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Zkoumání historických staveb metodou 
„Zpětného projektu“ 

Martin Müller

Vlastním zaměřením románského kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři autor získal podklad, který porovnal s dosud publikovanými 
a dostupnými půdorysy této stavby. Převedením naměřených dat do dobové měrné jednotky český loket se pokusil zjištěné rozměry 
využít pro rekonstrukci dobového projektu z doby románské a výsledný půdorys porovnat s vlastním zaměřením i s půdorysy kostela  
v literatuře. Součástí pracovního postupu, označeného jako „zpětný projekt“, je i pokus nastínit jeden z možných postupů vytýčení román-
ského kostela. Pozitivní výsledek naznačuje jednu z dalších možností výzkumu stavebních památek.

reSearcH of HiStoric buildingS by “tHe reVerSe ProJect” MetHod

the author compared his own geodetic survey of the romanesque church of St. John the baptist in Hostivař with earlier published groun-
dplans of this building. by conversion of the survey into period units of measurement (the bohemian ell) he attempted to reconstruct the 
romanesque project. this method signed as the “reverse project” also includes an attempt to reconstruct a possible way of marking out 
the romanesque church. the positive result indicates a possibility for the further research of heritage buildings. 

Klíčová slova — románská architektura – geodetické zaměření – románský projekt – Hostivař – český loket – římská stopa – barokní sladovní hvozd 

Key words — Vltava – floods – water levels – water level gauge – Judith bridge – bradáč – archaeology 

Z důvodu připravované památkové obnovy kostela Stětí sv. Jana Křtitele, který se nalézá v jádru 
bývalé historické obce Stará Hostivař, k. ú. Praha 15, proběhl v červenci roku 2010 v  interié-
ru kostela zjišťovací archeologický výzkum. Provedl jej nPÚ ÚoP v hl. m. Praze pod vedením 
Phdr. Jaroslava Podlisky, Ph.d. Výsledky výzkumu jsou připravovány do tisku a budou publiko-
vány v roce 2013. Pro potřeby uvedeného výzkumu bylo k dispozici několik plánů kostela Stětí 
sv. Jana Křtitele (Podlaha 1908, horáková 1975, dragoun 1990; týž 2002). Vzhledem k vzájemným 
odlišnostem publikovaných půdorysných plánů bylo v roce 2010 v rámci archeologického vý-
zkumu přikročeno k podrobnému zaměření kostela.1 Seznámit s výsledky zaměření, jejich ana-
lýzou a některými zajímavými aspekty čistě měřickými by chtěl tento krátký příspěvek, který si 
neklade za cíl ani stavebně historický ani architektonický rozbor. 

u půdorysu hostivařského kostela se na výše uvedených plánech setkáváme s  vyobrazením 
ideálním, kde jsou některé nepravidelnosti půdorysu stavby potlačeny a nahrazeny útvary pra-
videlnými. tento jev je ostatně v odborné literatuře velmi častý, ačkoliv může v krajním případě 
vést i k nesprávným interpretacím. K nepřesnostem v zobrazování skutečného stavu historic-
kých objektů vedle idealizace vyobrazení často vede i zbytečné podléhání metrickému systému 
při zaokrouhlování naměřených hodnot. Měli bychom mít stále na zřeteli, že jednotka metr byla 
zavedena v našich zemích až v roce 1871 zákonem z 23. 7., se závaznou účinností od 1. 1. 1876 
(hlaváček/kašPar/nový 2002, 169), takže při posuzování rozměrů starších staveb je na místě opa-
trnost. Jakékoli zaokrouhlení na celé metry či jeho zlomky má sloužit pouze pro představu o ve-
likosti popisovaného objektu, žádnou další informaci od takového údaje nečekejme. naopak, 
hrubé zaokrouhlování v rámci metrické soustavy může mít za následek nepochopení původního 
záměru stavebníka. Proto je důležité zaznamenat a přesně zobrazit měřený stávající stav objektů 
a nepodléhat zjednodušení hned na počátku.

data získaná v  roce 2010 umožnila přesné zobrazení půdorysu hostivařského kostela v  mě-
řítku 1  :  50,2 na němž je možné sledovat poměrně značné nepravidelnosti stavby. Zejmé-
na v  apsidě, jejíž vnitřní líc se v  severovýchodní části odchyluje od tvaru ideálního půlválce  

1 Půdorys kostela byl zaměřen polární metodou za použití totální stanice topcon ctS-1, k detailnímu oměření byl použit 
laserový měřič vzdáleností bosch dle 50 Professional. Míry v mm byly zaokrouhleny na cm. Získaná data byla použita 
k přesnému zobrazení půdorysu v měřítku 1 : 50. Měření bylo provedeno u země, tedy co nejblíže původnímu vytýčení. 
Zobrazení okenních otvorů viz pozn. 2.

2 Hrany stávajících špalet barokních oken lodi byly pro svou nepřístupnost zaměřeny pouze protínáním a zákres oken pře-
vzat z plánu antonína Podlahy z roku 1907, kde poloha oken odpovídá současnému stavu. Přesně se podařilo zaměřit 
z vnějšku pouze prostřední – románské – okno v apsidě, protože jako jediné bylo přístupné z lešení. Hrany interiérových 
špalet oken apsidy jsou opět pro nepřístupnost zaměřeny pouze protínáním, řez okny je sestrojen podle kót značně 
idealizovaného nejnovějšího výkresu projektu obnovy oken apsidy v měřítku 1 : 50, podle něhož probíhala obnova v roce 
2010. 




