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o ýsledcích fotogrammetrického měření a umě-
novědné ana|ýzy .by|a podána informace na grantovém
CTU semináři Čvur' obtíŽnost interpretace tohoto
prostorového útvaru stejně jako u dalších této řady spo-
čívala v nesnadné dosfupnosti kleneb. K nejasnostem
přispělo i to, že je pokryta I|uzivní freskou, která svojí
přesvědčivostí, dobrou geometrickou konstrukcí i sluš-
nou malířskou modelací zmátla zvláště ty badatele, kteří
posuzovali tento prostor z fotografli, nikoliv z autopsie.
odborná literafura tak přebírá v mnoha verzich například
omyl zásadního charakteru, kdy ve středním poli nama-
lovanou kopuli (freska) zobrazuje kresebně v půdorysu
jakožto jakýsi architektonický prostoroý kopuloý
útvar. Naše měření jasně ukázalo, že taková interpretace
nemá s tvarem klenby nic společného. Samozřejmě tento
mylný předpoklad vede k mylným závěrímo prostorové
poyaze lodi kostela.

Na rozdíl od předchozích zkoumaných objektu
chybí u kostela v obořišti na Příbramsku původní origi-
nální plánoý materiál. Nemůžeme tudíž konfrontovat
původní tvfučí záměr a jeho geomehické zobtazeni se
skutečno stí. Ztstáv á pouze skutečno st sama. Interpremce
povahy tohoto prostoru se nezdařila nejen Stefanovi, ale
zák|adni chyby přetrvávají dodnes. 1

Především musíme konstatovat, že jde o velmi pří-
buzné řešení k řešení prostoru i klenby pražského kostela
sv. Voršily. Tři kupolové klenby o nestejných rozponech
dosedají sými patkami až na sokl nad římsu. Střední
část je ýrazně užší, ale klenba dosahuje stejné ýšky ve
vrcholu. Nad okny jsou tyto klenby proniknuty lunetami
se stoupající vrcholnicí. Zvláštni je to, že osy těchto
lunet v krajních polích nejsou k podélné ose prostoru
kolmé, ale šikmé. Také v podélném směru v hlavní ose
pronikají obě větší krajní klenební pole velké lunety
kuželovité povahy.

Klenební proniky jsou zdůrazněny hranou, ne pa-
sem.(původní podoba sv. Mikuláše) nebo žebrem (sv.
Markéta). V klenbě vzn1kaji švy, ve kter'ých se mění
geometrická povaha klenby'

Důležité prostorové hrany (triumfální oblouk, pas
nad chórem, hrany vložené střední části) jsou kolmé na
hlawí podélnou osu. Tímto základním řešením se velmi
přibližují půdorysnému utváření kleneb kostela sv. Vor-
šily v Praze. Jak ukazuje fotogrammetrické zaměření' jde
o klenbu značně nepřesně vyklenutou.

Také z rubové sftaty nacházíme doklady o nepřes-
né a rozpačité klenební technice' Klenba je zesílena ve
svých švech pasy, je cihelná z c1he| 25 x 1,5 x 16 cm,
pasy jsou vedeny velmi nedbalým způsobem. Lze kon-

t H. G. Franz: Bauten und Baumeister der Barockzeit in
Bóhmen, Leipzig 1962, obr.32, s. 58; o. J. Blažíček, UrrĚní
baroku v Cechách, 1967,197|, s. 61; Sbomík K. I. Dientzerr-
hofer a umělci jeho okruhu, Praha 1989, obr. 3a.
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Statovat, že provedení je možno charakterizovat jako
začátečnické provedení bez předchozích větších zkuše-
ností s klenební technikou.

I kďyž ve styku střední části klenby s bočními
kupolemi (u Mádla báněmi, u Stefana ovoidy) jsou do
systému vloženy další pomocné úseky mirně rozviraji-
cích se valených kleneb' dochází v klenební sfeře spíše
ke srazu, než-li k proniku. Složitou hru vykláněných
pasů zde nahradily jednodušší hrany lunet a přímkové
(v půdorysu) švy kleneb. Vzhledem i k dalším odlišnos-
tem (probíhající římsa v interiéru, dvoupatrovost exterié.
tlt, použiti architektonických řádů v exteriéru' zmenšená
úloha soklu' odchylné tvarosloví) nelze tento architekto-
nický objekt vložit do přímé souvislosti s kompozicemi
kostela sv. Mikuláše v Praze 3 a sv. Markéty v Bře'uno-
vě. Ční nutně samostatně jako mezistupeň mezi M. A.
Canevaleho kostelem sv. Voršily (1699 - 1704) v Praze 2
a zmínětými pražskými stavbami'

Proto ani s autorským přisouzením Kryštofovi Di-
entzenhoferovi není možno souhlasit.

Analyse des Langhauses der Kirche st. Joseph
in obořiště (1702 - |711\
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Der Autor - Prof. Ing. Arch. Milan Pavlík CSc - ist Mitglíed
des Studienzentrums fiir Anwendung destruktionsfreier Me-
thoden bei Untersuchung und Ausweftung von Kunstdenkmá-
lern. Ahnlich wie Prof Musílek' Prof. Kubelft' Doz. Pavelka
(ďle Tschechische technische Hoschule Prag) verwendet er
physikalische, fotogrammetrische und andere neue Verfahren
fiir die Gewinnung noch genaueren Wissens iiber den Denk-
mďbestand. Mithilfe der FotograÍrmetrie erórtern sie bei-
spielsweise komplexe Gewólbesysteme aus dem Hochbarock.
Eines davon befindet sich in der St..Jakobs-Kirche in obďiště
im Bezirk Příbram'
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Abb. 1: obořiště (Bezirk Příbram), St. Joseph, ber bisher in der
Literafur fálschlicherweise angefiihrter Grundriss
Abb. 2: obořiště (Bezirk Příbram), St. Joseph, berichtigter
Grundriss gemáB fotogrammekischer Messung (M' Pavlft
1993)
Abb. 3: obořiště (Bezirk Příbram)' Langhausgewólbe in der
St.-Joseph-Kirche. Fotogrammetrische Auswertung der Ge-
wólbeleibung im Langhaus (P. Dvořáček, p. Soutuitgg:)

(Ubers etzung M. Blažej ovó)
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obr. ]: obořiště (okr' Příbram), kostel sv' Josefa, dosuduváděný půdorys (nesprávný).

obr. 2: obořiště (okr. Příbram), kostel sv. Josefa, opravený půdorys dle fotogrammetriclcého
měření (M. Pavlík 1993).

obr. 3 . obořiště (okr. Příbram), klenba lodi kostela sv. Josefa Fotogrammetrické lyhodnocení
líce klenby lodi (P. Dvořáček, P. Soukup 199j).

140 DEJINY STAVEB 2OO1


