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BAjKA O PRAžSKé AKcIOVé TISKáRNě. MÍSTO PALáce 

HOTeL? MÍSTO HOTeLU PALác! STARONOVá KAUZA 

ZáSTAVBy PřI NáROžÍ ULIc MIKULANdSKé A NáROdNÍ. 

O NeNáPAdNOSTI, jež PřITAHUje POZORNOST: „TRA-

FAčKA“ NA KLáROVě. dRUHá PLAVeBNÍ KOMORA MeZI 

STAROMěSTSKýM A NOVOMěSTSKýM jeZeM. LegeNdA 

ZVANá RUSTONKA. jUBILejNÍ deSáTý ROčNÍK ceNy 

KLUBU ZA STAROU PRAHU. STUdeNTSKá PAMáTKOVá MISe: 

ZPRáVA O PROjeKTU. OBNOVA KAPLe NALeZeNÍ SV. KřÍže 

Ve STOdůLKácH. ZAjÍMAVOSTI. čLeNSKé INFORMAce.

Tlama železné obludy si pochutnává na „KOSTCE LEDU“. Kdo jí to dovolil?  
Čtěte v článku Bajka o Pražské akciové tiskárně na s. 4. 



: ZA STAROU PRAHU :

V tomto čísle Věstníku  
se dočtete…

… co se staví na poslední 
volné parcele v centru Prahy 
na nároží Národní třídy  
a Mikulandské ulice (s. 9)

… jak může zaujmout 
architektonickým 
řešením budova určená 
k technickým účelům – 
trafostanice na Klárově 
(s. 14)

… že se uvažuje o další 
plavební komoře v centru 
města (s. 19)
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O panelákizaci a tOuze pO stejnOsti

Jedna z prvních kauz, kterým jsem se v klubu věnoval, se týkala přestavby renesančního ma-
lostranského paláce Harbuval-Chamaré. Jeho návštěva před lety znamenala dost zvláštní zážitek. 
V celém objektu totiž stále bylo zařízení z 80. let po nějakém ze státních podniků. krásné klenuté 
místnosti tak byly kombinací ohavných omyvatelných nátěrů, levného překližkového obložení a 
plastových svítidel proměněny v bizarní skanzen normalizačního nevkusu, který v kombinaci 
s renesančním základem málem získával groteskní půvab. na takovém místě si lze snadno od-
plivnout nad úpadkem někdejší doby a jejího řemesla. Mě ale zaujalo něco jiného – jak moc se 
celkový výsledek podobá průměrné dobové kanceláři v panelákové novostavbě nebo standardně 
zařízenému sídlištnímu bytu. A došlo mi, že ty úpravy nesvědčí jen o špatném vkusu. Jsou totiž 
hlavně projevem úporné snahy proměnit svébytný renesanční dům v něco “normálního”, zbavit ho 
odlišnosti a vtisknout mu podobu kancelářského standardu, na který byli tehdejší lidé zvyklí. 
Pointa ovšem přišla teprve při projednávání budoucích úprav paláce na hotel. nový majitel totiž 
hodlal zplundrovat půvabnou palácovou zahradu a vystavět v ní skleněnou snídárnu. Argumentem 
bylo, že hoteloví hosté přístavek snídárny v zahradě prostě očekávají – jsou na podobná řešení 
odjinud zvyklí. 
nebylo to naposledy, co jsme s klubem na podobnou logiku narazili. Princip “panelákizace” pa-
mátek totiž zdaleka není principem mrtvým, ba dokonce je v mnoha případech přestaveb a rekon-
strukcí případem určujícím. člověku to tak aspoň připadá, když se dozvídá o případech, jako je 
překrásný Wiehlův dům na skořepce, jehož interiéry budou sterilizovány na luxusní katalogové 
prostory a fasáda “obohacena” o garážový vjezd do středověké Jilské uličky. Do stejného ranku 
patří demolice posledních zbytků Rustonky, jediné stavby, která by budoucímu administrativnímu 
areálu mohla dodat nějaký punc osobitosti. o ten ale developer zřejmě nestojí.
Tvrdí se, že volná ruka trhu podporuje kreativitu a hledání osobitých tvůrčích řešení. V archi-
tektuře se ale tím pádem asi něco porouchalo. člověk by totiž naivně myslel, že památky a jejich 
svébytnost budou pro investory terno – vždyt’ kdo by nechtěl lákat hotelové hosty na barokní stropy 
a tajuplné historické zahrady? A kdo by nestál o to mít v centru nové čtvrti tak zapamatovatel-
nou a sexy stavbu, jako je zbytek historické továrny? opak je ale pravdou. Cílem není zaujmout 
originalitou, ale naopak zestejňovat, nabídnout útěšný standard a neznervózňovat přílišnými 
experimenty. snahou je zkrátka trefit co nejširší společný jmenovatel, který ale většinou bývá 
zároveň tím vůbec nejbanálnějším. 
Výsledkem je často zajímavý paradox –  stavební počiny, které jsou vydávány za odvážnou tvůrčí 
vizi a revoltu vůči staromilství a architektonické usedlosti, do světa často pompézně vnášejí jen o 
něco víc opatrné stejnosti. Jsou panelákizací, jen provedenou luxusněji a v elegantním designu.
Úsilí o záchranu památky z tohoto pohledu naopak nemusí být snahou o zachování pohodlného 
statu quo. Může naopak být hájením různorodosti, projevem víry, že opravdu smysluplný a živo-
taschopný architektonický dialog se může odehrávat jen tam, kde se vedle sebe snesou zástupci 
výrazně odlišných dob a světů.
        Jakub Bachtík

VĚsTník kLUBU ZA sTARoU PRA HU
Ročník XLIII. (XIV.)                                                                                            číslo 3 / 2013
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Program sledujte na www.zastarouprahu.cz, dále na letáčcích a vývěskách v knihkupectví Juditina věž.

HOvOry O praze 

Hovory o Praze se konají jednou za měsíc vždy v pondělí v 18 hodin v přednáškovém sále  
národního technického muzea. 

akce prO veřejnOst v juditině věži

Program sledujte na www.zastarouprahu.cz, dále na letáčcích a vývěskách v knihkupectví Juditina věž.
Juditina síň, Mostecká 1 (vstup knihkupectvím), akce se konají zpravidla v pondělí v 18 hod., pokud 

není uvedeno jinak. Vstupné dobrovolné.

kniHkupectvÍ juditina věž

Mostecká 1, 118 00 Praha 1, otevřeno v pondělí až sobotu: 10-18 hod., v průběhu letních měsíců  
též v neděli.

Velký výběr pragensistické, místopisné, historické a památkářské literatury.  
Informace na tel. 257 530 599, juditinavez@seznam.cz 

Internetové knihkupectví: http://zastarouprahu.shop4you.cz/

sleva pro členy klubu 10 % z ceny zakoupeného zboží.

DoMáCí RADA kLUBU ZA sTARoU PRAHU PRo Rok 2013:

PhDr. kateřina Bečková – předsedkyně

Ing. arch. Jan Bárta, PhDr. Richard Biegel, PhD. – místopředsedové

Mgr. Jakub Bachtík (jednatel), Bc. et Ing. eva Csémyová, Ing. Václav Jandáček, Ing. arch. Martin krise,  
Bc. karel ksandr, Mgr. Blanka kynčlová, Bc. Anna kusáková, Mgr. Michal novotný (tajemník),  

prof. Ing. arch. Milan Pavlík, Bc. Pavla Priknerová, Mgr. kateřina samojská, Ing. arch. Miloš solař,  
Doc. PhDr. Josef Štulc, prof. PhDr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková, Ing. arch. Jan Veselý,  

Bc. eliška Varyšová, Ing. karel Zeithammer – členové

Ing. Zbyněk Bureš, PhDr. kristýna Ledererová-kolajová - revizoři

Jednání domácí rady Klubu, která se konají vždy jednou za čtrnáct dní (sudý týden) ve středu od 18 hod. v Juditi-
ně věži, jsou přístupná členům Klubu.

Adresa kanceláře klubu Za starou Prahu: Mostecká 1, 118 00 Praha 1
návštěvní hodiny: vždy ve středu 15–17,30 hod.

Telefon: 257 530 599
e-mail: zastarouprahu@seznam.cz

Internetové stránky: http://www.zastarouprahu.cz
stránky na Facebooku: Juditina věž, klub Za starou Prahu, nebourejte dům Václavské náměstí 47

členství v klubu Za starou Prahu je otevřené, členský příspěvek pro rok 2014 je stanoven takto: 450 kč (zá-
kladní), 250 kč (studenti, důchodci), 100 kč (člen, který je rodinným příslušníkem jiného člena a nedostává 

vlastní Věstník), nad 999 kč (člen – mecenáš).
Přihlášky jsou pro zájemce k dispozici v knihkupectví Juditina věž, Mostecká 1 (pondělí - sobota 10–18 hod.), 

kde je možné též zaplatit členské příspěvky a získat informace o programu klubu. 

akce prO veřejnOst

http://www.zastarouprahu.cz
mailto:juditinavez@seznam.cz
http://zastarouprahu.shop4you.cz/
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BAJkA o PRAžské AkCIoVé TIskáRnĚ

 O volebním víkendu v říjnu 2013 bylo v Opletalově ulici v Praze rušno. Odehrávalo se zde 
exhibiční vystoupení velkého bouracího stroje, který nám všem názorně předvedl, jak lze srovnat se 

zemí cokoliv, co se mu zamane. Tentokrát bylo jeho obětí torzo bývalé Pražské akciové tiskárny čp. 920, 
budovy spjaté též s historií slavného českého deníku Národní listy.

členové a příznivci klubu Za starou Prahu 
znají dům čp. 920 v opletalově ulici jako sou-
seda nárožního domu do Václavského náměstí 
rovněž bezprostředně ohroženého demolicí, za 
jehož zachování se klub již několik let intenzívně 
zasazuje. Investor zamýšlející oba domy nahra-
dit novostavbou komerčního monobloku však 
byl již srozuměn s požadavkem památkových 
orgánů, že průčelní část budovy bývalé tiskárny 
do opletalovy ulice s cennou fasádou má zůstat 
zachována a včleněna do novostavby. Co se tedy 
stalo, že byl neplánovaně, doslova ze dne na den 
dům za asistence policie stržen?

Přestože odbor výstavby Městské části Praha 
1 otálel se zasláním povinné odpovědi na žádost 
klubu Za starou Prahu o poskytnutí příslušné in-
formace o několik týdnů déle, než mu ukládá zá-
kon, dokument zaslaný nakonec po řadě urgencí 

jen potvrdil tušené.1 Budova byla zbořena na zá-
kladě § 135 odst. 1 a 3 stavebního zákona, který 
nařizuje neodkladné odstranění stavby ohrožující 
bezprostředním zřícením životy osob. když jsme 
během několika říjnových dnů pozorovali, jak se 
rameno a zuby velkého drapáku musejí namáhat, 
aby dokonaly dílo zkázy a proměnily torzo domu 
v hromadu suti, o bezprostřední hrozbě zřícení 
bylo důvodné pochybovat. 

Demolicí byl tak zakončen rozporuplný pří-
běh prohlašování-neprohlašování domu čp. 920 
v opletalově ulici za památku, který neslouží ke 
cti nejen vlastníkovi, ale ani památkovým orgá-
nům. čestné místo by snad mohl zaujmout jen 
v kronice proslulého městečka kocourkova.

1  ÚMč Praha 1, odbor výstavby. Rozhodnutí. neodkladné 
odstranění stavby, č. j. UMCP1 154895/2013 

Průhled Opletalovou ulicí směrem k Václavskému náměstí kolem roku 1915. Budova s redakcí Národních listů je 
nově dostavěna. Foto neznámého autora, Muzeum hl. m. Prahy.
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Třikrát šest a dost

ne, nebudeme věřit na žádné satanské symboly, 
ale tři šestky se na osudu domu podepsaly. Šest 
let trvalo řízení o prohlášení domu za kultur-
ní památku, šest let se dům těšil památkové 
ochraně a šest let uběhlo od sejmutí památkové 
ochrany domu do jeho demolice. nyní si ten pří-
běh zrekapitulujme podrobněji.2

V roce 1994 podal Pražský ústav památko-
vé péče návrh na prohlášení domu čp. 920, 
opletalova 3, Praha 1-nové Město za kulturní 
památku.3 V odůvodnění uvedl, že jde o objekt 
středověkého původu, výrazně přestavěný klasi-
cistně a pak v roce 1911. Jeho fasáda z poslední 
přestavby nese dekor geometrizující pozdní 
secese. secesní přestavba se uskutečnila podle 
projektu Josefa čámského ze stavební kanceláře 
Vácslava Havla. Tiskárenskému provozu sloužil 
objekt až do 90. let 20. století. od té doby byl ale 
prázdný a neužívaný. 

2  Všechny informace a konkrétní údaje byly čerpány 
z originálních materiálů spisového archivu Mk čR, do nichž 
měla autorka článku možnost nahlédnout na základě zákona o 
svobodném přístupu k informacím.  

3  Pražský ústav památkové péče, čj.  15537/94, 7. 11. 1994, 
vyřizoval PhDr. J. outrata 

Teprve v roce 1996 zahájilo Ministerstvo kul-
tury čR řízení o prohlášení budovy za památku. 
k řízení se vyjádřil i tehdejší vlastník ALAG Beta 
Praha spol. s r.o. Ve svém dopise z 5. 9. 1996 
firma žádá o zastavení řízení, nebot’ v současné 
chvíli připravovaný návrh zástavby parcely od 
architektů Malínského a Doležala (ateliér DaM) 
je již ve fázi těsně před žádostí o územní rozhod-
nutí. Pokud by byl objekt prohlášen za kulturní 
památku, majitel by záměr nemohl realizovat, 
musel by objekt prodat a ten by pravděpodobně 
zůstal v současném nevyhovujícím stavu. Zdá 
se, že tehdejší majitel neměl k dispozici žádné 
účinné páky, jak by započaté řízení zastavil, a 
tak ministerstvo kultury budovu za památku 
přece jen prohlásilo, i když až po šesti letech od 
zahájení řízení v roce 2002.4 

V období let 2003–2004 pak objekt skutečně 
změnil majitele. Jako jeho nový vlastník vystu-
puje společnost Verdi Development s. r. o., jedna 
z řady pražských firem Jamese Lewise Woolfa. 
na místě objektu čp. 920 hodlá stavět hotel a 
památková ochrana zchátralého objektu pro 
něj nepředstavuje velkou překážku. na odboru 
výstavby Městské části Praha 1 ležela údajně 

4  Mk čR, čj. 13494/1994, 18. 3. 2002, vyřizoval Mgr. J. Vajčner 

Nákres fasády a jejího geometrického členění předložený ke schválení úřadům v květnu 1911.  
Archiv VCPD ČVUT.
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již od roku 1999 žádost předchozího vlastníka 
o povolení k odstranění 3/4 objemu stavby na 
daném pozemku, což představovalo celý dvorní 
objekt bývalé tiskárny a jednu třetinu objektu 
přiléhajícího k opletalově ulici mimo čelní a 
dvorní fasády. Protože se k návrhu částečné 
demolice vyjádřil kladně v roce 1999, tedy ještě 
před zapsáním za památku i památkový odbor 

magistrátu, odbor výstavby Prahy 1 rozhodnutí 
o odstranění stavby v roce 2005 vydal.5 V tomto 
místě příběhu je třeba vyslovit značné podivení, 
proč úřad rozhodl až po šesti (zas ta šestka!) 
letech a nevzal v úvahu nový památkový status 
budovy. Jediným vysvětlením může být skuteč-

5  ÚMč Praha 1, čj. Výst/5583/042962, 3253/05-Da-2/920, 
nabytí právní moci 19. 9. 2005

Postupné ubourávání: 
nahoře památkově 
chráněná budova 
před částečnou 
demolicí v roce 2006, 
dole budova v roce 
2008 po sejmutí 
památkové ochrany 
z důvodu částečné 
demolice. Foto VCPD 
ČVUT  
a K. Bečková.
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nost, že objekt byl uveden do takového stavu, že 
úřad jej kvalifikoval jako havarijní, ohrožující 
životy osob. Uvést budovu do havarijního stavu je 
pro majitele, který se jí chce za každou cenu zba-
vit, hračka. částečná demolice budovy proběhla 
v létě roku 2006 a objekt se stal jen památkově 
chráněným torzem průčelí, jak jsme jej znali do 
podzimu roku 2013. 

Zavržení památky

26. června 2007 podal vlastník Verdi Development 
s. r. o. na Ministerstvo kultury čR žádost o zrušení 
prohlášení domu čp. 920 za kulturní památku. 
Jako důvod žádosti je deklarován nejen špatný 
stav objektu zaviněný již desetiletým neužíváním 
a neúdržbou, ale především právě nedávné zbou-

. Nákres boční fasády zamýšlené novostavby Květinového domu do Opletalovy ulice počítal 
se zakomponováním cenného průčelí.    

Bourání torza domu čp. 920 proběhlo ve dnech 25.-27. 10. 2013. Foto K. Bečková.
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rání jeho větší části (!). V obsáhlém elaborátu jsou 
pak suverénně zpochybněny všechny důvody, pro 
které byl objekt za památku zapsán, a relativizo-
vána jeho hodnota. naproti tomu slibuje majitel po 
odstranění staré budovy výstavbu nového objektu 
oživujícího začátek opletalovy ulice jako nástup 
k frekventované komunikaci směrem k Hlavnímu 
nádraží.

k žádosti majitele se vyjádřil národní památ-
kový ústav, územní odborné pracoviště v hl. m. 
Praze,6 který v závěru textu, po obhajobě hodnot 
objektu, s upuštěním od památkové ochrany za 
předpokladu zachování alespoň hodnotné fasády 
jako součásti budoucí novostavby souhlasí. k 
témuž názoru se pak přiklonilo i Ministerstvo 
kultury čR a v rozhodnutí z 14. 2. 2008 po šesti 
letech památkovou ochranu z objektu bývalé 
Pražské akciové tiskárny k radosti vlastníka 
sňalo.7  

6  nPÚ v hl. m. Praze, čj. nPÚ-311/9981/2007, 15. 10. 2007, 
vyřizuje PhDr. outrata

7  Mk čR, čj. 9060/2007, 14. 2. 2007

následuje dalších bezmála šest let plánovitého 
chátrání, které vrcholí kompletním vyčištěním 
pozemku od staré zástavby, ránou z milosti 
v podobě demolice, o níž byla řeč na počátku 
našeho příběhu.        

Poučení

naše bajka o památce, které její majitel s chutí 
pomohl na věčnost, je poučná. Dokládá, že majitel, 
který se o památku nechce starat a veřejně usiluje 
o její odstranění, bude dříve nebo později ve svém 
úsilí úspěšný. Známe nejeden příklad tohoto scé-
náře. Co však podniknout, aby se nenaplnil? Pa-
mátku sice nelze odejmout bezcitnému vlastníkovi 
jako týrané zvíře a odvést do útulku. Rozdíl tkví 
ale jen v technické obtížnosti zásahu, do něhož se 
bohužel žádnému orgánu nechce, ačkoliv legisla-
tivní nástroje existují a vlastnický vandalismus je 
stejně odporným asociálním chováním jako týrání 
živého tvora. Zřízení „útulku“ pro týrané památky 
se nezdá být nesmyslem.
    Kateřina Bečková

Posledního dne v říjnu 2013 bylo dokonáno. 
Ted’ by se investor rád pustil do nárožního domu. Foto K. Bečková
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MísTo PALáCe HoTeL? MísTo HoTeLU PALáC! 
sTARonoVá kAUZA ZásTAVBy PřI náRoží ULIC MIkULAnDské A náRoDní

Po několikaletém napjatém tichu se znovu rozpohyboval projekt novostavby na rohu Mikulandské ulice 
a Národní třídy. Jedna z nejznámějších proluk v centru města vyměnila parkoviště za čilý stavební ruch 
a asi každému kolemjdoucímu prolétne hlavou, co že tu nakonec vyroste. Místo avizovaného luxusního 

hotelu (v Praze jich je evidentně nedostatek), kterému měl padnout za obět’ sousední palác, zde však na 
základě starého stavebního povolení vzniká něco docela nového: nikoliv hotel, ale polyfunkční dům  

s novým investorem, novým architektem i novým jménem – Palác Národní.

První projekt – podmínky jako cár papíru

Zástavba parkoviště na národní třídě není žádnou 
novinkou, její možné vizualizace už před pár lety 
křižovaly tiskem. Hlavní město a památkové orgány 
o ní jednají už od roku 2002. na rozdíl od jiných 
parcel v Pražské památkové rezervaci totiž proluka 
nevznikla „bohulibým“ záměrem investora, ale ne-
zbytným rozšiřováním ulice. Dva domy čp. 136-II 
a 137-II byly zbořeny roku 1966, protože o víc než 
6 metrů předstupovaly před sousední prvorepub-
likový palác Dunaj, tedy dnešní uliční čáru. Po 
jejich demolici zde zůstaly obnažené zdi vedlejšího 
schönkirchovského domu, které se v průběhu let 

staly oblíbeným místem velkoplošných reklam či 
grafitti výzdoby (každý si jistě vzpomene na tan-
kovo–bagrovou osmičku). Uvolněné parcely pak 
obsadilo parkoviště. I přes množství projektů na 
nové zastavění proluky, především od studentů 
architektury, nebylo pro novou stavbu na tomto 
místě uděláno téměř nic, a to až do roku 2005, 
kdy hlavní město parcely prodalo za více než 180 
milionů korun, čímž se pozemek okamžitě stal nej-
dražším v Praze. nový majitel, soukromá společnost 
Ditrich, s.r.o., navíc přikoupil i vedlejší barokní 
schönkirchovský dům čp. 135-II. Záměrem zde bylo 
napojit novostavbu na barokní palác a vybudovat 
zde luxusní pětihvězdičkový hotel. 

Vizualizace původního projektu Hotel***** Národní od ateliéru Znamení čtyř (2008), pohled z Národní třídy,  
zdroj: www.czechworld.eu

http://www.czechworld.eu
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Pro budoucí architekty to znamenalo nepochyb-
ně nezáviděníhodný úkol. na straně jedné zde byla 
nutnost reagovat a navázat na nižší historické bu-
dovy v Mikulandské, na straně druhé pak masivní 
hmota převýšeného paláce Dunaj a potřeba vytěžit 
z malého pozemku co nejvíce, aby se investorovi 
vrátila obrovská vložená investice. navíc proluka 
nebyla zcela bez jakékoliv regulace – protože se po-
čítalo s jejím zastavěním, vydal Pražský památkový 
ústav na žádost Útvaru rozvoje hl. m. Prahy již roku 
2002 odborné vyjádření s úpravou zastavovacích 
podmínek (čj. 3363/02/R/Fu, ze dne 2. 4. 2002). 
Ty uvádějí, že novostavba nesmí překračovat uliční 
čáru v žádném podlaží, nebude mít nárožní akcent 
a naváže na štít paláce Dunaj jak výškou korunní 
římsy (max. 16,8 m), tak ustupujícím patrem. navá-
zaní ustupujícího patra na schönkirchovský dům 
mělo být řešeno ve variantách. Základní podmínky 
rekonstrukce byly určeny i pro schönkirchovský 
dům, a to rozhodnutím památkového ústavu a 
odboru památkové péče Magistrátu z roku 2004 
(čj. 130419/04/Maz z 24. 11. 2004). Podle těchto 
podmínek neměl být dům ani jeho dvorní křídla 
nastavován nebo přistavován (natožpak ubourá-
ván), nebylo dovoleno jakkoli zastřešovat dvůr ani 
měnit výšky hřebenů střech. schönkirchovský dům 
čp. 135-II je totiž významná památka středověkého 
založení, renesančně přestavovaná v 2. polovině 
16. století (klenby v průjezdu) a zásadně barokně 
přestavěna do dnešní podoby v letech 1726–1734, 
s mnoha dalšími úpravami v 19. století (především 
dvorní křídla). Jako cenný historický objekt je proto 
palác s pavlačovým dvorem a konírnou chráněn 

jako nemovitá kulturní památka. I z toho důvodu 
je třeba považovat podmínky pro rekonstrukci 
objektu z roku 2004 jako závazné. 

společnost Ditrich, po úspěšném zakoupení lu-
krativní parcely, přizvala k projektu jako investora 
firmu Accor, provozovatele sítě luxusních hotelů, a 
společně roku 2006 vyhlásili veřejnou architekto-
nickou soutěž na novostavbu. Tu sice rozhodnutím 
soutěžní poroty vyhrál návrh ateliéru A69, ale 
investor upřednostnil ateliér Znamení čtyř, který 
se umístil na druhé příčce. Toto rozhodnutí bylo 
dost zvláštní i proto, že tento projekt zcela ignoroval 
většinu nastavených podmínek. Budova hotelu byla 
rozčleněna do podoby na sebe nedbale posazených 
kvádrů obložených kamenem, které sice zdánlivě 
dodržovaly výšku korunní římsy paláce Dunaj, 
ale jen proto, aby na ni mohly nastavět ještě další 
tři patra (celková výška 30 m, tak byla o celá dvě 
patra vyšší než Dunaj!). Celkem měl mít hotel 4 
podzemní a 9 nadzemních podlaží, čímž vytvářel 
nejen nárožní akcent ale spíš dominantu celého 
bloku a vkládal tak příliš robustní masu do urba-
nisticky citlivého prostředí. schönkirchovský dům 
měl být také „podstavěn“ třípodlažním suterénem. 
Co víc, jeho dvorní křídla měla být částečně ubou-
rána a následně nastavěna, všechny krovy měly 
být vyměněny a zvýšeny a nejcennější část domu, 
uliční křídlo, měli projít razantní změnou vnitřních 
dispozic včetně bourání příček a zániku enfilády. 
Výsledkem byl faktický zánik většiny stavby z 18. 
století, chráněné jako kulturní památka. 

na zjevnou nevhodnost navrhovaného řešení a 
s ním související jasné porušení drtivé většiny před-

Vizualizace současného projektu Palác Národní od architekta Stanislava Fialy (2014), pohled z Národní třídy, 
zdroj: www.hinton.cz

http://www.hinton.cz
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chozích podmínek pro novostavbu i rekonstrukci 
upozornil klub Za starou Prahu roku 2006 vydá-
ním stanoviska (věstník klubu 3/2006) a dalším 
článkem roku 2007 (věstník klubu 1/2007). I přes 
spory mezi památkovým ústavem, magistrátem 
a stavebníkem a přes zjevné pohrdání předem 
danými podmínkami ze strany investora byl 
nakonec projekt roku 2008 schválen (čj. MHMP 
464745/2006/Dob z 11. 6. 2007; 13524/2008 z 29. 
2. 2008; 524275/2008/Dob z 23. 12. 2008) a o dva 
roky později dostal i stavební povolení (2010). 

Druhý projekt – z paláce do hotelu a zpět

Do zdánlivě hotové věci ale zasáhla hospodářská 
krize. Jako u mnoha dalších stavebních projektů 
nejen v památkové rezervaci byl investor nucen pří-
pravy pozastavit. Hotelový řetězec Accor nakonec 
z projektu vycouval úplně a kauza utichla. Pozemky 
i čp. 135 byly zastaveny ve prospěch PPF banky a 
posléze šly do dražby. Právě tehdy, v roce 2012, 
vstoupil na scénu nový majitel. schönkirchovský 
dům a sousedící proluku i s projektem a platným 
stavebním povolením odkoupila společnost sebre 
podnikatele Petra němce, někdejšího zakladatele 
farmaceutické společnosti Pharmaswiss. V tisku se 
opět začaly objevovat dohady o podobě novostavby, 
o tom, zda se bude stavět podle původního projektu 
nebo ne, i o tom, že majitel hledá sít’ hotelů, která 
by se objektu po dostavbě ujala. společnost sebre 
se ale ve finále rozhodla nestavět hotel, protože trh 

v Praze je příliš nasycený, a místo toho vybudovat 
polyfunkční komplex Palác národní. Za tímto 
účelem bylo také vlastnictví převedeno na nově 
založenou firmu Palác národní, a. s. 

součástí příprav nového záměru byl také nový, 
rozsáhlý archeologický a restaurátorský průzkum, 
v rámci kterého bylo nalezeno překvapivě velké 
množství historických fresek a malovaných stropů 
i pozůstatků řemeslné aktivity v doby raného stře-
dověku (výhně, pece, zlomky keramických nádob 
a mince z 12. století atd.). Je přitom dost znepoko-
jivé, že průzkumy pro předchozího investora tyto 
mimořádně cenné historické a umělecké artefakty 
neodhalily a že případná realizace původního pro-
jektu by znamenala jejich naprostý zánik. V tomto 
bodě tedy znamenala změna majitele pro památku 
jasné plus.

Zároveň s průzkumy začalo zajišt’ování budovy, 
bourací práce v uličních křídlech a výkop staveb-
ní jámy podle stále platného stavebního povolení 
z roku 2010. V roce 2013 nový majitel ve spolupráci 
s novým architektem stanislavem Fialou před-
ložil ke schválení a změně územního rozhodnutí 
nový projekt (čj. s-MHMP 695035/2013 z 16. 10. 
2013). 

Pro architekta Fialu, původně z D3A ateliéru, 
nově vystupujícího pod značkou Fiala+němec s.r.o., 
není Palác národní první stavbou ve spolupráci 
s investorem Petrem němcem. Dal by se nazvat 
jeho „dvorním architektem“, kromě několika sou-
kromých vil a kancelářských objektů pro něj v sou-

Na tomto návrhu lze vidět napojení novostavby na Schönkirchovský palác včetně prosklené nástavby 
západního dvorního křídla – konírny, uličnímu křídlo zůstane nezvýšená mansardová střecha.; návrh Paláce 

Národní od arch. Fialy (2014), pohled z Mikulandské, zdroj: www.ceskatelevize.cz

http://www.ceskatelevize.cz
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časnosti připravuje také rekonstrukci a dostavbu 
Šporkova paláce v Hybernské ulici. 

není asi příliš překvapivé, že nový projekt Paláce 
národní využívá dosavadních povolení a počítá 
s přibližně stejnou výškou novostavby jako projekt 
původní, byt’ s osmi nadzemními podlažími místo 
devíti (suterén je nezměněn, bude mít 4 podlaží). 
Budova bude od 4. patra terasovitě ustupovat a 
vytvářet tak balkony doplněné zelení, dále bude 
pokračovat zástavbou nad zachovaným přízemím 
západního dvorního křídla čp. 135, tedy někdejší 
konírnou. 

na střeše architekt umist’uje terasu s panorama-
tickým výhledem na Prahu. stavba má zaoblený 
organický tvar, skleněnou fasádu s pásy zeleně na 
balkonech, v nižších patrech pak bude apliková-
na „svislá sít’ovina“ pro další variabilní rostlinné 
závěsy. 

Interiér má stejně jako původní projekt propojit 
novostavbu s budovou schönkirchovského paláce, 
nikoliv ale tak drasticky. Přízemí novostavby ote-
vírá pasáž a průchod severním křídlem do dvora 
schönkirchovského domu, kde bude odpočinková 

zóna. spodní patra jsou určena obchodům a re-
stauracím, vyšší pak ateliérům a kancelářím.

V současné době se čeká na předložení detailní-
ho rozpracování projektu, především fasády včetně 
vzorků materiálů. Dokončení stavby je plánováno 
na rok 2016.

Mikulandská/ Národní – výhra nebo prohra? 

Jak tedy lze nový projekt hodnotit? Jak už bylo 
řečeno, především pro rekonstrukci schönkir-
chovského domu je výrazným krokem k lepšímu. 
Faktická demolice objektu se nekoná, vnitřní 
dispozice se přizpůsobují charakteru historického 
objektu lépe než přechozí hotelový provoz a počítá 
se také s restaurováním objevených malovaných 
záklopových stropů či barokních fresek v uličním 
křídle a jejich prezentování v interiéru. 

I samotnou novostavbu lze hodnotit pozitivněji, 
než předchozí projekt Znamení čtyř. kromě méně 
agresivní architektonické podoby lze ocenit jak 
vhodněji zvolenou funkci stavby, tak propojení 
obou ulic s dvorem domu pasáží. nový projekt si 

Parkoviště nahradil čilý stavební ruch. Pohled na situaci z Národní třídy.  
Foto Eliška Varyšová, 2014.
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ovšem s sebou nese problém, který je od samého 
začátku zakotven přímo v genech celého záměru: 
kvůli předražené parcele, která nutí investora sta-
vět do výšky, je výsledná stavba hmotově a výškově 
výrazně předimenzovanější, než jak by bylo pro 
dané místo vhodné. 

Při vědomí všech dosavadních peripetií se ale 
zdá být současný záměr relativně dobrým koncem. 
nemělo by proto zapadnout, že je to konec, ke 
kterému se dospělo v podstatě navzdory zúčastně-
ným aktérům, včetně města. Vývoj kauzy se totiž 
nápadně podobá ostatním projektům přestaveb a 
novostaveb v památkové rezervaci a to právě pří-
stupem magistrátu. V tomto případě je zarážející 
zejména fakt, že stát v zastoupení památkového 
ústavu a město prostřednictvím památkového 
odboru určí investorovi jasná pravidla a pak bez 
mrknutí oka povolí projekt, který tato pravidla 
blahosklonně ignoruje. Rekonstrukce schönkir-
chovského domu měla jasně stanovené podmínky 
včetně zachování dvorních křídel. Přesto byla 
schválena a částečně provedena jejich demolice a 
následná nástavba. Jasně dané limity měla i no-
vostavba a přesto oba schválené projekty výrazně 
přesáhly výšku, kterou si na tomto místě mohli 
dovolit. Magistrát jim přesto navzdory odborné i 
veřejné kritice dal zelenou. 

Z tohoto pohledu je skoro zázrak, že jsme tam, 
kde jsme – totiž že přes veškeré zápory znamená 
příchod nového investora s novým architektem, 
kteří už nějakou dobu tvoří sehraný tým, pro dané 
místo nové a spíše nadějné možnosti. Pro schönkir-
chovský dům to znamená jasný obrat k lepšímu – i 
přes demolice části dvorních křídel bude provedena 
rekonstrukce s důrazem na jeho historickou hod-
notu a restaurování cenných prvků. Také novo-
stavba Paláce národní i přes svou enormní výšku 
je svou funkcí přínosnější. Jak bude její organická 
tvář fungovat v daném prostředí, pravděpodobně 
prověří až čas. Už ted’ si však troufnu říci, že při-
nese osvěžení, především v porovnání s nedalekou 
těžkopádnou hmotou nového centra Quadrio nebo 
monstrózního Florentina. nelámejme tedy nad Pa-
lácem národní hůl a doufejme, že přinese do centra 
Prahy novou kvalitní architekturu.

Eliška Varyšová
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o nenáPADnosTI, Jež PřITAHUJe PoZoRnosT:  
„TRAFAčkA“ nA kLáRoVĚ

Současná podoba lokality Klárova na Malé Straně asi nesplňuje ideální představu příjemného 
kompaktního městského prostoru, na druhou stranu by však dnes jen málokdo souhlasil s razantní 
proměnou tohoto prostranství, jak byla plánována ve 20. letech minulého století. Pro tentokrát však 

nechme Klárov jako celek stranou a zaměřme se pouze na jeho severní část, která je ohraničena ulicemi 
Pod Bruskou, U Bruských kasáren a Nábřežím Edvarda Beneše. 

na tomto místě se nacházejí 3 budovy. nejstarší 
z nich je klárův ústav (čp. 131) stavěný na přelomu 
30. a 40. let 19 století (dostavěn byl však až o více 
než 40 let později), který byl zřízen pro potřeby 
ústavu nevidomých. Architekt Vincenc kulhánek 
tuto stavbu pojednal ve velmi jednoduché, ale 
ušlechtilé podobě, ostatně jak bylo tehdejší archi-
tektuře empíru vlastní. V letech 1906–1909 byla 
východně od budovy klárova ústavu postavena 
další stavba určená pro jeho potřeby (čp. 627). Tato 
nádherná stavba, přestože poněkud hmotnějšího 
charakteru, je dekorována kvalitními secesními 
prvky, které dodávají celé architektuře elegantní 
nádech.

Třetí stavba, jež se nachází přímo pod letenskou 
skálou, je stavbou nejmladší a současně také nej-
méně nápadnou, takže dosud stála stranou od-
borné pozornosti. Jedná se o stavbu tzv. Zengrovy 
transformační stanice z počátku 30. let 20. století 
od architekta Viléma kvasničky. Podle názoru klu-
bu Za starou Prahu by ani tato stavba neměla stát 
stranou pozornosti odborné veřejnosti. Jde podle 
něj totiž o natolik kvalitní architekturu – navíc 
v mimořádně exponované poloze – že splňuje ná-
roky na zapsání mezi kulturní památky. V dubnu 
tohoto roku proto klub podal na Ministerstvo kul-
tury čR v tomto smyslu podnět a navrhl prohlásit 
stavbu tzv. „Trafačky“ za památku.

Budova Zengrovy transformační stanice se díky svému objemovému rozčlenění citlivě uplatňuje v panoramatu 
města a nijak nenarušuje jeho střešní krajinu. V přímém sousedství se nachází budova Klárova ústavu  

z 19. století. (Na obrázku vpravo od transformační stanice.) 
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Ještě se než se dostaneme k samotnému textu 
návrhu, bude třeba se vrátit k budově klárova ústa-
vu čp. 131 z 19. století. od 50. let 20. století využívá 
tuto budovu státní geologický ústav (později česká 
geologická společnost, dnes česká geologická služ-
ba). Všimli jste si, že na jeho průčelí na přelomu 
roku 2011 a 2012 byl umístěn nový nápis s názvem 
této instituce? sama nevím, po jak dlouhé době 
jsem si ho všimla, každopádně od chvíle, co jsem 

jej zpozorovala, jsem geologům (nebo těm, kdo se 
zasadili o podobu nápisu) moc vděčná. nápis na 
čistě bílé fasádě je totiž pojat velmi jednoduše a 
ve světle stříbrné barvě. Mnozí by jistě okamžitě 
mohli namítnout, že něco takového přece na bílé 
fasádě nepůjde vidět. opak je pravdou! nápis se 
díky materiálové odlišnosti vkusně vyjímá, ale není 
agresivním poutačem ve svém prostředí. A mě vždy, 
když jedu tramvají okolo, napadá: v památkové 

Při pohledu od Chotkovy 
silnice je patrná bohatá, 
ale zároveň klasická 
objemová modelace 
stavby.

Kaskádovité 
odstupňování hmoty 
do ulice U Bruských 
kasáren slouží 
nejen jako působivý 
architektonický motiv, 
ale pomáhá také členit 
a zjemnit masivní objem 
stavby.
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rezervaci by přece takovýmto způsobem měly být 
řešeny všechny nápisy, cedule a poutače! Tím spíš, 
že – paradoxně – právě tento nenápadný poutač 
přitahuje můj zrak mnohem častěji, než útočné 
reklamy, které člověk již automaticky ignoruje. 
Tento přístup však v Praze zatím není příliš běžný 
a obvykle se tak v nápisech a cedulích setkáváme 
s méně vkusným až agresivním pojetím. 

Proč ale věnuji tolik pozornosti jednomu nápi-
su? Mám totiž za to, že architekt Vilém kvasnička 
uplatnil ve 30. letech 20. století na budově Zeng-
rově transformační stanice na klárově podobný 
přístup. Jedná se vlastně o velmi nenápadnou 
stavbu, která nechává vyznívat primárně své oko-
lí. Pokud jí však budeme věnovat svoji pozornost, 
uvědomíme si, jak důmyslně a kvalitně je vlastně 
komponována. A že vzhledem ke své promyšlenosti 
si jistě zaslouží mnohem větší pozornost, než jí bylo 
dosud věnováno.

Podnět k prohlášení nemovité věci za kulturní 
památku

název a umístění: Zengrova transformační stanice 
na klárově v Praze 1-Malá strana

kraj: Praha hl. m. 

Okres: Praha

katastrální území: Praha 1, Malá strana

číslo popisné: 132-III

adresa: Pod Bruskou 2, U Bruských kasáren 3

číslo parcely: 676

architekt: Vilém kvasnička

postaveno: 1930–1932 

vlastník: MARVIkVen a.s., Badeniho 290/1, 
Hradčany, 16000 Praha (Ičo: 28217241)

Historie a popis stavby:

Budova Zengrovy transformační stanice na Malé 
straně byla vybudována v letech 1930–1932 podle 
projektu z roku 1929 od architekta Viléma kvasnič-
ky. Dříve se zde nacházela Bruská kasárna ze 70. 
let 18. století, k jejichž zbourání došlo roku 1928. 
Během výstavby Zengrovy transformační stanice 
se započalo také s odstřelováním skály v místech 
pro nově vznikající ulici U Bruských kasáren.

Volně stojící budova Zengrovy transformační 
stanice se nachází na přibližně trojúhelníkové 
parcele, jež sleduje svažitý terén pod Letenskou 
plání. Budova je půdorysně i výškově značně roz-
členěná, převážně však dvoupatrová. Hlavní průčelí 
obracející se do ulice Pod Bruskou je výrazně hori-
zontální. krajní osy fasády transformační stanice 
jsou pojaty jakožto předstupující rizality, které jsou 
spojeny o patro nižším křídlem s průběžnou tera-
sou. severní strana budovy při ulici U Bruských 
kasáren je několikrát pravoúhle ustoupena tak, 
aby náznakově sledovala uliční linii. Předstupu-
jící patra budovy jsou v těchto místech vynášena 
volně stojícím pilířem, čímž je evokován pocit mo-
dernisticky pojatého loubí. Jižní křídlo budovy se 
nachází za pravým rizalitem hlavního průčelí a 
je vedeno kolmo k ulici Pod Bruskou. Toto dlouhé 
křídlo (podsklepené dvěma podlažími) je řešeno 
jako trojlodní hala, v níž byly původně umístěny 
transformátory. ostatní křídla byla určena přede-

Při opačném 
pohledu tak navíc 
vzniká zajímavá 
uliční linie, 
navazující na domy 
na protější straně 
ulice Pod Bruskou. 
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vším pro kancelářský provoz. V severozápadním 
nároží objektu se nacházel byt. 

Plocha fasády je pokryta bělavou omítkou, která 
vytváří zajímavý kontrast s pískovcovými prvky, 
jako jsou šambrány lemující okenní otvory, kon-
solovité motivy pod římskou či hranolové konsoly 
na hlavní fasádě určené původně pro sochařskou 
výzdobu. Budova je zastřešena kombinací střech 
sedlových a pultových, současně též pokryta plo-
chami teras, z nichž první se nachází na hlavním 
průčelí a druhá je umístěna na křídla budovy při 
ulici U Bruských kasáren.

Zdůvodnění podnětu:

Budova Zengrovy transformační stanice stojí na 
velmi citlivém místě Malé strany, v lokalitě kláro-
va při úpatí Letenské pláně, kam je vidět z mnoha 
výškových bodů Prahy. Přestože se jedná o budovu 
technického charakteru, její exteriér je záměrně 
pojat coby palácová stavba, aby navazovala na 
starší zástavbu, jež se nachází v jejím bezprostřed-
ním okolí. Hlavní průčelí, obracející se k ulici Pod 
Bruskou, dlouhým horizontálním charakterem 
navazuje na sousední objekt klárova ústavu. 
současně je však průčelí transformační stanice 
výškově diferenciované, čímž respektuje svažitý 
terén této lokality. Architektonický jazyk budovy 
je střídmý, racionální, redukuje se jen na velmi 
drobné dekorativní detaily. Architekt Vilém kvasnička, žák význačného 

architekta Jana kotěry, svůj cit pro historické 
prostředí prokázal i při jiných projektech. Velmi 
kvalitní řešení představuje budova nemocnice na 
Františku z let 1923–1927, která byla vybudována 
v přímé návaznosti na klášter milosrdných bratří 
s kostelem sv. Šimona a Judy. Jednoduchý moder-
nistický styl, jehož kořeny vychází z geometrické 
moderny počátku 20. století, je ovlivněn dobovým 
novoklasicismem. Budova Zengrovy transformač-
ní stanice vychází z obdobných stylových proudů 
a představuje tak značně kultivované řešení pro 
danou lokalitu. 

Tuto budovu je nutno vnímat také jako velmi 
důležitou součást urbanismu Malé strany a 
klárova, nebot’ zde důmyslně dotváří uliční čáry. 
Půdorysné diferenciace se pak vhodně propisují 
do objemu stavby a částečně tak můžeme vyčíst 
i odlišené funkce stavby v jednotlivých křídlech. 
Tento princip hmotového rozčlenění pak umožňuje 
vhodně reagovat jak na straší zástavbu v okolí, 
tak na  přirozený terén tohoto místa. Všechny 
tyto aspekty pak architekt kvasnička dokázal 
kvalitně spojit v jeden homogenní celek. svým 
tradicionalistickým tvaroslovím současně proje-
vuje kultivovanost a zároveň ohleduplnost vůči 
historickému prostředí. Také vzhledem k užití 
tradičních materiálů na fasádě působí stavba 
značně citlivě.

Soulad moderní architektury a tradice je na stavbě 
Zegerovy transformační stanice patrný například na 
loubích do ulice U Bruských kasáren.

Nechybí zde ani motiv kazetování. 
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Rovněž vstupní portály jsou pojaty jako mimořádně 
elegantní variace na klasické tvarosloví.

Hodnotě tohoto domu přispívá také skutečnost, 
že budova je zachována ve své původní dispozici. 
Původní jsou také veškerá okna, dveře, schodiště 
apod. 

Budova Zengrovy transformační stanice svým 
komponováním v celku i v detailu dokazuje „pa-
mátkářský přístup“ české architektury počátku 30. 
let 20. století a stává se tak důležitým článkem na 
poli architektury a urbanismu na území dnešní 
Pražské památkové rezervace. 

Literatura: 
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115–116 
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Stavba „Trafačky“ přirozeně dotváří blok při Klárově ústavu a napojuje se na starší budovy natolik citlivě, že divák 
ji přirozeně považuje za součást téhož areálu. 
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DRUHá PLAVeBní koMoRA MeZI sTARoMĚsTskÝM A noVoMĚsTskÝM 
JeZeM

Jezy Staroměstský a Novoměstský jsou v současné době překonávány komorami u Smíchovského 
břehu, které jsou přístupné plavební dráhou od Sovových mlýnů k dolním vratům komor u Židovského 

ostrova. Hladina mezi Novoměstským a Staroměstským jezem je spojena krátkou komorou Mánes. 
V současné době se uvažuje o vytvoření další komory, která má umožnit pohyb lodí i na hladině mezi 
jezy a zvýšit tak kapacitu plavby mezi hladinou nad Helmovským a Novoměstským jezem.  Ponechme 
stranou otázku, do jaké míry je takové dílo nezbytné pro zvýšení kapacity plavební dráhy, která má 
v současné době jediný účel, vyhlídkové a restaurační plavby ve středu města, a zamysleme se nad 

možnými řešeními úlohy.

Vznik stávajících jezů a plavební dráhy

stávající dva jezy jsou historickými prvky, vždyt’ 
staroměstský jez byl postaven již ve 13. století jako 
první vodní dílo ve středu města. Jeho úkolem bylo 
zvýšit hladinu pro provoz mlýnů a dále pak zavést 
vodu do hradebního přikopu, který obklopoval 
staré Město. na levém břehu poháněl skupinu 
mlýnů svatého Jiří (později sovových mlýnů) a na 
pravém břehu pak skupinu několika mlýnů sta-
roměstských. Poloha jezu je dodnes zachována a 
jeho vzhled je podobný původnímu jezu pražského 
typu. Jez, který kdysi býval jen z dřevěných prvků, 
s roštem vyplněným kameny, převádí vodu s cha-

rakteristickým čeřením, zachovaným i po řadě 
oprav a rekonstrukcí. Jen modernizovaná vorová 
propust a průlom plavební dráhy na levém břehu 
mají odlišný vzhled.

Jez novoměstský měl složitější vývoj. V místě 
dnešního jezu byl Petržilkovský jez, jeho jméno 
je přenášeno i na nový lomený jez, někdy je však 
užíváno i označení jez Šítkovský. Pod ním pak 
byl jez Hornoloděcký a u vtoku do čertovky byl 
jez svatojánských rytířů. nejvyšší jez zásoboval 
vodou mlýny kartouzské na obou březích Vltavy, 
nižší Hornoloděcký pak mlýn  Šerlinský na pravém 
břehu. U jezu u čertovky byly na staroměstské 
straně mlýny svatojánských rytířů a na levém  

Skica jednotlivých variant plavební komory v půdorysu.
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břehu nepojmenovaný mlýn. Všechny jezy existova-
ly ještě v 18. století, nicméně celá sestava zanikla 
na přelomu 19. a 20. století, kdy byl ponechán jen 
nejvyšší jez novoměstský, s výrazným zlomem u vo-
rové propusti, směrem proti vodě.   Dnes je situace 
jezů a plavební dráha skoro stoletou skutečností, 
která nedoznala změn. Dokončením výzdoby pla-
vební dráhy ve dvacátých letech sochou Vltavy a 
jejích přítoků bylo uzavřeno velké civilizační dílo 
– splavnění Vltavy od Mělníka do Prahy. spojením 
dvou plavebních prostorů, které užívala mechanic-
ká plavba již od poloviny století, bylo umožněno 
plout od Mělníka až po Štěchovice, samozřejmě 
v závislosti na stavu vody. Představa našich předků 
o tom, jak nákladní plavba nebude končit v trojici 
přístavů pod Prahou (karlín, Holešovice, Libeň), ale 
bude procházet městem a po dalším splavnění Vlta-
vy bude pokračovat dále na jih, byla provedena. Po 
proudu měla pak pokračovat voroplavba, užívající 
však cestu nově upravenými propustmi, které byly 
vybaveny zařízeními nejnovějších konstrukcí.

konec dvacátého století však znamenal i konec 
říční nákladní plavby, jak na Labi, tak na Vltavě. 
Zmizely i dopravy přes Prahu, které dovážely štěr-
kopísky do Radotína a postupně mizí i pražské 
přístavy pod Helmovským jezem, které se mění 
v luxusní adresy zámožných měšt’anů.

Úvahy o stavbě nové komory

nejvytíženější plavební komorou je dnes komora 
smíchov, kterou proplouvají lodě z prostoru mezi 
novoměstským a staroměstským jezem a poskytují 
tak pasažérům pohled na město a hojné občerstve-
ní. Pravidelná plavba na jih začíná na horní vodě 
tak, jak začínala po více než sto padesát let. Pro 
odlehčení komory smíchov se však objevily návrhy, 
které mají zasáhnout do stavu, jenž je pro více než 
čtyři generace obyvatel Prahy nezměněný. Úkolem 
komory by mělo být zdvihnout plavidla na úroveň 
nad staroměstským jezem, odkud by pak plavba 
pokračovala komorou Mánes na horní hladinu 
novoměstského jezu. Úvahy o poloze komory jsou 
řešeny ve variantách, které je možno rozdělit na dvě 
skupiny. Všechny varianty uvažují komoru délkově 
a šířkově shodnou s komorou Mánes.

a) Varianty komory umístěné  
do Staroměstského jezu

první variantou je umístění komory do stávající 
vorové propusti, která je vedena ve směru proud-
nice, je tedy v kosém úhlu k jezu. Varianta má 
pracovní číslo 2. Tato varianta by předpokládala 
zánik historické propusti a v pohledu na jez by se 
uplatnila dosti nepříznivě.

Skica zamýšlené plavební dráhy ve „variantě pracovní číslo 4“ – pohled od Staroměstského jezu.



Ročník XLIII. (XIV.) čísLo 3 / 2013        21

druhou variantou je umístění komory do levé 
poloviny jezu mezi plavební dráhou a vorovou 
propust s tím, že by byla spojena s jižním cípem 
střeleckého ostrova zpevněnou plochou, navazu-
jící na ostrov. Varianta má pracovní číslo 3. Její 
realizace by znamenala zkomolení přírodních 
poměrů ostrova. Rozdělení pole jezu se nejeví 
jako příznivé řešení, pravá strana jezu by měla 
menší úsek mezi propustí a komorou a větší mezi 
komorou a plavebním kanálem, jez by byl tak 
rozdroben a ztratil by svoji monumentalitu při 
pohledu proti vodě.

třetí variantou je umístění komory u sta-
roměstského břehu v těsném sousedství staro-
městských mlýnů, zhruba rovnoběžně se západní 
novorenezanční fasádou smetanova muzea. Tato 
varianta má pracovní číslo 6 a znamenala by na-
prosté narušení pohledů z vyhlídky u pomníku 
Bedřicha smetany, kde je jez v nejtěsnějším kon-
taktu s veřejným prostorem.

čtvrtou variantou je umístění komory u sovo-
vých mlýnů těsně k stávající dělící zdi mezi horní 
hladinou staroměstského jezu a mezi plavebním 
kanálem. Tato varianta má pracovní číslo 4. ko-
mora by znamenala zkrácení levého pole jezu a 
její umístění do místa, které je jakousi soutěskou 
plavební dráhy a východní fasády sovových mlý-
nů. Umístění by bylo pokračováním půdorysných 
kompromisů, učiněných při stavbě plavební dráhy 
před sto lety.

Pokud hodnotíme varianty umístění komory do 
staroměstského jezu, je varianta uvedená jako 
čtvrtá asi jediným přijatelným řešením. Z hlediska 
památkového přinese nejmenší ztráty, a zásah do 
stávajícího stavu se omezí jen na úsek komory. 
Pokud by se podařilo sjednotit pravou část komory 
s dělící zdí, mělo by dílo i přijatelnou šířku a si-
tuace plavební dráhy v křížení s mostem Legií by 
zůstala nezměněna. Došlo by pouze k prohloubení 
plavební dráhy v západním řečišti Vltavy u stře-
leckého ostrova.

b) Varianty komory mimo jez

varianta první rozšiřuje plavební kanál od 
staroměstského jezu a komoru umist’uje nad most 
Legií s odstupem od stávající nábřežní úpravy tak, 
že pomník Vltavy je zhruba v polovině komory. 
Mezi stávající pobřežní zdí je zřizována nová plocha 
a první levobřežní pilíř mostu je spojen s novým 
širším dílem. nová dělící zed’ půlí druhý oblouk 
mostu a v křivce stávající zdi sleduje její stopu. 
Pracovní číslo varianty je 5. Ze všech variant je tato 
asi největším zásahem do celého systému.

varianta druhá užívá stávající plavební dráhu 
v dolní části a zhruba v místech, kde kdysi odbo-
čovala čertovka, se rozšiřuje a půlí druhý oblouk 

mostu pod kterým jsou dolní vrata komory, která 
končí zhruba u pavilonu na spodní špici židovského 
ostrova. Varianta má pracovní číslo 1, umístěním 
komory pod most vzniká kolize jak s mostem, tak 
s úpravou kolem sochy Vltavy a severním cípem 
ostrova. Tato varianta se jeví jako nejméně citlivá 
k historické plavební dráze a úpravě vstupu do 
komory smíchov.

varianta třetí je odvozena od varianty dru-
hé. Posunuje komoru dále k jihu a staví ji těsně 
k břehu ostrova s tím, že zůstává nová dělící zed’ 
v polovině druhého oblouku a stávající zed’ na se-
ver je v úseku cca 134 m vypuštěna. Původní zed’ 
v ose pilíře směrem na jih zůstává, budou zde dvě 
plavební dráhy se stejnou hladinou vedle sebe. 
Varianta je nazývána A/b. Její výhodou je vcelku 
přijatelná poloha komory, úprava plavební dráhy je 
dost velkým zásahem do místa pod mostem Legií 
a do řečiště Vltavy mezi střeleckým ostrovem a 
plavební dráhou.

Zhodnocení variant z hlediska památkového

Zamyslíme-li se nad chystanými úpravami, je 
nutné si položit otázku, které řešení je pro silně 
exponované místo Prahy nejpřijatelnější. odpovědí 
asi není sdělení, že nejlepší je zachování stávajícího 
stavu, kdy pokládáme plavební dráhu, a její sou-
časnou podobu, za součást památkové rezervace. 
nové řešení by asi mělo odpovídat zásadám pro 
zachování památkové rezervace a pravidlům pro 
nakládání se soubory zahrnutými do památko-
vého dědictví UnesCo. Zda je takovým řešením 
konzervace dosaženého stavu či nikoliv, musí být 
zodpovědně posouzeno odbornými složkami pro 
ochranu rezervace. Pokud bude na řeku nahlíženo 
jako na dopravní cestu, která má být učiněna ka-
pacitnější a bezpečnější, bude rozhodování těžké. 
Prostor je velmi exponovaný při pohledech z mos-
tů a nábřeží a zásah do stávajícího stavu je díky 
rozměrům komory značný, nejedná se o drobnou 
technickou stavbu.

z první skupiny promýšlených variant je asi 
nejpřijatelnější varianta čtvrtá (pracovní číslo 4) 
s komorou u sovových mlýnů. Toto řešení je asi 
nejmenším zásahem do plavební dráhy – nachází 
se v místě, které je již od počátku stavby plavební 
dráhy prostorovým kompromisem a znehodnocu-
je nejmenší část historických vodních staveb. Při 
sjednocení zdi plavební dráhy a zdi komory, které 
je asi při řešení bez obtokových kanálů reálné, a 
při materiálovém provedení komory a na ní nasa-
zených konstrukcí jako kvalitní architektury, by 
mohla být prvkem vyvažujícím hmotu sovových 
mlýnů vysunutou z malostranského břehu. nako-
nec i to, že dělící zed’ mezi řekou a plavební dráhou 
je osazována různými plastikami a příležitostnými 
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instalacemi je důkazem, že místo má určitý poten-
ciál pro vložení nového prvku.

z druhé skupiny variant je jedinou přijatelnou 
variantou varianta třetí, pracovně nazvaná vari-
anta a/b. Umístění komory příliš neruší úpravy u 
spodního hrotu židovského ostrova a tak jedinou 
nevýhodou zůstává poloha dělící zdi mezi plavební-
mi dráhami. Ta může být vnímaná jako kolidující 
s obrysem mostu Legií. Zde zvolená poloha komory 
by patrně měla být materiálově sladěna se stávají-
cími konstrukcemi, stejně jako měněné trasy dělící 
zdi. Přílišné zdůraznění by asi nebylo vhodné, ko-
mora by měla být řešena jako pokračování něčeho, 
co bylo započato před sto lety. 

Ze dvou skupin řešení tedy dostáváme dvě 
varianty, o kterých by se mělo diskutovat dále. 
Do diskuse lze přitom už nyní nabídnout několik 
doporučení.   

varianta pracovní číslo 4 má asi větší potenciál 
pro architektonické ztvárnění a měla by být proto 
dále řešena architektonickou soutěží na vnější 
podobu komory. Použití typových prvků technic-
kých zařízení a osvětlení musí být v tomto místě 
omezeno. Užity by místo toho měly být prvky in-

dividuálně navržené pro dané místo. Za úvahu by 
možná stálo i definitivní výtvarné dílo jako součást 
architektury, ale i další použití hrany komory pro 
díla dočasná by nebylo nezajímavé. Doufejme, že 
při případném řešení komory se ukáže současná 
architektura jako rovnocenná s architekturou díla 
takřka stoletého.

 varianta pracovní označení a/b by asi měla 
být řešena střízlivěji a v souladu s původními ma-
teriály, nicméně i její řešení by mělo být ověřeno 
soutěží, nové prvky nesmí konkurovat kvalitnímu 
architektonickému řešení severního konce ostro-
va. 

Budoucí řešení komory bude velkým oříškem pro 
všechny účastníky přípravných prací. Zejména pro 
odborné orgány památkové péče bude vložení nové-
ho díla do historického prostředí rezervace neleh-
kým úkolem. nezavrhujme však možnost dobrého 
výsledku, kdy zvládnutím úlohy architektonického 
řešení vznikne kvalitní dílo, které uspěje – třeba 
i v již tradiční soutěži klubu Za starou Prahu  
o novou stavbu v historickém prostředí.  

Václav Jandáček

kresby autor 

Skica zamýšlené plavební dráhy ve „variantě A/b“ – pohled směrem k Dětskému ostrovu.
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Bývalá továrna se nacházela v karlíně při hranici 
s Libní, severně od výškové stavby hotelu olympic, 
odkud musel být její areál, stejně jako celé rozsáhlé 
území Rohanského ostrova a Manin, velmi dobře 
přehlédnutelný. strojírenskou továrnu na tomto 
místě založili v roce 1832 Angličané, bratři J. a 
e. Thomassové, šlo o jednu z nejstarších strojíren  
v pražském regionu. V roce 1850 odkoupil podnik 
od svých krajanů Joseph John Ruston, který k ob-
vyklému strojírenskému sortimentu parních kotlů a 
strojů připojil i konstrukci lodních strojních zaříze-
ní a stavbu celých parníků. strojírna se tehdy totiž 
nacházela ve výhodné poloze na břehu Vltavy.2

V roce 1869 byla továrna transformována na 
akciovou společnost Pražská akciová strojírna, 
kromě stavby lodí a lodních zařízení vyráběla 
továrna parní stroje i pro mlýny, cukrovary, dále 
lokomobily, vodní turbíny, zvedací zařízení, pře-
pravníky, projektovala a montovala mosty a mostní 
konstrukce. 

2  http://cs.wikipedia.org/wiki/Rustonka

LeGenDA ZVAná RUsTonkA

 Počátkem března tohoto roku se jak blesk začala po internetu a sociálních sítích šířit zpráva, 
které milovníci industriální architektury nechtěli uvěřit: právě se bourá poslední objekt bývalé továrny 
Rustonky z poloviny 19. století, kotelna s komínem, která měla být součástí budoucího zástavby jako 
připomínka slavné historie zaniklé strojírny.1 Demolice proběhla 182 let od založení továrny a tento 
úctyhodný časový interval by již sám o sobě měl být důvodem pro pietní zachování alespoň malé 

autentické části Rustonovy strojírny. Bohužel se tak nestalo, nyní již její existenci bude připomínat jen 
nová ulice s názvem U Rustonky.   

1  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/264752-z-rustonky-nezbude-vubec-nic-zacala-demolice-posledni-budovy/

1    http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/264752-z-rustonky-
nezbude-vubec-nic-zacala-demolice-posledni-budovy/

Administrativa továrny sídlila v klasicistní jed-
nopatrové budově podél královské, dnes sokolov-
ské třídy a při nároží do Švábek stála velká hala 
mostárny. V letech 1910–1911 fúzovala Pražská 
akciová strojírna s dalšími podniky do akciové 
společnosti spojené strojírny, která přenesla vý-
robu na smíchov do křížové ulice. V souvislosti 
s plánovaným přeložením vltavského koryta blíže 
k Holešovicím ztratila svůj smysl i loděnice. Cel-
kem vyrobila továrna v období 1854–1910 asi 37 
parníků všech druhů (osobní, vlečné, nákladní aj.), 
sedm bagrů, tři technická plavidla a velký počet 
železných nákladních člunů. Z toho osm osobních 
parníků bylo postaveno pro Pražskou paroplavební 
společnost.3 

V roce 1911 odkoupily strojírnu elektrické podni-
ky královského hlavního města Prahy pro potřeby 
opravárenských dílen svého vozového parku. V tu 
dobu se začala psát další významná historie továr-
ny, v letech 1912–1914 zde vnikly rozsáhlé ústřední 
dílny, kde byly nejen opravny, sklady, ale i technic-
ké zázemí pro stavbu a opravy trolejového vedení 

3  Hubert Miroslav:  na Vltavě v Praze – jak bylo a jak je.  Mare-
Czech, Praha 2012

Panoramatický pohled z úpatí Vítkova nedaleko Invalidovny představuje v popředí Pražskou akciovou strojírnu, 
bývalou Rustonku, která zde tehdy již působila více než 60 let. Pozadí jí tvoří neregulovaná řeka, která vytváří 

v oblouku – na Maninách – soustavu proměnlivých ostrovů. Foto Jindřich Eckert, kolem 1895, Muzeum hl. m. Prahy

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rustonka
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Pohled na bývalou Rustonku a Maniny v roce 2005 z hotelu Olympic.  
Foto VCPD ČVUT

Průčelí budov Pražské akciové strojírny, bývalé Rustonky, od Královské (dnes Sokolovské) třídy směrem  
ke Švábkám. Dobová pohlednice, počátek 20. století, soukromá sbírka
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či montáž kolejových konstrukcí.4 Většina budov 
byla upravena k novému účelu, např. mostárna 
na montovnu, slévárna na karosárnu, jiné byly 
dostavěny či postupně nahrazeny novými. 

Podobně jako všechny níže položené lokality 
karlína a Libně byla i bývalá Rustonka poškozena 
povodní v roce 2002. V této době byla jejím uži-

4  novák Jiří: Rustonka pro mne nebyla jen továrnou, Věstník 
Za starou Prahu 1/2008, s. 49 (vzpomínkový článek); https://
docs.google.com/viewer?url=http://www.zastarouprahu.cz/base/
vestniky/pdf/vestnik-2008-1.pdf

vatelem Pražská strojírna a.s., dceřiná společnost 
Dopravního podniku hlavního města Prahy.5 Ta 
však v roce 2006 objekt uvolnila a od jara roku 
2007 byl kromě zmíněné kotelny s komínem bou-
rán. částí pozemku bývalého továrního areálu 
prochází dnes nová silniční spojka Rohanského 
nábřeží a ulice U Plynojemu, která dostala trefný 
název U Rustonky.

5  http://www.pstroj.cz/

Areál bývalé Rustonky za povodně 13. 8. 2002. Pohled od Švábek, vpravo průčelí bývalé haly mostárny.  
Foto R. Kučera

Kotelna s komínem, které měly být zachovány jako součást budoucího obchodně-administrativního areálu.  
Foto K. Bečková, 25. 11. 2007 

http://www.pstroj.cz/
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Pozemek po bývalé továrně nyní patří developer-
ské společnosti J&T Real estate,6 která zde hodlá 
postavit kancelářský komplex. na zveřejněných 
vizualizacích je areál novostaveb nazván Rustonka, 
proč ale developer nebyl ochoten zachovat autentic-

6  http://www.jtre.sk/cs/rustonka

Vizualizace komplexu Rustonka na místě zbořené továrny prezentovaná na webu developerské firmy: http://
www.jtre.sk/cs/rustonka 

 

kou připomínku továrny v podobě nevelké budovy 
její kotelny upravené k novému využití, veřejnosti 
přesvědčivě nezodpověděl, výmluva na narušenou 
statiku objektu je totiž jako v obdobných případech 
nedůvěryhodná. 
   Kateřina Bečková

Z čInnosTI kLUBU ZA sTARoU PRAHU

http://www.jtre.sk/cs/rustonka
http://www.jtre.sk/cs/rustonka
http://www.jtre.sk/cs/rustonka
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JUBILeJní DesáTÝ Ročník Ceny kLUBU ZA sTARoU PRAHU: 

O míře modifikace 

Italský architekt Vittorio Gregotti, autor pozoru-
hodného sídliště saffa ve staré benátské čtvrti 
Canareggio (1981–1994), předestřel fakt, že s kaž-
dou novostavbou, která vstoupí do historického 
prostředí, se nezmění jen parcela, jakou taková 
stavba obsadila, nýbrž její mnohem širší prostředí. 
na starém místě vytváří nová stavba nové vztahy, 
mění jeho konfiguraci, „přitahuje a organizuje sutiny 
obsažené v kontextu“, říká Gregotti metaforicky. 
Dokonce i minimální nebo nenápadné změny podle 
něho „produkují dalekosáhlé posuny ve významu“ 
(viz časopis Stavba, 2013/1). novostavba vždy staré 
prostředí nějak „modifikuje“, jak se to italský ar-
chitekt snaží shrnout.     

nemusí to však být jen město nebo krajina,  
u nichž se nové dílo postará o novou konfiguraci. 
V románové epopeji Hledání ztraceného času tvrdí 
spisovatel Marcel Proust, že nová umělecká díla – 
ke kterým můžeme připočítat také architekturu 
– dovedou změnit celý svět, který se tak vždy tvoří 
znova. „Aby se jim podařilo tohoto uznání dosáh-
nout“ – píše Proust ve třetím svazku Hledání -, 
„originální malíř a originální umělec si počínají jako 
oční lékaři. Terapie jejich malbou nebo jejich prózou 
nebývá vždycky příjemná. Když je skončena, lékař 
nám řekne: >Ted’ se podívejte!< A svět (který nebyl 
stvořen jednou provždy, nýbrž pokaždé, kdykoli se 
objevil nějaký originální umělec) se nám najednou 
zjeví úplně odlišný od světa dřívějšího, ale dokonale 
jasný” (překlad Jiřího Pechara).

Milan Rak, Alena Režná, Pavel Rada, Irena Burková, 
Ondřej Gaudl, Divadlo na Orlí v Brně    

Karel Novotný, Jiří Buček, Petr Čihák, Jan Duda,  
Jana Hlavová, Filip Horatschke, budova depozitáře  
pro Oblastní galerii v Liberci
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Pokud by se novému architektonickému dílu 
opravdu podařilo vybídnout nás, abychom se na 
krajinu nebo na město podívali znova a postřehli 
v nich, co jsme dosud jasně nevnímali, pak by se 
dotklo ideálu, do jakého naše Cena klubu Za starou 
Prahu odpočátku vkládala svou naději. nová stavba 
by se opravdu neměla stát pouhým doplňkem nebo 
jen výplní svého prostředí, nýbrž jakousi učitelkou, 
která nám ukáže, co všechno je hodnotné všude 
kolem ní. V tom smyslu by architektonické dílo 
opravdu dovedlo stvořit všechno znova. 

Jako milovníky památek by nás však v takových 
případech mělo zajímat, zdali modifikace prostředí, 
které nová stavba dosáhla, nezašla příliš daleko. 
Vittorio Gregotti se tu mimochodem přimlouvá za 
kontrastnější zásah; varuje před „rozpuštěním archi-
tektonické formy do naprosté obrany kontextu”. Ano, 
své prostředí nám kontrastnější stavba ukáže ve 
světle jasnějším než stavba pokorně přizpůsobivá. 
stvoří-li však tato stavba nový svět tak radikálně, že 
už ten starý skoro nepoznáme, může se stát, že jsme 
s tím starým světem něco nenávratně ztratili. 

Antonín Novák, Petr Valenta, 
Eduard Štěrbák, garáže a pro- 
vozní budova zahradnictví pro 
Národní centrum zahradní 
kultury v Kroměříži

Přemysl Kokeš, polyfunkční domy Kovárna v Mohelnici

Z čInnosTI kLUBU ZA sTARoU PRAHU
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Myslím, že právě takovým směrem zamířila de-
bata, jakou jsme v Domácí radě spolu vedli, když 
jsme se na podzim minulého roku rozhodovali, jaké 
novostavby z celých českých zemí propustíme do fi-
nále. Jelikož šlo o jubilejní desátý ročník naší Ceny, 
mohlo by se zdát, že debata proběhne v atmosféře 
téměř slavnostní. ona však ve skutečnosti byla tak 
vypjatá a tak ostrá, že si snad na podobnou nepa-
matuji. Předmětem srážky vyhraněných názorů –  
a pak i několikakeré revokace hlasování! – nebyl 
vítěz z Liberce, na němž se většina z nás dobře 
shodla, nýbrž stavba neméně důležitá, divadlo na 
Orlí v brně od tamějších architektů Milana Raka, 
Aleny Režné, Pavla Rady, Ireny Burkové, ondřeje 
Gaudla a Mirka Lva.   

Divadlo stojí v sousedství minoritského kláštera 
a Měnínské brány, v té partii brněnské památkové 
rezervace, která si nejvíce udržela kouzlo stáří. Už 
s tímto faktem kontrastuje racionalistické pojetí 
stavby, založené na čisté geometrii. Problémem 
ještě větším se však pro mnohé členy Domácí rady 
zdála být výška provaziště, kvůli kterému se ob-
jem divadla snad až příliš vypíná nad rázovitým 
prostředím orlí ulice. Charakter tohoto místa, jeho 
svět, stavba změnila či znovu vytvořila, nebylo by 
správné to popírat. obhájci divadla, mezi které 
patřil autor těchto řádek, kladli naproti tomu důraz 
na jeho architektonickou kvalitu, a ještě víc hájili 
mínění, že stavba veřejná – studentské divadlo 
Janáčkovy akademie múzických umění – má na 
velikost i ve velmi cenném historickém prostředí 
jistý nárok. Věřím tomu, že když Domácí rada 
nakonec divadlo do finále poslala, udělala dobře, 
protože stavba takového významu by v kolekci le-
tošních finalistů chyběla a výsledný soubor by tak 
postrádal reprezentativnost všech devíti minulých 
ročníků. otázka, do jaké míry může novostavba 
modifikovat svůj historický kontext, nicméně zů-
stává otevřená.    

Jasné vítězství budovy depozitáře pro Oblastní 
galerii v liberci od architektů karla novotného, 
Jiřího Bučka, Petra čiháka, Jana Dudy, Jany Hla-
vové a Filipa Horatschkeho asi málokdo z nás čekal. 
Radost z něj ale měla celá Domácí rada. Do jedné 
z nejkrásnějších čtvrtí v celých českých zemích  
z přelomu 19. a 20. století přitom uvedení liberečtí 
architekti z ateliéru sial vložili stavbu stejně stroze 
geometrickou jako nové brněnské divadlo. na jejím 
úspěchu v letošní soutěži o naši cenu se nepochyb-
ně podepsala správná volba proporcí, které ladí  
s okolními stavbami – zatímco její přísná forma  
s tvarovou bohatostí sousedů kontrastuje -, jakož 
i její správné umístění do uliční čáry a nikoliv do 
hloubky parcely. několik měsíců po vyhlášení naší 
Ceny získala přestavba libereckých městských láz-
ní, včetně námi oceněného depozitáře, také Grand 
prix české obce architektů.      

k dvojnásobným nositelům Grand prix – za 
kryté bazény v Litomyšli a v Brně na kraví hoře 
- a zároveň k ateliérům, které stále častěji řeší 
památkářské úkoly, patří brněnské studio DRnH. 
Tři jeho členové, Antonín novák, Petr Valenta a 
eduard Štěrbák, navrhli pod dohledem národního 
památkového ústavu garáže a provozní budovu 
zahradnictví pro národní centrum zahradní 
kultury v kroměříži. Pro sestavu těchto budov 
na okraji Podzámecké zahrady a na dohled od 
kroměřížského zámku zvolili autoři dobré měřítko, 
dřevěné povrchy a archetypální pultové a sedlové 
tvary střech, tedy prostředky tak samozřejmé a tak 
přátelské ke kontextu místních památek UnesCo, 
že mezi námi sotva mohly najít oponenta. 

s archetypálními formami „domu s okny” a 
domu s tradičním tvarem střechy dovede výborně 
pracovat architekt Přemysl kokeš, členům Domácí 
rady dobře známý, protože před šesti lety dostal 
Cenu klubu Za starou Prahu za novostavbu po-
lyfunkčního domu na náměstí ve svém působišti 
Lanškrouně. V polyfunkčních domech kovárna 
na okraji středověkého jádra města mohelnice 
dovedl kokeš tyto prostředky k nejvyššímu stupni 
abstrakce. některé členy Domácí rady tato abs-
traktní kvalita kokešovy práce popuzovala. Jiní  

Alice Michálková, Pavel Pospíšil, přístavba hotelu 
Arigone v Olomouci
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v ní spatřovali nástroj, jak říci, že stavba nechce 
jen simulovat minulost, nýbrž i mluvit dnešní ar-
chitektonickou řečí. 

Redukcí archetypálního tvarosloví na čistou 
geometrii se kokešova kovárna brání před „roz-
puštěním architektonické formy do naprosté obrany 
kontextu”. přístavba hotelu arigone v Olomouci 
od místních architektů Alice Michálkové a Pavla 
Pospíšila, typický „dům s okny”, pro jaký už naše 
Cena nalezla mnoho příkladů, se tomutéž riziku 
vyhýbá nezvyklou hloubkou okenních otvorů a 
asymetrickým šachovnicovým obrazcem, který 
místní kameníci vyryli do zbylého povrchu průčelí. 
osazení oken hluboko do fasády ovšem slouží také 
k tomu, aby nám autoři nové části Arigone sdělili, 
že nepracují pouze s dvourozměrnou plochou, ale i  
s trojrozměrným objemem stavby, který se při umís-
tění domu do proluky nemůže dobře uplatnit. 

Podobnou funkci odplošnění patrně mají vodo-
rovné i svislé plastické prvky, jimiž zlínský archi-
tekt Tomáš Možný pročlenil uliční průčelí jinak 
spíše neofunkcionalisticky pojatého rodinného 
domu s lékařskou ordinací v Holešově. Dům stojí 
v čele Plačkova, starobylé návsi poblíž historického 
jádra Holešova, která si dodnes zachovala osobité 
kouzlo. Dobře zvolená velikost a uměřená forma 
nového domu toto kouzlo neruší. 

Vyhlášení Ceny klubu Za starou Prahu proběhlo 
tradičně v kavárně Mlýnská na Malé straně 18. 
února 2014. sešlo se na ně početné publikum, 
mezi kterými nechyběly významné osobnosti české 
architektonické scény v čele s profesorem emilem 
Přikrylem. Převzali ji všichni architekti-finalisté, 
jak to ostatně odpovídá jejímu nemalému význa-
mu, a informovala pak o ní elektronická i tištěná 
média, mimo jiné Stavba, Art&Antiques, Era 21 
nebo poslední ročenka české architektury. Mode-
rátor večera Richard Biegel vyjádřil ve své stručné 
úvodní řeči důvěru k vzrůstajícímu porozumění 
mezi tvůrčími architekty a památkáři. Teoretič-
těji laděná úvaha předsedkyně klubu kateřiny 
Bečkové, další z řady jejích brilantních promluv, 
bez jakých si už nelze vyhlášení Ceny představit, 
předložila všem přítomným k úvaze možnost po-
suzování hodnoty architektonických děl pomocí 
exaktních přírodovědných kritérií, konkrétně 
Archimedova zákona. Všichni ted’ věříme, že také 
tento zákon by se mohl stát vodítkem, jak poznat, 
jaká může být u historického prostředí míra jeho 
modifikace.     

Rostislav Švácha

foto autor

Tomáš Možný, rodinný dům s lékařskou ordinací v Holešově
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sTUDenTská PAMáTkoVá MIse:  
ZPRáVA o PRoJekTU

Je to historicky poprvé, co se Klub Za starou Prahu zapojil – ve spolupráci s Národním památkovým 
ústavem – do většího grantového projektu financovaného z Evropského sociálního fondu. Projekt je 
zaměřen na inovaci studijních programů na pražských vysokých školách pro potřeby památkové 
péče, přičemž jeho hlavním principem je aktivní účast studentů na průzkumu historických objektů 

ve vnějších částech Prahy mimo území pražské památkové rezervace. Studenti jsou při něm aktivně 
zapojeni do zkoumání památkového fondu na území velké Prahy a to přednostně v lokalitách, které se 
v současnosti výrazně vyvíjí a proměňují a kde je proto revize památkového fondu nanejvýš aktuálním 
úkolem – získají tak možnost kontaktu s odborníky z praxe a i s konkrétními potřebami a úkoly pražské 
památkové péče. Členové Klubu si zaslouží být s takto významným projektem dobře seznámeni. Proto 

zde předkládáme zprávu o celém projektu v podobě rozhovoru, který vychází z interview vedeného 
s autorkou redaktorem ČT Radkem Křížem.

Otázka: Jak dlouho už projekt trvá? A jaký 
byl jeho spouštěcí mechanismus?

Projekt byl odstartován na podzim loňského 
roku a běží ted’ tedy druhým semestrem, poslední 
studenti budou mít možnost se zapojit v zimním 
semestru tohoto roku.

spouštěcím mechanismem projektu byla snaha 
přitáhnout studenty k zájmu o obor ochrany pa-
mátek. Mladí lidé mají přirozeně touhu objevovat 
nové, touhu po dobrodružství a to jim v rámci 
projektu poskytneme vrchovatou měrou. Vysíláme 
je na nezmapovaná území, kde v podstatě nikdo 
neprováděl systematický památkový průzkum a 
kde se lze nadát různých objevů, anebo také vů-
bec žádných. To je právě už věc autentické terénní 
práce, mravenčího zkoumání území, doslova domu 
od domu. A je do značné míry na samotných prů-

zkumnících, co zde budou považovat za důležité. 
To je mimochodem jeden z dalších očekávaných 
výstupů projektu. Dovědět se od studentů, co oni 
sami považují za hodnotné. od projektu si slibuje-
me definici toho, co na pražské periferii považujeme 
za památku, respektive zajímá nás, co zde budou 
za památku považovat příští generace.

U zrodu projektu stála také snaha vyrovnat se 
s určitou nesystematičností, která panuje v dnešní 
praxi prohlašování objektů za kulturní památky. 
řada domů je dnes prohlašována (nebo není pro-
hlášena) za památku bez znalosti okolního prostře-
dí a kontextu, a tak vlastně není jasné, zda nějak 
převyšuje svoje okolí a jakou roli v něm vlastně 
hraje. Je to způsobeno mimo jiné tím, že památkové 
instituce a památkáři nemají dostatečnou kapacitu 
k provádění časově a finančně náročných plošných 

Studenti architektury ČVUT v terénu při průzkumu Hlubočep
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systematických průzkumů. Poslední systematické 
památkové průzkumy prováděl někdejší státní 
ústav sÚRPMo téměř před půlstoletím a pojem pa-
mátkové hodnoty se od té doby pořádně proměnil. 
Takže se dá říci, že chceme památkářům projektem 
také trochu pomoci, ukázat cestu, i když jsme jen 
příslovečnou kapkou v moři. 

Kolik studentů už se do projektu zapojilo a 
z jakých jsou škol?

Aktivně se do průzkumu zapojilo už padesát stu-
dentů ze tří pražských vysokých škol, humanitního 
i technického zaměření, v rámci studijních předmě-
tů dějiny umění a architektury a památková péče. 
studenti z různých škol vytváří týmy, které pracují 
v návaznosti na sobě. Počítáme, že zhruba stejný po-
čet studentů bude pracovat i v další fázi projektu. na 
území vstupují nejprve studenti architektury, kteří 
provedou základní urbanistickou analýzu území 
a vypracují jeho vývojový plán, provedou základní 
fotodokumentaci a popis všech domů. Pak předají 
výsledky své práce studentům dějin umění, kteří se 
podrobněji zabývají vybranými objekty – z každého 
území je to několik desítek objektů, které podrobně 
dokumentují včetně provedení archivního průzkumu 
a průzkumu interiéru, prvků původního vybavení. 
V poslední fázi bude pro několik vybraných objektů 
zpracován návrh na zápis do seznamu kulturních 
památek. nicméně každý z domů zkoumaného 
území bude mít na konci projektu svou evidenční 
kartu a to je něco ojedinělého. Metoda plošného 
systematického pochozího průzkumu je nesmírně 

důležitá. Umožňuje dokonale a do detailů poznat 
kontext lokality a tím definovat objekty typické pro 
charakter zkoumané lokality, nebo vytipovat objekty 
nadprůměrné, převyšující okolní produkci. 

Kolik objektů už bylo takto v rámci projektu 
prozkoumáno? 

studenti při práci v terénu zdokumentovali přes 
700 objektů dnešní Prahy 5, na katastrálních úze-
mích košíře a Hlubočepy. Tato území jsou velmi 
rozdílná, co se týče charakteru zástavby a dochova-
né materie, mají však společné památkové problé-
my. Jsou to lokality s velmi malým počtem státem 
evidovaných a chráněných kulturních památek a 
zároveň místa, která se velmi rychle v současnosti 
proměňují. Jen během minulého semestru jsme 
se studenty popsali a nafotili několik košířských 
domů, které už jsou nyní zbořeny. V tomto smyslu 
jsme na tato území vstoupili se studentskou misí 
doslova za pět minut dvanáct. Ty zbořené domy by 
za současného stavu věcí nikdy nemohly být za 
památku prohlášeny, a přesto byly místotvorné, 
patřily do košíř a spoluvytvářely ráz této čtvrti. 
náš projekt jasně ukázal nedostatečnost památ-
kové legislativy pro typ území, jakým je pražské 
periferie. Pokud mohu uvažovat nahlas, tak tato 
území by potřebovala novou legislativní kategorii 
památkové ochrany, jakou je například památka 
místního charakteru nebo kategorie charakteris-
tického souboru staveb. Intenzivně přemýšlíme nad 
novou formou památkové ochrany právě takových 
čtvrtí, jako jsou košíře či Hlubočepy.

Studenti dějin umění FF UK v Košířích při natáčení televizní reportáže o projektu
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Máte už nějaké tipy na domy, které rozhod-
ně budete chtít ochránit nebo prosadit jejich 
ochranu?

Máme takové kandidáty, ale jejich detailní před-
stavení si necháme na samostatný článek. Ted’ 
mohu prozradit, že se jedná kupříkladu o pozoru-
hodný soubor obecních nájemních domů při ulici 
Pod kavalírkou, které svůj název „Domy města 
košíř“ hrdě nesou na fasádách, nebo o soubor řa-
dových rodinných domků v malebné uličce slávy 
Horníka a soubor maloměstských klasicistních 
domů tamtéž. Všimněte si prosím, že slovo soubor se 
u popisu košířské zástavby objevuje opravdu často. 
V Hlubočepích je to vrstva nejstarších zemědělských 
usedlostí, chalup a statků dochovaných vesměs 
autenticky v klasicistní podobě. Mnohé z nich mizí 
doslova před očima, a není nástroj, jak tyto objekty 
určující charakter historické vsi ochránit. 

Majitelé domů vás vítají? Jak moc chtějí své bu-
dovy dostat na seznam kulturních památek? 

To je velmi citlivé téma. Majitelé jsou různí, ale 
jsou mezi nimi i lidé velmi osvícení a vzdělaní a 
s takovými je třeba úzce spolupracovat. Další velmi 
důležitou rovinou našeho projektu je – a nebojím se 
to slovo použít – osvěta. Jde nám o to smysluplně 
a srozumitelně zprostředkovat výsledky průzkumu 
veřejnosti, rezidentům, lidem, kteří v dané oblasti 
bydlí, majitelům domů a místní samosprávě. Aby 
věděli, jaké „poklady“ mají pod svou střechou a 
jaké hodnoty ve svém veřejném prostoru sdílí a 
mohli tak k nim zaujmout stanovisko.  Povinností 
památkářů je nejen objevovat skryté hodnoty his-
torické architektury, ale také tyto hodnoty vysvět-

lovat a obhájit před veřejností takovým způsobem, 
aby mohly být společně sdíleny a vnímány jako 
společenská hodnota hodná veřejného zájmu a 
legislativní ochrany. 

Jak bude projekt se studenty dál pokračovat? 
Co ještě plánujete?

V současné době pokračujeme s dokumentací 
jednotlivých vybraných objektů v košířích a Hlu-
bočepích. kromě toho máme malou, dalo by se říci 
experimentální, skupinu studentů archeologie, kte-
ří vytvářejí mapu archeologických zájmových ploch 
v Hlubočepích. Tato práce je novátorská, protože 
v jednom mapovém výstupu jsou obsaženy různé 
interpretační vrstvy od archeologických po nad-
zemní, od prehistorických po historické. Bude to 
ale jedinečný podklad nejen pro zájemce o kulturní 
historii území, ale třeba i pro investory a stavebníky 
mapující rizika archeologických nálezů a koncen-
trace památek v dané lokalitě, bude to například  
i užitečný podklad pro územní plánování. 

na závěr je snad ještě dobré říci, že jsme tepr-
ve v polovině projektu, na celkové zhodnocení je 
ještě brzy. osobně si myslím, že největší devízou 
je „investice“ do budoucích odborníků. Dnešní 
studenti budou koneckonců jednou těmi, kdo 
budou projektovat, zasedat v komisích, pracovat 
v příslušných institucích a úřadech, kráce budou 
to oni, kdo budou rozhodovat o osudu města. Bude 
jenom k prospěchu jim samotným i městu Praze, 
pokud jej za studií důkladně poznají a získají 
k němu vztah. 

Kateřina Samojská

Studentky archeologie při tvorbě mapy archeologických zájmových ploch v Hlubočepích
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Z DĚní V JUDITInĚ VĚžI

V předvánočním období přibývá pravidelně kulturních aktivit. Bylo tomu tak i u nás, v Juditině 
věži. Uskutečnil se koncert Dialog mezi východem a západem, kdy byly představeny odlišné typy 
fléten – evropská barokní a japonská shakuhachi. Za kulturní vrcholy sezóny v Juditině věži pak 

je možné považovat dvě akce – autorské čtení naší členky, paní Aleny Ježkové, z její připravované 
knihy za hudebního doprovodu amatérského souboru Columba Lauretana  a autorské čtení básníka, 

překladatele a autora dětských knížek pana Radka Malého. 

Po vánočním odpočinku, na Tři krále, se rozjel 
naplno šestitýdenní přednáškový cyklu studentské 
památkové mise, který se věnoval urbanistické-
mu vývoji města, územnímu rozvoji Prahy, vývoji 
městské zeleně, industriálními památkami Prahy a 
v neposlední řadě tvorbou a významem památkové 
dokumentace (viz samostatný článek). 

Z původně dvou plánovaných Večerů s Přemys-
lem koblicem byly nakonec tři, protože množství 
fotografií staré Prahy z jeho archivu nebylo možné 
do dvou večerů vtěsnat. nejprve jsme prošli Podolí 
a přes nusle a Vinohrady jsme se dostali na staré 
Město, v dalším večeru jsme se vydali z Holešovic 
přes Hradčany a smíchov do Prokopského údolí a 
v posledním jsme se věnovali fotografovým domov-
ským čtvrtím – Vršovicím a královským Vinohra-

dům. kdo nestihl žádný z večerů, musí si počkat do 
poloviny prosince na výstavu v národním technic-
kém muzeu nebo do příštího roku na knihu.

Příležitost dostali i mladí kunsthistorici. nejprve 
pan Bc. Tomáš Murár s přednáškou Baroko jako 
styl v pojetí Vojtěcha Birnbauma, poté slečna Bc. 
Martina knapová, která hovořila o výstavě Augusta 
Rodina v Praze v roce 1902.

V dubnu proběhl v Juditině věži křest knihy 
z cyklu Zmizelá Praha, Továrny a tovární haly, díl 
3, jejíž autorkou je předsedkyně klubu paní PhDr. 
kateřina Bečková. 

Hovory o Praze zahájila v letošním roce jedna 
z nejmladších členek Domácí rady slečna Bc. Anna 
kusáková večerem o architektu Bohumilu Hypšma-
novi. Večer byl velmi úspěšný, zajímavé téma téměř 

Záběr z autorského čtení Radka Malého 18. 12. 2013. Foto Jaroslav Navrátil
 

Z čInnosTI kLUBU ZA sTARoU PRAHU
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naplnilo sál národního technického muzea. Další 
Hovory byly v režii doyenky Domácí rady paní dr. 
Helgy Turkové, která se věnovala Pavlu Josefu Ša-
faříkovi. Velmi zajímavé byly i Hovory pánů PhDr. 
Martina ebela PhD. a Bc. karla ksandra, kteří 
srovnávali dvě výrazné prvorepublikové vily – vilu 
Petschek v Praze a vilu Tugendhat v Brně. Dubnové 
Hovory pak byly věnovány kostelu sv. Antonína 
Paduánského. Paní PhDr. Helena čižinská a pan 
Mgr. Josef Hájek zde přestavili svoji novou knihu, 
tomuto kostelu věnovanou. kniha je dostupná i 
v našem knihkupectví.

Záběr ze křtu knihy Továrny a tovární haly III 22. 4. 2014, na snímku kromě autorky knihy syn majitele továrny 
Fr. Lhotský – Továrna na cukrovinky a zástupce nakladatelství Paseka. Foto Pavla Vrbová

V současné době rovněž probíhá digitalizace 
magnetofonových nahrávek přednášek pronese-
ných v klubu v letech 1996–2004 a zaznamena-
ných Hovorů o Praze. Z informací pamětníků jsme 
došli k závěru, že v klubu nejsou všechny nahrávky 
z té doby. Pokud někdo z vás má nějaké nahrávky, 
velmi prosíme o jejich zapůjčení, aby digitalizovaný 
archiv byl pokud možno kompletní. 

Za měsíce leden až duben vstoupilo do klubu 22 
nových členů, 12 členů řady klubu opustilo. klub 
má dnes 908 členů, z toho 12 zahraničních. 

Jaroslav Navrátil
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oBnoVA kAPLe nALeZení sV. kříže Ve sToDůLkáCH 
noVé PoZnATky o GeoMeTRII ARCHITekTonICké skLADBy

kaple nalezení sv. kříže je kulturní památka 
chráněná od roku 1958 (rejst. č. 41144/1-1911). 
Tato architektonicky významná stavba je dokladem 
historických událostí v době slezských válek, jejichž 
dějiště před Prahou je popisováno na devočních 
obrázcích španělského kříže, nalezeného v kmeni 
stromu ve vojenském táboře císařovny Marie Tere-
zie v místě stavby.1 Marie Terezie kapli fundovala 
v roce 1743, stavba samotná probíhala v letech 
1743–1754. Marie Terezie přitom byla osobně pří-
tomna vysvěcení kaple pražským arcibiskupem 
Mořicem Gustavem hrabětem z Manderscheidu dne 
25. srpna 1754.  stavebníkem nebyl úřad nejvyšší-
ho purkrabího, v jehož jurisdikci byla kaple posta-
vena, ani dvorní stavební úřad. Písemné doklady  
o průběhu stavby, původní plány kaple, architekt 
ani autor fresek nejsou známi. Pro některé kon-
strukční prvky a prostorové členění však Mojmír 
Horyna s Lubošem Lancingerem řadí stavbu mezi 
pozdní tvůrčí činy k. I. Dientzenhofera. 

Tato teze, spolu s rozborem architektury a histo-
rie kaple, byla roku 1990 po zaměření kaple publi-

1 Vítězslav Štajnochr, kult španělského kříže, Praha 2011, s. 46 – 48.

kována ve sborníku staletá Praha XX s tématem 
památek pražského venkova.2 k otázce autorství k. 
I. Dientzenhofera M. Horyna, znalec díla Dientzen-
hoferů, uvádí, že osvětlení lodi půlkruhovými okny 
ve střešních štítech nemá v Dientzenhoferově díle 
přímou analogii. Rozborem architektury kaple se 
zabýval i norský historik a teoretik umění Chris-
tian norberg-schulz.3 kapli nalezení sv. kříže 
srovnává s kaplí při italské Villa Cipresso (B. A. 
Vittone, kolem roku 1765). norberg-schulz přitom 
datuje vznik štukové výzdoby kaple s rokokovými 
motivy až do doby po smrti k. I. Dientzenhofera.

2  Mojmír Horyna, Luboš Lancinger, kaple nalezení sv. kříže ve 
stodůlkách a pozdní dílo kiliána Ignáce Dientzenhofera, staletá 
Praha XX., Památky pražského venkova, Praha 1990, s. 160 ad. 
Autoři v poznámkách k tomuto článku děkují Ing. Petru Mackovi za 
konzultace k problematice geometrické skladby kaple. o kapli dále: 
Mojmír Horyna, Luboš Lancinger, stavebně historický průzkum 
kaple nalezení sv. kříže ve stodůlkách, sÚRPMo, vedoucí stř. Ak. 
arch. L. Reml, vedoucí ateliéru  Dr. ing. Jan Muk, 1987;  Milada 
Vilímková, stavitelé paláců a chrámů, kryštof a kilián Ignác 
Dientzenhoferové, Vyšehrad Praha 1986, s. 160 a 231; o. Rada, 
Prostor v barokní pohybové architektuře, Umění III, 1955, s. 236 ad.

3  Christian norberg-schulz, kilian Ignaz Dienzenhofer e il 
barocco  boemo, řím 1968.

Pohled na kapli kolem roku 1940 od severozápadu (snímek neznámého autora, Muzeum hl. m. Prahy)  
a dnes od severu.  

ZAJíMAVosTI
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Severozápadní část centrály lodi Vpravo část interiéru apsidy

Západní část interiéru s nadsvětlíkem vstupu
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Autorka tohoto příspěvku se za-
bývá geometrií  půdorysů benedik-
tinských kostelů na Broumovsku, 
připisovaných stavitelům kryštofovi 
a kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi. 
Výsledky dosavadního bádání byly 
veřejnosti prezentovány na před-
nášce v Galerii hlavního města Pra-
hy v roce 2013 a v témže roce rovněž 
v Infocentru Broumov. následující 
rozbor geometrie půdorysu kaple 
nalezení sv. kříže ve stodůlkách 
na tuto práci navazuje. Téma, se 
kterým zde budeme pracovat, a sice 
odkaz na geometrickou skladbu 
v zaklenutí lodi benediktinského 
kostela sv. Maří Magdalény v Bo-
žanově, kde je účast k. I. Dienzen-
hofera doložena v době realizace 
klenby lodi, se týká figury osmicípé 
hvězdy ve čtverci (vymezení štu-
kového kruhu ve vrcholu klenby).  
kostel v Božanově patří do ideově 
jednotného souboru benediktin-
ských kostelů na Broumovsku, je 
však jediným zaklenutým interié-
rem lodi v souboru těchto kostelů, 
které jsou jinak vybaveny dřevěný-
mi trámovými stropy se štukovými 

a) Dva do sebe vepsané čtverce s pootoče-
ním o 45 stupňů (modře vyznačené). střed 
čtverců je ve středu lodi. Vnitřní čtverec 
má vrcholy na osách kaple to je na ose vý-
chod – západ a na ose sever – jih. Východní 
vrchol vnitřního čtverce leží na vnitřním 
plášti apsidy. Tento vnitřní čtverec definuje 
délku úseků exteriérového pláště stavby 
mezi pilíři. 

b) Rotace dvou stejně velkých čtverců 
(modrého a červeného) kol společného středu 
s pootočením 45 stupňů. červený čtverec 
definuje délky fasád nárožních pilířů s ni-
kami. 

c) čtyři stejně velké kružnice na osách 
východ – západ a sever – jih se středy na 
kružnici půdorysu lodi, které mají poloměr 
rovnající se poloměru kruhu vymezující-
ho interiérový plášt’ apsidy. Tyto kružnice 
definují šířku čtyř pilířů v interiéru lodi a 
prochází hranou pilastrů na exteriérovém 
plášti lodi. Zároveň se dotýkají vnějšího 
kruhu válcového tamburu. 

Kopule a pohled do tamburu

podhledy. význam geometrické figury osmicípé hvězdy vepsané 
do čtverce, užívané v barokní architektuře, spočívá v její více 
než dvou tisícileté historii. Tato geometrická figura se objevuje  
i v konceptu členění klenby kaple ve stodůlkách, kde definuje veli-
kost kruhového prolomení klenby pro osazení válcového tamburu 
uzavřeného kopulkou.

náš výklad budeme ilustrovat prostřednictvím geometrických figur vyznačených do analyticky  
rozkresleného půdorysu kaple:

ZAJíMAVosTI
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a) Do čtverce, jehož strany prochází nároží-
mi fasád čtyř nosných pilířů lodi prolomenými 
nikami, vepíšeme pravidelný osmiúhelník. spoj-
nice vrcholů osmiúhelníků se středem definují 
umístění pilastrů na vnitřním plášti lodi a hranu 
okenních ostění v  apsidě. 

b) Prodloužené spojnice vrcholů osmiúhelníku 
se středem se protínají s osmi kružnicemi, jejichž 
poloměr se rovná poloměru kruhu apsidy, v bo-
dech definujících hrany pilastrů na fasádách.

a) čtyři stejně velké kružnice se středy na 
kružnici interiérového pláště lodi, které leží na 
osách východ – západ a sever – jih mají velikost 
kružnice opisující exteriérový plášt’ apsidy. Tyto 
kružnice se protínají v polovině stran osmi-
úhelníku (viz obrázek 2) a definují vnitřní plášt’ 
tamburu. Vesici piscis proniků těchto kružnic 
definují šířku čtyř pilastrů na nosných pilířích 
lodi.

b) Do čtyř kružnic vepíšeme rovnoramenný 
kříž. čtvercový střed má vrcholy v bodech kří-
žení kružnic.

Do čtverce, jehož vrcholy jsou v polovině 
stran osmiúhelníku (viz obrázek 2), vepíšeme 
osmicípou hvězdu (spojením vrcholů čtverce 
s body půlícími strany čtverce). Tato hvězda 
definuje ve svém středu velikost kružnice, 
která tvoří vnitřní plášt’ tamburu na vrcholu 
klenby lodi.
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Použití geometrické figury osmicípé hvězdy 
vepsané do čtverce v půdorysu benediktinské-
ho kostela sv. Máří Magdalény v  Božanově na 
Broumovsku, kde je doložena přítomnost k. I. 
Dientzenhofera při provádění zaklenutí lodi. 
Velikost štukového kruhu ve středu kupole je 
definována průsečíky hvězdných paprsků. na 
štukovém kruhu leží vrcholy dvou trojúhelných 
výsečí, situovaných na podélné ose kostela.

Historii vzniku kaple se podrobně věnuje Ví-
tězslav Štajnochr ve své již zmíněné práci o kultu 
španělského kříže v čechách.4 V textu jsou mimo 
jiné reprodukovány devoční obrázky nalezeného sv. 
kříže v místě stavby kaple, které pocházejí z fon-
du královské kanonie Premonstrátů na strahově 
v Praze (jeden obrázek s doprovodným textem je 
z tiskárny Jaehnigovy). Císařovna Marie Terezie, 
která sdílela habsburský kult španělského kříže 
jako kříže vítězného, triumfálního, po vzoru legen-
dy o nalezení Pravého kříže za panování císaře kon-
stantina I. Velikého, spatřovala v nálezu španělské-
ho kříže v místě bojů uherského vojska před Prahou 
v roce 1742 za války s Pruskem symbol předjímající 
vývoj dějinných událostí. s tím souvisí skutečnost, 
že další fundace Marie Terezie z roku 1761 se týkala 
zajištění sakrální funkce stavby právě v den svátku 
nalezení sv. kříže (svátek byl po II. Vatikánském 
koncilu zrušen) a svátku Povýšení sv. kříže – dále 
se týkala výročního dne vysvěcení kaple a pokrytí 
nákladů na údržbu stavby. kříž, kvůli kterému 
kaple vznikla, je dnes bohužel nezvěstný – kam 
byl umístěn po josefinských církevních reformách 
a zrušení funkce kaple není známo. 

 Pokud bychom se účastnili diskuse, zařazující 
prostorové uspořádání kaple do kontextu historie 
sakrální architektury a přáli si být co nejblíže 
objektivní skutečnosti, je přijetí teorie norského 
odborníka v oblasti barokní architektury norberga 
-schulze o vcítění se do genia loci a proniknutí do 
symboliky sakrálních staveb cestou užitečnou, 
která může osvětlit postavení obtížně zařaditelného 

4  Viz pozn. 1.

díla v širokém prostoru dobové tvorby. Přenést se do 
časoprostoru vzniku stavby a mít možnost vnímat 
individualitu v  množství a rozvětvenou symboliku 
sakrálních staveb, znamená obtížnou duchovní 
cestu, která však vede k zahlédnutí nového obzoru 
poznání. k filozofickému tématu podílu individuali-
ty v tvůrčí práci umělce je možné citovat Aristotela 
i Platona. Moderní psycholog definuje téma shodně 
s C. G. Jungem takto: „Každé individuální bytí a 
jednání spočívá na archetypálním základu a před-
stavuje individuální zformování všeobecně lidského, 
prvotně typového základu“.  

kaple nalezení sv. kříže je orientovaná kněžiš-
těm k východu a vstupem k západu. Dle ustáleného 
kunsthistorického označení je kaple prodlouženou 
centrálou, s lodí na kruhovém půdorysu a ap-
sidou kněžiště na kruhovém půdorysu. do pro-
storového uspořádání kaple vstupuje základní 
požadavek architekta na bazilikální osvětlení 
nad průběžnou korunní římsou. Toto osvětle-
ní je umožněno baldachýnovým typem báňové 
klenby, nesené čtyřmi pilíři v osách svírajících  
s osou východ–západ úhel 45 stupňů, a pasy, které 
se vyklánějí. čtveřice sférických pasů, sledujících 
kruhové segmenty půdorysu lodi, umožňují svým 
vyklopením plynulé navázání na křivku podhledu 
báně klenby. sférické pasy nesoucí klenbu lodi 
jsou spojeny s půlkruhovými záklenky vikýřo-
vých oken. Štíty vikýřů jsou v exteriéru ukončeny 
půlkruhovými tympanony s křidélky. basilikální 
osvětlení umožňuje soustředit největší in-
tenzitu světla v lodi na klenbu, prolomenou ve 
vrcholu otvorem umožňujícím pohled do kupolky 
v tamburu, na které je vyobrazen kříž nesený 
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andílky. Ve čtyřech polích klenby vymezených 
geometrickým rozvrhem ve štuku nesou fresky 
symboliku atributů suverenity zemí monarchie, 
které se ocitají pod magickou ochranou kříže 
(nápis: FULGeT CRUCIs  MIsTeRIUM kolem 
iluzivního okulu). Tambur neumožňuje pronik 
přirozeného světla. v kněžišti je maximální 
intenzita osvětlení soustředěna na zděnou 
menzu při stěně apsidy, což umožňuje okno 
na severní a jižní straně apsidy. Vnitřní plášt’ 
lodi mezi pilíři sleduje kruhový půdorys a u 
předstupujících pilířů se k nim stáčí. Toto 
stočení je zvýrazněno u korunní římsy, kde 
je profilace vytažena do eliptického obloučku 
iluzivně uzavírajícího prostor mezi pilíři. Tímto 
tvarováním korunní římsy je vytvořena iluze 
samostatných prostorových útvarů mezi pilíři, 
které podél kruhového obvodu rotují. Centrála 
lodi se stává dynamickým prostorem s iluziv-
ní geometrií. Tato interiérová hra forem je ve 
staticky pojatém exteriéru zcela potlačena. 
Myšlenka konfrontace exteriéru a vnitřního 
prostoru může mít symbolický význam. Důvo-
dem dialektiky interiéru a exteriéru by mohl být 
hypoteticky i záměr umožnit budoucí rozšíření 
kaple na severní a jižní straně, nebot’ zed’ pod 
sférickým pasem není nosná a kaple není vy-
bavena sakristií.

z  hlediska památkové péče je pro historii 
kaple ve stodůlkách významný rok 2011, kdy 
byla nefunkční kaple ve špatném stavebním 
stavu, s kriticky porušenou statikou, vy-
stavená zatékání dešt’ové vody do nosných 
konstrukcí, zachráněna před zkázou. Právně 
přešla do soukromého vlastnictví muže osvíce-
ného, s respektem ke kulturní hodnotě stavby, 
který nechal kapli na své náklady opravit tak, 
že mohla být obnovena její sakrální funkce 
(nedělní ranní mše). Jeho dílem a dílem du-
chovního správce je nejen instalace lavic, ale 
též umožnění přístupu ke kapli, stojící několik 
metrů od kolejiště vlakové dopravy, vybudová-
ním stezky se schody ve svahu u železničního 
mostu nad ulicí Jeremiášovou. V nosném zdivu 
kaple ovšem v současnosti dochází k obnovení 
trhlin, jejichž rozsah přímo nosné konstrukce 
neohrožuje, pro další trvání stavby by však bylo 
žádoucí statické poruchy odborně posoudit. 
Poskytnutí odborné pomoci vlastníku památky, 
ve smyslu Zákona o státní památkové péči, by 
proto bylo kulturním počinem.

Jana Růžičková

foto autorka

 

Částečně rozkreslený půdorys publikovaný ve výše 
citovaném článku M. Horyny a L. Lancingera.

Řez stavbou publikovaný ve výše citovaném článku 
M. Horyny a L. Lancingera.



42                          PAMáTkoVé kAUZy

Už PADesáT LeT neMáMe sTALInůV PoMník.

Na nanejvýš exponovaném místě na Letné jsou ještě dnes schodiště i podstavec. Je to památka  
s hlubokým významem nejen pro Pražáky, ale také pro svět. Jak se může stát, že takové monstrum 

vznikne? Memento vivere v socialismu.

Byl jsem kluk a bydleli jsme blízko staveniště. 
Hráli jsme si okolo a tajemná stavba rostla.

Pak přišel den odhalení.  Bylo mi třináct a vypra-
vila se tam celá rodina. Doufám, že ze zdvořilosti. 
Táta se dobře znal s architekty a máma byla ze 
školy známá sochaře otakara Švece, i ostatních, 
kteří si i dlouho potom vydělávali svůj chléb vyte-
sáváním i nejhorších z Gottwaldů. Třeba byli naši 
dokonce zvědaví a Švec již nežil.

Před námi byla bez lešení západní, česká strana.  
Mlčky si máma zapálila cigaretu, tenkrát lidi klid-
ně kouřili všude. setřela z jazyku smítko tabáku 
z cigarety Lípa a řekla: „mohlo to být lepší“ a bez 
komentáře a dalšího jsme šli domů.

Později při studiích se mi dostala do ruky kniha 
B. syrového kámen v architektuře a tam jsem po-
chopil tu marnost skvělého řemesla, vyplýtvaného 
na zrůdný symbol.  A ještě později mluvila Vlasta 
Štursová o své účasti při projektování pomníku 
takto: „Chodili k nám večer lidé z ÚV a v debatě 

se pomník zdál pořád moc malý. Jediný, kdo vždy 
mlčel, byl Antonín novotný, a to byl základ jeho 
pozdějšího úspěchu“.  

Jenže ani to není takový velký objev. Tenkrát 
po odhalení mi chyběly hlavně zplanýrované dělo-
střelecké okopy a ze všeho nejvíc „vršíček“, to byla 
předválečná skrývka pro stavbu národní galerie. 
A za stromy skryté tenisové kurty s hráči z bývalé 
buržoasie. skalisko s Vissarionovičem mi mohlo 
být ukradené.

Až jednou přivedla kamarádka do hospody svého 
nového. Zběhlého studenta Dalibora. Byl lešená-
řem, zámožným proti nám, a chlubil se montová-
ním lešení pro zbourání pomníku. Domluvili jsme 
se, že nazítří vynechám školu a on mě vezme na 
lešení. Ráno jsme vylezli až nahoru nad prapory. 
nejdřív tam byl ten ohromující výhled na Prahu 
a najednou jsem viděl horní zvlněnou kamennou 
plochu tak, jak ji viděl málokdo. kámen byl trochu 
dotčený pražským prachem, olověné spáry, spony, 

ZAJíMAVosTI
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spadla na most,“ řekl a bušil dál. Vzal 
jsem několik úlomků a později je rozdal 
spolužákům na marxismu, lektorka s 
porozuměním přihlížela. nechtěl jsem 
je, byly v kapse ostré a nepříjemné.

slezli jsme ještě níž k Ruské vý-
chodní straně a tam chlap šramoval 
otvory pro nálože do prsou kolchoznice. 
„Zavrtej si“, řekl a já nemohl. Ta socha 
byla živá. obří, protivná, nevzhledná a 
živá jako kdokoli, koho potkáte.  Dolů 
jsme lezli mlčky. Dalibora jsem od té 
doby neviděl, to mě mrzí. A jsem št’ast-
ný, že nevídám sochu, místo ní je nic. 
A jsem vděčný, že mohu přijít na ten 
podstavec.

Před lety jsem navrhl podstavec k zá-
pisu do seznamu nemovitých památek, 

také kvůli kamenické práci, ale hlavně kvůli poselství. Je to 
zbytek stejně silný jako Terezín, jako pevnost Hanička, plnější 
než kousek kopie táboru Vojna, velký jako výsypky v krušných 
Horách. návrh spí v úřední zásuvce a po podstavci se prohání 
naši vnukové na prknech s kolečky.
     Martin Krise

měděný bleskosvod... Materiály v době 
panelů nedostupné. Ale co bylo hlavní, 
byl ten pocit pohybu pod nohama, vl-
nění nad Prahou. skvělá, neviditelná 
a necenzurovaná strana prokádrova-
ného díla.

Tehdy znělo demolování jinak než 
dnes: kompresor ještě bez akustic-
ké ochrany se zvednutou postranní 
kapotou, sbíječky, vrtačky z dolů a 
t’ukání na poslední části lešení. Práce 
lidí, ne bouracích strojů. sestoupili 
jsme k Josifovi. Chlap se sbíječkou 
byl téměř hotov s pravou hemisférou 
hlavy. Přestal a ptal se něco takového, 
jako proč koukáme. Přece bylo na co 
koukat! Zeptal jsem se, proč bourá, 
když se bude odstřelovat. „Hlava by 
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ZáPIs Z VÝRočníHo čLenskéHo sHRoMážDĚní  
kLUBU ZA sTARoU PRAHU konAnéHo Dne 1. 3. 2014  

V náRoDníM TeCHnICkéM MUZeU

shromáždění zahajuje předsedkyně klubu dr. 
kateřina Bečková. Vítá přítomné členy i hosty. 

Valné shromáždění tradičně zpívá svou oficiální 
hymnu klubu, píseň Pražská Jáva, za kytarového 
doprovodu svého místopředsedy dr. Richarda Biege-
la. V rámci zahájení pak dr. karasová recituje plénu 
autentickou kubistickou báseň zvanou kubismus. 
následuje přivítání od ředitele nTM karla ksandra, 
jenž jako vždy neopomene poděkovat dr. Helze Tur-
kové za neúnavné pořádání Hovorů o Praze a zve 
přítomné k odpolední prohlídce expozic nTM.

Dr. Bečková dále připomíná členy klubu, kteří 
v uplynulém roce zesnuli. Jejich památka je shro-
mážděním uctěna chvílí ticha.

Volba zapisovatele schůze: předsedkyně dr. Beč-
ková navrhuje do této funkce Bc. Pavlu Priknerovou 
a Mgr. Blanku kynčlovou.  

Hlasování: pro – všichni; proti – nikdo; zdržel 
se – nikdo.

Program dále pokračuje prezentací jednatelské 
zprávy o činnosti klubu za rok 2013, kterou přednáší 
jednatel klubu Mgr. Jakub Bachtík: 

Jednatelskou zprávu za loňský rok jsme si dovolili 
začít lehce optimistickým úvodem. Z kraje roku 2013 
se totiž zdálo, že po dlouhých letech památkové ne-
koncepčnosti a cynismu, symbolizovaných zejména 
postavou ředitele památkového odboru magistrátu 
Mgr. Janem kněžínkem, přichází změna k lepšímu. 
signalizovala ji nejdříve pozvolná změna oficiálního 
přístupu Prahy k architektonickému a urbanistické-
mu rozvoji, který poprvé začínal získávat náznaky 
širší a koncepční veřejné diskuse. Příznivě se pak 
ale jevily především změny na klíčových postech 
hlavních představitelů památkové péče v Praze, a to 
jak na odboru památkové péče, kde zprofanovaného 
Jana kněžínka vystřídal Jiří skalický, tak i na praž-
ském pracovišti nPÚ, kde dlouholetého a v mnoha 
ohledech velmi sporného ředitele Michaela Zachaře 
nahradil zkušený památkář ondřej Ševců.

Přestože ani po roce asi není možné vyslovit de-
finitivní stanovisko, lze říci, že žádná z loňských 
nadějí se dosud nenaplnila, přičemž v některých 
ohledech lze mluvit přímo o zklamání. Zejména v 
činnosti magistrátního odboru dosud nenastala 
žádná významnější změna kurzu oproti předchozím 
letům - platí to jak pro rétoriku veřejných vystoupe-
ní, která stále stojí na apriorní podpoře investorů a 
relativizaci názorů odborné i širší veřejnosti, tak pro 
praktické fungování odboru, které je stále založeno 
na netransparentnosti a nedostatku jasně čitelných 

a vymahatelných památkových pravidel. Ilustrativ-
ním příkladem může být dlouhodobě neúspěšná 
snaha klubu prosadit zřízení veřejně přístupného 
digitálního registru závazných stanovisek, který 
by dovolil transparentně sledovat všechna rozhod-
nutí magistrátu – magistrát tento návrh odmítá 
jako technicky a legislativně neproveditelný s tím, 
že veřejnost má už nyní k závazným stanoviskům 
dostatečný přístup. 

Definitivní účet novému vedení pražské pa-
mátkové péče bude možné vystavit až s prvními 
zásadními rozhodnutími, na která teprve napjatě 
čekáme. Dosavadní události však vybízejí k velké 
obezřetnosti. Už pod novým vedením magistrátních 
památkářů byla například povolena drastická pře-
stavba památkově chráněného Wiehlova domu 
na skořepce (jilská 2), která počítá mimo jiné s 
masivní půdní vestavbou, změnami historických 
dispozic nebo zbudováním podzemních garáží s vý-
jezdem do uličky Jilská. Magistrát rovněž nezměnil 
alibistický postoj k přestavbě kostela sv. michaela 
na starém městě na obchodně-zábavní centrum 
pochybného druhu. Tato desetiletí trvající kauza, 
která hrozí vyústit kulturním skandálem evrop-
ských rozměrů, se v nedávné době opět dostala o 
krůček blíže k realizaci. Podobně lavírující je i postoj 
k vůbec nejznámější památkové kauze posledních 
let, demolici domu na rohu václavského náměstí 
a Opletalovy ulice – ani v tomto případě nedošlo 
ze strany skalického úřadu byt’ jen k rétorickému 
přehodnocení dřívějšího postupu Jana kněžínka. 
Je ovšem třeba znovu upozornit, že klíčové kauzy, 
která potvrdí setrvávání  pražské památkové péče v 
zajetých kolejích, nebo naopak ukážou oprávněnost 
loňských nadějí, se teprve připravují. Rozhodující 
roli přitom bude hrát to, zda nové vedení pražského 
územního pracoviště nPÚ bude ve vztahu k magis-
trátu fungovat jako sebevědomý a důrazný partner 
a oponent, nebo jako pokorně podřízená a na řadě 
kontroverzních rozhodnutí spolupracující Popelka, 
jak tomu bylo v řadě případů dosud.

Příležitostí, při kterých se (staro)nový směr 
pražské památkové ochrany ukáže, bude nejspíše 
dostatek. Události posledního roku totiž naznačují, 
že po delším období útlumu pražského stavebního 
boomu opět roste chut’ investorů vymýšlet pro cen-
trum Prahy velkolepé stavební záměry. na dosud 
známých projektech přitom není patrné, že by úřady 
a developeři získali výraznější poučení ze zkušenosti 
s nepovedenými a předimenzovanými zásahy minu-
lých let. Více než symbolickým potvrzením této teze 
je fakt, že v současné době probíhají nebo dokonce 

čLenské InFoRMACe
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končí realizace mimořádně sporných projektů, které 
získaly povolení už před mnoha lety a zdály se na 
nějaký čas být definitivně uložené k ledu. Platí do 
například pro architektonicky nepovedenou a urba-
nisticky nevhodnou nástavbu domu potravin na 
václavském náměstí od ateliéru Faberproject nebo 
drastický zásah do historické struktury Václavské-
ho náměstí v podobě dostavby hotelu evropa od 
někdejšího předsedy magistrátních památkových 
poradců Petra Malínského. Brzy bude také dokon-
čena stavba předimenzovaného copa – respektive 
Quadrio – centra na národní třídě od dalšího  
z někdejších členů sboru expertů Jakuba Ciglera  
a realizace započala také v případě hotelu na rohu 
ulic mikulandská a národní.

že měřítkově a urbanisticky bezohledný způsob 
projektování, není charakteristický jen pro tyto letité 
projekty, ale zůstává v Praze aktuálním trendem, 
dokazuje vloni otevřený objekt tzv. florentina  
v ulici na florenci navržený pro skupinu Penta 
architektem Jakubem Ciglerem. Provedená stavba, 
které většina médií nezištně učinila reklamu v řadě 
nekriticky pojatých článků, bohužel potvrdila obavy 
klubu ze zveřejněného návrhu – výsledná podoba 
objektu je měřítkově zcela mimo dimenze historic-
kého jádra města a působí v jeho panoramatu ještě 
rušivěji, než dřívější nevzhledná budova Rudého 
práva na stejném místě.

s přihlédnutím k těmto záměrům je třeba jen s 
velkými obavami očekávat vývoj ve dvou zásadních 
kauzách pražského centra, o kterých byla řeč už 
loni a které dosud čekají na konečná stanoviska. 
Jedná se zejména o stále oživovaný, ale z hlediska 
památkové péče naprosto likvidační projekt pře-
stavby skupiny domů v celetné a železné ulici na 
luxusní hotel, který by znamenal zničení rozsáh-
lého středověkého areálu uprostřed starého Města, 
a dále o záměr prostavby bloku mezi václavským 
náměstím a ulicemi panskou, jindřišskou a na 
příkopě, který je zcela nepřijatelný jak z hlediska 
památkové péče, tak z hlediska jakéhokoliv smyslu-
plného urbanistckého rozvoje této části města. Právě 
osud těchto projektů, z nichž každý má potenciál 
zasadit centru Prahy nezhojitelnou ránu a možná  
i zpochybnit jeho setrvání mezi památkami 
UnesCo, ukáže nejvýrazněji, jakým způsobem 
hodlá nové památkové vedení Prahy směrovat další 
rozvoj historického jádra.

Zejména druhá z kauz má přitom význam daleko 
přesahující památkový rozměr, nebot’ se týká osudu 
celého Václavského náměstí. ne náhodou zde byl 
tento klíčový pražský prostor zmíněn už poněkoli-
káté. klub jej intenzivně sleduje zejména v souvis-
losti s léta trvajícím případem demolice domu při 
vyústění Opletalovy ulice, který vloni dospěla do 
fáze územního rozhodnutí povolujícího odstranění 
stavby, když ministryně kultury Hanáková odmítla 
prohlásit dům za kulturní památku. stalo se tak i 
přes nepolevující mediální pozornost a intenzivní 

nasazení klubu Za starou Prahu, který například 
spolu se spřátelenými sdruženími a odborníky uspo-
řádal v létě již druhé veřejné protestní shromáždění, 
spojené tentokrát i se symbolickým happeningem s 
heslem “Váš dům je naše město”. klub se ale ani v 
této situaci nevzdal a v srpnu se podílel na organizaci 
úspěšné petiční akce, při které se podařilo sebrat 
potřebný počet podpisů, aby byl problém demolice 
na Václavském náměstí zařazen jako bod jednání 
pražského zastupitelstva. Ten byl skutečně 19. září 
2013 projednán, a to s překvapivě příznivým výsled-
kem: Hlavní město Praha (tedy samospráva, nikoliv 
magistrátní úřad) se jako účastník řízení odvolalo 
proti územnímu rozhodnutí, kterým krátce předtím 
povolil odbor výstavby Prahy 1 novostavbu na místě 
nárožního domu čp. 1601 a přilehlých parcelách. 
odvolání je prozatím v řízení. Pravděpodobně jako 
odvetu za tuto komplikaci dal v říjnu obor výstavby 
Prahy 1 strhnout na základě havarijního výměru bu-
dovu bývalé tiskárny čp. 920 v Opletalově ulici, 
jejíž fasáda ve stylu geometrické secese měla být  
v novostavbě zachována

Přestože jde o kauzu takřka notoricky známou, 
vyrýsovaly se na ní i v loňském roce dva zásadní 
akcenty. Prvním je již déle potvrzovaný fakt, že na 
paralýze systému ochrany památek v Praze se nedíl-
nou mírou podílí i činnost zdejších stavebních úřadů. 
Zejména stavební úřad pro Prahu 1 pod vedením 
Ing. oldřicha Dajbycha už poněkolikáté (příkla-
dem budiž přestavba domu U Drahomířina sloupu  
v režimu vyklízecích prací nebo povolení drastických 
úprav zmíněného domu na skořepce ve zjednoduše-
ném režimu územního povolení) prokázal snahu co 
nejvíce zjednodušit realizaci kontroverzního záměru  
a naopak co nejvíce zkomplikovat přístup veřejnosti 
k probíhajícímu řízení a vydaným dokumentům. 

Druhým akcentem je stále sílící potřeba vnímat 
jednotlivé případy v náležitě širokých souvislostech. 
Všechny kauzy týkající se Václavského náměstí jsou 
totiž jen jednotlivými kamínky ve velmi složité mo-
zaice problému. s přibývajícími záměry a projekty 
je totiž patrné, že tento klíčový pražský prostor má 
brzy projít radikální proměnou, která však nemá 
žádný koncepční rámec, kterou nepředchází žádná 
diskuse a která probíhá, jak je v Praze zvykem, sa-
lámovou metodou za zavřenými dveřmi pražských 
úřadů. Pokud ale snaha oživit Václavské náměstí 
nemá skončit katastrofou, musí být podložena dů-
kladnou, promyšlenou a prodiskutovanou vizí, ze 
které budou plynout jasné podmínky a mantinely pro 
jeho další rozvoj. Je velmi pravděpodobné, že právě 
Václavské náměstí se stane dějištěm, na kterém se 
bude rozhodovat nejen o pražské ochraně památek, 
ale o architektonické budoucnosti celého města. 
klub proto bude zdejší dění věnovat mimořádnou 
pozornost.

V minulém roce se také znovu potvrdilo, že po-
psané problémy je třeba stále naléhavěji vztahovat 
i na okruh širšího centra Prahy. Hned v několika 
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městských částech je připravována nebo dokonce 
dokončována řada velkorysých projektů, jejichž am-
bice většinou mnohonásobně převyšují architekto-
nickou kvalitu a urbanistickou uvážlivost provedení. 
V současné době to s největší naléhavostí platí pro 
Prahu 5 – na smíchově a v košířích probíhají velké 
demoliční akce a zároveň se připravují mimořádně 
kontroverzní projekty, z nichž neproblematičtějším 
je patrně výšková komerční budova v křižovatce 
pod tunelem mrázovka. Už v loňském roce také 
vyvolalo pozdvižení dění na Praze 6 a Praze 7, kte-
rému bylo dokonce věnováno celé číslo loňského 
Věstníku. schválení demolice Hotelu praha bez 
sebemenší diskuse o jeho architektonických a histo-
rických kvalitách, velkolepé komerční novostavby 
při evropské třídě nebo již v podstatě schválený 
projekt administrativní budovy line na vítězném 
náměstí, jejíž organický tvar se záměrně snaží na-
bourat klasicistní englův koncept a tím i znemožnit 
důstojnou dostavbu tohoto výjimečného meziváleč-
ného prostoru – to vše jsou záměry dokazující, že 
nekoncepční velkokapacitní komerční výstavba se 
velmi razantně prosazuje i mimo historické jádro 
Prahy. Zejména posledně jmenovaný projekt je 
přitom důkazem toho, že obcházení veřejnosti při 
přípravě podobně velkých projektů nevede ani ke 
kvalitní architektuře, ale paradoxně ani k rychlému 
uspokojení zájmů investora – výsledkem dva roky 
trvajících debat kolem tzv. Ledního medvěda je za-
tím pouze frustrace všech stran sporu. nic na tom 
nezměnilo ani lednové pořádání propagační pseu-
dokonference pro uzavřený okruh podporovatelů 
stavby, kterou bohužel svou přítomností podpořil  
i primátor Prahy Tomáš Hudeček.

Právě v městských částech lze ale zároveň spatřit 
jeden výrazně nadějný prvek, kterým jsou aktivity 
občanské společnosti. Jsou to právě místní občanská 
sdružení a iniciativy, které se v jednotlivých kau-
zách pravidelně stávají nejen schopnými partnery 
klubu, ale většinou dokonce hlavními hybateli dění. 
Pro témata sledovaná klubem byly ovšem důležité  
i iniciativy, které měly celoměstský záměr - at’ už 
šlo o pozoruhodné úsilí sdružení Auto*Mat o zklid-
nění pražského centra od automobilové dopravy, 
nebo squatterská akce Vzpomínky na budoucnost, 
v rámci které došlo k protestnímu obsazení něko-
lika chátrajících pražských památek. Při sledování 
všech těchto akcí, iniciativ a koncepcí je čím dál více 
patrné, že úsilí klubu Za starou Prahu je součástí 
širší a mnohostranné snahy o zlepšení tváře Prahy a 
zkvalitnění života ve městě, na kterém se v různých 
oblastech podílí velká řada schopných a aktivních 
lidí. klub se proto bude i nadále snažit prohlubovat 
s nimi další spolupráci.

Pražský rámec významně přesáhla další důle-
žitá aktivita klubu – hned několik jeho členů totiž 
má možnost sledovat z blízka přípravy nového 
památkového zákona a účastnit se debat o jeho 
podobě.  

V loňském roce samozřejmě pokračovaly i další 
tradiční klubovní aktivity. na prvním místě je třeba 
zmínit cenu klubu za novou stavbu v historic-
kém prostředí, která dnes již tvoří nepostradatel-
ný pandán kritických a protestních snah klubu.  
V roce 2013 klub udělil svou cenu již podesáté, a to 
dostavbě depozitáře severočeské galerie v Liberci. 
Je zásluhou duchovního otce Richarda Biegela, ale 
především hlavního tahouna ceny Rostislava Švá-
chy, že druhou desítku ročníků bude cena zahajovat  
v pozici respektovaného ocenění, které budí zájem 
architektů i čím dál větší odezvu médií. 

Významnou součástí klubovní činnosti je také 
vydávání věstníků, kromě tradičních čísel věno-
vaných aktuálnímu dění v Praze klub v letošním 
roce navázal na již s úspěchem vyzkoušený model 
tematického čísla a připravil druhý díl “vltavského 
speciálu”.

Po celý rok samozřejmě také probíhaly tradiční 
Hovory o Praze, které organizovala členka domácí 
rady dr. Helga Turková. Centrem činnosti klubu byla 
i v roce 2013 juditina věž, jejíž fungování si dnes 
už ani nejde představit bez obětavého a neúnavného 
knihkupce, pana Jaroslava navrátila. Pod energic-
kou patronací elišky Varyšové a Anny kusákové 
probíhaly ve věži hojně navštěvované přednášky 
o architektuře a památkové péči. nesmíme ovšem 
zapomenout na další dobrou duši klubu Za starou 
Prahu – kromě internetu může veřejnost sledovat 
činnost klubu také na tradiční klubovní vývěsce na 
Malostranském náměstí, o kterou se již jubilejních 
deset let pečlivě starala členka klubu paní Jana 
kelbelová, za což jí patří velký díky.

Za sebe si Vám dovoluji v tuto chvíli poděkovat 
za pozornost a popřát vše dobré do dalšího roku 
klubovní činnosti.

V Praze, dne 1. 3. 2014

Mgr. Jakub Bachtík

Jednatel Klubu za starou Prahu

Dr. kateřina Bečková vyzývá před hlasováním 
k diskusi o jednatelské zprávě. Zodpovězeno je ně-
kolik připomínek.  Hlasování o jednatelské zprá-
vě: pro – všichni; proti – nikdo; zdržel se – nikdo. 
Jednatelská zpráva o činnosti klubu za rok 2013 
byla schválena.

ke kauzám, zmíněným v jednatelské zprávě, 
připojuje dr. kateřina Bečková ještě jednu – kauzu 
ohroženého nádraží v Havířově. Upozorňuje zároveň 
na petici za jeho záchranu, kterou je možno zde 
podepsat. slova se ujímá také prof. Rostislav Švá-
cha, aby vyzdvihl jeho architektonickou hodnotu. 
Vysvětluje, že havířovské nádraží, postavené míst-
ním architektem Josefem Hrejsemnou, symbolizuje 
návrat ke kvalitní moderní bruselské architektuře 
raných 60. let. Vyzývá také přítomné, aby tuto petici 
podpořili.

čLenské InFoRMACe
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Ing. Zbyněk Bureš, revizor účtů, seznamuje plé-
num s pokladní zprávou o hospodaření klubu v roce 
2013, která je promítána na plátno v sále. Vzápětí 
přednáší také revizní zprávu k hospodaření klubu 
v roce 2013 a doporučuje zprávu o hospodaření ke 
schválení. 

Místopředseda arch. Jan Bárta doplňuje vysvětle-
ní k nabytému dědictví po paní Zoulové, které klub 
v minulém roce spolu s nadací Vize dostal. Tento 
mimořádný dar je uctěn potleskem. Arch. Bárta také 
informuje o účasti klubu na veletrhu Památky 2013 
a finančních nákladech s tím spojených.

Dr. Bečková vyzývá přítomné členy k diskusi 
nad zprávou o hospodaření. Zodpovězen je dotaz 
na knihy nakoupené do knihkupectví i na osobu 
paní Zoulové. 

Hlasování o pokladní a revizní zprávě: pro – 
všichni; proti – nikdo; zdržel se – nikdo. Pokladní a 
revizní zpráva jsou schváleny, čímž plénum uděluje 
staré domácí radě absolutorium. 

Dr. Bečková představuje letošní děkovný list pro 
členy mecenáše a následně předčítá jejich jména. 
Přítomni jsou dva z nich, kterým je tato prémie za 
potlesku členstva předána. 

Dále dr. Bečková informuje o změně stanov klubu, 
které jsou promítány na plátno a průběžně komento-
vány. následně vyzívá k diskuzi o těchto změnách.

První připomínka od pana Fábry se týká nedosta-
tečně vydefinovaného vztahu mezi předsednictvem 
kZsP a orgánem Domácí rady.

Plénum o tom hlasuje – pro: všichni, proti: nikdo, 
zdržel se: nikdo. Tato připomínka bude tedy do sta-
nov zapracována. 

Dále se řeší konkrétní formulační náležitosti 
stanov, tak aby byly v souladu s novým občanským 
zákoníkem.

Další dotaz směřuje k problému, jak je ošetřeno, 
když dojde k rovnosti hlasů při hlasování na DR. 
Je navrženo, že v takovém případě rozhoduje názor 
předsedy/předsedkyně, v jeho nepřítomnosti pak 
názor předsedajícího schůze. 

o tomto bodu se také hlasuje – pro: většina, proti: 
jeden, zdržel se: dva.

na závěr se hlasuje o stanovách s úpravami, které 
byly probrány a o kterých bylo jednotlivě hlasová-
no.

Hlasování – pro: většina, proti: nikdo, zdržel se: 
jeden. stanovy byly valnou hromadou schváleny.

Dále se přistupuje k ustanovení návrhové komise: 
navržen Ing. arch. Miloš solař a jako dobrovolník se 
hlásí pan Jiří slavík. 

Hlasování o návrhové komisi: pro – většina; 
proti – nikdo; zdržel se – 1.

následuje ustavení volební a návrhové komise. 
Za členy volební a mandátové komise navrhuje dr. 
Bečková pana Bc. karla ksandra a paní dr. Helgu 

Turkovou. Jako dobrovolníci se dále hlásí pan dr. 
Petr Mašek, paní olga Urbanová a paní dr. Věra 
Zavjačičová. 

Hlasování o volební a mandátové komisi: pro 
– všichni; proti – nikdo; zdržel se – nikdo.

karel ksandr děkuje odstoupivší předsedkyni 
za neúnavnou práci pro klub a předává jí květiny. 
Plénum odměňuje dr. Bečkovou dlouhým potleskem. 
Volební a mandátová komise se schází k přípravě 
volby nové domácí rady. Pokračuje volbou svého 
předsedy, jímž je již tradičně zvolen karel ksandr. 

Předseda volební komise se ujímá slova a zahajuje 
druhou část zasedání. čte ze stanov klubu pasáž o 
způsobu volby předsednictva a domácí rady klubu. 
Přítomno je dle prezenční listiny 115 členů. Pan Ja-
roslav navrátil navrhuje, aby byla volba provedena 
aklamací. 

Hlasování o způsobu volby: Hlasování: pro – 114; 
proti – nikdo; zdržel se – 1. Volba proběhne aklamací 
podle navržené kandidátky.

následně představuje předseda volební a man-
dátové komise kandidáty na volené posty navržené 
odstoupivší domácí radou a vyzývá k rozpravě a 
případným návrhům z pléna. Do diskuse se nikdo 
nehlásí a žádné změny nejsou navrhovány. Rozprava 
je ukončena a je zahájena volba orgánů klubu pro 
rok 2014. 

volba předsedy: navržena kateřina Bečková. 
Hlasování: pro – 115; proti – nikdo; zdržel se – nikdo. 
navržená kandidátka byla zvolena. 

volba místopředsedů: navrženi Jan Bárta a 
Richard Biegel. Hlasování: pro – 114; proti – nikdo; 
zdržel se – 1. 

volba jednatele: navržen Jakub Bachtík. Hlaso-
vání: pro - 115; proti – nikdo; zdržel se – nikdo. 

navržení kandidáti byli zvoleni. 
volba členů domácí rady: Hlasování: pro – 115; 

proti – nikdo; zdržel se – nikdo. Domácí rada byla 
zvolena v navrženém složení: Jakub Bachtík, eva 
Csémyová, Václav Jandáček, Martin krise, karel 
ksandr, Anna kusáková, Blanka kynčlová, Michal 
novotný, Pavla Priknerová, kateřina samojská, Miloš 
solař, Josef Štulc, Rostislav Švácha, Helga Turková, 
eliška Varyšová, Jan Veselý, Veronika Vicherková, 
karel Zeithammer. 

volba revizorů účtů: navrženi Zbyněk Bureš a 
kristýna Ledererová – kolajová. Hlasování: pro – 115; 
proti – nikdo; zdržel se – nikdo. 

navržení kandidáti byli zvoleni.
karel ksandr ve shodě s ostatními členy volební 

a mandátové komise uzavírá volbu a konstatuje, že 
proběhla v souladu se stanovami. Děkuje volební 
komisi za spolupráci a plénu za hlasování. Vyhlášena 
je přestávka.

staronová předsedkyně dr. kateřina Bečková za-
hajuje druhou část valné hromady a vyzývá přítomné 
členy k diskuzi:



48                          PAMáTkoVé kAUZy

Paní dr. Jana Trojanová informuje o činnosti sdru-
žení za záchranu Malostranského hřbitova a přináší 
dobrou zprávu o získání dotace z eU, díky níž bude 
možné přistoupit k první fázi obnovy hřbitova. Dále 
zve na tradiční akce.

Pan Jiří slavík přichází s podnětem na spolupráci 
Prahy s jiným historickými, především italskými 
městy. klub se pokusí v tomto směru oslovit před-
stavitelé hlavního města. Dále pan slavík připojuje 
návrh k příštímu číslu Věstníku, aby do něj byla 
zařazena zmínka o paní Zoulové. 

Pan Rimaré se vyjadřuje k historické Praze, kterou 
dlouhá léta sleduje z povolání průvodce po Praze. 
Dále upozorňuje na problematické stavby z různých 
českých měst.

Pán z pléna vznáší podnět na soutěž pro středo-
školáky, při níž by studenti zhotovovali fotografie 
statuí světců a dohledávali k nim historická fakta, 
což by pak bylo zveřejňováno na internetu. Výstupem 
by byl jak zajímavý nasbíraný materiál, tak celková 
kulturní osvěta. 

Dále je vznesen dotaz, zda jsou špatné zákony o 
ochraně památek nebo je problém v tom, že nejsou 
dodržovány. Dotaz zodpovídá dr. kateřina Bečková 
tak, že problémem je spíše nedodržování zákonů. 
k tomuto bodu je vyjádřeno ještě několik potvrzují-
cích názorů a ilustrací. 

Usnesení 

Ing. arch. Miloš solař za návrhovou komisi prezen-
tuje návrh usnesení valné hromady. Po diskusi nad 
některými formulacemi je předložen plénu tento 
text usnesení:

Usnesení řádného výročního valného 
shromáždění Klubu Za starou Prahukonaného 
dne 1. března 2014 v Národním technickém 
muzeu

klub Za starou Prahu děkuje národnímu technic-
kému muzeu za poskytnutí prostor pro konání val-
ného shromáždění (dále Vs) a vytvoření vstřícného 
prostředí po dobu jeho průběhu. 

Vs schvaluje jednatelskou zprávu, zprávu o hos-
podaření a revizorskou zprávu za rok 2013. členům 
odstupující Domácí rady a revizorům děkuje za od-
vedenou práci a Domácí radě jako celku vyslovuje 
absolutorium.

V návaznosti na požadavky nového občanského 
zákoníku Vs schvaluje návrh potřebných úprav sta-
nov a ukládá Domácí radě, aby nové znění stanov 
registrovala.

Vs děkuje všem dobrovolníkům, kteří klubu po-
máhají svojí prací, a všem dobrodincům, kteří jeho 
činnost podpořili finančně. Zvláštní poděkování 
patří paní Miladě Zoulové za její velkorysý odkaz 
v závěti. 

Vs nesouhlasí se zamýšlenou demolicí nádraží 
v Havířově a vyjadřuje podporu občanským inicia-
tivám bojujících za jeho zachování. 

Vs doporučuje Domácí radě obrátit se na hl. m. 
Prahu s podnětem k navázání partnerství s městem, 
jehož architektonické dědictví a rozsah jeho docho-
vání jsou srovnatelné s Prahou. žádoucí je zejména 
partnerství s italskými městy, jako jsou řím nebo 
Florencie.  

Vs ukládá nově zvolené DR
- udržovat a aktualizovat webové stránky klubu
- vydávat Věstník
- provozovat specializované knihkupectví v Juditi-

ně věži zaměřené na publikace o Praze, architektuře 
a památkové péči

- pořádat v Juditině věži spolu s kulturními pořady 
přednášky a diskuse věnované Praze,jejímu rozvoji, 
architektonickému dědictví, architektonické tvorbě 
a památkové péči

- udílet Cenu klubu Za starou Prahu za novou 
stavbu v historickém prostředí a presentovat její 
výsledky veřejnosti

- pořádat Hovory o Praze
- zvážit možnosti klubu propagovat architektonic-

kédědictví, péči o jeho zachování a vztah ke kvalitní 
současné architektonické tvorbě mezi mládeží

- sledovat přípravu nového zákona o ochraně 
památkového fondu a snažit se jej ovlivnit ve pro-
spěch odborné a efektivní péče o zachování archi-
tektonického dědictví a jehoadekvátního využití a 
presentace

- spolupracovat s obdobně zaměřenými občan-
skými aktivitami a odbornými institucemivčetně 
zahraničních

- obracet se na orgány státní správy, podávat 
orgánům státní správy podněty, rozporovat sporná 
rozhodnutí, publikovat a medializovat svá odborná 
stanoviska, pořádat tiskové konference a podnikat 
další kroky ve prospěch naplnění ideálů, na nichž 
klub vznikl a trvá.

 
Hlasování o usnesení: pro – všichni; proti – nikdo; 
zdržel se – nikdo. Usnesení bylo přijato.

Předsedkyně klubu, dr. kateřina Bečková slav-
nostně ukončuje schůzi.

Zápis z Valné hromady zhotovila Pavla Priknerová 
za přispění Blanky Kynčlové

čLenské InFoRMACe



: ZA STAROU PRAHU :

… že z legendární 
továrny Rustonky 
nezbyla už ani cihla 
(s. 23)

… komu udělil Klub Za starou 
Prahu Cenu Za novou architekturu 
v historickém prostředí (s. 27)

… jak pokračuje v činnosti Studentská 
památková mise (s. 31)

… že kaple Nalezení sv. Kříže 
ve Stodůlkách je pozoruhodná 
stavba (s. 36)
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