
Domy s vysokými síněmi
Milena Hauserová

Prohlubující se poznání stavební podstaty a prosto-
rového uspořádání středověkého a raně novověkého
obýného domu v našich městech dospívá do stadia,
v němž stavebněhistorická zjištění mohou podstatně
rozhojnit a zpřesnit dosavadní předstar,y o jeho funkční
struktuře. Písemné prameny' které se domů ve sledova-
ném období doýkaj í, s pochopitelným nezájmem povět-
šině pomíjejí jevy tak všední, jako bylo bydlení a jeho
náležitosti. V někteých případech se daří překlenout
jejich mlčení o účelu jednotliých prostor a způsobu
jejich užívání. KonkÍétní stavební řešení a jejich pozu-
statky či stopy nabývají v těchto souvislostech ýznamu
prvořadého historického pramene' díky němuž Ize zŤe-
telněji prokreslit dosud značně mlhavé a mnohdy i ne-
přesné představy o někteých stránkách každodenního
životav minulosti. Úhelným kamenem takto zaměřeného
bádátí se v nedávné minulosti stalo prohloubené studi-
.um dějin výípění obyného prostoru, které odhalilo
dalekosráhlý význam správného rozeznání a interpretace
pozůstatlď otopných systémů pro pochopení prostorové-
ho a zejméla funkčního uspořádání domu. Je zÍejmé, že
teprve na pozaďi jasněji a věcněji se konkretizujícího
obrazu dobového bydlení se lze odpovědněji zamýšlet
nad dějinami kaŽdodennosti a životního stylu.

Zdá se, že dosavadní poznáni j1ž rybizí k pokusu
zahleďět se na vnitřní prostory městského obytného do-
mu í z hlediska dostupnosti denního osvětlení. Charakter
a kvalita osvětlení patŤi totlŽ obdobně jako možnost
vytápění k těm znalďm vnitřních prostor' které rozhodu-
jícím způsobem r,ymezují a předrrrčují způsob jejich
lživáni'

Proměnu městské domortní zástavby ve většině na-
šich měst ve středověku charakteizoval s různou rych-
lostí a s nestejným úspěchem uskutečňovaný ideál sou-
vislého obestavění veřejných prostranství a ulic řadoqý-
mi domy. Yzristajíci nároky na jejich obytný, provozní
i skladovací prostor vedly postupně k objemovému na-
rustání. Domy se nejen zlyšovaly' lykračovaly do ve-
řejnďro prostranství pomocí loubí, ale narustaly i do
hloubky parcely. Jejich nádvorní pručelí se zhusta za-
rovtávala pohlcením dříve do dvora volně r,yčnívajících
komoroých křídel. Mnohdy se však dům přeléval do
dvoraještě hlouběji. Není proto vzácností, že se hloubka
řadového domu na sklonku středověku a v renesanci
přlbližI|a někdy i třiceti metnim. Čím byla parcela domu
uŽší a ambice stavebníka větší, tím duraznější tlak na
rust zejména do hloubky si tento vjvoj vynucoval. Do-
mýšlíme-li důsledky tohoto procesu, jistě v1vstane 1o-
gická otánk4 zda střední partie takto zbytnělého domu
tonula trvale ve tmě a zda jeho rmitřní schodiště a při-
lehlé prostory svou polohou tradičně svžuané s topeništi
uprostřed domu byly oďkázány povze na umělé osvětle-
ní. Je nanejýš pravděpodobné, že by se taková okolnost
mohla nějakým způsobem odtaztt v architektonickém
řešení a Ú|varné náročnosti těchto prostor. V naší od-
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borné literatuÍe zaměÍené na dějiny domu a bydlení takto
položenou otázku dosud nenach ázime.

Z ivahy o obtižných světelných poměrech uvnitř
prostorově bohatěji vyvinutých domů však můžeme hned
z počátku vyloučit většinu domů nárožních. Kromě je_
jich pručelí se totiž k možnosti prosvětlení nabíze|a ce|á
boční strana. Snazší možnost prosvětlení skýaly rovněž
domy na širších parcelách a zv7áště domy podélně situo-
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obr, l..Telč, dům čp 6l/I, půdorys 1' patra.
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obr 2 Telč' dt1nl čp' 61/I, příčný t.e: tedeln1 ost'ětlolucí

'šachticí horní síně

vané podle ulice. Pravděpodobnost rrchor-árrí r-olného
přístupu světla do středu dispozice z nádr.onrí stranr
byla u těchto domů i v případě jejich prostoror-é erpanze
větší neŽ u domů úzkých. V prostoro\-ém uspoí.ádárlí
takoých domů r' někteých pi.ípadech n,alézátne pozonr_
hodná dispoziční řešení, která zjevně soul.isí se snahou
zajistit alespoň částcčně denní osvětlení horních síní
a přilehlých schodišť. Nad půdorysy důrnyslně kompono-
vanjlmi však zřejmě početně převaŽují účelově mot1vova-
né" zI<rat|q a úsporné adaptace. které se aspoň úzkýnli
a mnohdy i zešikmenými otvory vmáčknuými do kouta
síní či chodeb natahují za světlem' Uzké řadové dom.v
však mnohdy nenabízely ani toto nouzové východisko'

Do nejobtíŽně.1ší situace ,. u.upgr,ých domech do'
stávala právě horní síň Tato prostora si v plném slova
smyslu zasluhuje označení komunikační uzel. Ustilo sem
schodiště vedoucí z pÍízemí do patra' stoupalo se odtuc
na půdu. V nečetných případech výstavných domů více-
podlažních odtud pokračoval výstup do následujícího
podlaží. Z horni síně byly přímo přístupné obytné
i skladovací prostory patra. Vstupova]o se odtud do
čerrré kuchyně, kde se vařilo a odkud se zezadu obsluho-
vala kamna obytných místností. V případě, že se vytá-
pěly i místnosti od černé kuchyně odlehlejší, pak k ob-
sluze jejich kamen sloužily topné komůrky samostatně
přístupné opět z prostoru síně' Horní síň tedy byla pro-

obr 3 Telč, dům čp' 61/I, pohled do osvětlol,clcí
šachtice.

Storem pro Život v domě bezpochyby velmi ýznamným
a .1istě i rušným. LežeIa však - jak jlž bylo ukázáno -
uprostřed domovní dispozice oddělena zdmi od oken
v u1ičním i nádr,orrrí pručelí. Byla však přesto bez světla?

odpověd' ta otázktt po možném stavebním řešení.
které by unroŽnilo osvětlit horní síň úzkého patrového
řador-ého domu denním světlem poskýl dům čp 6IlI na
náměstí v Telči, známý v naší odborné literatuře dopo-
sud jen díky sr'ému výpravnému renesančnímu exteriér-r-l
Ten r'.Šak ukrýá překvapivě dochovanou a dosud blíŽe
nepopsanou vnitřní prostorovou strukturu vznl'k|oll za

1eho r'elkorysé přestavby dovršené před rokem 1555
Výtvarný charakter tehdy provedených úprav vede
k.1istě oprávněnému soudu, že pro přestavbu domu zís-
kaljeho zámoŽný měšt'anský stavebník příslušníky sku-
piriy., která pod vedením mistra Leopolda Esterreichera
star'ěla pro pana Zachariáše z Hradce na telečském hra-
<lě 1 Horní síň tohoto patrového domu na telečském ná-
městí je př.ekl'apivě bolratě osvětlena rozměmým o|vo.
rem r' klenbě otvor, kteý se v půdorysu promítá do
tvaru obdélníka situovaného podél sousedské zdi s jedi-

nou lehce segmentovou Jrranou vypjatou k vrcholnici
r'alené k1enby s lunetami' je organicky zapojen do jejího

hřebírrkor'ého obrazce o sortčasllosti otvoru s klenbou
není poclryb. Na otvor navazuje šikmo vzhůru stoupající
zděná k1enutá osvětlovací šachtice l.. lsfí nad rovinu sec1.
lové střechy smělem do sousedského úžlabí útvarem
podobnýra vikýři s r.oznrěrným zasklenýrn oknem DalŠi
úlp1ně zachovaný příklad téhoŽ řešení se podařilo zjistrt
iv nedalekém domě čp57 lI .  Podobnou šacht lcí ršak
vrcholí i prostorově sklonlrěiší síri v patře rencsančnílro

l Letopočet se vztahuje k horní datované vrstvě sgrafit na
fasádě domu Jeho stavcbník byl v úzkérn pr'íbuzenském sr.az-
ku s telečským purkrabítn v době. kdy rra zán-rku působli
L Esterreicher a jeho dílna, viz M a o Radovi, Mistr Leopo1d
Esterreicher a jeho slavonická dílna, Umění XVlII, Praha 1970:
V' Kratinová - B Sarnek - M. Steh1ík. Telč, Praha 1992. s 60
Výtvarnou spojitost ctokládají i dostrd nepublikované ná1ezr
interiérového sgrafita z vniřních prostoÍ domu a z1omky bo-
hatě vyřezávaného, zřejmě kasetového stropu zjištěné při dil-
čích adaptacích Za sdělení děku1i majiteli domu Ing. ar.ch
akad.arch A' Kudrnáčovi, který laskavě poskytl i dosud ne-
publikované vlastní zaměřerrí domu.
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obr. 4'. Jihlava, dům čp. 1324, příčný řez vedený
osvětlovací šachticí vysoké síně.

domu čp. 18' v Havlíčkově Brodě." Její původní nad-
střešní vyústění bylo v 19. století částečně ubouráno
kvůli osazení šikmého kovového rámu se zasklením'
o rušení starších osvětlovacích šachtic wýmluvně svědčí
náhodný nálezz půdy telečského domu čp. 55/I. V pod-
|aze pidy nad homí síní těsně u sousedské zďi upoutává
druhotně přestropený otvor (fošny s maltovou vymazáv-
kou). Z boku otvor dosud vymezují pozustatky šikmo
stoupající stěny šachtice. Zbýekjejího ubouraného zdt-
va nésl stopy interiérového štukového dekoru lemované-
ho červenou linkou. Linka sledovala směr stoupání stro-
pu šachtice, která pŤiznačným způsobem směřovala do
sousedského iž|abí. Úprava se světlíkem se na základě
předběžného ohledání jeví jako barokní. Světlíková
šachtice nad horní síní byla koncem 19. století nahrazena
většími světlíky s šikmým zask|enim, prosvětlujícími
z jíného místa přestavbou pozměněné prostory patra.
CeIá Íaďa dalších domů v Telči je nápaďná mladšími
variantami světlíkoých řešení nad prostorem byva|ých
horních síní. Je pravděpodobné, že i t;rto úpraly mohly
nahradit dožívajici, či požárem poničená starší ukončení
světlíkoých šachet a zachovat jejich účel ve slohově
a technicky pozměněné formě odpovídající době aďapta-

' Za poskytnutí dokumentace a sdělení ýsledků pruzkumu
děkuji Ing' arch.L. Svobodovi.
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obr' 5.. Jihlava, dům čp. 1324, pohled do prostoru
lysoké síně.

ce.3 obdobny- způsobem lze interpretovat nynější svět-
lík sklípkově klenuté horní síně domu č. 11 na náměstí
v nedalekém Waidhofen a. d. Thaya, postaveného
vpolovině 16. století dílnou slalonického mistra Leo-
polda Esterreichera.a Nápadně hluboké dispozice domů v
Horšovském Týně s rozměmými schodišťovými prostory
uprostřed dispozice' prosvětlenými v současné době
novodobými světlíky, domy obdobného řešení v řkadci
Králové, Litomyšlis a v dalších městech rybizeji k pŤe-
zkoumání, zďa i zde nemáme co do činění s přestavbami
proměněnými pozůstatky dispozic s horním osvětlením.

Telečský příklad a jeho paralely ukazuji ňejmě
nejprostší způsob řešení přísfupu světla do horní síně'
kteý se nabíze| zejména u domů s prostou sedlovu stře.
chou, svažující se do společných sousedských úžlabí
kolmých k pručelí. osvětlovací šachtice dovedly světlo
do horní síně, zaklenuté ve ýšce odpovídající stropům
podstřešního patra. Pro toto řešení není přitom rozhodu-
jici, zda byla homí síň prostorem vymezeným výškou
jediného podlaži (u domů patrových), nebo zda dosaho-
vala větší Úšky Příkladem vysoké síně prostupující

3 Za z1ištěni srovnávacích příkladů v Telči vděčím Ing. J. Blá-
hovi.
o M. a o. Radovi, Kniha o sklípkových klenbách, 1998, s. 353.
, Na litomyšlské domy mě laskavě upozomil Dr. Slavík
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obr' 6. Jihlava, dům čp. ]]96, osvětlovací šachtice
vysunuté z nadstřešního nástavce vysoké síně do úžlabí
vyššího souseda.

dvěma podlažími a prosvětlené právě tímto způsobem je

nenápadný dům čp. 1324 v Jihlavě' v Komenského ul.
7.6 Valenou klenbu síně s párem styčných lunet v jejím

středu osvětlují dvě nestejně velké šachtice. Velkou
přestavbu domu, při níž byl jeho prostorově skromný
středově(ý předchůdce prodloužen přístavbou do hloubi
parcely zluuba o polovinu své původní délky a zvýšen
o patro, lze podle profilovaného ostění ještě pozdněgo-
ticky cítěného portálku do zadni komory v pÍizemi této
přísiavby klási do 1. poloviny 16. století.7 Tradici
předrenesančních stavebních zr,yklostí dokládá i uplat
nění mohutné čemé kuchyně s dymníkem v prostoru
vysoké síně, s níž se v této podobě v ostatních - patrně
mladších - jihlavských síních nesetkáváme,

Plynulou linii sledování problematiky horního
osvětlení však komplikuje proces' kteý se začinávyraz-
ně uplatňovat právě v období ďoznívajicího středověku
a nástupu renesance. Je jím proměna vnější podoby ý-
star,ného městského domu v útvar demonstrující svou

ýstavnost zdéným pručelím s horizontálou atIky, zaníž
se skrývá sled nízkých sedlových či pultoých stříšek
skloněných u širších domů i k několrka souběžným
vnitřním úž|abím.o Změněná střešní krajina poskytuje

u I ydyž je pravděpodobné, Že původní tvar zaatikové sťechy
tohoto domu nebyl sedloý' ýškové poměry na straně k levé-
mu sousedu ďejmě dovolily ryvedení světlíkových šachtic do
přečnívaj ící části obvodové zdi - yíz obr '
7 Nesdílím mnohem časnější datování tohoto portálku v orien-
ta{ním stavebněhistorickém pruzkumu J. Muka, kteý jej klade
již do druhé poloviny 14. století. Mladší datování podporuje
ijednotný stavební koncept celého zadního křídla vyvedeného
od přízemku po druhé patro v jednolitém cihelném zdivu'
o S ohledem na rozsah příspěvku je nutno ponechat sÍanou
velmi zajímavý exkurs o genezi a šíření tohoto typu zaatikové
střechy. V souvislosti s naším tématem však přesto nelze po-

minout ýznamprotipožámích naŤizeni Maxmiliána I pro jeho

sídelní město Innsbruck. Po ničivém požáru města v roce 1519
se v pručelích domů vyŽadovalo stavět zděné atlky, které měIy
zcela zakývat nízký krov. Pručelí s atikou často opatřenou
cimbuřím zá|ty poté ovládlo zejména rakouské Podunají
a proniklo odtud i k nám. Pojem '.Innsprukerisches Dach''
zobecněl a stal se obecně srozumitelným a užívanj'rn po.1meno-

váním tohoto stavebního řešení - J. Felmayer, Die profanen

5ó

nové možnosti a dovoluje i jiná řešení' než která skýal
prostupům světla prosý sled strmých sedlových střeš-
ních hřebenů. Již relativně malé qrrnýšení horní části síně
protažením jejích obvodoých stěn nad roviny ne\yso-
kych střech přináší možnost bohatšího prosvětlení.
V stěnách q'soké síně rystupujících nad střechy lze
jednoduše otevŤít osvětlovací otvory do dvou, frí a v
příhodné konstelaci ýškoých poměru sousedních sta-
veb i do všech čtyř stran Světelný zisk oproti jedno-

strannému osvětlení šachticemi je jednoznačně vyšší.
Vystupující útvar tělesa síně, kteý proniká nad střechu,
sl pak Žádá samostatné zastřešení' Yznl,ká tak charakte-
ristichý nástřešní světlíkový nástavec." Nejznámějšími
příklady tohoto řešení předstalují ýstavné jihlavské

renesanční domy s takzvanými dvoranami, i když se
jejich ýslqrt tohoto typu horního osvětlení na Jihlavu
zda|eka neomezuje. Renesanční přestavba města Jihlaly
však byla bezesporu projevem mimořádné ekonomické
síly tamnějšího patriciátu, kteÚ sými obchodními,
společenskými i kulfurními ambicemi daleko překročil

obr. 7. Telč, dům čp 55/L Stopy po zaniklé osvětlovaci
šachtici: druhotné přestropení otvoru trámlry, šikmo
stoupající bok šachtice s ubouraným vrcholem.

horizont dostupný v té době měšťansfiu většiny ostat-
ních měst českého stáfu. Stavební podniky jihlavských
patriciů usilovaly o srovnatelnost se soudobým staveb-
ním děním na sídlech okolních feudálů. Kamenické
práce, štukatérská a malířská ýzdoba, hojné užití kleneb
se zdobnými hŤebínkovými motir,y - to vše byly pro-
středky akcentující atmosféru souřadnosti, kterou ještě

umocnňovala pravděpodobná účast příslušníku týchž
stavebních skupin na podnicích šlechtických i měštan-
ských stavebníků.

Kunstdenkmáler der Stadt Innsbruck, osterreichische Kunsto-
pographie, Bd. XXXVIII ,7 Te1l, s 22.

' Zámérné nepoužívám termínu nástřešní alti;n, kteÚ by měl
zistat vy|lrazen nástřešním útvarum rovtéž j1ž mnohdy rene-
sančním, prostorově však odděleným od spodního podlaží.

Světlíkoý nástavec pochopitelně podlahu nemá. Pouze zastře-
šuje rozměrnou šachtu q'soké síně stoupající od podlahy prv-
ního patra vzhfru až ke klenbě světlíkového nástavce. Tento
způsob prosvětlení středu dispozice byl zatim zjištěn pouze u
domů dvoupatroých se síněmi prostupujícími přes dvě podla-
ži. Zdaby| shledáván efektivním právě jen u domů větších není
na základě dosud neúplného přehledu o dochovaných příkla-
dech tohoto řešení zatím možno posoudit.
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Obr. 8: Sterzing (Vipiteno, It.), radnice, pohled do prostoru
vysolcé síně s osvětlením ze sousedského úžlabí.

Hloubkově i výškově značně narostlé domy jihlav-
ských patriciů, pro něž byla jinde vzácná dvoupatrovost
pravidlem, kladly před Stavitele úkol prosvětlit Střed
dispozice o to naléhavěji, čím větší ambice si stavebník
s úpravou domorzního interiéru spojoval. Homí síň -
onen již v úvodu zmiňovaný komunikační uzel - pro-
stoupila i do dalšího patra. Vytvořila tak monumentální
přes dvě podlaži sahající halu. Tu bylo možné prosvětlit
jednak nenáročněji z boku šachticemi' nebo efektněji
okny v bocích nástřešního světlíkového nástavce. Upla|
nily se však i varianty kombinované. Po boku vysokých
síní Ýe středu domovních dispozic plnohodnotně osvět-
lených denním světlem pak mohla Stoupat ýstavná,
světlá a mnohdy klenutá schodiště. Z ochozi v patrech
se otevíraly vstupy do jednotlivých obytných místností,
komor, čemých kuchyní či topných komůrek. Zastropeni
dvorany Se Stalo velkou příležitostí pro klenoucí mistry,
kteŤi zde rozebtáIt škálu variant ověřených již ve feudál-
ním prostředí. Své místo zde logicky naIez|a i šfukatura
a malba. Stěžejní roli jihlavských r'ysokých síní jako
prostoru komunikačního tozezna\ajiž J. Krčálová.10 Je.jí
pozorování však utlumil dlouhodobě převládající hlas'
q,'jadřující představu o firnkčním sepjetí prostoru dvora-
ny se soukenickým řemeslem a provozováním obchodu

10 Česká renesanční schodiště, Umění XXXI,
105.
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obr. 9'' Sterzing (Vipiteno, It.), radnice, příčný řez domu
vedený vysokou síní.

se suknem.'' Tuto tezi se však nejnovějším ýzkumem
podařilo vyvrátit,|z Vysoká síň jihlavských domů tedy
nebyla projevem uplatnění ''čistě funkčních hledisek
soukenického řemesla''.l3 ale reprezentačním prostorem
pro vertikální i horizontální korr''rnikaci, jehož komfort
zr,yšovalo přirozené denní osvětlení' Výtvarná nároč-
nost, S ttižbyly tyto prostory upraveny' této charakteris-
tice plně odpovídá'

Svou mimořádnou výstawostí paří jihlavské ql-
soké síně nicméně k mimořádným zjevům naší rene-
sanční domormí architekfury. Solidní stavební řešení
klenutého světlíkového nástavce a sÚt.tamá ýzďoba
jejich interiénr snad V mnoha případech napomohly
oddálit zánik r,ysoké síně' kter'ý si zpraviď|a lynutila
mladší změna tvaru střechy či proměna zaal1kového
podstřeší na plnohodnotné patro. Tam, kde se podobného

'' Nejnověji J. Czajkowski, od gotiky k renesanci II, katalog
výstavy, Bmo 1999, s. 76.
,. Mezi držiteli jedenácti z prověřovaných domů s lysokýni
shora prosvětlenými síněmí v době realizace renesanční pře-
stavby se soukeníci nevyskytují. Majitelé těchto domů ná|eželi
k nejbohatším patricijským rodinám obchodujícím převůně
sladem. Jihlavští soukeníci náIeželi spíše ke sřední majetkové
kategorii Archiwí rešerše I. a M. Ebelových, která sinesla
tato závažná zjištění, byla reallzována v rámci grantového
projektu MK CR č. PK 99 P04 PP 04l Výzkum renesančních
domů s dvoranami v Jihlavě. Samostatná publikace ýsledků se
piipravuje.
'. Czajkowski, tamtéž, s 76'

1983, s.  104
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obr ]0: Jihlava, dům čp. l j 1 1, podélný řez, Původní zaatiková střecha nahrazena pultovou, která zaktyla spodní část

oken v bocích vysoké síně'

světelného efektu dosáhlo nesrovnatelně skrovnějšími
stavebními prostředky, mohou být stopy staých vyso-
kých síní se světlíkoými nástavci či šachticemi k nepo-
znáni změněny zÍizenim novodobých světlíků a vlože-
ním nových schodišť. Jejich nenápadné pozůstatky, které
bývají doposudbez bližšího zkoumání zaIlrnovány mezi
projely nouzových adaptačních zásahi 19. století
v hbustnoucí městské zástavbě, unikly pozomosti i v
Jihlavě samotné.la Nepochopeny, a tedy i neidentifiko-
vány se bezpochyby skrývají i v řadě dalších měst.

Hledání srovnávacích příkladů pro uvedená řešení
dospělo k Zjištění překvapiých a přinejmenšim jlž ďo
16. století náIežejícich paralel v Rakousku a sevemí
Itálii. Velkokupecké řadové domy měst sevemího i již-

ního P o dalp í, zb ohat|ý ch tr anzllnim obcho dem, soutěží c í

o každou píď šíře pručelí obráceného do rušných tržnich
u|ic záhy - nepochybně již ve středověku . narůstaly na
sých úzkých parcelách do takoých hloubek' že potřeba
řešit otázku prosvětlení a provětrání středu jejich dispo-
zice vyvstala se vší naléhavostí mnohem dříve než u nás.

'o Zás\užtté zpracováni mladších osudů jihlavských dvoran na

základě archivního materiálu předvedl ve svém příspěvku na

Památkářských dnech Vysočiny 2001 v Jihlavě PhDr' I. Žluva.
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Četné, i když ve většině případů obtižně datovatelné
příklady z Bolzana (Bozen), Bressanone (Brixen), Vipi-
tena (Sterzing), Innsbrucku, Schwatzu, Hallu, Rattenber-
gu a dalších tyrolských měst', ukazují, Že osvětlování
horní síně světlíky otevřenými do sousedskýchiŽlabí je

zďe povaŽováno za řešení zcela obvyklé aběžné. Sdílejí
tak osud jevů, které jejich zdánlivá všednost odsouvá
mimo hranice badatelského zá1mu' Prostor vysoké síně
(německy Lichthof, Lichtschacht, italsky covedio) se
šikmo zvedá do úžlabí buď pomocí šikmo stoupavé
valené klenby,lb nebo mnohem častěji jako prosý nekle-
nuý útvar. Vzhledu tohoto technického řešení Se
v těchto oblastech jet vzácné věnovala větší qýtvarná
p éč e. N e č etn á k'ÍiŽov ě zak\enutá pře strop ení r ezl'gnují ta
obvyklý hřebínkový dekor i v případech' kdy ostatní
interiéry domu překypují zdobným detailem (například
Innsbruck' Herzog - Fridrich str.22)' Nejranější uchopi-
telněji datovaný příklad homího osvětlení síně, téměř
intaktně dochovaný v radnici ve Sterzingu, Ize datovat
do 10' let 15. století.'' Rozšíření tohoto Jevu

15 H. Stampfer, Baudenkmáler in Stidtirol, Bozen 1991.
'o Geometricky ji lze definovat jako konoid.
17 Stavebněhistorické bádání zaměÍené na dějiny městského
domu zde zatím nedostoupilo tak daleko, aby bylo možné
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obr. ]l: Jihlava, dům čp. I3I, příčný řez.

v raltouském Podunají se rovněž dosud nestalo předmě-
tem badatelského zájmu. otázka potvrzeni spojitosti
linie našich příkladů se zjištěným ohniskem ýskytu
v Tyrolsku však - přes di|či zjištěni, která tuto hypotézu
podporují - zttstává doposud otevřena.

Pro posouzení sifuace u nás se jeví jako velml zá-
važné t zjištěni, že vytrstění světlíkových šachet zdaleka
nemusela bý ve všech případech klenutá, a dokonce ani
zděná. Stopy po nich se pak budou v mladších přestav-
bách hledat jen velmi obtižně' Pro další rozv4eni nazÍIa-
čených úvah by se mohlo stát zaváďějicím' kdybychom

formulovat představu o l".ýwojových tiniích dispozičních řešení
a konfrontovat jí s dalšími konkÍétními ná7ezy. Ke sledování a
datování stavebních proměn městských domů slouží kromě
písemných pramenů především rozbor architektonického de-
tailu a dalších výzdobných prvt<u.
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obr. ]2'. Jihlava, dům čp. ]623, zaatiková střecha
s vystupujícím tělesem horní síně dodnes přibližně za-
ch ovává renes a nčn i s i ! uaci

počátek přisvětlování vnitřků dispozic jednoduše ztotož-
nili s nejstaršími dosud známými příklady tohoto řešení
jak v zahratičí, tak u nás. Jejich nápadným společným
rySem Je totiž ýstavnost. S ní ruku v ruce kráčela ve
střední Evropě na sklonku středověku zvláště ýrazná
zá|íba v uplatnění klenební techniky, která mohla pro-
světlovacím systémům zajistit přinejmenším větší trvan-
livost a odolnost' Mohly však existovat i stavby prove-
dené úsporněji se součástmi z métě trvanliwých materi-
álů. Uvedené příklady z poloviny 16. století proto mohou
představovat pouze onu příslovečnou špičku ledovce,
jehož hloubky ani základty nedohlédáme. Na pravděpo-
dobnost starší historie sledovaného jeru totiž upozorňují
pozdněgotické domy s homím osvětlením vysokých síní
ztámé ze slezského ZhoÍelce. Německou i naší odbor-
nou literaturou byly doposud považovány za projev
svébýné výojové linie domovních dispozic, k níž se
mladší jihlavské a jindřichohradecké domy svou archi-
tektonickou forrnou přiblíŽily.'o Při formulov áni této teze
však ještě nebylo známo, že domy příbuzného prostoro-
vého uspořádání a ještě předrenesančních forem existují
i mimo ZhoÍe|ec. Teorii autochtonního vývoje impo-
zantnich zhořeleckých pozdněgotických''hal'' bude proto
nutno s přihlédnutím k těmto zjištěním kriticky pře-
zkoumat. Horizont možného Úslryt.. takto řešených
dispozic ve středoevropském prostotu se tak zÍejmě
posouvá do pozdní gotiky.19 Meze tohoto příspěvku

18 Nejnovější souhm poznatků o zhořeleckých domech
s přehledem literatury přinesl Christoph Uricher, Der
ehemalige Brauhof Untermarkt2 in Górlitz, Jahrbuch 1996 des
Sonderforschungsbereichs 315, Erhalten historisch bedeut-
samer Bauwerke, Universitát Karlsruhe' Autor vychází z timto
výzkumem již překonaného názonl na vznik lysoké síně
druhotným zasťešením dvora staršího domu' v dosud
nepublikované přednášce ta totéž tema (Drážlany, květen
2001) uvedl jako sromávací materiá1 ke Zhořelci domy
z J1hlavy a Jindřichova Hradce
,9 Z tohoto období máme i u nás doložen zatím jeden torzá|tĚ,
dochovaný příklad. Dům čp. |34 na plzeňském náměstí má
pfostof r,ysoké síně dodatečně přestropený a jeho horní pro-
světlovací paftie až na nepatrné stopy zanikla pri mladších
úpravách. Dnes již nefunkční okénko na jižni straně obvodové
zdi síně na úrovni 3. nadzemního podlaží sým umístěním
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přesahuje podrobnější sledování dalšího šíření a archi-
tektonických proměn domů s horním osvětlením vyso-
kých síní. Životnost tohoto dispoz1čniho typu doúaaá
jeho mladší šíření do Slezska, Polska a na Halič'2o kde
toto dispoziční řešení přijimá slohové formy pozdní
renesance a později i baroka' Příklady z Jaroslavi, Lu-
bomierzu, Przemysz7u, Tarnova, Krakova' Jelení Hory,
opole, Varšaly a^dalších měst byly v Polsku poměmě
záhy publikovátty.21

V tomto prostředí můžeme sledovat postupný pro-
ces půdorysného zmenšování horní síně. obliba zaatlko.
ých střech s|áb|a, až s násfupem baroka ustala' sedlové
střechy s hŤebenem rovnoběžným s fasádou si žáda|y
značné ptotaženi prostoru síně vzhůru. Proměna otop-
ných zařizení převedla jejich obsluhu z ga|erii po obvodě
síně do interiéru obýných místností. Vertikální komuni-
kace tak postupně nabyla v prostoru síně zcela domi-
nantní funkce. Její monumentá|niprostor se tak posfupně
mění na schodiště s horním osvětlením. Jedny z nej-
mladších vývojoých Stadií takto dovršené proměny typu
představují varšavské domy z doby kolem roku 1800.
Bylo pak j1Ž otázkou času, kdy technologiclcý pokrok
dovolil nahradit proti zatékání dosud bezpečněiší svislé
zasklení v bocích střeŠního nástavce proskiením-v rovině
střechy. Tyto nové možnosti přivodily v druhé polovině
19. století hromadný zánik toho zbýku původních za-
končení lysohých síní' kterému se zdařilo uniknout lrlcvi-
daci při zsryšován domů a přeorientaci hřebenů jejich
střech. Když násfup elektrického osvětlení dovolil poho-
dlně a bezpečně v domorrrrím interiéru rozsvítit, získál tlak
na rušení rozměrných a k bydlení přímo nepoužite|ných
prostor v nitru domu - i tam kde zůstalr' doposud zacho-
vány - další vážný amnohdy jistě rozhodujíciargument.

11ž |etmé nahlédnutí do jedné z kapito| dějin měsr
ského domu a bydlení v něm ukazuje, že sledované dispo-
ziční řešení a jeho pruvodní jerry v rovině konkrétrrích
stavebních řešení přesahují hranice slohů' Zdá se, že se
objer,ují právě tam, kde je lyvoláváv život aktuální po-
třeba a kde zároveň stavební kultura prostředí dovoluje na
tuto potřebu odpovídajícím způsobem reagovat. ověřit

1 tvarem odpovídá j ednomu z předpokÍádaný ch prosvětlovacích
otvoru' Charakteristickým způsobem vyvinuý sťední díl dis.
pozice s vysokou síní však signalizuje souvislost se sledova-

20 Ne.jvychodně.jši známý případ doložen pouze fotograÍicky na
náměstí ve Lvově.
2l K nejnovějšim náIeží práce J. Putkowské, Mieszcaňska
zabudowa miasta starej Warszawy w XVII. wieku, Kwartalnik
architektury i urbanistiky 3 a 4, s. 195 - 340, kde je uvedena
i starší literatura.
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úlohu aktilující složky tohoto procesu, kterou bezesporu
představovalo působení center pokročilejší a rozvinutější
stavební kultuy na oblasti zra|é k pŤl1ímáni nových pod-
nětů, bude nelehkým úkolem dalšího výzkumu.

Přednesený referát ajeho textová podoba vycházejí
z výsledlď grantového projektu ministerstva t<ultury ČŘ
č. PK 99 P04 PP 041 Výzkum renesančních domů
s dvoranami v Jihlavě z|eÍ 1999 - 2001. Archivní rešerši
k dějinám vybraných jihlavských domů s lysokými
síněmi a k jihlavskému soukenicfví jako spoluautoři
zpracovali I. a M. Ebelovr.

ZaměÍenl: radnice ve Sterzingu - Institut fi'ir Baukunst und
Bauaufrrahmen, Technische Universiťát, Vídeň; ostatrrí
zaměÍení Ing' arch. L. Svoboda

Háuser mit Lichthof
Milena Hauserová

Bekannte Lichthófe der Renaissance mit oberem
Beleuchtung aus Jihlava und Jindoichův Hradec. die friiher fiir
eine Ausnahme auf dem Gebiet der Hauserarchitektur in
bóhmischen Lándern gehalten wurden, werden in den

ABBILDLINGEN

Abb. 1: Telč, Haus Kons. Nr 61/I - GrundriB des
Obergeschosses.
Abb. 2: Telč, Haus Kons. Nr. 6IlI - Der durch die
Lichtschacht der Oberhalle geftihrte euerschnitt.
Abb. 3: Telč, Haus Kons. Nr. 61lI - EinBiick in die
Lichtschacht.
Abb. 4: Jihlava, Haus Kons Nr. 1324 - Der durch die
Líchtschacht der Hochhalle gefubrte Querschnitt.
Abb. 5: Jihlava, Haus Kons. Nr. 1324 - Ein Blick in den Raum
der Hochhalle.
Abb. 6: Jihlava, Haus Kons. Nr 1196- Die Lichtschachten die
aus dem Dachansatz der Hochhalle in die Dachkehle des
hóheren Nachbarhauses herausgeschoben wurden.
Abb. 7: Telě, Haus Kons. Nr.57lI.- Die Spuren Von e1ner
ein^gegangenen Lichtschacht: sekundáre Úberdeckung der
offnung mittels kleinen Bďken, die schiefsteigende Seite der
Lichtschacht mit abgerragenem Ciplet.
Abb. 8: Sterzing ( Vipiteno, It. ), Rathaus- Ein Blick in den
Hochhallenraum mit der Beleuchtung von der Dachkehle des
Nachbarhauses
Abb. 9: Sterzing ( Vipiteno, It. ), Rathaus_ Hausquerschnitt
durch die Hochhal le.
Abb. 10: Jihlava, Haus Kons. Nr. 1311 - Lángsschnitt. Das
ursprilngliche Muldendach mit Blendmau.. *ň. durch ein
Pultdach ersetzt Dadurch wurden die Fenster in den
Seitenwánden der Hochhalle teilweise bedeckt.
Abb 1l:. Jihlava, Haus Kons. Nr. 1311 - euerschnitt.
Abb. 12: Jihlava, Haus Kons. Nr. 1623 - Das Muldendach mit
Blendmauer und mit dem heraustrettenden oberhallenkórper
einhált bis heutzutage.
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