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Chodníky kolem kostela sv. Vojt cha na B ezových Horách, P íbram VI

Odborné vyjád ení k historickému vývoji a návrhu jejich obnovy

Zpracoval Ing. arch. Michal Profant, stavební historik

V b eznu 2019 jsem byl požádán zástupci Osadního výboru B ezové Hory o vyjád ení k sou asnému
stavu a historickému vývoji dlážd ného chodníku po obvodu kostela sv. Vojt cha na nám stí Jana
Antonína Alise na B ezových Horách. Vyvýšený chodník obklopující celý kostel se nachází na parcele
. st. 151 a parcele . 604/1 v katastrálním území B ezové Hory. Kostel je spole  s parcelou . st.

151 a dvojicí kandelábr  na p. . 604/1 zapsán jako nemovitá kulturní památka rejst íkového ísla
Úst edního seznamu kulturních památek 101782, památkov  chrán no od 4. 4. 2006.1 Zárove  je
stavba i se svým okolím sou ástí památkového ochranného pásma areálu dolu Šev iny, areálu dolu
Vojt ch a strojovny dolu Anna vyhlášeného rozhodnutím ze dne 7. 6. 1996, které nabylo právní moci
dne 28. 6. 1996.2

Kostel je orientovaný ve sm ru sever-jih, p edm tný chodník kolem n j tvo í ovál vyvýšený nad
plochu nám stí, ze západní strany je kv li sklonitosti terénu p idán širší stupe  tvo ící další ást
chodníku. Kostel sv. Vojt cha byl zbudován v letech 1888-1889 dle architektonického návrhu
architekta Bed icha Münzbergera.3

Chodník kolem kostela i vyrovnávací stupe  na západní stran  je dlážd ný mozaikovou dlažbou (tzv.
pražská mozaika) lemovanou žulovou obrubou se zámky, plocha dlažby ásti kolem kostela na p. st. .
151 je vydlážd na v motivu tzv. „sedmdesátky“ kladené na koso, tvo ené štípanými kostkami
z erveno-r žového mramoru (d licí pruhy) a šedých mramorových kostek ( tverce). Vyrovnávací
stupe  na západní stran  dlážd n jednolitou dlažbou z ervených mramorových štípaných kostek
v sou asnosti kladených v jí ovit . Nehodnotné nebo p ímo rušivé sekundární opravy jsou tvo eny

evážn  druhotn  použitými chaoticky kladenými kostkami mozaikové dlažby nebo zcela nov  a
nevhodn  použitými žulovými kostkami, viz nap íklad u severozápadního nároží kostela, dále kolem
nedávno opravovaných vstupních schodiš  a další díl í opravy poškození v ploše.

Z dostupné archivní dokumentace, p edevším historických fotografií z doby nedlouho po výstavb , je
ejmé, že sou asné architektonické provedení chodník  kolem kostela sv. Vojt cha pochází z doby

jeho výstavby po roce 1889, tj. spadá k jeho p vodnímu architektonickému ztvárn ní. V tomto míst
lze upozornit na nerealizovaný návrh B. Münzbergera na úpravu okolí kostela z roku 1888, tvo eného

edloženou terasou a schodišti, z ejm  z finan ních d vod  nakonec došlo k realizaci jednoduchého
vyvýšeného chodníku dlážd ného mozaikou po pražském vzoru. Sou ástí realizované dlažby byly

ejm  od po átku i sou asné žulové obruby (viz historická ikonografie). Dataci odpovídá i dnes
nep vodní vro ení „1889“ p ed hlavním vstupem do kostela z jihu. Dle informace od Mgr. J.
Schmidta bylo starší provedení datace mozaikové z drobn jších mramorových kosti ek, z ejm
totožných s bílými ozdobami sou asného orámování, íslice m ly být ervené na bílém podkladu.
V následujících desetiletích docházelo pouze k díl ím zásah m a opravám, z nich p edevším mladší
znamenaly výrazná narušení p vodního konceptu. Z pohledu kontextu m sta lze hovo it, že se jedná o
jednu z nejstarších dochovaných, ne-li nejstarší, povrchovou úpravu venkovních komunikací
v P íbrami.

V sou asnosti je chodník dochovaný v celém svém rozsahu, druhotn  však došlo k vícero narušením
mozaikové dlažby, týkajícím se p edevším vnit ního chodníku kolem stavby kostela. Stav materiálu
dlažby odpovídá stá í, v tšina z kostek z erveného mramoru jeví pouze standardní opot ebení –

1 Viz rozhodnutí Ministerstva kultury o prohlášení kulturní památkou . j. 2484/2004, ze dne 22. 2. 2006.
2 Viz rozhodnutí Okresního ú adu P íbram, referátu kultury, mládeže a t lovýchovy . j. 190/96, ze dne 7. 6.
1996.
3 SLÁDE EK, Petr. Stavba kostela sv. Vojt cha na B ezových Horách. In: Podbrdsko XXII/2015. íbram 2015,
s. 39-54. Dále SMOLOVÁ, V ra (Ed.). íbram. Praha 2016, s. 544-548.
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ošlapání, naopak zna ná ást kostek ze šedého mramoru je rozštípaná na menší kusy, avšak v tšinou
drží na svém míst  a plní sv j ú el. Žulové obruby jsou dochované po celém obvodu, n které zlomené
nebo s odštípnutými hranami, lze p edpokládat, že p i úpravách okolních ploch nám stí mohlo dojít
k jejich áste nému p eložení.

Z hlediska historické hodnoty chodník  a jejich dlažby jakožto sou ásti památkov  chrán né stavby
kostela i kontextu historického jádra B ezových Hor je nejvhodn jší zachování sou asné dlažby in situ
s provedením nezbytných, a p edevším profesionáln  provedených oprav na druhotn  narušených
nebo t žce poškozených místech. Stavba kostela je ve svém zápise za kulturní památku hodnocena

edevším jako cenná pro svoji autenticitu a minimální druhotné zásahy do jejího vzhledu. Stejn  tak
lze p istoupit i k p ilehlým plochám, v sou asnosti již není zachováno p íliš mnoho obdobných

íklad  netknutých dlažeb z konce 19. století, v P íbrami se jedná z ejm  o unikátní p íklad. Dále
vzhledem k velkému narušení kostek šedých tvercových polí mozaiky nelze doporu it celkové

eložení dlažby, protože by došlo ke zna né ztrát  p vodní materie dlažby. Druhotné poškození
kostek (rozlámání, ošlapání) lze považovat jako hodnotu stá í – dlažba nemusí vypadat jako nová, její
vzhled odpovídá stá í, což nijak nesnižuje její estetické i funk ní p sobení, naopak zcela zapadne do
historického prost edí. Dopl ky dlažby by m ly být provedeny ze stejné horniny (p edpoklad zdroje je
oblast Slivence), v jejich opracování je nutné respektovat stejnou technologii, tj. jako štípané (nikoliv
ezané!). Dodržen by m l být vzor dlažby (sedmdesátka na koso s dodržením pom , kompozice

dlažby p ed hlavním jižním vstupem kostela, dále v jí ové kladení nižšího stupn ). Dále je vhodná
obnova mozaikového provedení datace „1889“ p ed hlavním vstupem, viz informace Mgr. Schmidta.
Nezbytné je provedení pr zkumu a dokumentace sou asného stavu a následného návrhu ešení
narušených ástí dlažby, p edevším s d razem na ešení detail  (nap íklad návrh provedení lemování

i okrajích, d lení polí apod.). V p ípad  manipulace s dlažbou a jejími obrubníky je nutné
postupovat obez etn  a vyvarovat se zbyte ného otlu ení, p edevším u žulových obrub, nebo dalšího
rozbití kostek.4

Možnost celkového p eložení dlažby do p vodního ešení z roku 1889 je nutné brát spíše jako krajní
alternativu, vzhledem k výše zmín nému technickému stavu by došlo k velké ztrát  p vodních kostek,
což by si vyžádalo jejich náhradu a tím i zvýšení finan ní náro nosti obnovy, zárove  by došlo i
pop ení historické hodnoty sou asné dlažby a ztrát  autentického historického povrchu. V p ípad

eložení je op t nutné podrobné zdokumentování pro ú ely rekonstrukce vzoru dlažby. Pro náhradu
chyb jícího materiálu by bylo nutné op t volit stejný typ a barevnost hornin i zp sob opracování i
zacházení s dochovanými kusy. Jako nevhodné je provedení dlažby zcela z nového materiálu, zvlášt
pak v p ípad  nedodržení p vodního typu a barevnosti kostek a jejich opracování.

Nutno podotknout, že i zm nu architektonického ešení povrch  kolem kostela lze považovat za
reálné, avšak krajní ešení. Je nutné zd raznit, že v tomto p ípad  je nezbytné postupovat uvážen  dle
celkové koncepce úprav prostoru nám stí. Koncepce by m la vzejít ze širší škály návrh , nap íklad z
architektonické sout že, ve které by m ly být zohledn ny veškeré možné p ístupy, v etn  respektu
k dochované zástavb  a historického ešení prostoru kolem kostela.

V P íbrami dne 21. b ezna 2019         Ing. arch. Michal Profant

ílohy: Ortofoto snímek, historická ikonografie, fotodokumentace stávajícího stavu.

4 Více nap íklad metodika NPÚ: SCHUBERT, Alfréd a kol. Pé e o památkov  významné venkovní komunikace.
Praha 2007. (dostupné in: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/7396-
pece-o-pamatkove-vyznamne-venkovni-komunikace)
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ílohy:

1. 2016: Ortofoto snímek kostela s okolím. [dostupné in: mapy.cz]

2. 90. léta 19. století: Kostel sv. Vojt cha, vý ez fotografie. [SOkA P íbram, sbírka fotografií]
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3. 1890, 21. zá í: Vysv cení kostela arcibiskupem Františkem kardinálem Schönbornem, jižní ást p ed
hlavním vstupem. [SOkA P íbram, sbírka fotografií]

4. Konec 19. století: Kostel sv. Vojt cha, vý ez fotografie. Ve stínu na levé stran  od kostela je u vnit ního
chodníku patrný pravidelný vzor dlažby odpovídající sou asnému ešení, zárove  patrný i široký žulový
obrubník lemující chodníky. [SOkA P íbram, sbírka fotografií]
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5. Celkový pohled na kostel od jihovýchodu.

6. Celkový pohled na kostel od severozápadu.
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7. Chodník p ed jižním pr elím kostela.

8. Základní vzor dlažby vnit ního chodníku kolem kostela, tzv. „sedmdesátka“.
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9. Odlišn len ná mozaiková dlažba s nep vodní datací „1889“ a k ížky p ed hlavním vstupem kostela.

10. Nep vodní provedení datace „1889“ se zdobným orámováním p ed hlavním vstupem kostela, starší
varianta provedena v bílo- ervené mozaice.
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11. Západní z dvojice k íž  po stranách datace p ed hlavním vstupem kostela.

12. Detail dvojice z osmnácti k íž  p ed hlavním vstupem kostela.
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13. Detail lemování dlažby p i obrubníku.

14. Detail d licí linie na východní stran  kostela (stejná ve fragmentu i na západní stran ), patrná jsou
druhotná narušení dlažby, nep vodní žulové kostky u schodišt  nebo neopravené poškození u p eložených
obrub.
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15. Detail obrubníku na východní stran  kostela, narušeno mladšími opravami komunikace.

16. Detail jihozápadní ásti obrubníku, na obrubách patrné zak ivení respektující tvar chodníku.
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17. Plynulý náb h vyrovnávacího stupn  na západní stran  kostela, severní ást nov  p edlážd na žulovými
kostkami.

18. Náb h vyrovnávacího stupn  na západní stran  kostela, jižní strana s dochovanými kostkami z erveného
mramoru ve v jí ovité skladb .
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19. Detail dlažby západního vyrovnávacího stupn , v jí ovitá skladba, po stranách lemovaná dvoubarevným
pásem kostek.

20. Nevhodný druhotný dopln k dlažby ze žulových kostek nerespektující p vodní skladbu mozaikové dlažby.
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21. Nevhodná oprava dlažby ze starých a nových kostek v jiné skladb .

22. íklad narušení kostek p vodní mozaikové dlažby.


