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věSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU

„Co je moje, to je moje a to si můžu klidně zbourat!“ 
domnívá se majitel domu čp. 1601 na Václavském náměstí. Čtěte na s. 4.  

 

O B S A H
DemOLIčNÍ NáKAZA v PRAZe. K ZáměRům 

DemOLIC čP. 1502 v RevOLUčNÍ TřÍDě A čP. 

1601 NA váCLAvSKém NáměSTÍ. NeCHTěNá 

DCeRA PRAžSKá PAmáTKOvá ReZeRvACe. 

PRAHA POTřeBUje PRAvIDLA PRO ZACHáZeNÍ  

S HISTORICKým CeNTRem. FeRRA – BUDOUCNOST 

NejISTá. PROCHáZKA KARLÍNem NePOTěšÍ, 

SPÍš vyDěSÍ. meDAILONeK PALáCe meTTyCHů 

Z čečOvA. 
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: ZA STAROU PRAHU :

Hlavní témata tohoto čísla

Zamýšlená demolice domu  
čp. 1601 na nároží václavského 
náměstí a Opletalovy ulice,  
čtěte na s. 4 

Zamýšlená demolice domu čp. 1502 na nároží  
Revoluční třídy a ulice Nové mlýny, čtěte na s. 8

Nerespektování idejí, s nimiž byla před čtyřiceti 
lety vyhlášena Pražská památková rezervace, 
čtěte na s. 14

Nevyjasněný osud skladového areálu Ferra, čtěte 
na s. 21 

medailonek malostranského paláce mettychů 
z čečova, čtěte na s. 30
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VĚsTník kLUBU ZA sTARoU PRA HU
Ročník XL. (XI.)                                                                                            číslo 2 / 2010

O pOslOupnOsti zániku a vzniku a naOpak

V souvislosti s protestními vyjádřeními klubu Za starou Prahu k zamýšleným demolicím v Praze (viz články na 
str. 4 a 8) jsme často konfrontováni s výtkou, že se nezajímáme o to, jak kvalitní stavba je na dané místo navržena  
a zaslepeně hájíme zachování starého domu, stavby v běžné dobové kvalitě a významu jen lokálního. kdybychom 
totiž dokázali ocenit novou hodnotu, která je realizací té oslnivé novostavby Praze nabízena a která má nepochyb-
ně nakročeno na první stánky světových architektonických magazínů, sami bychom vnutili investorovi do ruky 
krumpáč či nálož dynamitu. 

Tak aby bylo jasno:

1. sekyrka, jíž dnes vyměníte topůrko a zítra ostří, již není tou sekyrkou, kterou byla předevčírem. Jestliže jsme si 
chtěli pořídit novou sekyrku, učinili jsme správně, ale s městem, které chceme chránit jako památkovou rezervaci, 
nemůžeme zacházet jako se sekyrkou. Prioritou je pro nás za všech okolností zachování starého stavu, teprve když 
dům objektivně udržet nelze (živelná pohroma, skutečná zchátralost), lze se poohlédnout, čím jej nahradit.

2. na prázdných (nikoliv účelově uprázdněných) stavebních parcelách, a to i v historickém prostředí soudobou 
kvalitní architekturu vítáme s otevřenou náručí (to není fráze!) a nikdy jsme z principu proti sousedství „starého 
s novým“ neprotestovali. 

3. A kdybychom přece jen na hru o možné náhradě staré budovy kvalitnější novou architekturou přistoupili, kdo 
je vlastně kompetentní posoudit, jak moc je ta nová stavba kvalitní? Historici architektury? Tvůrčí architekti? 
komunální politici? Úředníci s kulatým razítkem? Pan prezident a jeho poradci? sousedé z ulice? kolemjdoucí 
občané? Holubi na střeše? Přitom každá tato kategorie může mít odlišný názor a bude chtít do věci více či méně 
mluvit (resp. vrkat).

4. skutečnost, že jsou dnes stavby, které před sto lety nahradily jiné, hodnoceny kladně, ba dokonce opěvány, 
není důkazem toho, že jiná, dokonce i lepší varianta vývoje teoreticky nebyla možná. kdyby opovrhovaný stře-
dověký Josefov nebyl před sto lety zbořen, byl by dnes světovým unikátem a pravděpodobně by nikdo nelitoval 
nerealizovaných místních kvalit Pařížské třídy, která by kvůli tomu zůstala jen vidinou. 

5. Dokážeme být také snílci, ale pokud jde o historické město, chráníme kvalitu jistoty před chimérou kvality.

	 	 	 	 	 	 	 Kateřina	Bečková
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Hovory o Praze se konají vždy v pondělí v 18 hodin v přednáškovém sále  
nové budovy národního muzea  
(bývalé Federální shromáždění).

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 denně: 10-18 hod.
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.

vydánÍ časOpisu bylO pOdpOřenO dOtacÍ Ministerstva kultury čr.
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PhDr. kateřina Bečková – předsedkyně
Ing. arch. martin krise, Bc. karel ksandr – místopředsedové

Jakub Bachtík (archivář), Ing. arch. Jan Bárta, PhDr. Richard Biegel, Ph.D. (jednatel), Ing. Zbyněk Bureš,  
Ph.D. (správce fotoarchivu), mgr. Lucie ernstová, Ing. arch. Josef Hyzler (čestný předseda), Ing. Václav Jandáček, 

Doc. Ing. arch. František kašička, mgr. Blanka kynčlová (správce knihovny), mgr. michal novotný,  
Pavla Priknerová, mgr. kateřina samojská, Ing. arch. miloš solař, Doc. PhDr. Josef Štulc,  

PhDr. Helga Turková, Ing. arch. Jan Veselý, Ing. karel Zeithammer – členové
marek Foltýn, martin micka - revizoři

Jednání	domácí	rady	Klubu,	která	se	konají	vždy	jednou	za	čtrnáct	dní	(sudý	týden)	ve	středu	od	18	hod.	
v	Juditině	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 2010 je stanoven takto: 450 kč (základní),  
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 (denně 10-18 hod.),  
kde je možné též zaplatit členské příspěvky a získat informace o programu klubu. 



4                          PAmáTkoVé kAUZy

DemoLIční nákAZA V PRAZe

k ZámĚRU DemoLIce DomU čP. 1601 nA VácLAVském námĚsTí

Jsou	to	jednoduché	počty:	jestliže	by	demoličním	choutkám	pražských	investorů	z	posledních	měsíců	
bylo	vyhověno	a	každého	půl	roku	byly	zbořeny	dva	statutem	kulturní	památky	nechráněné	domy	
v	památkové	rezervaci,	za	deset	lety	by	zbořených	bylo	čtyřicet,	za	padesát	let	již	dvě	stě.	To	však	

jen	za	předpokladu,	že	by	počet	nerostl	geometrickou	řadou,	podobně	jako	s	jídlem	chut’.	Právě	proto	
Klub	Za	starou	Prahu	vložil	do	názvu	tiskové	konference,	kterou	pořádal	11.	11.	2010	jako	protest	proti	
záměru	demolice	domu	čp.	1601	na	Novém	Městě,	na	nároží	Václavského	náměstí	a	Opletalovy	ulice	

poplašný	termín	„Demoliční	nákaza“.	

Vzápětí bylo vydána tisková zpráva a stanovisko 
tohoto znění:

V červnu roku 2010 vydal odbor kultury, pa-
mátkové péče a cestovního ruchu magistrátu hl. 
m. Prahy souhlas s demolicí domu čp. 1601-ii 
na nároží Václavského náměstí a opletalovy ulice. 
Tento souhlas je součástí Závazného stanoviska, 
které současně připouští na uvolněném místě 
situování novostavby, která zaujme též pozemek 
již téměř zbořené budovy bývalé Pražské akciové 
tiskárny čp. 920-II, z níž má být do novostavby 
vkomponována uliční fasáda, a dvorní části sou-
sedního hotelu Jalta čp. 818-II.   

 Toto překvapivé rozhodnutí bylo vydáno přes 
to, že:

1. Dům čp. 1601-II, postavený v roce 1880 a 
do dnešní modernistické podoby upravený v roce 
1920, má nezpochybnitelné architektonické 
kvality a je dochován včetně mnoha původních 
historických detailů. (Podrobně viz Umělecké 
památky Prahy – nové město, Academia, Praha 
1998)

2. národní památkový ústav, územní odbor-
né pracoviště v praze, ve svém odborném vy-
jádření demolici domu jednoznačně vyloučil.  

	Dům	čp.	1601	na	nároží	Václavského	náměstí	a	Opletalovy	ulice	ve	své	dekorativní	novorenesanční	podobě	
z	roku	1880.	Foto	1907,	Muzeum	hlavního	města	Prahy	
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Rozhodnutí o demolici tak nemá oporu v názoru 
instituce, která je garantem odborné památkové 
péče v Praze, a opírá se tak jen o posudky předlo-
žené investorem.

3. dům je ze statického hlediska v dobrém 
stavu a nic nebrání jeho užívání, což přiznává 
i úvodní část investorem objednaného statického 
posudku, který však nakonec s pozoruhodným 
odkazem „na budoucí možné poruchy“ doporučuje 
možnost dům odstranit. 

4. dům je součástí jednoho z nejvýznamněj-
ších prostranství pražské památkové rezervace, 
památky světového kulturního dědictví Unesco, 
kde je demolice kvalitních historických domů 
již z podstaty ochrany vyloučena.

5. Odbor Magistrátu demolici povolil i přes 
to, že mu byl znám záměr investora nahradit 
pětipatrový dům devítipodlažní novostavbou. 
Dům ve své dnešní podobě a hmotě respektuje 
meziválečnou regulaci náměstí, která byla v jeho 
horní polovině založena na principu dominance 

budovy národního musea a jeho nárožních věží. 
Z těchto důvodů je odstranění domu a jeho náhrada 
kapacitnější novostavbou zásadní urbanistickou 
chybou s nedozírnými důsledky.

klub za starou prahu považuje rozhodnutí 
Odboru kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu Magistrátu za nekompetentní a doslova 
protipamátkové, at’ odkazuje na jakékoliv pod-
klady a posudky dodané žadatelem o demolici. 
Instituce, která by ze zákona měla chránit památ-

kovou podstatu historického města, tímto rozhod-
nutím napomáhá cynické developerské spekulaci 
s historickými domy. z 58 domů na václavském 
náměstí je statutem kulturní památky chráněno 
18 domů, zbylých 40 zůstává na svém místě 
jen díky statutu pražské památkové rezervace, 
který by měl „chránit“ i dům na nároží václav-
ského náměstí a Opletalovy ulice. 

nedávný souhlas s demolicemi, které byly odbo-
rem vydány na domy v sousedním rozsáhlém bloku 
mezi Václavským náměstím, Příkopy a Panskou 

	Současný	vzhled	téže	partie	náměstí.	Dům	čp.	1601	je	přestavěn	a	také	jeho	okolí	se	radikálně	změnilo,		
harmonické	objemové	vztahy	budov	jsou	zachovány.
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ulicí navíc ukazuje, že tento „památkový“ odbor 
magistrátu v podstatě akceptoval dlouhodobý a 
cílený trend demolice historických budov, slučování 
historických parcel a jejich zástavbu naddimenzo-
vanými developerskými projekty. Ohrožena je tak 
nejen většina domů na václavském náměstí, 
ale v podstatě každý výslovně nechráněný dům 
v centru historického města.

Tato situace je alarmující a mimořádně nebez-
pečná. klub za starou prahu se domnívá, že 
rozhodnutím schválit demolici domu čp. 1601, 
která navazuje na obdobné souhlasy z posled-
ní doby, prokázal Okp MHMp reprezentovaný 
ředitelem Mgr. janem kněžínkem svou ne-
kompetentnost a lhostejnost vůči památkovým 
hodnotám, které má dle zákona chránit. 

	Dům	je	nenápadný,	ale	nápaditý,	na	nic	si	nehraje,	ale	tvary	jeho	fasády	jsou	hravé…

Konzoly	arkýřů	v	kubizujících	tvarech. Poslední	dvě	patra	s	dekorativním	oplechováním	a	
stylově	tvarovanou	mříží.
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Jediným řešením této situace může dle názoru klubu Za starou Prahu být:

- okamžitá revokace souhlasu MHMp s demolicí domu čp. 1601-ii,

- odvolání ředitele odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Mgr. jana kněžínka, 
který je odpovědný za toto i další památkově velmi sporná rozhodnutí,

- zamítnutí žádosti investora na ostranění stavby, pokud ji podá, městskou částí Praha 1.

- zrušení sporného stanoviska MHMp ministerstvem kultury čR, jako orgánem nadřízeným výkonné 
složce památkové péče v přenesené působnosti 

- vytvoření jasných a průhledných pravidel ochrany památek praze, která předem vyloučí obdobné 
developerské spekulace s historickými domy.

Stylizované	artdecové	vázy	na	průčelí.

Text	stanoviska:	Richard	Biegel
Foto	současného	stavu:	Kateřina	Bečková,	listopad	2010
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sTRomy se káceJí, konĚ se sTříLeJí A Domy se BoURAJí?

k ZámĚRU DemoLIce DomU čP. 1502 V ReVoLUční TříDĚ

	 Za	posledních	několik	desetiletí	jsme	si	zvykli,	že	v	historickém	centru	Prahy	se	bourá	jen	
výjimečně.	Proto	je	alarmující	skutečností,	že	se	v	posledním	půlroce	projednávaly	v	památkových	

orgánech	hned	dva	demoliční	záměry	na	Novém	Městě	(čp.	1502	v	Revoluční	ul.	a	čp.	1601		
na	Václavském	náměstí),	které	doslova	mobilizovaly	naši	pozornost	i	aktivitu.	

o záměru demolice raně novorenesančního 
domu čp. 1502 na nároží Revoluční třídy a ulice 
nové mlýny se pisatelka tohoto článku dozvěděla 
17. září 2009 při jednání Památkové rady praž-
ského pracoviště národního památkového ústavu, 
které má čest být členkou. Architekt Rostislav říha 
(atelier RH-arch) návrh prezentoval spolu s vari-
antními studiemi nové zástavby místa. 

Rada tehdy uznala nutnost urbanistického 
dořešení prostoru předmostí Štefánikova mostu, 
narušeného nevzhlednou štítovou stěnou domu čp. 
1502, navíc exponovanou v dálkových pohledech 
z Letné, ale nikoliv formou demolice staré budovy 
a jejího nahrazení objektem s novými parametry. 

o to překvapivější bylo zjištění, že pražské pra-
coviště národního památkového ústavu vydalo 
k záměru 21. července 2010 souhlasné vyjádření. 
na situaci reagoval klub Za starou Prahu protest-
ním stanoviskem z 2. srpna 2010, které mělo toto 
znění:

prOtest proti demolici domu čp. 1502 na 
nároží revoluční třídy a ulice nové mlýny na 
území pražské památkové rezervace

Dne 21. 7. 2010 vyslovil prostřednictvím ofi-
ciálního odborného vyjádření ředitel pražského 
pracoviště národního památkového ústavu 
phdr. Michael zachař souhlas s demolicí his-
torizujícího domu z roku 1869 na nároží ulic 
revoluční a nové Mlýny, a to ve prospěch no-
vostavby komerčního polyfunkčního objektu. na-
značil tak bezprecedentní kapitulaci ústavu před 
investorským tlakem na novou zástavbu pozemku a 
politováníhodnou neschopnost hájit poslání, které 
mu bylo jako řediteli odborné památkové instituce 
svěřeno. 

 
proti tomuto svévolnému a neobhajitelnému 

kroku rozhodně protestujeme a žádáme o jeho 
neprodlenou revokaci!

Současná	situace	nároží	Revoluční	třídy	a	ulice	Nové	mlýny		
s	nárožním	domem	čp.	1502.
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dům čp. 1502-ii, jeho historie, architektura a urbanistický význam v pěti bodech

1. V roce 1868 byl dokončen most Františka 
Josefa I. (jeden	ze	tří	pražských	řetězových	mostů,	
nahrazený	 roku	 1951	 kamenným	mostem	Šver-
movým,	dnes	 zvaným	Štefánikův). Po dokončení 
mostu vzrostl význam dosud periferní Trubní ulice 
(přejmenované	roku	1868	na	ulici	Císařovny	Alžběty,	
lidově	zvanou	Eliščina,	dnes	Revoluční), která byla 
zastavěna kolem roku 1870 souvislou řadou no-
vých činžovních domů s bohatým historizujícím 
dekorem. dům čp. 1502 byl v řadě šesti domů 
druhým od mostu. 

2. Prvním domem uliční fronty byla budova tzv. 
eliščiných lázní v romantickém slohu anglické go-
tiky, korespondující s podobou původního mostu. 
Budova lázní byla zbořena v roce 1940 v souvislosti 
s komunikačními úpravami předmostí a plánova-
nou stavbou nového mostu. dům čp. 1502 se tak 
ocitl na okraji uliční řady a směrem k mostu 
byla obnažena jeho štítová zed’. 

3. Zákoutí s holou štítovou zdí domu 1502  
se stalo již v průběhu druhé poloviny 20. století 
předmětem mnoha architektonických úvah  
i studentských prací. Vzhledem k nevelkému 
rozsahu „zbytkového“ pozemku a sousedství 
s nízkými památkově chráněnými budovami pod 
novomlýnskou vodárenskou věží, zde však dosud 
žádný stavební záměr realizován nebyl. 

4. Všech pět zbylých historických domů na 
novoměstské straně Revoluční třídy mezi ulicemi 
nové mlýny a klimentskou je kompletně zachováno. 
Z nich jsou navíc první tři domy od mostu nepo-
rušeny objemovými změnami, tedy nemají žádné 
nástavby, a ani jejich bohatě dekorované fasády 
nebyly poškozeny purizací. 

5. Z tohoto pohledu má trojice uvedených 
domů jako architektonický soubor vzhledově 
dokumentující honosnost zástavby hlavní třídy 
v době po polovině 19. století zcela mimořádný 
význam. Tuto hodnotu nelze „drobit“ hodnocením 
jednotlivých objektů bez souvislosti celku, ani re-
dukovat na hodnocení pouze vnitřních konstrukcí a 
jejich autenticity. Zároveň je třeba se oprostit od již 
překonaného klišé, které historizující architekturu 
činžovních domů 19. století pokládalo již z principu 
za podřadnou a mělo nepochybně vliv na  skuteč-
nost, že domy dosud bohužel nebyly zahrnuty mezi 
nemovité kulturní památky.

ředitel zachař schválením demolice domu 
odborně i morálně pochybil

skutečnost, že uvedené historické domy nejsou 
chráněny jednotlivě jako kulturní památky neubírá 
nic na jejich ochraně z titulu součásti pražské pa-
mátkové rezervace. Demolici na území rezervace 

Historický	pohled	na	předmostí	řetězového	mostu	Františka	Josefa	I.	Vlevo	budova	tzv.	Eliščiných	lázní,	vpravo	
dům	čp.	1502.	Foto	Muzeum	hlav.	města	Prahy,	kolem	1890.
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by snad bylo možné připustit v několika ojedinělých 
případech (totální zchátralost objektu, poškození 
živelnou pohromou, statická neudržitelnost budo-
vy, provizórní stavba… ), avšak rozhodnutí ředitele 
Zachaře se týká domu, který je ve velmi dobrém 
stavu.  Dostává se tak do konfliktu s názorem 
vlastního poradního orgánu, nebot’ Památková 
rada pražského pracoviště nPÚ se 17. 9. 2009 vy-
jádřila o záměru jako o „nepřijatelném“, a radikální 
názor nesdílejí ani odborníci z pracovišt’ národního 
památkového ústavu.

odborné vyjádření ředitele Zachaře však koliduje 
i s nařízením vlády o PPR  č. 66/1971 sb, které  
v § 3 hovoří o stavební činnosti na území rezervace. 
Dokument v odstavci c) zmíněného paragrafu praví: 
„veškeré úpravy nemovitých kulturních památek 
i jejich souborů a objektů, které vykazují dílčí 
památkové nebo urbanistické hodnoty (objekty 
památkového zájmu), dotýkají se vnitřní i vnější 
architektury, musí být řešeny a prováděny se 
zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné 
podstaty, k jejich přiměřenému společenskému 

využití a dalšímu zhodnocování výtvarných a do-
kumentárních funkcí“. 

trvalé zabezpečení hmotné podstaty objek-
tu, požadované zákonným dokumentem, si 
lze představit na mnoho způsobů, avšak jako 
demolici rozhodně ne!

snad právě proto, aby dokázal, že objekt pa-
mátkově hodnotný není, se ředitel Zachař ve 
svém elaborátu výrazně odvolává na závěry sta-
vebně-historického průzkumu objektu (zpracoval  
J. Holeček). Je třeba však vzít v úvahu skuteč-
nost, že tento sHP vznikl na objednávku investora  
a jím je honorován. Je proto zákonitou skutečností, 
že závěrečné hodnocení průzkumu koresponduje 
s investorovým přáním a snaží se památkářům 
podsunout předem připravené hodnocení v tomto 
duchu. Zachař píše o domě čp. 1502 jako o „zjevně 
nejslabším“ v uliční frontě a  „eventuální odstra-
nění průměrného domu“ zdůvodňuje náročností 
urbanistického zadání, které si stavební záměr 
vytkl za cíl – pohledové ukončení Revoluční třídy.  
k „zacelení tak závažné urbanistické chyby“, jakou 

Průhled	Eliščinou	ulicí	(dnes	Revoluční)	od	nároží	Klimentské	ulice	k	mostu	na	snímku		
z	Muzea	hlav.	města	Prahy	z	doby	kolem	roku	1885.
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je pohled na slepou štítovou zed’ domu čp. 1502, 
totiž nemůže podle Zachaře stačit jen „nápaditý vý-
tvarný akcent s nárožní věžovou dominantou“, tak 
náročný úkol může splnit jen realizace většího sta-
vebního celku. zdůvodnění vyznívá tak, jakoby 
investor byl spasitelem pražského urbanismu, 
 a nikoliv podnikatelem komerční novostavby.

nebývalé ztotožnění se záměry investora násilně 
ospravedlňující uvolnění prostoru i na úkor cenné 
historické zástavby a nepřesvědčivé zdůvodnění 
jsou podle našeho názoru těžko přijatelné pro 
morální profil ředitele odborné složky pražských 
památkářů. Jeho názory a s nimi související vy-
jádření ústavu se tak stávají zcela nečitelnými 
a nepředvídatelnými. setrvání ředitele s tímto 
názorovým portfoliem a charakterovou přizpů-
sobivostí v čele odborné památkové instituce je 
podle našeho názoru neudržitelné a pro pražské 
památky škodlivé.

Závěr	a	výzva
V další fázi řízení je nezbytné v zájmu zachování 
památkových hodnot Pražské památkové rezervace 
uvedený záměr demolice zastavit. pokud by totiž 
demolice domu čp. 1502 byla provedena, může 
založit precedentní řadu demolic desítek dalších 
historických pražských domů, nechráněných 
individuálně jako kulturní památky. 

V této věci otevřeně vyzýváme k součinnosti 
v rámci jejich možností a kompetencí tyto orgány, 
instituce a další subjekty:

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
magistrátu hlav. města Prahy

Ústřední pracoviště národního památkové ústavu

Památkovou inspekci ministerstva kultury čR

český národní komitét Icomos

občanská sdružení angažovaná v oblasti ochrany 
památek a přírody

Další	vývoj	kauzy	
V duchu klubovního stanoviska vyšel v Lidových 
novinách dne 10. srpna 2010 článek Devatenácté 
století stále na odstřel (autorkou byla pisatelka 
tohoto článku) a polemická reakce s názvem sou-
hlas s demolicí coby koncepční počin od architekta 
Rostislava říhy dne 14. srpna v tomtéž deníku.1) 
Z názorů R. říhy pro ilustraci vyjímám: „Domů	
z	19.	století	stojí	v	Praze	tisíce.	Jedinečná	hodnota	
místa	 řádově	převyšuje	hodnotu	stávající	 stavby.	
Dům	čp.	1502	by	měl	tvořit	pilíř	vstupní	brány	do	
centra	–	v	kontextu	monumentálního	paláce	Merkur	
na	protější	straně	ulice	ale	selhává…“	

názorový střet měl natolik vážnou podobu, že k jeho 
řešení svolala na den 2. září 2010 generální ředitel-
ka národního památkového ústavu Ing. arch. nad’a 

Současný	stav	domů	mezi	Klimentskou	ulicí	a	nábřežím.
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Dům	čp.	1502	

Současný	stav	místa	a	navržená	novostavba.	(Návrh	architekta	Rostislava	Říhy	převzat		
z	viualizací	publikovaných	v	denním	tisku	v	srpnu	2010).

Goryczková svůj poradní orgán, Vědeckou radu.2) 
na tomto jednání byl projekt přítomným představen 
jednak prostřednictvím zjištění a závěrů autora sta-
vebně-historického průzkumu PhDr. Josefa Holeč-
ka, a jednak prezentací projektu autorem Ing. arch. 
Rostislavem říhou. Jednání dle svědectví účastníků 
obsahovalo velmi bohatou a inspirativní diskusi, která 
směřovala k odpovědi na dvě zásadní otázky:

1. Považujete demolici objektu čp. 1502 v kon-
textu s potřebou řešení urbanismu místa a poten-
cionální vyšší hodnoty, která se tím může získat, 
za možnou?

2. Je navrhované řešení tou přidanou hodnotou 
v daném místě PPR, které by měl být dům čp. 1502 
obětován?

Přítomných šestnáct členů vědecké rady se 
shodlo na negativní odpovědi na druhou položenou 
otázku, v případě otázky první však shoda nepano-
vala. čtyři členové možnost demolice zcela odmítli, 
ostatní ji však připustili, i když za striktní podmín-
ky, že bude garantována skutečně vyšší hodnota 
architektonicko-urbanistického řešení místa. 

na jednání vědecké rady nebyl přítomen její člen 
prof. PhDr. Rostislav Švácha, který však poskytl 
písemné vyjádření. Protože je klubu Za starou 
Prahu jeho názor blízký, dovoluji si se svolením 
autora z něj citovat: „V	denním	tisku	jsem	se	setkal	
se	zpochybňováním	architektonické	hodnoty	tohoto	
domu,	že	prý	je	to	dílo	pouze	stavitelské,	nikoliv	ar-
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chitektonické,	a	že	má	zničené	interiéry.	Rád	bych	
k	 tomu	podotknul,	 že	uměleckohistorický	výzkum	
pražských	činžovních	domů	z	celého	19.	století	se	
zatím	dostatečně	nerozvinul,	a	to	nás	proto	neoprav-
ňuje	pronášet	nějaké	unáhlené	soudy	o	jejich	hodno-
tě	či	nehodnotě.	…	O	tom,	na	jak	labilních	základech	
se	zatím	debata	pohybuje,	svědčí	například	i	běžné	
označování	tohoto	domu	za	projev	novorenesance.	
Když	jsem	si	ho	prohlédl,	došel	jsem	k	závěru,	že	by-
chom	ho	měli	spíše	považovat	za	projev	takzvaného	
obloukového	stylu	druhé	třetiny	19.	století,	do	něho	
však	už	opravdu	pronikají	novorenesanční	prvky.		
A	uvážíme-li,	že	dům	pochází	z	roku	1869,	pronikají	
do	 jeho	 architektonického	 ztvárnění	 velmi	 časně.	
Masově	 se	 novorenesance	 začala	 v	 architektuře	
činžovních	 domů	uplatňovat	 až	 v	 sedmdesátých		
a	osmdesátých	 letech	19.	století.	Už	to	nás	zava-
zuje,	abychom	hodnotu	domu	čp.	1502	posuzovali	
s	velkou	uvážlivostí.“

Tentýž den, kdy se uskutečnilo jednání Vědecké 
rady nPÚ, 2. září 2010, byl projekt projednáván 
též v poradním sboru odboru kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu magistrátu hl. m. Prahy, 
v tzv. sboru expertů.3) Průběh jednání i jeho závěr 
měl podobný průběh jako výše zmíněná Vědecká 
rada nPÚ. Většina členů se přiklonila k možnosti 
historickou budovu zbořit, avšak k předloženému 
projektu se vyjádřila nesouhlasně.

Takto byla prozatím demolice podmínečně od-
vrácena.

Podle neověřené informace, investor žádost po 
tomto debaklu navrženého projektu z projedná-
vání stáhl a pravděpodobně je připravována nová 
architektonicko-urbanistická studie.

klub za starou Prahu si vysoce cení aktivity 
místních obyvatel Revoluční třídy, kteří se rozhodli 
dům ve svém sousedství bránit peticí. Podle sdělení 
organizátorů petici podpořilo v září a říjnu 2010 na 
1500 osob. Budou-li nám známy další osudy petice, 
tedy stanoviska orgánů a úředních míst, kam byla 
zaslána, rádi tuto informaci přineseme v příštích 
číslech Věstníku.

	 	 	 	 Kateřina	Bečková	

Foto	současného	stavu	místa	zhotovila	autorka		
článku	v	červenci	2010	

 

Poznámky:

1. oba články lze snadno vyhledat na webu http://www.
lidovky.cz/
2. stručná informace o průběhu Vědecké rady nPÚ byla 
vydána jako tisková zpráva 8. 9. a její doplnění ještě 10. 9. 
2010, viz složku Tiskové zprávy na: http://www.npu.cz/
3. Zápisy sboru expertů jsou publikovány na magistrátním 
webu http://pamatky.praha-mesto.cz/
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necHTĚná DceRA PRAžská PAmáTkoVá ReZeRVAce

PRAHA PoTřeBUJe PRAVIDLA PRo ZAcHáZení s HIsToRIckým cenTRem

Plánovaná	demolice	domu	v	Revoluční	ulici	způsobila	značné	pozdvižení	a	to	nejen	u	odborné	veřejnosti.	
Běžnému	pozorovateli	by	se	to	mohlo	zdát	jako	nepatřičná	hysterie	kolem	„činžáku	z	19.	století“.	
Ve	skutečnosti	tu	ale	jde	o	mnohem	víc	než	o	kvalitní	historický	dům,	který	si	nezaslouží	zbourat.	

Plánovaná	demolice	domu	v	Revoluční	je	totiž	jen	jedním	článkem	v	řetězci	památkových	kauz,	které	
začaly	postupně	zpochybňovat	závaznost	pravidel	pražské	památkové	rezervace,	a	tím	v	podstatě	i	

	její	smysl.	Vládní	nařízení	z	roku	1971,	kterým	byla	rezervace	vyhlášena,	je	přitom	jediným	souborem	
pravidel,	která	dnes	celek	historické	Prahy	památkově	chrání.	Otázka	nad	Revoluční	tedy	nezní	jen,	

zda	zbourat	či	nezbourat.	Je	to	otázka,	zda	vůbec	o	nějaká	pravidla	pro	zacházení	s	památkami	v	Praze	
stojíme	a	zda	jsme	ochotni	se	podle	nich	řídit.	

Od	asanace	do	rezervace
ochrana historického jádra, Praha jako součást 
světového kulturního dědictví Unesco, miliony 
turistů navštěvující Prahu kvůli památkám. To 
vše dnes považujeme za samozřejmé. nebylo to tak 
ale vždy. Praha o uznání a ochranu své památkové 
hodnoty musela velmi dlouho zápasit – a v praxi 
vlastně zápasí dodnes. 

Je příznačné, že začátky památkového „sebe-
uvědomění“ Prahy byly spojeny s jejím katastro-
fálním ohrožením a bojem občanské společnosti 
proti městské vládě. Asanace pražského centra na 
přelomu 19. a 20. století vyvolala nejen u pražské 
veřejnosti velký odpor, který vyústil v řadu petic, 
protestů a článků (a mimo jiné vedl i k založení 
klubu Za starou Prahu). Díky tomu se nakonec 

Plánek	centra	Prahy	s	vyznačeným	obrysem	PPR	–	příloha	nařízení	vlády	z	roku	1971	
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podařilo zastavit ničení historického jádra. Ale ne-
jen to: především se vytvořil široce sdílený pohled 
na Prahu jako památkově mimořádně hodnotné, 
ochrany hodné město. 

milovníci památek ale ještě vyhráno neměli, 
k prosazení systémové, zákonné památkové ochra-
ny totiž za První republiky nedošlo: Zákon na 
ochranu památek, ačkoliv připravovaný už od dob 
rakouské monarchie, nebyl nikdy přijat a stejně tak 
ani nebyla v Praze vyhlášena rezervace. Dohled nad 
Prahou převzala státní regulační komise. Ta byla 
naštěstí ve vztahu k historickému jádru osvícená a 
vytrvale odmítala množství radikálních návrhů na 
jeho přestavbu. Ani tak ale nedokázala ale přede-
jít řadě excesů v čele s likvidační regulací Petrské 
čtvrti, která z většiny ustoupila vládní čtvrti nově 
vzniklého státu. 

situace se příliš nezměnila ani po válce. stát 
sice začal prostřednictvím národních kulturních 
komisí chránit nejcennější hrady a zámky, a 
dokonce vyhlásil ve třiceti městech památkové 
rezervace a zóny. stále ale chyběl zastřešující 
památkový zákon. Ale hlavně – Prahu vyhlášení 

rezervace minulo. nedočkala se ani roku 1958, 
kdy byl schválen první zákon o ochraně památek. 
Pražskou památkovou rezervaci (PPR) vyhlásila 
vláda až v roce 1971. Učinila tak sice překvapivě 
pozdě, ale zato s prozíravou velkorysostí. součástí 
památkové rezervace totiž není jen staré město a 
malá strana s Hradčany, ale i nové město, Vyše-
hrad nebo části Vinohrad a smíchova. Do ochrany 
tak nespadá pouze samotné historické jádro, ale i 
oblasti, které na něj bezprostředně navazují, nebo 
do něj pohledově zasahují. Zákon z roku 1971 tedy 
představoval dobré východisko pro kvalitní ochranu 
pražského památkového fondu. 

Proč jen východisko? nařízení vlády o památkové 
rezervaci v hlavním městě Praze je text zhruba na 
stránku, který pravidla rezervace vymezuje velmi 
obecně. například § 3 odst. 1b) praví, že „při	nové	
výstavbě	a	při	vnějších	úpravách	nechráněných	
objektů	 se	musí	 dbát	 architektonických	 vztahů	
ke	kulturním	památkám	a	jejich	souborům,	nava-
zovat	na	jejich	objemovou	a	prostorovou	skladbu	
i	 prostředí	 a	 dotvářet	 jejich	 celky	 přiměřenými	
prostředky	 současné	 architektonické	 tvorby“.		

Palladium	–	světle	růžová	budoucnost	pražských	památek
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Jak ale vypadá takový „přiměřený pro-
středek“ a jaké úpravy dbají na architek-
tonické vztahy v rámci jádra, se z textu 
nedozvíme. Zbývá tu tak do velké míry 
prostor pro různé výklady odpovídající 
různým zájmům. Je proto nasnadě, že text 
nařízení by měl být doplněn podrobnějším 
regulačním plánem nebo nezávislým vý-
konným úřadem, který stanovuje pravidla 
rozvoje města. V současné době nemá 
Praha ani jedno. o oboje se přitom sama 
záměrně připravila v průběhu 90. let.

Sprosté	slovo	regulace
Z doby před rokem 1989 Praha po revoluci 
zdědila dva důležité nástroje, které mohly 
sloužit památkové péči. Prvním z nástrojů 
byla vyhláška hlavního města Prahy O	
zásadách	 usměrňování	 rozvoje	 Pražské	
památkové	 rezervace z roku 1985. Ta se 
v žádném případě nedala nazvat regulací 
historického jádra, ale přeci jen konkrét-
něji vymezovala pravidla pro zacházení 
s pražským centrem (mimo jiné stanovila 

	…a	další	optimistické	vyhlídky	(Panská	ulice,	
zadní	část	bývalé	ČSOB)

Dům,	který	měl	kliku	–	zbyla	z	něj	alespoň	
fasáda
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zákaz půdních vestaveb a vikýřů do historických 
půd, které dnes právě kvůli necitlivým vestavbám 
z Prahy rychle mizí). Druhým nástrojem byl Útvar 
hlavního architekta, nezávislá instituce odpovědná 
za urbanistický rozvoj města, která měla i důležité 
rozhodovací pravomoci a „kulaté razítko“. nutno 
přiznat, že ani jeden z těchto nástrojů za minu-
lého režimu nefungoval dokonale – vyhlášku stát 
obcházel a pokračoval v plánování monstrózních 
asanačních projektů. Útvar zase stál například za 
nechvalně proslulým Zákosem, hrubě necitlivým 
plánem pro výstavbu silničních komunikací v Pra-
ze. Po sametové revoluci ale byla velká naděje, že 
v novém režimu začnou městská vyhláška i Útvar 
hlavního architekta  náležitě plnit svou roli v ochra-
ně pražských památek. Ale nebylo tomu tak.

se zápisem na seznam Unesco roku 1992 se 
Praha zavázala vypracovat podrobné regulační 
podmínky pro ochranu historického jádra. Zprvu 
vše vypadalo nadějně – regulace měla být součástí 
nového územního plánu, na kterém pracoval právě 
Útvar hlavního architekta. Brzy se však věci zača-
ly hýbat opačným směrem. Útvar byl roku 1994 

rozdělen na dvě části: na koncepční Útvar územ-
ního rozvoje pověřený přípravou územního plánu 
a na výkonnou část, která se stala magistrátním 
odborem územního rozhodování. A to byl začátek 
jeho konce. Útvar územního rozvoje sice předložil 
v roce 1994 vypracovaná regulační pravidla pro 
památkovou rezervaci. Ta ale nebyla nikdy přijata, 
útvar byl záhy přeměněn na magistrátní odbor a 
o něco později na magistrátní příspěvkovou or-
ganizaci, která nemá žádné výkonné pravomoci. 
Druhý pozůstatek, odbor územního rozhodování 
– poslední instituce, která měla na starost rozvoj 
Prahy v celoměstském měřítku – pak byla zrušena 
roku 2003 a její pravomoci převedeny na jednotlivé 
městské části. 

Vyhláška o zásadách usměrňování rozvoje PPR 
měla konec daleko jednodušší osud než Útvar hlav-
ního architekta. Byla zrušena roku 1997 a to bez 
náhrady, která nepřišla do dneška. Jediná územní 
regulace, která byla od té doby v Praze schválena, 
platí od roku 2002 na malém území Anenské čtvrti.  
Už dlouho je vypracovaná i regulace čtvrti Petrské, 
ale té v dohledné době schválení nehrozí. s regulač-

Václavské	náměstí	–	památka	UNESCO	nebo	zásoba	stavebních	parcel?
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ní ochranou malé strany nebo dalších částí starého 
města se zatím nepočítá, a to ani v oficiálním ma-
nagement plánu, který Praha nedávno vypracovala 
na naléhání Unesco. 

V současné době tedy situace vypadá tak, že 
památková ochrana Prahy je až na drobné území 
vymezena obecným, čtyřicet let starým vládním na-
řízením. odborný národní památkový ústav přitom 
může vzhledem k tzv. dvoukolejnosti památkové 
péče vstupovat do rozhodování o památkách jen 
poradním hlasem. Právo rozhodovat o zacházení 
s pražskými památkami je tak cele dáno několika 
magistrátním a radničním odborům, které jsou pod 
tlakem různých vlivů. 

Praha	(bez)precedentní
I do zbytků chabé památkové ochrany jsou však 
postupně provrtávány další a další díry. nařízení 
z roku 1971 je sice obecné, ale přeci jen z něj vy-
plývá několik zásad, kterými by se mělo město řídit 
(např. zásada „přirozenosti“ zásahů v památkové 
zóně a zásada „zachování hmotné podstaty objek-
tů“, které mají alespoň dílčí památkovou hodnotu). 
Praha ale postupně rezignuje i na tato nejobecnější 
pravidla, čehož důkazem je i poslední kauza domu 
v Revoluční: Jde o historickou stavbu uprostřed 
památkové rezervace, která netrpí vážným poško-
zením a k jejímuž strhnutí není žádný vážný důvod. 
může být rozpor s vládním nařízením ještě větší? 

Dosah celého záměru je ale daleko širší. Vzhle-
dem k neexistenci jasných pravidel toho, co se na 
jednotlivých místech rezervace smí a nesmí, se totiž 
každý podobný zásah bezděčně stává preceden-
tem, kterým se argumentuje v dalších projektech 
podobného druhu. s nadsázkou lze říci, že v Praze 
tak živelně a bez reflexe veřejnosti vzniká struktu-
ra jakéhosi „zvykového památkového práva“, kdy 
město v případě potřeby svá podivná rozhodnutí 
může podpořit svými předchozími podivnými roz-
hodnutími. 

V Praze přitom mnoho neprolomených památ-
kových tabu nezůstalo. Už demolice Špačkova 
domu v roce 1993 ukázala, že je možné bez důvo-
du zničit vzácnou historickou památku uprostřed 
rezervace a nahradit ji podprůměrnou adminis-
trativní novostavbou. Zástavba proluky myslbek 
na ovocném trhu zase ukázala, že do proluky 
připravené ke stavbě veřejně prospěšné instituce 
se v klidu vejde naddimenzované obchodní cen-
trum. Destrukce Josefských kasáren a výstavba 
tzv. Palladia nás zase přesvědčila, že lze mamutí 
komerční architekturou zcela prostavět celý blok 
v historickém jádru a zničit přitom jak kulturní 
památku, tak mimořádně vzácné a pozoruhodně 
dochované zbytky románských městských domů. 
Všechny tyto příklady představují nejen nevratné 
zásahy do historické Prahy, ale také zelenou pro 

podobné projekty, které postupně vznikly, nebo 
vznikat mají. A tak například tzv. Palladium už má 
svého následovníka v projektu, který hodlá prosta-
vět věžemi celý blok mezi Václavským náměstím, 
Příkopy a Jindřišskou ulicí. 

Toto jsou ale jen ty nejkřiklavější příklady – 
v méně viditelných oblastech fungují podobné 
precedenty léta. například necitlivé, automaticky 
povolované půdní vestavby už v Praze zlikvidovaly 
většinu vzácných historických krovů a půd, kterých 
se do devadesátých let zachovalo velké množství. 
stejně tak se běžně povoluje tzv. fasádismus, kdy 
z původní památky po „rekonstrukci“ zbude jen 
přílepek potěmkinovsky načančané fasády; atd. 

PPR	a	povolení	k	odstřelu	
V tomto kontextu je nutné povolenou demolici 
domu v Revoluční chápat jako potvrzení dalšího 
precedentu: není-li dům stojící v památkové rezer-
vaci prohlášen za kulturní památku, je možné jej 
bez vážného důvodu odstranit a nahradit novostav-
bou (jako argument postačí, že se někomu nezdá 
dostatečně umělecky hodnotný). Takových staveb 
je na území PPR velké množství a tento precedent 
z nich víceméně dělá rezervní parcely pro budoucí 
developerské projekty. 

nechci zde v žádném případě tvrdit, že každý 
kousek zdiva na území PPR je nedotknutelný. Jádro 
problému leží někde jinde. Památková rezervace ne-
vznikla jako součet oficiálně zapsaných kulturních 
památek, ale jako celistvé území, které sice obsahu-
je i řadu „méně významných“ staveb, ale má svou 
hodnotu právě jako celek. některé části rezervace 
vytvářejí nejvlastnějšímu jádru předpolí, které má 
nejen mnohdy zajímavý výtvarný ráz, ale zejména 
dodržuje určitou hmotovou a výškovou hladinu 
a dává tak i nejcennějším památkám v rezervaci 
proporce, které současné novostavby většinou 
narušují. Právě s ohledem na celek rezervace je 
třeba s nechráněnými domy na jejím území zachá-
zet. Domnívám se, že pražská rezervace potřebuje 
spíše drobné retuše tam, kde je vážně narušová-
na, a citlivá doplnění několika problémových míst 
(mezi která vyústění Revoluční ulice může patřit), 
nikoliv razantní odstraňování domů, které s ní jsou 
v bezproblémovém v souladu, a vytváření míst ještě 
problematičtějších. Jinými slovy, rezervace by se 
měla řídit zásadou „pokud to nutně nemusí pryč, 
nechme to stát“.

navíc ale neplatí, že nechráněný dům v rezervaci 
je totéž, co bezcenný dům v rezervaci. Zacházení 
s tímto druhem staveb je pro památkáře určitě 
největší oříšek. Jejich status není jednoznačný a je 
dán velký prostor pro interpretaci jejich hodnoty. 
Ta ale může být značná a původní vládní nařízení 
s tím také počítá. V § 3. odst 1. a) totiž jasně říká, 
že „veškeré		úpravy		nemovitých		kulturních		pa-
mátek	i	jejich	souborů	a	objektů,	které  vykazují  
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dílčí  památkové  nebo  urbanistické hodnoty	
(objekty	památkového	zájmu),	dotýkají	se	vnitřní	
i	vnější	architektury,	musí  být  řešeny a pro-
váděny se zřetelem k trvalému zabezpečení 
jejich hmotné  podstaty,		k	jejich	přiměřenému	
společenskému	využití	a	dalšímu	zhodnocování	
výtvarných	a	dokumentárních	funkcí“. nemůže už 
být o moc jasnější pravidlo, které by řešilo situaci 
domu v Revoluční. 

Jak	vzniká	skanzen
Je zřejmé, proč celá situace „památkového bez-

práví“ v Praze vznikla a dosud trvá. slabá regulace 
a soustředění rozhodovacích pravomocí do rukou 
magistrátu otevírá možnost k účelovým ad hoc 
rozhodnutím, která vyhovují zájmům developerů, 
magistrátních politiků a úředníků. 

Zde už ale celý problém přesahuje rámec památ-
kové péče a týká se rozvoje Prahy a kvality života  
v ní. Ve většině památkových kauz dojde k vyslo-
vení oblíbené fráze, že konzervativismus památ-
kářů nesmí bránit rozvoji Prahy a nesmí z ní činit 
skanzen. stačí se ale podívat na největší pražské 
památkové kauzy, aby bylo patrné, že město na 

úkor památek žádné zásadní hodnoty nezíska-
lo. Prague city center, tzv. Palladium, nákupní 
Galerie myslbek, Longin Bussines center, Hotel 
savic v Jilské, Hotel Four seasons, klub kostel 
sv. michaela, charles square center, Hotel Rocco 
Forte v klášteře sv. Tomáše… To, čemu památková 
hodnota ustupuje, je v naprosté většině průměrná 
až podprůměrná architektura toho nejjednoduššího 
komerčního obsahu. Přestože se v Praze v poslední 
době masivně staví, kvalitní současné architektury 
a originálních nápadů na využití památkově chrá-
něných staveb je v Praze minimum. co jiného dělá 
z Prahy neživý skanzen, než právě toto. 

Právě proto je relativizace statutu pražské pa-
mátkové rezervace tak nebezpečná. nejde totiž 
primárně o to, že Praha se zbavuje svých památek. 
Jde o to, jakým způsobem se jich zbavuje. 

Za prvé velmi snadno, bez snahy hledat s in-
vestorem náročnější, ale pro památku co nejlepší 
řešení, a to i za cenu, že se na její ochranu často 
téměř rezignuje. 

Za druhé bez pravidel, naprosto nekoncepč-
ně a bez domýšlení souvislostí, které pojí péči  
o památkové dědictví s rozvojem města. Praha se 

Další	adept	demolice…,	klasicistní	dům	v	Truhlářské	ulici,	čp.	1105
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zbavila řady cenných parcel, aniž by investorovi 
stanovila základní podmínky, za kterých může 
pozemek využít, a schvaluje jednotlivé projekty 
bez zřetele k tomu, jaký dopad budou na prostředí 
v Praze mít. Promyšlená urbanistická koncepce a 
předem daná pravidla rozvoje v centru Prahy by 
přitom byly plusem pro všechny. Developeři by jim 
mohli přizpůsobit své plány a nedocházelo by k ne-
ustálým a vyčerpávajícím bojům mezi magistrátem, 
památkáři, developerem a odbornou veřejností.

A za třetí naprosto neprůhledně a bez veřejné dis-
kuse nebo architektonických soutěží, zato mnohdy 
s příznaky korupčního jednání. Praha se sice po-
stupně proměňuje, ale děje se tak s minimálním 
prostorem pro názor veřejnosti a bez ochoty disku-
tovat o možných vizích. Prostředí, které tak vzniklo, 
škodí ze všeho nejvíce městu. nejen s památkami 

se totiž zachází bez respektu k jejich hodnotě  
a veřejnému zájmu, který je s nimi spojen: rozhodu-
je pouze to, kdo bude mít v otevřené kauze ostřejší 
lokty a lepší žaludek.

Praha je právem považována za jedno z nejcen-
nějších historických měst vůbec. ochranu jejího 
památkového dědictví si nevymysleli památkáři a 
památková rezervace tu není proto, aby odrazovala 
investory, dusila tvůrčí nápady architektů a bránila 
bohulibému rozvoji města. Je tu proto, že jsme se 
shodli na mimořádných památkových hodnotách 
Prahy a na tom, že je chceme chránit. Pokud chce 
vedení Prahy vztah města k památkám revidovat, 
mělo by tak činit otevřeně, na základě argumentů 
a dlouhodobé veřejné diskuse. nikoliv zbytečnými 
demolicemi domů, které mají tu smůlu, že se ně-
kolika vlivným lidem nelíbí.

	 	 	 	 Jakub	Bachtík
Foto	autor	článku

„Svatý	Václave,	porad’!	zbourat	či	nezbourat?“
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FeRRA – BUDoUcnosT neJIsTá

Ohrožené	industriální	objekty	mívají	dost	často	jeden	společný	znak.	V	řadě	případů	se	totiž	jedná		
o	zchátralé	budovy	a	areály,	které	již	ztratily	svou	původní	funkci	a	v	tichosti	očekávají	blížící	se	

zkázu.	Areál	skladů	Ferra	v	pražských	Holešovicích	v	ulici	U	Pergamenky	v	současné	době	takovýto	
pocit	zmaru	na	první	pohled	nevyvolává.	Jedná	se	totiž	o	rušný	provoz,	který	dodnes	plní	průmyslovou	

funkci.	Přesto	však	je	jeho	osud	nanejvýš	nejistý.

komplex skladů firmy Ferra, a.s. (dnes Ferona) 
tvoří funkcionalistický soubor budov postavený 
v letech 1928–1929 podle projektu architekta 
Josefa kříže. stavebníkem souboru byla firma 
zabývající se obchodem s hutním a železářským 
zbožím. Reprezentativní budova společnosti – 
Palác Ferra byla vybudována o několik let dříve 
podle plánů architekta Josefa karla říhy v Praze 
v ulici na Florenci.

Areál skladů Ferra se skládá z budovy vel-
ké haly hlavního skladiště a malého skladu 
s budovou administrativy. V průběhu dvacá-
tého století byl objekt rozšířen a přestavován 
(například rozšíření velkého skladu směrem 
k ulici Argentinské). Tyto zásahy však neměly 
znehodnocující charakter a objektu se poda-
řilo zachovat si své původní architektonické 
kvality. Typickým znakem vnější architektury 

budov je použití režného zdiva vyplňujícího 
jednotlivá pole ocelového skeletu. Vyzdívka 
každého pole cihlami „na štorc“ dává vzniknout 
dojmu esteticky střídmé mozaiky. objekt také 
vhodně zapadá do svého bezprostředního okolí. 
s architekturou budov skladu zejména příjem-
ně koresponduje i architektura sousedního 
obytného domu čp. 1471 architekta miroslava 
koněrzy z let 1938–1939. Volba kabřincového 
obkladu fasády domu dala vytvořit příjemné 
harmonii mezi industriálním objektem a obyt-
nou budovou. 

Již před řadou let byl pražským pracovištěm 
národního památkového ústavu podán návrh 
na prohlášení tohoto souboru kulturní památ-
kou. Zatím však není známa informace o tom, 
zda bylo řízení na ministerstvu kultury vůbec 

Pohled	na	areál	z	ulice	U	Pergamenky	
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zahájeno. Aby toho nebylo málo, byl na jaře roku 
2010 na stránkách úřadu městské části Praha 7 
zveřejněn návrh polyfunkčního komplexu budov 
se vzletným názvem Phoenix city, který by snad 
měl v budoucnu nahradit nynější komplex. Jak 
vyplývá ze zveřejněné vizualizace mohla by být 
navrhovaná stavba v půdorysu v zásadě rovno-

rameným trojúhelníkem se zaoblenými hranami 
zabírajícím většinu plochy nynějších skladů. 
Budova, která se v budoucnu snad zvedne z pra-
chu demolovaných skladů Ferra, však výrazně 
přesahuje výškovou úroveň okolní zástavby. 
Alarmující je totiž právě výška budovy, ze které 
se v úrovni uliční nivelety – připomeňme jenom, 

Pohled	na	areál	z	uli-
ce	Jankovcovy	

Pohled	na	areál	z	ulice	Jankovcovy	
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že výška stávajících skladů se nachází hluboko 
pod úrovní nivelety okolní zástavby – ve třech 
místech zvedají věže. celková výška se tak podle 
vizualizací zdá být jednou tak vysoká jako výška 
okolní zástavby. Plánovaný projekt tak kromě 
role kata kvalitní funkcionalistické průmyslové 
architektury aspiruje i na roli první mrakodra-
pové vlaštovky v této části Holešovic. Aktuální 
osudy chystaného projektu jsou však v době 
uzávěrky našeho časopisu zahaleny tajemstvím. 
Zveřejněný projekt Phoenix city není totiž již na 
stránkách městské části k dispozici a k dispozici 
není ani žádné kompetentní stanovisko, které 
by osvětlilo budoucí osudy funkcionalistických 
skladů. kauza Ferra bude proto i nadále sledo-
vána a určitě se v budoucnu dočká příspěvku 
v některém z dalších Věstníků.

Pohled	z	ulice	Vrbenského	

Detail	režného	zdiva	
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zdroje:
Holešovický meziválečný areál Ferra v ohrožení.
In: http://www.archiweb.cz/news.
php?action=show&id=8566&type=1 [30.10.2010]
Ferra, a. s., Praha 7-Holešovice, U Pergamenky 
čp. 1455, čo. 11.
In: https://registr.cvut.cz/rsd/karta.php?filtr_
url=objekty&zaznam=V004121 [30.10.2010]
Ferra. In: styl XVII, 1932–1933, s. 12-14.

Foto	současného	stavu:	autor	článku,	2010

Pohled	na	administrativní	budovu		
(zdroj	Styl	1932–33)

Pohled	na	areál	z	ulice	U	Pergamenky		
(zdroj	Styl	1932–33)	
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Pohled	na	administrativní	budovu	(zdroj	Styl	
1932–33)

Pohled	do	interiéru	(zdroj	Styl	1932–33)

Situace	1932-33	(zdroj	Styl	1932–33)
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PRocHáZkA kARLínem nePoTĚŠí, sPíŠ VyDĚsí

	 Po	ničivé	povodni	roku	2002	byl	Karlín	nejpostiženějším	pražským	územím.	Obchodních	ruch	
v	parterech	domů	se	zastavil,	protože	prakticky	všechny	obchody	a	pohostinská	zařízení	spláchla	voda	

a	ještě	minimálně	dva	roky	poté	byly	na	mnoha	domech	viditelné	stopy	kulminující	hladiny	řeky.		
Dnes	je	po	osmi	letech	zdánlivě	všechno	v	pořádku,	dokonce	se	Karlín	rozrostl	na	bývalý	Rohanský	
ostrov	a	rovněž	dosud	prázdná	maninská	prérie	má	být	vbrzku	osídlena.	O	tom	bude	řeč	jindy,		

dnes	jen	malý	exkurs	do	okolí	stanice	metra	trasy	B	Thámova,	kde	pisatelku	těchto	řádků	nepříjemně	
překvapil	vývoj	dvou	historických	domů	z	doby	první	fáze	výstavby	Karlína,	tedy	přibližně	z	konce		

první	poloviny	19.	století.

každý Věstník, který vydal klub 
Za starou Prahu v letech 2003 a 
2004, se zabýval v článcích Iva-
na mináře osudem postižených 
karlínských domů. mezi nimi 
nám všem ležel na srdci obzvláště 
dům čp. 88 s hlavním průčelím 
do sokolovské ulice, v jehož zad-
ním stavení, směřujícím do ulice 
Pobřežní se zachovala unikátní 
technická památka, dřevěný 
rumpál. mohutná ozubená kola 
rumpálu jsme mohli po povodni 
ještě in situ v objektu vidět a dům 
byl alespoň částečně obydlený. 
Je však známo, ostatně svědčí  
o tom dnes i cedule na fasádě, že 
dům je majetkem italské develo-
perské firmy. Ta neúnavně pra-
cuje na tom, aby se z domu stala 
ruina a na jeho místě mohla vy-
stavět vícepodlažní novostavbu. 

V	zadní	budově	byl	zachován	
dřevěný	rumpál	(2003).

Dům	čp.	88	byl	ještě	po	povodní	částečně	obydlený	a	v	hmotě	dosud	kom-
pletní	(2003).
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Zadní	budova	byla	
stržena,	historické	
zařízení	rumpálu	bylo	
údajně	odborně	ro-
zebráno	a	odvezeno.	
Ale	není	zřejmé	kam,	
a	kde	je	mu	dnes	
konec	(2004).

Pohled	z	Rohanského	ostrova	
na	odbouranou	a	vybydlenou	
dvorní	partii	domu	je	tristní,	
i	tak	je	stále	zřejmé,	že	šlo	o	
zajímavý	klasicistní	objekt	
s	přísně	symetrickou	dispozicí.	
(2010)	

Průčelí	domu	v	současnosti.	Okna	
vymlácená	a	vchod	otevřen	pro	
každého	„zájemce“.	A	to	vše	dva	
metry	od	zastávky	tramvaje	a	
dvacet	metrů	od	stanice	metra	
Thámova.	(2010)
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Jiný dům, který potkal rozporuplný osud, čp. 160, nalezneme v křižíkově ulici, opět několik metrů od 
stanice metra Thámova. Tentokrát neděsí autorku těchto řádek chátrání, ale kupodivu rekonstrukce.

Dům	čp.	160	byl	typickým	karlínským	klasicistním	domem.	(1925)

Bohužel	o	zdobné	prvky	fasády	během	20.	století	přišel.	Spolu	se	svými	dvěma	sousedy	vlevo	však	alespoň	držel	
typickou	lokální	výšku	a	proporce.	(2002)	
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V	současné	chvíli	je	dokončována	jeho	rekonstrukce	s	dvoupodlažní	nástavbou!	Znamená	to,	že	totéž	čeká	soused-
ní	domy?	Znamená	to,	že	celý	klasicistní	Karlín	je	možné	zarovnat	za	úroveň	pěti	nadzemních	podlaží?	Znamená	

to,	že	Karlín	jako	památková	zóna	je	pro	někoho	cár	papíru?	(2010)

	 	 	 	 	 	 Kateřina	Bečková

Fotografie	z	archivu	Klubu	Za	starou	Prahu
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meDAILonek PALáce meTTycHů Z čečoVA

k HIsToRII mALosTRAnskéHo PALáce (čP. 490)

	 Podnětem	k	napsání	tohoto	článku	byla	skutečnost,	že	uvedený	dům	obsahuje	veliké	množství	
autentických	prvků	nejen	architektonických,	ale	též	detailů	vybavení	domu	z	předchozích	staletí.	

Podnětem	však	bylo	zároveň	i	vědomí,	že	stav	objektu	je	dlouhodobě	neudržitelný,	a	dříve	či	později	
bude	podroben	obnově,	která	může,	ale	také	nemusí	být	dostatečně	ohleduplná.	Prohlédnout	si	tyto	
nenápadné	doklady	(a	poklady!)	minulosti	je	pro	citlivé	pozorovatele	nejen	školou	poznání,	ale	také	

kultivací	vkusu	a	schopnosti	vidět.

objekt původního domu vznikl v areálu kláštera 
Panny marie Pod řetězem na břehu mlýnské strou-
hy, a tak spadal pod johanitskou jurisdikci. Až do 
první poloviny 16. století o něm nejsou v podstatě 
žádné zprávy. Pravděpodobně byl předtím dům 
roku 1503 zasažen požárem, jeho silné gotické zdi, 
dodnes zachované po obvodu jižního křídla, však 
nebyly vážněji narušeny. Velmi podrobné zprávy se 
o majitelích domu dozvídáme od roku 1532. Tehdy 
převor kláštera přenechal dům jednomu měšt’anu 
starého města pražského, který jej brzy prodal 
dál. majitelé domu se v celé historii objektu velmi 
často střídali. Významným byl správce komendy 
Jan mettych z čečova, který kolem roku 1584 
uskutečnil první větší renesanční přestavbu domu. 

Další výraznější změny jsou pak spojeny s manželi 
Breitšverdtovými, kteří přikoupili sousední dům, na 
jehož místě roku 1617 vystavěli další renesanční 
křídlo paláce a vzniklé nádvoří obehnali zdí s pozd-
ně renesančním portálem. na břehu čertovky pak 
nechali vystavět stáje, které se záhy začaly sesou-
vat do strouhy, ale přesto na tomto místě zůstaly. 
následující majitel připojil ke komplexu budov 
ještě další dva domy – „salzbrunerovský“ z roku 
1641, který nahradila začátkem dvacátého století 
novodobá, nepřesná kopie. Ten působí jako zcela 
samostatná vedlejší stavba. A dům „U velkého 
Goliáše“ z roku 1638, který je schovaný za zbylými 
částmi paláce. Přestože se jednalo o samostatné 
objekty, byly mezi sebou v rámci celého komplexu 

Fasáda	paláce	směrem	k	Čertovce

ZAJímAVosTI A oHLAsy
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propojeny do jednoho funkčního celku. Poslední 
etapa výstavby je spojena s rodem Hrzánů z Hara-
sova, kteří v polovině 18. století dovedli objekt do 
dnešní stavební podoby. Pouze křídlo s klasicistním 
průčelím směrem k čertovce bylo dokončeno asi 
o dvacet let později a dřívější dřevěná pavlač byla 
později nahrazena klasicistní zděnou.

objekt paláce mettychů z čečova je zajímavý 
postupným narůstáním celého komplexu, sklá-
dajícího se z domů drobného měřítka a různých 
vývojových fází. každé slohové období se zapsalo do 
domu určitým způsobem – od základní hmoty stěn, 
přes celá křídla, uceleně stylově řešená, po částečné 
dostavby, úpravy a jednotlivé architektonické prvky 
a vybavení. V této slohové paletě existuje palácový 
komplex do dneška, a přestože tato různorodost 
byla dříve typická zřejmě pro všechny malostranské 
paláce, je dnes nutné ji pro její ojedinělost pokládat 
za významnou hodnotu tohoto paláce. Podívejme se 
tedy na to, jaké cenné prvky jsou dodnes v tomto 
kontextu zachovány:

Hotové	poklady?!
Východní křídlo paláce (směrem k čertovce) vyka-
zuje jeden ne úplně nepodstatný znak: bez větších 
změn a vestavěných nových příček se zde docho-
vala původní vnitřní dispozice místností. I když 

se v dalších křídlech několik příček už vyskytuje, 
původní rozvrh většinou také není zásadně naru-
šen. objekt se tedy do velké míry dochoval, i se 
změněným charakterem na bytový dům, ve své 
původní podobě. 

Západní křídlo paláce by podle stavebně-histo-
rického průzkumu ze šedesátých let 20. století (ale 
o novějším zásahu do krovových konstrukcí není 
známo), mělo být osazené původním ručně tesaným 
sedlovým krovem. Takovýchto i jednoduchých sta-
rých historických krovů v Praze čím dál víc ubývá 
a stávají se natolik ohroženým druhem, že se mezi 
odbornou veřejností dobře ví o každém z nich. míst-
nosti v paláci mají klenby s renesančními hřebínky 
nebo trámové stropy – některé již bez spodní omítky 
a pronesené, ale celkově velmi zachovalé. 

k dalším obecnějším prvkům paláce patří dvoje 
barokní klenuté schodiště – jedno drobnější, vřete-
nové se skromnější štukovou výzdobou ve východní 
části paláce, a druhé v nejstarší části, vestavěné 
sem později. Jedná se tu o reprezentativní typ 
dvoukřídlého schodiště, pojatého poměrně ná-
ročně, i když v rustikalizujících formách. obě dvě 
schodiště jsou opatřena původními kamennými a 
dřevěnými stupni, které jsou dnes prošlapané, ale 

Hlavní	průčelí	od	Velkopřevorského	náměstí

Pohled	ze	dvora	k	hlavnímu	vstupu
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plně funkční. Ve spodní schodišt’ové síni je zem 
obložena dokonce starými kamennými deskami, na 
dalších schodišt’ových podestách jsou pak položeny 
už mladší keramické dlaždice. 

Další vrstvou, která obvykle v domech nejrychleji 
mizí, je jejich vybavení, i když jde o barokní prvky, 
ale ještě častěji se jedná o prvky klasicistní a mlad-
ší. Zde se dochovalo poměrně velké množství jedno-
duchých klasicistních dveří i s kováním. najdeme 
je například v podkroví, v přízemní schodišt’ové 
síni, na pavlači a ve všech vchodech z hlavního 
dvora, z velmi pozdního klasicismu jsou i vrata pod 
pavlačí. Barokní jsou zde jedny dveře na podestě 

vřetenového schodiště a pozdně barokní, nebo 
pseudobarokní (to není jisté) jsou dvoje dvoukřídlé 
vstupní dveře z tohoto schodiště na pavlače. Jedná 
se o velmi pěknou práci, vykazující vyšší kvalitu než 
ostatní. mezi další prvky patří klasicistní, barokní 
i jedno renesanční ostění dveří, které je skryté ve 
vnitřních prostorách domu. Za zmínku pak stojí 
ještě eklektická výzdoba jedné z místností a novo-
renesanční kamna.

Je samozřejmě na místě si říct, že všechny zmi-
ňované prvky nabývají na větší hodnotě až tím, že 
vytvářejí jakýsi autentický obraz domu a že fun-
gují v rámci většího souboru dochovaných prvků.  

Vstupní	portál

Detail	vstupního	portálu

Pavlač	v	nádvoří

ZAJímAVosTI A oHLAsy
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To, že se vůbec tento stav dochoval, zakládá 
zvláštní hodnotu a výjimečnost místa. není 
to způsobeno ničím obyčejnějším, než tím, že 
dům nemusel kvůli komerčním účelům dosud 
projít zásadní rekonstrukcí a přitom stále 
slouží k běžnému bydlení. Provází to bohužel 
příznačný jev: dům trpí statickými poruchami, 
takže by jisté minimální opravy a zajištění ně-
kterých částí potřeboval. neměly by být však 
řešeny příliš velkoryse, což není zapotřebí, 
ale tak, aby odpovídaly současným potřebám 
fungování paláce. Zdá se však, že na podobnou 

Pozdně	klasicistní	vrata

Detail	vrat

Pavlačové	dveře
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rekonstrukci, která už je dokonce plánována, pro-
zatím scházejí prostředky. Lze tedy jen tiše doufat, 
že, až se uskuteční, nepoškodí zásadně zmiňované 
hodnotné prvky, a dům si zachová i dnešní využití. 
Protože hlavně díky tomu všemu je	možné ještě 
dnes nahlédnout na malé straně do paláce, který 
neztratil svoji osobitost a intimní atmosféru.

 
	 	 	 	 Pavla	Priknerová

Foto	Zdeněk	Lefan,	2010

Detail	pavlačových	dveří

Hlavní	pozdně	barokní	schodiště

Kování	klasicistních	dveří

ZAJímAVosTI A oHLAsy
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nĚkoLIk PoZnámek k ÚVAHám o ZásAHU Do sADoVýcH ÚPRAV  
nA kARLoVĚ námĚsTí A nA osTRoVĚ kAmPA

Vnášení	„soudobé	stopy“	do	historických	objektů	či	jejich	souborů	je,	jak	se	zdá,	v	současné	době	
velmi	živým	tématem	a	nevyhýbá	se	ani	s	historií	spojené	vegetaci	městských	parků.	Základním	rysem	
zdůvodněné	soudobé	stopy	aplikované	v	historickém	prostředí	by	měla	být	pokora,	realizovaná	formou,	
která	bude	minulost	nejen	respektovat,	ale	i	dále	rozvíjet,	spojovat	minulost	se	současností.	Neměla	by	
být	slavnostním	pomníkem	tvůrčí	velikosti	autora	či	momentálně	činného	„veřejného	činitele“.	Na	to,	že	
se	tyto	modernizační	přístupy	dotýkají	sídelních	vegetačních	ploch,	poukázaly	velmi	výstižně	příspěvky	
v	prvním	letošním	čísle	Věstníku	zabývající	se	parkem	na	Karlově	náměstí	a	na	Kampě.	Jejich	věcnou	

správnost	a	oprávněnost	bych	chtěl	doplnit	některými	dalšími	skutečnostmi,	jež	lze	z	hlediska	
historického	nazvat	přezíravým	postojem	a	z	hlediska	vztahu	k	vegetaci	neodpovědným	či	neodborným	

přístupem.

V případě karlova náměstí jde o sadové úpravy, 
které jsou jedním z mála kompletně zachovaných 
celků navržených Františkem Thomayerem, nejlep-
ším zahradním a krajinným architektem, kterého 
kdy Praha měla. V souvislosti s řešením dopravy 
ve středu náměstí se předpokládá změna nivelety 
parku, určité přesměrování cestní sítě a s tím 
spojené narušení nejcennější části vegetace v kom-
pozičně nejvýznamnějším středu náměstí. nejedná 
se tedy o pouhou soudobou stopu, ale o úplnou 
změnu výtvarné podstaty parku. Zcela pošlapány 
a zneuctěny budou dva naprosto základní kompo-

ziční principy, které zde byly autorem dovedeny do 
klasické dokonalosti.

Předně to je velkorysé vytvoření iluze souvis-
lých travnatých ploch kompozičně sjednocujících 
rozmanitost navazujících výsadeb. Tento záměr 
je vytvořen jednak na neobvykle rozsáhlé ploše a 
jednak v podmínkách intenzívně rozčleněného pro-
storu soustavou chodníků a trasou Ječné ulice. Při 
pohledu z výšky běžného návštěvníka jsou všechny 
tyto technické prvky skryty. mimořádnou hodnotu 
a formu mají tyto Thomayerovy terénní úpravy 
těsně po obou stranách Ječné ulice (kombinace 

A	–	Významnou	kompoziční	hodnotou	základního,	podélného	průhledu	parku	na	Karlově	náměstí	je	souvislá,	
příčně	nedělená	travnatá	plocha.	Podstatou	této	dojmové	iluze	jsou	rozsáhlé	terénní	modelace,	které	dosahují	

svého	maxima	u	Ječné	ulice.
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s květinovou výsadbou). navrhované terénní úpravy 
tuto historicky mimořádně cennou hodnotu zcela 
zničí. optická spojitost obou polovin parku bude 
sice formálně zachována, tedy „bude tam vidět“, 
ale bohužel přes „technický plot“.

Druhým Thomayerovým kompozičním princi-
pem, nyní ohroženým, je vytváření texturově po-
dobných stromových skupin. Vznikaly kombinací 
druhů dřevin s podobným tvarem listu a celkové-
ho habitu. Výsledkem byly v detailu rozmanité a 
v kompozičním celku jednotné sestavy, čili rozma-
nitost v jednotnosti.

Tento princip velmi významný při tvorbě zejména 
přírodě podobných kompozic je právě v prostoru 
Ječné ulice realizován ve čtyřech velkých klasic-
kých seskupeních. Jejich ohrožení je dáno jednak 
nutností přímého odstranění a jednak pozvolnou 
změnou půdních podmínek v důsledku bezpro-
středně blízkých terénních úprav. V daném případě 
se jedná v kombinaci druhů s lichozpeřeným listem 
(jerlín japonský – Sophora	japonica L., trnovník bílý 
– Robinia	pseudoacacia L., pajasan žláznatý – Ailan-
thus	glandulosa	DesF., svitel latnatý – Koelreuteria		

paniculata LAXm., jasan ztepilý – Fraxinus	excel-
sior L.) Tento typ kombinací dřevin lze jistě nalézt 
i v jiných parcích čR, ale nikde ne v tak klasické 
a velkorysé kompoziční formě, která vytvořením 
dvou „vstupních bran“ začleňuje Ječnou ulici do 
kontextu celého parku a činí z ní jeho logickou, 
integrovanou součást. Jedná se tedy o naprosto 
ojedinělý případ začlenění technického díla do 
širšího krajinného či sídelního prostředí.

k perfektnímu stanovisku klubu ve věci řešení 
parku na kampě lze pouze dodat dva doplňky. 
ovocný sad je diskutabilní předně z hlediska pří-
rodních podmínek, protože valná část navržené 
plochy je částečně zastíněna vysokými stromy. 
svědčí o tom neutěšený stav tří stávajících sta-
rých hrušní. Praha je využití ovocného stromu 
velmi mnoho dlužna. Jeho soudobá aplikace by 
však mohla mít i jiné formy, než architektonický 
rastr, který je v současné době velmi populární. 
Je jakousi soudobou stopou technicky myslících 
projektantů ve volném přírodním prostředí. (např. 
nedávné úpravy lázeňského parku v Poděbradech, 
prostory dálničních nájezdů dálnice D11 aj.) Potla-

B	–	Detail	modelace	těsně	u	chodníku	Ječné	ulice.	Výtvarným	záměrem	květinového	záhonu	je	odpoutání	zájmu	
pozorovatele	od	neobvykle	vysoké	modelace.	(Současně	použité	příliš	vysoké	květiny	celý	původní	záměr	znehod-

nocují	–	vytváří	nápadnou	příčnou	linii	při	vzdálenějších	pohledech.)

ZAJímAVosTI A oHLAsy
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čení rozsáhlé stávající travnaté plochy je dokladem 
jednak určitého soudobého trendu upřednostňu-
jícího výtvarnou hodnotu díla nad jeho hodnotou 
obytnou a jednak dokládá celkovou neujasněnost 
v pojetí obytných hodnot či forem při řešení skuteč-
ných občanských potřeb v podmínkách sídelních 
a krajinných vegetačních ploch. 

Při posuzování navrhovaných úprav na karlově 
náměstí a na kampě je aktuální položit si otázku, 
zda je toto řešení dáno věcnou neznalostí, osobní 
neodpovědností či pyšnou nadřazeností nad příro-
dou a historií. otázkou by mohlo být i to, kdy se 
již konečně všichni zodpovědní a moudří začnou 
zabývat pro karlovo náměstí otázkou naprosto 

C	–	Jeden	ze	čtyř	„vegetačních	pylonů“	vstupu	do	Karlova	náměstí.	Využívání	přírodních	prvků	(sestav)	ve	funkci	
výtvarných	akcentů,	které	kompozici	stmelují	a	současně	spojují	s	navazujícím	řešením,	je	jedním	ze	základních	

rysů	Thomayerova	stylu.	(Analogické	řešení	je	např.	v	Žižkových	sadech	v	Hradci	Králové).

1	–	Schéma	vytvoření	dojmu	souvislé	travnaté	plochy	formou	terénní	modelace	(Situace	na	straně	parku	se	sochou	
paní	Elišky	Krásnohorské).	Při	pohledu	z	parku	(A)	je	zcela	zakryta	příčná	technická	linie	Ječné	ulice.	Nejvýznam-
nější	podélný	průhled	parkem	je	tak	kompozičně	sjednocen	nejen	obvodním	stromovým	rámcem,	ale	i	souvislou	
travnatou	plochou.	Při	pohledu	z	Ječné	ulice	(B)	je	předně	zakryt	souběžný	chodník,	protože	modelace	na	obou	
jeho	stranách	opticky	splývají.	Příliš	prudká	svažitost	modelace	při	pohledu	z	této	strany	je	„dojmově	překryta“	
nízkým	květinovým	záhonem.	Je	zde	tedy	vytvořena	dobově	velmi	cenná	trojnásobná	iluse.	Toto	řešení	se	opakuje	
na	obou	protějších	stranách	Ječné	ulice.	(Částečné	znehodnocení	tohoto	záměru	je	v	současné	době	dáno	jednak	
příliš	vysokými	druhy	květin	a	červenobíle	natřeným	vysokým	zábradlím	na	protější	straně.)
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základní, to je trestuhodně havarijním stavem 
porostů dřevin. 

V rámci soudobých tendencí určité modernizace 
sídelních, krajinných a zejména pak historických 
vegetačních ploch by měla být mnohem více dis-
kutována otázka jejich druhového složení nejen 
z hlediska ekologického a pěstebního, ale i z as-
pektů kulturně historických. Jednak proto, že mezi 
formou historické památky a její vegetační součásti 
by měl vzniknout výtvarný vztah, a jednak z těch 
důvodů, že vegetační prvky do své plné funkčnosti 
dorůstají desítky let. Jejich pojetí by proto nemělo 
podléhat chvilkové módnosti, dlouhověkost by 
měla být hlavní estetickou (ne pouze ekologickou) 
hodnotou.  

Zvláštní estetickou hodnotou vegetace ve vaz-
bě na historickou památku je určitá historická 
pravdivost, to je použití takových druhů, které 

byly aktuální v době vzniku památky. souznění 
dlouhověkosti a historické pravdivosti vytváří velmi 
cenné, souladné, výtvarné hodnoty díla. řešení 
tohoto vztahu formou kontrastu (použití součas-
ných taxonů či introdukovaných dřevin) může 
být velmi účinné, nemá-li se však stát pohanou 
daného historického objektu musí mít odpovídající 
míru. V tomto smyslu by mělo být více diskutováno  
i přemýšleno např. o vhodnosti platanu na ma-
lostranském náměstí, o velmi příjemném použití 
našich domácích babyk na staroměstském ná-
městí., o kontroverzním „rododendronovém houští“ 
u renesanční míčovny a barokního díla matyáše 
Brauna v královské zahradě Pražského hradu,  
o katalpách a jerlínovém háji zaclánějícím histo-
rickou novoměstskou radnici, o tom zda jsou ulice 
na Příkopě a národní třída svojí zdařilou lipovou 
alejí „nečeských“ lip (Zde vysazená lípa stříbrná 

2	–	Dvě	úrovně	kompozičního	začlenění	Ječné	ulice	do	rámce	parku	na	Karlově	náměstí.	Tečkováním	je	vyjádřen	
plošný	rozsah	terénních	úprav,	které	se	ani	zdaleka	netýkají	pouze	zmíněného,	těsného	okolí	ulice.	Hustota	tečko-
vání	vyjadřuje	výškovou	intenzitu	úprav,	které	postupně	přichází	od	Ječné	ulice	do	navazujících	rovných	travna-
tých	ploch.
Druhou	úrovní	začlenění	Ječné	ulice	do	rámce	Karlova	náměstí	jsou	čtyři,	souměrně	rozmístěné,	výrazově	podobné	
stromové	skupiny	(označeno	šrafováním).	Posuzováno	z	hlediska	samotné	Ječné	ulice	je	tak	vytvořen	její	důstoj-
ný	čtyřbodový	rámec.	Z	hlediska	širších	kompozičních	souvislostí	parku	jako	celku	tyto	výsadby	svojí	druhovou	
skladbou,	tedy	tvarem,	barevností	a	texturou	plně	zapadají	do	navazujícího	vegetačního	rámce.	(Míra	jejich	odliš-
nosti,	tedy	kontrastu	je	s	ohledem	na	druhovou	skladbu	okolních	navazujících	výsadeb	přijatelná).

ZAJímAVosTI A oHLAsy
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D	–	Dvojnásobná	nevhodnost	nedávno	realizované	výsadby	stromů	před	Novoměstskou	radnicí.	Jerlíny	a	katalpy	
rostly	v	době	historické	tvorby	její	tváře	ve	zcela	jiných	světadílech	a	je	proto	třeba	zvážit,	zda	stupeň	této		
nečasovosti	je	v	daném	prostředí	vhodný.	Až	dorostou,	zcela	bezezbytku	zakryjí	hlavní	dominantu	parku.		

To	je	ta	soudobá	stopa?	

(Tilia tomentosa moencH.) není domácí, pochází 
z jihovýchodní evropy.) více české než budoucí 
úprava Václavského náměstí s platany, které by dle 
jedné verze měly nahradit stávající lípy. V barokní 
či romantické zahradě je naopak bohatý sortiment 
nejen domácích druhů rostlin očekáván a je sám  
o sobě výtvarnou hodnotou. Výtvarný vztah tech-

nického prvku a jeho přírodního prostředí by neměl 
být chápán pouze v prostorovém či barevném vzta-
hu, ale i na úrovni konkrétního druhu a v širších 
kulturně historických souvislostech. samostatným 
diskusním polem ve věci druhové skladby vegetač-
ních prvků by měl být i výklad o vzájemném vztahu 
jejich výtvarných a ekologických hodnot.

	 	 	 	 Jiří	Mareček
(Prof.	Ing.	Jiří	Mareček,	CSc.,	Katedra	zahradní		

a	krajinné	architektury,	Česká	zemědělská	univerzita	
v	Praze)
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In memoRIAm InG. ARcH. JoseFA  HyZLeRA,  
česTnéHo PřeDseDy kLUBU

Špatné	zprávy	se	sice	šířívají	rychle,	ale	neplatí	to	všeobecně.	Ještě	dnes	bývá	do	Klubu	Za	starou	
Prahu	doručována	korespondence	na	jméno	Ing.	arch.	Josefa	Hyzlera.	A	na	různých	akcích	slýchám	

překvapené	reakce	při	zmínkách	o	jeho	náhlém	a	nečekaném	úmrtí.	Architekt	Hyzler	byl	totiž	
v	posledních	letech	s	Klubem	neodmyslitelně	spojován.	

Přitom v domácí radě působil až od roku 1977. 
Jsem ještě pamětníkem jeho ostýchavého příchodu 
do Juditiny věže na přání dr. oldřicha Hory, který 
jeho volbu doporučil. Znal totiž dobře jeho práci ve 
státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst 
a objektů (sÚRPmo). Brzy se Hyzler vzhledem ke 
svým znalostem prosadil jako člen a později před-
seda technické komise klubu. 

Po odchodu dr. oldřicha Hory z předsednické 
funkce ze zdravotních důvodů, se stal v letech 1992-
1999 jeho nástupcem. Právě v roce 1992 odešel 
v téměř 70 letech do důchodu

V té době stačil arch. Hyzler s autobusovými zájez-
dy projet evropu a poznat hlavní památky, o kterých 
celý život jen četl. V roce 1992 se dostal i do svaté 
země. některá místa si velice oblíbil, např. cáchy 
(Aachen). organizoval se mnou v roce 1998 vůbec 
první zájezd Pražanů do cách, na pozvání manželů 
Věry a prof. Vladimíra Blažkových z kulturverein 
Aachen-Prag. Pevné přátelské pouto, které tehdy 
vzniklo, vytrvalo dodnes. 

Arch. Hyzler se dále věnoval menší příležitostné 
projekci, občanským aktivitám a regionální kultuře. 
Vedle našeho klubu byl předsedou kruhu česko-ně-
meckého porozumění, byl zakládajícím členem např. 
společnosti pro církevní právo, Panevropské unie 
čech a moravy, spolku Praha-cáchy/Aachen. Získal 
tehdy čas pro svou malířskou a kreslířskou činnost. 
Začátkem 90. let 20. století uspořádal několik vý-
stav u nás i v zahraničí spolu se sochařem Janem 
Šimkem. Věnoval se především technice akvarelu,  
u kterého oceňoval bezprostřednost v zachycení 
hlavní výtvarné idey ztvárňovaného motivu. 

Díky příteli mgr. Václavu Dosbabovi získal mož-
nost vystavit své vybrané práce v roce 2006 v kato-
lickém gymnáziu v Třebíči, v Galerii chodba v pro-
storách křížové chodby kapucínského kláštera.  
o této zajímavě koncipované výstavě jsme referovali 
ve Věstníku klubu Za starou Prahu, ročník XXXVI. 
(VII.), číslo 2/2006, s. 29-31. 

V roce 2008 jsme hledali vhodnou výstavní 
prostoru v Praze, protože jsme chtěli uspořádat 
výstavu Hyzlerových prací k jeho nadcházejím 85. 
narozeninám. nabídka ředitele Podještědského 
muzea v českém Dubu, dr. Tomáše edela, mohla 
být z technických důvodů realizována až v roce 
2009. Výstava pod názvem „Architekt Josef Hyzler, 
člověk, krajina a jeho sídla“ byla pro návštěvníky 

otevřena od 5. dubna do 30. září. Barevnou pozván-
ku na výstavu navrhla Hana Tesařová, manželka 
jeho celoživotního přítele akademického malíře a 
grafika Vladimíra Tesaře. na slavnostní vernisáž 
v sobotu 4. dubna byl z Prahy laskavostí autora 
vypraven autobus pro jeho přátele a spolupracov-
níky. Po obědě v hotelu koruna jsme si prohlédli 
klášter řádu johanitů z poloviny 13. století s kaplí 
sv. Jana křtitele, který je odloučenou expozicí Pod-
ještědského muzea. o svém objevu této johanitské 
komendy sv. Zdislavy a Havla z Lemberka v  roce 
1991 nám zaníceně vyprávěl dr. Tomáš edel. Verni-
sáž se konala za účasti hejtmana Libereckého kraje, 
mgr. stanislava eichlera, jehož manželka Jaroslava 

Ing.	arch.	Josef	Hyzler	v	dubnu	2009	při	vernisáži	
svých	akvarelů	v	Podještědském	muzeu	v	Českém	
Dubu.	Foto	Karel	Zeithammer,	5.	4.	2009.

čLenské InFoRmAce
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je neteří architekta Hyzlera. s projevem vystoupil 
i starosta města PhDr. Jiří miler, Ph.D. Hudební 
doprovod na zobcové flétny provedly studentky 
ZUŠ Frýdlant v čechách. Vystaveno bylo celkem 
160 prací, v nových paspartách, na doporučení dr. 
stanislava macháčka od uměleckého rámaře pana 
karla Procházky z Prahy 4. U všech akvarelů z let 
1958–1992 byly umístěny historicko-filozoficko 
laděné popisky. Arch. Hyzler své oblíbené motivy, 
ke kterým se po léta vracel, nacházel v čechách i 
na Vysočině mezi Velkou meziříčí a Třebíčí. obdiv 
choval také ke slovenskému spišsku. 

Dlouhá léta jezdil na dovolené do Lendaku, kde 
ho místní pan farář mário Anton Hrtus, o.Praem., 
vyzval k návrhu novostavby římsko-katolického 
kostela, blízko gotického kostela sv. mikuláše, 
již nedostačujícího zbožným farníkům. Architekt 
Hyzler nikdy nezištně neodmítl sebemenší práci pro 
církevní památky. s plnou odpovědností vytvořil 
plány nového kostela s vědomím, že jde o jeho po-
slední velký architektonický návrh. citlivě vyřešil 
zasazení současné stavby do historické zástavby 
Lendaku a do krásné okolní přírody. Jeho návrh 
pamatoval na všechny potřeby živé křest’anské obce 
i na stálý přístup k eucharistii. 

Z iniciativy jeho dlouholetého přítele a spolu-
pracovníka, ing. Jana Woletze, natočil v roce 2007 
proslulý dokumentarista Petr Baran film „Josef 
Hyzler – architekt a tvůrce“. Premiéra symbolicky 
proběhla v nemocnici kongregace milosrdných 
sester sv. karla Boromejského Pod Petřínem. Film 
ukázal arch. Hyzlera trochu z jiné stránky, nejen 
jako zasloužilého a úspěšného památkáře, ale i 
jako člověka, který se poctivě snaží dobrat podsta-
ty lidského údělu i poslání. Aby se na film mohlo 
podívat více zájemců, bylo zvoleno další promítání 
v rámci Hovorů o Praze.

Tento přednáškový cyklus založil v roce 1971 
prof. karel krejčí a po jeho odchodu v roce 1979 
jsem v organizování pokračovala s dr. oldřichem 
Horou. když před 11 lety odešel na věčnost i pan 
doktor Hora, ujal se jeho úkolů arch. Hyzler. často 
také přednášel a dokonce plánoval sponzorování 
vydání soupisu všech Hovorů. V pořadí 360. Ho-
vory o Praze se konaly dne 28. 4. 2008 v historické 
budově národního muzea jako slavnostní večer 
k 85. narozeninám Ing. arch. Josefa Hyzlera a byly 
spojeny s promítáním filmů Petra Barana.

Poslední přednáška arch. Hyzlera se konala 
v rámci 379. Hovorů, dne 26. 4. 2010, již v nové 

Posezení	na	půvabné	zahrádce	domu	arch.	J.	Hyzlera	Pod	Bruskou	patřilo	k	červnovým	tradicím	Domácí	rady	
Klubu	Za	starou	Prahu.	Zde	záběr	z	letošního	přátelského	podvečera,	posledního	svého	druhu.		

Foto	Jaroslav	Navrátil,	16.	6.	2010
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budově národního muzea na téma krajiny a ar-
chitektura v mé výtvarné tvorbě. Byla doprová-
zena promítáním jeho naskenovaných barevných 
obrazů. A na závěr přišlo, stejně jako v roce 2008, 
kulinářské překvapení. Zásluhou sester borome-
jek mohl oslavenec pozvat přítomné na malou 
oslavu. Vedle plněných rohlíčků a koláčků jsme 
mohli jubilantovi připít na další požehnaná léta. 
odbornou péči o víno zajistil bratr karel novotný 
z Vltavanu. srdečná atmosféra zůstane jistě v pa-
měti účastníků. 

Byly to poslední Hovory o Praze, kterých se arch. 
Hyzler zúčastnil. na květnové přednášce dr. Dra-
homíry Březinové jsem ho omlouvala a na červno-
vém vystoupení paní Geraldine muchové  nás oba 
musela zastoupit dr. kateřina Bečková, vzhledem 
k našim neočekávaným onemocněním. 

Poslední doba nebyla pro arch. Hyzlera příznivá. 
Jeho nemoc stále postupovala, ačkoli se zodpo-
vědně léčil. Velkou ranou pro něho byl odchod 
mladšího bratra Jaroslava (1927–2009), v jehož 
osobě zanikla rodinná tradice kolářského řemes-

la. Trvala dvě stě let, během života pěti generací 
rodu Hyzlerů, potomků malíře Georga Hieslera, 
který přišel pracovat v polovině 18. století z Alsas-
ka-Lotrinska na zámek mnichovo Hradiště. Letos 
bratra pana architekta následoval PhDr. Tomáš 
edel (1951–2010), ředitel Podještědského muzea 
od roku 1985. náhle zemřel dne 26. dubna, tedy 
v den Hyzlerových Hovorů o Praze. oba přitom ještě 
plánovali výstavní spolupráci a stavební úpravy 
muzea. Ačkoliv měl arch. Hyzler v den rozloučení 
s dr. edelem další smutný rodinný pohřeb, obětavě 
zajel i do českého Dubu.

Jednou z posledních radostí se pro něho stalo 
rozhodnutí vedení městské části Praha 1, kterým 
byl prohlášen čestným občanem Prahy 1. Pan ar-
chitekt byl již v předchozích letech poctěn čestným 
občanstvím města mníšek pod Brdy, ale potěšilo 
ho, že ani město Praha, ve kterém 65 let žil, na 
něho nezapomnělo. slavnostní ceremoniál se ko-
nal v obřadní síni staroměstské radnice ve středu 
dne 5. května 2010 v 16 hodin. čestné občanství 
mu předal starosta mč Praha 1 Filip Dvořák, za 
přítomnosti zastupitele čestmíra Horáka a dalších 
pracovníků mč, obou neteří arch. Hyzlera, Jarosla-
vy a Jany s rodinami, delegace sester boromejek, 
přátel, spolupracovníků i studentů z cách, kteří 
byli v Praze na studijní návštěvě. 

Architekt Josef Hyzler se stal v pořadí čtvrtým 
nositelem tohoto vyznamenání, spolu s fotografem 
Ladislavem sitenským, dirigentem Josefem Hrn-
čířem a spisovatelem Josefem Topolem. Záběry ze 
slavnosti je možno vidět na záznamu TV Praha 1 na 
internetu, na fotografiích pana Petra našice a Ing. 
karla Zeithammera z domácí rady klubu. 

Ve své odpovědi při přebírání diplomu oslavenec 
vyjmenoval stavby, kterých si nejvíce cenil (klášter 
sv. Anežky české, kaple na zámku v Horšovském 
Týně, radnice ve stříbře a hrad Točník). Projevil 
přání dokončit ještě rozpracované akvarely a uspo-
řádat jejich soubor.

To se mu již, bohužel, nemohlo splnit. 
Potěšila ho ještě nabídka jednatele matice české, 

Pavla muchky, na uspořádání výstavy svých prací 
na obnoveném zámku chvaly, v Praze 20-Horní 
Počernice. Aby překonal nepříznivé duševní rozpo-
ložení, rozhodl se psát své velice cenné vzpomínky, 
které přepisovala Ing. Jana mindlová. Ani ty již 
nestačil dokončit.

Zůstával stále v těsném sepětí s klubem Za 
starou Prahu, který ho jmenoval svým čestným 
předsedou. Účastnil se všech Valných hromad  
i následných přátelských obědů nové domácí rady. 
Poslední dobou již nemohl na jednání vystoupat po 
strmých schodech Juditiny věže. Těšil se ale z no-
vinek o činnosti klubu. A velice si cenil úspěšné, 
pilné a odpovědné práce své nástupkyně, dr. ka-
teřiny Bečkové. Uváděl, že v málokterých spolcích 

Poslední	korektura.	Cizelování	textu	popisek	k	příloze	
Věstníku	2/2010	s	výběrem	Hyzlerových	akvarelů.	
Vedle	arch.	Josefa	Hyzlera	redaktorka	Věstníku	dr.	
Kateřina	Bečková.	Foto	Jaroslav	Navrátil,	16.	6.	2010
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došlo k tak št’astnému předání vesla do rukou 
mladších generací, jako v klubu. Tradicí se stalo 
předprázdninové posezení na jeho zahrádce, večer 
po schůzi členů domácí rady. Pan architekt si za-
koupil v šedesátých letech 20. století malostranský 
dům v ulici Pod Bruskou č. 6, v době, kdy byl jako 
ruina odsouzen k zániku. celý život ho vlastnoruč-
ně opravoval a malebně položená zahrádka pod 
kramářovou vilou, naproti Pražskému hradu, byla 
jeho pýchou. Ještě letos, ve středu 16. června, se 
tam uskutečnilo přátelské setkání. na které, jako 
na poslední možnost obdivování tamního genia loci, 
budou jistě účastníci vzpomínat i díky fotografiím 
Jaroslava navrátila.

následující víkend byl arch. Hyzler na návštěvě 
v rodině Vítových v Hodově u Budišova, kam rád 
zajížděl na pozvání paní marie Vítové, která se  
o něho v Praze dlouhá léta pečlivě starala. Zde ho 
potkala nevolnost, která byla příčinou jeho převozu 
dne 20. 6. do Prahy, do nemocnice milosrdných 
sester sv. karla Boromejského. Pan architekt si ve-
lice vážil obětavé služby a citlivého přístupu sester 
boromejek k nemocným. Původně jim chtěl věnovat 
odkazem celý svůj dům. než učinil jinak, převedl 
na ně darem alespoň čtvrtinu celého domu. 

kongregace milosrdných sester sv. karla Boro-
mejského, v čele se svou generální představenou 
sm. Bohuslavou kubačákovou, si cenila příkladně 
křest’ansky založené Hyzlerovy osobnosti. sestry 
ho vždy oddaně podporovaly v těžkostech života, 
zvláště po dobu jeho léčení, kdy již nemohl chodit. 
měl také výbornou lékařskou péči, např. mUDr. 
markové, řeholním jménem sestry Přemysly.

Během jeho nemocničního pobytu ho velice 
potěšilo dodání Věstníku klubu Za starou Prahu, 
roč. XL. (XI.), číslo 1/2010, kde mu po dohodě dr. 
kateřina Bečková umožnila v barevných přílohách 
publikování jeho 15 akvarelů s průvodním textem 
Proměny krajiny v čase a mysli člověka. menší 
rozpaky mu, jakožto velmi skromnému člověku, 
způsobil návrh jeho nového souseda v ulici na 
osazení pamětní desky na jeho počest, dokonce 
s bustou, protože se od dr. martina Hoffmeistera 
dozvěděl o Hyzlerových zásluhách na záchraně 
celé tzv. myší díry. 

Ačkoliv pan architekt tělesně slábl, přesto se 
stále zajímal o veškeré dění. Těšil se, že by se 
alespoň na chvíli vrátil do svého tuskula a pozval 
hodnostáře městské části Praha 1 k poděkování za 
prokázanou čest. A také své přátele, kteří ho hojně 
v nemocnici navštěvovali. 

Pomalu se ale začal vzdalovat světským staros-
tem a v modlitbách se více věnoval rozjímání. 

Jeho nejvěrnější přátelé a spolupracovníci se 
s ním postupně loučili. Z Ameriky se dostavil i 
prof. Zdenko F. Daneš s chotí. každému věnoval 
svou účast a staral se, zda někomu snad někdy 

neublížil. Ve čtvrtek se s ním dojemně rozloučily 
obě neteře s manželi a dětmi. Přišla se rozžehnat  
i dcera Johana křepelová a v pátek syn Jan Remi-
šer. V sobotu 31. 7. ráno se Ing. arch. Josef Hyzler 
rozloučil s pozemským bytím, symbolicky v době, 
kdy se sestry boromejky s marií Vítovou za něho 
modlily při mši v kostele. 

Při sestavení textu na smuteční oznámení a 
hlavně při rozesílání obálek nám obětavě pomohly 
sestry boromejky. Pro záhlaví parte byl vybrán vý-
stižný citát z žalmu 122,1: Do domu Hospodinova 
půjdeme s radostí.

Pohřeb pana architekta se konal v tomto duchu 
v úterý dne 10. 8. v 9,30 hod. v kostele sv. karla 
Boromejského při zádušní mši, kterou sloužil otec 
marek, o. Praem. koncelebroval při ní prof. dr. J. R. 
Tretera, předseda společnosti pro církevní právo a 
také člen klubu Za starou Prahu. manželé Blažkovi 
přivezli z cách malé obrázky s barevnou fotografií 
zesnulého, s nápisem „In memoriam, Ing. arch. Jo-
sef Hyzler, 5.4.1923–31.7.2010 requiescat in pace“, 
které byly rozdávány jako zbožná vzpomínka. Pro 
smuteční hosty připravily sestry boromejky výtečné 

Každé	z	dam	a	dívek	nikdy	neopomněl	arch.	Hyzler	
věnovat	vlastnoručně	vypěstovanou	růži.	Foto	Jaroslav	
Navrátil,	16.	6.	2010
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pohoštění i v zahradě nemocnice Pod Petřínem.
odpoledne se v 16 hodin konalo na hřbitově 

v rodném mukařově uložení tělesných ostatků 
pana architekta u kostela sv. Vavřince, kde byl 
pokřtěn. Jeho hrob u chrámové stěny je umístěn 
naproti hrobu jeho rodičů a bratra Jaroslava. 
obřad vykonal P. mgr. Pavel mach, z římskoka-
tolické farnosti-děkanství mnichovo Hradiště. Za 
všechny členy rodiny i přátele se rozloučila sm. 
Alena Bártová, generální asistentka kongregace a 
Ing. Jan Woletz.

Přítomní byli pozváni do rodinného domu Hyz-
lerových na konci půvabného údolí v mukařově, 
kde je pohostily obě milé neteře pana architekta, 
Jaruška eichlerová a Janina Beranová. 

neuplynulo mnoho vody ve Vltavě od této smutné 
události a již byly publikovány zprávy a vzpomínky, 
např. v Budišovském zpravodaji. V Informatoru, 
občasníku kruhu přátel česko-německého poro-
zumění 3/10, na straně 3 napsal Helmut Böttcher 
Dobrý duch kruhu Josef Hyzler nás opustil a Bo-
humil řeřicha na straně 3-4 nekrolog za Ing. arch. 
Hyzlera, dále v Revue církevního práva 47-3/10, 

napsala na str. 199–200 Ing. Jana mindlová, csc., 
Vzpomínku na Ing. arch. Josefa Hyzlera. Připravuje 
se také stat’ pro staletou Prahu.

k uctění památky Ing. arch. Josefa Hyzlera byl 
z iniciativy pana Bohumila řeřichy uspořádán 
v neděli 21. 11. v 16 hodin koncert duchovní hud-
by v kostele sv. karla Boromejského, který uvedla 
matka představená. na varhany hrála sestra Anna 
Biolková a na trubku Jiří novák, převážně hudbu 
18. století. krásné tóny a slova karl Jasperse na 
tema otázka viny a očisty, která pronesl pan B. 
řeřicha, nás přenesly do vzpomínek na skvělého 
člověka a významného odborníka na záchranu 
památek. 

A zatím poslední ohlédnutí se konalo na tradičně 
navštívených Hovorech o Praze doc. dr. Václava 
Huňáčka, csc. Vzpomenuli jsme v pondělí 22. 11. 
jednak na sté výročí narození čestného předsedy 
klubu Za starou Prahu, JUDr. oldřicha Hory, které 
připadlo právě na tento den, kdy se slaví patronka 
hudebníků sv. cecilie. A zároveň na jeho nástupce 
a pokračovatele, Ing. arch. Josefa Hyzlera!

	 	 	 	 	 	 	
	 Helga	Turková

judr. OldřicH HOra 
22. 11. 1910 – 29. 10. 1999
členové klubu Za starou Prahu  
vzpomínají vděčně na svého předsedu,  
od jehož narození uplynulo  
právě 100 let.
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: ZA STAROU PRAHU :

SPOlečenSké OkénkO  
klUbU ZA STAROU PRAHU

klub Za starou Prahu děkuje Pražské paropla-
vební společnosti a.s., jmenovitě řediteli  
Dušanu Sahulovi, za umožnění dvou nezapome-
nutelných vlastivědných říčních výletů  
parníkem Vltava. Akce Matiné na Vltavě  
se zúčastnilo celkem 225 členů klubu a jejich 
přátel, jejichž zážitky z pražské vody horní  
i dolní byly též díky výkladu Ing. Václava  
Jandáčka mimořádné. 

Historický parník Vltava poskytl účastníkům zájezdu 
natolik příjemné a přívětivé prostředí, že by se s ním 
snad nebáli vydat i na cestu kolem světa. 

Nejzvídavější jedinci se shromažd’ovali na přídi, odkud 
Ing. Jandáček vedl výklad. Když totiž máchl rukou a 
řekl zaníceně: „Tamhle vidíte…“, dívali se správným 
směrem, na rozdíl od zvídavců na zádi, kteří sice 
všechno slyšeli, ale občas nevěděli, kde je „támhle“. 

Cestou jsme vyrušili rybáře na cípu ostrova Štvanice…

Vzbudili jsme obyvatele hausbótů a lodí v korytu tzv. 
staré plavby mezi holešovickým a libeňským přístavem.

Pod Pražským hradem zahradil Vltavě cestu kolega 
parník Vyšehrad. Při manévru na říční hladině jsme 
mohli okukovat jeho ušlechtilé proporce.

   Milá Vltavo, díky a nashledanou!
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Muzeum hlavního města Prahy
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Pražanů v proměnách
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