahmen von Brokoffs

die Möglichkeiten der gängigen Instandhaltung

Schaffen verglichen wird. In erster Linie mit

übersteigende Aufgabe ansteht.

dem hochwertigen Bildwerk des toten Christus (um

Seit 1990 sind die Diebstahlzahlen von Kunst- und
Kulturgegenständen, darunter auch von Glocken
erschreckend in die Höhe geschnellt. Von Diebstahl

Von der NPÚ-Zentralstelle ging 2005 der Impuls

1725) aus der Prager St. Galluskirche, das in seiner

sind vor allem Friedhofs-Glockentürmchen (zumal auf

zur Rettungsmaßnahmen in größerem Umfang aus,

Konzeption geradezu das Gegenteil zum Schnitzwerk

entlegenen Dorffriedhöfen) bedroht, ferner von

der ursprünglich die Planung einer sukzessiven

von St. Castullus darstellt. In der Brokoff-Werkstatt

Glockentürmen und -aufhängungen auf Dorfplätzen,

Konservierung und Stabilisierung der gesamten

werden so zwei deutlich voneinander abgesetzte

in Kapellchen bzw. Kirchen. In Mittelböhmen wurde

Außenmauern vorsah. Der Beschädigungsgrad

Konzeptionsstränge dieser Christusdarstellung

seit 1999 im Rahmen offiziell finanzierter

der wertvollen Pern‰tejner Fassaden mit all ihren

aufgedeckt. Die Vorstellung des toten Christus von

Forschungsaufgaben die Entwicklung dieser

Bestandteilen (Degradation von überwiegend

St. Castullus taucht wieder in der Kreuzabnahme-

Diebstähle verfolgt. Zwischen 1990 und 2008

mittelalterlichem Putz und Mörtel, Erosion von

Gruppe auf dem Nebenaltar in der Peter- und

wurden bereits 110 Glockendiebstähle verzeichnet,

Ziegel- und Steinteilen, Korrosion der Beschläge

Paulskirche von Mûlnik auf. Eine annähernd auf 1725

wobei systematische Nachforschungen gegenüber

usw.) aber auch eine ernst zu nehmende

datierte Variante zum Christus von St. Gallus ist

den offiziell zur Anzeige gebrachten Diebstählen noch

Unfallgefahr in zahlreichen Fällen (Statik-

eine Statue in kleinerem Maßstab, die sich heute im

auf eine wesentlich höhere Dunkelziffer gekommen

Teilschäden, Baufälligkeit der kragsteingestützten

Besitz des Prager Stadtmuseums befindet und auf

sind. Möglicherweise ist die Situation auch in

Erker- und Wehrgangkonstruktionen) wurde als

ähnliche Weise eine Wiederholung

weiteren Regionen schlimmer als angenommen.

soweit alarmierend eingestuft, dass

der Linearkomposition bringt.

Die grundlegende Voraussetzung für einen Schutz

ein Hinauszögern der Vorbereitungen einfach

Aus zahlreichen Vergleichen geht die wieder

des Glockenfonds ist natürlich dessen genaue

undenkbar schien – und das vor allem im Hinblick

gefundene Christusstatue in der St. Castulluskirche

Kenntnis, die auf einer systematischen Erfassung,

auf den historischen Wert und die

als ein beachtenswertes und außergewöhnliches

Untersuchung, Dokumentierung sowie Revision der

Größe der Baufront sowie den allseitigen

Werk hervor. Obgleich die Ikonographie des im

Glocken und Glockenstandorte beruhen muss.

Schwierigkeitsgrad (Fachkenntnisse, Umsetzung,

Grabe ruhenden Christus schon ihrem Wesen nach

Die Erfassung der Diebstähle, ihrer Lokalisierung

Technik, Organisation, Betrieb und finanzielle

dem bildhauerischen Ausdruck nur beschränkte

und zeitlichen Abfolge gibt die Möglichkeit,

Absicherung betreffend).

Möglichkeiten bietet, hat Brokoff hier

eine weitere Entwicklung abzusehen und

Bislang ist es leider nur teilweise gelungen,

eine meisterliche kompositorische Bewältigung

die geplante sukzessive Konservierung und

der Gestalt zustande gebracht und mittels breit

Festigung des gesamten Burgmantels umzusetzen,

gefächerten Ausdrucksmitteln eine sehr

Mit Abstandnahme über die Konservierung

und das an der inneren Burgnordfront.

eindrucksvolle Wirkung erzielt. Es ist als

des Nordflügels von Burg Pern‰tejn

Der kennzeichnenderweise in den Bereich

höchstwahrscheinlich anzunehmen, dass Brokoffs

Václav GIRSA, Miloslav HANZL, Dagmar MICHOINOVÁ

der Bausubstanz-Kenntnis und

Werk hier nicht frei von Einflüssen der römischen

Konservierungstechnologie übergreifende Artikel

Bildhauerkunst aus der zweiten Hälfte

Rahmen als außergewöhnliches Schaustück

beschreibt mit einiger zeitlichen Abstandnahme

des 17. Jahrhunderts war – wohlgemerkt, lediglich

der spätgotischen monumentalen Burgarchitektur zu

die Einzelheiten dieses umfangreichen und allseitig

von mittelbaren Einflüssen.

entsprechende Maßnahmen zu treffen.

Die Burg Pern‰tejn gehört im gesamteuropäischen
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Zur Restaurierung der wiederentdeckte Statue

Das Schloss in Litomy‰l, seine neue Exposition und

Roberts Werkstatt wieder zur Figuralbildhauerei par

des toten Christus in der St. Castulluskirche und

heutigen Geschicke

excellence zurückgekehrt. In der Abwendung von

ihrer Problematik

Kvûta K¤ÍÎOVÁ

Klassizismus und tschechischem Empire suchte sie

Denis ANFILOV, Jan STÖCKL

Mitarbeiter der Abteilung für Burgen und

ihre Inspiration in historischen Stilen: in

Schlösser an der Zentralstelle des Nationalen

der Formenwelt der Gotik (bei kunsthandwerklichen

der Kalvarienszene weist infolge ihrer Immobilität und

Denkmalpflege-Instituts haben bereits früher auf

Arbeiten) und in der tschechischen Barockbildhauerei

ständigen Boden- und Kapillarfeuchtigkeit

dem als Kulturdenkmal sogar in die UNESCO-Liste

(bei Figuralwerken). Der Kunstwert der in

einen massiven Holzschädlingsbefall auf – vor allem

aufgenommenen staatseigenen Schloss Litomy‰l

den Frühzeiten des Prager Platzer-Ateliers

durch den Trotzkopf oder Beharrlichen Bohrkäfer

anhand des historischen Inventars eine zweite

entstandenen Arbeiten wurde aber nicht wieder

(Anobium pertinax). Die Fassung blättert schuppenartig

Besichtigungsroute konzipiert und umgesetzt. In Juni

erreicht. Davon zeugen auch zwei neuerlich Robert

ab. Das Schnitzwerk ist auch nicht mehr komplett: es

des vergangenen Jahres wurde in Zusammenarbeit

Platzer zugeschriebene Figuralwerke, nämlich

fehlen die rechte und teilweise auch linke Bartspitze,

mit dem unter das Nationalmuseum fallende

die Christus-Statue von 1868 auf dem Grab

ein Teil der Haarsträhnenmodellierung über der rechten

Tschechischen Musikmuseum in Litomy‰l

des Dechanten Jan Zumann auf dem Stadtfriedhof

Schulter, alle Finger-Endglieder an der rechten Hand

eine weitere Exposition in den Westflügel-

von Libochovice und die identisch konzipierte

sowie ein Teil der dritten Zehe am rechten Fuß. Im

Obergeschossräumen für den Besucherverkehr

Christusgestalt aus dem Jahr 1858 an der Gruft

Inneren der Kopf-, Arm- und Rumpfpartien wurden

freigegeben. Hier haben die Denkmalpfleger

der Familie Hladík auf dem Ol‰aner Friedhof in Prag 3.

Hohlräume festgestellt; an diesen Stellen wird die Form

einen beträchtlichen Teil des außerordentlich

Der Artikel bringt auch einen Vergleich der beiden

nur noch von der Kreide- und anschließenden

wertvollen Bühnendekoration-Ensembles vom Maler

Christus-Skulpturen mit den übrigen schon vorher

Ölfarbschicht der Fassung gehalten. In den Beinpartien,

Josef Platzer untergebracht. Der Vorhang sowie

publizierten Figuralwerken von Robert Platzer. Dabei

wo im Gegenteil die Fassung infolge von Quellen und

eine Reihe von Kulissen aus dem örtlichen gräflich-

kommt man zur Feststellung, dass das Platzer-Atelier

Vertrocknen des Holzes flächig abfällt, ist

waldsteinschen Schlosstheater gelten als

auch während der Niedergangsphase im Rahmen

die Holzmasse noch einigermaßen erhalten geblieben.

historische Unikate von Europarang.

der zeitgenössischen Bildhauerproduktion seinen

Die Schnitzerei Christus im Grab unter

Dennoch zeigt sich ganz deutlich deren abnormale

Das Schloss-Depositorium bot die Möglichkeit,

ureigenen unverkennbaren und relativ ehrenhaften

Weichheit bis in einige Zentimeter Tiefe.

noch weitere wertvolle Kunstwerke zu zeigen –

Platz zu behaupten vermochte und so

Die Unterpartie der Schnitzerei ist ganzflächig so

beachtenswerte Porträtmalereien aus dem 18. und

gewissermaßen auch eine Grundlage und

destruiert, dass sie schlicht die Kohärenz verliert und

19. Jahrhundert, mutmaßlich im flämischen

Ausgangsposition für die kommende tschechische

bei der geringsten Hantierung in diesem Zustand ihr

Audenarde vor und nach 1700 gewobene

Monumentalbildhauerei geschaffen hat.

Zerfall unausweichlich ist. Durch Eigengewicht ist

Tapisserien sowie weitere wertvolle

bereits Christi linker Arm einschließlich Schulter

Kunsthandwerkstücke.

abgefallen, genau an der Klebestelle
des ursprünglichen Massivholzes. Weitere

Unbekannte Bildhauerarbeiten aus dem Atelier

Verleimungen wie auf der Brust und der linken Schulter

der Prager Platzer II

klaffen ebenfalls sichtbar auseinander.

Milo‰ SUCHOMEL

Es liegt auf der Hand, dass die ausschlaggebende
Phase der unumgänglichen Restaurierung
hauptsächlich aus einer Festigung der verbliebenen

Ein paar Randbemerkungen zu
den Sepulkraldenkmälern von Ignác Karel Platzer
Während sich der erste Teil des Artikels

Summary
Conservation of Bells – Looking Back at Five
Decades
Radek LUNGA, Petr VÁCHA
This article is aimed to sum up the situation of

degradierten Holzmasse bestehen muss, um

dem Beginn der Tätigkeit der Bildhauerfamilie Platzer

bells within the current national heritage

eine Implosion der Oberfläche zu verhindern, und

um die Mitte der 40er Jahre des 18. Jahrhunderts

conservation activities and outline the causes and

das unmittelbar am Fundort. Als geeignetes

zuwandte und sich mit der Neuzuschreibung

conditions of the development in the preservation of

Verfahren bieten sich eine Demontage der Mensa bis

des St. Nepomuk-Schnitzwerks aus

bells in the past more than 50 years. The authors

auf das Rost an, auf dem die Plastik ruht, wodurch

der Allerheiligenkirche in Malíkovice an Ignác

describe the contemporary state, trends and

sie von allen Seiten zugängig gemacht wird.

Franti‰ek Platzer befasste, verfolgt der zweite Teil

difficulties in the preservation of historical bells.

Anschließend sollte auf dem Infusionsweg

die platzersche Bildhauerwerkstatt am Ende ihres

The paper also contains pictures. The period of

eine ausgiebige Imprägnierung mit einer optimalen

Schaffens im Atelier auf dem Prager Pohoﬁelec

15 years has not been chosen randomly. In 1955,

Festigungslösung vorgenommen werden.

in den 50er und 60er Jahren des 19. Jahrhunderts

the National Heritage Preservation Journal published

Die wesentlich wirksamere Vakuumtechnik kann

unter der Leitung von Robert Platzer, dem Urenkel

a principal and for long the only paper written by

wegen der extremem Mürbigkeit und

Ignác Franti‰eks und konfrontiert seine Leser mit

Jaroslav Dobrodinsk˘ entitled Conservation of Bells.

Deformierungsgefahr des degradierten Materials

neuen, bislang noch nicht publizierten

nicht angewendet werden. Erst nach

Urheberschafts-Zuschreibungen. In der Einleitung

which have come to our days is relatively low

einer erfolgreichen Konsolidierung des Holzmaterials

wird auch noch einigen weniger bekannten und in

because it was severely affeted by requisitions

an der Fundstelle kann zu einer standardmäßigen

Vergessenheit geratenen Grabplastiken aus

(forced surrender of bells) in World War I and II.

Atelier-Restaurierung übergegangen werden.

der Werkstatt von Roberts Vater Ignác Karel

The authors quantify the loss of the bells (only

Aufmerksamkeit geschenkt. Die Abschweifung ergab

25 per cent of the bells cast prior to 1916 have

einer Festigung der Holzmasse angegangen werden.

sich zwangläufig aus der anschaulichen

been preserved) and they estimate their current

Solche Untersuchungen gehören in die zweite

Dokumentation der bildnerischen, thematischen und

number (approximately 14,000 bells altogether).

Restaurationsphase im Atelier und bringen

ikonographischen Differenz in der Bildhauerproduktion

Besides, the bells returned after 1945 and those

eine Bestätigung bzw. Widerlegung einer oder

der genannten Werkstatt zu Zeiten, als diese von

moved to other locations should be accounted for.

mehrerer angenommenen späteren Übermalungen.

Ignác Karel geleitet wurde und als dessen Sohn

Der katastrophale Zustand des Werks ruft nach

Robert sich zur Übernahme des Ateliers anschickte.

approach to each bell. Preservation of national

einer unverzüglichen Aufnahme der

Nach einer Zeit der Reproduktion von Grabplastiken

heritage is based on the principle of maintaining

Restaurationsarbeiten.

und Arbeiten von kunsthandwerklicher Qualität ist

maximum originality and authenticity of the object.

Eine Sondierung der Farbschichten kann nicht vor
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The authors emphasize the need for an individual
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The bell, the head and the heart make a functional

often been preserved inclusive their original fitting

within the most remarkable Czech monuments and

whole, which, together with the method of chiming

(the head, the blacksmithing elements, the bearings,

first-class objects of the type in the entire

critically affects the acoustics, condition and

as well as the bell heart). Manual chiming also

European space. It is one of the key

durability of the bell. The suitability of the heart in

secures the best resultant musical impression.

representatives of the rare categor y of monuments

particular should be paid special attention.

Further, the authors highlight the attachment of

untouched for long, whose number is,
unfortunately, falling rapidly.

An unsuitable heart may cause the bell to crack. In

bad quality electric drive to listed bells

many cases, almost all the original components of

spontaneously in the 1980's and 1990's, mostly

the fitting of the bell can be repaired and kept in

without the knowledge of or regulation by

often affected by wrong opinions about

safe operation. This applies to the wooden head,

conservationists. It took a few alarming accidents to

the capability of the authentic matter – medieval

blacksmithing elements, bearings, as well as

take control over this trend. Nevertheless,

structures, masonry, plasters, stone and other

the heart of the bell. It is an unfortunate fact that,

the situation still continues to be critical.

original elements – to live for ever. Although

both in the past and today, firms have applied

The assembly terms of the electric drive of the bells

the impression of the massiveness, age, and

an incorrect, flat approach; they replace as many

have been compiled in a published manual. Each bell

stability is enhanced by the solidity of medieval

components as possible, rather than only those that

should be judged individually; decisive is its

structures, as well as the technologies and

really need it. The authenticity of the national

historical value, the rib type, technical condition and

materials employed, an oftentimes ignored fact is

heritage is disappearing unnecessarily. In the case of

wear and tear. The quality of work should be checked

that even exceptionally durable authentic materials,

restoration of a bell or its parts, secondary

consistently, otherwise the bell may be damaged or

resisting weather effects over long centuries,

inscriptions in the bell or on wooden elements

destroyed. If the electric drive should come close to

require systematic monitoring and regular

should be preserved. Emphasis should be laid on

the job of a bell ringer, it should be controlled

professional care, which guarantees slowing down

the preservation of the traditional drive of the bells,

electronically. However, even in this case it often

the decline process.

i.e. manual chiming.

fails to manage the initial phase, it means to swing

The perception of this class of monuments is

It also applies to the Pern‰tejn Castle, where

the bell, as well as the final phase, it means to

the building and technical condition of the monument

increasingly. Oftentimes, an unsuitable technical

brake the bell without irregular or unnecessarily

has been worsening in last decades. Besides, one of

solution, bad quality craftmanship and insufficient

strong chimes.

the most important, highly urgent tasks, whose

Electrically powered bells are spreading

maintenance can be encountered today. If also

The authors have concluded that manual chiming

urgency, demands, and significance exceed

the risk of thefts of bells is considered, the bells fall

should be preserved in the case of the listed bells to

possibilities of regular maintenance, is overall

within the most endangered groups of national

a greater extent, aiming first of all at

stabilization of the castle envelope (with

heritage. Nowadays, around 3,000 bells enjoy

the preservation of as many original parts of the bell

the exception of the roofs, which underwent an

the status of a listed relic. Ensuing from field

system as possible, and secondly at

overhaul repair a short time ago).

explorations, the total number of bronze bells and

the maintainance of the authentic manner of chiming

clock cymbals cast prior to 1939 can be estimated

and good quality sound of the bells or their sets.

The impetus to start larger-scale reconstructions
originated from the initiative of the central office of
the National Institute for Heritage Preservation in

as more than a double. Conservation of national
heritage covers all the bronze bells cast prior to

Thefts of Bells after 1989

2005. The plan originally assumed gradual

World War II. Unlisted bells should be documented in

Petr VÁCHA

conservation and stabilization of the whole castle

detail and proposed for adding to the listed heritage.

The number of thefts of objects of cultural value,

envelope. Nevertheless, the degree of damage of

including bells, has risen remarkably after 1990.

the rare authentic Pern‰tejn facades and all their

can be met only by qualified conservationists. Their

Small cemetery campaniles (particularly in remote

components (degradation of plasters and mortars,

training and expertise should be enhanced to

country cemeteries), small village campaniles,

mostly medieval, erosion of bricks and stone links,

guarantee that they will judge the bells' condition

chaples, campaniles, and churches are in danger.

corrosion of blacksmithing elements, etc.), as well

objectively and determine the right repair procedure.

The thefts and burglaries have been monitored

as a serious risk of accidents in many cases

Prevention has become an urgent need; timely

carefully in Central Bohemia since 1999 within

(partial structural faults, cantilevered structures of

detection of faults and remedy of defects are basic

the framework of institutionally supported research

bay windows, galleries, etc. in danger) were

conditions for an effective protection of bells.

projects. Altogether 110 thefts of bells have been

assessed as so alarming that it appeared

recorded for the period 1990-2008. The total number

impossible to go on postponing the repair

Manual Chiming, or Electric Drive?

of thefts revealed in systematic field investigation is

preparation. Especially so, if the monument's value,

Radek LUNGA, Petr VÁCHA

substantially higher than that of thefts officially

the size of the frontage, and the overall demands

reported. It is therefore possible that the situation is

(professional, constructional, technological,

also worse than generally assumed in other regions.

organizational, operational, and financial) were

The challenges inherent in the protection of bells

This article summarizes knowledge and
experience from practice with traditional, manual
drive of the bell and the drive with the help of

An essential prerequisite for the protection of

taken into account.
It is an unfortunate fact that the planned gradual

an electric motor or some other driving device. It

bells is their konwledge, which is conditioned by

states that bells with manual drive or their sets have

systematic records, research, documentation, as

conservation and stabilization of the entire castle

been preserved in a number of listed sites in

well as inspection of bells sites and the bells

envelope have been carried out only partially so far, on

Bohemia. In the context of the situation in

themselves. The recording of thefts, their locations,

the northern frontage of the inner castle of the state

the countries bordering with the Czech Republic and

and distribution in time facilitate to predict further

castle of Pern‰tejn. The article, characteristic by its

wider central Europe, this is considered a unique

development and set precautions.

extensive reach into the area of knowledge of
the material substance of the construction and

phenomenon deserving increased attention of
conservationists.
The enormous popularity of manual chiming and its
existence for example in England, Spain and Russia
prove the fact that it is not merely a declining relic of
the pre-industrial era. The bells with manual drive have
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Looking Back at Conservation of Northern Face of

conservation technology, describes this vast and

Pern‰tejn Castle

overall demanding overhaul reconstruction of

Václav GIRSA, Miloslav HANZL, Dagmar MICHOINOVÁ

the monument in detail, including an outline of

the castle of Pern‰tejn, as a unique example of
monumental Late Gothic castle architecture, falls
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the assessment of its outcomes, made after a lapse
of time.

kuler_01_09.qxd

18.2.2009

16:24

Stránka 79

Dead Christ's Statue in Grave in St. Ha‰tal Church

hand, a part of the middle finger on his right leg are

set pieces from the local county Wallenstein chateau

in Prague's Old Town

missing. Cavities inside the sculpture are visible in

theatre are unique in Europe.

Petr BA·TA

the region of the head, arms and the trunk. In these

the chateau's collection storage room made it

During a cleaning action in St. Ha‰tal Church in

places, only the chalk and the adjacent oil layer of

possible to exhibit also further works of art,

the Old Town in Prague, an important discovery of

polychromy are still in place. In contrast, the wood

remarkable portraits from the 18 and 19 century,

dead Christ's statue was made in the grave in

matter is relatively well preserved in the regions of

tapestries woven most probably in Flemish Audenarde

the St. Cross altar mensa a short time ago (1716).

legs, where the polychromy is falling off as a result

after 1700, and other valuable art and craft objects.

This statue, considered lost as early as in 1861,

of wood swelling and shrinkage. Despite that,

was placed in the altar mensa and boarded up.

the abnormal softness of the wood mass to a depth

Unknown Sculptures from the Studio of the Prague

The text outlines the profile of Brokof's artistic

of several centimeters is also apparent. The surface

Platzers II

expression, particularly the sculptor's interpretation

of the lower parts of the statue is damaged so much

Milo‰ SUCHOMEL

of realism, growing from the relation of deep

that it has lost cohesion almost entirely. Any

understanding of reality and style conventions.

handling with the statue will lead to its destruction.

The paper focuses on individual Calvary figures at

Christ's left arm together with his shoulder have

the Platzer family at its very beginning in the mid

the altar of St. Cross; it analyzes the compositional

already fallen off due to their own weight at

1740's. It focuses on the new attribution of

treatment of gestures and poses, for which he seeks

the place of gluing of the original wood. Similarly,

the wood carving of St. John of Nepomuk from

analogies in later Brokof's work. The centre of

the disconnection of further glue attachments, on

the Church of All Saints in Malíkovice to Ignatz Franz

attention is occupied by the dead Christ's statue in

the chest and on the left shoulder, have become

Platzer. The second part of the paper studies Platzer

his grave – a masterly, picturesque carving of

visible.

scultpures at the very end of the sculptural

A few notes on sepulcralia by Ignatz Karl Platzer
the first part of this article outlines activities of

Obviously, consolidation of the degraded wood

production of the studio in Pohoﬁelec in the 1850's

restlenessness, which is compared with

mass will be, in the first place, a substantial phase

and 1860's. At that time, the workshop was led by

iconographically identical works of art of Brokof's

of the necessary restoration measures aimed to

the great grandson of Ignatz Franz, Robert Platzer.

production. It is especially compared with a good-

prevent the collapse of the sculpture's surface,

And also here, the reader is informed about new, so

quality carving of dead Christ (around 1725) from

directly in the place of discovery. The dismantling of

far unpublished authorial attributions. In

St. Havel Church in Prague, whose conception is

the mensa except the grate on which the statue

the introduction, attention is paid to some less

almost contradictory to that in St. Ha‰tal. Brokof’s

rests appears to be a suitable method which will

known and forgotten sepulcralia coming from the

workshop followed double markedly different concept

make the statue accessible from all sides. As a next

workshop of Robert's farther, Ignatz Karl. This

of the carrings of Christ in the grave. The concept of

step, massive impregnation with the infusion

background is provided to document clearly

Christ at the Church of St. Ha‰tal was also applied

technique using optimal consolidating solution

the artistic, stylish, thematic, and iconographic

to the group of the Descent from the Cross of

should be applied. In view of the extreme fragility of

differences of the production of the workshop in

the side altar at St. Peter and Paul Church in

the degraded material and the risk of the form's

Pohoﬁelec at the time when it was led by Ignatz Karl

the town of Mûlník. A statue of a smaller size, today

collapse, a far more effective vacuum technique

and when the leadership of the workshop was taken

in the possession of the Museum of the Capital of

cannot be employed in the initial phase. Only when

up by his son Robert. After the reproduction of

Prague dated to 1725, is an alternative to St. Havel

the wood mass in the place of discovery is

tombstones and handicrafts, Robert's workshop

Christ. The statue repeats the linear compositional

consolidated successfully, standard studio

returned back to par excellence figural sculpture. He

design in a very similar manner.

restoration may take place. Probing investigation into

turned away from classicism and Czech Empire Style

the layers of repaints will not be performed untill

to look for inspiration in historical styles, such as

statue of dead Christ in the Church of St. Ha‰tal has

the sculpture's wood mass has been consolidated.

the Gothic architectural forms (in arts and crafts)

turned out to be a remarkable, exceptional work of

It should be a part of the second phase of

and the Czech Baroque sculpture (in figural artwork).

art. Although the iconography of Christ lying in his

the restoration in the studio, where the assumption

However, he did not reach the art value of

grave provides in its essence limited space for

of a later repaint or repaints will be either confirmed

the sculptures created at the beginnings of

sculptural expression, Brokof managed to lay out

or disproved. The critical condition of the work

the Prague Platzer studio. It is obvious, among

the compositional design of the figure, when he

requires an immediate start-up of the restoration.

others, from two figural works newly attributed to

a beautiful, heroic body full of compositional

After numerous comparisons, the rediscovered

Robert Platzer. One of them is the sculpture of Christ

achieved a very impressive effect with a wide scale
of means of expression. Brokof's work, to all

Historical Country House in Litomy‰l, its New

coming from 1969 on the grave of dean Jan Zumann

probability, had impact on the Roman sculpture of

Exposition and Today's Fate

in the town cemetery in Libochovice, and Christ's

the late 17 century. It is important to note, though,

Kvûta K¤ÍÎOVÁ

figure from 1858 on the grave of the Hladík family in

that it was, more or less, only a mediated effect.

the professional staff of the department of

the Ol‰any Cemetery in Prague 3, which was drawn

castles and historical country houses of the central

up in the same manner. The article also brings

Restoration of Rediscovered Statue of Dead Christ

office of the National Institute for Heritage

comparison of both Christ's sculptures with others,

in St. Ha‰tal Church

Preservation at the Litomy‰l state historical country

earlier published figural works by Robert Platzer. And

Denis ANFILOV, Jan STÖCKL

house, which is a national cultural monument listed

it leads its readers to the conclusion that

on the UNESCO world heritage list, designed and

the declining Platzer studio, even in that stage,

due to its immobility and constant soil moisture, as

created the second visitors' tour in accordance with

maintained its distinctive, irreplaceable, relatively

well as moisture rising by absorption severely

the historical inventory. In cooperation with

prominent place and contributed to the creation of

attacked by wood-destroying insects – woodworm

the National Museum, the Czech Museum of Music

the base and breeding ground of the future Czech

(Anobium pertinax). The polychromy is flaking.

in Litomy‰l, they opened another exposition on

monumental sculpture.

The carving is no more complete; the right and

the upper floor of the western wing in June 2008.

partially the left tip of Christ's beard, a part of

Conservationists presented a substantial part of

the modelling of the locks over the right shoulder,

an exceptionally valuable set of theatre sets by

the last phalanxes of all the fingers on his right

painter Joseph Platzer. The curtain and a number of

the carving of Christ in his grave below Calvary is,
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Obr. na 1. stranû obálky – Davle (okres Praha-západ), zvonice u kostela sv. Kiliána, zvon konváﬁe Hanu‰e z roku 1489.
(Foto V. ·krabánek, 2009)
Obr. na 2. stranû obálky – Olomouc, katedrála sv. Václava, doprava men‰ího zvonu do vûÏe v prÛãelí. (Foto Z. Sodoma)
Obr. na 4. stranû obálky – Heﬁmanova HuÈ (okres PlzeÀ-sever), kostel sv. Martina, zvon z roku 1548, vnitﬁní elektromagnetick˘ zachycovaã srdce. (Foto P. Vácha, 2008)
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