
Co vzala voda
Dokumentace průzkumu staveb v zátopové oblasti vodního díla orlík

Pavel Kodera

Padesátá Léta 20. století byla dobou velkorysého
plánování i intenzivní reaIizace gigantických vodních
děl. Největším projektem byla Vltavská kaskáda, která
v období několika let proměnila živé vltavské údolí
v Íadu jezer a dokonale ''spláchla'' i všechny pozůstatky
předchozí mnohasetleté lidské činnosti. Ač většina pře-
hrad byla napuštěna bez většího zájmu o týo mnohdy
značn:ě cenné památky, zátopová oblast největší z nich -
orlíku - byla před zaplavenim až překvapivě důkladně
prozkoumána a zdokumentována.

Vědeckým výzkumem a technickým zabezpečením
památek v orlické zátopové oblasti byla v roce 1954
pověřena ''Komise CSAV pro vodní hospodářství'' (dále
jen KVH)'I Kromě orlíku měl výzkum zahrnovat i čes-
koslovenské -6zemí zasažené vodními díly na Dunaji.
Útot uyt komisi, která se jinak zabýva|a spíše jen hydro.
energetickými témaý, přidělen zinictatir,ry jejího před-
sedy akademika Theodora Ježďíka. V červnu 1955 došlo
v rámci KVH k ustavení ''pracovní skupiny '{/16 - pro
vědecký výzkum a technické zabezpečeni památek'', do
jejíhoŽ čela byl jmenován akademik Zďenék wirth.,
Snad právě jemu lze vďěčtt za to, že výzkum neproběhl
jen na formální úrovni, ale že vskutku důkladně z mnoha
stran zmapova| žtvot i krajinu ve vltavském údolí. Pro-
střednictvím pracovní skupiny A/16 se do spolupráce na
výzkumu měIa zapojit řada vědechých pracovišť. orga-
nizační problémy však vlastní realizact tohoto záměru
stále oddalovaly, až byla v roce 1957 na poslední chvíli
ustavena tzv. ''operativní skupina pro pruzkum území
zasaženého vodním dílem orlík' a práce v terénu byly
zajištěny i externími pracovníky.. Výzkum byl rozčleněn
podle témat na geologiclcý, přírodopisný, archeologický'
národopisný, výzkum historických památek a výzkum
urbanistický a krajinářský' Především matertál poÍizený
podskupinami rea|izujícími tři posledně jmenované části
výzkumu je dodnes použitelný pro badatele věnující se
dějinám (nejen) lidových staveb, ývoji bydlení, vesnic-
kďmu urbanismu a podobně.

Výzkum byl ýimečný svou komplexností' nebyl
však zcela ojedinělý' Především lidové stavby v zátopo-

' Komise byla ustavena v r. 1953 pod názvem ''Komise pro
pomoc velkým stavbám socia1ismu''. Cinnosti KVH věnovaly
podrobnější pozomost D. Brádlerová - N' Kmochová, Komise
pro vodní hospodařství CSAV - pruzkum zátopové oblasti
vodního dla orlík, in: Věda v Československu v letech 1953 -
1963, AAV ČR, Praha2000, s. 155 - 162.
2 A AV Čn' rvu orlík, K. Rab, Předběžná souhrnná zpráva o
pruzkumu zátopové oblasti vodního díla orlík z hlediska pa-
mátkového a krajinného, 1961, s. 1 - 4. V osobním fondu Z'
Wir1ha (kart 50) je rovněž uložen materiáI týkající se orlické
oblasti i z jiných přehrad. Fond je schraňován archivem Ustavu
dějin umění AV CR v Praze'
3 A AV Čn, rvH orlík, K Rab, Předběžrá souhmná zpráva,
s.1-4.
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vých oblastech od roku 1952 za podpory ministerstva
školství zkoumala a evidovala Národopisná společnost
československá. Jednalo se o takzvaný ''Soupisový vý-
zkum.' probíhající v letech 1952 - 1962, kteý mapovď
nejen objekty, ji^ž bezprostředné hroz1|a zkáza, aIe
i zajímavé lidové stavby mimo plánované přehrady.
Například v roce 1953 byla takto zkolmána oblast Slap,
v roce 1956 kromě orlíku i oblast Lipna. Několik desítek
tisíc fotografií a evidenčních karet je dnes uloŽeno ve
Středisku vědeckých informací Etnologického ústa'uu

obr. ].Těchnice (okr Příbram), čp 23, roubena
chalupa z r. ]779 (foto V Pražák 1955)

AV ČR v Ptaze (dále jen SVI EÚl. V 60. letech probí
haly podobné výzkumy i v rámci Ustavu pro etnografii
a folkloristiku CSAV. V osobní pozůstalosti jednoho
z jejich hlavních iniciátoru' ehrografa Viléma Pražáka, je
kromě materiálů a studií k Povltaví uložena i dokumen-
tace ýzkumů území plánovaných přehrad na Že|ivce,
Chrudimce, Svratce' vodních děl u Žlutic, pod Křivo-
klátem, u České Skalice, u Cidliny či u jihomoravských
Nových Mlýnů.a

Dokumentace pruzkumné akce v orlické zátopové
oblasti ie uložena v Archir,rr Akademie věd CR v Praze
(dále jen A AV ČR) a představuje 17 archilrrích kartonů,
2 kartotéky a několik balíků skic a zaměÍeni., Díky to-

o Srv J Mejstříková - J. Roulová - J' Šplíchalová, Inventař
osobního fondu Viléma Pražáka, Úgr Čsav' Praha 1991,
strojopis. osobní fond V Pražáka je uložen v SVI EÚ.
) Materiál pocházejici z činnosti pracovní skupiny 4/16 byl pri
pořádání dokumentů KVH lydělen do samostatného fondu
a označen jako ''Komise CSAV pro vodní hospodrířství . pru-
zkum zátopové oblasti vodního díla orlft'' (KVH orlík). Fond
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tříděny geograťrcky i tématicky a obsahují 4500 heslo-
ých lísttrď.,

Druhou linií, po níž byI veden výzkum zátopové
oblasti, byla linie urbanistická. Zde by|a výzkumným
úkolem pověřena katedra rrrbanismu fakulty architektury
a pozemního Stavitelství CVUT' Pod vedením J. Krise
byl proveden jednorázový pruzkum for:rnou brigády
posluchačů fakulty v rámci prázdninové praxe' Akce
probíhala od23. 6. ďo 1.7. 1958 a zúčastnilo se jí 45
posluchačů' Sledované územibylo rozděleno do 14 pra-
covních úselni, v nichž skupiny studentu zakreslovaly do
map l : 2880 a 1 : 5000 účel objektů a ploch, kresebně
zaztamenávaly všechny objekty i s jejich nejbližším
okolím v měřítku l .. 200, vývářely panoramatické ná-

obr. 3. Těchnice (okr' Příbram), část panoramatického
pohledu na obec, součást dokumentace pořízené stu-
denty ČVUr (kolorovana kresba lttat<rtienko t9s8).

črty krajinného prostředí dna údolí, zaznamenáva|y ty-
pické prvky a skupiny osídlení, pro zpřesnění kreseb
objekty i krajinné celky fotografovďy. Touto akcí bylo
v zátopové oblasti r,yměřeno a Zakresleno (v situaci,
v půdorysu a ortogonálních pohledech) 300 popisných
čísel (často o několika budovách), bylo nakresleno více
než sto pohledů na krajinu, téměř 40 map bylo doplněno
a vybarveno. Tyto materiály jsou rovněž součástí fondu
KVH orlík a jejich ýimečnost tkví především v kom-
plexnosti, s níž bylo sledované území dokumentováno'
Nebyly zaztamenávány jen stavby zvláštní historické či
umělecké ceny, ale všechny objekty' včetně prvorepubli-
kových domků, modernizovaných mlýnů či noých
penzionů.10

Třetí linií ýzkumu, která se rovněž doýkala sta-
veb v zátopovém uzemí, byl pruzkum umělecko-
historický. od samého počátku se jeho organizátoÍí
(v čele s V. Kotrbou) potýkali s řadou administrativních
a personálních překážek, díky nimž se výzkum nepoda-
řilo realizovat v plném rozsahu. Souhrnná zpráva o pri-

o A AV Čn, rvH orlík, i' č.29 - 30 Počet kartotéčních lístlal
i rozsah ostatního shromážděného uvádí ve své znrávě J. M.
Jiroušek, Pomoc ČSAV naŠemu nejvétŠímu vodnímu dílu,
Věstrrík CSAV 71. 1962. s' 239 - 240'

'o A AV Čn, rvH orlík, i '  č' 8, 31 - 68, 70 - 8ó, 89 - 94,1o7.
Urbanistický pruzkum takového rozsahu údajně vzbudil značný
zájem čínských afchitektů, kteŤiv záÍí 1958 pobývali v Cesko-
slovensku a problematika zittopoých oblastí byla pro ně rov-
něž aktuální

obr. 2. Těchnice (okr' Příbram), čp. 23, ukázka pláno-
vé dokumentace pořízené studenQ CI,,UT (]95s)

mu, že pruzkum probíhal v několika rizných liniích, lze
z dochovaného materiálu rekonstruovat zatopenou orlic-
kou oblast v překvapivé celistvosti. Velice zajímavé jsou
materiály poŤizené přt jíž zmíněném etnograficko-
folkloristickém výzkumu. Pracovníci Komise s ním však
zača|i teprve v roce 1958' kdy už jim - obrazně i téměř
doslova - ''teklo do bot''. obce byly lylidněny, některé
stavby pobořeny, ráz krajtny pozměněn kácením lesů.
o to cennější jsou proto dokumenty nashromážděné
Národopisnou společností, která se sledované oblasti
věnovala již od roku 1955. Její péči, a zejména diky j1ž
zmíněnému V. Pražákovi, byly bohatě fotograficky zdo-
kumentovány všechny národopisně zajimavé objekty
l,ežicí v zátopovém územi' Několik tisíc takto vzniklých
fotograf,rí (včetrrě kontakfu středního formáfu) je rozčle-
něno podle jednotlivých obcí a pečlivě popsáno. Focen
nebyljen vnější vzhled staveb, ale často rovněž interiéry,
hospodářské budovy a celkové pohledy, včehlě detailů
hospodářského náčiní a portrétu obywatel'o Výsledky
tohoto výzkumu sepsal Y ' Ptažák v podrobné závěrečné
zprávě, která měla být součástí rozsáhlého sborníku
věnovaného lidové kultuře zatopeného uzemi.1 Sborník
však zůstaljen ve strojopise.o

od roku 1958 pokračoval národopisný pruzkum
pod hlavičkou KVH a byl směřován k co nejdůkladněj-
šímu zmapování lidové kultury. I dokumentace této
aktivity, zachovatá formou kartoték, sÍoji za pozornost.
Lze Ý ni na|ézt nqen popisy a nákresy půdorysů jednot
liých staveni, a|e i komentáře k jejich provozu získané
výpověďmi usedlílď (způsoby vytápěni, svícení, fungo-
vání pece, ustájení dobytka a podobně)' Kartotéky jsou

je zpřísfupněn inventářem zpracovaným M Něničkou
(M. Něnička, Komise pro vodní hospodiířství csAV - pruzkum
zátopové oblasti vodního díla orlík (1954 - 1961), inventář
archivního fondu, ÚA Čsev, Praha 1972, strojopis).
o A AV CR. KVH orlík. i. č. 100.
1 Tamtéž, i. č. 23 - Y ' PraŽák, Lidové stavby v oblasti vodního
díla orlík' vázaný strojopis, 1960, s.252; zpráva je také sou-
částí os fondu V. Pražákauloženého v SVI EÚ AV ČR
' Dulší stutě se tý.kají např. výtvamé ýzdoby lidových staveb
(J. Waage' H. Waageová)' zemědělství, mlynářství, kamenic-
tví, lodní dopralry (L Štěpánek), voroplavby (V. Scheufler,
V. Šolc), výzkumu lidorých písní, poezie a prózy (F. Vančík,
D. Palátová) a pod'; A AV CR, KVH orlik, i. č. 1I - 24.
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běhu ýzkumu je téměř anekdotickou ilustrací organiza-
ce vědy na sklonku 50. let uplynulého století.l] Materiál
schraňovaný A AV ČR představuje především grafickou
dokumentaci (náčrty, zaměÍení, p|áty, fotografie)
azprávy o pruzkumu architektonicky nejcennějších
objektu ze ďna i nejbližšího okolí přehrady. Jedná se
zejména o románský kostel sv' Bartoloměje a barokní
farní usedlost v Červené nad Vltavou,12 gotický kostel
sv. Štěpá.'a v Technicích a lovecký zámeček Nákle
u orlíka. Archeologicky byly zdokumentovány rorrytěž
zbytky kostela sv. Mikuláše ve Zvíkovském Podhradí.'.
Samostatně byly sledovány i památky technické fiezy'
o'lýny, pÍívozy, mosty a podobně).'"

Nezanedbatelným materiálem je i další obrazová
dokumentace, která byla v souvislosti s celkovým pru-
zkumem poÍízena. Ve fondu KVH orlík je uloženo 60
perokreseb z Pov|Íavi provedených akademickým mďí
řem a grafikem Ladislavem Rektorisem v roce 1960.
Jelikož všakzača|aby-tjíž v této době přehrada napouš-
těna, mohl výtvamík zachýit už jen většinou pobořená
stavení.ls Na poslední chvíli byla rovněž poÍizována
fotodokumentace architektem Eduardem Hniličkou. Ten
v létě 1960 fotografoval vltavské údolí od Hněvkovic do
Zlákovic z pramice. Hniličkoly fotografie (cca 500 ks)
jsou díky popisu a plánu přesně prostorově indentifiko-
vatelné a maji ýznam především jako dokument zato-
pených krajinných cellď''o Samozřejmě nebyla opome.
nuta ani dokumentace filmová. V jejím rámci byl jednak
od ''Státního filmu'' zakoupen dokument ''Plavali plavci''
i s nepoužiými zábéry zY|talry,jednak byl v roce 1960
natočen komisí film vlastní' Nese název ''Vltava'' a jsou

v něm použity zábéry ze člunu i záběry letecké. Pozice
záběri byla zanesena do map, kt91é jsou (spolu s frlmy)
rorrněž součástí archivního fondu.''

Podle původniho záméru měl být materiál nashro-
mážděný výzkumem ''vědecky a literámě'' zpracován
a následně připraven pro památník Vltaly, kteý by
poskytoval ,,obraz území před zatopenim pro pozdější
báďáni". Umístěn měl být na hradě orlík. Rovněž ,,ope-

ruttvni skupina'' se měla po zpracovát.tí ýsledku pru-
zkumu změnit na ,,zv|áštni pracoviště, které by v bu-
doucnosti s náležitým předstihem a vybavením zajlšťo-
valo výzkum území dotčeného technickými díly'' (tedy
nqi;n vodními, ale i například poddolováním), zatimco

,, Tamtéž, K' Rab, Předběžná souhmná zpráva, s. l5 - 17'
12 Kostelem v Červené a jeho přesunem se podrobně zabýval J '
Varhaník, K zác|lraně kostela v Cervené nad Vltavou, ZPP 58,
1998. s. 293 - 304., tam i dďší literatura.

'3 AAV ČR, rvrl orlík, i .  č.,7,,7a,7b,95 - 96, l03 - 105. Na
dokumentci objekli v Cervené a v Těchnicích se ýznamnou
měrou podílel SUPP Praha a tato dokumentace je uložena
i v ieho archivu.
1o Á AV Čn, rvu orlík, i' č. 9 - J' Vaněček, Technické úpra-
vy, stavby azaÍizeni v Povltaví' nedokončený koncept.
,' Tamtéž, i. č. 69 Náměý jednotliých listrl údajně předem
schvaloval akatemik Z w|rth' Pro úplnost lze uvést, že vybm-
ná starší ikonografie staveb z vltavského údolí byla nově shro-
mážďěna v populámě - naučné publikaci J' Cž,ky, ZmizeIá
Vltava. Baroko a Fox. Beroun 1996.

'6 A AV ČR. rvH orlík. i. č. 109
17 Tamtéž,i .  č' 88'  l10 - 111'
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odborná skupina .4/16 měla nadále zůstat součástí KVH
a v součinnosti s novým pracovištěm zaj1šťovat wýzkum
a zabezpečení památek.l8 Týo plány však zůstaly nerea-
Iízovány a pomineme-|i zminéné aktivity etnografického
ústalu' byl pruzkum prováděný v orlické zátopové ob-
lasti první a zřejmě i poslední akcí podobného rozsahu.

Práce byla rea|izována za ťnančniho přispění
MŠMT ČR v rámci podpory projektu výzkumu a vývoje
LN 004041.

Was das Wasser verschlang
(Dokumentation der Untersuchung von Bauwerken in
der Úberflutungszone der Tďsperre orlík)

Pavel Kodera

Dieser Beitrag iďormiert iiber das Material, das im Ar-
chiv der Akademie der Wissenschaften (AV) der CR in Prag
hinterlegt wurde. Dieses Material ging aus der Tátigkeit der

''Kommission fiir Wasserwirtschaf der ČSAV.. hervor, die in
der Mitte der fiinfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts den
Auftrag hatte, alle historischen, archáologischen und auch
nattirlichen Denkmale, die durch das Auffullen des Stausees
der Orliktalsperre an der Moldau vernichtet werden sollten, zu
untersuchen, zu dokumentieren und ggf zu sichem. ZtmLeiter
der Arbeitsgruppe, die diese Aufgabe ausfiihren sollte, wurde
Zdenék Wírth emarrrrt Die Untersuchungen wurden in den
Jahren 1957 - 1960 von mehreren Untergruppen vorgenom-
men, denen die Forschungsgebiete Naturwissenschaften, Ar-
cháologie, historische Denkmale, Ethnologie, Urbanismus und
Landschafts gestaltung entsprachen.

Die im Archiv der AV der CR hinterlegte Dokumentaú-
on umfasst 19 Archivkartons, mehrere Packete mit Skizzen und
einige Kartotheken. AuBer der recht reichhaltigen Foto- und
Filmdokumentation kann man hier zum Beispiel Grundrisse,
Fassadenaufrisse, Lagepláne und Perspektiven vieler liindlicher
Bauwerke von verschiedenen Lokďitáten, des w eíteret Zeich-
nungen und Landkarten urbanistisch-struktureller Untersu-
chungen, Dokumentationen verschiedener historischer Bau-
denkmale (die St.-Nikolaus-Kirche, die unterhalb der Burg
Zvíkov stand, das Jagdschlósschen ,'Nákle.. bei orlft) oder
auch Katotheken zur ethnographisch-folkloristischen und
kunsthistorischen Untersuchuns finden.

ABBILDUNGEN

Abb. l: Těchnice (Kreis Příbram), KNr' 23, Blockhaus von
1779 (Foto Y' Průák 1955).
Abb, 2: Těchnice (Kreis Příbram), KNr' 23, Beispeil flir die
Plandokumentation, die von Stundenten der CVUT angefertigt
wurde (1958).

Abb. 3: Těchnice (Kreis Příbram), Teil der Panoramaansicht
des Orts, Bestandteil der Dokumentation, die von Stundenten
der ČVUT angefertigt wurde (kolorierte Zeicbrnng MarirĚnko
1958)).

( Ú b e r s etzung P. Zie schan g )

18 Tamtéž, K. Rab, Předběžná souhmná zpráva, s 2, 4,22.
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