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Ein Wort zur Einfůihrung

Wir alle, die mit Beunruhigung den Prozessen zu-
sehen, die unseren historischen Bauwerksfonds bedro-
hen, und die iiber die Fachleute nachdenken, die in der
Lage sind, die schwindenden Werte dieses Fonds zu
erkennen und zu erfassen, sind uns deutlich des Miss-
verháltnisses bewusst, das zwischen dem Umfang der
notwendigen Forschungs- und Untersuchungsarbeiten
und den Kráften jener besteht, die diese Arbeiten ausftih-
ren kónnen. Es steht auBer Frage, dass es nur wenige
gute Fachleute gibt. Fachleute, die in der Lage sind, ein
historisches Bauobjekt gleichzeitig als historische Quel-
le, als Bau- und Kunstwerk und auch als funktionelles
Gebilde in der historischen Wandelbarkeit seiner
Zweckbestimmung, als Produkt der technologischen
Abláufe des Bauens und Umbauens und auch als AuBe-
rung der materiellen Kultur setner Zeit zu untersuchen,
und die fŽihig sind' diese Qualitáten des Bauwerks in der
konkreten Form der vorgefundenen Situation zu erken-
nen und zu unterscheiden, reifen verstándlicherweise
sehr lange und schwierig heran. In diesem Zusammen-
hang werdeí gelegentlich Stimmen laut' die auf die
ungeniigende Vorbereitung auf die baugeschichtliche
Forschungs- und Untersuchungsarbeit, die die Hoch-
schulen im Rahmen ihrer Lehrprogramme anbieten,
hinweisen. Diese Kritik ist in vieler Hinsicht berechtigt.
Obgleich in den letzten Jahren eine teilweise, jedoch
nicht unerhebliche Besserung eingetreten ist, muB man
sich bewusst sein, dass ein vollkommenes Durchdringen
dieser Disziplin, die Kenntnisse und Fertigkeiten in so
umfassenden MaBe aus der tiberaus mannigfaltigen
Grundlage gewinnt' erst durch eigene und lángere prakti-
sche Erfahrungen mit Untersuchungen vor Ort, mit der
Verarbeitung der aus ihnen gewonnenen Ergebnisse und
mit deren Prásentation auf einem Fachforum erreicht
werden kann.

Es ist ftir viele eine verlockende, aber auch zumin-
dest schwierige Aufgabe, die Aussage eines Bauwerks,
das oft in mehreren Etappen umgebaut wurde und
manchmal SogaÍ nur noch als Torso seines urspriingli-
chen Zustands erhalten geblieben ist, zu verstehen. Hier-
bei fehlt die Hilfestellung allgemeingtiltiger methodi-
scher Anleitungen, die fúr andere Fachbereiche ganz
geláufig zur Verfúgung stehen. Die Einzigartigkeit jedes
eiňzelnen der untersuchten Bauwerke und die Aus-
schlieBlichkeit ihrer Geschicke bewirken iibrigens, dass
allgemeingtiltige Empfehlungen beziiglich der Veďah-

Redaktionsnotiz

In diesem Sammelbuch sind publiziert die, vom Redakti-
onsrat gewcihlte Referate, die auf der Konferenz ,,Histo-
rie der Bauten" erschollt wurden. Diese Konferenz hat
sich in Nečtiny bei Plzeň von 6. Bis 8' April 200] stat-
gefunden.

rensweise - soweit sie tiberhaupt jemals formuliert wur-
den und soweit ihre Formulierung in Anbetracht der
Vielfalt der mÓglichen Aufgabenstellungen tiberhaupt
zweckmáBig ist - allzu weit von der konkreten Realitát
des untersuchten Denkmals entfernt zu sein scheinen.
Wie sollte also trotzdem begonnen werden? Die Aneig-
nung umfassender Kenntnisse der baugeschichtlichen
Untersuchungen, ihrer dem Fach entsprechenden Aus-
gangssituationen und Verfahrensweisen und der einge-
biirgerten Erfordernisse ihrer Verarbeitung ist zweifellos
unumgánglich, kann jedoch allein nicht ausreichen. So-
wohl der Růckblick auf die Vergangenheit des Fachge-
biets als auch die persónliche Erfahrung vieler von uns
verweisen in dieser Situation auf die unersetzbare Be-
deutung des lebendigen Fachdiďogs mitjenen, denen es
die Erfahrung und das umfassendere Wissen von den
Zusammenhángen erlauben, die untersuchte Erscheinung
deutlicher und plastischer zu sehen, und denen die rei-
cheren Erfahrungen mit Verfahrensweisen, die in ver-
gleichbaren Fállen zur Geltung kamen, eine mannigfalti-
gere methodische Ausstattung Zur Verfúgung stellen.
Dank des Dialogs iiber eine konkret vorgefundene Si-
tuation und gerade mit seiner Hilfe kÓnnen die Schritte
auf dem individuellen Weg zur wissenschaftlichen Ver-
vollkommnung am leichtesten beschleunigt und in die
richtige Richtung geleitet werden. Ein solcher Dialog
bereichert in der Regel jedoch nicht nur einseitig. Die
Klárung der Ansichten ist auch fůr die Entwicklung der
Disziplin selbst von Nutzen.

Die nun schon zweite Begegnung in Nečtiny gab
Gelegenheit zu einem fruchtbaren Dialog all derer, de-
nen das Schicksal der Aussagen iiber die Vergangenheit,
die in den historischen Bauwerken bewahrt sind und von
diesen vergegenwártigt werden' am Hetzen liegt. Es
handelt sich dabei um ein aufrichtiges, unbestechliches
Zeugnis, frei von Trug und Verstellung Es ist nur
manchmal schwer, seine Sprache zu verstehen. Wir
treffen uns, um sie gemeinsam besser zu begreifen. Wir
treffen uns, damit es immer mehr werden, die verstehen.
Der Sammelband, den wir vorlegen, legt von diesem
gemeinsamen Bemúhen Zeugnis ab.

Ftir den Redaktionsrat M. Hauserová

(Ůbersetzung P. Zieschang)
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Slovo úvodem
Všichni, kdož Se zneklidněním přihlížíme ke

zrychlování procesů, které ohrožují náš historický sta-
vební fond a uvažujeme o odbomících schopných roze-
znat a zachýit jeho mtzejíci hodnoty, si uvědomujeme
zjevný nepoměr mezi rozsahem potřebných pruzkumů
a silami těch, kdož je umí provádět. Je nepochybné, že
dobých odbomílď je málo. odborníci schopní zkoumat
historickou stavbu současně jako historický pramen,
stavební a umělecké dílo i funkční útvar v historické
proměnlivosti svého účelu, jako produkt technologické-
ho procesu stavění a přestavování i jako projev hmotné
kultury své doby a rozeznávaÍ tyto jeho kvality v kon-
krétní podobě táIezové situace, zrají pochopitelně dlou-
ho a nesnadno. V této souvislosti se občas pozveďávají
hlasy, které upozoňují na nedostatečnost prupravy pro
stavebněhistorický ýzkum a průzkum' kterou poskytují
v rámci sých výukowých programů lysoké školy.
V mnoha směrech je tato kritika oprávněná. I když
v p o s lední ch |ete ch |ze zaznamenat nezanedb atelná díl č í
zlepšení, je si třeba uvědomit, že p|né proniknutí do této
discipliny tak široce čerpajicí z přepestré zák|adny vě-
domostí a dovedností dowšuje teprve dlouhodobější
vlastní praktická zkušenost s terénním výzkumem, zpra-
cováním jeho výsledků a jejich uvedením na odborném
fóru.

Porozumět výpovědi stavby mnohdy v několika
etapách přebudované a někdy dochované dokonce jen
v torzu své původní podobyje úkol pro mnohé sice láka-

ý, ale přinejmenším nesnadný. Chybí opora obecně
platných metoďckých návodů, tolik běžná v mnoha
j iných oborech. Jedinečno st j edné kažďé ze zkoumaný ch
staveb a neopakovatelnározmanitost jejich osudů ostatně

Redakční poznómka

V tomto sboruíku jsou publikovány redakční ra-
dou.vybrané referáty, které zazněly na konferenci Ději-
ny staveb konané v Nečtinách u Plzně ve dnech 6- 8
dubna 2001.

způsobují, že obecná doporučení k postupu - pokud
vůbec kdy byla formulována a pokud je jejich formulo-
vání vzhledem k různorodosti moárých úkolů vůbec
účelné - se zdaji být příliš vzdáIena konkrétrrí realitě
zkoumané památky. Jak tedy přesto začit? osvojení co
nejširších poznatlď o stavebněhistorickém průzkumu,
jeho odborných východiscích, posfupech a vžiých ná7e-
žitostech jeho zpracováni je jistě nezbytností. Samo
o sobě však nestačí. Jak pohled do minulosti oboru tak
i osobní zkušenost mnohých znás v této situaci ukazuje
nezastupitelný ýztam živého odborného dialogu s těmi,
jimž zkušenost a širší povědomí souvislostí dovolují
vidět zkoumaný jev ďetelněji a plastičtěji a jimž i bohat-
ší zkušenosti s postupy uplatněnými ve sror.natelných
případech poskyhljí širší metodickou výbar,u. Díky dia-
logu nad konkÍétní nálezovou situací a nejsnáze právě
jeho prostřednictvím |ze napÍimit a urychlit kroky na
individuální cestě badatelského zrání. Přínos takového
dialogu však nebývá pouze jednosměmý. Názorové
tříbení nezťstává rowěž bezužitku i pro rozvoj discipli-
ny samé.

Již druhé setkání v Nečtinách se stalo příležitostí k
plodnému dialogu všech těch, jimž |eži na srdci osud
svědectví o minulosti uchovaného a zpřítomněného
v historických stavbách. Je to svědectví přímé, neúplat-
né, nezatížené klamem a přetvářkou. Jen porozumět jeho
řeči je někdy nesnadné' Scházíme se, abychom společně
lépe porozuměli. Scházíme Se, aby bylo stále více těch,
kdož budou rozumět. Sborník, kteý předkláďáme, je
svědectvím o tomto společném úsilí.

Zaredakčni radu M. Hauserová
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Zakladate|é
ohlédnutí k počátkům stavebněhistorického zkoumání v českých zemích

Milena Hauserová

Pokud nejsme oběťmi zráďné optiky pohledu ply-
tolcí z malého historického odstupu' při němž se nelze
vždy vyvarovat mylnému soudu o relativním ýznamu
právě probíhajících událostí, pak více méně zřetelně za-
znamenáváme narustající šíři i závažnost poznatlď
o dějinách staveb. V mnohých případech jich bylo dosa-
ženo ďiky stavebněhistorickému pruzkumu a uplatnění
dalších speciálních pruzkumoých metod a postupů.
Tento kvantitativní i kvalitativní posun se zďá vybízet
k úvahám o dalším směřování discipliny, pro tlž se vžilo
označeni stavebněhistorický pruzkum a která je na uplat-
nění právě těchto metod založena.

Právě v situaci, kterou vyznačuje sílící tendence
k sebeuvědomování této discipliny, se nabizi rozšířit dnes
již obecněji známý obraz jejího rozvoje v druhé polovině
20. století o historickou dimenzi ohlédnutí kpočátkum
vědecky založených metod zkoumání historických staveb.

Tato linie se bezpochyby začíná odvíjet již od dob'
kdy romantická touha po náwafu ke stylové čistotě prvot-
ního vzhledu starobylých staveb vedla ke snahám odstra-
ňovat jejich mladší součásti a kdy rodící se dějepis umění
začal takoým záměrttm poskytovat oporu. Již nestačilo,
že památka jako svědek minulých dějů odkazuje do mi-
nulosti' tedy mimo sebe. Zača|a vice než kdykoliv před-
tím upoutávat Sama svou vlastní fyzickou existencí, svou
individuální podobou, v níž je minulost zpřítomněna.
Puristiclcý přístup obrážeI pwní náznaky zaujetí bezpro-
střední výpovědí památky samé. Hledání její prvotní
podoby vybizelo ke zkoumavému zamyšleni, které začalo
posfupně rozkrývat mnohovrstevnou strukturu j ej í vlastní

ýpovědi o minulosti. Byla odhalena úloha památky jako
přímého historického dokumentu.

o vzdálenosti, kterou urazi|a česká uměnověda od
romantických počátků do sklonku 19. století v poznávání
a hodnocení stavebního dědictví minulosti, ýmluvně
svědčí Soupis památek historických a uměleckých
v Království českém. V nejstarších svazcich, vzniklých
již v pry}ěhu 90. let 19. Století, Ize zaznamenat první'
ikďyž zatím nesoustavné pokusy o rozlišení stavebních
etap pojednávaných staveb nejen v popisu samotném, ale
i v ilustračních pláncích. Složitostí na svou dobu překva-
pivě detailně interpretované situace upoutává především
půdorys kostela sv. Jakuba většího ve Slavětíně u Loun'
Jeho obnovu počátkem 80. let provedl J' Mocker' Zda
právě tomuto autoru velkorysých puristiclcých počinů,
jehož odvrácenou tvář bystrého pozorovatele a pečlivého
dokumentátora památek zachycují například doposud
má1'o známé karlštejnské či svatovítské skicáky, |ze pÍi-
číst autorství zmíněného analýického půdorysu, se lze
zatim jen dohadovat.

Nad hladinu prvních, spíše ještě tápaých pokusů
o vědeckou reflexi složitějších stavebních celků pozna-
menaných stopami četných stavebních proměn jaksi náhle
abez zÍejmých domácích předstupňů vystupují památko-
vé realizace architekta K. Hilberta í1869-1933) za|ožené
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na překvapivě metoďcky lyspělém přístupu kpoztání
upravované památlry a na uplatnění vědeckých metod při
jejím pruzkumu. Hilbert vystudoval architekturu na vídeň-
ské akademii. Jeho názorové zráni však bezpochyby vý-
razně ovlivňovaly progresirrrrí proudy v památkové péči'
představované především myšlenkami zakladatelslcých
osobností modemí památkové péče - vídeňského historika
umění A. Riegla a jeho kongeniálního žáka anástupce M.
Dvořiíka. Památka v Dvořákově pojetí vedle hodnot este-
tických a emocionálních v sobě ztělesňuje část obrazu
obecného dějinného procesu směřování lidstva k humanitě.
Jeden každý krok na této cestě, zpŤitomněný vkonkrétní
památce ď1čí etapou jejích proměn, má soďadný ýznam
svědectví o kroku učiněném na této cestě.

í848 -63
'1537 - 39

kol 1452
kol 1400

pol.XlV. stol.

pol.Xlll. stol.

románská část

obr. ]: Cáslav, děkanslq, chrám sv' Petra a Pavla. Roz.
bor sledu stavebních proměn zpracovaný K. Hilbertem na
základě jeho ýzkumu z let ]908 - 11,. Soupis pamótek
historickych a uměleclqlch v Čechách, XUV', 1929, s.77,
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M' Hauserov á - ZahJaďatelé

V tomto názoroyém ovzduší se u K. Hilberta for-
moval dříve neznámý respekt k dochované strrrktuře
památky a vůle porozumět její výpovědi. Vědomí odpo-
vědnosti za tenahraďitelné hodnoty památek jej postavilo
do přední linie bojovníku za jejich ochranu' Ve vztahu
k památkám, jejichž obnova mu byla svěřena, zavrhl
purismus a snažLl se vnržít všech v té době dostupných
poznávacich a dokumentačních postupů k zachycení
a vyhodnocení jejich dochované podoby. Tento přístup
Hilbert uplatnil již jako Mockeruv nástupce pÍi Íízeni
dostavby Svatovítského chrámu y Praze. Ač zpočátku v
mnohém vÍuán záměrem a postupy svého předchůdce,
zaved| významné novinky. Z jeho iniciatir,y se začal
provádět podrobný uměleckohistorický a stavební pru-
zkum spojený se zaměřovánim a kresebnou dokumentací.
K nim se přidružil archeologický ýzkum, jehož metody
Hilberta bezpochyby inspirovaly k bystrému a metodicky
podloženému výkladu ná7ezoých situací i na naďzem-
ních částech staveb. Z hlediska metody můžeme bezpo-
chyby považovat za jeho stěžejní dílo, které má pro sta-
vebněhistorický ýzkum u nás roli v pravdě zakIaďate|-
skou, průzkum svatováclavské kaple započaý V roce
1911 a poprwé publikovaný o dvě léta později. Jeho upra-
vená a dalšími poznatky obohacená konečná verze uve-
řejněná K' Hilbertem u příležitosti milénia ve Svatovác-
lavském sborníku představuje vrchol vědecké staveb-
něhistorické analýzy a jejího dokumentačního grafického
lryjáďÍeni, jehož bylo v té době dosaženo. Z bohaté Híl-
befiovy činnosti, která kromě známějši roviny architekto-
nické tvorby zahrnov ala v p amátkoý ch r ea|ízacich v žďy
j ako j ej ich nezbytný předstupeň fžui prizkumovou, budiž
za mnohé připomenuta obnova famího chrámu v Čáslavi
v letech 1908-1911. Kvalitní žeň Hilbertoýchzávažných
zjištění o postupném narustání mimořádně komplikova-
ného stavebního organismu, vyjádřenou mimo jiné i pří-
kladným analýickým plánem, vyvžila například A. Birn-
baumová v roce |928 v Soupisu památek, sv. 44 - Čá-
slavsko. Je pozoruhodné, že i způsob grafického rozlišení
složité nálezové situace je velmi blízký dnes uŽívaným
zr,yklostem. V Hilbertově pracovním ýmu se lyškolila
řada odborných dokumentátoru památek. K nejvýrazněj-
ším z nich bezpochyby táIeže| F. X' Margold, kteý zís-
kané zkušenosti přenášel na další ýznamné památkové
a\e,e z období první republiky. Spolu s P. Janákem zkou-
mal středověké domy zapojené do organismu Staroměst-
ské radnice, kde provedl podrobnou kresebnou doku-
mentaci s pohledy na zdivo zbavené omítek. Jeho odbor-
ná erudice se uplatnila ve spolupráci s V. Vojtíškem a
V. Menclem při dokumentacl' náIezi při přestavbě praž-
ského Karolina ve 40. letech 20. století. o dokumentač-
ních metodách v památkové péči přednášel posluchačům
architektury na ČVUT v Praze další ýznamný doku-
mentátor zejména pražských památek arch. Ernest.

Stále prohlubující se poznáni v oblasti dějin archi-
tektury na straně jedné a ana|ytická metoda obnovy do-
minující v památkové péči 20' a 30. let se sým bezvý-
hradným respektem k dokumentámí hodnotě památek na
straně druhé přispěly k tomu, že se zkoumavé zamyšIení
nad stavebními proměnami postupně stávalÓ jedním

z rczbýných metodických východisek úvah směřujících
k uměleckohistorické interpretaci historické architektury.

Novou oblast působení památkové péče, která do
sféry badatelského zájmu uměnovědy posfupně přiváděla
dříve opomíjenou oblast historického domovního fondu,
zača\y od sklonku 19. století představovat snahy kulturní
veřejnosti o ochranu historických jader měst. Nová sta-
vebněhistorická zjištění, k nimž se dospělo v rámci zprvu
ojedinělých záchranářských akcí, Se posfupem času slé.
vala ve stále sílící proud pr'ekvapujícího poznáni o stáří
a míře dochování exisfující domovní zástavby.Ikdyž ani
v podmínkách první republiky se nepodařilo prosadit
vyďáni již za Rakouska požadovaného a M' Dvořákem
připravovaného památkov ého zákona, začala bý ochrana
historického rázu sídel a krajiny vnímána v určitém okru-
hu architektu a urbanistů jako neopominutelné hledisko,
které je nutno při územním plánování respektovat' Šťast-
ná shoda okolností na tehdejší Vysoké škole architektury
a pozemního stavitelství Ceského lysokého učení v Praze
postavila po bok tehdejšího vedoucího Ustalu dějin archi-
tektury - předního představitele předválečného dějepisu
umění prof. o. Stefana (architekta, absolventa pražské
techniky a vnímavého posluchače Birnbaumoých předná-
šek na universitě) jeho přítele urbanisfu prof. A. Mikuško-
vice v roli vedoucího Ústalrr stavby měst. Není proto

Obr 2: O. Stefan.

dilu, že v zastavovacích
plánech měst, na jejíchŽ
vzniku se Mikuškovic
přímo podílel (např. Ceské
Budějovice, Rokycany,
Pelhřimov, Pardubice aj.),
nebo které vznikly ve sféře
jeho vlilu, se začiná pro-
sazovat respekt k historic-
ké urbanistické stnrkruře
a památkovým hodnotám
stavebního fondu. V ně-
kteých případech se již
z itticiatily zpracovatelů
regulačních plánů jednot
lir.ých měst (F. Zákrejs.
I. Beneš a další ) wchá-

zelo ze seznamu památek na řešeném ,ízemi a z jejich
vyhodnocení (Tábor, Klatovy, Bratislava, Strakonice
a další). od úvah, které bezpochyby musely stáÍ v pozadí
takového přístupu k územnímu p|ánu, |ze logicky dospět
k formulování požadavku na plošný stavebněhistorický
průzkum, který by urbanistickému návrhu předcházel.
A právě v této souvislosti byl pod vedením prof. o. Ste-
fana v letech 1943-45 realízován první stavebněhistorický
pruzkum jádra města v Tumově. S rryrržitím zde nabýých
zkušeností Ústav dějin architektury Čvur podnikl
v letech l948-50 stavebněhistorický pruzkum Jindřichova
Hradce. Představa o nezbýnosti takto komp1exního pří
Stupu Se začala bezpochyby j|ž obecněji prosazovat'
Prakticky současně s výzkumem Stefanowým v Jindři-
chově Hradci prováděl V. Mencl Se svými žáky
z university pruzkum Českého Krumlova. Jeho dosud
nepřekonané kniŽni zpracování, které v téže ediční řadě
navazuje na prukopnicky pojaté Klatovy od V. Wagnera,
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podteokánale úsporným ýčtem autorského kolektilu (F.
Dvořák a druz|) skr'ývá ideového vůdce a rea|izátora
celého podniku - V. Mencla. Universitní studenti se pod
vedením Menclovým podíleli dáIe na prtukumech Zno-
jma, Chebu a dalších měst.

Ve 40. letech započalo rorrněž celoživotní badatelské
dílo D. Menclové věnované česlcjrn hradům, které se záhy
zača|o opírat o stavebněhistorickou analýnl a:.ryuživat její
grafické q,.jádření jako integrální součást odbomého po-
jednání. Svědectvím tohoto myšlenkového postupu je již
autorčina tiIábrožurka věnovaná hradu Karlštejnu v edici
Umělecké pamárw z rcIcu 1946. Řada analytických plrán-
ku' které prohlubovaly popis autorkou pojednávaných
česlcých a slovenských hradů, publikovaných od počátku
50. let v rychlém sledu například v brožurkách Sportormího
a turistického nakladatelstvi, vznka|a pravděpodobně již
dříve v souběhu se zmíněnými pruzkumy jejího manžela.
Oboustrannost vkladu vzájemné se ovlivňujícího badatel-
ského páru ke tříbení metodické stránky stavebněhistoric-
kého pruzkumu lze jistě předpokládat.

Nelze nezpozorovat, že většina osobností, které
stály u nodu metod stavebněhistorického zkoumáni,by|a
v kontaktu se soudobou archeologií' Nejen K. Hilbert, ale
i manželé Menclovi archeologické ýkopy přímo prová-
děli. Stavebněhistorické poznáni ýznačných památek,
jako například Pražského hradu, prohlubovaly a doplňo-
valy archeologické výzkumy, spjaté se jmény K. Gutha,
K. Fialy a I. Borkovského. Borkovský sám Se Stýkal s o.
Stefanem. Sblížila je obnova kláštera sv. Anežky v Praze,
Stefan byl k jejímu vedení vyzván bezpochyby i díky
sým zkušenostem z již probíhajícího průzkumu pražské-
ho Karolina. Komplexně založenápÍiprava obnovy aneŽ-
ského areálu pod vedením Stefanovým zahrnovala od
roku 1940 vedle pruzkumu stavebněhistorického i arche-
ologický ýzkum svěřený právě Borkovskému. Archivní
rešerši k dějinám kláštera zptacováva|a J. Joachymová.
Po obnovení \ďuky na vysokých školách se anežský
klášter stal pod vedením o. Stefana jedním z míst prak-
tické výuky pruzkumoých a dokumentačních metod pro
studenty architektury. Jako asistenti při ýzkumech
i wjuce v poválečném období působili M. Korecký,
J. Pošmourný, o' Rada a M. Radová-Štiková, B' Syrový,
později i M. Pavlík. V tehdejším ýzkumu anežského
kláštera.se setkáváme s široce mezioborově založeným
přísfupem k poztání stavebních dějin objektu, na kteý
navánala pozdější praxe a |<teý |ze doposud pokládat
z mnoha hledisek za vzorový. V mnohých dnešních sta-
vebněhistorických pruzkumech například postrádáme
sróvnatelný dialog s výsledky archeologického zkoumání.

Ikďyž jistě záslužný přehled o součinnosti archeolo-
gie a stavebněhistorického pruzkumu při vědeckém pozná-
ní dějin architektury a stavitelství čeká dosud na své zpta-
cování, i z uvedených letmých námlů<i muže bý ztejmé,
že jlž v době počátku anaýického stavebněhistorického
zkournžni propracovanější metoda archeologického Ú-
zkumu pozůstatlď zaniklých staveb nebo jejich částí mohla
ýznamně ovlivnit přístup kpruzkumu komplikovaně
zwstvených či neuplně dochovaných staveb stojících'

Mnohostranně motivovaný zájem o naše historická
města v poválečném období vlrstil mimo jiné V roce

obr 3: Anežslql klášter v Praze, pohled na určený ýsek
vnější stěny ambitu s fragmený goticlqch oken, pořízeno
při ýuce kresebné dokumentace památek pro studený
architelctury CVUT, 1956, archiv autorlqt.

1950 lydáním vládního naŤizeni o územním plánování
a wýstavbě obcí. Stanovila se v něm povinnost v územ-
ních plánech vyznačit památkové objekty, které mají byt
zachovány pro svoji historickou, uměleckou nebo jinou
kulfumí hodnofu. o to samoďejmějším se stal požadavek
pruzkumu a r,yhodnoceni zástavby v akci záchrany nově
zÍizených městshých památkoých rezervaci, Pruzkumo-
vé ptáce spojené s obnovou rezervačních měst dosáhly
v té době nebývalého rozsahu' Počet zkoumaných domů
již narostl natolik, že bylo možn. přikročit k prwním zo-
becněním, jichž se úspěšně zhostili zejména V. Mencl
aY ' DraŽat o. Stefan v té době dokončoval své Metody
pruzkumu historických staveb, přednesené v roce 1955
(tiskem ve Sborníku vědecké konference C\'IJT, 1956).
Za jeho odborné spoluúčasti byIa zahájena rozporupLná
regenerace Chebu. Nešťastrré okolnosti jejího pruběhu
v dusné atmosféře intrik a politicky motivovaného štvaní
Stefana později těžce osobně postihly. Po svém návratu
zvězení se j iž odmlčel. . '

Široce rozpjata vlna obnoly rczewačnich měst si
vnových podmínkách zestátněné projekční praxe žáďala
jiná organizační schémata. Kladla na stavebněhistoriclý
pruzkum zejména kvantitatirmě nesrovnatelně rozsáhlejší
požaďavky. V roce 1949byl proto pfi pražském Stavopro-
jektu rývořen Ateliér-R' uť.tar zaměÍený na rekonstrukce
památek, zák|ad o pět let později konstituovaného Státní-
ho ústar,u pro rekonstrukce památkových měst a objekfu.
Činnost jeho útvaru specializovaného na stavebněhisto-
rický pruzkum bytostně spjatá s ýraznou osobností D.
Líbala však již předstaluje další svébytnou etapu rozvoje
stavebněhistorického zkoumání, kterou narozďíI od dob
jeho počátku jižnezakývá lidské zapomnění.
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Die Grtinder
Milena Hauserová

Die Geschichte der bauhistorischen Forschung in den
bóhmischen Lándern, die der Ara ihrer markanten Entfďtung in
den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts vorausging, war bisher
noch kein Gegenstand einer zusammenhángenderen Erwágung.
Es scheint, dass auch dieses sehr spezifische und von den
Brennpunkten der politischen Auseinandersetzung des vergan-
genen Regimes entfernte Gebiet der Erkenntnis der Kulturge-
schichte von den zeitgemiiBen Bemiihungen, die erzielten Ergeb-
nisse ohne Zusammenhang mit ihrer natůrlichen Vorsfufe der
Entwicklung in der Vorkriegszeit zu prásentieren, eďasst wurde'

Der LeitaÍtikel des vorliegenden Sammelbands setzt es
sich deshalb zrtm ZieI, auf diese bisher andauernden Passiva
beim Kennenlernen der Geschichte dieser Disziplin, der die
Konferenz gewidmet war, aufmerksam zu machen. Er wendet
sich vor allem den Kundgebungen zu, die das allmiihlich stárker
werdende Verstándnis des Bauwerks als materielle historische

Quelle und die durch wachsende Kernntnis gesteigefte Fáhig-
keit, seine Botschaft bereitwillig zu lesen, belegen.

Der Boden fur einen durchdringenderen Blick auf das
Bauwerk wurde sicher schon vom romantischen Bestreben, sein
urspri.ingliches, von Anbauten und Veránderungen befreites
Aussehen zu suchen und zu emeuern, vorbereitet. Die ersten
Versuche der analytischen Betrachtung eines Baudenkmals, das
wiifuend seines Bestehens durch erne ganze Folge von Um-
bauaktionen verándert wurde, kónnen wir am Ende der 90er
Jahre des 19. Jahrhunderts in der vielbiindigen Ausgabe des
Soupis památek uměleckých a historických v Království čekém
(Verzeichnis der Kunst- und historischen Denkmale im Kinig-
reich BÓhmen) beobachten.

Das Verantwoftungsbewusstein des gebildeten und kulti-
vierten schópferischen Architekten gegentiber eines Baudenkmďs
veranlasste K. Hilbert (1896-1933) - er war vor allem als Vollen-
der der baulichen Ergžinzung des Veitsdoms auf der hager Burg
bekannt - sich darum zu bemtihen, als notwendige Vorstufe der
Denkmalserneuerung eine weitestgehend vollstiindige Kenntnis
des Bauwerks zu erlangen. Gerade unter seiner Leitung wurde
wiihrend des ersten Jahrzehnts des 20' Jahrhunderts ďlmiihlich
mit dem BauaufmaB, der zeichnerischen Dokumentation, der
kunsthistorischen, bautechnischen und ab 1911 auch der archáo-
logischen Untersuchung des Doms begonnen. Die Untersu-
chungs- und Dokumentationsmethoden, die er am Veitsdom
entwickelte und verifizierte, verwendete und vertiefte K. Hilbert
bei der Untersuchung eíner ganzen Reihe weiterer historischer
Bauwerke. Seine analytische Betrachtungsweise, die auf
Grundlage der kunsthistorischen und bautechnischen, in der
hlstorischen Erkenntnis verankerten Untersuchung zur Unter-
scheidung der Folge der einzelnen Bauphasen fiihrte, fand ihren
Niederschlag auch in der graphischen Darstellung dieser Bau-
phasen im analytischen Plan (Grundriss der Dekanatskirche in
Cáslav, bearbeitet auf Grundlage der Untersuchungen -wáhrend

der Jahre t908 * 1911). Hilberts Beispiel wurde zur Inspiration
ftir eine ganze Reihe von Nachfolge.rn. Seine Veďahrensweise
bestimmte die Praxis der Gegenwart in vielem vor.

Das schon zu Beginn des Jahrhunderts erwachte Interesse
an einem aktiven Schutz der historischen stadtkerne ging ďl-
miihlich in ein zielbewusstes Bemiihen um die wissenschaftlich
untermauefte Denkmďsbewertung von Siedlungsgebilden tiber.
Die fuhrende Rolle auf diesem Gebiet kam in der Zeít zwischen
den Weltkriegen, die vom Gesichtspunkt des Denkmalsschutzes
von den vergeblichen Anstrengungen der kulturellen Offent-
lichkeit zur Durchsetzung eines Denkmďsgesetzes charakteri-
siert war, den Architekten zu - den Bearbeitem der Regulie-
rungspláne. Die Vollendung der zeitgenÓssischen Bemtihungen
stellte das Werk von Professor oldřich Stefan dar. Er war
Architekt und fiihrender Architekturhistoriker, in den 30er
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Jahren Leiter des Instituts fůr Architekturgeschichte an der
damaligen Hochschule fur Architektur und Hochbau in Prag
und ihr letzter Dekan vor dem Krieg. Seiner Leitung wurde
unter anderem die von der gesamten Nation veďolgte Erneue-
rung des Klosters anvertraut, das die verehrte tschechische
Heilige aus dem Geschlecht der Přemysliden, die hl. Agnes,
gegriindet hatte. Diese komplex konzipierte Aktion umfasste
neben der kunsthistorischen seit 1940 auch die archáologische
Untersuchung, die Bearbeitung der Geschichte des Areals auf
Grundlage tiefschiiďender Recherchen in den Archiven und die
AufmaB- und Zeichendokumentation der Funde. Das Areal des
Agnesklosters wurde unter Stefans Leitung fi.ir die Studenten
des hager Technikums ein Ort praktischen Unterrichts fiir
Untersuchungs- und Dokumentationsmethoden. Das interdiszi-
plinár angelegte Herangehen an das Kennenlernen des objekts
spielte zu seiner Zeit die Rolle eines allgemein anerkannten und
beispielhaften methodischen Modells, an das die spátere Praxis
vollkommen ankniipfte In iůnlichem Geist des Verstándnisses
fiir die Bedeutung der baugeschichtlichen Analyse als Aus-
gangsbasis einer richtigen Interpretation der untersuchten Bau-
werke entfaltete sich das Werk des Ehepaars Mencl, das seiner-
zert vor allem mit den scharfsinnigen, von Dobroslava Menclo-
vá ausgeftihrten Analysen der tschechischen und slowakischen
Burgen zu den Hóhepunkten bei der Geltendmachung dieser
Methode gehórte.

Unter Stefans Leitung begann man auch mit der Bearbei-
tung eingehender Untersuchungen und Auswertungen der ersten
Stadtkeme als Unterlage fiir ihre vorbereiteten Gebietspláne (als
erstes wurde in den Jahren 1943-45 Turnov bearbeitet). Fast
gleichzeitig mit seiner nach dem Krieg durchgeftihrten Untersu-
chung von Jindříchův Hradec Q.{euhaus) begann auch Václac
Mencl mit seinen Studenten von der Karlsuniversitát die spáter
publizierten Untersuchungen des historischen Stadtkerns von
Ceský Krumlov (Krumau) und unternahm anschlieBend das
Gleiche auch fůr andere Stádte'

Dank der Tátigkeit dieser Persónlichkeiten und ihrer
Weggefiihrten, ihrer Schiiler und Nachfolger setzte sich die
Methode der bauhistorischen Untersuchung als komplexer Weg
zur Erforschung eines historischen Bauwerks durch (Stefan
fasste die ,,Methoden der Untersuchung historischer Bauwerke"
1955 in Form eines vortrags ZusaÍlmen und publizierte sie eine
Jahr spáter im Sbomík vědecké konference CVUT, 1956
/Sammelband der wissenschaftlichen Konferenz der CVUT,).
Hauptschauplatz der neueren Schicksďe der bauhistorischen
Untersuchung in den bóhmischen Lándern unter den neuen
Bedingungen der verstaatlichten Projektierungspraxrs vom
Ubergang der 40er und 50er Jahre wurde ein Projektierungsbe-
trieb, der seit 1954 als SURPMO (Staatliches lnstitut fiir Re-
konstruktion von Denkmalsstádten und -objekten) bekannt war.
Seine Untersuchungsabteilung knupfte unter der inspirativen
Leitung des fiihrenden Alchitekturhistorikers Dobroslav Líbal
vollwertig und schópferisch an das Erbe der Vorgánger an. Die
Geschichte der Entwicklung des bauhistorischen Erkennens in
dieser Zeit gehórtjedoch schon zu den bekannten und oft publi.
zierten Kapiteln.
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