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Prohlášení Klubu za starou Prahu 

u příležitosti 75. výročí od založení 

Již tři čtvrtiny století sleduje Klub za starou Prahu 
osud historického kulturního dědictví našeho hlavního města. 
Nesčetněkrát vystoupil na jeho obranu a podařilo se mu tak 
zachránit řadu nenahraditelných hodnot. 

Za tuto dobu se mnoho změnilo. Dočkali jsme se zákona 
o kulturních památkách i vyhlášení rozsáhlého historického 
jádra Prahy za státní památkovou rezervaci. Tím bylo splněno 
dávné přání Klubu, formulované též v memorandu, přijatém na 
slavnostním shromáždění před pěti lety. Náš stát věnuje 
ochraně památek soustavnou péči a také pochopení veřejnosti 
pro tyto hodnoty jsou dnes v mnohém směru hlubší a zasahuje 
stále širší vrstvy občanů. 

Přesto však úkoly, které před společností v tomto ohle-
du stojí, nejsou menší, ani snadněji zvládnutelné. Společen-
ská závažnost ochrany památek, jako významné součásti péče 
o životní prostředí, je stále větší. 

Nestoupá však pouze význam péče o památky Prahy, ale 
také nároky na ni kladené. Roste objem prací na přestavbě 
a výstavbě městského organismu a jejich zdařilost je odvislá 
od toho, jak se vyrovnají s kladnými hodnotami minulosti. 
Několikanásobně se zvětšil rozsah města o území s menší hus-
totou památek, než jakou má historické městské jádro, nicmé-
ně s mnoha objekty.mimořádného významu i s řadou dalších ob-
jektů, které si zasluhují ochranu. Je třeba obrátit pozor-
nost i k objektům trvalé hodnoty z doby novější, které se 
památkami stávají. Otevřel se nám tak svět památek mladších 
údobí, dosud neprávem opomíjených. Zvýšily se i nároky na 
odbornost a kvalitu památkové péče, neboč vedle citového 
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přístupu k památkám roste zájem o památky jako dokumenty 
historického vývoje i lidské tvorby a jako nepřeberný zdroj 
estetických a uměleckých prožitků. 

A tak přes zvýšenou péči státu a pochopení širší veřej-
nosti je zde třeba i nadále práce Klubu a jeho součinnosti 
se státními a městskými orgány, zejména s Pražským středis-
kem státní památkové péče a ochrany přírody. Tato spolupráce 
přinesla již četné kladné výsledky, jichž by nebylo jinak 
dosaženo. 

Neprospěli bychom však věci, kdybychom si nechtěli uvě-
domovat také některé vážné nedostatky, jejichž postupné, ale 
urychlené odstraňování je naší společnou povinností. Přichá-
zíme dnes proto s několika závažnými náměty, jejichž reali-
zace by mohla přispět k harmonickému vývoji města a efektiv-
nímu využívání vynakládaného úsilí o jeho kultivaci a jež 
není možné uskutečnit samotnými památkovými orgány. 

Realizování záměrů památkové péče v praxi si vyžaduje 
zajištění kvalitních a pečlivě připravených materiálů. Po-
užívání materiálů méně kvalitních je nejen nehospodárné, ale 
mnohdy ohrožuje i zachování památkové podstaty. 

Důležité je zajištění dostatečného počtu odborného do-
rostu uměleckých řemesel v plné šíři potřebných specializa-
cí. 

U stavebních prací a vedení inženýrských sítí je nutné 
dbát především na jejich kvalitu, což by se mělo projevit 
i v příslušných předpisech a systému odměňování. 

Pro památkové objekty je třeba běžně udělovat výjimky 
z technických norem všeho druhu, aby se zabránilo jejich 
znehodnocování. 

Je nutné věnovat pozornost vzhledové úpravě svítidel a 
opakujících se technických detailů, jako např. domovních 
zvonků, kování, schránek, rozvodných skříní apod. 

Péče o životní prostředí by se neměla soustředit jen na 
chráněné památky, ale je záhodno, aby i v nepamátkových do-
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mech byly nutné zásahy prováděny s ohledem na jejich slohový 
výraz. 

Tam, kde v zájmu zachování sochařské památky je nezbyt-
né její nahrazení kopií, je třeba originál bezpečně uložit 
ve veřejně přístupném lapidáriu. 

V rámci nové výstavby Prahy je třeba sledovat i docho-
vání, vytváření a zpřístupnění vyhlídkových bodů nejen ve 
středu města, ale zvláště na jeho okraji. 

Je potřebné ještě důsledněji zahrnovat hlediska ochrany 
památek do koncepcí územních plánů a výstavby již v jejich 
počátcích, aby se tak staly jejich organickou součástí. 

Ničení památek, úmyslnému i z neznalosti je třeba za-
braňovat preventivním zajišťováním, bedlivým dozorem a sou-
stavnou výchovou ve školách i ve sdělovacích prostředcích. 

V závěru svého jubilejního prohlášení chce Klub Za sta-
rou Prahu znovu připomenout, že památkový význam Prahy je 
mimořádný i ve světovém měřítku. Pro památkové hodnoty je 
však charakteristická jejich nenahraditelnost a nezastupi-
telnost. Je proto třeba chránit vše, dokud je Čas. Město je 
živý organismus, který prochází změnami a vyvíjí se. Záleží 
však na tom, aby pozornost, která se tomuto vývoji věnuje, 
prospívala městu po všech stránkách i v budoucnosti. Kultur-
ní, estetické a psychické složky vůbec zde nesmějí být pod-
ceněny. Jejich význam stále poroste s celkovým zvyšováním 
životní úrovně a potřeb člověka. Záleží na tom, aby nové 
prvky v organismu města byly i estetickým přínosem, aby do-
chované hodnoty byly plně respektovány, aby vývoj města se 
tak dál v souladu hodnot všech fází vývojového procesu. Jen 
takové výsledky budou Praze ku prospěchu a ku cti i v bu-
doucnosti. Je věcí každého občana i každé instituce, aby 
k tomuto snažení přispívali a podřizovali mu i své vlastní, 
z hlediska historického vývoje dočasné zájmy. A těmto snahám 
by chtěl Klub Za starou Prahu i ve své další Činnosti plně 
napomáhat. 



VILÍM 
nar. 14. S. 
zemřel 2. Z. 

MRŠTÍK 
1863 JIMRAMOV 
1912 DIVÁKY 
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Jiří Spét 

MRSTÍKOVA "BESTIA TRIUMPHANS" 

Pouhých 27 stran čítá útlá brožurka Viléma Mrštika, 
vzniklá z původního článku, otištěného v časopise "Rozhledy" 
a přece tento spisek vyšlý s názvem "Bestia triumphans" zís-
kal jeho autoru nemenší popularitu, než celé ostatní dílo, 
jímž tento svérázný jihomoravský spisovatel dostupoval výšin 
Českého literárního Parnasu a jež - dodnes - ač. si tu připo-
meneme jen romány Pohádka máje, Santa Lucia, Zumři či slavné 
drama Maryša, napsané společně s bratrem Aloisem - patří 
k nestárnoucí četbě dnešního člověka. 

Ale Mrštík, literát, ctitel a průkopník ruského realis-
mu i francouzského zolovského naturalismu, mistrný zkoumatel 
citů a vášní i vnímavý malíř slova, neizoloval se od dění 
veřejného a dovedl - se stejnou přemírou citu a vehemence, 
jako jeho postavy románové - nadchnout se pro dobrou a spra-
vedlivou věc a bojovat za ni. Proto také Mrštík, jehož román 
Santa Lucia patří k nejkrásnějším oslavám Prahy, jaké kdy 
byly napsána, tak těžce nesl všechnu necitlivost, s jakou 
bylo už od šedesátých let a zejména pak v letech devadesá-
tých zasahováno ve jménu pokroku a modernizace, do stavební-
ho srdce města. 

Modernizační vlna postihla Prahu již na konci 18. sto-
letí v době josefínské a smetla leckterou význačnou památku, 
vesměs ovšem církevního charakteru. Ale všechny tyto zásahy 
odstraňovaly namnoze jen jednotlivé objekty, celková tvář-
nost zůstávala ale neporušena. A neměnila ji výrazněji ani 
desítiletí pozdější a starobylý ráz Prahy nedoznával zhruba 
do poloviny minulého století větších změn. Teprve od let še-
desátých nabývá odstraňování památek jiné tváře. Padají 
hradby, Praha se rozlévá do svého nejbližšího okolí a nově 
vznikající pražská předměstí počínají překotně růst. Není 
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V nich však promyšleného plánu architektonického, není 
V nich staveb, jež by měly výraznou hodnotu uměleckou -
vznikají vesměs jen bloky banálních činžáků, které stojí 
značně daleko za hodnotou městských čtvrtí rostoucích v téže 
době v okolních zemích. Toto houstnoucí předivo předměst-
ských Činžáků netkala však snaha po získání levných a zdra-
vých bytů, ale podnikatelské úsilí vytěžit co nejvíce ze za-
stavěné plochy. Chorobná touha po zisku a spekulantství byly 
hybnými pákami snažení tehdejšího měštáka, jemuž vkus, umě-
lecké cítění i smysl pro historické hodnoty byly něčím ci-
zím, něčím, co se nesrovnávalo s jeho bezohlednou hamižnos-
tí. Podnikatelský dravčí spár nezatkl se však jen do panen-
ské předměstské půdy, nýbrž počal pronikat i do vnitřní Pra-
hy a rozhodl se nemilosrdně kosit vše, co v krátkozraké ome-
zenosti měštákova pohledu se jevilo brzdou domnělého pokro-
ku. 

Po pražských hradbách vzaly za své četné kašny, podlou-
bí, leckteré stavby církevní i mnohé, nikoli umělecky bez-
cenné domy, jež musely navždy ustoupit ve jménu zrychlení 
dopravy či zlepšení vzhledu města. Ve srovnání s mohutnější-
mi předměstími počala se mnohým jevit vnitřní Praha jako 
"těsná, nezdravá a nemoderní". A když k těmto zřetelům při-
stoupily vážné a nikoliv neoprávněné důvody zdravotní a hy-
gienické, počaly se městské orgány od let osmdesátých těmito 
otázkami soustavně zabývat. 

Dobře míněné snahy po ozdravění města a rozumné moder-
nizaci se však staly živnou půdou pro spekulaci pražských 
měštáků, toužících po tom, jak na místě křivolakých a staro-
bylých uliček staroměstských či malostranských vyrostou ši-
roké třídy činžovních domů s četnými obchody, městskou do-
pravou a vším, co zaručuje rostoucí hmotný zisk a současně 
zvyšuje prestiž podnikatelskou. Stavební řád z roku 1886 i 
asanační zákon z roku 1893 poskytovaly pro tyto snahy opěrné 
body, podle nichž bylo možno necitelně bourat a ještě neci-
telněji stavět. Nebofc boření starých staveb, i když šlo o 
Objekty nenahraditelné /vzpomeňme tu jen Melantrichova domu, 
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prelatury, domu Gronova, domu U Klíčů a desítek staveb dal-
ších/ bylo jen jedním zlem, jež se rozbujelo v pražských 
ulicích. Odstraněním některé památky vznikla sice škoda his-
torická a umělecká, ale postavením budovy nové, nezapadající 
do celkového prostředí a rušící jednolitost vzhledu vznikalo 
nebezpečí mnohem vážnější, které trvale mohlo uškodit celému 
rázu města v budoucnosti. Budova Malostranské záložny nebo 
Rožánkovský /nedávno zbořený/ dům v ohbí Chotkovy silnice 
jsou toho nejlepšími důkazy ... 

A právě tuto nevšímavost ke kulturnímu dědictví minu-
losti postavil na pranýř Vilém Mrštík ve svém spisku "Bestia 
triumphans". Jeho stař., která bezprostředně navazuje na pro-
test českých veřejných kulturních pracovníků z roku 1896, na 
novinářské články Zdeňky Braunerové, Renaty Tyršové, Jaro-
slava Golla i dalších, jde však ve svých důsledcích dále než 
tyto - žel bezvýsledné kritické hlasy proti bezduchému niče-
ní památek. Je nejen protestem, je zároveň obžalobou celé 
společenské vrstvy, jež staví hmotný zisk nad statky duchov-
ní, je útokem na omezenost měštákova myšlení, nebofc - jak 
říká Mrštík - "čím nižší svědomí, tím slepěji zuří neřest, 
čím chatrnější vzdělání, tím slavnější hody sobě strojí 
úhlavní jeho nepřítel - ,bestia triumphans'". A tato vítěz-
ná bestie' /termín je převzat z Nietschovy knihy "Morgen-
rothe"/, tento opak humanity a humanismu, označuje v očích 
Mrštíkových "určitý stav člověka nebo celé společnosti" a 
její neúspěchy či úspěchy jsou ukazatelem, až k jakému stup-
ni niveau vzdělanosti člověk, korporace nebo celý národ bud 
se povznesl nebo klesl. 

Útočný, vyzývavý název se stal symbolem boje proti zvů-
li, vyplývající z netečnosti, z hlouposti a nevzdělanosti, 
z omezenosti a ziskuchtivého hamižnictví, jež nemá v sobě 
špetku národního cítění a národní hrdosti a které v touze po 
zisku se nezastavuje před ničím a nic mu není svatého. A 
třeba je Mrštíkův projev namířen proti pražské městské radě, 
ignorující podněty městské umělecké komise, lhostejné k zvů-
li jednotlivců, roubující stereotyp činžáků /Mrštík tu pro 
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ně volí označení užitého kdysi Havlíčkem "Wohnmaschinen"/ na 
středověké srdce města, jde ve svých důsledcích dál až k sa-
mé podstatě měšfcáctví. Nejde mu jen o památky, ač právě na 
příkladě k přístupu k nim může ukázat některé typické rysy 
této společenské vrstvy, ale o celkový profil těch, kteří 
"svou nevzdělanost prohlašují za vzdělanost", kteří si za-
kládají "v dělání charakteru, v oslepování lidu zevnějšími 
hesly, v chlubném vynášení jakéhosi zdání kultury, zatímco 
pravá kultura pod tímto firnajsem hnije ..." a také toho re-
prezentanta své třídy, jenž "jednou rukou do prsou se bije a 
ohromnými slovy se zakládá, že chce všemi silami se přičini-
ti o dobro a prospěch vlasti, zatímco druhou rukou do kapes 
strká její jmění 

časovost Mrštiková projevu, jenž byl navíc podbarven i 
dobovým nacionalismem, spočívala v tom, že nejen zaútočil na 
samu podstatu věci a břitce odhaloval spády a záměry bořite-
lů a laxnost těch, kteří mlčíce, vlastně přisvědčovali, i 
těch, kteří nemohouce bránit, zůstali chladnými k ničení 
hodnot, ale spočívala i v tom, že dala heslo a symbol snahám 
obránců, že burcovala mladou generaci /ke studentstvu se 
Mrštík obrátil zvláštním plamenně psaným projevem/ a že po-
stavila celou akci na širší bázi, zainteresovala širokou ve-
řejnost a donutila tak nepřímo představitele města, aby ho-
rečné a překotné modernizátorské snahy omezili, zbrzdili a 
uvedli v soulad s míněním a potřebami celé společnosti. 

Nadčasovost Maštíkova projevu je pak v tom, že odhalil 
kořeny, z nichž "bestia triumphans" vyrůstá, že odhalil růz-
nost jejích tváří a metod, jichž používá a tím zároveň varo-
val budoucí generace před maskami, za nimiž se měš£ácká zis-
kuchtivost, necitlivost a nevzdělanost dovede skrývat, třeba 
bere na sebe jinou, dobově podbarvenou podobu. A že od dob 
Mrštíkových ona zákeřná "bestia triumphans" se pokusila mno-
hokrát "vystrčit rohy", netřeba snad podrobněji dokládat. 
I dnes, kdy socialistická společnost staví péči o kulturní 
dědictví minulosti na důležité místo své pozornosti a činí 
v nebývalé míře vše pro záchranu těchto kulturních hodnot, 
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je často nutné proti přežitkům maloměšfcáctví důsledně bojo-
vat. A v tom je i odkaz pokrokových myšlenek Viléma Mrštíka, 
jehož si v jubilejním roce Klubu Za starou Prahu připomíná-
me. 

Z novějSi literatury: Karel Krejčí: Boj Viléma Mrštika za 
starou Prahu /Kniha o Praze 1960/; Jiří špét: Účast Jarosla-
va Golla v zápase o zachování staré Prahy /Pražský sborník 
vlastivědný, 1962/, kde jsou uvedeny i podrobnější odkazy na 
dobové brožury a články - Dějiny Prahy, 1964. 

Emanuel Hruška 

0 KULTURNÍ KONTINUITĚ A VÝZNAMU M0RF0L0GICKÉH0 TERÉNU 
V KONCEPCI URBANISTICKÉHO ROZVOJE PRAHY 

Každá nová vývojová epocha v dějinách historického sí-
delního útvaru nějakým způsobem bud nešťastně rozrušuje, ne-
bo štastně integruje historické kulturní dědictví do nové 
struktury, do nového obrazu města. Praha má dány všechny 
předpoklady k tomu, aby její budoucnost a další vývoj logic-
ky navazovaly na dochované kulturní hodnoty, aby byly pojaty 
do rozvojové koncepce, vytvářející nové hodnoty jako výraz 
nových společenských poměrů a aby nepodléhaly destrukcím. 

Každá historická doba si v Praze vynutila svůj územní 
rozsah i pohledový horizont; každá klasická vývojová epocha 
rozvíjela město v určitých limitech vymezených geografickými 
faktory, umocněnými na estetické tvůrčí prvky: tak Praha vy 
Qptvajto-Cho středověku /do konce 13. století/ město se roz-
víjelo pod ochranou Hradu /Hradčan/, který dominuje nad Sta-
rým Městem a Malou Stranou v oblouku Vltavy, kde tato /smě-
řující z jihu Cech/ letenským výběžkem Bílé Hory přes Hrad-
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Čany je odchýlena ve svém toku k východu - zde se ještě ne-
uplatňuje celý výrazný meandr Vltavy, jeho estetická a pro-
storová funkce je vyhrazena až pozdější vývojové fázi. Praha 
vyspělého a pozdního středověku /Praha Karla IV./ překračuje 
tento úzký prostorový vztah a vytváří si ucelený prvý hori-
zont na hranicích Nového Města /s integrovaným Vyšehradem/. 
Praha novověká i kapitalistická žila z feudálního dědictví a 
překročila prvý ucelený horizont živelně s rozrůstajícími 
předměstími. Praha nové společnosti /socialistická/ otvírá 
druhý horizont naprosto systematicky /zejména výrazně vystu-
puje na severu města/, čímž se přesouvá těžiště nového "re-
gionálního útvaru" města Prahy přes Letenskou pláň - per-
spektivně, ale zřetelně, do jádra holešovického meandru, kde 
jsou dány všechny potencionální možnosti provozní i estetic-
ké. 

Každá vývojová etapa tak v Praze organicky rozšiřuje 
dominantní společenské jádro, jež nyní nabývá širokého regi-
onálního významu /daleko přesahující původní sídelní útvar/, 
rozmnožuje výtvarné hodnoty města - přesouvá těžiště, ale 
dává možnost zachovat hmotné kulturní hodnoty předcházejících 
epoch. 

Rozanalyzujme tuto tezi: 
Praha se rozkládá mezi dvěma terénovými úrovněmi: od 

údolí Vltavy, jako základní úrovně mčsta - přes terénní me-
zipolohy - až po středočeskou náhorní planinu, do které Vl-
tava a její přítoky vyerodovaly pražskou kotlinu. Historické 
město již na úsvitu našich dějin vytvořilo a výtvarně využi-
lo napětí mezi dvěma základními úrovněmi: Hradčany - Vyše-
hrad /výběžky náhorní planiny, jež ovládaly údolní polohy/, 
v jejichž silovém poli se rozvíjelo město až do velkolepé 
urbanizace Karla IV. 

V obraze města se uplatňuje celý systém výrazných teré-
nových hran, omezujících jádrové m~oto /tj. město všech his-
torických epoch, včetně jeho růstu v 19. a začátkem 20. sto-
letí/, za kterými se nyní začíná rozvíjet. Praha nové spo-
lečnosti, tj. regionálně se rozkládající osídlení druhé po-
loviny 20. století. A právě tyto architektonicky tak zajíma-
vé terénové hrany se nabízejí k vyvinutí nových výtvarných i 
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l i l i i Existující městské osídlení 

Schéma! Prvá fáze do14.stofetí 



- 1 3 -

Exístující osídlení (památková rezervace) 

Schéma 2 14.-15. století aktivuje prvý horizont 
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ideových dominant - a to v organické vazbě k historicky 
vzniknuvším dominantám středověké městské kompozice: jsou tu 
tedy dány všechny předpoklady manifestace kulturní kontinui-
ty: 

1. Z Bílé Hory vybíhající terénový jazyk s hradčanským 
areálem /s "tváří" orientovanou k jihu - k slunci/ dostává 
své logické pokračování i dokomponování na Letenské pláni -
a perspektivně v doznění, zakončení v holešovické kotlině 
vltavského meandru: tu je geografické centrum regionální 
Prahy. A v tomto sledu možno řadit i ideovo-politické domi-
nanty: od feudálního hradu, přes Letenskou pláň, kde lze 
rozvíjet památníky společenského života soudobé společnosti, 
až po vyústění do prostoru Holešovického meandru - jako vý-
hledového centra státní a politické moci nové společnosti a 
českého regionu 21. století. 

2. Na jihu města je naopak pankrácké předmostí třeba 
chápat jako pokračování Vyšehradu, kterým vyznívá pankrácký 
masiv nad Vltavou /ovšem tento siluetový soubor je v nepří-
znivé orientaci k světovým straánm, vnímáme-li jej od města 
nad údolní hranou Nuslí - nebol: tato "tvář" je stále zastí-
něna a ztrácí přesvědčivost hradčanského tahu k Holešovi-
cím/. 

3. Na severu se otvírá celý systém dominujících poloh 
při jižním, slunném okraji Severního souměstí - velmi výraz-
ný ve své orientaci k městskému jádru, uzavírajících celou 
pražskou kotlinu na severu. 

4. Západní svahy a východní terasy hrají v kompozičním 
dotváření města méně výraznou, méně určující roli - vyjma 
dominantní výběžek žižkova - výtvarně zhodnocený již za prvé 
republiky. 

Závěr 

Plánování výstavby měst není jen otázkou funkcionálně 
účelného rozložení výrobních sil, koordinace funkcí - ale je 
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to i problém formování hmotných struktur, problém optického 
obrazu vnitřního prostorového i vnějšího siluetového účinku. 
I když pochopitelně moderní město už dávno není přehledným 
útvarem, jakým bylo město středověké, působí tu stále jasné 
výtvarné relace mezi geografickým, přírodním prostředím - a 
prostředím umělým, urbanistickým útvarem, vytvořeným člově-
kem. 

A je to právě plastický relief Prahy vyžadující, aby se 
rozvoj městského útvaru podřídil této danosti - vždyfc pod-
mínky morfologie prostředí determinují utvářeiií obrazu měs-
ta. Zde se poučme z historie: obraz, image, tvář každého 
města je psychologicky stále nedoceněným faktorem jeho atrak-
tivity. 

* * * 

Jaroslav Herout 

"NEVIDITELNÉ" PROMfiNY PRAHY 

Praha se mění - viditelně i méně viditelně, před stale-
tími, včera, dnes - neustále jako živý organismus. 

Mění se nejen proto, že se rozrůstá, modernizuje, že 
vznikají nová sídliště, která - i když vzdálená od středu -
přece začínají často rušivě zasahovat do dálkových panorama-
tických pohledů, že se zahušťuje zástavba historických částí 
i tam, kde bychom to dnes nečekali /jako umístění pavilónů 
v sousedství Emauz/, že město protíná v samotném středu se-
verojižní magistrála se všemi doprovodnými důsledky a probí-
há mnoho jiných akcí. 

Jsou tu na denním pořádku ještě jiné změny - méně patr-
né, méně nápadné, při zběžném pohledu snad nepostřehnutelné, 
ale jen zdánlivě nepodstatné. Dotýkají se totiž ještě bez-
prostředněji chráněných částí Prahy, jednotlivých objektů, 



- 17 -

celků, ulic a nakonec i čtvrtí postavených v historizujících 
slozích a secesí. Dochází k nim při nejrůznějších příleži-
tostech, a£ jsou to generální nebo dílčí opravy domů, opravy 
podnikané občas na vlastní pěst majiteli a nepostihnuté pa-
mátkovými složkami nebo příslušným stavebním úřadem hned 
v začátcích, dále modernizace a adaptace obchodů, úprava ko-
munikací a řešení dopravní situace a bezpečnosti vozidel a 
chodců. /Stranou ponecháváme "změny" způsobené vandaly, ja-
kož i jejich protipólem "ctiteli" a "sběrateli" památek, 
ochuzujícími prostředí o drobné kovové doplňky staveb a 
plastik, o řezby z vrat a dveří apod./ 

Jednou z velmi závažných změn ve vzhledu památky samot-
né i větších celků je výměna oken. Víme, že až do poloviny 
18. století byla okna osazena ve špaletě, vesměs hnědá nebo 
v přírodní barvě dřeva. Teprve od druhé poloviny 18. věku se 
začalo užívat dvojitých oken /a bílých nátěrů/ s vnějšími 
okny v líci průčelí, kam byla u starších architektur vsazo-
vána dodatečně, s vysekáním zářezu pro rám v hraně kamenného 
ostění. Při dnešních opravách se pak stále vrací otázka, zda 
osazovat okna do špalety /a volit praktičtější otvírání do-
vnitř/, nebo ponechávat je v líci /s méně pohodlným otvírá-
ním ven/, popřípadě ponechat okna v líci, ale řešit je s ne-
zbytnou změnou konstrukce pro otvírání dovnitř a navíc, zda 
u domů, jejichž sloh svědčí pro okna ve špaletě, původní 
úpravu obnovovat, i když pozdější doba mezitím posunula okna 
do líce a dala vzniknout nové, výtvarně působivé situaci, 
typické právě pro Prahu, s lesknoucími se skleněnými plocha-
mi oken v líci celých front, jak jsme je ještě po druhé svě-
tové válce znali např. v Nerudově ulici a jak dosud trvají 
v Karmelitské ulici. Totéž se týká volby barvy okenních ná-
těrů a konečně i jejich členění. 

Jak závažné takové změny mohou být, ukazuje příklad sa-
motného Pražského hradu, kde část bílých oken v líci, vžitá 
a spjatá již s představou hradního panoramatu, byla zrušena 
a nahrazena hnědými, posunutými do špalet, jak tomu, podle 
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nálezů bývalo původně. Z praktických důvodů se místy i u em-
pírových domů, kde okna byla od počátku v líci, vkládají do 
špalet, mění se tak dělení, např. místo šesti- nebo osmita-
bulkových dvoukřídlových oken se objevují dělení do kříže a 
leckde - bohužel i na Hradě na purkrabství, přeměněném na 
Dům československých dětí - se volí okna úplně bez dělení, o 
jedné tabuli, určovaná moderním pojetím interiéru, ale ne-
respektující charakter vnějšku /ač právě pro ten mají pro-
porce a dělení oken velký význam/. Mnohdy se také do segmen-
tově zakončených a šambránou lemovaných okenních otvorů osa-
zují jednodušší obdélná okna a část v oblouku nad nimi se 
zazdí. U dělených oken hrají svoji roli kromě celkového 
schématu také poměry a zpracování jednotlivých částí: celé 
průčelí jaksi zhrubne, užije-li se širokých příčníků oken 
změněných na otvírání dovnitř a hmotných příček a klapaček, 
jimž zpravidla chybí dříve běžná profilace, fakticky i po-
hledově odlehčující nezbytnou truhlářskou konstrukci okna. 
Ještě závažnější změnou je změna velikosti a tvarů oken, 
která znamená zásah do fasády nejen v proporcích, ale i 
v odstranění původních detailů, architektonických Článků, 
jako jsou ostění, šambrány, římsy apod. Někde se takové 
úpravy provádějí na zadních, zpravidla méně viditelných 
strnách domů, jindy však postihují i průčelí. Vidíme to 
např. na domku čp. 157/IV v Úvoze, někdejším to viničním li-
su strahovské zahrady, jenž se objevuje od nejstarších dob 
na prospektech Prahy, dřevořezem J. Kozla a M. Peterleho 
z Annabergu z r. 1562 počínajíc: v jeho štítové stěně k vý-
chodu jsou nová nízká ležatá okna, navíc s prejzy místo ban-
kálu. Pokud se okna zvětšují nebo nově zřizují, je dobře, 
ponechá-li se alespoň "kontrolní" ukázka starého stavu. Tak 
je tomu např. u domku čp. 125/IV vpravo u brány do strahov-
ského kláštera, na jehož boku zůstalo slepé okno v původní 
velikosti i úpravě a je autentickým podkladem pro případnou 
restituci průčelí někdy v budoucnu. 

Snad poněkud delší zastavení u otázky výměny a změn 
oken není náhodné. Na tyto změny si běžný divák zvyká nebo 
je neregistruje, ale o jejich závažnosti se lze přesvědčit 
prostým srovnáním původního a nového, např. staré fotografie 
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s dnešním stavem nebo ještě lépe přímo na domě, kde se okna 
vyměňují postupně a na jedné a téže straně je současně vedle 
sebe část oken původních a část nových. 

A podobně je tomu s vraty a dveřmi. Praha se může chlu-
bit velmi ucelenou řadou těchto doplňků průčelí od renezance 
po dnešek /a v interiérech včetně kostelů dokonce od goti-
ky/, spojených většinou s původním kováním, klikami, zámky, 
klepadly, mřížemi apod. Některá vrata nebo dveře nesou přímo 
na sobě letopočty - např. v Melantrichově ulici na čp. 
465/1 letopočet 1615, na vedlejším čp. 464/1 1616, letopočet 
1655 najdeme na dveřích kostela sv. Benedikta na Hradčanském 
náměstí, abychom jmenovali alespoň namátkou: jiné dveře a 
vrata se dají datovat podle slohových znaků. Jejich výměna 
nebo nevhodná úprava proto patří ke změnám ochuzujícím Pra-
hu. Některé byly již dříve opravovány, jako dveře v Nerudově 
ulici u čp. 257/III s vyrytým nápisem "RENOVATUM A.D. 1913", 
klasicistní vrata domu čp. 14 3/1 "U bílého lva" na Malém ná-
městí nahradila kopie, jinde se sáhlo k nové tvorbě, jako 
např. u čp. 123/III v Letenské ulici, kde vznikla zajímavá 
moderní parafráze na motiv empírového poloslunce, nebo u čp. 
404/1 "Staré rychty" v Rytířské ulici. Tam však dolní dřevě-
ná část svou hmotností poněkud potlačuje horní čtvrtkruhové 
kovové nástavce, zastupující při uzavření vrat mříž /která 
ovšem u renezančních, barokních i mladších vrat bývá v jed-
nom kuse a pevně přidělaná nad otvíracími křídly vrat/. Hor-
ší je, dojde-li k odstranění slohových dveří a k jejich ná-
hradě obyčejnými železnými s velkým proskleném a plechovým 
"soklem", jak se stalo v r. 1973 u některých domů na Janáč-
kově nábřeží na Smíchově /např. u čp. 1072/XVI, ačkoli prů-
čelí těchto domů jsou spolu s nábřežím zahrnuta do rámce 
pražské památkové rezervace. Nemluvíme tu o případech, kdy 
se u pseudoslohových domů dřevěná vrata nahrazují holými ne-
bo nanejvýš - pro zpevnění - do diamantového řezu formovaný-
mi plechovými vraty, která se od vrat skladišt nebo průmys-
lových podniků, obvykle natíraných šedě, liší jen hnědou 
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barvou. V nejednom případě mechanicky prováděná generální 
oprava domu nahrazuje starší, ještě dobré a slohu domu odpo-
vídající dveře nebo vrata novými, méně vhodnými a Často méně 
bytelnými a trvanlivými. A to, naštěstí, není zatím Praha 
zachvácena na rozdíl od mnohých jiných měst módou dveří 
skládaných z úzkých svislých latěk a různě proskleným mato-
vým sklem. Jinou změnou, související se šířícím se motoris-
mem, je přeměna částí přízemí na garáž, která se zevně pro-
jevuje zřizováním nových vrat, např. místo oken, výkladu a 
dveří do někdejšího krámu apod. 

Dalším výrazným prvkem na průčelí a tím ve vzhledu ulic 
a náměstí, rovněž procházejícím změnami, jsou výkladní skří-
ně a firmy obchodů. Někdejší krámce s prodejními okny, které 
máme v Praze hmotně doložené od gotiky /portálem z první po-
loviny 15. století, objeveným v r. 1957 a obnoveným v příze-
mí domu čp. 4 58/1 "U lilium" na Malém náměstí a klasicistní 
a empírové krámy obvykle s kamenným portálem a dvoukřídlými 
vnějšími vraty, na jejichž rozevřených vnitřních stranách 
bývaly reklamy i vyvěšené zboží, byly vystřídány v druhé po-
lovině 19. století dřevěnými vesměs vyřezávanými portály, 
spojenými s bohatě orámovanou firmou. Ty samozřejmě nevznik-
ly jen na soudobých novostavbách, ale zakryly někde v sou-
vislém sledu celá přízemí starých domů a vynutily si částeč-
né nebo úplné otlučení slohové fasády, vyjmutí nebo pravoúh-
lé vysekání starších portálů a ostění. Nyní při obnově domů 
i celých ulic - např. trasy tzv. Královské cesty /Celetná, 
Staroměstské a Malé náměstí, Karlova, Mostecká, Malostranské 
náměstí, Nerudova ulice/ se tyto pseudoslohové a secesní 
dřevěné /méně často kovové/ portály snímají a bud se z frag-
mentů nalezených pod nimi rekonstruuje původní fasáda, nebo 
se řeší nově s uzpůsobením duchu příslušného domovního prů-
čelí. Tím však někde zároveň dochází k podstatnému zmenšení 
plochy výkladů a "přírůstku" omítaných ploch fasád, což je 
patrné zejména v Celetné ulici /naopak v hustém rytmu dveří 
a výkladců v Karlově nebo Mostecké ulici tento dojem nemáme 
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a ulicím také neubylo na živosti, dané sledem obchodů a pro-
dejen. A tak zatímco na jedné straně se dociluje rehabilita-
ce starých slohových domovních průčelí, na druhé straně od-
chází výrazný prvek jedné z etap vývoje vzhledu pražských 
ulic. Přitom ráz některých těchto portálů vybízí k \Svaze, 
zda již i ony nezasluhují ochrany. Máme na mysli např. novo-
gotický nedávno sejmutý portál na domě Čp. 234/1 na vidlici 
ulic Jilské a Jalovcové. Jestliže na daném místě není takový 
dodatečný doplněk při celkovém řešení fasády i prostředí 
vhodný, nestálo by za to přenést jej jinam, na průčelí sty-
lově vyhovující? Je to ovšem složitější problém, nebo£ tyto 
výkladce a firmy se běžně odstraňují i z domů 19. a první 
Čtvrtiny 20. století, pro něž byly od počátku projektovány 
/jeden z nejpěknějších, doplněný reliefní plastikou Hygey od 
Quido Kociána, na čp. 1922/11 v Myslíkově ulici, byl uváděn 
na výstavě Praha 1860 - 1960 i v jejím katalogu/. V denním 
shonu je míjíme, většinou věnujeme pozornost obsahu výkladů 
a přehlédneme všechny ty vyřezávané maskarony, konzoly, ka-
ryatidy a herny, nebo novogotické architektonické motivy či 
secesní ornamentiku. Obchody se však chtějí modernizovat a 
v souvislosti s tím mizí i tyto řemeslnické a nejednou umě-
lecko- řemeslné doplňky a ulice začíná naplňovat uniformita: 
černostříbrné železné konstrukce výkladců i dveří, pro něž 
se - třebas na úkor osvětlení vnitřních prostor /nemluvíme-
-li o řešení fasády/ - zazdívají v některých případech půl-
kruhové horní záklenky dosavadních otvorů novorenezančního 
průčelí. 

A potom tu jsou ovšem i všechny ty obklady skleněnými 
deskami mezi výklady, skleněnými firmami spojujícími v sou-
vislé řadě sousední domy, obklady mramorem, travertinem, žu-
lou nebo různými kamennými destičkami, popřípadě mozaikou Či 
aluminiem. Přízemí domů nejednou přestává být chápáno jako 
součást průčelí a svým novým uspořádáním a materiály zcela 
odlišným od ostatní fasády se opticky odkrajuje - nanejvýš 
8 Ponecháním novorenezančního nebo novobarokního omítaného 
Portálu uprostřed obkládaných přilehlých ploch. 
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Pokud jde o fasády a detaily na nich, jejich změny sou-
visejí např. s výměnou oken, kdy se po zasunutí oken do Špa-
lety a jejich úpravě pro otvírání dovnitř rozšiřují šambrány 
na úkor původních proporcí, u mladších pseudoslohových fasád 
se stále setkáváme se snahou při opravách zjednodušovat, 
ulehčit si práci - hlavně vynecháním šambrán a různých de-
tailů, profilovaných rámců u štítů, pilířků balkonového zá-
bradlí apod. Příkladem změny a zároveň porušování fasád je 
vyrovnávání pásové nebo kvádrové rustiky do hladké plochy a 
využívání hlubokých "spár" v omítkových bosážích a rustikách 
pro vložení elektrických rozvodů a jejich zaomítnutí do lí-
ce. Změnou v působivosti fasády, např. secesní, kde se klade 
důraz na naturalisticky ostrou modelaci ornamentů, listů, 
maskaronů, apod., je její přestříkání afc koštětem nebo stro-
jem: detaily zhrubnou, zanesou se vrstvou omítky a korunu 
takové úpravě nasadí deštěm rozmytá nečistota, zachycující 
se přímo ideálně na drsném povrchu. 

Kapitolou samou pro sebe, zatím těžko řešitelnou, jsou 
vývody kamen, tzv, "vafek" do fasád. Kruhové a obdélníkové 
nebo čtvercové mřížky najdeme uprostřed kuželek v okenních 
parapetech stejně jako v secesních listech nebo novobarokní 
pískové štukové výplni a dokonce se s nimi někde setkáváme i 
ve figurálním reliefu. Zde se technická stránka a zlepšení 
bytových podmínek dostávají do rozporu se stránkou estetic-
kou a s architekturou průčelí jako celkem. Sladit obě hle-
diska není snadné, ale nelze popřít, že jde často o velmi 
rušivé zásahy stejně do jednotlivé fasády, jako do celku 
uličních front a tedy o jednu z těchto denních zdánlivě ne-
pozorovatelných změn. A samozřejmě změnou, jak pro hloubku a 
vzdušnost ulic a světlo v bytech, tak - vzhledově - pro ar-
chitekturu domovních průčelí jsou nástavby jednoho i dvou 
pater nad dosavadní hlavní římsu /známé a na domechtřeba na 
Novém Městě pražském doložitelné od začátku 20. století/, 
jimž za obět padnou různé, zejména nárožní štíty a nyní, při 
odlišných formátech nových oken, i rytmus os. Obdobou v ob-
novovaných starých historických domech jsou vestavby podkro-
ví, spojené se zřizováním nových vikýřů s okny do tohoto 
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K dílčím doplňkům prostředí patří také různé mříže, ji-
miž se zabezpečují dveře a hlavně okna v přízemích, ve zpra-
cování často tízce funkčním, bez spojení s výtvarným záměrem, 
v minulosti běžným. Nejinak je tomu u některých zábradlí i 
na místech pohledově velmi exponovaných. Tak na rampě z Po-
hořelce ke zbytku barokní Řířské brány, k hlavní bráně do 
areálu strahovského kláštera a k cestě na Petřín se po obno-
vě tarasní zdi místo dosavadního jakžtakž řešeného zábradlí 
železobetonového objevilo nové, sestavené ze "sloupků" 
z traverz průřezu I a tří vrstev protažených válcových tru-
bek, v zalomení kolem kandelábrů jen hrubě svařených. Srov-
náme- li chudě "technický" výsledek se zábradlím a mřížemi na 
nábřežích, kolem pomníků, na balkonech apod. minulých i na-
šeho století, vidíme, že to vše bylo dříve příležitostí pro 
výtvarné řešení, pro vznik umělecko-řemeslného výtvoru a te-
dy výrobku vypovídajícího o slohovém nebo stylovém cítění 
své doby, kdežto změny a doplňky tohoto druhu dnes nutno 
připsat k nevyužitým možnostem naší současnosti. 

Jinou takovou "nenápadnou" změnou je nedávná obnova zdi 
mezi Úvozem a níže položenou Seminářskou zahradou. Tato zed 
tvoří téměř celou jednu stranu ulice dvoz /je přes ni výhled 
na Strahov, Petřín, Malou Stranu a zčásti na Staré a Nové 
Město/ a na ní by se dalo jako na školním příkladě demonstro-
vat, jak vnější úprava "obyčejné" zdi může vhodně nebo méně 
vhodně ovlivnit ráz'prostředí. Celá zeči byla v roce 1972 
z obou stran obložena mříží z tenkých kovových prutů, přes 
ně omítnuta a navrch postříknuta tvrdou drsnou omítkou. Na 
její korunu, skloněnou do zahrad, místo dosavadních měkce 
působících, povětrnostními vlivy znepravidelněných kamenných 
desek, oživených ještě při jedné straně žlábkem, byly polo-
ženy desky nové, hladké, strojově řezané, připomínající 
dlaždice pro novodobý interiér nebo nádvoří, strohé, neres-
pektující nepravidelnosti zdi a proto místy více, místy méně 
přesahující. Jejich nepřizpůsobivost podmínkám, k nimž byly 
užity, je patrná zvlášfc při domě čp. 227/IV, kde zed dole 
končí a kde se zvedá nepravidelnou křivkou /desky místo ní 
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vytvořily zalomený obrys/ nad někdejším zazděným vstupem 
z ulice do zahrady. Podobně chladné technicky dopadla i zed 
na Kampě mezi někdejšími Sovovými mlýny a Liechtenštejnským 
palácem. 

Úbytek skutečně rukodílné práce a nápor "technické" a 
úzce užitkové složky na dříve převládající a dodnes přežíva-
jící složku výtvarnou /která nechyběla u žádného zároveň 
funkčního řešení/ je patrný na každém kroku. Nejinak je tomu 
při nahrazování dosavadních kamenných dlažeb ulic a chodníků 
asfaltem, nebo při výměně osvětlovacích těles veřejného 
osvětlení a leckde jinde. Pokud jde o dlažby, zejména cha-
rakteristická a bohatě, ve vícebarevném vzorci řešená mozai-
ková dláždění pražských chodníků, upozorňovala na jejich 
kvalitu, ale i postupné mizení již výstava Praha 1860 - 1960. 
Jednak podléhají věčnému rozkopávání chodníků /dojde-li po 
čase k předláždění, ne vždy se respektuje ornament /kdo by 
se ostatně zdržoval tříděním vykopaných různě barevných kos-
tek?/, jednak uniformnímu asfaltování, k němuž se před lety 
přikročilo se zdůvodněním, že asfaltová plocha se dá lépe 
čistit a splachovat /zatím z vlastní praxe víme, že na ní 
zůstává více nečistoty, zejména po dešti, kdy se voda nevpi-
je jako u kamenné dlažby se spárami a chodci si ještě dlouho 
odnášejí černidlo na punčochách a nohavicích/. 

Změny prodělala i svítidla: staré, v historickém pro-
středí dobře působící litinové lucerny byly nahrazeny před 
několika roky skleněnými tělesy obrysu paraboly s plechovou 
pokličkou a na kolínku ze zahnuté obyčejné trubky. Po nich 
následovala "zlepšená" varianta, dosud trvající např. na 
Starých zámeckých schodech i jinde, sice mnohem bližší sta-
rým lucernám, polygonální, vzhůru rozšířená, ale stále 
s přesahující kulatou stříškou a na zalomeném trubkovém vý-
vodu. Jiná osvětlovací tělesa, seskupená na kandelábrech, 
poměrně krátce existovala na Staroměstském náměstí a jako 
nepříliš zdařilá brzy zmizela. Ačkoli byla možnost ověřit si 
vhodnost a estetickou působivost starých i nových typů, osa-
zovaly se - s přiměřenými náklady - ne zvlášE vhodně řešené 
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nové a teprve po letech se zanechalo experimentů a do ulic a 
náměstí historických částí Prahy se vracejí staré vyzkoušené 
typy kandelábrů i ramínkových luceren. Jen snad by nemělo 
dojít k novému extrému, tj., aby kvůli jednotnosti nezanikly 
dnes již historické tvary lamp a aby i po této stránce zů-
stala zachována - pokud to tak lze říci - vývojová řada 
pražského pouličního osvětlení. 

Ke změnám samozřejmě patří i zánik celé řady dalších 
součástí vybavení Prahy. Zmizely secesní kandelábry z nástu-
pišť Hlavního nádraží, válcové plakátovací sloupy, polodře-
věné "pavilóny" veřejných záchodů s ozdobnými stříškami, za-
nikl snad svého druhu poslední domeček na konečné elektriky 
na Čechově náměstí ve Vršovicích, dřevěný s vyšší střední 
částí, kterou osvětlovaly velké prosklené otvory vrcholící 
tudorským obloukem, místo malebných krámků se slunečníky se 
na úkor působivosti fronty domů s podloubím v Havelské ulici 
objevila řada nezajímavých typových prodejních stánků, dou-
fejme, že alespoň pro Národní technické muzeum byly zachová-
ny ukázky všech typů starých litinových sloupků a ozdobných 
tabulek označujících stanice elektrik a městských autobusů, 
téměř vzácností je, vidět v parku lavičku s litinovými část-
mi ve tvaru vlnícího dráčka či hada, podobně je tomu s liti-
novými odrazníky s dračí hlavou u vrat průjezdů, mizejí li-
tinové stojany /pumpy/ z ulic /ač dobře posloužily, byl-li 
v okolí některý dům dočasně bez vody/ - a tak bychom mohli 
ve výčtu změn, které nepozorujeme /skutečně ne ?/, pokračo-
vat málem do nekonečna. Změny nespočívají samozřejmě jen ve 
ztrátách, ale i v souvislosti s "přírůstky". Přibývá semafo-
rů /jen na dolním Malostranském náměstí od Karmelitské k ús-
tí ulic TomáŠské a Letenské se všemi přechody pro chodce 
jsou osmerý nové semafory/, svítících značek, plůtků a trub-
kových zábradlí, přetínajících /někdy i s připevněnými zvl-
něnými deskami laminátu, které mají chránit chodce před po-
stříkáním blátem/ pohledově průčelí domů, podloubí, portály 
a prakticky znemožňujících jejich fotografování. Podobně po-
četné neony a svítící reklamy, vysazované do ulic, mění je-
jich ráz a někde při průhledu zakrývají podstatné části fa-
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sád /řada hmotných těles - reklam na jediném průčelí v Jind-
řišské ulici mezi Panskou a Nekázankou se např. chodci pro-
tíná bezprostředně přes zvonici svatojindřišského kostela/. 

Je samozřejmé, že změny v Praze - a nejen v ní - byly, 
jsou a budou, že život se nemůže zastavit. V předcházejících 
odstavcích nešlo také jenom o kritiku, ale do značné míry o 
charakteristiku změn a konstatování. Naproti tomu ze samot-
ného, zdaleka ne úplného výčtu lze vyjít při zvažování, kte-
ré z těchto změn jsou nezbytné a u těch nezbytných si říci, 
zda je možná nebo jediná forma, či zda by se dalo najít ře-
šení výhodnější pro historické prostředí Prahy, i pro jed-
notlivé památky, zda by se mohla ta či ona drobnost nebo do-
plněk uchovat v daném prostředí. Jistěže v sídlištích a mo-
derních čtvrtích Prahy nebudeme požadovat třeba staré kande-
lábry, sloupky na stanicích elektrik apod. a spíše uvítáme 
více individuální tvorby uprostřed té neosobní prefebrikace. 
Naopak ve starých částech města zastanou tyto starší doplňky 
funkci různých moderních vymožeností a - v příznivém smyslu 
slova - zabrání jejich pronikání tam, kde si celé prostředí 
říká o to, aby bylo co nejméně narušováno. 

Jde tedy o toř co by při dobré vůli a pochopení nemělo 
být nepřekonatelnou obtíží, aby se do historických částí 
města nezaváděla uniformita sériové výroby, aby se co nejví-
ce přálo rukodílné práci, aby se citlivě zvažovalo, co je 
pro dané místo vhodnější, např. zda nákladnější oprava, ale 
tím i zachování originálu, nebo jeho výměna za méně vhodný, 
méně trvanlivý a tím jen relativně levnější nový výtvor či 
výrobek. Jak málo může napodobenina nebo novotvar zastoupit 
ztracený, zaniklý starý originál, vidíme ostatně v cizích 
městech, obnovovaných v historické podobě po druhé světové 
válce. 

Je to také otázka pečlivé práce, znalosti řemesla, vol-
by a dosažitelnosti vhodných materiálů a zároveň ovšem ne-
podceňování všeho starého - experiment s novými tělesy ve-
řejného osvětlení je příkladem za ostatní. A v neposlední 
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řadě je to otázka zájmu veřejnosti i úředních míst, jejichž 
vzájemnou spoluprací nabudou všechna legislativní opatření 
teprve skutečné účinnosti. 

Proto také jsme změnám v Praze věnovali tento příspě-
vek, abychom je nepřehlíželi, abychom vážili, které a do ja-
ké míry jsou nutné, abychom vůči nim jako vůči něčemu "zcela 
přirozenému" nezlhostejněli. Jednoho dne by totiž "malé", 
"nepatrné", "pochopitelné" změny pohltily nebo překryly vět-
ginu původního a to už by nebyla ta Praha, o jejíž uchování 
nám jde. 

* • * 

Josef Bušek 

NOVOSTAVBA V HISTORICKÉM PROSTŘEDÍ 

Neúspěch některých památkových rekonstrukcí v realizaci 
už v projektové přípravě bývá způsoben někdy, vedle ideového 
záměru využití, vadnou nebo neujasněnou základní koncepcí. 

Hájíme stále poslední nebo předposlední obraz historic-
kého jádra města, v němž žijeme, jako ucelené patrimonium 
budov různých stáří s dokončeným stavebním vývojem. Přitom 
si neuvědomujeme, že některé z těchto stavebních památek by-
ly v době svého vzniku vlastně zásahem rušivým. Tak např. 
gotické katedrály nastolily v drobném urbanistickém měřítku 
románských měst novou hierarchii. I dnes jsme stále zasaho-
váni ve svém prostředí - v oblasti prostorových vztahů k in-
teriéru tohoto prostředí - prostředky doby, v níž žijeme. 
Děje se to v měřítku urbanistickém, ale také - a to častěji 
~ v měřítku elementů, z nichž se urbanistický soubor skládá. 
Stará Praha je barokní město na půdorysu románsko-gotickém. 
Přes nahražení sešlých prvků, tj. jednotlivých domů, zůstala 
celková struktura většinou zachována. Gotická osnova ulic a 
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náměstí Nového Města pražského se dochovala i v novodobé zá-
stavbě. Přitom každé historické období stavělo svoji archi-
tekturu na zděděné osnově a mezi stavbami odlišné koncepce. 
Pro architekty památkového založení platí tedy nesporně, že 
kontinuita mezi minulosti a současnosti trvá. Na tomto axió-
matu je založeno památkové pojetí novostavby v historickém 
prostředí. 

Jsou ovšem i stoupenci opačné krajnosti, kteří se ne-
chtějí vázat historickým uvědoměním a popírají názor o nut-
nosti přizpůsobení novostavby danému prostředí, to jest té 
soustavě vztahů a faktorů, ji nenahraditelně obklopujících. 
Vyžadují pro moderní architekturu úplnou volnost pod heslem 
"nejlepší integrace nového do starého je nesnažit se integ-
rovat vůbec". 

Myšlenky jsou to dráždivě smélé, ale jejich realizace 
předpokládají architekty geniální. Jim tedy toto pojednání 
určeno není. 

Jak máme postupovat při řešení novostaveb v historickém 
prostředí, zejména při utváření jejich forem, na něž je toto 
prostředí zvláště citlivé. 

Soudobí památkáři dávají na to zdánlivě jednoduchý re-
cept: novodobou architekturu ano, ale musí být vynikající 
úrovně s respektem k panoramatu i dochovanému městskému in-
teriéru, výslovně nic archaizujícího eklektického, co by 
znamenalo krok zpět, žádnou sorelu, pastiš ani faksimile. 

Je to názor pokrokový a oprávněný, nebot jestliže je 
historické centrum konglomerátem architektur všech slohových 
epoch, má i naše doba právo své zastoupení v tomto souboru. 

Před rozborem této památkové devizy a před formulováním 
odvozených zásad je třeba se zmínit krátce o podmínkách pro-
středí, které novostavbu budou ovlivňovat, o složitosti 
městského interiéru a jeho vývoji. 

Městský interiér, ono společenské, obytné a provozní 
prostředí, vznikl přirozeným růstem nebo výtvarným záměrem 
na schématu uličních osnov. Tyto osnovy, které jsou u zalo-
žených měst geometricky pravidelné* u živelně rostlých pak 
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půdorysně nepravidelné, tvoří u významných prostorů hodnoty 
urbanistické a jsou proto v zásadě neměnné. Staré uliční čá-
ry v celých blocích jsou zde povšechně závazné pro novou zá-
stavbu, obdobně i terén plochého či plastického reliéfu. 

Středověká skladba budov i menších seskupení tvořila 
pak podnož a kulisu hlavních architektonických dominant 
s hodnotami panoramatickými. Z různých slohových epoch pro-
jevuje se gotický interiér asymetričností a vertikalitou, 
renezance otevřeností a souměrností, barok tvarovou bohatos-
tí. 

Původní městský interiér se však v našich městech vcel-
ku většinou neuchoval. Na gotickém parteru narostly nejprve 
renezanční, později barokní útvary. Vedle narušování histo-
rických bloků některými nepietními přestavbami v 19. a 20. 
století, vklínily se do nich i novodobé novostavby podle 
slohového názoru své doby. 

Je třeba připomenout, Že barok /i rokoko/ byl poslední 
skutečně živý sloh. Vyvinul se spontánně z potřeb doby a ži-
vota lidí z pohnutek hmotných i ideových. 

Následující klasicismus nevzešel ze změněných podmínek 
společnosti, nýbrž byl uměle uveden vědeckou cestou - ško-
lou, která usměrnila kolektivní vkus své doby novou intelek-
tuální estetickou módou ve víře, že lze vzkřísit mrtvé ideá-
ly antické krásy. 

Vlivem romantismu došlo pak k napodobování slohů stře-
dověkých. Rozvíjením estetiky historicismu vznikly tak stav-
by vývojově druhořadé - eklektické, které se až do nedávné 
doby podceňovaly. Výjimečně se ovšem hodnotily monumentální 
budovy novorenezanční /Národní divadlo, Rudolfinum, Národní 
muzeum a řada jiných/. 

Průmyslový rozvoj způsobil největší změny. V zájmu do-
pravy se usekávala nároží domů, srovnávaly se stavební čáry. 
Liberalismus asanoval bezohledně pod heslem "ozdravění" celé 
historické bloky, připustil převýšené novostavby bank a ba-
zarů bez snahy o šetření dochovaného prostředí. 
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S odklonem od historicismu se postupně prosadily v nové 
zástavbě moderní styly: secese, kubismus, funkcionalismus, 
dekorativismus, konstruktivismus, purismus, socialistický 
realismus. 

Vždy se přitom formulovaly nové výtvarné zásady, nové 
estetické ideologie. 

Po stručném přehledu vývoje novostaveb v historickém 
městě vračme se k vlastnímu tématu současné novostavby 
v historickém prostředí. 

Jaká jsou kritéria hodnotné novodobé architektury, 
v čem záleží její respekt k dochovaným hodnotám prostředí? 
Jak docílit tu "novodobou architekturu vynikající Úrovně 
v interpretaci výslovných konstant?" 

Rekapitulujme hlavní zásady pro novostavbu v parnátkovém 
prostředí: 

- architektura výrazu novodobého, 
- s respektem k panoramatu i památkovému obklopení, 
- nic historizujícího, ek1ektického. 
Nový objekt nesmí v Žádném ohledu utiskovat, potlačo-

vat, "přebíjet" architektonický ráz dochovaného prostředí, 
má však zároveň důstojně reprezentovat pokrokové stavitelská 
tradice dneška. 

Poněvadž je zásadně nutné považovat - až na ojedinělé 
výjimky - interiér historického města za výtvarně dotvořený 
celek, nemá se ani v celkové koncepci ani v charakteristic-
kých rysech již korigovat nějakým příliš osobitým novým umě-
leckým zásahem. Jinak by docházelo k opakování chyby období 
liberalismu. V souvislosti s požadavkem určité nenápadnosti 
novostavby vůči starému prostředí je třeba si uvědomit 
správný dosah pojmu "vynikající moderní architektura". 

Této rámcové zásadě se dá vyhověti: 
- dodržením měřítka staré okolní zástavby, a to jak 
v obrysových hmotách, tak v podrobnostech, zejména 
v proporcích oken a dveří, v poměrech ploch otvorů 
k plochám plným, 



- V přizpůsobené barevnosti /nikoli nutně ve stejné 
barvě/, 

- v příbuzné strukturálnosti průčeli. 
Nedojde-li k narušení celkové harmonie staré kompozice 

a ucelenosti prostředí, je to již úspěch řešení. 
Potíž bude ještě s hmotným soudobým vyjádřením, rozli-

šením podstatného od přechodně módního. Zdá se, že v běhu 
světového vývoje architektury se ukazuje zevšednění a únava 
z oblíbeného motivu závěsových sten, skleněných ploch děle-
ných rastrera z úloxovanéhc hliniku a za se uplatní spíáe 
plasticKé řorniovanx průčelí, Které čude rázu nasicn mest le-
pe svědčit. 

Volba novodobých materiálů rr.us£ bvt velmi opatrná. Ke-
ramický, alazovanv nebo skleněný obklad průčelí, ještě více 
aluminium, vjscbí nedostatkem patiny urvale rušivě. Výhoda 
snadnější čistitelnosfci jde na účet přizpůsobivosti okolí. 
Zato barevnost průčelí nejen že není na závadur ale naopak -
při předpokládané syté barevnosti historických objektů -
- přispívá k ladnému začlenění novostavby. 

Jak však docílit hodnotné zevní architektury na běžných 
obytných domech, když výrazové prostředky jsou zde omezeny 
na typová okna a dveře, na omítku s netrvalou fasádní bar-
vou, většinou bez možnosti nákladnějšího vybavení zevních 
povrchů, je dilema našeho stavebnictví. Ze pro novou zástav-
bu v historickém prostředí, většinou v mezerách bloků s kři-
vými uličními čarami, s nepravidelnými stavebními parcelami 
po demolicích se nehodí typizované objekty v celku, je vše-
obecně známé. Z ekonoitiických důvodů lze užít dispozičních a 
konstruktivních prvků typových, připustí-li to staveniště. 

Při průmyslové výstavbě obstojí skelet s vnitřní pane-
lovou náplní v patrech. Nelze však souhlasit s panelovou 
skladbou stěnovou zevní, která nemá vhodné měřítko, ani 
vhodný výtvarný výraz se nedá vcelku přizpůsobit rozměrům 
nepravidelných stavenišfc. 
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Ani u staveb náročnějších, monumentálních není však 
nutné přejímat vše nové - kosmopolitní, co se do našich po-
měrů nehodí, ale vybírat si to účelné, vnitřně pravdivější, 
poněvadž vůdčí snahou architekta by mělo být dát každé věci 
vzhled odpovídající užívání. 

Umělecká ekonomie - princip skutečné klasiky - nezname-
ná snížení výtvarných hodnot, nýbrž hlubší chápání zákonů 
stavby v duchu hospodárnosti a technického pokroku. Pozoro-
váním hotových staveb z přítomné a nedávné doby lze zpřísnit 
výběr uměleckých prostředků a stavebních materiálů, pozoro-
váním je možno rozlišit pravdivé od falešného, nesnažit se 
klamat zdáním, ale dávat materiálům strukturu a tvary, které 
jim vyhovují. 

Architektura je vždy spjata s problémy konstrukce, kte-
rá sice sama o sobě ničím uměleckým není, pokud vyhovuje jen 
účelu překonávání obtíží hmoty, která však ke kráse archi-
tektury přispívá uměleckostí způsobu, tj. výtvarně zvládnu-
tými formami, jakým se nosného účelu dosahuje. Tyto formy 
nemusí být vždy formami nejpřirozenějšími, ale budou v mo-
derním stavitelství spíše prosté a vždycky musí vyjadřovat 
soulad mezi účelem a zdáním. 

Na otázku, zda je "architektura uměním", dospějeme jed-
noznačně ke kladnému závěru. Podléhá však hodnocení umělec-
kému, tj. z hlediska krásy. Krásno je však relativní. Není 
absolutní normy, podle níž by bylo možno určit, co je krásné 
a co není. Jsou jen proměnlivé estetické názory. Každá doba, 
každá země má svoji estetiku, ale jenom jako vědeckou nauku 
o krásnu. Nemá a nemůže být tudíž estetika směrnicí pro tvůr-
čí invenci. Architekt nemá tvořit proto, aby stavěl este-
ticky, totiž aby se přizpůsoboval zákonům estetiky, platné 
tou dobou, nýbrž má tvořit z tvůrčí schopnosti, z umělecké 
invence. 

Z posledních šedesáti let vývoje moderní architektury u 
nás máme dosti příkladů, kdy architekti - i uznávaní a vě-
hlasní - přizpůsobovali s lehkou myslí svoji tvorbu i inven-
ci a umělecké přesvědčení proměnlivým oficiálním estetickým 
ideologiím. 
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Akceptovali ochotně a pohotově protichůdné tendence. 
Přesto, že to s průkopnictvím moderní architektury mělo čas-
to málo společného, vznikala od epigonů zdařilá architekto-
nická díla dle toho, jak autor individuálním vkusem apliko-
val v realizaci teoretické zásady nové estetiky. 

Tak tomu bude asi i nadále a vkus projektanta prosadí 
třeba i díla vývojově druhořadá. Dobrý vkus se pozná jako 
se pravda nevnucuje, nýbrž přesvědčuje. U architektury nové 
jako staré, záleží vkus v zachování zásad velice prostých, 
nikoliv v dávání přednosti módním formám. 

Nikdo se nenarodí jako člověk vytříbeného vkusu. Vkus 
je jen otisk, který zanechá po sobě dobře řízená umělecká 
výchova, odlesk prostředí, v němž člověk žije, výsledek tr-
pělivé námahy o proniknutí k podstatám věci. 

Vkus má charakter subjektivní, předmětná kritéria novo-
staveb v historickém prostředí jsou rázu objektivního, Vedle 
řeSení pláště novostavby mají na celkový účin exteriéru vliv 
ještě jiné komponenty. 0 závaznosti zachování starých ulič-
ních osnov byla již zmínka. 

Menší korekce souvislé staré uliční čáry lze připustit 
v méně významných částech města, ale tak, aby smysl ulice 
zůstal zachován. Drobné korekce nepravidelných zálomů hranic 
parcel do ulice jsou většinou účinné a žádoucí. 

Chebské podhradí mělo charakteristické půdorysné i ver-
tikální zazubené řazení v uličních čarách a obrysech střech. 
V panoramatu města se tato bizarní nepravidelnost projevova-
la jistě malebně a plasticky v úskocích líců do ulic a výš-
kově ve střechách. Po zbourání celých bloků, kdy dochází 
k nové souvislé zástavbě, projevil se při projednávání našich 
projektů obytných domů v podhradí oficiální názor, že tato 
vodorovná i svislá nepravidelnost starého zastavění by měla 
být obnovena u nové zástavby. Naopak se hovořilo proti lo-
gickému srovnání staré uliční čáry korekcí úskoků v šíři jed-
notlivých parcel. Menší korekce nároží v zájmu komunikačním 
se označily za zcela cizí chebskému půdorysu. 
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Jestliže by tyto památkové záměry měly být dodrženy, 
pak by to byl zvláštní případ obnovy zaniklé nevýhodné - byt 
i charakteristické - nepravidelnosti uličního schématu pro 
řadové zastavění novodobými domy, od jejichž zevního výrazu 
se současně vyžaduje abstrahování od všech romantických his-
toricismů, jako jsou štíhlé vikýře, úzká okna a drobné člán-
kování, podobná dochovaným na chebských stavbách. 

Stejným právem lze však i onen prvý požadavek označit 
za romantismus, nebot co se přirozeně a postupně vytvořilo 
v rostlém městě, nebylo by dialekticky správné dnes mecha-
nicky reprodukovat při novodobé, souvisle plánované zástav-
bě. Od ní musíme žádat spíše ekonomickou a provozní účel-
nost, než bizarní malebnost, docílenou po okopírování původ-
ního nahodilého půdorysného řazení. 

Ještě větším omylem by bylo vytváření nových umělých 
porušení plynulé uliční čáry tam, kde to nikdy nebylo. Tako-
vý případ se vyskytl u jednoho - jinak hodnotného soutěžního 
návrhu - na novostavbu tzv. pomocné budovy Národního divadla 
na místě bývalých Kaurových domů na Národní třídě. V tomto 
projektu předstupuje novostavba na svém východním konci 
předsazeným rizalitem /s podchodem/ z líce voršilského kláš-
tera do chodníku Národní třídy. Staré zdánlivě obdobné p r i P Ti -
dy na Národní třídě /bývalý Schirdingovský palác a dům 
"Metro*1/ neměly zde sloužit za vzor novostavbě. Novostavby 
monumentálních nebo jiných architektonicky náročnějších ob-
jektů v historickém jádře přinášejí s sebou někdy náročnější 
problém nové dominenty. Vidíme to na případu renovace špor-
kova paláce přístavbou bývalé Anglobanky v Hybernské ulici. 
Projekt zde vyřešil vcelku zdařile a vkusně program dvorní 
přístavby vzhledem k pohledům z Hybernské ulice, avšak v pa-
noramatických pohledech se negativně projevila neladná kon-
figura střechy s vysokými štítovými zdmi dvorní přístavby, 
jak je to patrno již z Náměstí Republiky. 

Ve výkladu o otázkách vnější architektury novostaveb 
v historickém prostředí zbývá se ješte zmínit o řešení dis-
pozičním. I pro ně platí "genius loci". Půdorys je základ 
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kompozice prostorové a musí být proto stejně na výši moderní 
doby jako architektura. K danému pozemku a jeho zastavitel-
nosti vzhledem k prostředí je nutno vhodně volit náplň, sta-
novit úměrný lokalitní program pro optimální novodobé vyře-
šení dispoziční, které je nezbytnou podmínkou úspěchu celko-
vého řešení. Na něm nás v historickém prostředí ovšem hlavně 
zajímá vnější architektura. 

Jaroslav Kubec 

VLTAVA - VODNÍ MAGISTRÁLA V SRDCI PRAHY 

Na téma vzájemného vztahu mezi Prahou a řekou Vltavou 
by bylo možno napsat celou knihu. Funkce Vltavy v organismu 
města je opravdu mnohostranná; její posouzení přísluší nejen 
urbanistům, historikům, technikům či jiným odborníkům, ale i 
umělcům, schopným vyjádřit i to, co se vymyká příliš racio-
nální řeči praktických profesí. Tato sta£ si však neklade za 
cíl zhodnocení významu Vltavy v celé šíři a nemá na výčtu 
faktů dokazovat, čím Vltava pro Prahu je. Soustřeďuje se 
spíše na to, čím by ještě mohla být, tj. na jednu z možností 
prakticky nevyužitých. Tato možnost spočívá ve využití Vlta-
vy jako dopravní cesty. 

Po technické stránce je Vltava pro vodní dopravu poměr-
ně rozsáhle upravena, a to jak po proudu do Prahy, tak v sa-
motné městské trati od Podbaby po Modřany. Dobře splavný je 
i úsek od Zbraslavi, resp. Vraného do Slap. Splavnění bylo 
uskutečněno za cenu nemalých nákladů a vyžádalo si i značné 
technické dovednosti, zejména při řešení průtahu vodní cesty 
historickým centrem města, kde bylo třeba zajistit plavební 
dráhu pro velká plavidla bez narušení panoramatu Hradčan a 
při zachování starých, historicky cenných jezů. Vybudované 
plavební objekty na Vltavě jsou ještě dnes technicky na výši 
• i když některé z nich vyžadují určitou modernizaci /např. 
hradlové jezy pod Prahou/. 
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Hlavním problémem vltavské vodní cesty není však její 
technická úroveň, nýbrž její dopravní využití, které je za-
tím mizivé. Do pražských přístavů bylo dovezeno /nebo z nich 
vyvezeno/ např. v roce 1972 asi 1,2 mil. t zboží. To je ve 
srovnání s jinými městskými aglomeracemi podobné velikosti 
opravdu málo. V souvislosti s tím je též nízké i dopravní 
zatížení Vltavy. V úseku pod Prahou přesahuje toto zatížení 
jen málo - 1 mil. t/rok, ve vnitřní Praze se pohybuje okolo 
0,25 mil. t/rok a nad Prahou není Vltava pro nákladní dopra-
vu vůbec využita /hlavně proto, že krátký nedokončený úsek 
Modřany - Zbraslav je pro nákladní plavidla téměř neprůjezd-
ný/. Řeka Neckar v NSR, která je přítokem Rýna a svým cha-
rakterem se velmi podobá Vltavě, vykazuje na dolním toku za-
tížení téměř 14 mil. t/rok a v průtahu Stutťgart, téměř na 
konci své splavné trati, ještě asi 5 mil. t/rok. Podobně je 
intenzívně využit i Mohan, Mosela a jiné s Vltavou srovna-
telné toky v rýnské oblasti. I některé staré průplavy ve 
Francii, splavné jen pro malá plavidla o nosnosti 300 t, 
jsou zatíženy několikanásobně více než Vltava, která je pří-
stupná pro lodi s tonáží 1000 t. 

Kapacitní propočty ukazují, že po řece Vltavě by bylo 
možno do Prahy za předpokladu alespoň částečné modernizace 
jezů /jež by umožnila podstatné zkrácení plavební přestávky/ 
a odstranění modřanské mělčiny, přisunout asi 15 mil. t zbo-
ží ročně. Z toho připadají asi 2/3 na směr od severu a 1/3 
na směr od jihu /tj. po proudu/. Stejné množství by bylo 
možno po řece z Prahy odvézt. Maximální využití této obrov-
ské volné kapacity je žádoucí nejen z hospodářských důvodů 
/tj. kvůli sníženídopravních nákladů a kapacitnímu odlehčení 
pozemních dopravních cest/, ale i z hlediska zmírnění nega-
tivních vlivů dopravy na životní prostředí. Tyto vlivy se 
projevují zejména: 

- exhalacemi, 
- hlučností a otřesy, 
- snížením kvality samotných dopravních služeb. 
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Jak výrazně mohou být uvedené negativní vlivy potlačeny 
přesunem substrátů např. ze silniční dopravy /která je v da-
ném případě nejpravděpodobnější alternativou/ na plavbu, vy-
plývá z těchto charakteristických srovnávacích ddajů: 

při přepravě nákladním automobilem je zapotřebí, aby 
poměr mezi výkonem motoru a užitečným nákladem dosahoval 
hodnoty okolo 15 k/t. U moderního tlačného soulodí na Vltavě 
postačí však přibližně jen hodnota 0,3 k/t. Autodoprava tedy 
vyžaduje 50x většího měrného výkonu. Přibližně v témže pomě-
ru jsou i vzniklé exhalace a způsobená hlučnost /pokud lze u 
vodní dopravy o hlučnosti vůbec mluvit/. Otřesy, kterými 
autodoprava ovlivňuje městskou zástavbu, u vodní dopravy vů-
bec neexistují. Stejně tak nevyvozují plavidla negativní 
vlivy zdržováním ostatních dopravních prostředků /hromadné i 
individuální osobní dopravy atd./, vyvoláváním dopravních 
kongescí a zvyšováním dopravní nehodovosti. Zvyšování pla-
vebního provozu na řece nevede ani k jiným specifickým nega-
tivním vlivům. Zejména je třeba odmítnout tvrzení o znečiš-
ťování vody olejem a naftou z plavidel jako zcela neopod-
statněné. U nových vnitrozemských lodí se striktně požaduje, 
aby k úniku paliva či mazadel nemohlo dojít: pokud jde o 
drenážní vodu ze strojovny, která bývá olejem skutečně zne-
čištěna, nesmí být čerpána přímo do řeky, nýbrž do sběrných 
nádrží /afc již na břehu, nebo na zvláštních plavidlech/. Po 
soustředění je pak podrobena - stejně jako každá odpadní vo-
da podobného charakteru - důkladnému vyčistění. Plavba tedy 
prakticky vůbec nezhoršuje kvalitu vody ve splavných tocích. 
V některých případech ji může dokonce zlepšit, nebot čeřením 

* 
Schneider J.: Gewasserschutz, Binnenschiffahrt and Wasserkraft-
nutzung. Wasser- und Energievirtschaft, 1962, č. 11 



hladiny přispívá ke zlepšení kyslíkové bilance toku.* Koneč-
ně nelze nikterak dávat do protikladu ani požadavky na za-
chování rázovitého vzhledu historicky cenných objektů na 
březích Vltavy s provozem moderních dopravních prostředků, 
tj. nákladních lodí. Bylo by možno uvést řadu starobylých 
měst, jimiž prochází napříč frekventovaná vodní cesta. Ob-
louky starého kamenného mostu ve Wurzburgu proplouvá ročně 
asi 20x více plavidel, než pod Karlovým mostem v Praze. Pro-
voz na Neckaru v centru historického Heidelbergu /kde je 
shodou okolností rovněž starý kamenný most/ je dokonce 50x 
větší, než ve vnitřní Praze. Podobně panuje živý plavební 
provoz i na Seině v Paříži v bezprostřední blízkosti kated-
rály Notre Dame, pod moskevským Kremlem atd. A přece by sot-
va někoho napadlo, že je v těchto případech symbióza histo-
rického města a živé vody něco nepřirozeného. Nepřirozené je 
naopak nedostatečné využívání Vltavy, které je v Praze na 
škodu nejen z uvedených věcných důvodů, ale konec konců i 
proto, že pohled na řeku, která plavbě odedávna sloužila a 
dnes je téměř opuštěna a zbavena svého přirozeného života, 
je stejně tristní, jako by byl pohled na uličky Malé Strany 
či Starého Města, kdyby byly degradovány na pouhé neobydlené 
muzeum. 

Na otázku o účelnosti maximálního zvýšení využití Vlta-
vy je tedy možno odpovědět kladně. Aby se tohoto zvýšení 
mohlo dosáhnout, je třeba pro ně nalézt konkrétní náplň: ne 
každá přeprava může být totiž na vodní cestu vhodně přesunu-
ta. V podstatě je třeba věnovat pozornost zejména těm pře-
pravním relacím, které: 

- sledují trasu 1absko-v1tavské vodní cesty pokud možno 
v celé své délce, takže se dají převést na plavbu bez 
toho, že by bylo nutno počítat s používáním delší 
předchozí či následné dopravy,** 

- týkají se substrátů, jejichž přesuny mají ve speci-
fických podmínkách městských aglomerací značný rozsah, 

Binnenschiffe konnten Sauerstoffgehalt des Wassers erhohen. Zeit-
schrift fiir Binnenschiffahrt und Wasserstrassen, 1972, č. 8 
Není možno popírat, že vzhledem k řídké plavební síti v naší re-
publice tato podmínka mnoha přeprav z vodní cesty vylučuje. 
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- křižují celé město, nobo tangují jeho centrální část 
/zejména pokud jsou zajištovány autodopravou/. 

Z těchto hledisek zaslouží pozornosti tyto druhy zboží* 

a/ Stavebniny, zejména písky, štěrkopísky, drté atd. 
překlad těchto substrátů je dnes v pražských přístavech a 
překladištích nojdůležitější položkou, jejich objem by se 
však mohl ještc podstatně zvýšit a jejich sortiment by bylo 
možno rozšířit i na stavební dílce, panely, zdicí materiály, 
stavební dřiví, cement atd. Průběh toku Vltavy v Praze umož-
ňuje provést dislokaci překladu takovým způsobem, aby pře-
pravní vzdálenosti následné autodopravy k jednotlivým stave-
ništím byly zkráceny na minimum. Řada výroben stavebních 
hmot /centrální betonárny, pane lámy/ může být dokonce záso-
bována po vodé přímo; je proto žádoucí, aby se k této okol-
nosti přihlíželo i při rozhodování o lokalizaci dalších zá-
vodů tohoto druhu. Další rozvoj přeprav stavebnin vyžaduje 
mj. Výstavbu jezu a plavební komory u Modřan. Bez tohoto 
chybějícího článku říční kaskády nelze zpřístupnit vhodné 
lokality vykládky stavebnin pro výstavbu tzv. "Jihozápadního 
města" a "RSÚ Poberouní" a umožnit přísun stavebnin do Prahy 
i od jihu /lom ve Zbraslavi/. Další podmínkou zvýšení objemu 
po vodě přepravovaných stavebnin je provedení účelné rajoni-
zace těžeben a výroben, zásobujících Prahu. Není totiž mož-
né, aby se např. štěrkopísek z lokalit, ležících při vodní 
cestě, přepravoval ke spotřebitelům, ležícím mimo plavební 
sít a současně byla Praha zásobena z jiných těžeben postrá-
dajících napojení na vodní dopravu. 

b/ Paliva. Vodní doprava je v současné době zapojena do 
přísunu uhlí do hlavního města. Tento přísun má však klesa-
jící tendenci. Na druhé straně není zatím dostatečně pamato-
váno na uplatnění plavby při zásobení hlavního města, hlavni 
topnými oleji z budované rafinerie v Kralupech, jejíž stave-
niště leží v bezprostřední blízkosti Vltavy. U tohoto závodu 
se totiž v prvé fázi výstavby zatím nepočítá se zřízením na-
kládací lodní polohy. Důvodem pro toto rozhodnutí byla sku-
tečnost, že zastaralé jezy pod Prahou by narušily pravidel-
nost přepravy těchto substrátů /nutnost sklápění jezů v zimě/. 
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Potřebná modernizace těchto jezů sice již probíhá, avšak je-
jí tempo je příliš pomalé. Paradoxem je, že příčinou průtahů 
je právě malý tlak na provozovatele vodní cesty z hlediska 
potřeby zabezpečení přeprav v zimním období. 

c/ Anorganický odpad. Výstavba a přestavba města produ-
kuje velká kvanta odpadu /zeminy z výkopových prací, rubani-
na z metra, materiál z bouraček a asanací/. Tyto odpady jsou 
odváženy za hranice Prahy do vhodných deponií prakticky vý-
lučně automobily, a to Často za cenu značného zatížení komu-
nikací; nejsou neobvyklé ani kalamitní situace způsobené tím, 
že za deštivého počasí nelze zamezit neúnosnému znečištění 
ulic auty vracejícími se ze skládek. Využití vodní dopravy 
by přineslo v tomto případě nesporné výhody, neboč Vltava 
umožňuje nakládku lodí prakticky všude, tj. v nejbližší mož-
né vzdálenosti od stavenišť, často by bylo možno nakládat 
čluny i přímo, tj. vyloučením automobilové dopravy při pří-
sunu výkopových a jiných materiálů, např. z těžebních šachet 
metra u Rudolfina, na Klárově a při budoucích pracovištích 
na dalších trasách metra v úsecích Florenc-Palmovka, Florenc 
-Bubenské nábřeží-Pele-Tyrolka, Karlovo náměstí-Smíchov, Kar-
lovo náměstí-Modřany atd. K tomu by bylo zapotřebí, aby byly 
příslušné těžební šachty vhodně umístěny a napojeny na břeh 
krátkými provizorními pásy. Při přísunu odpadů k Vltavě auty 
lze využít k nakládce jednoduchých přenosných ocelových na-
kládacích ramp, vyvinutých Výzkumným ústavem pro stavbu lo-
d £ / 

Vodní doprava by mohla při provádění přeprav tohoto 
druhu poskytnout i některé specifické výhody. Protože je 
pódstatně levnější než autodoprava, umožní rentabilní odsun 
uvedených materiálů i na značné vzdálenosti, např. na Měl-
nicko, kde byly značné rozsahy zemědělské půdy devastovány 
těžbou štěrku. Zavážením zatopených štěrkoven odpadem a re-
kultivováním povrchu skládek by bylo možno tyto plochy vrá-
tit zemědělskému využití. Pokud by do přepravy stavebního 

Drtilek L.: Motorová záhozová locl. Lodní stavitelství, 1973, 
č. 15 
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odpadu směrem po proudu bylo možno zapojit vracející s e pla-
vidla, nasazená v přísunu stavebnin do Prahy /což je při 
vhodné organizaci provozu jistě reálné/, docílilo by se mi-
pořádně nízkých přepravních nákladů. Pak by nebyl vyloučen 
výhodný transport stavebního odpadu i na vzdálenosti 70 - 100 
lan. Staré cihly a zdicí materiály z demolicí by mohly být 
v některých případech dokonce výhodně zhodnoceny tím, že by 
se jich použilo při břehových úpravách ke zřizování záhozů a 
pohozů kladených přímo z lodí. Podobně bylo používáno např. 
materiálů z asanací poškozených domů v Berlíně. 

Uvedených možností se u nás nevyužívá hlavně proto, Že 
investor metra zatím nedokázal zajistit vhodná deponovací 
místa při Vltavě či Labi. Na závadu je i to, že odpovědné 
orgány hlavního města Prahy nevyvíjejí dostatečně energický 
tlak na přesun těchto substrátů z autodopravy na plavbu. 
Iniciativa plavebního podniku, který projevil ochotu k zahá-
jení zkušební dopravy rubaniny prakticky ihned, zůstala pro-
to bez odezvy. 

d/ Organický odpad. Odpad z domácností se dnes soustře-
ďuje v pražské spalovně, anebo se vyváží na deponie daleko 
za městem. Je málo známo, že některá města používají vodní 
dopravy k hospodárnému a hygienickému odsunu těchto obtěžu-
jících "produktů" osídlení. Velmi podnětný je příklad Žene-
vy, kde jsou odpadky sváženy sběrnými vozy k řece Rhoně a 
překládány do speciálních člunů. K překladu slouží dokonale 
uzavřené podzemní haly pod městskými nábřežími, takže při 
přesypávání odpadků není okolí zatěžováno prachem a zápachem. 
Další přeprava v uzavřených tlačných člunech směřuje do 
městské spalovny, umístěné při Rhoně asi 20 km po proudu od 
města*. Aplikace této technologie odvozu odpadků v Praze ne-
ní rozhodně bez vyhlídek. Minimalizace oběhu sběrných vozů 
městem, které by se tím dosáhlo, by byla jistě vítána. Je 
třeba ovšem pamatovat na tuto možnost při rozhodování o per-
spektivním způsobu likvidace městských odpadků. V souvislosti 

Le transport des ordures et déchets par la voie fluvial a Genfeve. 
Revue de la navigation intérieure et Rhénane, 1967, č. 6. 
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s nedávným rozhodnutím o přemístění pražské ústřední čistír-
ny odpadních vod do prostoru mezi soutokem Vltavy a Labe, 
naskytuje se možnost soustředit v tomto místě celý komplex 
na likvidaci a využití nejen městských splašků, ale i tuhého 
odpadu, přiváženého po vodě. Komplex by mohl vedle kanali-
zační čistírny zahrnovat i spalovnu /využívající mj. kalové-
ho plynu/, humusárnu /s možností rozvozu produkce po vodě do 
zemědělských produkčních oblastí, výrobnu tvárnic /na bázi 
popelu ze spalovny/ atd. Nevyužité zbytky by bylo možno de-
ponovat v okolních vytěžených štěrkovnách. 

e/ Sběrné suroviny. Po Vltavě lze s výhodou odsunovat i 
některé sběrné suroviny, zejména starý papír. Jeho hlavní 
spotřebitel, tj. papírna a celulózka ve štětí, je vybaven 
vlastním závodovým přístavem. Při dobré organizaci sběru by 
bylo možno lisovaný starý papír skladovat přímo ve vhodně 
upravených tlačných člunech, např. v holešovickém nebo smí-
chovském přístavu. Po naplnění byl by člun přesunut do Stětí 
k vykládce a současně byl by přistaven další "Mobilní sklad" 
Ani při zpáteční plavbě ze štětí do Prahy by nemusela být 
plavidla nevyužita, nebofc by mohla sloužit přísunu a sklado-
vání rotačního a jiného papíru, který je do Prahy přivážen ví 
velkých množstvích pro potřebu tiskáren, a to zpravidla po 
silnici. 

f/ Různé epotřební zbo&í. Zásobení pražských obchodů, 
zvláStě ve středu města, se neobejde bez dlouhých a častých 
jízd nákladních automobilů ze skladových areálů do městského 
centra* Podstatně hospodárnější a « hledltka mífcení ulic 
výhodnější by mohl být přísun pomocí plavidel přímo do tě-
žišfc příslušných okrsků. Taková plavidla by byla v podstatě 
"plovoucími sklady" a měla by být opatřena vlastním zaříze-
ním na nakládání zboží do lehkých nákladních aut, uskutečňu-
jících detailní distribuci. S "plovoucím skladem" by bylo 
možno pjfakticky zastavit u každé náplavky. Tato zajímavá 
možnost stojí za úvahu zejména proto, že některé spotřební 
zboží je expedováno z výroben či centrálních skladů ležících 
přímo při vodní cestě /balírny v Roudnici, veřejné sklady 
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V holešovickém přístavu atd./. Před válkou byla již tímto 
způsobem přivážena do Prahy zelenina z produkčníchoblastí na 
MSlnicku a Všetatsku, ovoce z Litoměřicka atd. Při přepravě 
ovoce sloužila plavidla současně i pro dlouhodobé skladování; 
přitom sevyužívalo i příznivého mikroklimatu v nákladních 
prostorech plavidel, který zlepšoval jakost ovoce a podporo-
val jeho trvanlivost. Dnes jsou dodávky ovoce a zeleniny do 
Prahy svěřovány většinou ČSAD. Je ovšem otázkou, zda tato 
změna obyvatelům města prospěla. 

Za zmínku stojí i to, že se v poslední době vyskytly i 
dobře propracované náměty na výstavbu chladírenských lodí, 
jakýchsi "mobilních chladíren", které by mohly být uplatněny 
např. při dovozu mořských ryb, při jejich skladování a roz-
vozu do těžiš£ distribuční sítě.* 

g/ Suroviny a výrobky závodů, ležících při Vltavě. Tato 
možnost je uvedena až naposled, nebo£ v Praze se vlastně ne-
vyskytují průmyslové podniky s velkými nároky na přepravu 
hromadných substrátů /chemie, energetika, hutní a těžební 
průmysl atd./. Význačné nároky na vodní dopravu mají jen 
zpracovatelské kapacity stavebního průmyslu, případně někte-
ré podniky s velkou spotřebou paliva*o přepravách tohoto 
druhu však již byla zmínka. Dalo by se však přece jen uvést 
několik námětů na zavedení přímé přepravy surovin a výrobků 
do dalších pražských závodů Či z nich po vodní cestě. Např. 
do čokoládoven v Modřanech se ze zámoří dovážejí kakaové bo-
by, které by mohla plavba dodat až do závodu. Přísun obilí 
do mlýnů v Holešovicích, ležících přímo u přístavu, by mohl 
být rovněž prováděn přímo po vodě bez prostřednictví želez-
nice či silniční dopravy. Stačilo by jen spojit budovu mlýnů 
s nábřežím v přístavu krátkým transportním pásem. 

Snad stojí za zmínku i to, že Vltava by mohla větší mě-
rou sloužit i dopravě osob, a to jak rekreační plavbě do ob-
lasti Slap a Štěchovic**, tak i přepravě osob v samotném 
* Ib1 V.: Mobilní chladírny. Potravinářská a chladicí technika. 

1967, č. 6 
V tomto případě nelze vlastně mluvit o dopravě v pravém slova 
smyslu, nebot účelem rekreační plavby není přemístění, ale v jis-
tém 8myslu plavba sama* 
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městě, kde by bylo možno počítat s.tzv. "vodními tramvaje-
mi", tj. s linkami vodní dopravy, na kterých by byly v krát-
kých intervalech /10 - 30 min./ nasazeny menší motorové 
osobní lodě. V době, kdy Praha netrpělivě čeká na zahájení 
provozu kapacitních a rychlých linek metra se možná může 
zdát, že zapojení plavby do městské dopravy je bez vyhlídek. 
Není však tomu tak, jak svědčí zkušenosti z jiných měst. 
Vodní tramvaje se vhodně uplatňují jednak tam, kde spojují 
určitá místa podstatně kratší trasou než pozemní dopravní 
prostředky /např. oba břehy řeky tam, kde není nablízku 
most/, jednak tam, kde slouží přepravě osob do rekreačních 
center na okraji města /plovárny, pláže, sportovní areály, 
atd./. V druhém případě je totiž rozhodující skutečnost, že 
při přepravě za rekreací nezáleží tolik na rychlosti doprav-
ního prostředku zejména pokud tento prostředek poskytuje 
příležitost k rekreaci již během samotné jízdy /což lze u 
plavidla předpokládat/. Známé jsou vodní tramvaje obsluhující 
jednotlivá ramena a zátoky Labe v Hamburku, budapešťské 
hydrobusy spojující městská nábřeží s dunajskými ostrovy a 
předměstskými rekreačními oblastmi atd. V Praze by se mohla 
"vodní tramvaj" uplatnit např. při spojení centra s rekreač-
ními a sportovními areály na obou březích Vltavy proti prou-
du řeky /podolské koupaliště, Císařská louka atd./ a zejména 
s plánovanou velkou rekreační oblastí při soutoku Vltavy 
s Berounkou. Z uvedených tfvah vyplývá, že pro rozvoj osobní 
plavby, stejně jako pro rozvoj přepravy stavebnin, které jsou 
nejdůležitějším substrátem vltavské plavby - je naléhavě 
nutné vybudování modřanského stupně. 

Závěrem je možno shrnout, že důsledné využití Vltavy 
v Praze pro vodní dopravu by mohlo přinést značné ekonomické 
i mimoekonomické efekty, které nelze - zvláště za dnešní si-
tuace, kdy je třeba miliardovými investicemi řešit hrozící 
dopravní infarkt města - nadále nechávat bez povšimnutí. Ne-
ní proto možné stále odkládat klíčová opatření, která jsou 
nutná pro aktivaci vltavské plavby /rychlejší modernizace 
jezů pod Prahou, výstavba jezu u Modřan, zajištění deponií 
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pro rubaninu při vodní cestě atd./ a která jsou investičně 
relativně nenáročná /jedná se řádově jen o desítky mil. Kčs/. 
Je třeba si uvědomit obrovský nevyužitý dopravní potenciál, 
který leží bez využití v toku Vltavy a vyvíjet tlak na všech-
ny dopravce a přepravce, kteří by mohli k účelnému využití 
přeprav vodní cestou přispět. 

Jaroslav Vajdiš 

PŘIPOMÍNKA SKROMNÉ ARCHITEKTURY 

Ač zdánlivě paradoxní, přece je řeč o lidové architek-
tuře na území Prahy na místě. Město přijalo do postupně roz-
šiřovaných hranic množství vesnic. Stopy jejich historické 
výstavby jsou ve starých jádrech dosud patrné. Ale kontaktu 
aspoň s konstrukcemi obvyklými na vesnicích neujdeme ani 
v samém centru. Proto je třeba se lidovou architekturou za-
bývat o to intenzivněji, oč více je dnes likvidována v zájmu 
modernizace bydlení a vlivem změněných názorů na vnější i 
vnitřní ústrojenství současného obytného domu. Jako tak čas-
to, nezastavuje se tento vývoj ani před nejhodnotnějšími re-
prezentačními lidovými architekturami, afc už se tím myslí 
jejich hodnota hmotného dokumentu o způsobu bydlení v minu-
losti nebo jejich umělecká úroveň. Na území Prahy postupuje 
likvidace posledních zbytků výstavby bývalých vesnic, dnes 
včleněných do městské sféry ještě rychleji, než na venkově. 
Jejich zánik uspišuje výstavba sídlišč i přestavba ostatních 
městských čtvrtí. Staré selské usedlosti a objekty někdejší-
ho vybavení vesnic jsou bourány bez ohledu na jejich památ-
kovou hodnotu, na jejich význam dokladu historických forem 
života. Nestojí snad tyto budovy za to, aby se jim pracovní-
ci, odpovědní za plánování nové výstavby, uhnuli či aby pro-
jektant projevil trochu snahy a vkomponoval je do nové vý-
stavby, využil jejich výtvarných hodnot a vytvořil okolo 
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nich takové podmínky, aby mezi novostavbami zastávaly úlohu 
"point de vue", formové dominanty, zpestřující strohost ve-
řejných prostorů v nových architektonických souborech? 

Co tedy lze v Praze zahrnout pod pojmem lidová archi-
tektura, či šířeji lidové stavitelství? Jednoznačná odpověd 
je ztížena mnohoznačností termínu "lidový". Určitě to jsou 
především, jak již bylo řečeno, selské usedlosti bývalých 
vesnic, dnes včleněných do městského útvaru a objekty, které 
představovaly vybavenost těchto vesnic. Patří sem však i ně-
které stavby městského prostředí, pokud způsob ztvárnění je-
jich hmoty a ploch používá kompozičních prvků a principů, 
vlastních tvůrcům lidového umění, lidové architektury. 

V těsném sousedstvípaláců a výstavných měšťanských domů 
byly budovány stavby, které se konstrukcí a vnější formou 
příliš nelišily od venkovských domů. Patrně i vnitřní uspo-
řádání budov v okrajových částech města, obývaných zeměděl-
ci, bylo podobné jako na venkově. To platí zhruba o mlýnech, 
s výhradou jejich většího měřítka a o budovách mnohých řeme-
slníků. Takové stavby najdeme doloženy na pohledech na Prahu 
již z r. 149 3 od M. Wohlgemutha a W. Pleydenwůrfa, z roku 
1562 od Jana Kozla a M. Peterle z Annabergu a zvláště na Sa~ 
delerově prospektu z roku 1606. Zajímavé je značné množství 
hrázděných staveb na nich zakreslené, které dnes připisujeme 
výlučně do okruhu lidové architektury a /velmi nepřesně/ ně-
meckému kulturnímu prostředí. Zakreslené hrázděné budovy 
vznikly v průběhu středověku a v 16. století, kdy tato kon-
strukce náležela k běžně užívaným tesařským způsobům práce. 
V mladších etapách výstavby se vytrácela, především jistě 
pro malou odolnost v častých požárech. 

Zmíněné kresby nezaznamenávají jinou konstruktivní 
techniku, rovněž tesařskou, která je však doložena hmotnými 
příklady. Především na Malé Straně se zachovaly roubené čás-
ti domů. Jejich stěny sestávají z trámů, vysokých okolo 
30 cm, 13 - 15 cm silných. Do nich jsou zatlučeny klínky 
z tvrdého dřeva, které po obou stranách drží omaz ze směsi 
hlíny a slámy. Vrypy zdrsněná vnější plocha tohoto omazu ne-
se omítku. Takových konstrukcí je v Praze známo několik. Ja-
ko příklad za všechny se uvádí čp. 32 v Letenské ulici a dům 
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na Jánském vršku. K prostorům, vymezeni # vymezeným roubenou konstrukcí 
náleží i povalové stropy. 

O funkci městských tesařů a o archaických konstrukcích 
v jinak stavebně pokročilém městském prostředí přináší zprá-
vu Z. Winter k r. 1585. Tovaryši bvli povinni ukázati, že 
umí zhotovit dřevěný komín. Takové konstrukce pak dokládá 
znovu k r. 1613. Podle jiného pramene, rovněž z. wintrem za-
znamenaného, připravovali hlínu pro stavbu "hlináci". stejně 
byli nazýváni i dělníci, kteří světnice i domky lepili. 
V Praže např. roku 14 36 platil městský úřad mostní "hlinákom 
stube", za vymazání nějakého prostoru, /tfčty mostecké v ar-
chivu pražském./ Zde jsou tedy historickými prameny doloženi 
ti, kteří se na stavbách dřevěných budov či jejich částí po-
díleli. 

Cech štukatérů byl potvrzen až roku 1657. Ve starších 
dobách byly stropy převážně povalové či trámové, pokud ovšem 
místnosti nebyly klenuté. Je zřejmé, že ještě v 15. a 16. 
století se mnohý městský příbytek neodlišoval od venkovské-
ho, i když byly světlejší, nezačouzené kouřem z topeništ. Ta 
byla vždy situována samostatně v černých kuchyních, jež se 
na venkově vžila později. 

Vedle zbytků archaických konstrukcí, které představují 
spíše společné prvky městské a vesnické výstavby, se used-
losti v částečně zachovaných jádrech vesnic na dnešním území 
Prahy přímo vřazují do okruhu lidové architektury. Vykazují 
zpravidla všechny více či méně zachované, prostorové prvky 
zemědělských statků a chalup. Především obsahují trojdílně 
členěné obytné stavení, mnohdy postavené v patrovém uspořá-
dání, jak to odpovídá středočeskému stavebnímu regionu. Vý-
znamnou součást představuje sýpka, stojící bučí v řadě za 
obydlím, či postavená naproti němu při ohradní zdi vedle 
klenuté brány. 

Dnešní statky, které vznikaly v baroku a klasicismu 
v blízkosti sídelního města, jsou vesměs kamenné, mladší i 
z cihel, zatímco usedlosti ve vzdálenějších obcích byly 
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mnohdy dřevěné. Těsný styk s městským prostředím a vzor po-
kročilejšího stavebního prostředí, rostoucí nedostatek dřeva 
i obava z požárů, to jsou příčiny změny stavební technologie 
k trvanlivějšímu materiálu. Celé návsi vesnic jako Hloubě-
tín, Břevnov, Vysočany, Holešovice ap. byly z kamene. Kamen-
né byly i vesnice, připojené ku Praze v posledních letech, 
jako např. Kyje, Bohnice, Dolní Chabry aj. 

Mezi stavbami, dosud na okraji pražského území zachova-
nými, se najdou některé i se značnou architektonickou hod-
notou. Patří k nim ty, jejichž prostorová skladba vychází 
z prvků, jež jsou rozhodující ve vývoji vesnických usedlos-
tí. Přesto, že vnitřní uspořádání není vždy zcela zachováno, 
lze zpravidla shledat výše zmíněné trojdílné uspořádání dis-
pozic obytné části, patrovou sýpku, někdy i s vnějším scho-
dištěm a pavlačí. Užitkové stavby, představující výrobní 
část prostorové skladby statků a chalup vytvářejí v uličních 
a návesních průčelních frontách pozoruhodný rytmus střídáním 
odlišně členěných ploch a v perspektivních pohledech střídá-
ním zformovaných hmot. Mesi statky vynikají ty, které byly 
postaveny v barokním období, především v 18. a na počátku 19. 
století. Z nich je třeba zvláště jmenovat usedlost čp. 27 
v Břevnově, statky v Bohnicích čp. 1 a v Dolních Chabrech 
čp. 15. 

Regionální okruh, do nějž vyzařovaly vlivy výstavby 
pražských honosných architektur a v němž zvláště členění 
hlavních průčelních ploch bylo ovlivněno především barokními 
prvky, je však širší. Po vesnicích je roznášeli schopní zed-
níci a políři, kteří pracovali na pražských stavbách. 
Z těchto domů se zachovala po dnešní dny řada vjezdových 
klenutých bran s barokním štukovým dekorem. Větší skupina 
usedlostí se zvlášč rozvinutým členěním ohradníchzdí s bra-
nami i se štítovými průčelími obytných stavení s mansardovým 
řešením střech stojí v Dřevčicích a ve Velence. Ojedinělé, 
ale hodnotné jsou v Jenči, Unhošti, Ďáblicích aj. 
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Barokní statky s rozvinutou plastickou dekorací průčelí 
vznikaly v bohatším sociálním prostředí vesnic a najdeme je 
na různých místech českých zemí. Velmi často povstaly pře-
stavbou staršího objektu. To se projevuje nepravidelnostmi 
členění dispozice, uspořádání hmot a průčelí. Přestavbou 
staršího stavení vznikl např. vynikající architektonický ob** 
jekt v Bohnicích čp. 1, datovaný do r. 1777. Ve zdivu jeho 
obytného stavení lze zřetelně rozpoznat starší části. Vznik 
objektu lze klást s velkou pravděpodobností do počátku 17. 
století. Barokní prvky ovlivnily i formy ostatních vesnic-
kých usedlostí, jejichž vnější výraz však nebyl zpravidla 
tak členitý. 

Vedle statků patřily k výstavbě vesnic ještě viničně 
domky, např. v Břevnově, zájezdní hostince /v Hloubětíně 
aj./, mlýny /v Břevnově/, zvonice /v Kyjích-Hostivicích, 
Újezdě n. L., ve Vestci, Ládví aj./. 

Stručná zmínka o části památkového fondu na území Prahy 
chce upozornit na problém, který co do významu nelze jistě 
srovnávat s komplikovaností péče o stavby podepsané zvučnými 
jmény pražských architektů a stavitelů, kteří vytvářeli ar-
chitektonické chlouby hlavního města státu. Není však bez 
zajímavosti a bez významu. Vždyfc se jedná o stavby, budované 
a užívané prostými lidmi, kteří byli skuteční udržovatelé 
národní existence a tvůrci hodnot, které po všechny času za-
ručují životnost státní moci. Projevily se v nich nepopira-
telné tvůrčí schopnosti rozmanitostí forem, regulovanou ži-
votními nutnostmi. Neměli bychom je svévolně likvidovat, ale 
respektovat aspoň ty hodnotné a v novém prostředí, které 
okolo vzniká, vymezit jim všemi dostupnými prostředky mož-
nost existence. 



Karel Krejčí 

STĚHOVÁNÍ NEPOMUKU 

Typickým rysem barokní 
^ Prahy jsou početné sochy 

S světců a světic, zdobících 

pražská prostranství, v če-
le s monumentálním průvo-
dem, směřujícím ze Starého 
Města k Hradčanům po Karlo-
vě mostě. Bývaly předmětem 
zbožné adorace lidové i ná-
strojem propagandy bojové 
protireformace: za doby li-
beralismu stávaly se naopak 
předmětem íltoků jako symbo-
ly reakční vlády habsburské 
monarchie. Doba dnešní po-hlédla na ně jinýma očima. V mnohých z nich spatřila díla velké umělecké hodno-ty, ve všecn dokumenty ur-čitého období v dějinách Čech i Evropy a jeho stylu. Pro Pražané mají pak tyto postavy kouzlo něčeho, co ne-jen přispívá k malebnosti jeho krásného města, ale co jakoby sdílelo s ním jeho životní osudy, radosti i starosti. Zvykl si setkávat se s nimi na určitých místech, na každodenní cestě za prací, zábavou nebo osvěžením - pokud ovšem není oslepen a ohlušen dnešním pouličním ruchem - k nejedné z nich se víže jeho vzpomínka na nějaké setkání či rozchod, chvíli štěstí, zklamání či smutku: jsou to svědkové diskrét-ní, spolehlivě mlčenliví - a to všichni, nejen ten svatý Jan Nepomucký s prstem na listech. 
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Příkladem takového laického, ale i hluboce cítěného 
vztahu k praž8kým světcům je především typický Pražan, jinak 
váSnivý bojovník proti nesnášenlivému církevnictví a každému 
obskurantismu - Jan Neruda. Autor Povídek malostranských 
znal a miloval zvláště světce na Karlově mostě. Všechny sko-
ro denně potkával, důvěrně se s nimi stýkal, znal je podle 
jména, národnosti i zaměstnání, dokonce i podle politické 
orientace. Dovedl mezi nimi poznat Staročechy i Mladočechy, 
feudály i socialisty* dobře se tu orientoval v sociální se-
stavě této pestré společnosti, poznal tu krále a knížata, 
intelektuály, lékaře, právníky, spisovatele, řemeslníky, 
rolníky, i služku, církevní hodnostáře od papežů k žebravým 
mnichům až po kroužky rozpovídaných paniček pod staroměst-
skou věží, které tam baví elegantní výřečný francouzský advo-
kát svatý Ivo. Neruda naslouchal za jasných nocí měsíčním 
tichým hovorům těchto staletých svědků dějinného proudu, 
který se valil po mostě a leccos z toho, co zaslechl, sdělo-
val pak čtenářům svých fejetonů v Národních listech. 

Ovšem i svatí - jako skoro každý Pražan - jsou někdy 
při stavbě města nuceni změnit své sídlo a pozorují dnes 
pražský život ve zcela jiném prostředí, než do kterého byli 
zahleděni v době, kdy nalezli v Praze útulek. Někteří dokon-
ce byli okolnostmi nuceni přestěhovat se na venkov. 

Leckdy se ovšem stane, že světec odnese s sebou histo-
rickou nebo literární vzpomínku, která se ví že k místu jeho 
původního umístění a ta pak pomalu mizí z obecného povědomí. 
Je to škoda. Není pak nezajímavé, ani neužitečnétyto smazané 
vzpomínky občas oživit. Nejzajímavější z těchto přestěhova-
ných svatých je snad svatý Václav, který kdysi stával na 
Koňském trhu - dnešním Václavském náměstí - a byl svědkem 
dramatických událostí pražského "jara národů", památného ro-
ku 1848. Dnes stojí v Šulcových sadech na Vyšehradě před no-
vým proboštstvím. 

Mezi pražskými svatými snad nejpočetněji - kromě Panny 
Marie - je zastoupen svatý Jan Nepomucký, jehož kult byl 



zvláště pěstován jezuity za protireformace, takže se vytvo-
řila představa, jen částečně správná, že byl zaměřen k za-
tlačení památky Mistra Jana Husa v Českém lidu; není to zce-
la nepravda, ale ve skutečnosti příčiny a rozsah jeho kultu 
byly značně širší. 

I někteří z těchto Nepomuků změnili adresu a tím byla 
zatlačena vzpomínka, která se pojí k jejich původnímu sídlu. 
V odborné literatuře je celkem dostatečně zachyceno, ze 
např. dřevěná svatojánská socha v kostele Na Skalce pochází 
od Jana Brokoťfa, otce daleko slavnějšího Ferdinanda Maxmi-
liána a byla modelem, podle něhož byla zhotovena bronzová 
socha na Karlově mostě. 

Tato socha - vlastně model - nestojí na svém původním 
místě. Dal ji zhotovit baron Vunšvic, jeden z hlavních pro-
pagátorů kultu svatojánského ještě před svatořečením, který 
udánlivě plynul ze zvláštní osobní vděčnosti k světci za ja-
kousi službu, jejíž charakter je zahalen tajemstvím. Socha 
byla zhotovena v Ronšperku, kde Brokoff po kratší dobu pra-
coval. Socha i její tvůrce přesídlila pak do Vunšvicova domu 
v Praze na Václavském náměstí /na místě, kde je dnes budova 
Melantrichu/. Pro Nepomuka byla tam zřízena zvláštní kaple, 
která se stala střediskem velmi populárního lidového kultu. 
Když pak roku 1819 po vymření rodu Vunšviců do jejich býva-
lého domu měla být přenesena vojenská strážnice, roznesly se 
zprávy, že socha oblíbeného světce má být odstraněna. Vedlo 
to k vážnému srocení lidu, proti němuž musela nejprve zakro-
čit policie /přes 200 mužů/, pak povoláno i vojsko, dokonce 
i huláni. Byla to první větší srážka lidu s rakouskou ozbro-
jenou mocí na Václavském náměstí, která se pak vždy znovu 
často ve velkém rozsahu odehrávala na tomto prostranství po 
dvě století. Přesto svatý Jan byl tehdy přenesen na Skalku. 

Rovněž je známo starší umístění krásné sochy sv. Jana 
Nepomuckého, udílejícího almužnu od Ferdinanda Maxmiliána 
Brokoffa, která dnes stojí před kostelem sv. Ducha na Starém 
Městě. Bývala dříve na břehu Vltavy, v dnešní Jánské ulici -
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dříve to bylo náměstí před pozdějším mostem Svatopluka Čecha, 
kde udánlivě bylo nalezeno tělo světcovo, svržené z Karlova 
mostu do Vltavy. 

Je však nejvyšší čas zaznamenat někdejší sídlo jiné 
svými osudy památké sochy svatojánské, jejíž přemístění, 
k němuž došlo až v době meziválečné, má dnes starší generace 
ještě ve svěží paměti. Postupem doby však snadno by mohlo 
upadnout v zapomenutí. Tato socha stávala dříve před krásným 
starobylým domem "U šálků1* na Karlově náměstí. Karolina 
Světlá, která bydlívala na protější straně náměstí, přibás-
nila světci místo tradičních pěti hvězdiček pět zvonečků a 
učinila jej středem svého staropražského románu o "Zvonečko-
vé královně". 

Světce se vzpomínkou na legendárních pět zvonečků zba-
vila jeho tradičního sídla svým, doufejme, že posledním si-
láckým výkonem Mrštíkova "Bestia triumphans", které se 
v tomto koutě Prahy zvlášt zalíbilo. Když jí byly takřka 
v poslední chvíli vyrvány z tlamy dvě odsouzené oběti - kos-
tel sv. Václava a kostel sv. Karla Boromejského /dnes Cyrila 
a Metoděje/ v Resslově ulici, bestie přeplavala Vltavu a po-
zřela na smíchovské straně přes protesty veřejnosti Dienzen-
hofferův pavilónek; pak se vrátila a v její nenasytné tlamě 
zmizel ještě dům NU Šálků". Veřejnost opět se bouřila, pro-
tože dům nikomu a ničemu nepřekážel, ale bylo řečeno, že se 
tam musí postavit něco, bez čehož Praha by nemohla existo-
vat, Nepostavilo se nic, jen okupanti si tam umístili cirkus 
a ostudná díra po nenahraditelné památce zeje tam dále. Jen 
svatý Nepomuk se zachránil přemístěním před kostelík "Na 
prádle" na Malé Straně, kde může dále vzpomínat na hrůzné 
události, jichž jej slavná spisovatelka učinila němým svěd-
kem. 

Přímo paradoxní byly osudy Nepomuka, který stával na 
pankrácké pláni v místech, kde byla vybojována jedna ze 
slavných bitev v počátcích husitského hnutí. Je to Jan Nepo-
mucký trochu jiný, než jak jsme si na něho zvykli z jeho ne-
spočetných zobrazení, která pravidelně zachovávají určité 
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stereotypní rysy, at již pocházejí od slavných umělců nebo 
od prostých lidových řezbářů a kameníků. Není pokorně shr-
ben, nýbrž naopak se vztyčeným tělem a vzdorným pohledem se 
dívá před sebe, v ruce drží knihu. Tak asi si kolektivní li-
dová představivost vytvořila postavu Mistra Jana Husa, jak 
to dobře dokládá jeho nejznámější portrét na obraze Brožíko-
vě. To vedlo asi k tomu, že se v pražském lidu vytvořila le-
genda, že je to vlastně Hus, který byl protireformací pře-
tvořen na Nepomuka. Pravděpodobné to sice příliš nebylo, ale 
tím si nikdo hlavu nelámal. Když pak po roce osmačtyřicátém 
v protihabsburském hnutí českém byl oživen kult husitský, 
stávala se socha předmětem nacionálních a pokrokových mani-
festací, jak se stalo zejména za velkého shromáždění lidu, 
kterým vyvrcholilo tzv. "hnutí Táborů". Po pankráckém tábo-
ru, který měl převážně charakter dělnický, hlásila pražská 
policie do Vídně, že situace již dospěla na samý okraj revo-
luce, na což vláda reagovala vyhlášením výjimečného stavu. 
Tak tu Nepomuk, ovšem v masce kostnického mučedníka, sehrál 
skutečně úlohu, jakou mu před lety přisuzovala slavná fran-
couzská spisovatelka George Sand v románu "Consuelo" a po ní 
v žertovném fejetonu Jan Neruda. 

Dnes tento "husitský" Jan Nepomucký stojí před kostelí-
kem na Pankráci, ovšem ve stavu velmi zbědovaném. Za úlohu, 
kterou bezděčně sehrál v dějinách pokrokových tradic praž-
ského lidu, zasloužil by si opravdu trochu více péče. 

Tak nejen knížky mají své osudy, ale i sochy a není ne-
vhodno občas si je připomínat, aby neupadly v zapomenutí. 

Jiří Novák 

CO S HISTORICKÝM JÁDREM MÉSTA? 

Historické jádro Prahy je cenným architektonickým sou-
borem objektů postavených v různých stoletích pro nejrůzněj-
ší účely. Praha se od poloviny minulého století rychle roz-
růstala, ale centrum přesto neopustilo historické jádro, jež 
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je dnes památkovou rezervací. Tato rezervace má však omeze-
nou kapacitu. Když se zde nemohla podstatněji zvyšovat výška 
zástavby ani rozšiřovat ulice, vytlačovala rostoucí poptávka 
po obchodních místnostech nevyhovující byty v přízemí a niž-
ších patrech až došlo i na kvalitní obytné prostory. Tento 
tlak se zvýšil zejména po první světové válce, kdy se tvoři-
la nová administrativa hlavního města a státu. Centrum se 
stávalo stále přitažlivějším i pro některé výrobní podniky. 
Byly využity suterénní prostory a dvory se postupně zaplňo-
valy sklady a provozovnami s poměrně hlučným provozem. Po-
dobný úkaz seopakoval i po druhé válcé, kdy rozrůstající se 
administrativa využila nabízejících se možností záboru nad-
měrných bytů, které by po vhodné úpravě mohly dále sloužit, 
zejména jako dvougeneračníbytovky s částečně odděleným pří-
slušenstvím. Výsledkem tohoto nepříznivého procesu je po-
stupné umrtvování historického jádra ve večerních hodinách. 
Domy jsou uzavřeny, okna tmavá a jen reklamy na hlavních 
ulicích oživuji osleplé fasády. 

Je nadále únosné tento stav podporovat? Jak zjednat ná-
pravu? Především je třeba očistiti centrum města od skladišt 
a provozoven, které sem nepatří a mohou být daleko výhodněji 
umístěny na okraji města v dobře přístupných, komunikačně 
vybavených oblastech, přičemž by se mělo více a důsledněji 
využívat výhodné přepravy po vodě. Rada kanceláří a výrob-
ních organizací, jež uspokojují služby obyvatelstvu, by měla 
využít ploch, které se nehodí pro bytovou zástavbu a přitom 
jsou v těsné blízkosti centra. V současné době se totiž uva-
žuje s přestavbou starého Žižkova, kde je méně hodnotná níz-
kopodlažní zástavba s hygienicky naprosto nevyhovujícími by-
ty. Z hlediska urbanistického jsou vůbec severní svahy pro 
bytovou zástavbu nevhodné a z pohledových důvodů zde nelze 
dosti dobře umístit typové sídlištní objekty. Právě sem by 
bylo možno přesunout! celou řadu administrativních budov a 
provozoven, jež přímo navazují na potřeby obytných čtvrtí. 
Zde jsou nejlepší podmínky pro tiskárny, údržbářské dílny 
podniků bytového hospodářství, čistírny a služby vyžadující 
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větší zázemí pro sklady a přísun zboží /prodejny potřeb pro 
domácnost, železářství, prodejny nábytku a velkých elektro-
spotřebičů, servisy technických služeb atd./. Jejich pře-
místěním .by se posunulo centrum města do značné míry mimo 
historické jádro, kde po vhodné asanaci lze opět obnoviti 
byty, včetně uvolnění vnitřních bloků od skladišť a přístav-
ků ve prospěch zeleně. Podobné výhody k rozšíření centrální 
zóny jsou i v Holešovicích, kde po vybudování nové železnič-
ní stanice /jejíž význam bude patrně mnohem větší, než se 
dosud předpokládá/ lze získati i další výhodná spojení 
s příměstskými oblastmi vybudováním rychlodráhy Kladno - Ho-
lešovice - Vyšočany - Úvaly a využitím Negrelliho viaduktu 
směrem na Vršovice - Strašnice - Říčany, 

Historické jádro Prahy by mělo být zónou relativního 
klidu s maximálním omezením pouliční dopravy.Zde by se sou-
středila především kulturní vybavenost centra, vytvořila sít 
specializovaných prodejen drobného a exkluzivního zboží 
včetně služeb restauračních a hotelových podniků. Trasy met-
ra zprostředkují rychlou a pohodlnou přepravu s ostatními 
částmi Prahy i novými obchodními a administrativními oblast-
mi. Příkladem dobrého řešení je již dnes Celetná ulice, Že-
lezná ulice a Pařížská třída, člověk 20. století vyhledává 
rád místa klidu v historickém prostředí starých budov, kde 
lze pohodlně nakupovat. Projde se rád klidnými ulicemi a 
dnes již nikdo zde nepostrádá kolejovou a automobilovou do-
pravu, ač před jejím zrušením byly vyslovovány vážné obavy o 
umrtvení této oblasti. Praxe prokázala pravý opak. Rozhodně 
nepatří do historického jádra sklady papíru /v Havelském 
bloku a kostele sv. Michala/ a tiskárenské podniky v cenném 
areálu bývalého Annenského kláštera. 

V posledních letech vzrůstá zájem o bydlení v historic-
kém prostředí, kde lze po vhodné adaptaci získati stovky by-
tů. Tento zájem je patrný zejména u mladé generace a formou 
družstevní svépomoci lze postupně modernizovati staré domy 
s poměrně malými finančními náklady. Aktivní účast družstev-
níků umožní individuální řešení jednotlivých bytů. Snadná 
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instalace sprchových koutů vyloučí nákladné budování koupe-
len, jež zpravidla podmiňuje značné zásahy do stropů. Spo-
lečnou investicí by zůstaly jen úpravy sklepů /kde lze zří-
diti společnou kotelnu na plyn nebo tekutá paliva/, chodeb a 
schodiště. Bezprostřední zájem družstevníků na zachování pů-
vodního prostředí je nejlepší zárukou ochrany cenných kovo-
vých a architektonických detailů a umělecké výzdoby, dotvá-
řející neopakovatelnou atmosféru historického jádra města. 
Zdá se proto tato cesta nejschůdnějším a nejideálnějším ře-
šením pro ozdravení a oživení památkové rezervace, jejíž 
historická a umělecká hodnota je neodmyslitelnou součástí kul-
turního a společenského života Prahy. 

Zdeněk Dušek 

OCHRANA TECHNICKÝCH PAMÍTEK 19. STOLETÍ 

Stavba tzv. severojižní magistrály zasáhla velmi neci-
telně do objektu bývalého nádraží Těšnov, postaveného v le-
tech 1872 až 1875 dle projektu českého rodáka Karla Schlim-
pa, profesora vídeňské' techniky. Střední trakt se vstupní 
halou je reprezentačním prostorem s bohatou štukovou výzdo-
bou a znaky českých měst. Portál tvoří mohutné korintské 
sloupoví s cennou sochařskou výzdobou, jež se dobře pohledo-
vě uplatňuje několikametrovým odstupem širokého schodiště 
s litinovými kandelábry. Výtvarné hodnotě fasády odpovídá 
umělecká úroveň interiéru jižního křídla, které zůstalo za-
chováno. Jsou zde velké sály restaurace a čekáren s bohatou 
profilací, dobovými novorenezančními lustry a nástěnnými 
osvětlovacími tělesy. Severní, méně hodnotné křídlo bylo již 
zbořeno v souvislosti se stavbou nájezdu silničního tělesa 
na Hlávkův most^ 
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Bohužel dnes slouží budovy bývalého nádraží jako stave-
ništní zařízení n. p. Doprastav Bratislava. 

Klub za starou Prahu usiloval již v roce 1975 o řádné 
zabezpečení slohových doplňků interiérů před poškozením a 
navrhl, aby po skončení výstavby byly budovy bývalého nádra-
ží Těšnov využity městským dopravním podnikem bud pro 
ústřední prodejnu předplatních lístků nebo jako ubytovací 
hotelový dispečink Čedoku a pražské informační služby. Ob-
jekt je výhodně situován ve středu města v těsné blízkosti 
stanice metra. 

Kromě toho navrhl, aby byla uskutečněna dostavba zboře-
ného severního křídla podle studie, zpracované prof. ing. 
štursou a ing. Lejčarem a celý objekt, disponující s více 
než 7000 m podlahové plochy byl využit k instalaci sbírek 
Městského muzea o vývoji městské pouliční dopravy nebo pro 
expozici historie železnic, jež se stává středem zájmu nej-
širší veřejnosti nejen u nás, ale i v zahraničí. Klub při-
pomněl nedávné otevření muzea dopravy ve Varšavě v prosto-
rách bývalého hlavního nádraží a na účelné využívání býva-
lých nádražních budov v Anglii, Francii a NSR pro hotely, 
restaurace, bankovní expozitury, výstavní a prodejní haly. 
Vzrůstající zájem a obliba historických vozidel a zejména 
lokomotiv s parní trakcí byla již podchycena cestovními kan-
celářemi v Anglii obnovováním provozu na zrušených historic-
kých tratích z první poloviny minulého století, kde staré 
vlakové soupravy včetně historických uniforem zaměstnanců 
jsou vyhledávanou a přitažlivou atrakcí moderní turistiky. 
Jízda je spojena nejen s prohlídkou technických památek,in-
ženýrských staveb, tunelů, mostů, ale i přírodních a archi-
tektonických zajímavostí v místech, kudy tra£ prochází. 

Při této příležitosti chceme upozorniti i na další vý-
znamný objekt v blízkosti nádraží Těšnov - Negrelliho kar-
línský viadukt. Tato jedinečná inženýrská stavba z poloviny 
minulého století je dokladem prozíravosti projektanta, jenž 
v době malých lokomotiv a vláčků počítal s dostatečnou re-
zervou pro další vývoj nákladní přepravy. I v dnešní době 
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slouží viadukt bez jakýchkoliv technických úprav těžkotonáž-
ním kolosům. Veřejnost už dávno zapomněla, že Negrelli byl 
projektantem i další významné stavby, známé v celém světě -
Suezského průplavu. Daleko více je známo jméno francouzského 
konzula, inženýra Lessepse, jenž se zasloužil o realizaci 
stavby. 

Negrelliho viadukt přestane sloužit v nejbližších le-
tech vlakové dopravě v důsledku přestavby pražského želez-
ničního uzlu. Bylo by nevděkem, kdyby byl zcela vyřazen 
z funkce, ve které se plně osvědčil. Vždyť může docela dobře 
sloužit k doplnění tramvajové sítě jako mimoúrovňová rychlo-
dráha navazující na stanice metra pro příměstskou dopravu 
v severní části města a vhodným využitím tras zrušených že-
lezničních tratí /a podtunelováním Žižkova/ jako spoj s prů-
myslovou zónou na východním a jihovýchodním okraji Prahy. 
Čistý provoz a značná kapacita tramvajové dopravy je opět 
právem oceňována pro trvalé spoje centra se vzdálenějšími 
sídlišti, kde autobusy nestačí zvládnout provoz ve špičkách 
a navíc znečišťují exhalacemi ovzduší města. Protože se vý-
hledově uvažuje i se zrušením nádraží střed, je třeba již 
nyní hledati pro tento historický komplex nové vhodné využi-
tí. Může zde končit další trasa elektrické rychlodráhy a vy-
kládací rampy mohou i nadále sloužit k zásobování podniků, 
obchodních domů a velkoprodejen ve středu města jako překla-
diště kontejnerů přisunutých v nočních hodinách po kolejích 
ze skladišť a chladíren nákladových nádraží na předměstí 
Prahy. Vlastní, dnes již historická budova se přímo nabízí 
pro centrální poštovní a balíkovou přepravnu, protože má 
přímou návaznost na všechny nové nádražní uzly. Dostatečný 
manipulační prostor po zrušení dílen, výtopny a větší části 
kolejiště umožní snadnou překládku i pro zavádění nových fo-
rem zasílatelského obchodu, dle katalogů. Snahou Klubu je 
především zachování technických památek "in situ" a další 
praktické využití formou navazující na původní účel objektu. 
Klub zejména usiluje o vhodné začlenění historických objektů 
do novější okolní zástavby tak, aby byly respektovány nejen 
umělecké a kulturní hodnoty, ale i výškové a půdorysné pro-
porce, jež vtiskla městské zástavbě architektonická tvorba 
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devatenáctého a počátku dvacátého století. V současné době 
je již v celém světě hodnocen přínos architektů minulého 
století v souvislosti s rozvojem techniky. Bylo by proto ne-
odpustitelným omylem nadále podceňovat! význam této epochy, 
jež je základem vysoké technické úrovně naší doby a hodnoty 
inženýrských staveb 19. století neprávem přehlížet!. 

* * * 

Oldřich Hora 

BUDE SUCHDOLSKÝ STATEK VYUŽIT KE KULTURNÍM CCELUM? 

Bývalý Brandejsův statek, kde Mikoláš Aleš našel přá-
telské a vlídné prostředí ke své tvorbě je prastará stavba. 
Historie hospodářského dvorce sahá až do dob přemyslovských 
knížat. Během staletí měnil dvorec svůj rozsah a význam až 
se jeho obraz ustálil v podobě, kterou poznal Kikoláš Aleš 
na konci minulého století. V tomto stavu se prakticky udržel 
až dodnes, i když většina budov je silně narušena nedostat-
kem řádné péče. Pobyt Alšův v této krajině poznamenané po-
četnými archeologickými nálezy prehistorických kultur i slo-
vanského dávnověku byl inspirací k tvůrčímu vypětí, ze kte-
rého vytryskla myšlenka obrazového cyklu "Vlast", jež zdobí 
interiéry Národního divadla. V Alšově díle se odráží roman-
tika Kozích hřbetů, Tichého údolí a Únětických svahů, jež 
dodnes lákají tisíce návštěvníků. 

Klub za Starou Prahu podporuje snahy Pražského středis-
ka památkové péče a kulturních pracovníků obvodu Prahy 6 o 
obnovu historického statku a zřízení památníku Mikoláše Al-
še. Nabízí se zde využití objektu pro kulturní a společenské 
středisko Suchdola nebo pro výtvarné instituce ke zřízení 
ateliérů. Bylo by opravdu škoda ponechat! objekty statku po-
zvolné zkáze /slouží pouze k ubytování pracovníků Školního 
statku v podmínkách zcela primitivních/ jen proto, že se ne-
podařilo získati několik bytových jednotek s řádným sociál-
ním vybavením. 
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Vybudováním kulturního střediska s Alšovým památníkem 
získá Suchdol nejen dostatečné prostory pro kulturní účely, 
ale bude částečně splacen dluh památce umělce, jenž je náro 
du jedním z nejxnilejších. 

Dům koberců Na Příkopě byl vystavěn v letech 1869-71 
podle návrhu vídeňského architekta Theofila Hanzena pro fir-
mu Filipa Haase. Až do dnešní doby slouží svému účelu, pro-
deji koberců a bytového textilu. Má tedy i po této stránce 
více než stoletou tradici. I sama architektura je pozoruhod-
ným projevem své doby. Poprvé zde bylo v nejširší míře 
uplatněno použití litinových konstrukcí. Reprezentační scho-
diště z prefabrikovaných litých panelů je ukázkou vysoké 
úrovně uměleckého sléváre^ství. štíhlé bohatě zdobené slou-
poví umožňuje maximální využití prostoru. Architekt věnoval 
pozornost i výrazně členěnému průčelí a jeho plastické vý-
zdobě. Velké, na svoji dobu nezvyklé výklady plně vyhovují i 
soudobým požadavkům obchodu. Lze bez nadsázky tvrdit, že po 
této stránce jde o výjimečný doklad prozíravého a moderního 
projektového řešení, které nemá ani v dnešní dcbě konkurenci. 

Jiří Novák 

PRVNÍ OBCHODNÍ DUM V PRAZE 
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Projekt podchodu a stanice metra na Můstku měl velmi 
necitelně zasáhnouti i do domu koberců. Uvažovalo se s vybu-
dováním průchodu v přízemí, které mělo být rozděleno skleně-
nou stěnou. Tímto zásahem by došlo k porušení interiéru li-
kvidací výkladů a dveří. Krásný kazetový strop a vzdušná 
konstrukce schodiště by ztratila potřebný odstup a celý pro-
stor by byl trvale znehodnocen jak po estetické, tak i prak-
tické stránce. 

Technická komise Klubu Za starou Prahu navrhla kompro-
misní řešení výstupního schodiště, které umožňuje vhodným 
posunem zachování domu koberců a zajištění dostatečného pro-
storu pro chodce. Současně navrhla ověřit možnost propojení 
průchodů v paláci Koruna, Ambasador a černá růže, aby se 
ulehčilo frekvenci na chodníku. Díky porozumění projektantů 
- Vojenského projektového ústavu, bylo navržené řešení při-
jato a cenná architektura domu koberců bude zachována. 

* * * 

Zdeněk Dušek 

MOZAIKA NEBO ASFALT? 

V posledních letech nabývají asfaltové chodníky převahu 
nad typickou pražskou mozaikou z drobných žulových kostek, 
jež svojí barevností zpestřovaly jednotvárnou še& ulic. Ně-
kolikaleté zkušenosti však ukázaly i na nedostatky asfalto-
vaného povrchu, o jehož výhodnosti se před létv mnoho mluvi-
lo. Asfaltová plocha musí být totiž absolutně rovná, dobře 
vyspádována, aby voda mohla rychle odtékati. Jakákoliv ne-
rovnost nebo deformace povrchu vytváří při dešti nepříjemné 
louže, které příliš pomalu vysýchají a znepříjemňují chůzi 
ještě dlouho po dešti. Časté překopy chodníků, kterým se 
v dnešní době ani v budoucnu nevyhneme, narušují jednolitý 
povrch, který se již nikdy nepodaří obnovit. 
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Mozaikové chodníky naproti tomu při dešti velkou část 
vody vsakují a hrubý povrch kostek vytváří užitečnou dilata-
ci mezi podrážkou. Ani při trvalejší nepohodě si chodec ne-
promáčí obuv a chodník poměrně rychle osychá. Mozaika nebrá-
ní přístupu vody,vzduchu ke kořenům stromů, pro které je 
neprodyšný asfaltový koberec hlavní příčinou zkázy pouliční 
zeleně. Výkopy v mozaikovém chodníku lze prováděti snadno a 
pokud by se používalo vibrátoru ke zhutnění zásypu, lze 
uvést zádlažbu několik dní po skončení výkopů do původního 
stavu. Hygienické námitky proti prašnosti dlažby by měly být 
spiše adresovány nedostatečnému úklidu ulic, bezohlednému 
provádění výkopových prací a převozu stavebního ihateriálu. 
Vozidla vyjíždějí bez předchozího očištění přímo ze stave-
niště na ulici a roznášejí bláto do vzdálenosti několika set 
metrů. Asfaltový chodník je za tohoto stavu stejn.ě prašný, 
ne-li horší. Drobné částečky prachu nemají se na hladké plo-
še kde zachytit a víří vzduchem i při slabém větru. Noční 
omývání ulic a chodníků vodou se dosud neprovádí, brání mu 
hustě parkující vozidla. 

Snad by bylo možné využívat kompromisního řešení. 
V místě největší frekvence chodců, podél domů a výkladů as-
faltový koberec a druhá polovina chodníku při vozovce by si 
zachovala mozaiku. Vždyt právě většina kabelů je položena 
podél vozovky v těsném sousedství obrubníků. Byl zde již i 
pokus s prefabrikací mozaikových panelů. V Karlově ulici 
před prodejnou antikvariátu jsou již několik let položeny 
desky sestavené z barevných kostek a velmi dobře se osvědču-
jí. Většina chodců si této nepatrné změny ani nepovšimla. 
Jiný pokus byl proveden v Anglické ulici, kde se použily be-
tonové tvarovky, jež do sebe zámkově zapadají. Jsou poněkud 
větší a silnější, ale zato mnohem lépe vzdorují deformaci 
při zajíždění neukázněných řidičů nákladních vozidel na 
chodník. Zaklesnutím se zvýšila i únosnost této dlažby. Pod-
statně se ulehčila práce dlaždičů a pokud by se použily růz-
nobarevné kostky, zachoval by se barevný a geometrický efekt, 
jenž je pro pražské ulice zvlášt typický. Dlažba umožní 



- 65 -

obnovu zeleně, kterou začínáme ve městech stále víc a více 
postrádat. Stromu nemůže postačit! sotva čtvereční metr pů-
dy, který je v asfaltované ploše vymezen, škoda, že se v po-
sledních letech zapomnělo na osvědčené litinové rošty, je-
jichž zbytky můžeme spatřit kolem lip na Václavském náměstí 
a na některých nábřežích. Vyjímatelné, pěkně tvarované výse-
če byly vkusným doplňkem chodníků a umožňovaly občasné vy-
čištění a nakypření půdy kolem kmene. Navíc litinový rošt 
dovolil využití celé šíře chodníku pro chodce. Je zajímavé, 
že některá města jako Pardubice a Ostrava se již k této 
osvědčené ochraně stromů vracejí a zajistila si výrobu ozdob-
ných roštů s použitím původních vzorů. 

Navíc je třeba míti na zřeteli, že barevná mozaika je 
pro Prahu vžitý pojem. Za více než sto let dokonale srostla 
s prostředím starých ulic, centra města i okrajových čtvrtí. 
Vstoupila do našeho podvědomí. Pod slovem chodník si před-
stavujeme barevné ornamenty sestavené z drobných žulových 
kostek. S podobnou raritou se v cizině málokdy setkáme. Bylo 
by přece jen škoda poničit obraz pražského uličhího interié-
ru jen proto, že je nedostatek dlaždičů, ačkoliv ruční rov-
nání asfaltové drti vyklápěné z malých dřevěných korýtek se 
od technologie dláždění kostkami vkleče nijak zvlášť neliší. 
Navíc asfaltování vyžaduje výrobu směsi přímo na místě, dů-
kladnější přípravu Štěrkového podkladu, jež se častc zpevňu-
je cementovým potěrem v síle několika centimetrů. Jakou prá-
ci dá potom výkop, si už umíme představit. Litý asfalt a be-
tonová deska se rozbíjí pneumatickým kladivem nebo se musí 
speciálním karborundovým kotoučem rozřezávat. Tedy ještě ví-
ce hluku a prachu v ulicích. Na mozaiku stačil krumpáč bez 
hlučné a náročné mechanizace, jež není právě nejlevnější. 
Pokud nebudeme mít v Praze kolektory, musíme se s častými 
výkopy smířit a nelze očekávat podstatnější zlepšení život-
ního prostředí. Porušované chodníky uzavřené po pokládce ne-
bo výměně kabelů provizorně na několik let asfaltovou nebo 
dokonce měkkou dehtovanou drtí nejsou vhodným řešením. Půso-
bí dojmem nepěkného provizoria, jež má u nás bohužel příliš 
dlouhé trvání. 
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Vítáme iniciativní pokus Pražských komunikací o rene-
zanci dlážděných chodníků s použitím produktivnější techno-
logie, jež v podstatě zachovává tradiční strukturu mozaiko-
vých ornamentů. Kamenná či betonová kostka je přece jen kon-
trastnějším materiálem ohraničujícím jednotvárnou Sed asfal-
tových ulic a jak se zdá stále tím nejvhodnějSím povrchem 
chodníku pro každé počasí. Snad jen jehlovým podpadkům dám-
ských střevíčků nemohla mozaika vyhovovat!, ale i tento vý-
střelek mody je již několik let za námi. 

* * * 

Josef Hyzler 

STAVEBNÍ OBNOVA DOMU V ULIČCE POD BRUSKOU 

Výhledová nezbytnost regenerace historických staveb 
staré Prahy zaměstnává úvahami a hledáním cest a způsobu, 
jak tento veliký úkol v našich podmínkách zvládnou přísluš-
né organizace i četní jednotlivci. 

Organizační, projektové a realizační poznatky a zkuše-
nosti v úkolu rekonstrukcí historických staveb v Praze lze 
odvodit z velkých rekonstrukčních akcí, které trvaly po de-
sítiletí a měly své kulturně vyhraněné poslání. Tento pří-
stup a získané zkušenosti nemohou být v celé šíři aplikova-
telné na podstatnou část stavebního fondu pražské památkové 
rezervace, kterou tvoří drobné paláce, měšťanské a obytné 
dómy. 

Rekonstrukce jednotlivých objektů tohoto typu, k nimž 
bylo nutno v minulosti z havarijních důvodů v jednotlivých 
případech přistoupit, nepřinesly vždy v celé šíři uspokojivé 
výsledky a mimo to dokládají v prvé řadě značnou náročnost 
na kvalifikované pracovní kapacity stavebních řemesel a pak 
dodávky kvalitních stavebních materiálů. 
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Oba tyto požadavky jsou v našich dnešcích podmínkách 
značně omezené a mimo to zprůmyslněný vývoj stavební výroby 
spěje mimo tyto požadavky. 

Jednou z forem stavební obnovy, která počátkem sedmde-
sátých let přichází postupně do realizace, je způsob rekon-
strukce domů v krátké uličce Pod Bruskou v Praze 1 na Malé 
Straně. 

Jedná se o menší objekty v komplikované stavebně dispo-
ziční poloze, v terasových zářezech skalního masívu. Tyto 
domy vznikaly postupným narůstáním z přízemní zástavby z 15. 
až 16. století. 

Uvedené menší obytné dony v ulici Pod Bruskou pro svoji 
specifičnost byly obtížně adaptovatelné pro širší a efektiv-
ní společenské využití. Patrně toto byl i jeden z důvodů 
k záměru demolice všech staveb této uličky, který byl přijat 
v projektových návrzích šedesátých let, které zpracoval 
prof. ak. arch. J. Frágner se svým kolektivem. 

Revizí tohoto záměru, kterou prosadilo PJPPOP, bylo od 
připravované demolice v této části upuštěno a část objektů 
byla dána k dispozici původním vlastníkům neb postupně uvol-
ňována zájemcům o svépomocnou rekonstrukci na rodinné domky. 
Tímto rozhodnutím budou v této době již havarijní a dezolát-
ní památkové objekty uchovány a renovovány bez čerpání ve-
řejných ekonomických prostředků. 

Obnovení obytných účelů těchto objektů příznivě ovlivní 
na minimální rozsah potřebu rekonstrukčně destruktivních zá-
sahů do podstaty staveb, které by byly nutné při přestavbách 
pro společenské využití. 

Jedná se o obvyklé propojování domů, vyrovnávání růz-
ných úrovní stropů a jejich zesilování, výměna úzkých a to-
čitých schodišť, zásadní zásahy do dispoziční struktury zdi-
va aj. 

Touto drobnou akcí nebude sice řešen žádný ze složitých 
problémů regenerace stavebního fondu pražského historického 
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jádra, ani se nejedná o obnovu význačného památkového soli-
téru. Jde zde o jednoduché historické dony s prostými rene-
zančními klenbami, barokními trámovými stropy a ojedinělými 
profilovanými štukaturami. Rovněž fasády jsou prosté, starší 
jednopatrová a přízemní zástavba byla u některých budov zvý-
šena na dvoupatrovou a přefasádována v 18. neb koncem 19. 
století. 

Vlastní umělecko-historická a památkově dokumentární 
hodnota této Části města je však v její urbanisticko-situač-
ní poloze. 

Domy této uličky byly ve středověku již za městskými 
hradbami před třetí Malostranskou branou a jsou tedy vlastně 
situačním dokumentem jakési středověké předměstské periferní 
zástavby při přístupové komunikaci do města. Je to mimořádně 
vzácný případ v historickém urbanismu evropských velkoměst, 
aby ve středu hlavního města s více než milionem obyvatel 
zůstala zachována původní středověká přístupová komunikace 
se svojí historickou zástavbou. 

František Petroušek 

O ZACHOVÁNÍ TRADIC A KULTURNÍCH HODNOT 
HISTORICKÝCH ČÁSTÍ OLŠANSKÝCH HŘBITOVU 

Ve středověké Praze, uzavřené hradbami, byl hřbitov 
s kostnicí součástí každého kostela i mnohé kaple uvnitř 
města. Tato pohřebiště se po staletí vyvíjela podle lokál-
ních zvyklostí a terénních podmínek, bezprostředně navazova-
la na obytné domy, krámy, ulice se stokami plnými nečistot a 
kalů. Tyto nedostatečné a nehygienické poměry byly přirozeně 
příčinou nakažlivých nemocí, vysoké úmrtnosti obyvatel a vy-
volávaly časté, nebezpečné epidemie. 
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Když v roce 1680 vypukla v Praze "morová rána", která 
si vyžádala v krátké době na 32 OOO obětí, nepostačovaly ma-
lé hřbitovy pojmouti tak velký počet zemřelých. Pražská obec 
byla proto nucena zříditi na pozemcích daleko za hradbami 
nové pohřebiště. Tehdy byl položen základ Olšanského hřbito-
va. Toto rozhodnutí se ukázalo prozíravým činem, nebofc již 
v letech 1713-15 při další morové epidemii sem bylo odvezeno 
a pohřbeno do hlubokých společných šachet dalších 12 000 
obětí. A v květnu 1756 po krvavé bitvě u šterbohol, kde 
pruská vojska porazila císařskou armádu Marie Terezie, při-
bylo na Olšanech mnoho nových společných hrobů. 

Zdálo by se, že Olšany zůstanou trvale hřbitovem epide-
mií a válek, protože středověký stav malých hřbitůvků kolem 
kostelů ve městě trval i nadále. Až nařízením císaře Josefa 
II. bylo od roku 1787 zakázáno další pohřbívání ve městě a 
v důsledku toho byl původní morový hřbitov kolem kostelíka 
sv. Rochá přeměněn na společné pohřebiště pražských katolíků 
z pravého vltavského břehu. Hřbitov byl postupně rozšiřován 
a dnes jsou Olšany největším pražským pohřebištěm. Nejstarší 
části hřbitova, kde se přestalo pohřbívati, poznenáhlu pust-
ly. Mnoho hrobů význačných osobností, jež se zasloužily o 
náš národ,beze stopy zmizelo. Ale i přesto se zde dosud 
setkáváme se jmény, kterým patří vděčnost nás všech. Odpočí-
vají zde národní buditelé, básníci, umělci, hudební sklada-
telé, vynálezci, lékaři, dobrodinci, jež jsou i dnes vzorem 
ctnosti, vlasteneckého uvědomění a statečnosti. Mnohé ná-
vštěvníky přitahuje i umělecký zájem o vzácné, dnes bohužel 
hodně poničené, plastiky předních sochařů 18. a počátku 19. 
století. Jsou zde díla tří generací Platzerů, Prachnera, Ma-
línského, Lederera, bratří Maxů, ke kterým přistupují na 
dalších odděleních umělecky cenné náhrobky od Strachovského, 
Myslbeka, šalouna a jiných. 

Dnešní stav "historických částí" Olšanského hřbitova 
neodpovídá bohužel významu osobností zde pohřbených. Marně 
se ptáme, kde jsou různé kulturní ústavy a instituce, k nimž 
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zesnulí velikánové náleželi, nebo které spravují jejich kul~ 
turní, literární či umělecký odkaz? Jen nemnozí návštěvníci 
z řad občanů si vzpomenou jejich zásluh, pokládají květiny a 

rozsvěcují svíčky u hrobů nejzasloužilejších. 
Klub Za starou Prahu již dlouhá léta usiluje o nápravu 

tohoto smutného a nedůstojného stavu. Usiluje o prohlášení 
historického areálu I. až V. oddělení Olšanského hřbitova za 
národní kulturní památku se zvláštním statutem. Setkal se 
s velkým pochopením svých členů, kteří dobrovolně odpracova-
li stovky hodin na úpravě II. oddělení a pečují o hroby Kar-
la Havlíčka Borovského, Václava Klimenta Klicpery, Jana Nepo-
muka Štěpánka, Josefa Navrátila, znamenitého profesora ma-
tematiky a deskriptivní geometrie Rudolfa Skuherského, man-
želky Bedřicha Smetany a dalších. Odstranili planě rostoucí 
přebujelé křoviny a umístili podél cest ukazatele k lepší 
orientaci návštěvníků. Získali jsme i mladé brigádníky pro 
omítnutí části ohradní a opravu okapů u hrobu Havlíčko-
va* Klub Za starou Prahu považuje za svoji milou povinnost 
vyslovit poděkování všem členům a příznivcům, kteří se na 
této akci podíleli. 

Naše síly však nestačí tak rozsáhlý komplex hřbitova 
trvale udržovati. Proto Klub zajistil zpracování studie na 
celkovou úpravu Olšanského hřbitova /jeho historických čás-
tí/ a ve spolupráci s Pražským střediskem památkové péče ji 
hodlá předložit! kulturním orgánům národního výboru města 
Prahy. Jsme přesvědčeni, že nalezneme jako v jiných přípa-
dech plné pochopení a věříme, že historické části hřbitova 
budou kulturní památkou,jak si svým významem plně zasluhují. 
Zpustlých kaplí podél hřbitovních zdí, z nichž velká většina 
má značnou architektonickou hodnotu, lze velmi dobře využít 
pro rodinná kolumbaria s tím, že noví majitelé zachovají 
vnější vzhled a budou pečovati o řádnou opravu a údržbu. Ně-
které opuštěné a méně významné hroby a hrobky lze postoupit! 
novým zájemcům pro ukládání uren. Umělecky nebo slohově vkus-
né náhrobky je ovšem nutno ponechat! na svém místě, zejména 
masívní litinové kříže, litá a kovaná zábradlí, novorenezanč-
ní a secesní stély s typickou dobovou výzdobou tepaných lu-
ceren a kovových reliéfů. Označení hrobu novými jmény lze 



provést překrytím mramorovou nebo kovovou deskou přímo na 
náhrobku nebo vhodně umístěné na krycí desce. 

Jsme přesvědčeni, že udělením souhlasu k pohřbívání 
uren do země nebude porušen žádný hygienický předpis. Obno-
vené pohřbívání v historických částech Olšanských hřbitovů 
uspokojí několik set zájemců o místa a přispěje k oživení 
pustnoucích oddělení. Dobré spojení zajistí v příštím roce 
prodloužená trasa A pražského metra. 

Zvýšená péče nových návštěvníků prospěje i zanedbanému 
vzhledu sousedních hrobů a zajistí dostatečný ekonomický 
přínos hřbitovní správě k řádné údržbě cest a zeleně i k pra 
videlnému odvozu odpadků. Ohromná plocha zeleně uprostřed 
mésta je vyhledávanou oázou klidu, jež ve vzrůstajícím po-
uličním provozu se stává vzácností a je stále více oceňována 
zejména staršími občany, kteří nemají možnost rekreace v oko-
lí Prahy. Pro kulturní veřejnost zůstávají Olšanské hřbitovy 
cenným lapidáriem vývoje funerální plastiky v posledních 
dvou stoletích a v neposlední míře jsou historickým dokladem 
národního obrození, vzrůstu českého společenského života a 
jeho uplatnění ve správě města. 
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WJrimmwmm 
Narodil se 31. března 1885 jako syn známého dramatika 

Václava Stecha ve Slaném. Studoval na Univerzitě Karlově u 
Zdeňka Nejedlého, Šusty a Čady, na univerzitě Humboldtově 
v Berlíně a na pařížské Sorbonně. Jeho vědecká a veřejná 
činnost byla obdivuhodná. Napsal řadu knih a Článků z oboru 
dějin a teorie umění. Ve školách, na shromážděních, v roz-
hlasé a televizi proslovil nesčetné množství přednášek. 

V roce 1905 vstoupil jako dvacetiletý univerzitní stu-
dent do Klubu Za starou Prahu a záhy se stal členem domácí 
rady. Od tohoto roku až do posledních dnů života trvala úzká 
a plodná spolupráce mezi Klubem a Václavem Vilémem Stechem, 
která byla stvrzena udělením čestného členství. V roce 1971 
uvítal s hlubokou vděčností usnesení vlády České socialis-
tické republiky o prohlášení historického jádra hlavního 
města Prahy státní památkovou rezervací a nadiktoval své 
upřímné poděkování všem, kteří se o tento akt zasloužili, 
s provoláním o historickém poslání hlavního města Prahy, o 
němž věděl snad všechno, k němuž cítil hlubokou lásku, k to-
mu městu, jak říkával - z Evropy nejkrásnějšímu, vytvořenému 
přírodou, dějinami a lidskou prací. 

Krásu a slávu Prahy přiblížil svým osobitým a nezapome-
nutelným způsobem celému národu ve svých projevech. Stejně 
hluboké vědomosti měl o všech památných místech v celé naší 
republice. Svými rozsáhlými znalostmi a literárním dílem 
získal si tak trvalou úctu doma i za hranicemi. 

Dne 24. června 1974 v . V. štech zemřel. Za tímto krát-
kým jménem se skrývá: doktor filosofie, profesor Akademie 
výtvarných umění, nositel Řádu republiky, Řádu práce, laure-
át státní ceny, laureát hlavního města Prahy, člen umělecké 
rady Národní galerie, člen kuratoria Moderní galerie, Čestný 
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člen Svazu čs. architektů, rytíř Čestné legie, nositel pol-
ského Záslužného kříže, komandér italské koruny, nositel 
švédské Polární hvězdy, čestný občan rodného města Slaného, 
... statečný vězeň koncentračního tábora v Buchenwaldu. Pro 
jeho skromnost jsme se to dozvěděli vlastně až po jeho smr-
ti. 

O. H. 

* * * 

Dr. 0. Hora 

J A N Z R Z A V Ý ve své knize vzpomínek říká, že 
léta a léta měl v úmyslu vzpomínky napsat, ale není čas a 
jako mnoho jiného léta a léta to odkládám. A doufám, že i tu 
smrt odlož ím ... 

Vzpomínky napsal, smrt na léta odložil, ale v uplynulém 
roce, v měsíci říjnu se jeho léta naplnila k zármutku celého 
národa. 

Dílo Jana Zrzavého nejlépe vyjadřuje jeho vyznání, vy-
znání mladého, dvacetiletého malíře, když říká: "A proto 
jsem se tolik zapřel a odřekl se na Sas toho původního tvo-
ření: abych se učil, u všech mistrů formy hledal a vybral ei 
z nich, co k svému účelu potřebuji, a vším tím dokonale vy-
zbrojen - stvořil /až se naplní čas/ své dílo, dokonalé, je-
dinečné a osamocenéV kostce je řečeno bez namyšlenosti 
vše, co nyní po předlouhých, rozporných diskusích je vše-
obecně v uměleckém světě potvrzeno a uznáno. 

Na své strastiplné pouti životem v mládí stal se po do-
poručení malíře Bohumila Kubišty, svého ceLoživotního příte-
le, tajemníkem Klubu Za starou Prahu, což mu na nedlouhou 
dobu umožnilo překlenout životní starosti. Vždy se pak ke 
klubu jako člen a po slavnostním jmenování jako čestný člen 
rád hlásil a vzpomínal na řadu jeho pracovníků. 
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Pro Prahu se stal záhy osobností, která stála v popředí 
uměleckého života, když se v roce 1938 vrátil z Paříže natr-
valo domů, aby byl ve své vlasti tak nemilosrdně ohrožené a 
celou Evropou vydané nepříteli. Píše znovu své vyznání, ten-
tokrát občana: "Miluji svou vlast. Jsou na nC mís tay kde 
bych chtěl pokleknout a líbat tu zemi. Vyšehrad, Svatováclav-
ská kaple, Národní divadlo, to jsou svatostánkys nejdražší 
místa, jimiž jsem ňa věky připoután ke své zemi." 

Za své celoživotní dílo se stal národním umělcem. Svým 
dílem pomáhal vytvořit harmonický svět, o nějž lidstvo věky 
usiluje. Uplynula dlouhá léta a v posledních letech Klub Za 
starou Prahu udržoval s ním trvalý styk, pomáhal mu v jeho 
starostech a pořídil i zvukový záznam jeho vyprávění o živo-
tě v Praze a činnosti v Klubu. Říkával, že by šťastně umíral, 
kdyby věděl, že ve svých obrazech dá lidem zahlédnout aspoň 
záblesk krásy. 

A tak umřel šťasten. Klub uctil jeho památku vysláním 
delegace na státní pohřeb a položením věnce k rakvi s jeho 
pozůstatky v Rudolfinu v pátek dne 21. října L.P. 1977. 

< * * * > 

Bohumír Kozák 

NÁRODNÍ DIVADLO A POMNÍK BEDŘICHA SMETANY 

Zanedlouho uplyne 100 let od smrti zakladatele české 
moderní hudby Bedřicha Smetany, jenž svým dílem vyjádřil 
myšlénky i duši českého lidu. Bohužel Praha nemá dosud Sme-
tanův pomník, ačkoliv mnohá města vzdala již dříve touto 
cestou poctu géniovi národní hudby, v Praze byl již v roce 
1909 založen Sbor pro postavení Smetanova pomníku. Byly vy-
psány soutěže na vyhledání vhodného místa, ale zatím bez vý-
sledku. Příčinou neúspěchu není jistě neochota nebo nedosta-
tek uvědomění, spíše potíž získati důstojný prostor, jenž by 
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odpovídal významu skladatelovy osobnosti. Ji2 otokar Hostin-
ský upozorňoval, že pomník by měl stát v blízkosti Národního 
divadla. Jistě právem, protože Bedřich Smetana je nejvýznam-
nějším spoJutvůrcem slavné tradice této krásné budovy. 

Nenašlo-li se dříve vhodné místo, je třeba využít mož-
ností, které se nyní po zboření Chourových domů nabízejí. 
V současné době je zde volná prostora a pracuje se na plá-
nech nové zástavby, která by sloužila provozu Národního di-
vadla a byla současně důstojnou architekturou. Projektanti 
by měli respektovati charakter okolí, jež je typickým dokla-
dem vysoké stavitelské úrovně druhé poloviny 19. století. 
Domníváme se, že je třeba zachovati systém uzavřeného bloku 
s dostatečným prostorem pro pomník Bedřicha Smetany. Nelze 
souhlasit! se solitérními objekty, jež by převyšovaly úroveň 
bývalého kláštera Voršilek a hmotově potlačovaly budovu di-
vadla. Z hlediska současného provozu a pro pohodlí návštěv-
níků je žádoucí rozšíření chodníkových ploch Národní třídy 
pro lepší rozptyl chodců. Musí být pamatováno i na uplatnění 
nové zástavby v panoramatickém pohledu z Petřína a Hradčan, 
ve kterém je Národní divadlo výraznou dominantou. Rušivý ak-
cent ploché terasy sousedního Urbánkova domu ukazuje, že ani 
konfiguraci střech nelze podceňovati. Stálé poškozování re-
prezentačních mramorových pylonů a jejich bronzové výzdoby 
vozidly /jeden pylon byl dokonce v minulém roce povalen/ do-
kazuje, že i zde bude zapotřebí počítati s kompromisním ře-
šením, má-li být zjednána náprava. S nedostatkem místa zápa-
sili již v minulém století sami projektanti, arch. Zítek a 
arch. Schulz, ač pouliční provoz v 80. letech minulého sto-
letí nebyl s dneškem v žádnérs případě srovnatelný. Je zde 
jistě celá řada problémů, bylo by však nevděkem zapomínati 
při rekonstrukci Národního divadla na Bedřicha Smetanu. 

* * * 
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BUDE PRAHA MfiSTEM PLECHOVÝCH DVEŘÍ? 

Inovace, kterou před několika lety rozejely Obvodní 
podniky bytového hospodářství ve spolupráci s čilými výrobci 
/Pražskou stavební obnovou, závod 05 a Družstvem Kovodílo/ 
nepochybně přidá Praze jedno z další epithet - město plecho-
vých dveří. Místo původních stylových, často bohatě vyřezá-
vaných, ozdobně zamřížovaných dveří a vrat odpovídajících 
slohovému členění fasád z konce 19. a počátku 20. století, 
se osadí strohý, téměř typizovaný výrobek spíchnutý z ocelo-
vých profilů s plechovými, úhlopříčným prolisem zpevněnými 
výplněmi /v provedeni STANDARD/, jaký jsme dosud byli zvyklí 
vídat u trafostanic a továrních hal. Provedení DE LUXE zdobí 
olištování a duralová výplň s částečným prosklením horní 
části. Klika v obou případech - bakelitová. Nátěr suříkovou 
základní barvou je v lepším provedení překryt klasickou čer-
ní, jež váak nepostačí zakrýt nezaboušené sváry. 

Dle z jištěni orgánů lidové kontroly se cena pohybuje 
mezi 9 - 1 1 tis. Kčs.-Cena dřevěných dveří je 6 - 7 tis. 
Kčs, životnost ocelových dveří je však daleko vyšší á nároč-
nost oprav a údržby naopak nižší a tudíž pro OPBH ekonomič-
tější. Protože v souvislosti s 30. výročím osvobození Česko-
slovenska bylo apelováno a poukazováno na nedostatky ve sta-
vu otvorových prvků, přikročily podniky bytového hospodář-
ství k osazování hliníkových vstupních dveří, u kterých je 
dodavatelská kapacita příznivější! Podniky bytového hospo-
dářství vysvětlují, že výměny se provádějí na žádost nájem-
níků, domovních důvěrníků a pro naprostý nedostatek atypic-
kých prvků, zejména venkovních dveří. Proto musí používat 
jen typy, jež jsou dodavateli nabízeny. 

•Stav dveří starých domů je Kritický, jsou zkřížené, ne-
jdou zavírat a zamykat. Důvodem žádosti je i požadavek bez-
pečnosti a zabránění prochlazování chodeb netěsností dveří. 
Kapacita výrobců je bohužel malá, proto se snaží OPBH prová-
dět výměny přednostně na frekventovaných ulicích.* Původní 
dveře a vrata velké většiny pražských domů asi opravdu nepře-
žijí rok 20001 

/Bez komentáře - k volné úvaze čtenářů/ 
-ZD-
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K 75 výročí trvání Klubu Za starou Prahu uspořádalo 
předsednictvo dne 28. ledna 1975 slavnostní shromáždění, pod 
záštitou primátora hlavního města Prahy JUDr. a RSDr. Zdeňka 
Zusky, CSc., který s nevšední ochotou zapůjčil k tomuto úče-
lu Brožíkovu ěíň Staroměstské radnice. 

Slavnostního shromáždění se zúčastnili i představitelé 
města, za nepřítomného primátora hlavního města Prahy, ředi-
tel odboru kultury Národního výboru s. PhDr. Adolf Svoboda a 
ředitel Pražského střediska památkové péče a ochrany přírody 
s. Zdislav Buříval. Byla přítomna i početná delegace Vltava-
nu a sál Brožíkovy síně naplnilo více než 250 členů Klubu a 
jeho příznivců. Přítomné uvítal místopředseda Klubu ing. Ji-
ří Novák a přečetl pozdravný telegram Spolku přátel starého 
Jindřichova Hradce. 

Program byl zahájen vystoupením uměleckého hudebního 
souboru CONCERTO CAMERALE ve složení ir. Jiří Rilmera - zob-
cová flétna, Jiří Vodňanský - hoboj, Michael Křička - viola, 
Bohumil Malotín - viola da gamba a dr. Jiří Tichota - lout-
na; jejich výkon byl oceněn potleskem. Shromáždění pozdravil 
ředitel odboru kultury s. dr. Adolf Svoboda. Zhodnotil dlou-
holetý přínos Klubu k zachování kulturních a historických 
památek Prahy a ocenil účinnou pomoc a zájem na řeěení ná 
ročných úkolů v dnešní rozsáhlé výstavbě města. Ředitel 
Pražského střediska památkové péče a. Zdislav Buříval vyslo-
vil poděkování za spolupráci, kterou Klub Za starou Prahu 
mnohokráte osvědčil a popřál mu mnoho zdaru a úspěchů k dal-
ší činnosti. V hlavním projevu místopředseda Klubu prof. dr. 
Karel Krejčía DrSc. osvětlil kritickou situaci pražských pa-
mátek na rozhraní století, kdy i v Praze se projevovaly pře-
hnané snahy přestavět historickou část města po vzoru zápa-
doevropských metropolí, kde padly za oběl modernizaci nejen 
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jednotlivé paláce, ale i celé čtvrti, aby uvolnily prostor 
Širokým bulvárům po vzoru Paříte. Ba záchranu Prahy vystou-
pili jednotlivci i celé skupiny kulturní veřejnosti a vyjád-
řili svůj nesouhlas. Výsledkem těchto snah bylo zaloieni 
Klubu Za starou Prahu, jehoi ustavující schůze se konala 
právě 28. ledna 1900. Prof. Krejčí vzpomněl i zásluh zemře-
lých členů, kteří věnovali Klubu všechen svůj volný čas a 
zachránili celou řadu historických budov, na které je dnes 
Praha právem pyšná. Byli to především dr. Luboš Jeřábek, 
Zdenka Braunerová, dr. Jan Emler, dr. V. V. Stech, dr. Jaro-
slav Goll, architekt Bohumil Hypšman, akademik dr. Zdeněk 
Wirth a ing. Alois Kubíček. 

Závěrem ocenil prof. Krejčí moudré rozhodnutí státních 
orgánů, kterým byla historická část Prahy prohlášena státní 
památkovou rezervaci. Na základě toho zákona není dnes mošné 
zasahovati beztrestně do tohoto jedinečného architektonického 
útvaru, vytvořeného staletým vývojem dějin, na kterém spolu-
pracoval celý národ. Toto rozhodnuti, jehoi dosah si dnes 
snad ani všichni občané dost dobře neuvědomuji, ukládá nám 
celou řadu povinnosti, aby se nenahraditelná hodnota kultur-
ních statků zachovala nedotčena dalším generacím. Je to pře-
devším povinnost mravní a je na nás všech, aby se stala po-
vinnosti veřejnou a samozřejmou. 

* * * 
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Z P R X V A 
O č I N N O S T I 

K L U B U Z A S T A R O U P R A H U 
Z A L É T A 1 9 7 2 A 2 1 9 7 7 

Máme- 11 přehlédnout činnost Klubu Za starou Prahu 
v vyplynulých pěti letech, musíme si uvědomit, jakým tempem 
se právě v poslední době rozvíjí naše hlavní město a jak se 
urychluje jeho výstavba. Samozřejmé všechny tyto skutečnosti 
se obrážejí svým způsobem i v práci domácí rady. Narůstá řa-
da velkých i drobných problémů, které je třeba řešit, aby 
mohl Klub zaujmout odpovědná stanoviska a podávat konkrétní 
návrhy* Proto se práce domácí rady a jejích komisí řídí pře-
dem stanoveným programem, který se ovšem podle potřeby při-
způsobuje změněným skutečnostem* 

Nejdříve několik základních dat* Každým rokem se pravi-
delně konala výroční valná shromáždění, na nichž odstupující 
domácí rada skládala účty ze své činnosti* Funkci předsedy 
do roku 1975 vykonával ing. arch. dr* Bohumír Kozák a od roku 
1976 univ* prof. dr* Karel Krejčí, DrSc* Předsednictvo a do-
mácí rada se pravidelně scházela a projednávala návrhy zpra-
cované jednotlivými komisemi* Z velkého množství zásahů, 
které Klub provedl, uvádíme jen ty nejdůležitější * 

Několikrát se projednávaly možnosti vhodného využití 
areálu bývalého kláštera v Břevnově* Byl učiněn pokus k zá-
chraně objektu Vojtěšky vhodným využitím pro detašované pra-
coviště podniku hl. města Prahy Sady, lesy a zahradnictví, 
který by převzal bývalou klášterní zahradu a upravil ji pro 
učiliště učňovského dorostu. V kostele sv* Markéty provedlo 
Pražské středisko památkové péče archeologický výzkum, při 
kterém byly odkryty cenné pozůstatky románské krypty. Výko-
pové práce ovšem narušily do značné míry interiér a proraže-
ním otvoru do venkovní zdi pro odvoz výkopu vznikla nebezpeč-
ná situace ohrožující cenné plastiky a výzdobu kostela. Byly 
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provedeny četné osobní i písemné intervence, než se podařilo 
zjednati nápravu. Pro zlepšení stávajícího stavu cenných in-
teriérů kláštera Na Slovanech vypracoval Klub memorandum, ve 
kterém poukázal na mimořádný umělecký a historický význam 
tohoto objektu. Několik let byla sledována možnost záchrany 
budovy bývalého nádraží Těšnov a hledán nejvhodnější způsob 
dalšího využití. O budovu projevilo eminentní zájem městské 
muzeum a ve spolupráci se Střediskem památkové péče, jež ob-
jednalo vypracování studie na pootočení a dostavbu severního 
křídla, se snad podaří tento cenný objekt zachrániti a za-
členit! do nově vytvořeného prostoru severojižní magistrály. 
Snahy Klubu byly vydatně podpořeny i pracovníky Národního 
technického muzea, kteří právem poukázali na význam této je-
dinečné památky v historii vývoje Železniční dopravy. 

Průběžně byla sledována problematika pražských hřbito-
vů, zejména nejstarších oddělení na Olšanech. Ve snaze za-
chránit cenné lapidárium klasicistních plastik a důstojný 
vzhled hrobů zasloužilých velikánů našeho národa převzali 
členové klubu péči o II. oddělení. Každým rokem v dubnu a 
říjnu odstraňujeme přebujelou zeleň, plevel a nahromaděné 
odpadky. Díky úsilí obětavých jednotlivců byla u hrobu Hav-
líčkova obnovena parková úprava. Těší nás, že o tuto akci 
projevili mimořádný zájem i mimopražští členové, od kterých 
jsme obdrželi nejen hmotnou pomoc, ale i koš sazenic k úpra-
vě záhonů. Byly rozmístěny nejen nové ukazatele, ale i in-
formační tabulky se základními údaji o význačných osobnos-
tech. Výsledkem této akce byla finanční dotace poskytnutá 
Svazem českých architektů k vypracování podrobné studie ing. 
arch, Zdenkou Novákovou na celkovou úpravu I. až V. oddělení 
Olšanských hřbitovů a příslib Pražského střediska na vydání 
průvodce po tomto hřbitově, který je kulturní veřejností po 
léta postrádán. 

Jsme si plně vědomi, že bez pomoci nejširší veřejnosti 
nelze čelit nenahraditelným ztrátám drobných doplňků archi-
tektur, hlavně uměleckého kování dveří, vrat, plastické vý-
zdoby schodišť a chodeb, kde je celá řada původních odlitků 



- 81 -

zábradlí, kovaných mříží a svítilen. Jejich existence je 
ohrožována nejen bezohledným prováděním údržby a Spatně po-
chopenou snahou po modernizaci, ale i horlivostí některých 
sběratelů a zvýšeným zájmem o starožitnosti, žádný památkový 
zákon nemůže zajistit jejich ochranu, pokud obyvatelé domu 
jejich ničení nebo odcizení nezabrání anebo včas neupozorní 
pracovníky Pražského střediska památkové péče. Při soustavné 
popularizaci památek hraje význačnou roli-i tisk a proto 
uspořádalo předsednictvo Klubu v minulém roce besedu s re-
daktory hlavních pražských deníků a časopisů, na které byli 
seznámeni s problémy památkářů při zachraňování dosud přezí-
raných nebo podceňovaných hodnot architektonické a umělecké 
tvorby minulého století. Musíme litovati, že tisku, rozhlasu 
a televize není po této stránce dostatečně využíváno a ačko-
liv jde o téma, jež v nejširší veřejnosti nachází stále ros-
toucí sympatie, zejména u mladé generace projevující smy-
sl a pochopení pro životní sloh minulých generací. 

Tradiční Hovory o Praze, které ve spolupráci s Obvodní 
knihovnou v Praze 5 řídí předseda Klubu prof. Krejčí přita-
hují stále větší počet návštěvníků. Zajímavé náměty předná-
šek, pro které získává prof. Krejčí odborníky z oboru umě-
lecké historie, architektury a literatury, jsou doplňovány 
diskusí s představiteli kulturních a správních orgánů Prahy. 
Aktuální tematika, se kterou nás seznámil hlavní architekt 
hlavního města Prahy s. ing. arch. Blahomír Borovička, se 
setkala s nečekaným zájmem, jenž svědčí o neobyčejné angažo-
vanosti členů Klubu a občanů o výstavbu svého města. Plný 
sál posluchačů, kteří přicházejí téměř o hodinu dříve, aby 
si zajistili dobré místo svědčí, Že se Klubu podařilo vyko-
nat! velký kus práce nejen pro své členy a příznivce, ale i 
pro celou kulturní veřejnost. Cyklus více než šedesáti úspěš-
ných přednášek je naší dobrou vizitkou, vycházky a zájezdy 
Klubu organizované obětavými členy domácí rady, zejména 
ing. Petrouškem, ing. Novákem a dr. Turkovou doplňují naši 
činnost a jsou částečnou splátkou členstvu, kterou předsed-
nictvo může v rámci svých možností za jejich spolupráci a 
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podporu poskytnout. Naší snahou zůstává i nadále zajistit 
pravidelnější vydávání Zpráv, jež by seznamovaly členy a 
příznivce s naSÍ prací, návrhy a podněty nejen v oblasti pa-
mátkové rezervace Prahy, ale i k řešení složité situace do-
pravní na celém území města. Klub zaujímal vždy nekompromisní 
stanovisko v zájmu staré Prahy, i když byl za tyto návrhy 
někdy ostře kritizován a napadán. Zkušenosti, jež máme dnes 
se 8tavbou trasy A, dávají plně zapravdu podpoře, kterou 
Klub projevoval návrhu sovětských expertů na realizaci metra 
proti projektované podpovrchové dráze. Zakládání mělkých tu-
nelů v štěrkopískovém podloží Starého města by nepochybně 
skončilo devastací, ne-li přímo zkázou cenných historických 
památek. Vážné obtíže, jež vznikly při ražbě tunelů pod vl-
tavským dnem u Mánesova mostu, prokázaly plně obavy, jež 
Klub vyslovil ve své kritice Malostranského tunelu na počát-
ku sedmdesátých let. 

Stejně tak Klub upozorňoval na neuvážený projekt trasy 
severojižní magistrály středem města v těsné blízkosti Ná-
rodního muzea a Federálního shromáždění s poukazem na nut-
nost vybudování okružních komunikací na okraji a po obvodu 
Prahy, s cílem naprostého odklonu průjezdní přepravy nejen 
ve směru sever-jih, ale i z východu na západ, jež dosud musí 
nevyhnutelně procházet centrem, protože má k dispozici jen 
několik mostů přímo v pražské kotlině. Částečnou pomocí bude 
v příštích letech Barrandovský most, s jehož výstavbou se 
urychleně počítá v příštím roce. 

Pro úplnost nutno ještě uvést návrhy Klubu na větší vy-
užívání vodní přepravy pro zásobování vnitřního města uhlím, 
stavebninami, pro odvoz odpadků, vykopané zeminy při stavbě 
metra a přepravu kameniva, štěrku a písku z těžebních pro-
stor u Zbraslavi a Mělníka. 

Dále je nutno se zmíniti o důkladné úpravě klubovních 
místností v Malostranské věži, prováděné v letech 1976-7. Za 
vydané pomoci členů, kteří mají odbornou řemeslnou kvalifika-
ci, byly provedeny vnitřní i vnější nátěry oken, dveří, 
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schodištního zábradlí, vymalování všech prostor a důkladná 
oprava nábytku. Současně byla provedena revize knihovního 
fondu, archívu a zajištěno nové uskladnění v rekonstruova-
ných regálech. Tím byly definitivně odstraněny škody vzniklé 
před lety zatékáním do stropu velkého sálu Mostecké věže. 
Díky pochopení a velmi dobré spolupráci s pracovníky OPBH 
Praha 1 /domovní správa, s. Kosler/ byly vyměněny shnilé 
trámy a znovu nahozena spadlá část stropu. Velký mosazný ví-
ce raroenný lustr a nástěnná svítidla jsou darem našeho mimo-
pražského příznivce a reprezentační ozdobou naši místnosti. 
Zásluhu má celá řada dobrovolných brigádníků z domácí rady 
Klubu,kteří zde odpracovali stovky hodin na úpravě a vyčiš-
tění místností i při uspořádání písemností a archívu, jenž 
byl po řadu let prozatímně uskladněn a při stavebních úpra-
vách značně zaprášen. Obětavá práce byla po zásluze oceněna 
pracovnicí archívu hl. m. Prahy dr. Soukupovou, jež vyjádři-
la plné uspokojení nad vzorným uspořádáním nejen knihovny, 
ale i archiválií. 

Několik set odeslaných dopisů týkajících se nejširšího 
okruhu pražských i mimopražských památek, dokladuje dosta-
tečně činnost Klubu v minulých pěti letech. Musíme s potěše-
ním konstatovat!, že připomínky, návrhy a memoranda podávaná 
ve zvláště naléhavých případech, se setkávají s pozorností a 
porozuměním státních i stranických orgánů. Veškeré písemnos-
ti jsou pečlivě projednány v domácí radě a koncepty dopisů 
schvalovány s určením adres, na které mají být odeslány. Na-
ší snahou zůstává objektivní posuzování, bez osobních nebo 
ambiciózních cílů. Rozšíření obvodu města přináší další mož-
nosti ochrany celé řadě cenných objektů, jež jsou nevhodně 
využity. Nově vznikající sídlištní zástavba potřebuje nalé-
havě kulturní zázemí, pro které se výborně hodí bývalé zá-
mečky, statky a tvrze, jež dosud slouží k ubytování zeměděl-
ských dělníků nebo za skladiště a kanceláře. Dobrým příkla-
dem může být plánovaná rekonstrukce staré tvrze v Chodově 
pro kulturní středisko a knihovnu Jižního města. Okolí má 
být parkové upraveno, aby přechod k vyšší zástavbě mohl být 
změkčen clonou zeleně. Podobně jsme již poukázali i na jiné 
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objekty, které se v nejbližších letech ocitnou v dosahu 
městské dopravy a kde by bylo možno umístiti část muzejních 
sbírek, velkých fondů městské galerie a zejména lapidarium, 
jež dosud živoří ve stísněných prostorách postranního pavi-
lonu Parku kultury a oddechu a je jakýmsi dlouhodobým provi-
zoriem. Kulturním pojmem se již staly sbírky Národní galerie 
v zámku Zbraslavském a vhodná decentralizace i jiných sbírek 
a depozit v podobných, třeba i menších zámeckých objektech 
by přispěla ke zpestření programu pražských i zahraničních 
návštěvníků. Přitom je třeba neustále chránit pohledové hod-
noty, které Praha dosud má v nezastavěných místech zvýšeného 
terénu jak na samém okraji Vltavské kotliny, tak i v nejbliž-
ším okolí města. Klub několikráte upozornil na význačné vy-
hlídkové body, kterým hrozí bud výškové objekty v těsné blíz-
kosti nebo znepřístupnění záborem pro zahrádkářské kolonie 
či vilovou zástavbu. Byl vypracován jejich seznam včetně vy-
značení na situačním plánu s požadavkem, aby přístup veřej-
nosti byl i nadále zachován. V mnoha případech přesahují na-
vrhovaná řešení možnosti přímého zásahu Klubu a proto byla 
zvolena cesta bližšího kontaktu s Útvarem hlavního architek-
ta a Pražským střediskem památkové péče. Hlavní architekt 
s. ing. Blahomír Borovička i s. ředitel Buříval byli již ně-
kolikráte našimi hosty v klubovních místnostech, přičemž 
jsme byli seznámeni s koncepcí nové výstavby hlavního města 
a s postupem rekonstrukcí jeho historického jádra. Trvalou 
pozornost věnujeme rehabilitaci bytového fondu v centru měs-
ta, jež dosud silně zaostává za vybaveností nových čtvrtí. 
Stávající způsob rekonstrukcí je nevyhovující a příliš ná-
kladný. Provádějící podniky nepostupují s dostatečnou pozor-
ností a při větších opravách bývá zničeno mnoho původních 
prvků, především slohové vybavení interiérů, kam se zcela 
zbytečně osazují typizované prvky přidružené stavební výroby 
jako ocelové zárubně, hladké dveře, bakelitové "kování" a 
někdy i rozměrově a typově nevhodná okna. Tato falešná mo-
dernizace nijak nezlepšuje kvalitu bytů, naopak rozruší a 
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znehodnotí původnost a intimitu historického prostředí. Na-
vrhujeme provádění rekonstrukcí a úprav družstevní formou, 
která sdruží zájemce o byty z řad milovníků staré Prahy a 
umožní jim dosažení nevšedního způsobu bydlení za přijatel-
nou cenu s možností individuálních úprav pouze s pomocí od-
borných pracovníků stavebního podniku* Jinak velmi pěkná re-
konstrukce renezančního paláce U zlaté labutě na Pětikostel-
ním náměstí nebo barokního domu U cenzorů na Starém Městě 
/v tomto domě bydlela rodina Mánesova/ byla právě necitelný-
mi zásahy do interiérů provádějícím podnikem /jistě s velký-
mi finančními náklady/ značně znehodnocena. K oživení starých 
čtvrtí patří i hustší sí€ obchodů a restauračních podniků. 
Klenuté stropy přízemních traktů a silné zdivo je nejen do-
konalou izolací proti hluku, ale i přirozeně klimatizovaným 
prostředím pro vinárny, jídelny a potravinářské prodejny. 
Historické prostředí přitahuje zájem návštěvníků a čilý pro-
voz bistra u Zlatého hada a prosperující obchody v Karlově 
ulici s uměleckými předměty, lidovým uměním a starými tisky 
dokazují, že investice do starých objektů se v krátké době 
zhodnocují. 

Domácí rada dbala, aby se Klub neomezoval na pouhou 
kritiku a negaci navrhovaných řešení, ale přispíval konkrét-
ními návrhy ke zlepšeni stávajícího stavu a k odvrácení škod, 
jež by na památkových objektech nevhodnými zásahy vznikly. 
Při každé příležitosti byl kladen důraz na zajiš€ování řádné 
údržby, jejíž zanedbávání je příčinou nákladných oprav, pří-
padně i rekonstrukcí celých objektů. Děkujeme všem členům, 
kteří nám upozorněním a radou pomáhali a věříme, že i nadále 
nás budou v této práci podporovat!. Oceňujeme i vydatnou 
hmotnou pomoc členstva, jež z velké části dotuje základní 
příspěvek darem tuto částku i několikráte převyšujícím. 
Umožňují nám krýti nejen zvýšené režijní náklady, ale i mimo-
řádné výdaje spojené úpravou klubovních místností a brigád-
nickými akcemi na Olšanských hřbitovech. 


