ANOTACE

Vývoj a podoba trojlodního síňového prostoru sakrální architektury Čech
do poloviny 15. století

Síňový kostel, dvou-, tří- nebo výjimečně vícelodní, v němčině označovaný jako
„Hallenkirche“, je obvykle definován jako typ, jehož lodě jsou oproti bazilice shodné
nebo skoro shodné výšky. Při takovém uspořádání je střední loď osvětlena nepřímo,
neboť se zde neuplatňují bazilikální okna. Variantami nebo přechodnými prostorovými
typy jsou pak pseudosíně, variantně označované také jako pseudobaziliky, případně
jako pseudosíně (v německé terminologii Staffelhalle, resp. Stufenhalle), které se od
ideálního typu odlišují převýšenou střední lodí, která však nemá zmíněné přímé
osvětlení.

V zásadě však jde o myšlenkový konstrukt dějin umění, jenž vychází z úsilí
taxativně roztřídit uměleckohistorický materiál. Různorodost středověké architektury
však zřetelně dokládá, že nelze vést ostrou a jednoznačnou hranici mezi bazilikálním a
síňovým prostorovým typem, stejně jako je problematické na vyšší úrovni třídění
jednoznačné odlišení mezi longitudinálními a centrálními útvary. S tím se pojí rovněž
otázka významové podstaty toho kterého řešení a ještě složitější otázka intence volby.
Síňový typ je rozšířen v podstatě po celém území středověké Evropy od
románského období až do sklonku středověku. Nejoblíbenější a nejrozšířenější byl tento
typ sakrální architektury v oblastech Svaté říše římské, především v pozdně gotickém
obodobí, kdy se stal převládajícím architektonickým typem. Jeho oblibu a rezistenci
typu v některých oblastech dokládá i skutečnost, že jedna z pozdně gotických variant se
posléze stala struktivním a zčásti i prostorovým východiskem pro dynamické kreace
vrcholného baroka.
Na území historických Čech, Moravy a Slezska je zachováno více než 30
středověkých kostelů s trojlodní síňovou dispozicí, což je jen zlomek počtu kostelů
shodného typu, které se nacházejí v okolních zemích. Zejména v Německu a Rakousku
jde řádově o stovky, možná tisíce staveb, které ze síňové dispozice vytvářejí
v některých regionech jednoznačně převažující architektonický typ. Stejného rozšíření a
oblíbenosti jako v německých oblastech se mu u nás nikdy nedostalo, neboť zde
převažovala bazilikální dispozice.

Síňovému kostelu jako samostatnému architektonickému fenoménu nevěnoval
český dějepis umění přílišnou pozornost. V posledním desetiletí však vzrostl počet
odborných článků, které se zabývají nejen jednotlivými stavbami, ale snaží se také
postihnout jeho celkový vývoj a určit jeho pozici v rámci přehledových prací o vývoji
středověké architektury u nás.
Předložená disertační práce je členěna na heuristickou část zabývající se kritikou
dosavadní literatury, především přehledových syntéz, ale také významných monografií
některých jednotlivých staveb, které se dotýkají i významové stránky daného jevu.
Druhou část disertace tvoří text shrnující vlastní autorský přínos, založený na
výsledcích detailního zkoumání některých staveb metodou stavebněhistorického
průzkumu, kombinovaného s uměleckohistorickým přístupem. Nezbytnou součást
předložené práce tvoří katalog jednotlivých staveb pojednaných v obecné části, jenž
stručně shrnuje rozšíření trojlodních síňových kostelů na území historických Čech,
s nezbytným přesahem na Moravu a Slezsko. Katalogová část nezahrnuje úplný výčet
všech sakrálních staveb tohoto prostorového řešení, neboť v minulosti v důsledku
nepříznivých historických okolností zanikla celá řada významných památek tohoto
druhu, zejména v okruhu monastické architektury, zejména cisterciáckého řádu a
žebravých řádů usazených ve městech. Další památky byly později v období novověku
přestavěny do takové míry, že zcela zanikla jejich středověká podoba.

Sakrální architektura se síňovou dispozicí je přitom již dlouhou dobu součástí
vývojových koncepcí českých dějin umění, založených na formálně-stylových
proměnách. Jednotlivé stavby ilustrují příběh uměleckého vývoje v chronologické
posloupnosti, přičemž stylový rozbor umožňuje sledovat potenciální filiační vazby mezi
předpokládanou konkrétní předlohou nebo obdobným stylovým okruhem. Obtížnější je
však sledování vývoje typu jako samostatného fenoménu a vůbec otázka volby
konkrétního architektonického řešení a důvodů, které k ní vedly. Šlo o čistě
uměleckou/tvůrčí intenci nebo požadavek stavebníka, ať už byl motivován snahou po
reprezentaci či symbolickými důvody?
Poslední dvě otázky ve vztahu k síňovému prostoru zaměstnávají především
německé dějiny umění již více než 100 let. Současným výsledkem je, že padla dlouho
přijímaná teorie ztotožňující prostorově sjednocující síňové řešení sakrálního prostoru
s rovnostářským založením městské společnosti v protikladu k hierarchicky uspořádané

a směrové bazilikální formě, která měla zrcadlit shodně hierarchicky uspořádanou
společnost středověké církve a šlechty. Síňový prostor byl užíván a rozvíjen nejen u
městských farních kostelů, ale také v prostředí církevním, od klášterů až po biskupské
kostely, což lze sledovat nejen v okolních zemích, ale také na našem území, kde první
síňová forma vznikla v prostředí premonstrátské kanonie v Teplé. Rovněž prostorová
unifikace, která má být význačným znakem síňového kostela, se vyskytuje pouze u
zlomku celkového počtu staveb zařazovaných do této kategorie. Naopak převažuje
směrovost a šířková i výšková dominance střední/hlavní lodi, zdůrazňující osu k chóru
s hlavním oltářem.
Na druhé straně právě skutečnost, že v našem prostředí tento specifický prostorový
typ nikdy nepřevládl, umožňuje sledovat koexistenci obou prostorových řešení a klást
otázky po podstatě daného řešení. Jak ukazují dochované stavby na našem území, volbu
jednoho či druhého typu nelze jednoduše vysvětlit pouze jedním rozhodujícím
kritériem. Jednotlivé případy ukazují, že musíme počítat s působením řady možných
faktorů, které do značné míry podmiňovaly výsledný vzhled stavby, ať už šlo o
dostupnost a možnosti užitého stavebního materiálu, konstrukční řešení, urbanistickou
situaci, do níž byla stavba zasazena, záměr a požadavky stavebníka a výtvarné záměry
stavitele/architekta, limitované dostupností a schopnostmi pracovních sil.

Již u první stavby síňového kostela v Teplé je zjevná spojitost s okruhem pozdně
románských síňových kostelů blízké Horní Falce, odkud patrně přišla stavební huť,
která kostel stavěla. Teritoriální blízkost a potenciál stavebních sil byl v dané době a na
daném místě optimálním řešením. Obdobně i dispoziční řešení kostela sv. Bartoloměje
v Kolíně ukazuje na převzetí komplexní formy z oblasti Durynska. Raně gotické období
lze proto s jistým omezením charakterizovat jako období adaptace, spojené s přebíráním
již hotových dispozičních a prostorových předloh, včetně nového tvarosloví. Kostel sv.
Jiljí v Praze na Starém Městě, jehož stavba započala v 1. čtvrtině 14. století, byl
vystavěn v úzkém bloku starší zástavby sevřeném na západní a východní straně
důležitými komunikacemi směřující do centra města. Urbanistická situace neumožnila
vystavět presbytář, pro stavbu korpusu však byla zvolena forma monumentální, silně
převýšené trojlodní síně. Tím se vyšlo vstříc jak účelu maximalizovat kapacitu kostela
v daných podmínkách stísněné stavební parcely, tak patrně i reprezentativní funkci –
chrám silně převyšoval okolní městskou zástavbu a pohledově dominoval. Ryze
reprezentativní funkce a výtvarný záměr je čitelný u nových kostelů karlovského

období, které vyrostly v plánovitě rozvrženém a vyměřeném organismu nově
založeného města. Zjevné je to zejména u obou nových farních kostelů sv. Štěpána a sv.
Jindřicha. Obě stavby na identické parcele byly založeny na skoro stejném půdorysu,
avšak se zcela odlišným prostorovým řešením; v prvním případě vznikla bazilika, ve
druhém síňový korpus. Skromně dochované písemné prameny naznačují, že obě stavby
prováděl jeden a týž architekt. Otvírá se tím řada otázek po úloze „hlavního dvorního
architekta“, jenž měl na starost urbanistický rozvrh nově vytýčeného města, úlohu
projektanta či stavitele dílčího architektonického úkolu a případný vliv a podíl
stavebníka na zvolenou formu, jímž byli staroměstští křižovníci spolu s měšťany obou
nově vzniklých čtvrtí. Obě odlišná, současně zvolená prostorová řešení ukazují na čistě
výtvarný záměr, jenž byl patrně součástí širšího „sběratelského“ konceptu Karla IV.,
jehož cílem bylo zasadit do nového města všechny existující architektonické formy
užívané pro sakrální stavby (vedle bazilikálních a síňových forem se na Novém Městě
pražském nacházejí jednolodní sálové stavby a centralizující útvary na půdorysu
čtverce, oktogonu a řeckého kříže).
Václav Mencl pregnantně formuloval podstatu hlavního stylového proudu české
architektury 2. poloviny 14. století jako tendenci směřující ke sjednocení a centralizaci
sakrálního prostoru při potlačení členícího aparátu, s důrazem na sensuální stránku
architektury modelované světlem. Třebaže závěry vysvětlující tuto tendenci ve
vyhraněném a polarizujícím nacionálním kontextu byly již dávno odmítnuty, fenomén
přetrvává. Vedle centralizujících síňových prostorů se v české architektuře sklonku 14.
století stále prosazuje proud tematizující podélnou, směrovou formu trojlodní síně,
zakončenou trojchórovým závěrem. Prototyp takového uspořádání lze spatřovat
v kostele kláštera Na Slovanech, jeho geneze v okolních oblastech je však staršího data
(dóm v Řezně, sv. Štěpán ve Vídni). Podélné směrové síně s trojchórovým
redukovaným závěrem, jako jsou kostely v Jaroměři nebo Jičíně, vznikaly na přelomu
14. a 15. století bok po boku se stavbami s centralizujícími lodními korpusy, jako jsou
kostely ve Dvoře Králové či v Kutné Hoře. Mezi těmito dvěma vyhraněnými proudy
však existuje celá škála variant, blížících se limitně tomu či onomu řešení.
Centralizujícím tendencím se blížila celá řada městských chrámů mendikantských
řeholí, a to již nejpozději od sklonku 13. století, jako tomu bylo v Chebu, Jihlavě nebo
Olomouci.
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mezilodních arkád na kruhovém či hranolovém půdorysu nacházíme především u
městských farních kostelů v Žatci, Plzni, Znojmě, Praze nebo Kutné Hoře.

Je pozoruhodné, že se naše architektura nepodílela na dalším vývoji síňové
dispozice, která v oblasti Bavorska a širšího středního Německa směřovala k integraci
síňového chóru s ochozem a korpusu lodi, která započala již před polovinou 14. století
(Verden, Švábský Gmünd, Berlín, na počátku 15. století kreace Hanse von
Burghausen). Zda byly příčinou nepříznivé historické podmínky, či Menclem nastíněná
preference centralizujících forem, je předmětem dalšího možného bádání.

