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I. Úvod
Secesních staveb nacházejících se v Čechách je poskrovnu. Jednou z nich je kostel
sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích od architekta Kamila Hilberta. Ačkoli stavba není
postavena v čistém secesním slohu, jeho jednotlivé části a prvky jsou převzaty například z
románského či renesančního slohu, zůstává pravděpodobně nejznámějším
architektonickým příkladem tohoto období. Přitom o architektonické tvorbě stavitele
Kamila Hilberta ani o tomto jeho, jak se zdá klíčovém díle, neexistuje podrobnější studie.
Vzhledem k tomu je zajímavé, že ani kostel a ani samotný stavitel nebyli v minulosti
podrobněji zpracováni. Pramenů a literatury není k dispozici mnoho. Odborníci se
prozatím věnovali Hilbertovi pouze v souvislosti s památkovou péčí, o jejíž modernizaci se
sám v jejích počátcích významně zasloužil. Nicméně dokonce neexistuje ani jeho
podrobnější životopis; podrobněji se o Hilbertovi zmiňuje jen článek historika umění
Zdeňka Wirtha (1933) či magisterská práce obhájená na univerzitě v Mnichově a psaná
německy Petrou Vaňkovou. Stranou zájmu pak zůstávala i Hilbertova vlastní
architektonická tvorba, ať již z konce 19. století či prvních desetiletí 20. století.
Cílem této práce je seznámit čtenáře s osobností architekta Kamila Hilberta, a také s
jeho nejvýznamnější stavbou - kostelem sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích. Zaměřila
jsem se nejen na stručný výčet dat, ale snažila se začlenit život a tvorbu Hilberta i do
širších souvislostí. Zmínit jak společenskou, tak kulturní situaci, ve které se jeho dílo
utvářelo v tehdejším Rakousku-Uhersku. Také není možné nezmínit v té době nově se
formulující principy památkové péče v Čechách i v západní Evropě. Přitom jsem
především hledala odpovědi na tyto otázky: co mohlo být hlavním inspiračním zdrojem
návrhu kostela ve Štěchovicích a jaké slohové období, jaké architektonické principy či
předchozí projekty tuto stavbu mohly ovlivnit. Jestli vycházel při své původní tvorbě ze
zkušeností ve Vídni při studiu i v praxi, související s historismem, a nebo se inspiroval
novými přístupy v památkové péči, která i v českých zemích byla o něco později
inspirována vídeňskými pravidly. A do jaké míry na Hilberta působily tehdejší vlivy, které
se v prvním desetiletí dvacátého století počaly objevovat na stavbách moderních
architektů.
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II. Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích
1. Stručná historie a přehled bádání
1.1. Historie vzniku kostela a církevní poměry
Osada Štěchovice1 spadala ve druhé polovině 19. století pod svatokiliánskou
farnost. Kostel sv. Kiliána a tamní fara, které jsou v pramenech zmiňovány již v polovině
14. století, začínají však v 2. polovině 19. století postupně zaostávat ve svém rozvoji, což
vedlo ke snaze zřídit v dané oblasti další duchovní správu.2
Roku 1853 odkázal majitel usedlosti a obchodník s dřívím ve Štěchovicích Matěj
Rada částku 20.089 zlatých a 37 krejcarů na stavbu kostela, hřbitova a zřízení samostatné
duchovní správy.3 I když již v roce 1862 začali štěchovičtí občané svážet materiál na
stavbu nového kostela, složená částka nestačila k tomu, aby pokryla veškeré náklady. Proto
církevní úřady stavební povolení neudělily a shromážděný materiál občané později
rozebrali. Nový neúspěšný pokus o zahájení výstavby byl podniknut i v roce 1876. Ale až
o třináct let později byl teprve získán pozemek pro kostel, faru a hřbitov, jenž byl
zakoupen za 15.034 korun. Mezitím musel být r. 1885 nákladně opraven kostel sv. Kiliána.
Arcibiskup Bedřich Schwarzenberk však odmítl žádost o financování této rekonstrukce
z nadace Matěje Rady s tím, že si přeje vystavět nový kostel ve Štěchovicích.4 Nadační
jmění se od roku 1869 nalézalo ve správě Arcibiskupského úřadu v Praze a během let
vzrostlo tak, že koncem roku 1907 dosáhlo částky 253.849 korun a s konečnou platností
bylo rozhodnuto o stavbě nového kostela.5
Byl vybrán architekt Kamil Hilbert, který vypracoval projekt v osobitém stylu. Z
omezených pramenů, které jsou k dispozici není průběh soutěže zcela jasný. Mohu pouze
spekulovat, že jeho výběr byl mimo jiné ovlivněn i členstvím v Křesťanské akademii a tím,
že byl hlavním architektem chrámu sv. Víta. Přestože jeho architektonický návrh byl
1

Ve Štěchovicích sídlila paroplavební stanice, dva mlýny, pila, výroba dřevěných obručí, stavba lodí,
hrnčířství, rozvinutý byl obchod s dřívím. Kromě toho výletní místo v údolí Svatojánských proudů bylo
hojně navštěvované Pražany. Život obyvatel byl úzce spjat s řekou Vltavou, která jim zajišťovala obživu a
hlavně spojení s Prahou. Zlom v životě místních lidí nastal v roce 1865, kdy byla zahájena pravidelná lodní
doprava mezi Prahou a Štěchovicemi. Poklidné městečko se stalo výchozím bodem k výletům do
Svatojánských proudů, parníky přivážely stále více turistů, a tak prosperovalo především pohostinství. Ve 20.
letech začaly vyrůstat první chaty a od té doby jsou Štěchovice oblíbeným letoviskem, in:
http://www.stechovice.info/index2.htm, vyhledáno 1. 7. 2008.
2
J[…] SCHRÖFFEL: Historie farního společenství Štěchovice, Slapy, Svatý Kilián, 2004, 10, 11, in:
http://www.stechovice.info/pages/kostel.htm, vyhledáno 3. 4. 2008.
3
Antonín PODLAHA: Posvátná místa království českého I, Praha 1907, 215.
4
SCHRÖFFEL 2004 (pozn. 2) 11.
5
PODLAHA 1907 (pozn. 3) 216.
6

vzápětí podroben kritice, Hilbertovi se jej nakonec podařilo obhájit. Postavil se proti
tehdejší snaze vytvořit kostel pseudogotický, jak bývalo hlavně v předcházejícím století
zvykem. Již snahy a první pokusy některých architektů ke konci 19. století, kteří cítili
potřebu vyjádřit „nového ducha“ a odvážně snili o kostele „ze skla a oceli“6, narážely
většinou na odpor zcela zásadní. Přesvědčení, že chránit pravost víry znamená také pečlivě
zachovávat starou formu a vyvarovat se jakýchkoli novot, mělo, mimo dobového
estetického cítění, i příčiny zcela jiného charakteru. Pocit obklíčenosti církve nevěřící nebo
přinejmenším zcela indiferentní novodobou racionální a skeptickou společností, ztráta
dříve tak významného společenského postavení, odříznutí od vlivu na kulturu a školství, to
vše spolupůsobilo při vzniku duchovního gheta, ve kterém se většina církví skutečně ocitla
nebo se alespoň cítila být uzavřena. Snad jen na tomto pozadí lze pochopit kategorické
stanovisko kolínského preláta z roku 1912. Kardinál Antonius Fischer ve svých
„Richtlinien“ ke stavbě kostelů prohlašuje „Je pravidlem stavět nové kostely jen
v románském, gotickém nebo tzv. přechodném stylu… V poslední době se někteří stavitelé
snaží zvolit novější styly nebo vlastní zcela moderní stavební způsoby. V budoucnu k tomu
nebude - pokud by nenastaly zcela zvláštní poměry – udělováno žádné povolení“.7
Jak bylo uvedeno výše, v období historismu druhé poloviny 19. století byla
doporučeným stylem pro sakrální architekturu gotika či románský sloh. Výjimečně se
objevovaly i stavby neorenesanční. Situace se nezměnila ani na přelomu 19. a 20. století,
kdy se v architektuře začala prosazovat secese. Nový dekor se objevuje na veřejných
stavbách, rodinných domech, pomnících a hrobkách, dokonce i na mostních konstrukcích a
v interiérech, ale jedno téma bylo téměř tabu, a to sakrální architektura. Pro tento typ
staveb se zdála secesní dekorace méně důstojná. Neakceptovatelná byla nejen pro
katolickou církev, ale i pro evangelíky, kteří v té době stavěli jednoduché cihlové kostely
v gotickém stylu. Přesto se objevilo několik výjimek8. Sakrálních objektů, které je možno
označit za secesní, vzniklo nemnoho.9 Pravděpodobně nejznámějším z nich je pravě kostel
sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích. Jehož vlastní výstavba začala na jaře roku 1911.
Během dostavby však vypukla první světová válka a vysvěcení kostela muselo být
stanoveno až na 23. října 1915. Celý akt svěcení je rozsáhle dokumentován v Pamětní
6

Jako Friedrich Neumann v r. 1899.
Karel RECHLÍK: Staré symboly a moderní kostely, in: Bulletin Moravské galerie v Brně 58/59,
2002/2003, 333.
8
Jsou to např. starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou, 1902. Kostel v Duchcově,
1902. Kostel sv. Anny v Praze-Žižkově, 1910–12. Dále kostel sv. Václava v Praze-Bohnicích, 1905–07.
9
Obvyklejší bylo uplatnění secesního dekorativního prvku v interiéru staršího kostela nebo nové stavby ve
stylu historismu, vitráže, obrazu nebo mozaiky, plastiky apod. Tak najdeme např. i v chrámu sv. Víta na
Pražském hradě secesní vitráž, Bílkův krucifix nebo kuriózní sochařskou výzdobu Vojtěcha Suchardy,
inspirovanou ovšem pitoreskní gotickou plastikou, in: Zdeněk LUKEŠ: Secesní kostely v Čechách, in:
Architekt 6, 2003, 58.
7
7

knize kostela a fary ve Štěchovicích10. Peníze z daru Matěje Rady vystačily mimo výzdobu
kostela i na stavbu fary, příjezdovou komunikaci a hřbitov11. 24. února 1917 byly na
štěchovický hřbitov od sv. Kiliána slavnostně přeneseny ostatky Matěje Rady. Později
roku 1929 byly zavěšeny nové zvony.12

10

Světícím arcibiskupem byl Leo kardinál Skrbenský.
Hřbitov byl posvěcen 20. října 1916. Součástí nové farnosti se kromě Štěchovic staly obce Brunšov,
Hradišťko, Třebsín a Masečín.
11

12

SCHRÖFFEL 2004 (pozn. 2) 12, 13.
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1.2. Stručný přehled historiografického bádání

Literatury, vztahující se k tématu kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích, je
velice málo. U většiny zdrojů lze nalézt pouze několik nepříliš významných informací.
První zmínky se objevují v roce 1907, kdy vychází první díl knihy biskupa Antonína
Podlahy s názvem Posvátná místa království českého13. Kniha vznikla v době, kdy budoucí
architekt kostela, Kamil Hilbert vypracovává první návrhy. Proto je tato část věnována
pouze „dramatickým“ událostem, které vyústily v samotné rozhodnutí o výstavbě
Štěchovického kostela.
O dva roky později nalezneme v Ottově naučném slovníku14 zmínku o návrhu
kostela ve Štěchovicích v samostatném hesle, které je věnováno architektu Hilbertovi.
Další zmínka o této stavbě pochází až z roku 1922. Autoři knihy Česká architektura 1800–
192015, Zdeněk Wirth a Antonín Matějček, kladou vznik novostavby již do roku 1906, což
je velmi nepravděpodobné. O výstavbě kostela bylo totiž s konečnou platností rozhodnuto
teprve v roce 1907. V další literatuře se uvádí rok zadání projektu taktéž až 1907. Odlišné
stanovisko zaujímá Šárka Koukalová v knize 100 staveb–moderní architektura
středočeského kraje16, kde uvádí, že projekt byl zadán architektu Kamilu Hilbertovi již
v roce 1905. Faktem zůstává, že o samotné výstavbě kostela se uvažovalo již od roku 1853,
a je tedy možné, že rok 1907 byl jen formálním datem a o architektovi bylo rozhodnuto již
dříve, tedy roku 1905. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že v roce 1906 samotný kostel
ještě nemohl stát.
Roku 1924 najdeme zmínku o Štěchovickém kostele v německém
encyklopedickém slovníku17. Ve Štencově Umění vychází roku 1929 článek od Zdeňka
Wirtha, vážící se k šedesátým narozeninám Kamila Hilberta. Wirth zde Hilbertovu stavbu
kostela hodnotí jako jeho nejvýznačnější dílo. Na stavbě oceňuje především, že architekt
přesně spojil tradiční charakter architektury se současným. Má nejspíš na mysli vnější a
vnitřní uspořádání stavby, užití bazilikálního trojlodí, ornamentů se současným použitím
nových stavebních materiálů a forem. O čtyři roky později píše Wirth18 o Hilbertovi článek

13

PODLAHA 1907 (pozn. 3) 216.
Antonín CECHNER: Hilbert, in: Ottův slovník naučný XVIII, Praha 1909, 568.
15
Zdeněk WIRTH / Antonín MATĚJČEK: Česká architektura 1800-1920, Praha 1922, 34, 62, 68–9, 82.
16
Šárka KOUKALOVÁ: Kamil Hilbert. Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích 1905–1913, in:
Ester HAVLOVÁ / Jiří JUNEK / Šárka KOUKALOVÁ / Zdeněk LUKEŠ: 100 staveb. Moderní architektura
středočeského kraje, Praha 2006, 62.
17
Jaromír PEČÍRKA: Hilbert, in: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur
Gegenwart XVII, Ulrich THIEME / Felix BECKER (ed.), Leipzig 1924, 67–8.
18
Zdeněk WIRTH: Kamil Hilbert, in: Časopis Společnosti přátel starožitností československých XLI, 1933,
97–102.
9
14

znovu, ovšem tentokrát jako architektův nekrolog19. Na rozdíl od práce, kde byl jeho
spoluautorem Matějček, nyní uvádí rok 1907, ovšem bez bližšího udání zda se jedná o rok
vytvoření projektu či zahájení stavby, stejně tak neuvádí další podrobnosti týkající se
například data dokončení. Zdeněk Wirth se ze všech badatelů věnoval Hilbertovi nejvíce.
Svoji roli nepochybně sehrálo i jejich blízké přátelství. Další z článků je z roku 1943–44
publikovaný opět ve Štencově umění20. Tentokrát autor uvádí termín zahájení stavby již v
rozmezí let 1911 až 1912. Stavbu hodnotí opět jako Hilbertovo nejlepším původní dílo,
v němž se mu „podařilo spojit formy pozdní gotiky, renesance a baroka s požadavky ritu i
současného života“21. Teprve po dvaceti šesti letech se v publikaci Moderní architektura
v Československu22 objevuje v souvislosti s českou secesní architekturou další zmínka o
kostele, sdělující pouze, že pochází z let 1907–11 a publikována byla také jeho fotografie.
O tři roky později, tedy v roce 1973, nalezneme zmínky o kostele sv. Jana hned ve dvou
tištěných podobách. První v článku Evy Fantové při příležitosti čtyřicátého výročí úmrtí
Kamila Hilberta23. Druhou v knize Bedřicha Slavíka o Vojtěchovi Suchardovi24. Fantová ve
svém článku zařazuje stavbu do slohu období secese a upozorňuje na to, že Hilbert své
návrhy několikrát obměňoval. Slavík se o kostele zmiňuje pouze v souvislosti se
Suchardou, který celou stavbu sochařsky „dozdobil“, tzn. věnuje se popisu jednotlivých
prvků sochařem vytvořených.
Další historičkou umění zmiňující se o štěchovickém kostele je Marie Benešová,
které v letech 197525 a 198426 vychází článek a později kniha, věnovaná historii české
architektury 18. až 20. století27. V obou textech uvádí stejnou krátkou informaci, nejspíše
převzatou od Wirtha, tedy, že návrh na kostel řadí mezi léta 1907–9 a přidává, že je jedním
z pozoruhodných děl K. Hilberta.
V roce 1978 vychází katalog u příležitosti výstavy Vojtěcha Suchardy od J. A.

19

Architekt Kamil Hilbert zemřel v Praze dne 25. června 1933.
Zdeněk WIRTH: Kamil Hilbert, in: Umění XV, 1943–44, 246.
21
Ibidem.
22
Oldřich DOSTÁL / Josef PECHAR / Vítězslav PROCHÁZKA: Moderní architektura v Československu,
Praha 1970.
23
Eva FANTOVÁ: Architekt Kamil Hilbert, in: Československý architekt IXX, 1973, 4.
24
Bedřich SLAVÍK: U Suchardů. Příspěvek k poznání doby, rodu, životu a díla Vojty Suchardy, Hradec
Králové 1973, 124.
25
Marie BENEŠOVÁ: Secese v Čechách, in: Architektura ČSR 34, 1975, 70.
26
Marie BENEŠOVÁ: Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Praha 1984, 243.
27
Kniha se zabývá historií české architektury od období konce 18. století a celého 19. století, kdy probíhal
především vývoj historizujících slohů až k moderní architektuře 20. století. Při pokusu o interpretaci tohoto
složitého období, je zde přihlíženo i k myšlenkovým proudům reprezentovaným filozofickými směry, které
při líčení vývoje z konce 18. a v 19. a 20. století jsou významné pro vysvětlení dobových názorů na
architekturu.
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Novotného28, ve kterém jsou podrobně popsána všechna sochařská díla tohoto kostela
vytvořená Suchardou. Celkově však autor textu stavbu kostela kritizuje a Hilbertovi
vytýká, že výsledná stavba není celkově zvládnutá. Je zde odcitován i samotný Suchardův
postoj k tomuto dílu „Schází tomu pořádek, … je v tom dost zmatku!“29.
Historik umění Emanuel Poche v roce 1980 zařadil do třetího dílu Umělecké
památky Čech30 odstavec věnovaný obci Štěchovice, respektive kostelu sv. Jana
Nepomuckého. Uvádí, že stavba byla provedena v letech 1911–14 podle starších plánů
z let 1907–8. Stručně popsána je celková dispozice, vnější i vnitřní výzdoba a vybraná
jména umělců, kteří se na výzdobě podíleli.
Dále je třeba zmínit Nový slovník československých výtvarných umělců31, který
v roce 1993 nově uspořádal Prokop Toman. Je to již čtvrté nezměněné vydání. Autor se
zde nejspíše opírá o text Z. Wirtha, když kostel z let 1911–12 (plány 1907–08) řadí mezi
Hilbertovy nejvýznačnější původní stavby - kde vhodně spojil románské a gotické prvky
v jednotný styl moderní sakrální architektury.
Z novější literatury je třeba uvést Novou encyklopedii českého výtvarného umění32.
Zde uvedené rozmezí let 1907 až 1908 je nejspíše pokus o další dataci vzniku návrhu,
přestože to v hesle není uvedeno. (Autorka T. Petrasová uvádí, že pod vlivem dobového
zájmu o raně křesťanské umění přešel Hilbert k využívání kontrastů barev a materiálů, jenž
uplatnil právě na štěchovickém kostele). Secesním kostelům v Čechách se věnuje i článek
historika architektury Zdeňka Lukeše33 z roku 2003. Autor uvádí, že štěchovický kostel je
spíše koláží prvků převzatých ze středověké architektury se secesními motivy, nikoli čistě
secesní stavbou. Lukeš samotnou realizaci řadí mezi léta 1910 až 1912. Uvádí stručný
popis stavební dispozice a zmiňuje se o užití pohledového betonu kleneb i sloupů. Stručně
popsána je i přiléhající fara. O rok později (2004) vychází další, v pořadí již třetí,
encyklopedie34. Autoři hesla tentokrát jasně uvádějí, že podle Z. Wirtha je kostel
nejvýznamnější Hilbertova původní stavba. Plány kostela pocházejí opět z let 1907–08,
zatímco samotná stavba proběhla v letech 1911–12 a je spíše secesní než historizující
stavbou. O rok později se kostelem sv. Jana Nepomuckého zabývá souhrnná magisterská
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J[…] A[…] NOVOTNÝ: Vojta Sucharda. Český sochař, Praha 1978.
Ibidem 7.
30
Emanuel POCHE (a kol.): Umělecké památky Čech III, Praha 1980, 505–6.
31
Hilbert, in: Nový slovník československých výtvarných umělců I, Prokop TOMAN (ed.), Praha 19934,
333.
32
Taťána PETRASOVÁ: Kamil Hilbert, in: Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Anděla
HOROVÁ (ed.), Praha 1995, 259.
33
LUKEŠ 2003 (pozn. 9) 58–60.
34
Pavel VLČEK / Jiří HILMERA: Hilbert, in: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků
v Čechách, Pavel VLČEK (ed.) 2004, 234–5.
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práce. Její autorka Petra Vaňková35 ji napsala německy v rámci studia na Institutu pro
dějiny umění na Ludwig-Maximilians Universität v Mnichově, SRN. Práce byla obhájena
v roce 2005. Poslední informace o kostele je z roku 2006 v knize 100 staveb–moderní
architektura středočeského kraje36, o které je drobnější zmínka již výše. Stavba kostela je
v uvedeném textu popsána podrobněji než v jiných článcích, heslech či statích. Je zde
zmíněna jak stavební firma, která celou stavbu prováděla, tak i přesné datum vysvěcení
kostela, popsána část vnější a vnitřní výzdoby či zmíněna fara se hřbitovem, ohradní zdí i
geometricky rozvrženou výsadbou stromů. Mohlo by se zdát, že části textu jsou
inspirovány prací, která se nachází na stránkách štěchovické farnosti, a která je poměrně
podrobně věnována celkovému popisu kostela a k němu přiléhajících částí.
Závěrem je možné konstatovat, že v celém historiografickém bádání jsou patrné
dva odlišné postoje. Názor Z. Wirtha, který považuje stavbu kostela sv. Jana
Nepomuckého ve Štěchovicích za nejzdařilejší Hilbertovu stavbu. Na tento názor se
odvolává, a dá se tedy předpokládat, že s ním i souhlasí většina autorů článků a publikací
věnovaných Hilbertovi. V přímém rozporu s tímto postojem je pak stanovisko J. A.
Novotného, který stavbu kritizuje a považuje ji za nedostatečně zvládnutou. Kritiku
zaměřuje především na nesourodé propojení dílčích prvků, a to jak výzdoby, tak i
architektonického pojetí stavby.
Dalším sporným bodem je také přesné datování vzniku kostela. Někteří autoři uvádí
rok 1907, většina se však přiklání k rozmezí let 1909 až 1913. Přitom je třeba zdůraznit, že
se vlastně často zaměňuje vznik architektonického návrhu s vlastním zahájením výstavby.
Faktem ovšem zůstává, že o samotné výstavbě kostela se uvažovalo již od roku 185337.

35

Petra VAŇKOVÁ: Kamil Hilbert. Die Kirche des heiligen Johann Nepomuk in Štěchovic (Böhmen)
(diplomová práce na Ludwig-Maximilians Universität v Mnichově), München 2005. Práci napsala pod
vedením prof. Dr. Franka Büttnera.
36
KOUKALOVÁ 2006 (pozn. 16) 62.
37
PODLAHA 1907 (pozn. 3) 215.
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2. Osobnost Kamila Hilberta
Kamil Hilbert - český architekt přelomu 19. a 20. století, je znám především jako
poslední projektant svatovítského chrámu. Jeho tvůrčí činnost byla zaměřena především na
obnovy památek, ale občas se věnoval i vlastní architektonické tvorbě. Narodil se 12.
února 1869 v Lounech ve významné měšťanské rodině, jeho otec právník Petr Hilbert byl
advokátem, veřejným činitelem a také starostou Loun. Hilbertova matka Karolina byla
malířkou a mladší bratr Jaroslav (1871–1936) známým spisovatelem.
Po maturitě 188638 Hilbert pod vedením architekta Rudolfa Koukoly39 vykonává
praxi doma při stavbě radnice v Lounech. Koukola v tomto roce získal stavitelskou koncesi
a stavba radnice v Lounech byla jeho vůbec prvním samostatným projektem. Hilbert tedy
nastupuje na praxi u začínajícího architekta, který pravděpodobně neměl o moc víc
zkušeností než on sám. Je ale možné, že tato informace není relevantní. V literatuře se o
této okolnosti zmiňuje pouze Wirth40.
O necelý rok později odjíždí Hilbert pracovat do ateliéru Maxe Fleischera41 ve
Vídni, který byl žákem a spolupracovníkem stavitele svatoštěpánského dómu Friedricha
Schmidta. Společně s ním se podílí na projektech sedmi synagog, dále na přestavbě
moravského hradu Tovačova, na návrhu židovského sirotčince ve Vídni, na dvou
činžovních domech a dvou mauzoleích pro vídeňský ústřední hřbitov.42 Už jen výčet těchto
staveb napovídá, že Fleischer se jako tvůrce ubíral spíše ověřenými, vyzkoušenými
cestami. Což pak po jistou dobu praktikoval při své architektonické činnosti i Hilbert.
V té době bylo celkem obvyklé, že mladí lidé, a tím spíš budoucí architekti, jezdili
studovat do Vídně, jako do politického, společenského a kulturního centra monarchie.
Studovali tam Josef Zítek, Josef Schulz, později i Jan Kotěra. Hilbert navíc pocházel
38

Nejprve absolvoval v Praze nižší reálku a v roce 1883 nastoupil do 2. ročníku Německé vyšší průmyslové
školy v Plzni, in: WIRTH 1933 (pozn. 18) 98.
39
Rudolf Koukola (1859–1911) od roku 1886 pracuje na své patrně vůbec první realizaci radnice v Lounech,
kterou provádí podle projektu S. Hellera. Později postavil celou řadu novorenesančních vil v Bubenči. Mezi
lety 1901 až 1902 postavil podle projektu J. Kouly jeho dům čp. 1073/I v dnešní Pařížské ulici a sám pak
v sousedství navrhl a postavil nájemní dům čp. 1074/I, in: Pavel VLČEK / Jiří HILMERA: Koukola, in:
Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Pavel VLČEK (ed.), Praha 2004, 328.
40
WIRTH 1933 (pozn. 18) 98.
41
Max Fleischer (1841–1905) byl dvorním architektem Davida rytíře Gutmanna, pro něhož prováděl
rozsáhlou přestavbu tovačovského zámku. Projektoval stavbu nového novorenesančního křídla a hlavní
zámecké věži vrátil její původní renesanční podobu. Přesto proslul zejména jako architekt synagog a hrobek
na židovských hřbitovech. Ve svých návrzích často užívá novogotický styl s použitím neomítnutých cihel,
kde je patrná jeho inspirace tvorbou F. Schmidta, jeho profesora na akademii. Často se objevuje i
novorománský sloh s použitím maurských prvků. Fleischer byl zakladatelem a správcem Gesellschaft für
Sammlungen und Conservierung von Kunst, in: http://www.rmm.cz/Regiom/2005/max.pdf, vyhledáno 31. 3.
2008.
42
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z významné, bohaté rodiny, takže se mohl nejdříve připravit ke studiu přímo v praxi a
seznámit se s tehdejšími stavebními přístupy na výše zmíněných budovách.
Vídeň byla v té době městem, které procházelo velkým ekonomickým i sociálním
vzestupem, což nepochybně mělo na Hilberta silný vliv. Z nesourodého velkoměsta se
měnila v moderní imperiální hlavní město říše, v jejíž reprezentativní architektuře
neotřesitelným způsobem dominoval sloh odvozený z antického Řecka a Říma. Klasickým
příkladem je např. budova vídeňského parlamentu. Původně silný zájem o antiku však
začal klesat koncem 19. století. Vliv na to měla zejména změna politických zájmů do
Zaalpí a na Balkán a tedy i k Byzanci (například u Josefa Strzygowského43) a také celkově
silnějším pronikáním anglosaské architektury na kontinent (novogotika). Ještě kolem roku
1868 se ve střední Evropě přijímala novogotika s nejistotou44, neboť téma univerzálního
architektonického jazyka se více či méně vztahovalo na italskou renesanci anebo na slohy
od ní odvozené, například na klasicismus. V každém případě šlo ale o kulturní zdroje
nacházející se mimo německy hovořící oblast. I proto v Rakousku-Uhersku nikdy nevznikl
vlastní národní sloh, což v mnohonárodnostním státě není koneckonců nic divného. Vznikl
zde spíše jakýsi univerzální erární sloh uplatňovaný na veřejných budovách státní správy.
Fenomén - který pokračovatelé zakladatelské generace moderní architektury, zhruba první
vlna žáků Otto Wagnera v devadesátých letech, posměšně nazvali „karnevalem stylů“,
představuje dnes zajímavý příklad koexistence rozdílných kultur, vrstev, skupin, jazyků a
politických postojů.45
Roku 1857 na prostoru zrušených městských hradeb, mezi starým městem a
předměstími, začala vznikat široká okružní třída lemovaná okázalými budovami. Všechny
stavby postavené v nejrůznějších pseudostylech včetně Nového hradu, parlamentu, divadla,
univerzity, museí či Votivního kostela, uspořádali architekti, jako August Siccard von
Sickardsburg, Gottfried Semper, Friedrich Schmidt, Theophil Hansen a další, jenom ve
vztahu k centrální promenádě bez viditelnějšího urbanistického záměru. Vnitřní město tím
přesto získalo uzavřenou a pravidelnější formu.46 Když mladý Hilbert přichází do Vídně,
významnou roli tam nepochybně sehrával architekt Friedrich Schmidt, který byl jak
43

J. Strzygowski (1862–1941) byl vedoucím I. uměleckohistorického institutu ve Vídni. Jeho základní tezí
je, že dějiny umění neprobíhaly kontinuitně v antickém prostředí, ale že na ně mělo podstatný vliv umění
nomádů a barbarských národů z Asie. Nechal se jím inspirovat např. i O. Wagner ve svém návrhu kostela ve
Steinhofu, kde se inspiroval převážně byzanckými vlivy .
44
Gottfried Semper, jenž byl členem komise posuzující návrhy na vídeňskou radnici, prohlásil o
novogotickém projektu Friedricha von Schmidta, že by musel popřít veškeré své dosavadní dílo, kdyby mu
dal svůj hlas (nicméně nakonec byl tento projekt stejně realizován), in: Eve BLAU / Monika PLATZER
(ed.): Zrození metropole. Moderní architektura a město ve střední Evropě 1890–1937 (kat. výst.), Praha
1999, 24.
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Ibidem 24, 25, 27.
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Milan HLAVAČKA (a kol.): Dějiny Rakouska, Praha 2002, 448–9.
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učitelem Hilbertova zaměstnavatele Maxe Fleischera, tak i jeho pozdějšího profesora na
akademii Victora Luntze47. Schmidt48 úspěšně zavedl v rakouské sakrální architektuře
novogotický styl s užitím neomítnutých cihel a rovněž používání novogotiky v profánní
architektuře (např. Vídeňská radnice, 1883). Odmítal pedantské užívání historizujících
architektonických nebo dekorativních principů a podporoval vzájemnou kombinaci a
propojení různých stylů a prvků. Opakovaně kombinoval architektonickou práci zahrnující
výstavbu luxusních domů, paláců apod. s uplatňováním restaurátorské práce a ochrany
památek. Od roku 1845 pracoval i na obnově katedrály v Kolíně nad Rýnem. Později se
stal v Miláně profesorem architektury a zahájil zde i restaurátorské práce na katedrále sv.
Ambrože. Roku 1862 se stal profesorem na Akademii výtvarných umění ve Vídni a poté i
architektem Svatoštěpánského dómu ve Vídni.49
A co bylo pro Hilberta zvláště inspirující, že se už právě od něho, respektive zejména od
jeho výše uvedených žáků, s kterými byl bezprostředně v kontaktu, ale i během svého
studia na Akademii v letech 1892–1894, začíná hlouběji zajímat také o obnovu památek50,
což pak významně ovlivnilo celý jeho další profesní život. Právě jeho architektonický
přínos v oblasti památkové péče je možné posuzovat jako to nejvýznamnější co vytvořil.
Svůj pobyt ve Vídni končí Hilbert v roce 1895, kdy se vrátil do Prahy. Teprve o
dva roky později uskutečnila skupina mladých umělců tzv. secesi z Vídeňského
uměleckého společenství. Hilbert ale již neměl šanci se s jejich programem více seznámit a
natož pak ztotožnit. Zůstává totiž otázkou, zda by takovou šanci vůbec využil. Neboť v té
době se stále ještě zabýval historismem. Tento svůj konzervativní postoj Hilbert později
opouští, a svou tvorbu přece jen vystaví vlivu nového uměleckého směru - secesi. V tomto
duchu už např. navrhuje Dům na Masarykově nábřeží č.p. 26. Později se však částečně
vrací a pokouší se jednotlivé slohy kombinovat a vytváří tak až eklektický styl, což je
právě patrno hlavně na kostele ve Štěchovicích.
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Victor Luntz (1840–1903), větší část jeho činnosti se zabývala buď církevními stavbami nebo
restaurátorskými pracemi. Jeho nejznámější prací je monumentální Kaiserjubiläumskirche (1898–1913;
dokončena A. Kirsteinem) na Mexickém náměstí ve Vídni, k němuž jej inspirovaly majestátní katedrály
v německé rýnské oblasti, in: http://aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou.encyclop.l/l970000.htm, vyhledáno 31. 3.
2008.
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Susanne KRONBICHLER-SKACHA: Schmidt, in: The Dictionary of Art 28, Jane TURNER (ed.), New
York 1996, 121.
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Nevyjasněný je proto i Hilbertův „vztah“ k architektu Otto Wagnerovi51, u něhož tehdy
studovala řada českých žáků, se kterými se jistě stýkal i Hilbert. Wagner byl silnou
osobností, která ke své architektuře strhávala velkou pozornost a své okolí značně
poznamenala. Jeho čeští žáci jsou toho zřejmým důkazem - Jan Kotěra52, Antonín Engel,
František Roith a Bohumil Hypšman, nejznámější čeští Wagnerovi žáci patřili sice ke
stejné generaci jako Hilbert, ale na rozdíl od něho „ prodělali vývoj a přerod svého učitele
od používání historického tvarosloví k naturalismu a ve smyslu jeho učení "k moderní
architektuře", v níž odděluje utváření prostoru pomocí konstrukce od výzdoby – poezie a
požaduje architekturu co nejpohodlnější a nejčistší“53. S pracemi O. Wagnera,
realizovanými před rokem 1895, tedy v době než se Wagner stal profesorem na vídeňské
Akademii, se nejspíš Hilbert seznámil při svém studiu ve Vídni. Wagnerovy stavby z doby
jeho zrání vycházely z principů klasické tradice, ale nebyly konzervativní. Neorenesanční
plášť uzavíral bezchybně fungující stavbu, jejíž kostru nezřídka tvořily železné konstrukce.
Plně se zde projevuje architektova schopnost spojit promyšlené řešení s velkorysou
výtvarnou vizí.54 Wagnerův spis Moderní architektura, jenž byl vydán roku 1895, Hilbert
znal. Zůstává ale otázkou, zda s Wagnerovými názory souhlasil, zda se některými i řídil.
Ústřední myšlenkou Wagnerova programu byla zásada, že „jediným východištěm naší
umělecké tvorby může býti jedině moderní život“. Zatímco jeho předchůdci nové obsahy
moderního života oznamovali prostřednictvím ustálených forem historické architektury,
Wagner se proti takovým metodám ostře postavil. Tvrdil, že úkolem architekta není
imitovat staré předlohy, nýbrž studovat potřeby moderního člověka.55 Hilbert jistě to vše
vnímal, ale svým založením byl více architekt-památkář a propracovával se tedy k novému
uměleckému cítění mnohem komplikovaněji a se značným zpožděním. Svědčí o tom fakt,
že zatímco Wagner se už kolem roku 1910 odklonil od secese a přijal bezozdobnou
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Otto Wagner (13. 7. 1841–12. 4. 1918). Zpočátku své kariéry navrhoval hlavně četné historizující nájemní
domy. Roku 1894 byl jmenován profesorem vídeňské Akademie a jeho první významnější prací byl návrh na
stanice vídeňské městské dráhy ve stylu secese. V letech 1898–99 navrhl nájemní domy na ulici Wienzeile,
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modernu, Hilbert přijímá modernu až o deset let později, kolem roku 1920, kdy byl již
ovlivněn spíše domácími poměry. Většina tehdejších českých architektů totiž byla přímými
žáky O. Wagnera či u těchto žáků sama vystudovala. Dá se říci, že existoval určitý „kruh“,
v jehož středu Wagner, jako zakladatel moderní architektury, stál. Hilbert do tohoto
,,kruhu“ přímo nepatří, ale byl jím ovlivňován, přestože vlastní Hilbertova tvorba byla v té
době spojena převážně s historismem, což jistě bylo podmíněné i atmosférou a prostředím,
ve kterém ve Vídni studoval. Později, když přejímá nový umělecký názor - secesi, si jej
upravuje a přizpůsobuje svému osobitému vkusu a vytváří tak svým způsobem eklektický,
v Čechách ojedinělý styl, který se pak pro něj stává typickým u většiny realizací po roce
1900. Z. Lukeš například Hilbertovu realizaci fary štěchovického kostela přirovnává ke
kotěrovsky pojaté bezozdobné budově, kde na detailech hlavic sloupů portiku lze nalézt
prvky odvozené z pozdní gotiky, ale svým pojetím až kubistické.56
R. Švácha se ve své knize Od moderny k funkcionalismu zmiňuje o Hilbertově domě na
Masarykově nábřeží, nedochází však k jasnému závěru. „Na otázku, zda naturalisticky
ztvárněné větve nad vchodem do Hilbertova domu jsou převzaty z vladislavské gotiky,
která takové naturalismy opravdu užívala, anebo odněkud z Olbrichovy nebo Wagnerovy
moderny, by asi jednoznačně neodpověděl ani jejich návrhář“57, píše.
Jak již bylo řečeno výše, Hilbertových původních staveb po r. 1900 není mnoho58.
Po stavbě kostela ve Štěchovicích se věnuje až do roku 1921 restaurátorským pracím a
obnovám historických staveb. Později se opět vrací k vlastní architektonické tvorbě,
tentokrát ve stylu moderny či pozdní moderny. Například to jsou Dům Živnostenské banky
v Moravské Ostravě (1921), dva činžovní domy v Podskalské ulici v Praze II (1921-22),
z r. 1922 vila ředitele A. Tilla v Praze-Bubenči a vnitřek vlastní Hilbertovy vily
v Babylonu. Poslední Hilbertovou realizací je dům Živnostenské banky v Olomouci
(1925).
Když se Hilbert roku 1895 vrátil z Vídně do Prahy, složil zkoušky stavitelského
mistra a odešel zpět do rodného města Loun, kde mu byla udělena koncese k provozování
činnosti.59 Ale už v roce 1896 získal stavitelskou koncesi též na Královských Vinohradech
a později oznámením magistrátu ze dne 7. května 1900 se stává stavitelem na Hradčanech.
V té době byl již vedoucím stavitelem chrámu sv. Víta. Tuto výjimečnou příležitost
56

LUKEŠ 2003 (pozn. 9) 59.
Rostislav ŠVÁCHA: Od moderny k funkcionalismu. Proměny pražské architektury první poloviny 20.
století, Praha 1994, 45.
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Jedná se o vilu Dr. Fanty v Dobřichovicích, 1903. Nájemní dům na Masarykově nábř. v Praze, 1904–5.
Průčelí domu Treybalových v Plzni, 1906. Průčelí domu Bezděkova v Plzni, 1907. Kostel ve Štěchovicích a
kostelík pro Křesťanskou Akademii, 1908.
59
Eva FANTOVÁ: Kamil Hilbert. Průkopník památkové péče první čtvrtiny 20, století, in: Zprávy
památkové péče LVI, 1996, 62.
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obdržel po zesnulém architektu Josefu Mockerovi v roce 1899 a setrval v ní až do své
smrti.60 Úkol, před kterým se Hilbert ocitl, neznamenal jen vlastní dostavbu chrámu, ale i
rozsáhlý stavebněhistorický a archeologický průzkum, což se úzce vázalo na nové principy
památkové péče, která právě v této době procházela významnými změnami.
Došlo přitom k ostrému odklonu od dřívějších metod a způsobů zásahů do stavebních
památek. Tyto nové teoretické zásady byly formulovány ve Vídni a v českých zemích byly
zprvu přijaty s obtížemi.61
Od počátku 19. století byla ochrana památek záležitostí nejenom architektů, ale i
romantiků. I díky tomu se kladl hlavní důraz na stavební památku jako příklad historického
dokumentu doby svého vzniku. Jedním z prvních významných „památkářů“ byl německý
architekt Karl Friedrich von Schinkel (1781-1841). Ve Francii byl jmenován generálním
inspektorem památkové ochrany spisovatel Prosper Mérimée (od roku 1837) a později
v oblasti restaurátorství významně působil architekt Eugéne-Emanuel Viollet-le-Duc62.
Většina Evropy v té době horovala pro středověk, a proto byl téměř veškerý zájem
památkářů-architektů věnován středověkým stavbám. Protože však jejich středověká
dokumentární hodnota byla redukována různými destrukcemi, degradací materiálu a
zejména pozdějšími přestavbami (ponejvíce barokními), bylo třeba středověké stavby
„očistit“ od pozdějších úprav, oprav a dostaveb a doplnit je v původním stylu. Základním
principem puristické památkové péče bylo zvýšení hodnoty historického dokumentu, a to s
důrazem na dobu vzniku.63
Roku 1873 se konal ve Vídni první mezinárodní uměleckohistorický kongres. Vedle
vídeňských historiků umění se kongresu zúčastnili především učitelé na polytechnikách,
ředitelé museí, památkáři, sběratelé a nakladatelé. Jedním z hlavních témat kongresu bylo
konzervování a restaurování uměleckých děl. Bylo jasně řečeno, že je třeba zásadně
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VLČEK 2004 (pozn. 34) 234;
O jmenování stavitele chrámu se hlasovalo na schůzi Jednoty pro dostavění hl. chrámu sv. Víta, jejímž
předsedou byl tehdy J. Zítek a dalšími členy J. Schulz, J. V. Myslbek, M. Pirner, Z. Schubert a F. Ženíšek.
Hilbert byl na této výroční schůzi jmenován stavitelem chrámu většinou pěti hlasů po předcházejícím
zamítnutí konkursu s více kandidáty. K jeho jmenování dopomohl Zítek a do značné míry vídeňský prof.
Luntz, který předložil doporučení k této funkci, in: FANTOVÁ 1979 (pozn. 50) 74.
61
FANTOVÁ 1973 (pozn. 23) 4.
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Jiří KROUPA: Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I, Brno 1996, 135, 136;
E. Viollet-le-Duc (1814-1879) vysvětlil svůj pohled na restaurování ve svém rozsáhlém slovníku
Dictionnaire raisonné de l’architecture française de Xie au XVIe siécle z r. 1866. Jako hlavní podmínku při
restaurování uvedl výlučné používání nejlepších materiálů a prostředků, jež umožní restaurované památce
v budoucnosti přežít ještě delší čas než představuje její dosavadní existence. Jestliže poškození památky
pramenilo z použití méně kvalitního materiálu, radil jej nahradit kvalitnějším, konkrétně měl na mysli kámen.
Dále požadoval po architektovi pověřeném restaurováním památek, aby také „znal jejich strukturu, anatomii
a temperament, protože především je třeba, aby jim prodloužil život“, apod. Mj. byl Viollet-le-Duc prvním
zpracovatelem stavebně-historických průzkumů v té podobě, která se dnes v Evropě užívá, in: Petr
KROUPA: Základní principy památkové péče?, in: Zprávy památkové péče LXI, 2001, 301, 302.
63
Ibidem 301.
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skončit s praxí, kdy ve vedení památkového konzervátorství jsou pouze architekti.
Památková péče má ochraňovat umělecká díla, a tak nemá být přenechávána jen
architektům, ale především historikům umění. Restaurování musí respektovat umělecké
dílo a jeho originální stav.
Přesto se však uměleckohistorický přístup prosazoval do památkové péče jen pozvolna.64
Teprve až roku 1905 podrobil puristické pojetí nekompromisní kritice Alois Riegel65.
Pro Riegla měla všechna slohová období ve vývojovém proudu umění stejnou hodnotu,
a proto i ztráta nejmenšího produktu minulosti se stávala nenahraditelnou.
Roku 1902 se představenstvo Centrální komise66 rozhodlo navrhnout plán na reorganizaci
veřejné památkové péče v Rakousku. Výsledkem byl návrh památkového zákona a
samostatně publikovaná Rieglova teoretická práce Moderní kult památek, jeho podstata a
vznik 190367. Riegel analyzoval dosavadní praktiky památkové péče a pojmenoval
kategorie hodnot obsažené ve stavebních památkách. Definoval historickou hodnotu,
uměleckou hodnotu, hodnotu stáří, hodnotu užitnou a hodnotu novosti. Pro Riegla bylo
v konkrétních případech určujícím momentem využití památky. Proto se zásadně nebránil
například doplnění maleb v liturgických prostorách, ale odmítal je v místech, které
nesloužily kultovním účelům.
Ve stati Nové proudy v památkové péči reagoval Riegel jednak na knihu B. Ebhardta68,
jednak na názory štrasburského historika umění Georga Gottfrieda Dehia69, neoficiálního
vůdce německých památkářů, stojících již delší čas v opozici k táboru puristických
64

KROUPA 1996 (pozn. 62) 138.
Alois Riegel (1858–1905) byl profesorem na I. Institutu vídeňské školy dějin umění. Ve své
uměleckohistorické práci se věnoval především uměleckému řemeslu, posléze i pozdně antickému a
baroknímu umění. V posledních letech svého života se věnoval i památkové péči a stal se hlavním
konzervátorem Centrální komise pro umění a památkovou péči. Její činnost měla být reorganizována a
Riegel se pokusil určit historicky a filosoficky hodnoty, které jsou podstatné pro chápání památkové péče.
V tomto smyslu na něj mohl později navázat i Max Dvořák, in: KROUPA 1996 (pozn. 62) 157, 158, 159.
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Centrální vídeňská komise byla vůbec prvním památkovým ústavem ve střední Evropě. Byla založena r.
1850 profesorem na prvním uměleckohistorickém ústavu ve Vídni Rudolfem Eitelbergerem von Edelberg a
Gustavem Adolphem von Heider, jenž byl ministerským úředníkem a později prezidentem na Akademii
umění ve Vídni.
67
Alois RIEGEL / Ivo HLOBIL: Moderní památková péče, Praha 2003.
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Bodo Ebhardt byl německý puristický architekt-památkář specializující se především na hrady.
Neformuloval sice žádnou exaktní definici památky, nicméně ve své praktické příručce, jasně uvedl, že pro
něj hodnota památky zásadně spočívala v jejím historickém významu, jemuž odpovídal historický tvar, který
bylo třeba obnovit. R. 1905 podrobil jeho puristické pojetí nekompromisní kritice A. Riegel, in: KROUPA
2001 (pozn. 62) 302, 303.
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G. G. Dehio (1850–1932) německý historik umění, který sehrál důležitou roli vedle historiků vídeňské
školy v památkové péči. Je pokládán za zakladatele památkové péče v Německu. Dehio byl zaměřen přísně
znalecky, nezajímali jej uměleckohistorické teorie, ale především historická, národní tradice v památkovém
objektu. Jeho pojetí památkové péče bylo zaměřeno na historickou existenci památky jako takovou. Vznik
památkové péče je pro Dehia úzce spojen se soudobým historismem, avšak falešnou a historickou představu
vidí v historizujícím restaurátorství. Odtud jeho proslulý výrok „nikoli restaurovat, ale konzervovat“. V
Dehiově slavném proslovu Ochrana a zachování památek z r. 1906, byla významná zvláště jeho pasáž proti
purismu, která se stala jedním z východisek české památkové praxe v 1. polovině 20. století, in: KROUPA
1996 (pozn. 62) 136.
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architektů a principiálně odmítajících jakékoliv zásahy do stavebních památek.
Prvním, kdo propagoval konzervaci místo přestaveb byli angličtí členové Společnosti
antikvářů již na konci 18. století, po nich J. Ruskin a W. Morris70.
Kamil Hilbert velmi rychle reaguje na novou památkovou teorii a uplatňuje ji v
praxi. Na rozdíl od svých předchůdců zavedl poněkud odlišný postup v pokračování
průběhu dostavby.71 Přestože přechod od starších památkářských postupů byl pozvolný,
ještě v roce 1903 hájil dostavbu svatovítské věže, výsledky jeho oprav byly přijímány
pozitivně, na rozdíl od puristických úprav.72 Hilbertovy památkové realizace jsou založené
na metodicky vyspělém přístupu k poznání upravované památky a na uplatnění vědeckých
metod při jejím průzkumu. Jeho názory byly bezpochyby ovlivňovány progresivními
proudy v památkové péči, představované především myšlenkami zakladatelských
osobností moderní památkové péče, vídeňského historika umění A. Riegla a jeho žáka a
nástupce M. Dvořáka73.
Z jeho iniciativy se začal provádět podrobný uměleckohistorický a stavební průzkum
spojený se zaměřováním a kresebnou dokumentací. K nim se přidružil archeologický
výzkum, jehož metody Hilberta nejspíše inspirovaly k metodicky podloženému výkladu
nálezových situací i na nadzemních částech staveb. Z hlediska metody můžeme
bezpochyby považovat za jeho stěžejní dílo, které má pro stavebněhistorický výzkum u nás
roli skoro zakladatelskou, průzkum svatováclavské kaple započatý v roce 1911 a poprvé
publikovaný o dvě léta později. Upravená a dalšími poznatky obohacená konečná verze
uveřejněná Hilbertem u příležitosti milénia ve Svatováclavském sborníku představuje
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John Ruskin (1819–1900) se velmi tvrdě postavil proti restaurování puristickou metodou starých památek.
„Restaurovati budovu znamená zničit ji zcela, zničit bez jakékoliv památky, zničit tak, že ještě z toho
povstane názor o zničeném předmětu parodisticky nesprávný, a parodie jest nejhnusnější způsob lži. Této
důležité věci si musíme být dobře vědomi. Jako nemůžeme probudit mrtvé, tak nemůžeme probudit znova to,
co bylo velké a krásné v architektuře. To, nač jsem dříve kladl důraz jako na život celku, ten duch, který jest
dán jenom rukou a okem dělníkovým, to nemůže nikdy býti znovu vyvoláno. Jiný duch může býti dán jinou
dobou a pak povstane jiná architektura; ale duch mrtvého dělníka nemůže být přivolán a nařízeno mu, aby
řídil jiné ruce a jiné myšlenky. A co se týče přímého a prostého kopírování, to je docela nemožné. Co
můžeme kopírovati z povrchů, jež byly zpola odneseny? Pravé dovršení díla bylo v půli palce vrstvy, jež je ta
tam; chcete-li restaurovati toto ukončení, můžete pracovati jen s domněnkami… Ve starém bylo ještě trochu
života, trochu tajuplné sugesce toho, čím bylo a co se ztratilo; trochu půvabu v ušlechtilých liniích, který déšť
a slunce mu propůjčily. V nové skulptuře nemůže být než krutá tvrdost. Více možno se naučiti ze zřícenin
Ninive než restaurovaného dómu milánského“. Vedle J. Ruskina hájil v Anglii v poslední čtvrtině 19. století
konzervační zásady také malíř a designér William Morris. Roku 1877 Morris založil „ The Society for the
Protection of Ancient Buildings“ (členem byl i Ruskin) a napsal její zásady („Manifesto“), jež se staly
formálním základem pro moderní konzervační metodu, in: KROUPA 2001 (pozn. 62) 302, 303, 304, 305,
306.
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FANTOVÁ 1973 (pozn. 23) 4.
72
PETRASOVÁ 1995 (pozn. 32) 259.
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Max Dvořák (1874–1921) se po Rieglově smrti r. 1905 stal profesorem dějin umění ve Vídni a taktéž po
něm převzal místo hl. konzervátora v Centrální komisi. Významnou Dvořákovou prací byla právě jeho
činnost na poli památkové péče. Dodnes platné jsou jeho úvahy o památkové péči, které názorně podal ve
svém spisu Katechismus památkové péče. Na konkrétních vyobrazených příkladech rozlišoval správný a
nesprávný přístup vztahu k uměleckým památkám, in: KROUPA 1996 (pozn. 62) 159, 162.
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vrchol vědecké stavebněhistorické analýzy a jejího dokumentačního grafického vyjádření,
jehož bylo v té době dosaženo.
Způsob grafického rozlišení složité nálezové situace je velmi blízký dnes běžně
používaným zvyklostem. V Hilbertově pracovním týmu se vyškolila řada odborných
dokumentátorů památek. K nejvýraznějším z nich náležel bezpochyby F. X. Margold74,
který získané zkušenosti přenášel na další významné památkové akce z období první
republiky.75
Za Hilbertova působení na dostavbě katedrály bylo provedeno značné množství
restaurátorských a konservátorských prací a stavebních zabezpečení zchátralých částí. Při
těchto pracích se snažil zachovat i určitou patinu stáří, jak se tehdy prosazovalo od
vystoupení Aloise Riegla.
Jedním z prvních a zejména zásadních památkářských činů při dostavbě katedrály sv. Víta,
bylo Hilbertovo rozhodnutí o ponechání jižní věže v autentickém stavu. A dále přemístění
Wohlmutovy renesanční kruchty do křížové/příčné lodi, v souvislosti s rozhodnutím spojit
obě části chrámu. Stejně tak i záchrana typické renesanční Wohlmutovy přilby na
svatovítské věži.76
Velkou péči věnoval pietní obnově kaple sv. Václava v letech 1912 až 1913. Při její opravě
spolupracoval s Maxem Dvořákem77. Klenby této kaple byly opraveny, malby
zrestaurovány a celá kaple byla detailně zařízena.78
V prvním desetiletí 20. století zastával v Centrální vídeňské komisi místo generálního
konzervátora Max Dvořák, kterému tato funkce umožňovala věnovat zvláštní pozornost
také ochraně památek v Čechách79. Velkou účast projevil s konzervací svatovítské
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František Xaver Margold (*1887), malíř a kreslíř architektur. R. 1912 vstoupil do služeb K. Hilberta jako
stavbyvedoucí při katedrále sv. Víta. Účastnil se vnitřní výzdoby svatováclavské kaple a spolupracoval na
přemístění Wohlmutovy kruchty, in: Margold, in: Nový slovník československých výtvarných umělců II,
Prokop TOMAN (ed.), Praha 19934, 91.
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Milena HAUSEROVÁ: Zakladatelé. Ohlédnutí k počátkům stavebněhistorického zkoumání v českých
zemích, in: Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb, Plzeň 2001, 5, 6;
Vyhraněným ohniskem české ochrany památek byla již od poloviny 19. století Praha, kde v odborných
kruzích sledovali činnost pařížské Komise historických památek i produkci německou a teoretické úvahy
Johna Ruskina; Z. Wirth zmiňuje především The Stones of Venice. V roce 1900 tu začal působit Klub za
starou Prahu, v němž historici umění a architekti, sdružení v Technické sekci, v úzké spolupráci promýšleli a
aplikovali moderní, nepuristickou, „antirestaurační“ ochranu památek, in: KROUPA 2001 (pozn. 62) 309.
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FANTOVÁ 1973 (pozn. 23) 4.
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Existuje korespondence Maxe Dvořáka Kamilu Hilbertovi. Umožňuje nám lépe poznat tehdejší situaci v
památkové péči, potažmo ve vídeňské Centrální komisi a také přátelství, které oba dva muže spojovalo.
Článek věnující se tomuto tématu in: Viktor KOTRBA: Max Dvořák a zápas o novou ideu památkové péče
v Čechách. Listy Maxe Dvořáka Kamilu Hilbertovi z let 1907–1919, in: Umění XI, 1963, 268-282.
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PETRASOVÁ 1995 (pozn. 32) 259.
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Za jeho vedení byly zřízeny v jednotlivých zemích odborné instance památkové péče. Již r. 1912 byli
takto v Čechách jmenováni dva zemští konzervátoři, kteří byli podřízeni kanceláři Centrální komise, nazvané
nyní státní památkový úřad. České země byly při zřízení ústřední památkové rady r. 1911 zastoupeny v této
instituci, sídlící ve Vídni. Jejími členy byli od samého začátku profesor Jaroslav Goll a Kamil Hilbert, in:
Viktor KOTRBA: Max Dvořák a ochrana památek v českých zemí, in: Umění IX, 1961, 632.
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mozaiky, o které jednal r. 1908 s Hilbertem. Nemenší váhu kladl na přísný vědecký postup
při konzervaci interiéru kaple sv. Václava ve svatovítském chrámu. S Hilbertem průběžně
konzultoval postup konzervačních prací.80
Českou památkářskou praxi ovlivnil M. Dvořák bezprostředně svými žáky81 a na dálku
praktickou příručkou památkové péče z r. 191682.
V roce 1912 objevil Hilbert románskou rotundu sv. Václava a základy velké
dvojlodní Spytihněvovy baziliky. Za vědeckým účelem dal odkrýt i východní kryptu dómu
a v r. 1928 se mu podařilo nalézt náhrobní kameny pražských biskupů i obou prvních
stavitelů chrámu Petra Parléře a Matyáše z Arrasu.83 Dále objevil základy severní velké
věže, v ulici Vikářské i torso románského a gotického kapitulního domu. Nově opravena
byla též hrobka českých králů.84 Hilbertovým vlastním podílem byly klenby v nové části
chrámu, kružby oken mimo přízemí ve vyšších úrovních a zejména kružba rosetového
okna v západním průčelí, ochozy, pasáže v triforiu, klenby ve staré věži, malá sakristie aj.85
V závěrečné fázi dostavby byla katedrála doplňována plastickou dekorací secesního
charakteru podle vlastních Hilbertových návrhů.86
Hilbertův podíl na katedrále je dvojího druhu. Byl nejenom konzervátorem, ale i tvořícím
architektem. Jako architekt doplňoval Hilbert Mockerovu novostavbu plastickou dekorací
za spolupráce J. Dobrovského a V. Suchardy. V posledních deseti letech díky spolupráci s
významnými umělci (např. Štursa, Kafka, Dvořák, Španiel, Žalud, Kysela, Brunner,
Svolinský, Bouda) se mu podařilo naplnit prostor katedrály moderním uměním tak, jako to
se stejnou samozřejmostí činívali architekti v minulých dobách. Díky tomu může nový
interiér i po spojení se starou částí působit jako dílo posledních desetiletí a v určitém směru
jako zajímavý dokument, jak skutečné umění bez ohledu na styl dovede doplnit starší
hodnoty, aniž by je ničilo.87
Při nové výzdobě chrámu (růžice nad vchodem, výzdoba klenotnice, okno nad
korunovační komorou aj.) spolupracoval se současnými umělci. Pod jeho vedením doplnil
Vojtěch Sucharda v katedrále kamenické plastiky v expresívním stylu pozdní gotiky. Byl
zde umístěn Bílkův oltář s Ukřižovaným, na výzdobě oken se podíleli František Kysela,
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KOTRBA 1961 (pozn. 79) 630, 632.
Architekt Stanislav Sochor, Dvořákův spolupracovník od roku 1910, byl v roce 1920 pověřen založením a
vedením Státního památkového úřadu pro Moravu a Slezsko v Brně.
82
Max DVOŘÁK: Katechismus památkové péče, Praha 1991.
83
TOMAN 19934 (pozn. 31) 333.
84
Zdeněk WIRTH: Vzpomínka k šedesátinám Kamila Hilberta, in: Umění II, 1929, 231–2.
85
VLČEK 2004 (pozn. 34) 235.
86
FANTOVÁ 1973 (pozn. 23) 4.
87
WIRTH 1929 (pozn. 84) 231.
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Alfons Mucha i Karel Svolinský aj.88
Roku 1906 vyšla v archeologické komisi při České akademii práce Kamila Hilberta
a Antonína Podlahy Metropolitní chrám sv. Víta v Praze, která byla zcela odlišná od
dosavadních svazků Soupisu. Do té doby ještě nevyšel tak podrobný popis architektonické
památky včetně zařízení a kniha byla zároveň výborně zpracována metodicky a ilustračně.
Text obsahuje pokusy o řešení konstrukčních problémů a odhady stáří a původnosti
stavebních částí. Tento svazek se okamžitě stal nejdůležitější částí Soupisu.89

Již při svých prvních pracích vztahujícím se k památkám je patrný odlišný postup,
který vyplývá ze změny, kterou Hilbert zavádí do praxe. Je jí provádění podrobného
stavebního zaměření památek, včetně fotografické dokumentace a provádění
uměleckohistorického průzkumu a archeologického výzkumu. Výkresy se vyznačovaly
nejen zručným zakreslením, ale vycházely i z důkladné znalosti stavebního a
uměleckohistorického vývoje objektu. Jeho první návrhy řešení nebývají definitivní.
Vypracovává často několik variant a některé sporné problémy řeší až v průběhu stavebních
prací na základě výsledků podrobnějšího průzkumu. Hilbertova znalost řemesel a nabytá
praxe je určující pro technickou kvalitu návrhů. Architektonické pojetí je pro něho
rovnocenné všem ostatním složkám, z nichž se skládá obnova památky.

Současně s dostavbou katedrály pracuje na mnoha jiných projektech, většinou
obnovách.
K větším pracím patří obnova kostela sv. Štěpána v Kouřimi (1903–09), který byl již ve
druhé polovině 19. století opravován Josefem Schulzem a později Josefem Mockerem.
Jinou realizací byla rekonstrukce Novoměstské radnice v Praze za spolupráce Antonína
Wiehla v letech 1904 až 1905. Radnice byla zrekonstruována do původního stavu na
základě objevených hmotných článků, kreseb a jiných podkladů. K významným
Hilbertovým obnovám patří kostel sv. Martina ve zdi v Praze v letech 1905 až 1907 a
chrám sv. Petra a Pavla v Čáslavi z let 1905 až 1910. Obě tyto realizace mají společný rys.
Historické části obou byly natolik znehodnoceny pozdějšími přestavbami, že bylo třeba
porušené části nově dotvořit. Obnovený kostel sv. Martina ve zdi byl v částech, které se
nezachovaly, doplněn novotvary, nesoucími znaky secese.
K dalším Hilbertovým obnovám patří chrám sv. Bartoloměje v Plzni z let 1910 až
1916 a chrám sv. Jiljí v Nymburce. Na opravách plzeňského chrámu pracoval před
88
89

TOMAN 19934 (pozn. 31) 333.
FANTOVÁ 1996 (pozn. 59) 63.
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Kamilem Hilbertem v letech 1879-83 Josef Mocker. Hilbert v obnově pokračoval, provedl
technické zabezpečení chrámu, navrhl nové kružby oken, výmalbu, mříže a opravil
Šternberskou kapli. Návrh obnovy kostela sv. Jiljí z let 1911 až 1916 se vyznačuje realizací
mnoha samostatných architektonických detailů, návrhy dostavby gotické věže a
dokončeným, uceleným řešením interiéru.
K posledním pracím Hilbertova restaurátorského úsilí patří částečná restaurace na hradě
Křivoklátě a obnova kostela sv. Prokopa v Třebíči, při které bylo v celém monumentálním
interiéru odhaleno kamenné zdivo.

Hilbertovy renovace se vyznačují osobitým a velkorysým řešením, a i přes některé
hluboké zásahy a ovlivnění celkového vzhledu stavby zůstává u něj hmotná podstata
památky vždy primární a nadřazena tvůrčí činnosti architekta. U všech větších zásahů, jako
jsou například věže nebo štíty, jsou novotvary často značně přizpůsobeny historickému
vzhledu stavby, případně s odůvodněním preferují určité stavební období, jehož jsou
připomínkou. Ve většině realizací používal novotvary pouze tam, kde nenacházel žádný
důvod nebo věrohodný podklad pro rekonstrukci. Určitá četnost jeho novotvarů nasvědčuje
často pouze špatnému stavu, ve kterém se památka nacházela před obnovou. Výsledky jeho
větších obnov bývají hodnotově/kvalitativně nesrovnatelné s původním stavem a
nenarušují zachované části. Přesto i sem částečně proniká dobová móda, například režné
zdivo, ale díky Hilbertovu konservativismu zůstává jeho způsob obnov v jádře stále stejný.
Hilbertovo dílo je rozsáhlé. Představuje desítky realizací obnov, přestaveb i novostaveb,
včetně designu předmětů. Ve většině jeho obnov jsou doplňovány často dveře, mříže, a jiné
kovářské práce, na nichž je patrný jeho rukopis. Hilbert také často výtvarné doplňky,
pokud je nenavrhoval sám, nejprve schématicky rozvrhl, než je zadal jednotlivým
umělcům k vytvoření. V historických objektech někdy navrhoval i vitráže oken. Svou
živou barevností a moderním řešením překvapuje vitráž okna kostela sv. Prokopa
v Třebíči.

Kamil Hilbert stál v čele památkové péče své doby, přestože novou teorii
památkové péče velmi rychle přijímal a prosazoval a formuloval své zásady, sám ji
nevytvářel. Jeho význam spočívá spíše v praxi, která byla způsobem, jakým ji prováděl,
naprosto původní.90
Celý život působil i mimo svatovítskou huť, projektoval pro Prahu i Plzeň a účastnil se
činnosti křesťanské Akademie a též výstav návrhů umělecko-průmyslových
90

FANTOVÁ 1979 (pozn. 50) 67, 69–70, 72, 73, 74.
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předmětů.91
Veřejného života se Hilbert zúčastňoval výklady a přednáškami při různých
příležitostech92. Průběžně uveřejňoval vědecké články v Památkách archeologických,
v Uměleckých pokladech Čech, v Časopise Společnosti přátel starožitností českých aj. a
pracoval na Soupisu památek, kde vedle dílu Metropolitní chrám sv. Víta v Praze
zpracoval se Zdeňkem Wirthem i díl Plzeňsko.93
Roku 1930 obdržel čestný titul doktora vysoké školy technické v Praze a o dva roky
později získal od České akademie Katzovu cenu.94
Zemřel 25. června 1933 v Praze a 28. června téhož roku byl pohřben na vyšehradském
Slavíně.95
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WIRTH 1929 (pozn. 84) 231;
Dále se účastnil výstav: Architektura a inženýrství v Praze 1898, Sdružení architektů 1908, Společnost
architektů 1921 a Umělecký odbor Akademie křesťanské 1915.
92
Hilbert byl členem Spolku architektů a inženýrů, Mánesa, Jednoty pro dostavění chrámu sv. Víta,
Společnosti přátel starožitností, ČAVU, členem Státní památkové rady a konservátorem vídeňské Ústřední
komise pro ochranu památek. Zasedal v Křesťanské akademii, Archeologické komisi České akademie,
Zemské komisi umělecko-historické, Městské soupisné komisi.
93
FANTOVÁ 1996 (pozn. 59) 64.
94
Již roku 1893 získal Haffermüllerovu cenu a o rok později cenu Schmidtovu, in: WIRTH 1933 (pozn. 18)
100.
95
VLČEK 2004 (pozn. 34) 234.
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3. Popis kostela z technického, uměleckého a náboženského hlediska
3.1. Architektonický popis stavby, popis jednotlivých děl malířských, sochařských,
uměleckého řemesla

Architekt kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích Kamil Hilbert byl vybrán
roku 1905, tedy v době, kdy finanční prostředky zdaleka nedosahovaly potřebné částky,
aby se mohlo začít se samotnou výstavbou. Peníze na stavbu dostačovaly teprve o dvě léta
později, ale i tak se začalo stavět až v roce 1911. Hilbert na základě toho návrhy několikrát
obměňoval až došel k dnes realizovanému projektu štěchovického kostela [1]].

Zdivo kostela je z plných cihel, oboustranně omítnuté a je založeno na betonových
pásech. Sloupy jsou z monolitického železobetonu, stejně jako vodorovné konstrukce,
včetně kleneb. Dřevěný krov nese střechu z bobrovek. Podezdívka je obložena lomovým
kamenem, užitým i pro vydláždění pásu podél obvodu kostela. Stavbu provedla firma Bří
Kavalírové96 z Prahy a kamenické práce Josef Chudoba.
Do jihozápadního nároží je umístěna vysoká hranolová věž s předsíněmi po jižní a západní
straně [2]].97 Je zde zvolena kombinace jižního vstupu se západním vícenásobným vstupem,
přičemž severní vstup od hřbitova není v původních návrzích dokumentován.
Nad vstupním portálem západního průčelí je umístěno poprsí sv. Jana Nepomuckého od
Čeňka Vosmíka98 [3]]. Autorem větší části vnější i vnitřní sochařské výzdoby a mnoha
96

Václav Kavalír se narodil kolem roku 1869 a zemřel 12. července 1911 ve Štěchovicích. Jeho bratr
František Kavalír se narodil 6. října 1878 v Oseku u Rokycan a zemřel 8. září 1932 v Praze. F. Kavalír
studoval u Jana Kotěry na Uměleckoprůmyslové škole v Praze v letech 1904 až 1906. Ve svých 27 letech
založil vlastní projekční a provádějící firmu a o rok později se spojil se svým bratrem Václavem, a tak
vznikla firma Bři V. a F. Kavalírové. F. Kavalír byl předsedou uměleckého podniku Artěl či Svazu
československého díla. Často publikoval své architektonické práce v odborných časopisech jako Styl,
Stavitelské listy, Architektonický obzor apod. Ředitelem a hlavním projektantem ve firmě byl F. Kavalír,
starší bratr Václav zemřel již v roce 1911. Někdy kolem roku 1905 s bratrem navrhovali secesní dům G.
Vantrocha v Lysé nad Labem. V roce 1910 stavěli nájemní domy v Dejvicích, na jejichž fasádách lze
rozeznat prvky geometrické secese. V letech 1912 až 1914 proběhla podle návrhu Františka Kavalíra
výstavba secesní radnice v Humpolci. Pod firmou došlo v letech 1921 až 1923 k modernizaci dvorních traktů
paláce Metro na Národní třídě. V letech 1924 až 1929 spolu s firmou V. Nekvasila realizovala výstavbu
městské knihovny na Starém Městě pražském podle projektu architekta Františka Roitha. Ještě nedlouho před
svou smrtí projektoval F. Kavalír funkcionalistické rodinné domy v dnešní ulici Na Babě a Na ostrohu
v Dejvicích, in: Pavel VLČEK / Jan HILMERA: Kavalír, in: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a
kameníků v Čechách, Pavel VLČEK (ed.), Praha 2004, 303–304.
97
POCHE 1980 (pozn. 30) 505.
98
Čeněk Vosmík (1860-1944) po studiu na vídeňské akademii spolupracoval nejprve se sochařem
Antonínem Wagnerem, jemuž pomáhal s provedením soch pro Národní muzeum a poté s Josefem Václavem
Myslbekem. Pro něhož prováděl sousoší Záboje a Slavoje a Ctirada a Šárky pro Palackého most a pomáhal
mu modelovat koně k pomníku sv. Václava. Pozornost k sobě obrátil roku 1891, kdy obeslal pražskou
Jubilejní výstavu sochou Zavržený. Za sochu Krista na poušti 1897 získal na světové výstavě v Paříži v roce
1900 čestné uznání. Jedny z jeho dalších prací jsou sochy dvou Géniů objímajících zeměkouli na věži
s hodinami pražského hlavního nádraží, socha Sv. Václava na zdi hradní rampy z roku 1906. Na Karlově
mostě stojí jeho kopie Brokofova sousoší Františka Xaverského z roku 1913. Vosmík nejčastěji ztvárňoval
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dalších zdobných prvků fasády byl Vojtěch Sucharda99. Podle jehož vlastního návrhu byla
do štítu hlavní lodi kostela umístěna pětimetrová postava Krista na kříži, pod kterým stojí
Panna Maria se sv. Janem a ve výši křížového břevna klečí dva andělé [4]]. Sucharda
provedl také konzoly s figurální výzdobou ptáků a hlav, pelikána krmícího mláďata svou
krví, iniciálu architekta „KH“ s letopočtem 1912.100 Dále pod římsu severní stěny bylo
umístěno dvacet konzol podstřešní římsy se zoomorfními, téměř bizarními motivy.
Hranolová věž byla ozdobena nárožními chrliči a zábradlí čtyř věžních oken zdobí
symboly evangelistů, lidská tvář, orel, hlava býka a lva.101
Hlavním vchodem vstupujeme do západní předsíně, která otevírá vstup do hlavní lodi
kostela. Kostelní dispozice se skládá z jednoduchého bazilikálního trojlodí s obdélným
presbytářem zakončeným na východní straně půlválcovou apsidou a na západní straně
opatřenou zděnou kruchtou. Kruchta s pneumatickými varhanami102 je podepřena
masivními pilíři a sloupy [5]]. Hlavní loď je plochostropá, členěná ve čtyři trojdílná pole,
osvětlená z výše bazilikálními okny. Střední loď přesahuje nad střechy bočních lodí, od
kterých ji oddělují arkády na sloupech se Suchardovými ozdobnými hlavicemi. Interiér
kostela působí poněkud ponuře, což umocňují i světelné paprsky procházející barevnými
ploškami mozaikových oken. Velká boční okna s vitráží zobrazují vlevo české světce (sv.
Václav [6]], sv. Ludmila [7]], sv. Vojtěch [8]], blahoslavená Anežka [9]]) a vpravo sv. Josefa
[10]]. Boční lodi, oddělené arkádami na sloupech, jsou zaklenuté třemi poli křížové valené
klenby s lunetami a zakončené z obou stran menšími apsidami. Povrchy kleneb a sloupů
bočních lodí jsou tvořeny prostým betonovým materiálem bez omítek, místy se zřetelným
neopracovaným otiskem šalování.
biblická témata, jeho díla najdeme v mnoha pražských i venkovských kostelech. Např. v bazilice sv. Václava
na Smíchově, v kostele sv.Ludmily na Vinohradech či v klášterním kostele v Želivě. Výrazným rysem
Vosmíkovy sochařské tvorby je klid, harmonie a vyváženost, in: Naděžda BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ:
Vosmík, in: Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Anděla HOROVÁ (ed.), Praha 1995, 916.
99
Vojtěch Sucharda (1884-1986) po absolvování vysoké školy Uměleckoprůmyslové v Praze spolupracoval
s bratrem Stanislavem, v jehož ateliéru řídil a prováděl práce na výzdobě nádraží Františka Josefa, nové
budovy Staroměstské radnice či pomníku Františka Palackého v letech 1905 až 1912. Od roku 1907 pracoval
samostatně, zejména na figurální a ornamentální výzdobě katedrály sv. Víta v Praze. Navrhl a zrealizoval 250
hlavic chrámových pilířů v kameni, dále konzoly, ornamenty do výžlabů, basreliéf sv. Františka a sv. Karla,
portál hlavní věže, dubovou archivní truhlu pro kapli sv. Václava, podobizny Hilberta, Mockera, Kysely a
Wirtha v průčelí dómu, in: NOVOTNÝ 1978 (pozn. 28) 6, 13; Pracoval zejména v kameni a dřevě,
výjimečně i s jinými materiály (majolika, bronz, pískovec). Věnoval se portrétní a pomníkové tvorbě a
zabýval se figurální a ornamentální výzdobou sakrálních i veřejných staveb. V letech 1911 až 1913
spolupracoval s architektem Kamilem Hilbertem na kompletním sochařském doplnění kostela ve
Štěchovicích a později na kostelech v Nymburce a Mělníce. Od 40. let se postupně orientoval na sádru a
restaurátorské práce, například Loreta, Staroměstská radnice, in: Sucharda, in: Slovník českých a
slovenských výtvarných umělců 1950–2005, Alena MALÁ (ed.), Praha 2005, 197; POCHE 1980 (pozn. 30)
505.
100
SLAVÍK 1973 (pozn. 24) 124.
101
Daniela SCHRÖFFELOVÁ: Štěchovice. Kostel sv. Jana Nepomuckého, 2004, 3, in:
http://www.stechovice.info/pages/kostel.htm, vyhledáno 3. 4. 2008.
102
Varhany pocházejí z dílny firmy Hubička v Holešovicích.
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Presbytář je od hlavní lodi oddělen jedním schodem a vítězným obloukem s motivem
beránka [11]]. Po levé straně je jednoduše zdobená dřevěná kazatelna, podepřená sloupkem
podle původního návrhu Hilberta. Ten navrhnul i mohutné věčné světlo, které stejně jako
ostatní kovové zdobné prvky mobiliáře vyrobila firma Anýž103. Dalšími třemi schody je
vyvýšen hlavní oltář s dřevěnou bystou sv. Jana Nepomuckého (Sucharda) a snímatelným
křížem nad svatostánkem a obrazy čtyř evangelistů na dřevěných deskách [12]]. Vnější
křídla jsou upevněna panty a oltář lze, v době postní, zavřít. Dvířka svatostánku uprostřed
hlavního oltáře nesou plastickou řezbu chleba a vinných hroznů a řeckých písmen alfa a
omega. Oltář byl zhotoven řezbářskou dílnou Václava Mráze. Hlavní oltář, dekorace
presbytáře a apsidy připomínají byzantské umění. Na antependiu je podle Hilbertova
návrhu zhotoven reliéf pávů pijících z kalicha. Ve vitráži čtyř oválných oken apsidy jsou
znázorněny symboly čtyř evangelistů. Dřevěné oltáře jsou i v obou bočních apsidách.
Figurální řezby oltářů vytvořil opět V. Sucharda, malby Artuš Scheiner104. V levé boční
lodi nacházíme mariánský obraz [13]]. Mezi oltářními obrazy Marie s Ježíškem na klíně,
apoštolů a andělů (typické „protáhlé“ dívčí - andělské secesní postavy) je na pravé straně
vyobrazení fundátora Matěje Rady s andělem a siluetou kostelní věže. V apsidě pravého
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Zakladatelem a ředitelem firmy Anýž byl František Anýž (1876–1934), jenž firmu založil roku 1902.
Produkce dílny byla velmi pestrá, od drobných šperků, přes ozdobné předměty z mědi a bronzu, náhrobní
plastiky, kandelábry, svítilny, lustry, přepychové vazby v kůži, mešní předměty až po monumentální
chrámové dveře, dekorativní vlysy, plastiky a další kovové součásti architektur, in: Lea HOLEŠOVSKÁ /
Karel HOLEŠOVSKÝ: Franta Anýž, in: Umění a řemesla 3, 1976, 21–24; Tyto práce ovšem vyžadovaly
rozsáhlé a specializované dílny, a proto v r. 1910 začala firma budovat slévárenský závod podle návrhu A.
Engela v Holešovicích, jeden z nejmodernějších ve střední Evropě, in: Věra VOKÁČOVÁ: Anýž, in: Nová
encyklopedie českého výtvarného umění I, Anděla HOROVÁ (ed.), Praha 1995, 30; Už dříve spolupracoval
Anýž s architekty J. Fantou, J. Kotěrou, A. Dryákem, K. Hilbertem ad. Již od doby Anýžovy samostatné
autorské práce v prvním desetiletí 20. století byly součástí jeho tvorby liturgické předměty pro církevní
interiéry. Charakter a účel těchto předmětů, popřípadě historické interiéry, pro něž byly určeny, výrazně
ovlivnily jejich podobu. Kromě lamp se secesním listovým nese většina kusů znaky historismů, u nichž se
projevují prvky stylů prerafaelitů, kteří označovali za vrchol umění preindustriální dobu, a proto se na
předmětech prolínají prvky románského umění a gotiky, renesance a manýrismu. Pokud se na kostelních
úpravách podíleli architekti, pocházely také návrhy na liturgické předměty od nich a Anýžova firma je pouze
realizovala. K nejdůležitějším zakázkám z tohoto oboru patřily práce pro chrám sv. Víta na Pražském hradě a
pro kapli Sv. Kříže na Karlštejně. Podle návrhu Kamila Hilberta zhotovil Franta Anýž v letech 1912 až 1913
pro Svatováclavskou kapli lustr, svícny a krucifix v románském stylu, in: Alena KŘÍŽOVÁ / Jana PAULY /
Jana OMAR: Franta Anýž 1876–1934 (kat. výst.), Praha 2004, 86.
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Artuš Scheiner (1863-1938) byl malíř a ilustrátor samouk, který nikdy nevystudoval žádnou uměleckou
školu. Jeho první kresby byly reprodukovány roku 1897 ve Světozoru. Scheiner se jimi představil jako
umělec oplývající humorem a fantasií s přesnou charakteristikou postav, in: František Xaver HARLAS:
Scheiner, in: Ottův slovník naučný XXII, Praha 1904, 962; Pod pseudonymem Fra Petit nebo Petit
uveřejňoval humoristické perokresby v několika šibřinkových listech i jiných publikacích Pražského Sokola
a také v Pokorného Palečku. Zvláště po technické stránce byla u něho patrná inspirace Luďkem Maroldem.
Jasný realismus slučuje s bohatou obrazností, a tak se záhy stal předním českým ilustrátorem a později začal
spolupracovat i s berlínskými Lustige Blätter, zaměstnávala jej i pešťská a berlínská nakladatelství
ilustrováním moderních románů. Navrhoval plakáty, tvořil vlastní knižní výzdoby, přičemž jako vzory
sledoval moderní anglické knižní výzdoby. Od roku 1902 se specializoval na ilustrování pohádek. Z jeho
dalších ilustrací, tentokrát pro dospělé vyzdobil Zeyerův Román o věrném přátelství Amise a Amila, téhož
Ondřeje Černyševa a Vyšehrad, in: Scheiner, in: Nový slovník československých výtvarných umělců II,
Prokop TOMAN (ed.), Praha 19934, 418–419.
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bočního oltáře sv. Kříže je umístěn zavírací obraz mrtvého Krista v Božím hrobě [14]]. Na
antependiu tohoto bočního oltáře se podruhé objevuje motiv pávů pijících z kalicha,
provedený malbou. Za pravou boční lodí, přímo pod věží je situováno baptisterium s
masivní křtitelnicí z pěchovaného betonu napodobujícího kámen [15]]. Ornamenty ve
výzdobě křtitelnice pocházejí rovněž od Suchardy. Baptisterium je osvětleno dvěma
okrouhlými kružbovými okny, na jih s rozetou, na západ s reliéfem Kristovy tváře
uprostřed (z vnější strany).
Z pravé chrámové lodi lze vyjít buď sakristií, která je spojena s topnou komorou
vybavenou i komínem a nebo kolem ozdobné kropenky, jižní předsíní vyzdobenou
mohutnými sloupy se Suchardovými ozdobnými hlavicemi, směrem k faře. Podle
původních plánů měla být fara s tímto vchodem do kostela propojena krytou chodbou.
Podlahu všech lodí i předsíní zdobí teraco podlaha (z it. terrazzo, krytina z cementu a
drobných kamenných úlomků). Po obvodu kostela se nachází dvanáct ozdobných křížků se
zlacenými středy. Nad některými z nich jsou umístěny obrazy křížové cesty. Zlacené
středy křížků jsou však místy, kde světitel kardinál Leo ze Skrbenských při konsekraci
pomazal kostel posvátným olejem. I když v Hilberově pozůstalosti existuje detailní návrh
křížové cesty, k jeho realizaci nikdy nedošlo. Stávající křížová cesta byla pro kostel
věnována v roce 1944 bazilikou sv. Václava na Smíchově. Nahradila původní barvotiskové
obrazy křížové cesty, zakoupené z prostředků získaných sbírkou v roce 1925.
V roce 1944 byl kostel elektrifikován. Bylo instalováno elektrické osvětlení, rozvody pro
pohon zvonů (dodnes se však zvoní ručně) a elektrické vytápění kostela (dodnes se netopí).
V současnosti má kostelní věž instalovány dva zvony. Z původních čtyř, Panny Marie, sv.
Matěje, sv. Jana z Nepomuku a umíráčku, zbyl pouze umíráček, který jediný přežil obě
války a nebyl zabaven a posléze roztaven, což ostatní zvony postihlo v první i ve druhé
světové válce. V roce 1978 byl k umíráčku darem pořízen již pouze nový zvon Panny
Marie.
Budova fary leží jižně od chrámu a je propojena se zahradou, zaujímající
jihovýchodní roh pozemku. Fara [16]] je architektonicky i stavebně odvozena od kostela.105
Tentokrát jde o jednoduchou, takřka kotěrovsky pojatou bezozdobnou budovu, ale
s pozoruhodným detailem hlavic sloupů portiku [17]]. I zde najdeme prvky odvozené
z pozdní gotiky, ale svým pojetím takřka kubistické.106 Průběh její výstavby navázal na
výstavbu kostela a byly užity stejné materiály, včetně ozdobných kamenických článků,
které se zde však omezují na balkónový portál.
105
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SCHRÖFFELOVÁ 2004 (pozn. 101) 2–7.
LUKEŠ 2003 (pozn. 9) 59.
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Součástí realizace sakrálního komplexu štěchovického chrámu bylo také
vybudování místního hřbitova severně od kostela, obehnaného hřbitovní zdí, posléze pak
výsadba stromů, zejména lip, v geometrickém vztahu k souboru budov.107
Soubor staveb chrámu, tedy kostel, fara, ohradní zeď hřbitova, ústřední kříž a márnice, je
od roku 1964 kulturní památka.108
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SCHRÖFFELOVÁ 2004 (pozn. 101) 7.
KOUKALOVÁ 2006 (pozn. 16) 62.
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3.2. Popis a vzájemné porovnání kostela s původním nerealizovaným návrhem

První verze návrhu kostela i fary pochází z r. 1906 a v mnohém se liší od
pozdějšího následně zrealizovaného projektu. Trojlodní dispozice kostela zůstala
zachována v obou návrzích [18, 19]]. Realizovaný návrh se však výrazně odlišuje v pojetí
západního průčelí a závěru stavby. Fasáda se na obou plánech podstatně liší i ve výzdobě.
Podle prvního plánu je štít hlavní lodi obloučkový (trojlistý) [20]] na místo dnes
trojúhelného [1]. Od počátku se počítalo se Suchardovou sochařskou výzdobou štítu.
Umístění Krista na kříži s Pannou Marií a Janem Evangelistou je stejné. Liší se jen tím, že
v prvním plánu chybí dvě sošky andílků ve výši křížového břevna. Podklad pod
sochařskou výzdobou je modrý a celek je ještě ohraničený sochařským ornamentem.
Západní předsíň zůstala stejná. Poněkud odlišné je pojetí věže umístěné v hraně
jihozápadního nároží. Již v prvním návrhu je půdorys věže oblejší (není obdélný jako je
tomu dnes). Nápadné ubývání hmoty směrem nahoru tak, jak je to užito v realizovaném
návrhu, zde není v takové míře uplatněno. Rozdíl je ve tvaru helmice, jenž je pojata prostě
geometricky a zdobněji. Samotný vnitřní prostor je vzdušnější v místě umístění zvonů.
Zakončení věže se vyznačuje čtyřmi nápadně vystupujícími chrliči, jenž jsou v pozdějším
návrhu nahrazeny drobnějšími. Barva helmice je zelená a kontrastuje s červeným pokrytím
ostatních střech.
Ve východním zakončení kostela je, oproti zrealizovanému návrhu, navrženo okno v
hlavní apsidě. Celý závěr je podpořen taktéž obloučkovým štítem [21, 22]].
Užití bazilikálních oken bylo stejné v obou případech. Rozdíl je ve velikosti a celkovém
mohutnějším provedení a v horní části hlavní lodi nejsou okna navrženy v prvním návrhu
vůbec.
Ve vnitřním uspořádání je větší změna provedena v umístění kruchty, která byla navržena i
přes levou boční loď a nikoli pouze v hlavní lodi. Baptisterium umístěné pod prostorem
věže má okno směrem do pravé boční lodi a podle původního plánu i do prostoru kruchty
[23]].
Důležité bylo propojení kostela s farou krytou chodbou, která posléze nebyla realizována
[24]]. Fara se velmi liší od následného provedení. Hlavní vchod je umístěn na sever směrem
ke kostelu, kde byl propojen s výše zmíněnou chodbou. Tvary oken jsou odvozené od
kostela. Pro západní stranu stavby obrácené do vsi byla v prvním patře předsazena její
ústřední část vyznačující se velkým výrazným oknem. Vzhledem k tomu, že jsem k
dispozici měla pouze jednu skicu zobrazující stavbu fary, a to jen z pohledu od vsi,
neumožňuje mi tento fakt popisovat další odlišnosti.
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První Hilbertův návrh připomíná daleko více inspiraci lidovou architekturou. Pracoval zde
s výraznou barevností, která je pro typy lidových staveb typická.
Těžko posoudit, byla-li stavba zvolena jednodušší díky Hilbertovu výtvarnému posunu
směrem k moderně, respektive k strozejší a jednodušší architektuře, či z nedostatku peněz.
Ty hrály nejspíše roli v nerealizované kryté chodbě, která měla spojovat kostel s farou a i v
konečném návrhu byla naznačena.
Podobný typ kostela, zejména v užití obloučkového štítu, nalezneme na stavbě kostela v
Duchcově z r. 1902 od drážďanských architektů Rudolfa Schillinga a Williho Graebnera
[25]]. Stejně tak podobný typ stavby můžeme nalézt v Jablonci nad Nisou na
starokatolickém kostele Povýšení sv. Kříže z r. 1903 od architekta Josefa Zascheho [26]].
Jistě by bylo zajímavé porovnat tyto stavby s Hilbertovými návrhy a pokusit se najít
vzájemná východiska a inspirace.
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4. Hledání inspirace
4.1. Možné inspirace Kamila Hilberta při stavbě kostela

V polovině 90. let 19. století nastal v architektuře zlom, který umožnil především
nástup železných a betonových konstrukcí. Ty se sice v architektuře objevovaly již pár
desítek let, ale jejich možnosti nebyly dosud plně využity a projektanti se s nimi teprve
učili pracovat.
Architekti si náhle uvědomují, že nové materiály nemusí mít těžkopádné proporce a tvary.
Železo lze ohýbat a rozmanitě tvarovat, aniž ztrácí na pevnosti, beton je možné vyztužit a
bednění navíc umožňuje nebývalé tvarové varianty.109
Samotný význam železné konstrukce nebyl jen v uplatnění nového materiálu, ale i
v pokusu o nový architektonický výraz, vycházející z primárních tektonických vlastností
stavební hmoty a stavební technologie.110 Wagnerovi žáci se v Čechách pokoušeli prosadit
výraznější proměnu architektury, rozhodně se nemínili spokojit pouze se změnou typu
dekorace domovních průčelí. Podle tezí nejvýznamnějšího českého wagneriána Jana
Kotěry je dekor až druhotný, podstatná je kompozice vnitřních prostorů, které musí
vyhovovat provozním nárokům. Tyto teze se však na přelomu století ještě nepodařilo zcela
prosadit, architekti stále zůstávali především dekoratéry fasád a interiérů a celková
koncepce včetně dispozičních řešení byla zcela pod kontrolou stavitelských firem.
Mnozí umělci na počátku století cítili, že nové možnosti architektury nelze redukovat jen
na dekor a že pouhá náhrada historického tvarosloví secesními prvky neznamená rozhodný
posun k moderní tvorbě. Tito architekti nesledovali jen vídeňskou tvorbu111, ale také dění
v Holandsku (H. P. Berlage), Belgii (V. Horta), Německu (P. Behrens), Anglii i Skotsku
(Ch. R. Mackintosh) a v USA (F. L. Wright).112
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LUKEŠ 2001 (pozn. 52) 11.
Tomáš VLČEK: Praha 1900, Praha 1986, 104.
111
Především pozdní dílo Otto Wagnera, Maxe Fabianiho, Slovince Josipa Plečnika, Josefa Hoffmanna a
dalších.
112
LUKEŠ 2001 (pozn. 52) 12, 16;
Boj proti slohovosti a proti řešení stavby od vnějšku dovnitř začal na evropském západě, kde odjakživa
převládala jakási objektivita architektonické koncepce, v Anglii, Belgii, Nizozemí. Henry van de Velde a
Viktor Horta jsou protagonisty architektonické secese a jejich názory i dílo nalézají živý ohlas ve střední
Evropě, především ve Vídni, ve škole O. Wagnera a u F. Ohmanna a jejich prostřednictvím i u nás, in:
František ŠMEJKAL / Emanuel POCHE / Jana ŠMEJKALOVÁ: Secese, in: Nová encyklopedie českého
výtvarného umění II, Anděla HOROVÁ (ed.), Praha 1995, 723.
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V posledním desetiletí 19. století se pomalu začal prosazovat nový sloh - secese113. Ta se
nejzřetelněji projevila v architektuře. Oproti předchozímu třetímu baroku, s nímž bývá
v obecném povědomí často směšována, klade větší požadavky na účelnou vnitřní dispozici
a z průčelí vypouští tradiční architektonické článkoví, aby uvolnila místo pro nový,
většinou stylizovaný vegetabilní dekor114. V něm pak za účelem atraktivnosti nechybí ani
motivy exotické s použitím skla, kovů či keramiky, prostě všeho, co může vést k expresi.115
Používáme-li v naší terminologii slovo secese, pak se jím řadíme k proudu vídeňskému. A
to jak charakterem produkce, tak i územní a státní příslušnosti. Ačkoli Praha měla
nepoměrně menší přímé vazby k Vídni než Brno, přece i ráz české a pražské secese je
podobnější vídeňské, než mnichovské, berlínské či výmarské. V rámci této příslušnosti je
však nutno chápat ráz české secese jako specifický. Oba charaktery mají své opodstatnění
v reálných předpokladech jejího vzniku.
Založení vídeňské secese je datované roku 1897 a manifestované pavilónem Josefa
Olbricha z roku 1898. Těmito daty vrcholí úsilí přeměny realizované v průběhu celých
devadesátých let, především pak nástupem Otto Wagnera na vídeňskou Akademii umění r.
1895.116
České země nezůstávají za tímto vývojem nijak pozadu. Ačkoli neformuluje nově založený
spolek Mánes roku 1896 s Mikolášem Alšem v čele přímo secesní tendence, přece lze i v
našem prostředí průběhem devadesátých let pociťovat příznaky proměny kompozice
plochy v architektuře.
Paralelně s generací architektů, propracovávajících se v tvorbě od historismu
k secesi s využitím poznatků z domácích zdrojů a tradic, pracují architekti, kteří svá studia
absolvují ve Vídni. Jejich produkce je proto volnější, odvážnější a z celého jejich projevu
je zřejmá větší důvěra v sebe a jistý způsob velkorysosti. To se týká především Kamila
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Secese se dnes vymezuje zhruba posledním desetiletím 19. století a prvním desetiletím století
následujícího. Její kulminační bod leží někde kolem roku 1900. Je to tedy období poněkud krátké a podobá se
spektru. Analýza spektra nám ukazuje počátky secese někde v historismu a symbolismu a na druhé straně
dotyk secese s moderním uměním, zejména expresionismem. Později, po první světové válce, přechází
secese již přímo do dekorativního stylu dvacátých let, in: Josef KROUTVOR: Fenomén ornamentu a secese,
in: Umění a řemesla 3, 1973, 24.
114
Secesní dekor na fasádách a domovních vestibulech se však ještě celých dalších deset let objevoval jako
alternativa k různým pseudostylům nebo v kombinaci s prvky historizující architektury. Kromě toho k tzv.
pseudostylům přibyl v 90. letech 19. století ještě novobarok, zejména zásluhou profesora pražské
Uměleckoprůmyslové školy Friedricha Ohmanna, in: LUKEŠ 2001 (pozn. 52) 12.
115
ŠMEJKAL 1995 (pozn. 112) 723.
116
Do Čech přinášeli secesi především žáci vídeňské umělecké akademie, absolventi školy architektury
profesora O. Wagnera. Byli to např. Hubert Gessner a Ottokar Böhm, autoři pravděpodobně první realizace
ve stylu wagneriánské klasicizující secese v Čechách, budovy Obchodní a živnostenské komory v Hradci
Králové z let 1896-1897. Byli tu však i další, již mimo Wágnerův okruh, jako Friedrich Ohmann a jeho žáci
v Uměleckoprůmyslové škole v Praze jako Jiří Justich, Alois Dryák nebo Bedřich Bendelmayer, dále O.
Polívka a jiní. Secesní styl se nicméně prosazoval postupně. V čisté podobě jej téměř nenajdeme, ale zejména
v detailu byl po roce 1900 už běžný, in: LUKEŠ 2003 (pozn. 9) 58.
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Hilberta, který končí svá studia r. 1895, kdy přerod vídeňského odborného prostředí
k secesi ještě nebyl ukončen. Hilbertův nájemní dům na Masarykově nábřeží, jako jeden
z mála rozvíjí v českém prostředí plně naturalisticky přírodní inspiraci117.
Stylizovaná dekorace prorůstá celým domem jako mimořádně vitální vegetace. Rostlinné
náměty se zde staly hlavní složkou dekorativní ornamentiky. Začínají především využitím
pozdně gotických motivů stylizované vegetace, které se uplatňovaly v pražských domech
od poloviny devadesátých let, a převádějí do oblasti secesní tematiky v pražské
architektuře nejrozšířenější historické motivy, motivy barokní.118
Secesní, přírodně naturalistický dekor se ujímá obecně v českých zemích až po roce 1900
a vrcholí mezi léty 1904 až 1912. Nejproduktivnějším zástupcem tohoto směru je v našem
prostředí Osvald Polívka, nejsvéráznějším Dušan Jurkovič, který zejména v rodinných
domech překračuje rámec secese a připomíná snahou o sepětí půdorysu s pláštěm tvůrčí
metodu moderny.
Kolem roku 1910 se ve výtvarném pojetí objevuje vůle k abstrakci a zároveň zde
končí vzepětí secese, respektive slohové etapy ve vývoji architektury, jejíž první stopy lze
v Čechách nalézt již na počátku devadesátých let minulého století.119
Kamil Hilbert začíná uvažovat nad návrhy nového kostela přibližně v roce 1906. Vychází
přitom ze svých zkušeností s novostavbami vzniklými v letech 1902 až 1905. Tedy z
období, ve kterém architekt prošel výrazným výtvarným posunem, který se odráží v
návrzích kostela. Samotná výstavba kostela započala až roku 1911, a tak měl Hilbert
dostatek času návrhy několikrát obměnit a přizpůsobit novým trendům v architektuře.
Nově používané materiály a železné konstrukce byly v této době již nedílnou součástí
každé moderní stavby. Hilbert sám měl s nimi již osobní zkušenosti, které uplatnil
například na nájemním domě na Masarykově nábřeží z let 1904–05 [27]]. Je jednou
z novostaveb, na kterých lze ukázat změnu v pojetí a uplatnění secese na Hilbertových
stavbách. Tento činžovní dům bývá vedle Fantova Hlaholu považován za výtvarně
nejkvalitnější z řady nájemných domů vzniklých na začátku minulého století.
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Prolínají se zde prvky převzaté ze stylu vladislavské gotiky120 i naturalistické secese [28]].
Uplatněna je zde secesní ornamentálnost, plošnost či stylizace. Oblíben ve výzdobě
architektonické plochy byl motiv popínavé rostliny, rostliny kvetoucí, větve ovocných
stromů, vodní rostliny, z říše živočišné zkroucené motivy hadů, rozpjatých křídel či
lasturových forem, ale i stylizace jednotlivých tvarů, které jsou zde převedeny až na
naturalistický, v podstatě plošný impresivní dekor rostlinný i figurální [29, 30]].121 Posléze
je secesní rostlinný a figurální dekor zjednodušován až na geometrický. Stejně tak i fasáda
štěchovického kostela je jednoduchá až strohá, doplněna značným množstvím
pískovcových zdobných prvků, od běžné kamenické práce říms a bosovaných kvádrů, přes
ostění oken se sloupky, portály, lemování a členění štítů až po plastiky.122 Přesto plastická
výzdoba není uplatněna v takové míře jako bývalo obvyklé dříve. Dekor nepokrývá celou
fasádu, ale plastická výzdoba se na ní nachází pouze v některých částech.
Nejvíce se vztahy architektury a přírody projevily v nově se ujímajícím stavebním
typu, v rodinném domu123. Ikonografie obrazů fasád domů sahá nejen do dobových
neoromantických mýtů rajského života, ale čerpá i z folklórní a národní tématiky.124
Za příklad lze použít Hilbertovu realizaci vily v Dobřichovicích pro Dr. Frantu z roku 1902
[31]].
Pro rodinné vily z přelomu století bylo typické, že architektura volně disponovala prvky z
folklórního umění. S nimiž se dostával do architektury motiv přírody. Ať už to byly
romantické typy lesních chalup, rybničních bašt či selských usedlostí, jak je bylo vidět na
pražských výstavách, či v architektonické folklórní ornamentice spojené s mikrokosmem
rostlinných forem. Vedle díla moravského architekta Dušana Jurkoviče nalezly tyto motivy
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uplatnění v projektech rodinných domů, v případě pražské secesní vily Jana Kouly z r.
1896 či K. V. Maška z r. 1901.
Zájem o folklór byl však daleko mnohostrannější. Pro vývoj architektury se stala snad
nejvíce inspirativní organičnost lidové architektury, kterou pražská architektura se zájmem
sledovala po stránce konstruktivní i dekorativní. Dřevo se uplatnilo nejen jako
charakteristický materiál národní lidové architektury, ale i jako materiál dovolující
výtvarně využít rozložení tektonických sil zavěšené skeletové konstrukce. Bylo možno jej
využít stejným způsobem jako u stavby železné architektury.125
Nalézat možné inspirace lidovou architekturou v případě katolického kostela, lze
velmi těžko.
Na fasádě ve štítu hlavní lodi kostela se objevuje architektonický prvek připomínající
hrázdění, užívané u staveb hlavně v pohraničních, převážně německých oblastech.
Podobné motivy lze nalézt i na stavbách D. Jurkoviče a jiných architektů inspirujících se
folklórním uměním. „Hrázdění“ zde není vytvořeno ze dřeva, jak bývalo obvyklé, ale
nejspíše z betonu. Ve vnitřním prostoru chrámu by mohla zvláštní výrazná barevnost či
ornamentálnost upomínat na prvky převzaté z lidové architektury. Rostlinné motivy vnitřní
výmalby v kontrastu zelené a oranžové, podpořené světelnými poměry v interiéru a
dekorací hlavního oltáře mohou na druhou stranu vycházet z úplně odlišných vzorů, a to z
byzantských. Byla by zde i případná souvislost s vlnou zájmu o orientální umění126, tedy i
zoomorfní ornamentiku nebo asymetrický motiv.127
Další z nabízených inspiračních zdrojů lze nalézt v památkové péči. Restaurování
památek se Hilbert věnoval celý život, od doby kdy nastoupil na vídeňskou Akademii.
Jedním z nejvyšších vrcholů, kterých na tomto poli mohl dosáhnout byla jistě dostavba
chrámu sv. Víta. Prolínání různých slohových období na katedrále postupem času
zachované a možnost je detailně prozkoumat, byly pravděpodobně Hilbertovým pramenem
mnoha inspiračních zdrojů. Z nichž některé byly nejspíše uplatněny i na štěchovickém
kostele. Hilbert měl velkou zásluhu o zachování Wohlmutovy renesanční přilby na boční
věži. S použitím trocha fantazie by se dalo říci, že věž kostela sv. Jana Nepomuckého má
svá možná východiska právě ve svatovítské renesanční přilbě [32, 33]]. Tvar obou je velice
podobný a i samotné ubývání hmoty směrem nahoru je nasnadě.
Hilbert pro stavbu kostela zvolil jednoduchou bazilikální trojlodní dispozici s obdélným
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presbytářem zakončeným na východní straně půlválcovou apsidou a na západní straně
opatřenou zděnou kruchtou. Celková dispozice kostela má obdoby ve středověkých
stavbách, na jejichž obnovách Hilbert pracoval. Hlavní loď navrhl plochostropou, zatímco
boční lodi, oddělené arkádami na sloupech, jsou zaklenuté valenou křížovou klenbou
s lunetami a zakončené z obou stran menšími apsidami. Do jihozápadního nároží umístil
vysokou hranolovou věž128 s předsíněmi po jižní a západní straně.129 Návrh obou předsíní
vychází pravděpodobně opět z Hilbertových restaurátorských zkušeností. Nedá se říci, že
ze středověku, protože většina přístaveb či předsíní nacházejících se u románských či
gotických staveb bývaly přistavěny později a v 19. století často odstraňovány puristickými
architekty.130
Originální a v té době i odvážné bylo užití pohledového betonu kleneb i sloupů.131

Portál stejně jako trojapsidové vnější zakončení kostela vychází svým pojetím ze
středověku [34]]. Plastická výzdoba tympanonu má východiska v době románské. Západní
předsíň kostela taktéž nezapře románský sloh. Napomáhá tomu i kruchta, která byla ve
středověku taktéž užívána.
Naproti tomu, v návrhu hlavní lodi se odrážejí principy převzaté z renesance. Hlavní loď je
plochostropá, členěná ve čtyři trojdílná pole a z výše osvětlená bazilikálními okny. Mimo
kruhového ornamentu uprostřed stropu lodi, je ponechána čistě v betonu.

Kamil Hilbert spolupracoval s Vojtěchem Suchardou na ornamentální a figurální výzdobě
katedrály sv. Víta v Praze. Sucharda zde navrhnul a zrealizoval 250 hlavic chrámových
pilířů v kameni, konzoly a ornamenty do výžlabků. Sucharda si vytvořil stejně jako Hilbert
vlastní, svým způsobem eklektický styl. Inspiroval se převážně v gotice, kterou propojoval
s antickými či secesními motivy, které uplatnil na katedrále i na štěchovickém kostele. Pro
kostel vytesal ozdobné hlavice sloupů, kde spojil antiku s vegetativními secesními
ornamenty, kdy každá hlavice je zcela originální [35]].

Výrazný zájem o orientální ornamentiku, rostlinné motivy a výraznou barevnost se projevil
na vnitřní malířské výzdobě kostela [36]]. Jemná ornamentální nástěnná výzdoba byla
provedena Františkem Fröhlichem podle návrhu Hilbertova. Secesní ornament je obecně
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abstraktně plošný, ale rozhodně ne popisný, i když využívá autentických přírodních
motivů. V secesi je ornament naprosto soběstačným prvkem, o jehož autenticitě nelze
pochybovat. Působí plně na vnitřní podstatu díla, zasahuje celou věc a organicky ji
proměňuje, je zde nejen součástí dekorace objektu, ale součástí širšího kontextu kultury.132
Secesní rostlinné a geometrické motivy dekoru se odlišují pilíř od pilíře, arkáda od arkády.
Rostlinné motivy vnitřní výmalby v kontrastu zelené a oranžové, podpořené světelnými
poměry v interiéru a dekorací hlavního oltáře, navozují východní orientální byzantskou
atmosféru.133

Budova fary leží jižně od chrámu a je architektonicky i stavebně odvozena od
kostela. Na rozdíl od něj se jedná o jednoduchou, téměř bezozdobnou budovu. Jak bylo
řečeno výše, Z. Lukeš ji stylově přirovnává ke kotěrovsky pojaté stavbě. Je možné, že se
Hilbert ve svých projektech při návrhu fary inspiroval tehdejšími stavbami či návrhy
pocházejícími od Jana Kotěry. Mohu pouze spekulovat bylo-li Hilbertovým úmyslem
navrhnout stavbu, která by nespojovala více stylů dohromady, ale naopak by působila
stroze až jednoduše a zbytečně nerušila diváka při pohledu na ústřední stavbu, kostel sv.
Jana Nepomuckého.
Průběh její výstavby navázal na výstavbu kostela a byly užity stejné materiály, včetně
ozdobných kamenických článků, které se zde však omezují na balkónový portál.
Samozřejmě i zde najdeme na detailech hlavic sloupů portiku prvky stylově odvozené
z pozdní gotiky. Ale svým pojetím jsou takřka kubistické.134 Vzhledem k tomu, že církev v
této době upřednostňovala spíše kostely ve slohu historismu, musel se architekt svým
projektem jistě přizpůsobit. Mohl to učinit tím, že propojil jednotlivé prvky dohromady z
tradiční, tedy středověké architektury s novým slohem secesí. V této době to bylo
neobvyklé a ojedinělé řešení. Architektonické návrhy tehdy naopak přestávaly opouštět
zdobnost a ornamentálnost a nechaly se inspirovat spíše jednoduchostí. Je tedy možné, že
Hilbert to cítil podobně, ale bylo mu umožněno tento záměr realizovat až při stavbě fary.
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III. Závěr
Od poloviny desátých let 20. století, tedy přibližně kolem roku 1905, se začaly
objevovat kritické hlasy odsuzující secesi jako mimořádně přebujelý, příliš dekorativní
sloh. Začalo se upouštět od ornamentálních a zdobných prvků fasád a naopak se začala
prosazovat jednoduchost až strohost. Ke slovu se v architektuře dostávala moderna,
respektive v Čechách později vytvořený speciální styl, kubismus. Secese je v této době
považována za pokleslý sloh.
První pokusy o přehodnocení přístupu a rozpoznání nových uměleckých hodnot tohoto
slohu se začaly objevovat již od počátku třicátých let. Ale všechny byly poměrně řídké a
někdy i značně výlučné povahy.
Až teprve důslednější a podrobnější bádání na konci čtyřicátých let v oblasti počátků
moderního umění a snaha o jeho důkladnou interpretaci obrátily opět zájem odborníků
k secesi. Téměř půlstoletý odstup zaručil historickou objektivitu tomuto bádání, jemuž dala
rozhodující impuls velká výstava Art Nouveau v curyšském Kunstgewerbemuseu v roce
1952, kterou následovala řada článků a monografických publikací snažících se nejprve
poznat rozsah a povahu slohu, vysledovat jeho vývojové předpoklady a vymezit jeho
pojem.
V případě umění ve středoevropské oblasti, kde secese vlastně nahrazovala logický vývoj,
vedoucí od impresionismu přes postimpresionismus k fauvismu a kubismu, vlastní pouze
francouzskému umění. Vytvořila tak předpoklady místní umělecké tradice, v Čechách
hlavně v architektuře a užitém umění.135
Většina badatelů věnujících se architektu Kamilu Hilbertovi, oceňuje jeho stavbu
kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích za velice zdařilou, zajímavou a v
neposlední řadě i ojedinělou architekturu v Čechách. Tento názor jako první vyjádřil
Zdeněk Wirth, ostatní historici umění se s ním ztotožnili. Neexistuje komplexnější práce,
která by se tomuto tématu věnovala podrobněji. Většina článků obsahuje pouze drobné
zmínky, které nepřinášejí ve skutečnosti nic nového, ale naopak opakující již známá fakta.
Existuje několik výjimek, které se ale omezují jen na konkrétní prvek, princip či krátké
hodnocení, avšak nesnaží se pojmout dílo jako celek. Jak jsem uvedla výše, v samotném
hodnocení stavby jsou badatelé většinou stejného kladného názoru, rozdílný pohled mají
na dataci kostela a inspirační zdroje, ze kterých Hilbert vychází. Je velice těžké porovnávat
jednotlivé názory či pohledy na stavbu, když všechny jsou jen velice stručného charakteru,
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mnoho z nich je vyjádřeno jednou či dvěma větami. Na závěr bych chtěla ještě jednou
zmínit názory několika autorů. Již výše zmíněný Z. Wirth136 nachází na stavbě prvky
převzaté jak z gotiky či renesance, tak i z baroka, ale o případných vlivech secese se
nezmiňuje. Možnou příčinou bylo, že Wirthovy články byly psány v době, kdy secese
nebyla hodnocena kladně, ale naopak s jistým druhem opovržení. P. Toman137, v tomto
případě jako editor (autor není znám), považuje kostel sv. Jana za moderní architekturu,
kde byly propojeny prvky z románského i gotického slohu. T. Petrasová se zatím jako
jediná přiklání k názoru, že „Hilbertova tvorba představuje pozdní fázi novogotiky, v níž
se spojuje secesní naturalismus a estetika zániku s oblibou pozdně gotických předloh. Pod
vlivem dobového zájmu o raně křesťanské umění přešel k využívání kontrastů barev a
materiálů a k rustikálnímu, pohanskému stylu s uplatňováním detailů lidové architektury.
Podobné stylové proměny jsou patrné i v jeho restaurátorském díle“138. V neposlední řadě
je třeba zmínit tři autory s rozdílnými názory. Zatímco Z. Lukeš139 považuje za zdroj
inspirace prvky spíše ze středověké architektury se secesními motivy, než za čistě secesní.
T. Vlček s J. Hilmerou140 jsou opačného názoru, a to, že Hilbertova stavba je více secesní
než historizující. Tyto příklady jen jasně ukazují, že kostel ve Štěchovicích je postaven v
eklektickém slohu, přičemž lze velmi těžko přesně určit jaké prvky převažují a odkud, z
jaké doby, z jakého stylu jsou. Pokusila jsem se najít možná východiska, principy a zdroje.
Vycházela jsem ve svém srovnávání z již výše zmíněných názorů, které hledaly
východiska v románské, gotické, renesanční či secesní době. Dále jsem vycházela z
předpokladu, že další možnou inspirací mohla být památková péče. Žádný z badatelů
podobný zdroj zatím nezmínil. Domnívám se, že obnovy, na kterých Hilbert pracoval celý
život, působily na jeho vlastní tvorbu velmi silně. Většina jím prováděných obnov byla na
kostelech či jiných stavbách, které pocházely ze středověku. Odtud jistě vycházela
Hilbertova „záliba“ v románském či gotickém slohu.
Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích je v našem prostředí neobyčejná
stavba. Jeho podivuhodná estetika nemá v českém prostředí obdoby. Přestože se Hilbert v
dílčích momentech dotýkal i tehdejší moderní architektury - díla svých současníků vždy
pozorně sledoval - byl ale v používání progresivních architektonických prvků vždy o
krůček pozadu. Kamil Hilbert zůstává dodnes spíše v zapomnění a pokud je připomínán,
tak hlavně v souvislosti s přijetím novodobých principů památkové péče.
136
137
138
139

140

WIRTH 1943–44 (pozn. 20) 246.
TOMAN 19934 (pozn. 31) 333.
PETRASOVÁ 1995 (pozn. 32) 259.
LUKEŠ 2003 (pozn. 9) 58–60.
VLČEK 2004 (pozn. 34) 234–5.
41

Jsem si vědoma, že jsem neuvedla všechny zdroje, které mohly být Hilbertovou
inspirací při projektování kostela sv. Jana Nepomuckého. Některé poznatky by si pak jistě
zasloužily i podrobnější analýzu. K tomu je ale zapotřebí, jak se mi při studiu literatury i
vlastní stavby ukázalo, daleko hlubší znalost doby a lepší orientace v dalších v té době
vznikajících návrzích, znalost dobových pramenů, reálií, dobové literatury apod. Tímto
směrem bych ráda v práci pokračovala.
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IV. Annotation
The Church of St. John of Nepomuk in Štěchovice
There are not many Art Nouveau constructions in Bohemia. One of them is the
Church of St. John of Nepomuk in Štěchovice designed by the architect Kamil Hilbert.
Although the construction is not built in the pure Art Nouveau style, its individual parts
and elements are taken over for example from the Roman or Renaissance style, it remains
probably the most popular architectural example of this style. In view of this fact it is
interesting that neither the church nor the builder were devoted sufficient attention in the
past. There are not many sources and literature available. Experts devoted their attention to
Hilbert only in connection with the preservation of monuments the modernisation of which
was his merit at the beginning. Hilbert’s own creation remained on the edge of the interest,
be it creation dating back to the end of the 19th century or the first decades of the 20th
century.
The aim of my work is to inform the readers about the personality of the architect
Kamil Hilbert and to depict his most important construction, the Church of St. John of
Nepomuk in Štěchovice. I focused not only on the brief statement of data, but I tried to
incorporate the life and creation of Hilbert also into broader connections, to mention the
politic as well as cultural situation in the then Austria-Hungary, and also the newly
formulated principles of the monument preservation not only in Bohemia, but also in the
Western Europe. I am looking in my work first of all for the answers to questions what
could be the main inspiration sources while designing the church in Štěchovice? What
style period, architectural or preceding projects influenced this construction? Was the work
based on the author’s preceding creation or did he find the inspiration mainly in the
monument conservation and associated historicism or New Roman or New Gothic style?
To what extent was Hilbert influenced by then elements appearing at the constructions of
modern architects in the first ten years?
The Church of St. John of Nepomuk in Štěchovice is an interesting and extraordinary
construction in our environment. The similar style as style created by the architect Kamil
Hilbert is remarkable and has no parallel in the Czech environment. Although he drew
inspiration from the then modern architecture and surely followed the work of his
contemporaries he was always one step in arrears. It is the matter of everybody’s own
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opinion or taste to evaluate if it was good for Hilbert’s style or if he was pushed to ,,side
rail“ hereby. Kamil Hilbert has remained almost forgotten up to now, and his name is
mentioned mostly only in connection with the monument preservation. Let us hope the
time will come when he will be appreciated in the same way like in the first decades of the
20th century when he was the architect of the St. Vitus’s Cathedral.

The main terms:
Personality of the architect Kamil Hilbert; The Church of St. John of Nepomuk in
Štěchovice; Art Nouveau; preservation of monuments; inspiration sources
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