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PROGRAM KLUBU ZA STAROU PRAHU 
HOVORY O PRAZE 

Přednáškový cyklus pořádaný ve spolupráci s Obvodní knihovnou Prahy 5 
v Národním domě na Smíchově, náměstí 14. října 16. 

Vždy v pondělí od 18 hodin. 
235. 25. září 

Slavnostní večer k udělení Evropské ceny památkové péče 1995 
PhDr. Dobroslavu Líbalovi, místopředsedovi Klubu Za starou Prahu 

236.23. října 
Prof. Ing. arch. Milan Pavlík, CSc.: Rekonstrukce Břevnova, Staroměstské 

radnice a Richterova domu 
237.20. listopadu 

Slavnostní večer k 85. narozeninám JUDr. Oldřicha Hory, 
emeritního předsedy Klubu Za starou Prahu 

238.18. prosince 
Ing. arch. Helena Polívková, CSc.: Pražské proluky 

VYCHÁZKA 
v sobotu 7. října 1995 

Pražská secese 
vede doc. Dr. Marie Benešová, DrSc. 

sraz ve 14.30 hodin před hlavním vchodem Národního divadla 
21. října 

Rudolfova štola - plán a dílo 
Vycházku spojenou s prohlídkou plánu vede PhDr. Jan Hozák. 

Sraz ve 14.00 hodin před vchodem do Národního technického muzea. 

V pondělí 9. října 1995 v 17.00 hodin sejde se v místnostech Klubu hospodářská 
komise. Po podrobnější zprávě o činnosti Klubu Za starou Prahu bude projedná-
vat možnosti, jak podpořit klubovní aktivitu především po hospodářské a admi-
nistrativní stránce. Důležitým bodem programu bude rozvržení a zahájení prací 
na nové katalogisaci knihovny. Ti z členil, kteří by chtěli pomoci, budou vděčně 
uvítáni. 
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Tragedie kostela sv. Michala na Starém Městě pražském 
PhDr.Dobroslav Líbal 

Období josefinismu je v Praze spojeno se skutečnými hekatombami církevní 
architektury, které, s výjimkou zkázy Vyšehradu, překonaly dokonce období hu-
sitských válek. Řada významných církevních staveb, mezi nimiž byla i díla 
evropského významu, zmizela beze stop, mnohé byly surově a primitivně utili-
tárně přestavěny. Část z nich byla následně zbořena, část přežila. Většina z nich 
dosáhla v průběhu dvacátého století plné rehabilitace. V současné době zbývá 
v Praze jen několik církevních architektur, těžce zasažených důsledky primitivní-
ho josefínského utilitarismu, které dosud čekají na své vysvobození. Mezi nimi je 
i zrušený kostel sv. Michala, uprostřed nejvýznamnějšího staroměstského do-
movního bloku, v těsném sousedství Staroměstského náměstí. 

Kostel sv. Michala patří urbanisticky, architektonicky a zvláště i historicky 
k nejvýznamnějšímí pražským architekturám. Mimořádně pozoruhodná je jeho 
vnitrobloková situace, naznačující dávný urbanistický vývoj tohoto území s dosti 
složitým ztvárněním původního terénu. Domněnku D. Líbala a V. Píši o ro-
mánské původu kostela potvrdil archeologický výzkum. Bylo poznáno, že 
zdivo odhaleného velkého románského kostela přežívá z části i v dochova-
né stavbě. 

Vynikající postavení v rámci architektury druhé třetiny 14. století má i gotický 
kostel sv. Michala, z něhož se zachovala převaha obvodových zdí, ale i jádra pilí-
řů. Byla to trojlodní hala bez přesbytáře, poutavý reprezentant tohoto výrazně 
českého architektonického typu, na jehož vývojovém konci stojí kaple Betlémská. 
Šťastnou shodou okolností proběhla i velká vrcholně barokní přestavba kostela na 
vysoké výtvarné úrovni. Jejím architektem byl František Ignác Prée. 

Sv. Michal patří ovšem mezi vynikající architektury, u nichž význam historický 
se vyrovnává vysokému hodnocení výtvarnému, nebo je dokonce předčí. Málo 
dochovaných staveb je totiž intimně a nerozlučně spjato s našimi národními ději-
nami doby Václava IV. a následných husitských desetiletí tak jako kostel sv. Mi-
chala. Lze ho označit jistě za nejdůležitější stavbu pro dějiny českého 
náboženského hnutí doby husitské. Byl to kostel samých počátků kněžské činnos-
ti Jana Husa, při níž se tříbily jeho názory. V letech 1406 - 1439 byl farářem u sv. 
Michala vynikající mistr Křišťán z Prachatic, přívrženec Husův. Již v roce 1414 se 
tu podávala svátost pod obojí. I v následujících letech a událostech hrál svatomi-
chalský kostel významnou roli. Vždyť Křišťanovým nástupcem na faře se stal 
proslulý obhájce Husův Petr z Mladenovic. 

Objekt všestranného významu jako kostel sv. Michala může být v budoucnu 
předurčen výhradně k účelům, jež by harmonicky navazovaly na jeho stále dra-
maticky přežívající minulost. V případě, že v současné době chybí prostředky na 
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celkovou regeneraci kostela, je nezbytné přikročit k nejnutnějšímu stavebnímu za-
jištění a počkat. Od roku 1785 čeká již kostel přes 200 let. Bohužel současný vývoj 
této jedinečné památky probíhá právě opačným směrem. Do přestavby kostela 
mají být investovány obrovské finanční částky, jež na desetiletí do nedohledna 
prodlouží nynější primitivní utilitární využití. Byl jsem hluboce otřesen nápadně 
umístěným článkem na druhé straně Lidových novin z 24. dubna 1995: "Cena 
ročního nájmu bývalého kostela sv. Michala bude vyšší než 10 milionů". Z obsahu 
článku vyplývá, že příslušná firma hodlá celý objekt pronajmout více zahranič-
ním partnerům, jejichž jména zatím tají. Není nutno mít jistě velkou představi-
vost, abychom pochopili nepříznivé důsledky realizace tohoto záměru. Kostel 
bude opět prostorově znehodnocen, ale i pohledově potlačen na exteriéru stavby 
střešními vikýři. To vše se bude odehrávat v těsném sousedství Staroměstského 
náměstí, jednoho z nejpamátnějších prostorů Prahy. Nezvažují se vůbec otázky 
dopravní, komplikované nadto větším počtem zahraničních uživatelů. 

Jsou situace v životě lidském, nad kterými zůstává rozum stát. K těm patří dle 
mého názoru nynější rozhodnutí o budoucím komerčním využití kostela sv. Mi-
chala. Žádný zdánlivý finanční prospěch nemůže vyvážit opravdové národní po-
nížení z nehodného využití kostela sv. Michala. 

Ke 110. výročí narození V. V. Štecha 
PhDr.Dobroslav Líbal 

Profesor Václav Vilém Štech (1885 -
1974) patří mezi nejčelnější české histo-
riky umění a pracovníky na poli 
výtvarné kultury. Jeho osobnost je cele 
spjata s prostředím první republiky, 
v níž se uplatňoval zprvu již od roku 
1918 jako úředník ministerstva školství 
a národní osvěty. Vyšší stupeň jeho vě-
decké dráhy představovala profesura 
na pražské škole Uměleckoprůmyslo-
vé. Přednášel též na fakultě architektu-
ry Českého vysokého učení 
technického. 

Publikační činnost zahájil Štech již 
v mládí v roce 1904 a velmi rychle se 
rozrůstala nejen počtem, ale předev-
ším šíří a hloubkou záběru. Již od roku 
1904 pracoval v Klubu Za starou 

Prahu, s čímž je spjat Štechův vysoce 
rozvinutý zájem o Prahu a její světově 
jedinečný výtvarný obsah. Pra-
gensisticky se uplatňoval již před první 
světovou válkou a lásce ku Praze zůstal 
štech věrný po celý svůj život. Praha by 
na tuto mimořádnou závažnou kulturní 
skutečnost neměla nikdy zapomenout 
a důstojným způsobem ji uctít. 

Štech se s plnou vervou své bohaté 
tvůrčí invence podílel na kulturním ži-
votě první republiky a těsně spolupra-
coval s ostatními reprezentanty dějin 
umění, zejména s profesorem Ma-
tějčkem, Cibulkou, Zdeňkem Wirthem 
a dalšími. Velmi významně se podílel 
na obsahu proslulého Štencova Umění. 
Odborné cesty po zemích nejvyšší 
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evropské kultury neustále prohlubo-
valy jeho mimořádně Široký obzor. 

V letech před druhou světovou vál-
kou věnoval intenzivní pozornost 
velkolepému fenoménu české barokní 
plastiky. Štech patřil mezi velmi malou 
skupinku uměleckých historiků, kteří 
věnovali svíij vědecký a kritický zájem 
i soudobému umění, aniž se odvraceli 
od tvorby historické. S tímto jevem se 
bohužel setkáváme až tragicky v naší 
současnosti. 

Jeho zkoumající pohled pronikal 
hluboko do celé šíře soudobého vý-
tvarného dění. Za nacistické okupace 
byl politickým vězněm. Jeho vědecká 
aktivita se plně rozvinula až po druhé 
světové válce, kdy se soustředil převa-
hou na české malíře a sochaře 19. a 20. 
století a vykonal na tomto poli velké, 

bohaté dílo. Nesmíme zapomínat i na 
jeho statečná vystoupení v oboru zá-
chrany našich kulturních památek. 
Vzpomeňme na jeho zásadní stať "Ne-
bojte se svatých", jež brojila proti iko-
noklastickým tendencím dobového 
primitivního atheismu. Památkové zá-
sady V. V. Štecha byly velmi zodpo-
vědné a moudré. Působil jako profesor 
Akademie výtvarných umění. Emanu-
el Poche napsal v Encyklopedii české-
ho výtvarného umění, že profesor 
Štech je nejvýraznějším zjevem české 
uměnovědy. Žádný lidský soud nemů-
že ovšem zachytit šíři a hloubku Šte-
chova uměnovědného záběru, 
obohacovaného jeho jiskřivým du-
chem a všelidským pohledem. Václav 
Vilém Štech je stále živoucí, vysoce tvo-
řivou osobností naší národní kultury. 

Z nových zisků Klubu Za starou Prahu 
Tomáš Kleisner 

Léta 1994 a 1995 významně obohatila klubovní knihovnu, sbírky i archiv. 
Paní Svatoňová z Prahy 7 věnovala část odborné knihovny svého bratra, ze-

mřelého ing. arch. Eduarda Svatoně. Dar byl zinventován a jednotlivé svazky, 
opatřené příslušnými exlibris, zařazeny do kmenového fondu klubovní knihovny. 
Ten byl rozhojněn i díky laskavosti několika autorů, členil Klubu, kteří přinesli 
své nově vydané publikace. 

Pražský ústav památkové péče předal nám v dubnu roku 1995 konvolut kreseb 
Ing. Adolfa Janouška Nejstarší domy v Praze, deponovaný kdysi v tamním archi-
vu. Soubor je vítaným dokumentem zejména pro okrajové části Prahy. 

Od paní Dotřelové z Prahy 1 pocházejí dva letáky z prvého desetiletí 20. století, 
které dokumentují šíři kulturních aktivit Klubu v samých počátcích jeho činnosti. 
Jeden z nich je unikát odjinud neznámý. Paní Muchová z Prahy 1 věnovala kromě 
několika prtivodcíi Prahou i svazek 17 dobových fotografií. Mezi nimi zaujme ze-
jména snímek kopií soch Švédy ve válce ukořistěných a připravených v prosto-
rách Valdštejnského paláce k osazení v zahradě. Dr. Bečková pamatovala na Klub 
pražskými vedutami z produkce nakladatelství Schola ludus pragensia. 
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Ladislav Beneš (1883-1956): scizza, hlína, v. 15 cm, značeno "L. Beneš": Dar pí ]an\j 
Farkové. 
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Itig. Adolf Janoušek: Praha XIX - Bubeneč, kresba tuší. 
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Obsáhlý soupis významných osobností, pohřbených na Vinohradském hřbito-
vě, sestavil v říjnu 1994 pan Marcel Roubíček. Seznam je i s orientačním plánkem 
k disposici v badatelně Klubu, autorovu kopii chová městské muzeum. 

Neteř prof. V. V. Štecha, paní Farková, předala Klubu Za starou Prahu soubor 
uměleckých děl z majetku svého strýce. Předně musíme jmenovat dvě Myslbeko-
vy sádrové studie ke stojícím sochám světců pomníku sv. Václava. Prof. Štech, 
autor Myslbekovy monografie, mohl je získat při soupisu umělcovy pozůstalosti, 
který pořídil s Janem Štursou pro účely jednání o koupi dědictví státem. Dále je to 
hliněná scizza od Ladislava Beneše a sádrová hlavička od Josefa Mařatky - studie 
k pomníku A. Slavíčka. Řadu uzavírá štoček ze Štencova závodu, reprodukující 
kubistickou kresbu neznámého autora, pohled na antický chrám v Paestu. (Vzpo-
meňme na Štechův cestopisný esej Cesta do Paestum). 

Několikerého retrospektivního obohacení dočkal se i archiv novinových 
výstřižkíi. 

Domácí rada Klubu Za starou Prahu dovoluje si touto cestou všem velko-
myslným dárcům ještě jednou poděkovat. 

Dvě rudolfínské památky - zhotovení faksimile jejich 
stavebních plánů 
(Plán Rudolfovy štoly a plán Císařského mlýna v Bubenči) 

Vera Dědičová, akademická malířka 

Shodou okolností byly v roce 1994 
zadány ke zhotovení dvě faksimile 
plánů výše uvedených památek 
dvěma různými investory. Faksimile 
plánu Rudolfovy štoly byla objednána 
majitelem této velmi významné pa-
mátky, Národním technickým muze-
em v Praze. Druhý z plánti, respektive 
jeho kopii, chystá pro letošní jubilejní 
výstavu s rudolfínskou tématikou 
Archiv Pražského hradu. 

Následující technické údaje a popisy 
k plánu Rudolfovy štoly čerpají z ma-
teriálů zpracovaných vedoucím Archi-
vu pro dějiny techniky a průmyslu 
Národního technického muzea, dr. 
Janem Hozákem. 

Phendlerova mapa Rudolfovy štoly 
je nejen technickou pomůckou, ale 
spíše výtvarným dílem. Právě po vý-
tvarné stránce jde o památku vysoké 
úrovně. Autor ji zhotovil krátce před 
dokončením samotné štoly roku 1593 
jako přehled postupu práce a zároveň 
jako předmět sběratelský, esteticky mi-
mořádně zpracovaný. Lze z něj číst 
délku štoly, její rozměry, měřítko, 
počet šachet a současně časové údaje 
o postupu hloubení. Podélný řez za-
chycuje současně s částí podzemní 
také krajinu nad samotným horním 
dílem. Zvlášť zajímavá je pravá konco-
vá část plánu zobrazující vyústění 
štoly v Královské oboře. 
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Štolu dal prokopat císař Rudolf II. 
Habsburský jako přivaděč vody z Vlta-
vy do Královské obory (dnešní Stro-
movky) do rybníků a vodotrysků. 
Štola je dlouhá zhruba 1,1 km, hornic-
ky ražená pod Letnou. Začíná proti 
Anežskému klášteru v domku nazýva-
ném Havírna a vyúsťuje ve Stromovce 
renesančním bosovaným portálem, 
zdobeným iniciálou R a letopočtem 
dokončení M.D.LXXXXm. Přesné 
informace o délkách, způsobu jejich 
znázornění a další podrobný popis 
jsem čerpala z materiálu Doc. Ing. 
Pavla Hánka, CSc. - Phendlerova mapa 
Rudolfovy štoly v Praze. Cituji: 

„Mapa je rýsována na pergamenu 
šíře 198 mm, délky asi 2420 mm, 
z které kresba zabírá 2133 mm. Na 
levém okraji je upevněn dřevěný, 
jednoduše zdobený váleček průměru 
25 mm, na který se pergamen navíjí. 

Kresba je krásnou kolorovanou mi-
niaturou. V barvách převládá zelená -
tou je stínována část prostoru mezi 
plynulou čarou, znázorňující terén 
a lomenou čarou, schematicky odpoví-
dající skalnímu podloží, jiným odstí-
nem je vybarven les v Oboře - a hnědá, 
která je vyhrazena pro důlní dílo. Nad 
zobrazením štoly jsou dvě černobílé 
délkové stupnice, značené v tzv. esta-
dos de mina. Jedna je průběžná a sta-
noví celkovou délku díla na 591 3/4 
e.d.m., druhá udává vzdálenosti mezi 
šachtami, podél kterých je kreslena 
v týchž jednotkách hloubková stupni-
ce. Zákres délkových stupnic je 
v těchto místech přerušen. Směr stani-
čení je od Obory k Vltavě. Ověřil jsem, 
že měřítko délek i výšek je shodné a v 
celém zákresu lineární. Stupnici přesa-
huje zjednodušený zákres Vltavy 
s částí Štvanice a Novoměstským 
jezem. 

Popis je Španělsky. Ve středu mapy 

u horního okraje, pod znakem pa-
novníka a mezi znaky uherským a čes-
kým, je název: "Věrné vyobrazení 
průkopu Jeho Veličenstva dsaře z řeky 
Vltavy až do starého parku v celé své 
rozsáhlosti". Pod délkovou stupnicí je 
zaznamenán stav prad vždy k 1.7. a k 
31. 12. nebo 1. 1., ve všech úsedch 
mezi šachtami se razilo souběžně. Mě-
síční postup v některém pololetí, např. 
v okolí staničení 380 e.d.m. činil jen 1,6 
m. Dále jsou uvedeny datum a hodina 
prorážky, které dokládají, že se v přípa-
dě potřájy pracovalo ve více směnách. 

Phendlerova mapa věrně zobrazuje 
pracovní postup a technické vybavení. 
Figurky horníků (jejich zářivé oblečení 
asi neodpovídá realitě pracovního 
oděvu) jsou vybaveny špičáky, klíny, 
sochory, materiál na odval vyváží ko-
lečky. Text uvádí pro rozpojování hor-
nin i použití ohně. Materiál byl 
vytahován ve dvou protiběžných oko-
vech, ovládaných jedním rumpálem 
v domku, postaveném nad ohlubní 
šachty. Asi ve třetině hloubky z ní na 
sever odbočovala šachtice, u jejíhož 
ústí byl založen oheň. Jeho tah zajišťo-
val výměnu vzduchu v podzemí. 

Před samotným opisem postupu při 
zhotovení faksimile ještě poznámka 
o osudu originálního plánu. V průbě-
hu třicetileté války byl ukořistěn 
švédy a dostal se neznámými cestami 
do Paříže, kde na kond 19. století byl 
zakoupen pro sbírku Vojtěcha Lanny 
dr. Schebkem. Později při prodeji části 
sbírky koupil plán císařský rada Fr. 
Borovský a daroval jej roku 1910 
Technickému museu království české-
ho. V současnosti je památka součástí 
fondů Archivu pro dějiny techniky 
a průmyslu Národního technického 
muzea v Praze." 

Při zhotovení faksimile je důležité 
především zjištění, jaké materiály a ba-
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revnost jsou užity na originálu, a jak se 
jeví technický stav kopírovaného 
předmětu. 
Zhotovení faksimile: 

Originál plánu je narýsován a nama-
lován na pruhu psacího pergamenu 
dlouhém 240 cm a širokém asi 20 cm 
(drobné odchylky v šířce v rozmezí ± 
3 mm). Pruh je navinut na dřevěném 
soustruženém kolíku. Celý pruh plánu 
se skládá ze čtyř částí o různé délce 
vždy s přesahem na slepení od 0,5 do 
1,5 cm). 

Podélný řez štolou byl narýsován 
hnědočernou barvou (inkoustem). 
Tmavá kresba je doplněna malbou. Ilu-
minace je místy pastozní, místy akva-
relového průsvitného charakteru. 
Písmo je provedeno hnědým inkous-
tem, místy velmi světle řídce namícha-
nou tuší, částečně vybledlou. Malba je 
doplněna zlacením - zlatá kresba světel 
- mušlovým zlatem. Kresba sama je 
velmi jemná, místy již setřená. Celý 
plán je poznamenán časem, užíváním. 
Zvláště koncová část, nejčastěji prohlí-
žená, je silně ztmavlá a ohmataná do 
tmavě hnědého tónu. Po celé ploše 
plánu je patrné zaprášení, drobné 
skvrnky, natržení, zažloutlé okraje, zo-
hýbání a zvlnění. Místy je malba lehce 
odřená. V celku technický stav odpoví-
dá stáří památky. Pořízení kopie při-
spěje k ochraně vzácného díla 
mimořádného významu a kvality. 
Postup práce: 

Pro zhotovení faksimile byl vybrán 
psací pergamen vhodné kvality, síly 
i zabarvení. Pergamenové kůže byly 
rozměřeny na pruhy odpovídající veli-
kosti. Na upraveném povrchu byla 
rozvržena celá kresba nejprve slabě 
tužkou. Tento rozkres byl vytažen 
tmavě hnědou barvou odpovídajícího 
originálu. Příslušné plochy byly pak 
malovány barevně anglickými akvare-

lovými barvami. Poté byla mušlovým 
zlatem doplněna světla na objemech. 
K patinování pergamenu bylo užito 
práškových pigmentů a pastelky. Byly 
napodobeny vady vzniklé užíváním 
plánu. Také rub svitku byl barevně 
přizpůsoben stavu originálu. 

Závěrem je třeba poznamenat, že 
Rudolfova štola je zapsána ve státním 
seznamu movitých kulturních pamá-
tek a současně je také evidována orgá-
ny ochrany přírody, neboť se v ní 
vyskytují druhotné krasové jevy. Patří 
k významným evropským technickým 
památkám. 

Plán Císařského mlýna v Bubenči -
půdorys přízemí - ukazuje stav mlýna 
před přestavbou, probíhající v 60. le-
tech 18. století. Mlýn, zakoupený 
v roce 1584 císařem Rudolfem II., byl 
dílem významných architektů italské-
ho původu a dalších umělců. Mlýn byl 
znám především svou brusírnou dra-
hokamů. Po roce 1584 zde probíhala 
velká stavební činnost, prováděná krá-
lovským stavebním úřadem. Součástí 
komplexu byla umělá jeskyně se stud-
nou (?), mlýnské budovy, pila, brusír-
na, rybníček. Plán z roku 1776, dle 
kterého byla kopie prováděna, je kopií 
staršího originálu z roku 1730 od sta-
vebního písaře J. J. Dienebiera a je ulo-
žen v Archivu Pražského hradu pod 
sg. 168-11. Podložkou pro rys je ruční 
papír o rozměrech 70 x 50,2 cm. Rys je 
doplněn akvarelovými barvami ve 
světle modrých, zelenavých a žlutých 
tónech pro vyjádření jednotlivých sta-
vebních částí. Originál není příliš 
poškozený, podkladový papír je jen 
mírně zažloutlý a zaprášený. Papír je 
přeložen a mírně zvlněný a pomačka-
ný, hlavně v rozích. 

Postup práce při zhotovení faksimi-
le je téměř shodný s postupem práce 
na plánu Rudolfovy štoly. Údaje 
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z historie kopírovaného plánu byly Věrou Vávrovou, do jejíž kompetence 
převzaty z návrhu investora na zhoto- spadají v Archivu Pražského hradu 
vení faksimile, vypracovaného Dr. uložené originály stavebních pláníi. 

Příspěvek k dějinám boje za záchranu pražských pamá-
tek II. 
(Braunerův dům Na Pernštýně) 

Ing. Marek Krejčí 

Dům čp. 342-1 na nároží Národní třídy a ulice Na Pernštýně František Ruth ve 
své "Kronice Královské Prahy a obcí sousedních" charakterisuje jako "pěkný ba-
rokní dům", kdysi U Ratzenbeků, který přešel do majetku rodiny významného 
českého politika Františka Braunera. Dům s kuriosním nárožníkem ve tvaru 
lidské hlavy vzdoroval častím dobrým i zlým. Opravdu zlá doba pro památný 
dtim přišla s nástupem 20. století. Pražská obec totiž plánovala rozšíření ulice Na 
Pernštýně na úkor domů dosud tvořících její západní stranu. Zatímco se projekt 
setkal s krotkým souhlasem Soupisné komise král. hl. m. Prahy, na stránkách 
prvého čísla Věstníku Klubu Za starou Prahu protestoval Pavel Janák, jenž i když 
připustil, že dům sám o sobě nemá valnou historickou a uměleckou cenu, zdůraz-
nil jeho význam jako nedílné součásti historického urbanistického celku. O desít-
ku let později na jeho obranu pozdvihl pero Karel Čapek ve fejetonu "Ohrožená 
památka" (Lidové noviny, 21. ledna 1923) začínajícím patetickým zvoláním: 
"Volám Klub za starou Prahu, Památkový úřad, umělecké a literární korporace, 
Devětsil, všecky politické strany i různé slavné nebožtíky na pomoc: Unionka je 
ohrožena!" Čapek ve své emocionálně laděné vzpomínce na předválečný umělec-
ký kvas v kavárně Union nezkoumá "hodnotu stářf1 památky, ale požaduje její za-
chování jako složky pražského genia lod. Přes námitky a protesty byla úprava 
Pemštýna zahrnuta do regulačního plánu Starého Města z roku 1927 potvrzeného 
rozhodnutím ministerstva veřejných prací z roku 1931. 

V souladu s tímto dokumentem územního plánování rozhodla městská rada ve 
své schůzi 25. září 1938 zbořit Braunerův dům z komunikačních důvodů. Klub Za 
starou Prahu ihned upozornil na kulturně historickou hodnotu domu a vyslovil 
se jednoznačně pro jeho zachování. Zároveň odeslal technickému presidiu hl. m. 
Prahy svůj rozbor, v němž z ryze technického hlediska analysoval dopravní prob-
lém a v závěru navrhl vlastní alternativu, spočívající v zřízení loubí pro chodce 
v parteru Braunerova domu, jež by navazovalo na obdobné řešení v sousední no-
vostavbě Kleinhamplova paláce "Metro", a posunutí kolejí i nástupiště elektrické 
dráhy. Magistrát však majitelům povolil zboření starého domu a novostavbu 
v ustupující regulační čáře podle předložených plánů architektů F. Hrušky 
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a F. Fencla. Jako jediný ústupek ochráncům památek byla do podmínek roz-
hodnutí zahrnuta povinnost stavebníka vlastním nákladem sejmout a uložit 
v Městském museu plastické ozdoby a nárožní patník, umožnit zaměření, fotodo-
kumentaci a záchranný archeologický výzkum při bourání sklepů. Vývoj vá-
lečných událostí, vázané přídělové hospodářství i nedostatek stavebních hmot 
však dům dočasně zachránily před zkázou. 

Na pořadu dne se demolice Braunerova domu objevila opět v roce 1948. Jako 
odpověď na usnesení Ústředního národního výboru hl. m. Prahy vypracoval 
Klub protestní memorandum. ÚNV však po paušalisujídm odsudku memoranda 
setrval na svém rozhodnutí. Klub se o verdiktu dozvěděl se zpožděním 44 (!) dnů. 
Mezitím zástupci Památkového sboru hl. m. Prahy po náležitém "vysvětlení" 
shora opustili kolbiště. Ani v této zoufalé situaci Klub neresignoval a obrátil se 
otevřeným dopisem na primátora. Obratně formulovaný dopis konstatoval 
nespornou uměleckou hodnotu domu, podrobně analysoval komunikační 
a technické závady, uváděné jako hlavní důvody demolice, upozornil na ne-
vhodnost zvyšování kapacity dopravy v historickém jádru Prahy a v dlouhodobé 
perspektivě se vyslovil i pro odstranění tramvajové dopravy z Národní třídy. 
Jako příklad neuvážené demolice domu a následných rozpaků nad zastavěním 
nevzhledné proluky s odhalenými štítovými zdmi sousedních domů byl uveden 
bývalý Šlikův palác, jehož zbořeniště dlouho rušilo estetický vzhled repre-
sentačního městského bulváru. V důsledku publicity otevřeného dopisu si spiso-
vý materiál vyžádal k prostudování Státní památkový úřad, který 20. 7. 1949 
vyslovil kategorický požadavek zachování domu. Magistrátní referent jeho připiš 
už jen uložil do spisovny s poznámkou: dům se bourá. Proluka po něm jako vy-
kotlaný zub dlouhá léta zela na Národní třídě než zde v letech 1966 - 69 byl vysta-
věn Dům dětské knihy nakladatelství Albatros. 

Na cause Braunerova domu bych chtěl zdůraznit určité aspekty. V prvé řadě 
jde o stále aktuální střet mezi snahami majitele kulturní památky neomezeně 
uplatňovat své vlastnické právo a veřejnými zájmy ochrany památek. Ambiva-
lentnost chování Památkového sboru připomíná relativitu nezávislosti odborných 
poradních orgánů magistrátu. Logiku jeho byrokratického soukolí dokresluje 
výrok magistrátního komisaře dr. R., že prestiž (!) pražské obce vyžaduje důsled-
né vyplnění usnesení městské rady o zboření domu. A závěrem, navzdory rozpo-
ruplným a často konfusním článkům v dnešním denním tisku k novelisaci zákona 
o státní památkové péči, prokazuje smutný osud Braunerova domu potřebu uce-
leného systému obecně závazných právních předpisů, upravujících oblast pa-
mátkové péče. 
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Autorství kubistického domu čp. 98-VI. v Neklanově 
ulici na Vyšehradě 

PhDr. Dobroslav Líbal, Alena Lišková, prom. hist. 

Důležitost historických pramenů 
v uměleckohistorické práci se v po-
sledních desetiletích mimořádně zvýši-
la, právě tak jako naopak význam 
staveb ve funkci přímého historického 
pramene. Ukázalo se, že archivní průz-
kum má vynikající úlohu i při studiu 
a hodnocení architektonických děl 
zcela nedávných. Příkladem toho je 
dnes již světově proslulý kubistický 
dům čp. 98-VL ve vyšehradském pod-
hradí, na nároží ulic Neklanový a Pře-
myslovy. 

Dům je řešením průčelí i architekto-
nickými detaily a řemeslnými doplňky 
stěžejním reprezentantem vrcholu ku-
bistické architektury před první světo-
vou válkou. 

Veškerá literatura bez pochybností 
a výhrad přisuzuje autorství domu Jo-
sefu Chocholovi, jednomu z nej-
čelnějších představitelů českého 
kubismu.1* 

Ze stavebních spisů domu čp. 98-
. VI., uložených v archivu odboru 
výstavby Obvodního úřadu Prahy 
2 vyplývá, že v roce 1911 vypracoval 
stavitel František Hodek (1870 - 1952) 
plán na novostavbu čtyřposchoďové-
ho obytného domu na staveništi čís. 
VI., rozdělené usedlostí čp. 5-VI. Plány 
byly komisionálně zkoušeny dne 2. 
prosince 1911, stavební povolení bylo 
vydáno dne 20. prosince téhož roku. 
Navržená fasáda měla charakter seces-
ní. Následovalo další komisionální ří-
zení dne 11. března 1912, kdy byly 
posuzovány plány na provedení změn 

v zamýšlené novostavbě. Z nejasných 
příčin bylo příslušné stavební povolení 
vydáno více jak po roce, až 7. června 
1913. Ani tyto Hodkovy plány se se-
cesní fasádou nebyly realizovány. Ná-
sledovala místní komise konaná 17. 
září 1913. Teprve po ní předložil stavi-
tel Hodek upravené plány, jejichž sou-
částí byla již obě kubistická průčelí. Ve 
schůzi dne 20. 11. 1913 odsouhlasila 
pražská městská rada stavební změny, 
spočívající především v celkovém zvý-
šení novostavby o 85 cm. Měla se 
zvednout úroveň podlahy a zvýšit pří-
zemek beze změny původní dispozice. 
Současně byla Hodkovi povolena 
změna fasády, s podmínkou, že "ku-
bistické tvary hlavní římsy nebudou 
vyloženy v míře přílišné". Zajímavý je 
tužkový dodatek na spisu: Mco zname-
ná přílišné? přijde na náhled, co je pří-
lišné a co není, povede ke konfliktu". 
Stavba byla zahájena neprodleně dne 
22. září 1913. Odpovědným stavbyve-
doucím byl František Hodek, stavitel 
na Vyšehradě v čp. 68-VI. Jako dozorčí 
technický orgán stavebního úřadu pů-
sobil magistrátní inženýr architekt 
Otakar Novotný. 

2. října se provádělo sklepní zdivo 
a započato se zdivem přízemí. Do 15. 
října bylo dokončeno přízemí, do 22. 
října zdivo prvního patra, do 30. října 
zdivo 2. poschodí. Při prohlídce do-
zorčího orgánu bylo zjištěno, že na 
mnoha místech byly jako překlady 
nade dveřmi vloženy dřevěné trámy 
na místě traverz. 
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Nárysy kubistických fasád domu čp. 98 - VI. schválené 26. 11. 1913: podepsán František 
Hodek. 
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Do 7. listopadu bylo dokončeno 3. 
poschodí a do 17. listopadu "provede-
na rovnost". Následovalo do 29. listo-
padu vyzdvižení krovu s laťováním 
a provedení půdního zdiva. 

10. prosince bylo započato s dvorní 
fasádou, která byla dokončena do 2. 
ledna 1914. Již 20. prosince byla zahá-
jena práce na hlavní římse a přikročilo 
se k omítání interiérů. 2. ledna byly za-
počaty vnitřní úpravy. 

Patrně pro silné mrazy byla pak 
stavba přerušena až do 25. února. Byly 
dokončeny dvorní omítky a zahájena 
práce na hlavním průčelí. Dne 2. břez-
na bylo průčelí dokončeno až do dru-
hého poschodí a současně se 
realizovaly vnitřní omítky. Druhé po-
schodí bylo dokončeno 7. března. Sou-
běžně se prováděly práce řemeslnické 
a instalatérské. Dne 18. března sestou-
pila úprava fasády až do přízemí. 
Stavba byla dokončena dne 26. dubna 
1914 a kolaudována již následujícího 
dne.2) 

Na všech dochovaných stavebních 
plánech je podepsán pouze František 
Hodek. Na štěstí existují orginální 
plány obou kubistických průčelí. 
Souhlasí s realizovaným, nynějším sta-
vem až po překlady oken čtvrtého po-
schodí. Bezprostředně nad okny byla 
navržena mimořádně složitá kubistic-
ká římsa, vybíhající nad patou střechy 
do krystalických dvojbokých útvarů, 
prostřídaných pyramidkami. Nároží 
mělo být završeno nad patou střechy 
složitě ztvárněným pylonem. Konečně 
kubisticky byl pojat i průběžný hře-
ben, který na nárysech průčelí vystu-
puje z hřebene střechy. 

Hlavní římsa byla provedena v od-
chylných formách, byť s velkou ku-
bistickou působivostí. Pylon a střešní 
hřeben odpadly, na originálních plá-
nech jsou přeškrtnuty. 

Situování domu na Vyšehradě a ča-
sová návaznost na čtyři velmi blízké 
kubistické vily podmínily obecně plat-
nou autorskou atribud skvělého prů-
čelí čp. 98-VI. architektu Josefu 
Chocholovi. Nezvažovala se při tom 
okolnost, že na plánech domu, zvláště 
na nárysech jeho kubistického průčelí, 
chybí Chocholův podpis. V tehdejší 
době pověřovali někdy stavitelé archi-
tekty návrhy náročnějších průčelí. Je-
jich jméno se na plánu někdy objevilo, 
jindy nikoliv. Tuto praxi by nebylo 
možno rozhodně vztahovat na Josefa 
Chochola, který byl tehdy již význam-
ným a renomovaným umělcem. Cho-
chol ostatně krátce před tím 
vypracoval pro Františka Hodka plány 
jeho vily čp. 71-VI., na Rašínově nábře-
ží. Na těchto plánech je architekt Josef 
Chochol uveden jako navrhovateli 

Velmi pozoruhodnou informaci 
o domě čp. 98-VI nám poskytl již ze-
mřelý profesor ing. arch. Josef Sokol 
v osobním rozhovoru a v potvrzujícím 
dopisu z 16. června 1980. 

Sokol se dotazoval v roce 1923 
Zdeňka Wirtha, který byl tehdy pova-
žován za nejvýznamnějšího znalce 
nové architektury, na architekta ku-
bistického domu čp. 98-VI. Wirth od-
pověděl, že to byl "stavitelský projekt", 
napodobující současné snahy architek-
tů o tzv. kubistický sloh. Brzy poté set-
kal se profesor Sokol v domácí radě 
Klubu Za starou Prahu přímo s archi-
tektem Chocholem, který si výslovně 
stěžoval na stavitelské plagiáty vzniklé 
dle jeho kubistických architektur a do-
tazoval se přítomných právníků na 
možnost soudního stíhání. Byl tehdy 
informován, že by to nemělo žádné vy-
hlídky, zejména též z důvodu pro-
mlčení.4* 

Sdělení profesora Sokola má 
v daném případě význam historického 
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pramene, jehož věcný obsah vylučuje 
Chocholovo autorství k dnes již světo-
vě proslulé kubistické architektuře. 

Daný problém je v rámci vývoje 
české novodobé architektury mimo-
řádně závažný, a proto se nemůžeme 
spokojiti s jednoznačnými údaji profe-
sora Sokola. Udivuje totiž, že architekt 
Chochol nevznesl žádné připomínky 
proti údaji E. Pocheho v Českoslo-
venské vlastivědě z roku 1935, který 
mu přisuzuje autorství domu v Nekla-
nově ulici, charakterizovaného součas-
ně právem jako nej důslednější 
a nejčistší stavba kubistického směru.5* 
Chochol nezpochybnil toto autorské 
vročení ani později až do své smrti 
v roce 1956. 

Kubistické průčelí domu čp. 98-VI. 
v Neklanově ulici je velmi náročně 
koncipované i složitě vykonstruované. 
Jméno Chocholovo se nevyskytuje na 
plánech, ani není zmíněno ve sta-
vebních spisech. Tento argument má 
nepochybně rozhodující význam. 

Pokusíme se prověřit dosavadní zá-
věry analýzou slohové kritiky. Dílem 
Chocholovým byl především vilový 
trojdům na Rašínově nábřeží čp. 71,47 
a 42-VI., z let 1912 - 1913. Kubistické 
ztvárnění průčelí je velmi výrazné. 
Okna jsou většinou v hlubokých vý-
klencích, v suterénu dokonce ustupují 
šikmo. Parapety oken zvýšeného pří-
zemí člení do výklenků zapuštěné 
jehlany. Nad okny obou přízemních 
krajních vil předstupují plastické 
suprafenestry, lomící se nahoře do ná-
padně vysazené hlavní římsy. Na 
patrové střední budově jsou pod i nad 
okny vymodelovány jehlance, horní 
mají funkci krakorců pod vysazenou 
hlavní římsou, která se zalamuje i na 
střední arkýř. Uvedené poznámky 
nesledují stručnou celkovou charakte-
ristiku vilového trojdomu, ale omezují 

se jen na vytčení některých prvků ku-
bistického členění, důležitých pro 
srovnání s průčelím domu v Neklano-
vě ulici čp. 98-VI. Hlavním rysem ku-
bistického ztvárnění průčelí vilového 
trojdomu je převažující vázanost členě-
ní na okenní, resp. dveřní otvory, které 
jsou pojaty izolovaně, odděleny navzá-
jem výraznými polygonálními polopi-
lířky. Kubistické motivy netvoří 
většinou kompoziční souvztažnost. 
Výjimku představuje hlavní římsa 
a pozoruhodné "krystalické" členění 
nad přízemními otvory vstupních 
a schodišťových rizalitů na bocích vil 
čp. 71 a 42-VI. 

Dosti odlišné je Chocholovo 
ztvárnění kubistického průčelí vily čp. 
49-VI. v Libušině ulici. I zde je položen 
důraz na otvory oken resp. dveří, které 
jsou osazeny v hloubce šikmých špalet, 
nadpraží a parapetů. Sraz špalet sou-
sedních otvorů vyjadřuje vertikální 
prvek průčelí. S výjimkou obdobně ře-
šeného pětibokého rámování oken 
podkroví jeví se u vilového trojdomu 
na nábřeží a u samostatného objektu 
v Libušině ulici značně rozdílné vý-
tvarné pojetí. 

Nakupení hmotných článků, kombi-
nované s hlubokými okenními výklen-
ky, stupňuje plastickou působivost 
průčelí vilového trojdomu s velkým 
důrazem na střídání světla a stínu. Ve 
srovnání s tímto takřka přeexponova-
ným konvexkonkávním ztvárněním 
průčelí, s důrazem na individualitu 
jednotlivých otvorů, působí kubistické 
průčelí domu čp. 49-VI. v Libušině 
ulici harmonicky uceleně a zklidněle. 
Plastického prohnětení průčelí bylo tu 
dosaženo jednoduššími výrazovými 
prostředky, bez sebemenší újmy jeho 
suverénní umělecké působivosti. Dům 
čp. 49-VI. byl kolaudován dne 1. 11. 
1913.6) 
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Rozbor průčelí domu v Neklanově 
ulici zavádí nás na prvý pohled do ji-
ného kubistického světa. Cím hlouběji 
se snažíme proniknouti k jeho archi-
tektonické koncepci, tím více udivuje, 
ba vzrušuje. "Krystalizace" tu byla pro-
vedena do všech důsledků na celé roz-
sáhlé ploše obou průčelí. 

V zajímavé vazbě na dávnou histo-
rickou tradici je parter zvýrazněn 
zvláště náročným pročleněním, jež je 
v současné době poněkud pohledově 
zeslabeno zaomítnutím šikmých ploch 
mezi okny a při hlavním vstupu. Pů-
vodní členění se tu rýsuje jen nepatrně. 
Tvořily je po stranách dvojice oken 
a vchodu při ulici Neklanově a čtveřice 
oken v ulici Přemyslově, vždy dva 
vertikálně postavené šikmé trojúhelní-
ky. Jejich vrchol tvoří základnu 
dvojbokých polopilířků vysokého 
řádu, které stoupají až do hlavní 
římsy. Nárožní část průčelí s lodžií 
a sousedními okny ohraničují svislé, 
zalamované plošky, stoupající od 
země až do hlavní římsy. Nad otvory 
přízemí je vymodelován souvislý pás 
složitě zalamovaných trojúhelných 
plošek, který podmínil i šestiboký tvar 
oken a dvojboké, ostré završení vcho-
dů. Toto "diamantování" se uplatňuje 
i nad otvory nárožní části domu. 

Nad okny prvního až třetího po-
schodí jsou příslušné úseky probrány 
do hloubky čtyřikráte zalamovanou 
svislou plochou, uprostřed konvexně 
zaostřenou. Směrem do nitra průčel-
ní zdi se dvojice středních ploch zu-
žuje, což umožňuje doplnění 
obrazce šikmými plochami trojú-
helníků. Zalamované plochy nava-
zují na již zmíněné dvojboké 
polopilířky. V nárožní části obou 
průčelí v prvním a druhém poschodí 
sdružených se dvojice oken po stra-
nách lodžie přizpůsobují zaostřují-

cím se plochám nad nimi, takže jejich 
vnitřní špalety svírají tupý úhel. 

Protějšek "krystalického" ztvárnění 
parteru představuje vysazená hlavní 
římsa dynamicky rozčleněná složitě 
zalamovaným sledem trojúhelníků 
různé velikosti i sklonu. Nároží domu 
zpevňuje štíhlý polygonální pilířek, 
který stoupá bez přerušení z ku-
bistického soklu až do hlavní římsy. 
Tvoří současně vrchol trojbokých ná-
rožních lodžií s kubisticky pojatým 
stropem. Právem jsou průčelí domu 
čp. 98-VI. hodnocena jako nejvyzrálej-
ší, nejdokonalejší projev kubistické 
architektury před první světovou vál-
kou. Třeba vlastně litovat, že stavební 
úřad, s největší pravděpodobností sám 
Otakar Novotný, znemožnil výstavbu 
rohového pylonu i složité završení 
hlavní římsy. I na průčelí domu čp. 98-
VI. se střídají vpadlé i plastické plochy, 
nejsou však nikdy izolované, ale jsou 
účastny jedinečného a neopakova-
telného vlnivého pohybu, který 
prostupuje celý exteriér nenapodobi-
telného architektonického díla. 

Dům v Neklanově ulici byl posta-
ven jako činžovní, takže tu nebyly 
možnosti náročného kubistického 
ztvárnění reprezentačních prostorů 
interieru. Přesto však jeho celkový zjev 
prozrazuje řadou prvků i architekto-
nických detailů příslušnost k velkému 
kubistickému dílu. Připomeneme 
ztvárnění vstupní chodby s originálně 
kubisticky pojatou klenbou. 

Z uvedené stručné srovnávací ana-
lýzy se jeví být autorství Josefa Cho-
chola k domu čp. 98-VI. více než 
pravděpodobné. Jak ovšem vysvětlit 
zcela protichůdné svědectví samotné-
ho Josefa Chochola. Spornou situaci 
nevyřeší ani případné hledání jiného 
autora. V této souvislosti se jeví určitá 
analogie nerealizovaného pylonu na 
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nároží domu čp. 98-VI. a kandelábru 
lucerny před gotickým portálem na 
bývalý hřbitov při kostele Panny 
Marie Sněžné na Novém Městě z r. 
19137*. Jeho autorské přisouzení 
Vlastislavu Hofmanovi8) nebylo obe-
cně přijato. Pochybnosti o autorovi nej-
skvělejšího kubistického domu světa 
zůstávají. 

Poznámky: 
1. M. Benešová, Česká architektura 

v proměnách dvou století, Praha 1984, s. 
277-285. 

2. Spis domu čp. 98-VI.ve stavebním 
archivu odboru výstavby OÚ Prahy 2. 

3. L. Lancinger, E. Trejbalová, Pasport 
vilového trojdomu čp. 42, 47, 71-VI. 
SÚRPMO, strojopis 1988. 

4. D. Líbal, A. Lišková, E. Trejbalová, 
Pasport domu čp. 98-VI. SÚRPMO, stro-
jopis 1988. 

5. E. Poche v díle: Československá 
vlastivěda VIII., Umění, Praha s. 267. Re-
daktorem byl Z. Wirth. 

6. L. Lancinger, A. Lišková, E. Trejbalo-
vá, Pasport domu čp. 49-VI., SÚRPMO, 
strojopis 1988. 

7. Benešová, s. 284-285. 
8. M. Pistorius, Kubistická architektura 

v Praze, in.: Staletá Praha IV., 1969, s. 
148. 

Nástěnné malby v malostranském klášteře u Panny 
Marie Vítězné 

Tomáš Kleisner 

Nedávná obnova interieru kostela Panny Marie Vítězné ukázala i barokní ná-
stěnné malby v chrámovém kněžišti. Pod novějšími výjevy z dějin maltézského 
řádu nacházejí se podle všeho barokní obrazy Jana Pichlera. * 

Tento malíř přijel počátkem srpna 1660 z Vídně a nejprve namaloval proti vý-
chodu z refektáře na zeď zahrady "per modům perspectivae" svatou Rodinu 
s Janem Křtitelem. Když výjev za 14 dnů dohotovil, pustil se do tří obrazů pro 
chor kostela: sv. Máří Magdaleny, Panny Marie a sv. Jana Křtitele oplakávajících 
Krista. Tyto postavy seskupil pod velký krucifix, který byl patrně součástí zdejší-
ho oltáře zasvěceného Trojici, zbudovaného roku 1641 a doplněného zlatým ta-
bernáklem od knížete Lobkovice. Nástěnné malby byly hotovy 24. září a Pichler 
začal malovat dvě plátna: Prvé bylo určeno pro klášter a ukazovalo Jezulátko, 
žehnající slečně Febronii z Pernštejna za dar solnického statku. Pro Solnici zhoto-
vil druhý závěsný obraz, zachycený ještě fotografií: Poslední Pernštejnka pokleká 
před polopostavou Madony s dítětem v oblacích, odkud žehnají urozené slečně, 
presentující městečko v pozadí vrchů. Vpředu stojí budovy karmelitánského 
kláštera pražského. Dolejší německý nápis vysvětluje, že "Vysoce urozená slečna 
Febronie z Pernštejna v nejhlubší úctě nejsladšímu děťátku Ježíši a jeho svaté 
matce Marii panství své Solnici klášteru Panny Marie Vítězné P. P. Karmelitánů 

22 





Chor kostela Panny Marie Vitézné, ilusivní malba trofejí, po roce 1784. Nyní zakryto. 
Snímek Pražský ústav památkové péče. 

24 



roku 1646 darovala." 2) Obdobným nápisem byl opatřen i první obraz. Pozoruhod-
ný je rozdíl v námětech obou pláten. Zatímco na prvém, určeném pražskému 
klášternímu prostředí, byla zobrazena zdejší milostná soška Jezulátka, na druhém 
plátně neodvážili se ještě objednavatelé dáti ji vymalovat. Pro venkovské prostře-
dí bylo Pražské Jezulátko v 60. letech 17. století příliš novotné, jeho počínající kult 
neměl dosud schválení církevní vrchnosti. V Praze Pichler ještě opravil "prastarý 
obraz" Panny Marie v naději, načež odešel pracovat ke karmelitkám a od nich 
k nejmenovanému mistru. 

Při zmíněné již obnově vnitřku kostela na přelomu 80. a 90. let bylo rozhodnu-
to Pichlerovy malby zafixovat a je překrývající malby 19. století odborně zakrýt. 
Sejde-li se dostatek prostředků, budou vhodným způsobem restaurovány. Teprve 
pak poznáme, zda Pichler použil i zde ilusivní techniku malby jako na venkovní 
zahradní zdi. 

Tak jako Pichler, pracoval pro karmelitány ve dvou druzích malby i novo-
městský malíř Karel neznámého příjmení. Pro kapli viničního domu (čp. 393-III) 
koupil od něj převor dva obrazy: větší sv. Rodiny, jak navštěvuje své řeholníky na 
Karmelu za 10 zl., a menší sv. Terezie, podávající sv. Rodině své láskou planoud 
srdce. Obrazy byly zavěšeny na oltář kaple, zjevně zasvěcené sv. Rodině, jejíž 
stěny Karel vyzdobil rozličnými freskami za 12 zl. - květinami, na oltářní straně 
Bohem Otcem a rámem kolem oltáře. To vše provedl do konce července 1696. 
V domě samém rozvěsili mniši ještě 5 obrazit ze života proroka Eliáše, jeden byl 
s Pražským Jezulátkem. Plátna stála dohromady pouze 5 zl. Na klenbě sálu vy-
vedl Karel Eliáše, který je na ohnivém voze unášen do nebe a zanechává na zemi 
klečícímu Eliseovi svůj plášť. Za tuto fresku, kterou dnes známe s četnými pře-
malbami, zaplatil konvent 9 zl. Nedávný požár domu ji částečně poškodil, barev-
né vrstvy místy odpadly i s omítkou. Předpokládáme, že bude restaurována 
v rámci obnovy a nového využití bývalého karmelitánského viničního domu. Plá-
novaný stavební a historický průzkum by mohl odhalit i ostatní nástěnné malby. 

Bez udání pramene píše J. Párys o obraze Trojice na klenbě protestantského tro-
jičního kostela, který byl po bitvě na Bílé Hoře proměněn v kostel Panny Marie 
Vítězné.3* Existenci této malby nepřímo potvrzuje obdobná situace v sesterském 
kostele salvatorském na Starém Městě, kde se dochoval na rozhraní lodě a kněžiš-
tě obraz Spasitele.4* Malby na klenbách obou luteránských kostelů pražských tak 
připomínaly jejich zasvěcení. Dnešních pět kartuší se znaky zemí pod vládou 
domu habsburského, štítem Malé strany a erbem karmelitánského řádu nevzniklo 
v kostele Panny Marie Vítězné před rokem 1657, kdy Leopold I. polepšil znak ma-
lostranský. Maltézští rytíři doplnili na triumfální oblouk svůj kříž po převzetí 
kostela roku 1784. Ze souboru kartuší vymyká se od vchodu prvá s obrazem Boha 
Otce, snad pozůstatek oné malby Trojice. 

Z freskařů pražského doznívajícího baroka zmiňují písemné prameny u karme-
litánů Josefa Hagera. Úpravy zdejší knihovny, umístěné v 1. patře, započaly 20. 
března 1765, bylo odstraněno staré zařízení, rozšířeny otvory oken i dveří, polože-
na nová dlažba z dvoubarevného mramoru. Na stěny vymaloval Hager zaklada-
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tele bosých karmelitánů, sv. Terezii a sv. Jana od Kříže, které doprovodil čtyřmi 
genii vědních fakult. Nad jedním oknem namaloval čínskými písmeny jméno 
tehdejšího převora, P. Wolfganga od Narození Panny Marie, což byla narážka na 
jeho dvanáctileté misionářské působení v Číně. Malíř zde pracoval od 7. do 24. 
května za 150 zl. 

Na přelomu 18. a 19. věku, po převzetí karmelitánského kostela, nechali 
maltézští rytíři kněžiště nově vymalovat. Po stranách obrazu hlavního oltáře vy-
plňují plochu zdi mezi pilastry dva mělké ilusivní výklenky s válečnými trofeje-
mi, uplatňující se v průhledu mezi sloupy hlavního oltáře. Josef Kolář doplnil 
v letech 1881 - 82 spodní část stěny choru čtyřmi obrazy z řádové legendy. V téže 
době dal farář Josef Slánský na chodbě přilehlé fary čp. 385-in v lunetách repro-
dukovat barokní Schmidtův cyklus historie Pražského Jezulátka.5) Patrně bylo 
provedeno pouze 5 dnes známých výjevů. 

Za II. světové války byla v domě kostelníka (bývalé čp. 385, změněno na 628-III), 
kdysi poustevně Jezulátka, obnovena kaple. Nástropní obrazy provedl podle návrhů 
Ládi Nováka profesor Jindřich.6) Jejich námět neznáme, skryty zůstávají i zmiňované 
zdejší dva znaky pod jedním z oken interieru. Kaple byla přístupna veřejnosti ještě 
v 50. letech, později byla uzavřena a celý objekt byl věnován bydlení. 

Pod novou omítkou čeká dnes v choru kostela Panny Marie Vítězné na resta-
urování a odborné zhodnocení několik vrstev nástěnných maleb. Zdá se, že ba-
rokní dílo překryly novější fresky ve dvou či třech etapách.7* Je také 
pravděpodobné, že další raně barokní nástěnné malby zůstaly zachovány pod 
bočními oltáři. Jistotu může přinést až nová obnova chrámového interieru. 

Poznámky: 
1. Materiál článku pochází z annálů pražských karmelitánů, jejichž opis chová archiv 

Klubu 2a starou Prahu. 
2. J. Láska: První kniha léta Páně, Vamberk 1948, s. 44, obr. za s. 92. Nezřetelná repro-

dukce dnes nezvěstného obrazu nedovoluje vyslovit soud o kvalitách malby a srovnat ji 
s dílem jakéhosi Jana Pichlera, kterého Tieme - Beckerúv slovník připomíná roku 1672. 

3. /. Párys: Kostel Panny Marie Vítězné druhdy Karmelitánský v Menším Městě Praž-
ském, In: Památky archeologické III, Praha 1859, s. 202. 

4. O. Zajícová: Kostel sv. Salvatora v Praze, Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění 
za rok 1935, Praha 1936, s. 54. 

5. F. Ekert: Posvátná místa královského hlavního města Prahy I, Praha 1883, s. 251,257. 
6. C. Merhout: Z vánočních osudů Pražského Jezulátka, Národní Politika ze dne 25. 

prosince 1942, s. 4. 
7. To naznačuje Ekert na straně 257 i Párys na straně 203. 
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K vyhledávání podkladů pro obnovu sochy sv. Barbory 
před východní částí Pražského hradu 

PhDr. Jaroslav Herout 

Není tomu tak dlouho, co zčásti 
torzální sochu sv. Barbory při styku 
ulice Na Opyši s vyústěním Starých 
zámeckých schodů nahradila nová 
socha téže světice, pořízená nikoli jako 
kopie, ale jako rekonstrukce původní 
skulptury. Akademičtí sochaři - resta-
urátoři, kteří jsou autory této nové 
sochy, Jan Bradna a Jiří Novotný, nás 
seznámili ve svém článku Restaurová-
ní a rekonstrukce sochy sv. Barbory na 
Pražském hradě, uveřejněném ve 
Zprávách Klubu Za starou Prahu 1/94, 
s. 38 - 41 (doprovázeném snímky 
sochy před zahájením restaurace 
a kopie rekonstruované podoby) nejen 
s postupem prací a zejména s nečeka-
ným nálezem prokazatelně původní -
rozpůlené - hlavy této sochy na půdě 
jednoho domu, ale také s potížemi se 
sháněním dokumentace staršího stavu 
skulptury, kde by snad bylo možno 
ověřit si gesta a tvar chybějících rukou. 

Jejich líčení je názornou ukázkou 
toho, jak - v mnoha případech (a sa-
mozřejmě nejen pražských) - by od-
padlo hodně problémů a námahy (a 
ubylo časové náročnosti), kdybychom 
měli k dispozici co nejúplnější podrob-
nou a dosažitelnou evidenci ikonogra-
fie památek. Takovou, kde by 
nefiguroval v inventáři, kartotéce či 
katalogu výstavy jen souhrnný název 
vyobrazení (nejednou ani ten není 
zcela výstižný nebo mnohdy ne přes-
ný, protože mechanicky přejímaný 
z nesprávného staršího pojmenování), 
ale kde by byly vypsány (nebo dnes 

snad dokonce počítačem podchyceny) 
důležité objekty na zobrazení se vy-
skytující, v podání s natolik dostateč-
nou vypovídací schopností (velikost, 
detaily), aby mohly být využity i sa-
mostatně. 

Z citovaného Článku obou autorů se 
dovídáme, že jako k prvnímu možné-
mu prameni poučení se obrátili 
k Langweilovu modelu Prahy z 1.1826 
-1834. Získali povolení Muzea hlavní-
ho města Prahy ke vstupu do modelu 
a zkoumali lupou místo, kde socha pů-
vodně stála. Konstatují, že doku-
mentována byla, ale na modelu zůstala 
jen malba podstavce přímo na ohradní 
zdi zahrady, socha "je ale odlomená 
a ztracená". (Předpokládáme, že se ne-
dostala mezi ty drobnosti, které při ne-
dávné samostatné výstavě 
rozebraného Langweilova modelu 
byly rovněž vystaveny jako části, 
u nichž se nepodařilo zjistit, kam by 
v modelu měly patřit). 

V naznačeném směru to byla práce 
zbytečná, protože příslušnou situaci 
bez sochy ukazuje podrobně ce-
lostránková barevná reprodukce dílčí-
ho pohledu označeného "VIII. 
Východní část Pražského hradu se za-
hradami pod Hradem" v publikaci Ku-
bíček, Alois - Paul, Petr: Praha 1830. 
Model Prahy Antonína Langweila. 
SNKLU, Praha 1961 (v době vzniku 
modelu mimochodem nestál ještě dům 
čp. 192 vlevo od místa sochy sv. Barbo-
ry). Zklamaly i pozdější zkoumané fo-
tografie (veškeré dosažitelné?) a tak 
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posledním útočištěm obou restauráto-
rů se stal archiv Pražského hradu, kde 
"po celou tu dobu (totiž práce na re-
konstrukci sochy, prováděné při 
príizkumu originálu souběžně na pra-
covním odlitku) pátrali pracovníci pa-
mátkového odboru Pražského hradu 
ve svém archivu, až konečně byla je-
jich obětavá snaha úspěšná. Byl nale-
zen negativ snad přímo terénní 
přípravné kresby pohledu k Černé 
věži od Vincence Morstadta, na kte-
rém je i socha. Na této kresbě je sche-
maticky zachycen pohyb rukou i s 
atributy." 

V článku není uvedeno, v kterém 
roce toto zřejmě obtížné pátrání probí-
halo. Pokud by vyhledávání podkladů 
připadlo do doby od konce roku 1987, 
byla by je usnadnila výstava (nebo pří-
padná úplná fotodokumentace z ní) 
Praha v díle Vincence Morstadta, pořá-
daná v Muzeu hlavního města Prahy 
v prosinci 1987 až dubnu 1988, kde se 
vyskytovaly jak ona přípravná kresba, 
o jejímž negativu píší oba restaurátoři, 
tak i definitivní provedení. Tam totiž 
(viz také čísla a další údaje - dále cito-
vané - v druhé, podrobnější části kata-
logu výstavy, zpracovaného Janou 
Pasákovou, Praha v díle Vincence 
Morstadta. Soupis grafických listů 
a kreseb. Muzeum hlavního města 
Prahy) pod č. 561 se uvádí skica (zřej-
mě táž, jejíž fotonegativ byl nalezen 
v archivu památkového odboru Pra-
žřského hradu?) jako "Pražský hrad ze 
Zámeckých schodů. Skica (viz 35 780, 
č. kat. 562) KT: 216,5 x 176, AMP 343" 
a je tedy součástí sbírek Archivu 
hlavního města Prahy, pro který se tu 
zkratky AMP užívá; konečné provede-
ní následuje pod č. 562 (k němuž, jak 
patrno výše, ukazuje v předchozím 
údaji odkaz na č. kat. 562): "Pražský 
hrad ze Zámeckých schodů. KT: 1872, 

182 x 146, 35 780; Text na rubu: IV. 21. 
Schlosseingang von der alten 
Schlosstiege. V. Morstadt 1872." (A jen 
pro zajímavost: na rozdíl od citované-
ho německého popisku český popisek 
v katalogu neumožňuje rozlišení, zda 
jde o pohled z /nových/ Zámeckých 
schodů, či ze Starých zámeckých scho-
dů!) Socha sv. Barbory, jakožto pouze 
část pohledu, jmenovitě ovšem nezmí-
něná, tu drží v pravé ruce kalich a v 
levé mučednickou palmovou ratolest. 

Protože jsem kolem neúplné sochy 
sv. Barbory často chodil a z řady přípa-
dů jsem věděl, jak usilovně různí resta-
urátoři sháněli ve fotodokumentaci 
mého pracoviště, tehdejšího Státního 
ústavu památkové péče a ochrany pří-
rody, starší snímky soch jim svěřených 
k doplnění, zahrnul jsem i sv. Barboru 
z kresby Morstadtovy do kresebných 
záznamů, jaké si zpravidla na tako-
výchto výstavách pořizuji, a připsal 
jsem si k soše zasazené do letmo na-
črtnutého prostředí "kalich", "mučed. 
palma", "sv. Barbora i pro restaurátory 
vodítko". V rukopisu následného ob-
sáhlého článku (z r. 1988 pro časopis 
Památky a příroda, neuveřejněného) 
v souvislosti s dalšími příklady hodnot 
nepřímého pramene pak o ní píši: 
"Sochu sv. Barbory vedle čp. 192, dnes 
v torzálním stavu, zastihl Morstadt 
ještě s kalichem a s kovovou mu-
čednickou palmovou ratolestí, takže 
kresba by mohla být např. rámcovým 
vodítkem pro restaurátora (561, 
562/1872)". Bylo to myšleno jako upo-
zornění, prošlé literaturou, kdyby 
Časem k restaurování sochy mělo dojít; 
o možná již tehdy plánované její obno-
vě jsem ovšem nevěděl. 

Proto tato dnešní poznámka k člán-
ku obou restaurátorů je jen dodateč-
nou rekapitulací toho, jak i existující, 
ale evidenčně dostatečně nepodchyce-
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ná dokumentace může unikat, ačkoli 
v opačném případě by šlo o "běžný" 
úkon pouhého sáhnutí po "příslušné 
dokumentaci" jako k jedné ze sa-
mozřejmých pomůcek, pro vlastní 
restaurátorskou tvorbu. (Pro doplnění 
evidence do ikonografie památek v šir-
ším hradním areálu jsem výše uvedené 
údaje zaslal i s reprodukcí svého kre-
sebného záznamu z Morstadtovy 
výstavy již v létě 1994 památkovému 
odboru Kanceláře prezidenta republi-

ky a na vědomí Muzeu hlavního města 
Prahy, z jímž pořádané výstavy jsem 
tyto poznatky získal.) 

Pro objektivnost je třeba hned na 
tomto místě dodat, že i staré pohledy, 
kresby, grafiky a malby, nemusí být 
vždy, a to z různých příčin, buď zjisti-
telným, nebo spolehlivým nepřímým 
pramenem. Proč, o tom se snad zmíní-
me jindy v samostatném článku, zamě-
řeném k pražským příkladům. 

Významné osobnosti v kryptách pražských kostelů -
kostel Božího Těla 

Jeroným Lány 

Praha, Matka měst a Hlava Království českého, tttěla v minulosti tolik svatyň, že náš 
lhostejný věk toho nemůže ani pochopit. Bylo to svědectví živé víry našich předků. 
Počet kostelů byl tak veliký, že snad žádné jiné město nemohlo se Praze vyrovnat. Veli-
ký počet byl též chrámů zaniklých. Byly ohniskem historických událostí a v mnohých 
byli pohřbeni mužové, jejichž jména a skutky naplňovaly dějiny naší země. Mnohé byly 
zdobeny uměleckými díly slovutných Mistrů. Jen málo bývalých chrámů a kaplí praž-
ských zaniklo způsobem přirozeným; většina byla zničena násilně za bouří husitů nebo 
za pozdějších válek a za josefínské sekularizace. Na některé upomíná již jen lokální 
pojmenování. 

Těmito slovy oplakává P. František Ekert, kaplan u sv. Vojtěcha a autor Po-
svátných míst královské Prahy, posvátná místa zaniklá. 

Proto mají tyto řádky oživit nejen paměť posvátných budov, ale také vý-
znamných osobností v kryptách pražských kostelů pochovaných. 

K nejstarším a nejslavnějším patřil kostel Božího Těla a kaple Betlémská. 
Soupis významných osob pochovaných v původní kapli Betlémské byl uveden 

v minulých Zprávách Klubu 1/95. 
Jako pokračování následuje stručný popis bývalého kostela Božího Těla a sou-

pis osobností v něm pochovaných. Než byl tento kostel demolován, byly některé 
čitelné náhrobníky obkresleny a jejich texty přepsány. Tyto přepisy náhrobníků 
chová ve svých fondech Národní muzeum. 
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Kostel Božího Těla 
a Krve Kristovy, Panny Marie i svatých mučedníků Felixe a Adaukta, šťastného 

a Zbožného 
byl zbudován v místech, kde dříve stávala věž Svatých ostatků na rynku Novo-

městském (též rynek hořejšího města či Novoměstské tržiště, posléze Dobytčí trh) 
nyní Karlovo náměstí. 

Zakládací listina byla podepsána 1. 4.1382 v klášteře Zderazském, stavba do-
vršena v roce 1393. Dne 28. 6.1403 byl kostel darován Vysokému učení pražské-
mu a profesoři měli zde, tak jako v kapli Betlémské, bezplatné pohřby. 
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la Božího Těla. 
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Své náhrobky zde měli též: 

Krištof Manlius ze Zhořelce, profesor +1565 
Matouš Filomethes z Wolkenbergu, profesor filosofie +1565 
šimon Proxen a Sudetis, učenec na slovo vzatý, 

rada dsaře Maxmiliana II. +1575 
Tobiáš Táborský, bakalář filosofie a rektor školy Zderazské +1582 
Ondřej Mitisek z Litoměřic, děkan +1591 
Jan Adam Bystřický, rektor university a probošt koleje andělské 

u Všech Svatých +1602 
Trojanus Nigellus z Oskořiny, po třikráte rektor vysokého učení +1604 
Joannes Gotsmanus z Německého Brodu, probošt koleje Všech Svatých +1606 
Joannes Chorini z České Třebové, básník, prorektor, +2.5.1606 
Marek Bydžovský z Florentina, probošt koleje krále Václava, 

po třikráte rektorem university +1612 
Martinus Bachacius z Nauměřic, filolog, hvězdář, po čtyřikráte děkan 

a po 11 let rektor university, probošt koleje krále Václava +17.2.1612 
Jan Kampanus Vodftanský, slavný učenec, rektor škol u sv. Jindřicha, 

profesor řecké a latinské literatury na universitě, básník, po třikráte 
rektor vysokého učení, +13.12.1622 

Jan Křtitel Pirka z Pirkensteinu, Med. D. +12.12.1661 

Kostel Božího Těla stál na Karlově náměstí mezi průčelím kostela sv. Ignáce 
a budovou techniky a byl podle zachovaných vyobrazení mistrovským dílem go-
tickým. Byl stavěn v podobě osmicípé hvězdy, jednotlivé paprsky opatřeny úzký-
mi vysokými okny a kryté kosmými stříškami, pojily se k okrouhlé stavbě, z níž 
vyrůstala osmihranná střecha korunovaná věžičkou. 

Starobylý a slavný kostel byl roku 1784 zrušen a prodán ve veřejné dražbě. 
Koupil jej nakonec magistrátní rada Vojtěch rytíř z Eisensteinu a dal jej roku 1791 
zbořit a srovnat se zemí. Kamení a dříví bylo odvezeno za vyšehradskou bránu 
ku stavbě továrny za kostelem sv. Pankráce a náhrobní kameny použity na dlaž-
bu Karlova mostu a k opravě jezu pod Letnou. 

Měsíčník Muzea hlavního města Prahy č. 7-8/1994 uvádí na str. 28/9 historii 
poutí v den svátostí (také den svatých ostatků či den svatého kopí Páně) v pátek 
po neděli Provodní (lat. Quasimodogeniti, 1. neděle po Velikonocích), kdy na 
místě pozdějšího kostela Božího Těla stávala dřevěná věž s lešením, na kterém 
byly poutníkům vystavovány k uctění svaté ostatky a říšské korunovační klenoty. 
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Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v 19. sto' 
letí a jeho současná generální oprava 

Založení Královské kolegiátní ka-
pituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 
a kapitulního kostela, nesoucího nej-
prve zasvěcení sv. Petra a později 
i sv. Pavla (z přelomu 12. a 13. stole-
tí), dvou nejpřednějších apoštolů, 
patří do situace vytvořené smrtí praž-
ského biskupa Šebíře (+ 1067) a na-
stoupením Vratislavova mladšího 
bratra Jaromíra - Gebharta na 
biskupský stolec. Ve skutečnosti šlo 
o první projevy boje o církevní 
emancipaci, i když v našich pod-
mínkách v prostředí na ni nepřiprave-
ném. Již velmi záhy docházelo 
k prudkým sporům mezi sourozenci, 
kteří měíi společné residenční místo na 
Pražském hradě, ale postupně došlo 
k tomu, že kníže Vratislav II. (1061 -
1092) začal budovat na dosud vedlej-
ším slovanském hradišti, uzavírajícím 
slovanské osídlení pražské kotliny na 
jižní straně - Vyšehradě - své nové 
sídlo, jako záměrný protiklad Pražské-
ho hradu. S tím souvisí i koncepce za-
ložení kapituly, nezávislé na pražském 
biskupovi a její přímé podřízení pape-
ži do Říma. Papežské potvrzení 
exempce bylo vydáno r. 1144 papežem 
Luciem II. Nová kapitula si svoji 
exemptnost zachovala téměř po celé 
období feudalismu, až do r. 1762, kdy 
byla papežem Klimentem XIII. zruše-
na. 

V prvém období kapituly vedl její 
představitel - probošt - královskou 
kancelář, zastával místo kancléře krá-
lovství a ve skutečnosti vedl zahranič-

PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc. 

ní politiku českého státu až do druhé 
poloviny 15. století (1462). Původní za-
kládací listina není zachována a počá-
tek založení kostela je kladen do doby 
kolem r. 1070. Datování fundace k r. 
1070 se opírá o listinné falzum papeže 
Alexandra II., které je datováno 9. V. 
1070, vzniklo ale až okolo poloviny 12. 
století (snad mezi léty 1144 - 1178) 
patrně v prostředí samotné kapituly. 
Podkladem mohla býti tradice nebo 
pamětní záznam o založení, který měl 
nahradit ztracenou zakládací listinu. 
Zakladatel kapitulního kostela kníže 
Vratislav nanosil prý do základů stav-
by 12 nůší kamene, po způsobu zalo-
žení římského kostela sv. Petra, jak 
uvádí Kosmova kronika ve svých do-
datcích o založení kostela vy-
šehradského k roku 1070, z privilegia 
papeže Alexandra II. Stavba byla již 
v době svého vzniku stavěna jako 
trojlodní basilika, což doložil archeolo-
gický výzkum, jako hlavní kostel na 
novém sídle knížete. Doba výstavby 
nemusela být i při rozlehlosti stavby 
na tehdejší dobu příliš dlouhá, již r. 
1074 slibuje papež Řehoř VII. udělit 
kostelu zvláštní privilegia, jakmile 
bude dostavěn. 

Nežli přejdeme k tématu našeho 
sdělení, je třeba shrnout dosavadní 
poznatky o vývoji kapitulního chrámu 
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, aby 
vynikl stav a úroveň stavby, které při-
neslo 19. století. 

Podle výsledků archeologického vý-
zkumu, analýzy písemných pramenů 
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4. kaple Panny Marie Vyšehradské - "Dešťové"; 5. kaple sv. Josefa; 6. /rcp/e Panny Marie 
Šancovské; 7.památník Přemyslovců; mwý hlavní oltář; 9. kanovnické lavice; 10. pro-
boštský trůn; 11. novogotický hlavní oltář sv. Petra a Pavla a slovanských věrozvěstů; 
12. -16. okna v presbytáři; 17. památník sv. Jana Nepomuckého; 18. sakristie; 19. novogo-
tická kazatelna; 20. kaple sv. Františka z Assisi; 21. kaple sv. Anny; 22. kaple Krista Krále; 
24. kaple Panny Marie Bolestné; 25. a 27. postraní vchody; 26. hlavní vstup. 
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a stavebněhistorického výzkumu měl 
kapitulní chrám na Vyšehradě celkem 
7 stavebních etap: 

1. etapa - raněrománská, podle výsled-
ků archeologického výzkumu byla 
prvotní románská stavba o rozměrech 
cca 53 x 17 m. Měla polokruhové apsi-
dy na východě a polokruhovou apsidu 
hlavní lodi na západní straně. V ro-
mánské kryptě, která byla patrně ocho-
zovou kryptou fundátorského typu, 
umístěné na východní straně hlavní 
lodi před hlavním oltářem basiliky 
byli pohřbeni: král Vratislav (+ 1092), 
jeho mladší bratr a nástupce kníže 
Konrád (+ 1092), první česká královna 
Svatava Polská z rodu Piastovců (+ 
1126), Soběslav I. (+ 1140), Soběslav II. 
(+1180). 

2. etapa - vrcholné románská, je po-
drobněji zmíněna v písemných prame-
nech z doby před r. 1129. Kromě 
vlastní stavby se jednalo také o vyba-
vení interiéru. O její interpretaci není 
jednoty, i když zachovaný text o ní je 
na svou dobu poměrně velmi obsáhlý. 
Je zmíněna existence arkádového 
předdvoří nebo přímo nádvoří před 
chrámovým průčelím. Rozhodnutí 
o tom může přinésti pouze archeolo-
gický výzkum, který naznačil tuto 
možnost na severní straně s existencí 
kapitulního domu. Situace je o to zají-
mavější, že starší předkarlovská go-
tická stavba měla malé atrium na 
západní straně, jak jeho podobu za-
chytil J. Mocker před zbouráním 
v r. 1888. 

3. etapa - raně gotická, začíná po r. 
1249, kdy kostel v bojích mezi Pře-
myslovci (mezi králem Václavem 
a jeho synem Přemyslem) vyhořel 
a byl postupně přestavován. Začala 
jeho postupná oprava a přestavba, 
která trvala až do počátku 14. století 
a má na ní podíl děkan Držislav a po-

slední přemyslovská královna, matka 
Karla IV. Eliška Přemyslovna. Zemřela 
v r. 1330 na Vyšehradě, v domě svého 
nevlastního bratra vyšehradského pro-
bošta Jana III., řečeného Volek. Byl ne-
manželským synem krále Václava II. 
a později se stal biskupem v Olomouci 
(1334 - 1351). V roce 1273 byla stavěna 
střecha a více než po 20 letech (1295) 
postavena chrámová předsíň, na kte-
rou byly vyhlášeny odpustky. Přestav-
ba byla završena ve 30. letech 14. 
století stavbou dlouhého polygonální-
ho kněžiště. Patrně již v této době dle 
výsledků archeologického výzkumu 
přikročeno k založení velkého trojlodí 
nové basiliky na západní straně dnešní 
stavby. 

4. etapa - vrcholně gotická, zahájena 
po r. 1369 z podnětu Karla IV., který 
ve svém založení vzpomíná na matku 
Elišku Přemyslovnu tím, že navazuje 
na její původní stavební záměr. Byla 
provedena výstavba nového chrámo-
vého trojlodí arrasovského schématu 
se sledem bočních kaplí. Jde o druhou 
stavbu tohoto typu na našem území po 
Svatovítské basilice. V základní po-
době pětilodního kostela se stavba za-
chovala dodnes. K západnímu průčelí 
bylo připojeno atrium, které bylo při-
stavěno již r. 1295. Charakteristické 
jsou boční kaple, které sledují délku 
lodi. Podle V. Mencla se s podobnými 
setkáváme u jihofrancouzských kated-
rál (z období kolem r. 1270), především 
v Toulouse a v Narbonnu. Kromě Sva-
tovítské katedrály, jejíž slohový základ 
položil Matyáš z Arrasu, kterého si 
Karel IV. přivedl od papežského dvora 
z Avignonu, objevuje se zde další stav-
ba, jejíž původ je rovněž ji-
hofrancouzský. Rozsáhlý stavební 
komplex kapitulního kostela dosáhl 
v této době podle výsledků archeolo-
gického a stavebního průzkumu délky 
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110 m a byl největší sakrální stavbou 
předhusitské Prahy. 

5. etapa - renesanční, předcházely ji 
závěrečné pohusitské úpravy kostela, 
které spočívaly ve výstavbě kratšího 
polygonálního závěru s vysokými opě-
ráky a v odstranění posledních nad-
zemních zbytků staršího východního 
dílu stavby. Myšlenka dostavby v pů-
vodně zamýšleném rozsahu z doby 
předhusitské se neuskutečnila, patrně 
nejen pro nedostatek finančních 
prostředků, ale také vzhledem k odliš-
ně formovanému cítění kališnické ve-
řejnosti, které tehdy kapitulní kostel 
sloužil. Předpokládáme, že z těchto 
důvodů došlo v průběhu druhé polo-
viny 15. století k oddělení východní 
poloviny kostela se zbytkem staré ba-
siliky a starším gotickým chórem. V le-
tech 1565 - 1566 došlo k přestavbě 
klenby hlavní lodi, kterou prováděl 
malostranský stavitel Oldřich Avosta-
lis a mistr Benedikt. V r. 1594 je stavě-
no nové kněžiště, r. 1599 svěcen nový 
hlavní oltář. V letech 1607 - 1610 byl 
upravován chór a zřízena nová sakris-
tie. 

6. etapa - barokní, byla provedena 
v letech 1723 - 1729, patrně podle 
plánů F. M. Kaňky, inspirovaných G. 
Santinim. Postaveno nové průčelí, stře-
chy a krovy bočních lodí. Zvláště zá-
padní průčelí bylo ušlechtilého stylu 
a patrně bylo inspirováno vlivem 
Santiniho. Střední loď byla zvýšena 
nástavbou na starším, raněgotickém 
skeletu, byla vázána valenými pasy, 
původně se počítalo se zřízením 
bočních empor. Při nástavbě pilířů 
byly částečně použity kvádry ze starší 
stavby, pasy byly vyklenuty z cihel. 
Na novém zaklenutí hlavní lodi i zvý-
šeném kněžišti se podílel (od r. 1728) 
Carlo Atonin Canevalle. Dále zde pů-
sobil po značnou část doby stavby sta-

vitel Václav Bejšovec. Tehdy také byly 
zabíleny všechny starší nástěnné 
malby, některé ještě z přehusitského 
období. 

Závěrečné období - 7. etapa - novogotic-
ká, je hlavním předmětem našeho sdě-
lení. Byla provedena v letech 1885 
-1903 podle projektu architekta Josefa 
Mockera (1835 -1899). Přestavba zapo-
čala kněžištěm, jehož celá klenba byla 
nově přestavěna a prodloužena 
o jedno travé na východ (1885 - 1887). 
Dále byla vybudována nová sakristie 
s depositářem v prvém patře, přesta-
věna a zvednuta o jedno patro kaple 
Panny Marie šancovské (původně za-
svěcené sv. Anně). V dalším období 
byla postupně prolomena novogotická 
okna v obou bočních lodích. V závě-
rečné části přestavby bylo beze zbytku 
zbouráno celé třídílné barokní průčelí 
ušlechtilého stylu a postaveny novogo-
tické věže s předsíněmi a kostel byl 
o jedno travé prodloužen na západ. Při 
stavbě nového kněžiště bylo zbouráno 
staré, ještě pozdně gotického a rene-
sančního stylu. Původní projekt dvou-
věží byl vypracován J. Mockerem, ale 
po jeho smrti byl obměněn jeho spo-
lupracovníkem a nástupcem Františ-
kem Mikšem (1853 - 1924). Pětilodní 
dispozice novogotické stavby 
respektuje ve své základní osnově 
dispozici a stavební myšlenku Karla 
IV., dotváří ji přidáním jednoho travé 
na západě a dvou věží, které původní 
karlovská stavba neměla. Na východní 
straně je oproti karlovské stavbě - pro-
dloužený chór. Přestavba vznikla z ini-
ciativy vlasteneckého probošta 
národního obrození Václava Štulce 
(1818 - 1887). Organizačně práce za-
jišťoval Mikuláš Karlach (1831 - 1911) 
jeho pozdější nástupce, známý nejen 
skvělými organizačními vlastnostmi, 
ale také výbornými finančními akvi-
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sičními schopnostmi. Stavba měla vy-
jádřit, podle puristických snah svého 
tvůrce, gotickou podobu kostela ve 14. 
století a byla inspirována českou goti-
kou parléřovského typu. J. Mocker 
provedl na svou dobu velmi pečlivou 
dokumentaci starého stavu stavby, je 
dosud archivně zachována. Bude třeba 
provést hodnocení jeho díla v kontextu 
historického vývoje evropské stavební 
tvorby. Dosavadní jednostrannost 
úzkého pohledu neodpovídá sou-
časnému stavu poznání a významu 
jeho stavebního díla. Svoji rozsáhlou 
činností a pracovní aktivitou na konci 
19. století zachránil desítky staveb, ať 
již sakrální nebo profánní architektury, 
před postupným chátráním a devasta-
cí, jejich formální vzhled přizpůsobil 
svému stavebnímu výrazu. Po stránce 
řemeslné kvality stavebních prací je 
nutno ocenit preciznost a důkladnost, 
která je zachována do dnešní doby 
a můžeme ji pozorovat také na Vy-
šehradě při generální opravě dnešní 
kostelní stavby. 

Na výzdobě interiéru basiliky se 
podílela řada umělců, působících na 
konci 19. století v českém sakrálním 
umění. Západní průčelí bylo provede-
no F. Mikšem, podle přepracovaného 
původního návrhu. Je vyzdobeno so-
chami sv. Petra a Pavla, atributy klíčů 
a meče, dvěma anděly po stranách 
a Ježíšem uprostřed. Sochařskou vý-
zdobu provedl podle návrhu Štěpána 
Zálešáka kameník František Hnátek. 
Pod nimi jsou v mozaice umístěni slo-
vanští věrozvěstové - sv. Cyril a Meto-
děj. Kartony vypracoval malíř Antonín 
Kiisan a práce provedla firma Solerti 
z Mnichova. Hlavní vstupní portál na 
západní straně je vyzdoben podle 
vzoru velkých středověkých basilik 
motivem Posledního soudu, podle 
skizy A. Krisana (r. 1901). Zhotovení 

modelu je od š. Zálešáka, kamenické 
práce z francouzského pískovce pro-
vedl F. Hnátek. Na průčelí dole se dále 
nachází kapitulní znak - zkřížené zlaté 
klíče v červeném poli a český bílý krá-
lovský lev rovněž v červeném poli. 
Tyto znaky s motivy slunce a pla-
ménkové svatováclavské orlice jsou 
také provedeny na litinových 
a bočních vstupech. 

Nový hlavní oltář provedl řezbář 
J. Hrubeš (1844 - 1889) podle návrhu 
J. Mockera (1887). Představuje patrony 
chrámu sv. Petra a Pavla, dále slo-
vanské věrozvěsty - sv. Cyrila a Meto-
děje s anděly po obou stranách oltáře. 
Ornamentální reliefy po stranách sva-
tostánku, podle návrhu J. Mockera, 
jsou prací Dorerovou (po r. 1905). Kně-
žiště je vyzdobeno freskami ze života 
sv. Petra a Pavla, jsou ve dvou řadách 
po 8 obrazech na každé straně a 2 lu-
netách v horní části stěny. Maloval je 
přední vídeňský malíř Karel Jobst 
a patří mezi jeho největší díla. Novo-
gotická okna v kněžišti s obrazy světců 
navrhl František Sequens. Pontifíkální 
novogotický trůn J. Mocker. Z původ-
ní výzdoby kněžiště zůstaly zachová-
ny pouze kanovnické lavice, bohatě 
zdobené stylizovaným rostlinným 
ornamentem, které pocházejí z konce 
17. století (patrně z r. 1697), stejně jako 
zdobené lavice v hlavní lodi. Novogo-
tická kazatelna s motivy čtyř 
církevních otců, také dle J. Mockera, 
byla provedena řezbářem Václavem 
Mrázem (1883), sochy řezbářem Dore-
rem z Vídně. 

Kaple sv. Klimenta, je první v jižní 
lodi, při vstupu do kostela po pravé 
straně. Oltářní obraz je od malíře 
Zikmunda Rudla (1861 - 1936). Nyní je 
zde umístěn románský sarkofág, nazý-
vaný tumba sv. Longina. Datován je 
do 11. a 12. století a byly v něm později 
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110 m a byl největší sakrální stavbou 
předhusitské Prahy. 

5. etapa - renesanční předcházely ji 
závěrečné pohusitské úpravy kostela, 
které spočívaly ve výstavbě kratšího 
polygonálního závěru s vysokými opě-
ráky a v odstranění posledních nad-
zemních zbytku staršího východního 
dílu stavby. Myšlenka dostavby v pů-
vodně zamýšleném rozsahu z doby 
předhusitské se neuskutečnila, patrně 
nejen pro nedostatek finančních 
prostředků, ale také vzhledem k odliš-
ně formovanému cítění kališnické ve-
řejnosti, které tehdy kapitulní kostel 
sloužil. Předpokládáme, že z těchto 
důvodů došlo v průběhu druhé polo-
viny 15. století k oddělení východní 
poloviny kostela se zbytkem staré ba-
siliky a starším gotickým chórem. V le-
tech 1565 - 1566 došlo k přestavbě 
klenby hlavní lodi, kterou prováděl 
malostranský stavitel Oldřich Avosta-
lis a mistr Benedikt. V r. 1594 je stavě-
no nové kněžiště, r. 1599 svěcen nový 
hlavní oltář. V letech 1607 - 1610 byl 
upravován chór a zřízena nová sakris-
tie. 

6. etapa - barokní, byla provedena 
v letech 1723 - 1729, patrně podle 
plánů F. M. Kaňky, inspirovaných G. 
Santinim. Postaveno nové průčelí, stře-
chy a krovy bočních lodí. Zvláště zá-
padní průčelí bylo ušlechtilého stylu 
a patrně bylo inspirováno vlivem 
Santiniho. Střední loď byla zvýšena 
nástavbou na starším, raněgotickém 
skeletu, byla vázána valenými pasy, 
původně se počítalo se zřízením 
bočních empor. Při nástavbě pilířů 
byly částečně použity kvádry ze starší 
stavby, pasy byly vyklenuty z cihel. 
Na novém zaklenutí hlavní lodi i zvý-
šeném kněžišti se podílel (od r. 1728) 
Carlo Atonin Canevalle. Dále zde pů-
sobil po značnou část doby stavby sta-

vitel Václav Bejšovec. Tehdy také byly 
zabíleny všechny starší nástěnné 
malby, některé ještě z přehusitského 
období. 

Závěrečné období - 7. etapa - novogotic-
ká, je hlavním předmětem našeho sdě-
lení. Byla provedena v letech 1885 
- 1903 podle projektu architekta Josefa 
Mockera (1835 -1899). Přestavba zapo-
čala kněžištěm, jehož celá klenba byla 
nově přestavěna a prodloužena 
o jedno travé na východ (1885 - 1887). 
Dále byla vybudována nová sakristie 
s depositářem v prvém patře, přesta-
věna a zvednuta o jedno patro kaple 
Panny Marie šancovské (původně za-
svěcené sv. Anně). V dalším období 
byla postupně prolomena novogotická 
okna v obou bočních lodích. V závě-
rečné části přestavby bylo beze zbytku 
zbouráno celé třídOné barokní průčelí 
ušlechtilého stylu a postaveny novogo-
tické věže s předsíněmi a kostel byl 
o jedno travé prodloužen na západ. Při 
stavbě nového kněžiště bylo zbouráno 
staré, ještě pozdně gotického a rene-
sančního stylu. Původní projekt dvou-
věží byl vypracován J. Mockerem, ale 
po jeho smrti byl obměněn jeho spo-
lupracovníkem a nástupcem Františ-
kem Mikšem (1853 - 1924). Pětilodní 
dispozice novogotické stavby 
respektuje ve své základní osnově 
dispozici a stavební myšlenku Karla 
IV., dotváří ji přidáním jednoho travé 
na západě a dvou věží, které původní 
karlovská stavba neměla. Na východní 
straně je oproti karlovské stavbě - pro-
dloužený chór. Přestavba vznikla z ini-
ciativy vlasteneckého probošta 
národního obrození Václava štulce 
(1818 - 1887). Organizačně práce za-
jišťoval Mikuláš Karlach (1831 - 1911) 
jeho pozdější nástupce, známý nejen 
skvělými organizačními vlastnostmi, 
ale také výbornými finančními akvi-
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sičními schopnostmi. Stavba měla vy-
jádřit, podle puristických snah svého 
tvůrce, gotickou podobu kostela ve 14. 
století a byla inspirována českou goti-
kou parléřovského typu. J. Mocker 
provedl na svou dobu velmi pečlivou 
dokumentaci starého stavu stavby, je 
dosud archivně zachována. Bude třeba 
provést hodnocení jeho díla v kontextu 
historického vývoje evropské stavební 
tvorby. Dosavadní jednostrannost 
úzkého pohledu neodpovídá sou-
časnému stavu poznání a významu 
jeho stavebního díla. Svoji rozsáhlou 
činností a pracovní aktivitou na konci 
19. století zachránil desítky staveb, ať 
již sakrální nebo profánní architektury, 
před postupným chátráním a devasta-
cí, jejich formální vzhled přizpůsobil 
svému stavebnímu výrazu. Po stránce 
řemeslné kvality stavebních prací je 
nutno ocenit preciznost a důkladnost, 
která je zachována do dnešní doby 
a můžeme ji pozorovat také na Vy-
šehradě při generální opravě dnešní 
kostelní stavby. 

Na výzdobě interiéru basiliky se 
podílela řada umělců, působících na 
konci 19. století v českém sakrálním 
umění. Západní průčelí bylo provede-
no F. Mikšem, podle přepracovaného 
původního návrhu. Je vyzdobeno so-
chami sv. Petra a Pavla, atributy klíčů 
a meče, dvěma anděly po stranách 
a Ježíšem uprostřed. Sochařskou vý-
zdobu provedl podle návrhu Štěpána 
Zálešáka kameník František Hnátek. 
Pod nimi jsou v mozaice umístěni slo-
vanští věrozvěstové - sv. Cyril a Meto-
děj. Kartony vypracoval malíř Antonín 
Krisan a práce provedla firma Solerti 
z Mnichova. Hlavní vstupní portál na 
západní straně je vyzdoben podle 
vzoru velkých středověkých basilik 
motivem Posledního soudu, podle 
skizy A. Krisana (r. 1901). Zhotovení 

modelu je od Š. Zálešáka, kamenické 
práce z francouzského pískovce pro-
vedl F. Hnátek. Na průčelí dole se dále 
nachází kapitulní znak - zkřížené zlaté 
klíče v červeném poli a český bílý krá-
lovský lev rovněž v červeném poli. 
Tyto znaky s motivy slunce a pla-
ménkové svatováclavské orlice jsou 
také provedeny na litinových 
a bočních vstupech. 

Nový hlavní oltář provedl řezbář 
J. Hrubeš (1844 - 1889) podle návrhu 
J. Mockera (1887). Představuje patrony 
chrámu sv. Petra a Pavla, dále slo-
vanské věrozvěsty - sv. Cyrila a Meto-
děje s anděly po obou stranách oltáře. 
Ornamentální reliefy po stranách sva-
tostánku, podle návrhu J. Mockera, 
jsou prací Dorerovou (po r. 1905). Kně-
žiště je vyzdobeno freskami ze života 
sv. Petra a Pavla, jsou ve dvou řadách 
po 8 obrazech na každé straně a 2 lu-
netách v horní části stěny. Maloval je 
přední vídeňský malíř Karel Jobst 
a patří mezi jeho největší díla. Novo-
gotická okna v kněžišti s obrazy světců 
navrhl František Sequens. Pontifikální 
novogotický trůn J. Mocker. Z původ-
ní výzdoby kněžiště zůstaly zachová-
ny pouze kanovnické lavice, bohatě 
zdobené stylizovaným rostlinným 
ornamentem, které pocházejí z konce 
17. století (patrně z r. 1697), stejně jako 
zdobené lavice v hlavní lodi. Novogo-
tická kazatelna s motivy čtyř 
církevních otců, také dle J. Mockera, 
byla provedena řezbářem Václavem 
Mrázem (1883), sochy řezbářem Dore-
rem z Vídně. 

Kaple sv. Klimenta, je první v jižní 
lodi, při vstupu do kostela po pravé 
straně. Oltářní obraz je od malíře 
Zikmunda Rudla (1861 - 1936). Nyní je 
zde umístěn románský sarkofág, nazý-
vaný tumba sv. Longina. Datován je 
do 11. a 12. století a byly v něm později 
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umístěny ostatky tohoto světce, přene-
sené z Itálie (r. 1409) proboštem Václa-
vem Králíkem z Buřenic. O tumbě 
bývá někdy uvažováno, že mohla po-
cházet z knížecí a královské krypty ve 
zdejším kostele. 

Kaple Českých patronů. Novodobý 
mobiliář je provedený v historickém 
akademismu, zastiňuje jej v celém ka-
pitulním kostele pouze velké secesní 
dílo - oltář Českých patronů (1910) od 
J. Kastnera (1860 - 1912). Polychromo-
vaný reliéf zobrazuje Kristův kříž, jak 
vyrůstá z rajského stromu a okolo 
něho jsou shromážděni čeští zemští 
patroni (svatí: Cyril, Metoděj, Václav, 
Ludmila, Vít, Vojtěch, Zikmund, Pro-
kop, Jan Nepomucký, pět bratří - mu-
čedníků, Josef, Norbert, Kosma 
a Damián, Ivan; blahoslavené: Anežka 
aZdislava).Kaple sv. Maří Magdaleny 
a sv. Alexise, oltářní obraz Z. 
Rudla .Kaple Panny Marie Vyšehradské -
Dešťové. Ve všech kaplích převažuje 
novogotická výzdoba, jen v této kapli 
je cenný deskový obraz z období po r. 
1355. Je umístěn ve stejné kapli jako 
před regotizací kostela, na oltáři mezi 
sv. Václavem a sv. Ludmilou. Gotický 
deskový obraz Panny Marie Vy-
šehradské, jinak zvané Dešťové, na pa-
mátku toho, že r. 1638, v době velkého 
sucha, při přenášení do kostela sv. 
Pankráce se spustil dlouho očekávaný 
déšť. Obraz byl restaurován v Národní 
galerii M. Hamsíkem a byla zhotovena 
jeho kvalitní kopie, nejnověji byla 
kopie provedena Janem Pasalkem. 
Obraz patří mezi nejcennější práce 
svého druhu z doby předhusitské na 
území našeho státu. Jedná se o dílo 
české gotické malby, které bylo vytvo-
řeno pod vlivem janovského malíře 
Bartolomea de Camogliho. Pochází ze 
sbírek císařů Karla IV. a Rudolfa EL, 
původně byl tento obraz v kapitulním 

špitálním kostele Pokory Panny Marie 
pod Vyšehradem. V r. 1606 byl daro-
ván dvorním radou Ondřejem Hanne-
waltem na Vyšehrad. Dárce byl 
pochován jako dobrodinec spolu se 
svoji manželkou v kapitulním kostele 
ve stejnojmenné kapli. K obrazu byly 
konány v 17. a 18. století hojné proseb-
né poutě o déšť. Poutě byly za Josefa II. 
zakázány (r. 1784,1785,1792), ale pře-
sto byly konány dále i v 19. století (od 
r. 1809 zákaz neplatil).ft?/?/ť sv. Josefa. 
Oltářní obraz od Z. Ruála.Kaple Panny 
Marie šancovské - mobiliář dle návrhů 
J. Mockera z r. 1894 - 1895, řezby pro-
vedl F. Mráz, nástěnné malby jsou od 
K. Jobsta. Je zde socha Panny Marie 
Šancovské, z poloviny 17. století. Na 
levé straně před vstupem do kaple 
byla umístěna dřevěná socha, z prvé 
poloviny 19. století, přenesená z Fran-
cie, Panny Marie Lasalettské, dar 
manželky Alfonse Muchy. 

V severní boční lodi, směrem od 
sakristie, jsou kapleiKaple sv. Františka 
zAssisi, oltářní obraz Františka Sequ-
ense (1835 -1896).Kaple sv. Anny, oltář-
ní obraz Josefa Mauthausera (1846 
-1917), v kapli je rokoková cínová křti-
telnice se znakem a iniciálami - XW -
VL - (z r. 1744) s ušlechtilou plastikou 
sv. Jana Křútele.Kaple sv. Jana Nepo-
muckého, někdejšího vyšehradského 
kanovníka, je zde oltářní obraz Gusta-
va Mikše (1857 - 1910).Kaple Krista 
Krále má krásný ostatkový oltář 
a plastiky Štěpána Zálešáka (1874 -
1945), které patří k nejlepším v chrá-
movém interiéru. Představují hold 
představitelů starého českého 
státu.Kaple Panny Marie Bolestné - velká 
plastika Piety z 19. století. 

Inventář starého barokního kostela, 
z let 1723 - 1729, byl v průběhu druhé 
poloviny 19. století, v době regotizace, 
postupně kapitulou vyklizen a z části 
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také prodán. Některé předměty se tak 
dostaly i mimo území Čech (např. do 
Vídně). Jejich hodnota není dnes již 
známa. Z neúplných soupisů 
a inventářů, uložených v kapitulním 
archivu, je zřejmé, že mohlo jít převáž-
ně o předměty z barokního období, 
i když není vyloučeno, že některé 
z nich byly i starší. Z původního 
inventáře zůstaly jen nepatrné zbytky. 
Můžeme zde připomenout především 
velké formáty obrazů, z doby kolem 
nebo po r. 1700, které bylv dříve spojo-
vány s autorstvím Karla Skréty (1610 -
1674). Jedná se především o obraz 
menšího formátu - Obrácení sv. Pavla -
patrně z roku 1674 a další cenné obra-
zy patrně i jiných autorů - např. obraz 
sv. Františka Serafinského. Obrazy 
byly pořízeny z pozůstalosti a darová-
ní kapitulního děkana Jana Benola 
(+ 1706), který byl považován za pří-
buzného K. Skréty. Jsou umístěny na 
západních stěnách severních a jižních 
kaplí (sv. Jan Nepomucký, sv. Jan Křti-
tel, sv. Martin, sv. František Sera-
finský, sv. Kliment, sv. Jan 
Evangelista, sv. Václav, sv. Josef). Sou-
bor těchto obrazů by zasluhoval 
důkladnou analysu, ikonologický 
a historický rozbor, jejich poznání by 
bylo nesporným obohacením vy-
šehradských památek. Mají bohatě 
zdobené původní rámy, s akantovými 
a rozvilinovými motivy, často za-
končené kartuší - různě tvarovanou, 
nebo i korunou. Do tohoto souboru 
patří rovněž oltářní obraz Všech sva-
tých a Panny Marie, umístěný původ-
ně na severní straně kněžiště (v 
současné době přemístěný na jižní 
stranu) a datovaný pouze rámcově do 
poloviny 18. století. Jde o kvalitní práci 
neznámého autora, která byla nově 
restaurována akad. malířkou E. Vo-
točkovou. Dnes je v těchto místech 

umístěný vysoký bronzový reliéf (re-
likviářová deska) sv. Jana Nepomucké-
ho s atributy jeho života. Kvalitní 
novodobé dílo realistických tendencí 
akad. sochaře L. Šindeláře. Odlitek 
zhotovil J. Janeček. V postranních 
kaplích obou lodí bylo 14 obrazů kří-
žové cesty, dnes restaurovaných ze 70. 
let 19. století od malíře Josefa Fuhricha 
(1800 - 1876). Práce je provedena 
v historickém akademismu a autor je 
v současné době považován za jedno-
ho z předních předchůdců středo-
evropského nazarenismu. 

Na severní straně kapitulního koste-
la přiléhá ku kněžišti velká sakristie, 
která svou dispozicí respektuje situaci 
starší gotické a barokní sakristie a byla 
zvětšena a rozšířena při novogotické 
přestavbě J. Mockerem. Zde bylo 
umístěno na čtyři desítky olejů, v sou-
časnosti nově restaurovaných, které 
představují cennou galerii portrétů 
proboštů, děkanů a kanovníků vy-
šehradské kapituly, od druhé poloviny 
17. až do 20. století. Některé z nich jsou 
od tak významných malířů jako byli 
např. A. Machek (1775 - 1844), F. 
Tkadlík (1786 - 1840) aj.. Na západní 
straně sakristie, nad novodobým a z 
části pozdně barokním mobiliářem byl 
původně umístěn velký obraz - Klaně-
ní Tří králů - patrně z konce 17. století 
až poloviny 18. století, od neznámého 
autora, dnes přenesený do zasedací 
síně kapituly, v budově tzv. Nového 
děkanství. Na jižní straně byl původně 
umístěn kvalitní obraz Korunování 
Panny Marie, z doby před r. 1607, 
z darování O. Hanewalta, také od ne-
známého autora, původně z interiéru 
barokního kostela, v současnosti pře-
místěný do kanovnické residence. Na 
schodišti v 1. patře této residence je 
rovněž uložen vysoký paprsčitý kříž, 
který pochází ze západního průčelí ba-
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Plán kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě s torzem gotického objektu před regotizací, 
/. Mocker, nedatováno (před r. 1885). 
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rokní stavby. Kamenné články z této 
stavby jsou dnes umístěny v bývalém 
kostele Stětí Sv. Jana. Na levé straně ka-
pitulního kostela, u dveří sakristie do 
severní lodi, je rohovnice s cínovým la-
vabem a plastikou Madony s Děťátkem 
na vrcholu, s nápisy - dar děkana Josefa 
Tomáše Berghauera (1684 - 1760). Je to 
cenná cínařská práce z r. 1754. 

Mozaiková novogotická okna ve 
všech kaplích jsou provedena převáž-
ně podle kartonů F. Sequense (1836 -
1896), profesora pražské Akademie 
výtvarných umění, s motivy jednotli-
vých tajemství růžence. Okna v kněžiš-
ti jsou na motivy hlavních světců. 
Okno s polskými národními světci na 
jižní straně je dar polských katolíků, 
iniciovaný knížetem Jirzim Lubo-
mirskim, který byl životním přítelem 
probošta Václava Štulce (1814 - 1887). 
Jsou z doby novogotické přestavby 
kostela, z r. 1887. Mezi polskými světci 
je umístěna blahoslavená Swientochna, 
kterou známe pod jménem Svatava, 
jako první českou královnu. V jejím 
označení se dá chápat - přání otcem 
myšlenky. 

Okna v kněžišti od prava do leva 
(od epištolní na evangelní stranu): 
12.sv. Stanislav sv. Hyacint 

bl. Svatava bl. Doubravka 
13.sv. Václav sv. Ludmila 

sv. Vojtěch sv. Prokop 
14. sv. Jan Křtitel sv. Josef 

Mojžíš král David 
15.sv. Kliment papež sv. Lev papež 

sv. Jan Nepomucký 
sv. Anežka 
Římská 

16.sv. Řehoř Veliký sv. Augustin 
sv. Jan Evangelista 

sv. František 
z Assisi 

K jižní straně kněžiště je přistavěna 

kaple Panny Marie Šancovské, vyzdo-
bená malbami ze života P. Marie, které 
provedl Karel Jobst z Vídně, s jehož 
pracemi jsme se již seznámili v kněžišti 
kapitulního kostela. Návrhy lavic 
a dveří v kapli provedl J. Mocker. U ví-
tězného oblouku kostela, na pravé 
straně, byla dříve umístěna monu-
mentální socha (sádrová kopie) Krista 
Krále, od sochaře Čestmíra Vosmíka 
(1860 -1944), která byla při současných 
renovačních pracech přemístěna, pů-
vodně do předsíně a později mimo 
interiér kostela. Na levé (severní) stěně 
boční lodi, před vstupem do sakristie, 
byla původní pozdně barokní malba 
"Vyšehrad před zhoubným pobořením 
husity v r. 1420", která byla při novo-
dobé restauraci kostela snesena. Při 
restaurování v r. 1903, byla pod ní nale-
zena manžely Urbanovými starší malba, 
zachycující podobu předhusitského 
kostela s legendou o čertově sloupu. 
Tato byla při současné renovaci resta-
urována a odkryta v podstatně větším 
rozsahu akad. mal. E. Votočkovou. 

Nové chrámové varhany (1887, svě-
ceny 1900) byly zhotoveny firmou 
bratří Paštiků ze Žižkova. Mají novo-
gotické skříně od řezbáře Mráze, podle 
návrhu F. Mikše, téměř v secesním 
stylu. V současné době (1994) byly 
varhany nově restaurovány a provede-
na jejich celková rekonstrukce firmou 
Rieger - Kloss, Varhany Krnov s.r.o. 
Při generální opravě byla jak tónová, 
tak rejstříková traktura z pneumatické 
převedena na elektrickou, vše ostatní 
bylo při opravě ponecháno v původ-
ním stavu z doby vzniku. 

Novou celkovou výmalbu kostela, 
rovněž v secesním stylu (inspirovanou 
dílem A. Muchy) výtvarně sjednocující 
celý prostor interiéru, bohatě barevně 
zdobenou stylizovanými ornamen-
tálními a figurálními motivy, dnes vy-
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soče ceněnou s postavami světců na 
opěrných pilířích, provedli v r. 1902 -
1903 František Urban (1868 - 1919) 
a jeho manželka Marie Urbanová - Za-
hradnická (1868 - 1945). Lunety 
v patře, na obou stranách hlavní lodi, 
jsou od stejných autorů, ale malované 
až r. 1911, na motivy počátků 
křesťanství v českých zemích a dějin 
Vyšehradu za krále Vratislava. 

Na levé straně lunet je znázorněn 
příchod českých Slovanů, loučení se 
starou vlastí a vstup do středu země. 
Dále je motivičky, ve volném stylu, vy-
jádřen počátek křesťanství za knížete 
Bořivoje, je tam rovněž mladý sv. Vác-
lav a kněžna sv. Ludmila, návštěva 
kostela a bohuslužba. Na pravé straně 
jsou potom motivy spjaté přímo s Vy-
šehradem, rotunda sv. Martina, proce-
sí, kníže a později prvý český král 
Vratislav II. se symbolickou nůší s ka-
mením, znázorňující založení kapi-
tulního kostela sv. Petra a Pavla, po 
způsobu římského kostela sv. Petra. 
V další části lunet na pravé straně jsou 
zachyceny ranné dějiny Vyšehradu ve 
volném symbolickém pojetí secesního 
umění. V kapitulním archivu nejsou 
bohužel zachovány doklady, ani 
smlouva o zadání úkolu manželům 
Urbanovým, takže ikonologický vý-
klad jednotlivých scén je značně volný, 
s tím souvisí i jejich výklad a interpre-
tace v pojetí historizujícího secesního 
umění z přelomu století. 

Svatí na sloupech (levá, pravá stra-
na): 

sv. Kunhuta sv. Sigmund 
1. sl. (kazatelna) sv. Benedikt 

sv. Roch 
sv. Alžběta sv. Bronislava 

2. sl. sv. Jan Kapistrán sv. Longin 
sv. Klára sv. Ivan 

sv. Markéta sv. Volburga 

3. sl. sv. Monika 
sv. Jenovefa 

bl. Hroznata 
4. sl. sv. Dominik 

sv. Jeroným 
sv. Helena 

sv. Isidor 
sv. Maří 
Magdalena 

sv. Norbert 
sv. Tomáš 
Akvínský 

sv. Vít 
sv. Vladimír 

sv. Lev Veliký sv. Ludvík 

Z původní renesanční stavby se do-
dnes zachovaly a jsou umístěny na no-
vogotické stavbě dva zvony. Prvý 
z nich, zvaný "si;. Petr a Pavel", pochází 
z pražské dílny nejlepšího českého 
zvonaře 16. století Brikriho z Cymper-
ku, z r. 1584, zhotovený nákladem dě-
kana Petra Lindy. Druhý"Marie" je z r. 
1621 z dílny Baltazara Hoffmanna. 
Třetí zvon, zvan ý" Patron "se do dnešní 
doby nezachoval, byl ještě z předba-
rokní stavby, pocházel z předhusitské-
ho období (z r. 1393) a patřil 
k největším zvonům své doby. Zhoto-
ven byl u příležitosti Milostivého léta 
vyšehradským kanovníkem a později 
proboštem, diplomatem Václava IV. -
Václavem Králíkem z Buřenic (1397 -
1412) pozdějším olomouckým 
biskupem (+ 1416). Detailním rozbo-
rem se podařilo zjistit, že zobrazené 
zvony na pražských renesančních 
prospektech byly již na stavbě, která 
pocházela z předhusitského období. 
Základové zdivo i část konstrukcí nad 
terénem převzala stavba barokní. Mě-
dirytina Folperta van Ouden Allena, 
z doby okolo 1680, zachycuje ještě 
zchátralou nástavbu, která byla strže-
na a na její dolní díl nasazen jehlan 
střechy, v proporcích podobný střeše 
renesanční. U předhusitské basiliky, 
k r. 1349, jsou z písemných pramenů 
známy dvě věže -"campanilia" - zvoni-
ce na bocích hlavní lodi, mezi kterými 
byla románská krypta s tehdy nově 
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zřízeným oltářem sv. Filipa a Jakuba. 
Stavba Karla IV. byla započata po r. 
1369, byla halovým pětilodím, bez 
věží, a tak zvon, o němž máme zprávu 
k r. 1393, že byl ulit na náklad Králíka 
z Buřenic, musel být podle rekonstruk-
ce předhusitského kostela, zavěšen na 
samostatné zvonici, která byla součas-
ná s Karlovou stavbou, nebo byl umís-
těn dokonce na starší stavbě. Při 
archeologickém výzkumu v oblasti vy-
šehradského hřbitova v r. 1992 bylo 
zjištěno, že základové zdivo zvonice, 
ve značně torzálním stavu, respektova-
lo severní románskou loď basiliky 
a bylo do ní částečně zavázáno. Další 
novodobé zvony, z přelomu 19. a 20. 
století, byly v průběhu 1. světové 
války "zrekvirovány" - sneseny a použi-
ty k válečným účelům. 

Po provedeném archeologickém vý-
zkumu, v letech 1981 - 1984, provádě-
ném Archeologickým ústavem ČSAV 
(nyní ČAV), vedeném Dr. B. Nechváta-
lem, CSc., za souhlasu památkových 
a státních orgánů a především vlastní-
ka - Královské kolegiátní kapituly sv. 
Petra a Pavla, byly zahájeny restaurá-
torské práce v chrámovém interiéru. 

Prvá etapa generální opravy kapi-
tulního kostela byla zahájena již v r. 
1979 podle projektu Státního ústavu 
pro rekonstrukci památkových měst 
a objektů (SÚRPMO), který byl 
v jednotlivých etapách doplňován 
a upřesňován, v nejednom případě 
musel být zcela přepracován, protože 
některé projekty byly nepřesné a ne-
odpovídaly skutečnému stavu památ-
ky. Investorem byla Výstavba hl. m. 
Prahy - výstavba účelových staveb 
(VUS). Přípravy výzkumu a generální 
opravy vstřícně zajišťoval za státní 
správu stavitel O. Buchl. Památkový 
dohled prováděl Dr. M. Papík z Praž-

ského ústavupamátkové péče. Za Vy-
šehradskou kapitulu dohled zpočátku 
zajišťoval kanovník - senior, farář P. S. 
Láb, později především kanovník -
farář a pozdější probošt P. A. Doležal. 
Organizaci investorské činnosti prová-
děla M. J&oskočilová. Dodavatelem 
byly Průmyslové stavby n. p. Bmo, za 
vedení stavitele M. Všianského, práce 
byly provedeny v dobré kvalitě. Byla 
vyměněna celková břidlicová krytina, 
subdodavatelem krytiny z břidlice byli 
pokrývači JZD Bruntál, vlastní práce 
provedli pokrývači JZD Heřmanice. 
Také byl obnoven hromosvodový sys-
tém, zvláště na věžích (61 m výšky). 
Výměna kovových prvků z mědi, 
celková oprava krovu, 100 % otlučení 
omítek a jejich celková obnova, oprava 
a očištění kamenných prvků, umístěny 
kovové sítě do oken, oprava dveří 
a mříží, obnoveno spárování kamenné-
ho zdiva, zvláště na věžích a západ-
ním průčelí. Betonové podklady nové 
dlažby ze sliveneckého mramoru, za-
krytí a zabezpečení betonovou deskou 
archeologického nálezu západní apsi-
dy hlavní lodi raněrománské basiliky 
z doby po r. 1070. Oprava a vyčištění 
větracích kanálů základového zdiva na 
severní a jižní straně bočních lodí, 
oprava chodníků a ohradního zdiva, 
pozlacování prvků na střeše a další do-
datečné práce. 

Druhá etapa generální opravy byla 
věnována interiéru a byla provedena 
v letech 1988 - 1994. Přípravné práce 
a sondy byly provedeny již v r. 1988. 
V prvé části prací byla restaurace kaple 
Panny Marie šancovské, hlavního oltá-
ře, kněžiště, hlavní lodi a kazatelny, 
což bylo v letech 1988 - 1992. Jižní loď 
byla obnovena včetně oltářů v r. 1993 
a severní boční loď, sakristie a varhany 
v r. 1994. VD Štuko restaurovalo mobi-
liář, lavice a oltáře bočních kaplí. Inte-
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riér kostela a rekonstrukci výmalby 
provedlo rovněž VD Štuko za vedení 
M. štracha a za účasti L. Zemana, H. 
Cíglerové a J. Hofhanzla. Obnova figu-
rální výzdoby ve všech lodích, včetně 
hlavního oltáře byla prací DÍLA 
ČFVU. Návrh nové výdlažby kostela 
ze sliveneckého mramoru je ing. arch. 
J. Soukupa a její realizace je prací VD 
štuko. Nová mříž hlavního vstupu, 
rovněž dle J. Soukupa, je dílem umě-
leckého kováře J. Kosiny. Restaurá-
torské práce na odkrytí gotických 
maleb v jižních kaplích realizovala 
akad. mal. E. Votočková, která také ve 
větším rozsahu restaurovala a odkryla 
nástěnné malby barokního obrazu sta-
rého kostela na Vyšehradě s legendou 
o čertově sloupu, umístěného před 
vstupem do sakristie. Památník Pře-
myslovců pohřbených na Vyšehradě 
a umístěný na jižní straně hlavní lodi 
proti kazatelně byl odhalen na svátek 
sv. Petra a Pavla v r. 1992, kdy byla 
ukončena hlavní část restaurátorských 
prací. Je dílem akad. sochaře L. Šinde-
láře. Představuje v nadživotní velikosti 
bustu prvého českého krále Vratislava 
II. (1061 - 1092), která včetně nápisové-
ho textu se seznamem pohřbených je 
orámována půdorysem raněrománské 
basiliky sv. Petra a Pavla (z doby po r. 
1070), jak byla zjištěna archeologickým 
výzkumem. Doplňuje ji kapitulní znak 
a svatováclavská orlice. Současně 
s ním byl posvěcen nový hlavní oltář 
ze sliveneckého mramoru, dle návrhu 
akad. arch. Josefa Hlavatého, italská 
mozaika pod ním je prací A. Kloudy. 
Nové osvětlení interiéru kapitulního 
kostela navrhl arch. K. Freundl, prove-
dení družstva NAPAKO, včetně oprav 
původního secesního osvětlení z doby 
novogotické přestavby. Renovační 
práce stály přes 42 milionů korun. 

Slavnostní svěcení nového hlavního 

oltáře provedl arcibiskup pražský 
a primas český msgre. PhDr. M. Vlk, 
za účasti papežského nuncia, arci-
biskupa G. Coppy. Součástí nové vý-
zdoby kostela se také staly mozaiky 
v postranních vstupech, v tympano-
nech západního průčelí, na motivy po-
čátků křesťanství, založení kapituly 
a historie vyšehradského kapitulního 
kostela (podle návrhů akad. sochaře L. 
Šindeláře, provedení rovněž A. Klou-
da). Odhalení mozaiek provedl arcibis-
kup pražský a primas český msgre. 
PhDr. M. Vlk, na den sv. Václava 28. 
září 1993. Celkové zpřístupnění koste-
la po náročných restaurátorských pra-
cech bylo provedeno 29. června 1994 
u příležitosti poutě na svátek sv. Petra 
a Pavla, slavnostní mší svatou, kterou 
koncelebroval pan arcibiskup za účasti 
papežského nuncia, arcibiskupa 
G. Coppy. 

Těmito pracemi a novými umě-
leckými díly se dočasně uzavřela více 
než 900. letá stavební historie vy-
šehradského kapitulního chrámu, 
někdejší druhé hlavní basiliky českého 
přemyslovského státu, * založené 
prvním českým králem Vratislavem II. 
(1061 -1092). 
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Z výročního zasedání Klubu přátel Českých Budějovic 
Karel Kakuška, předseda Klubu přátel Českých Budějovic 

Když 7. února letošního roku se sešli členové Klubu přátel Českých Budějovic 
ve velké zasedací síni Úřadu města, aby rokovali o činnosti Klubu v roce uplynu-
lém, zazněly ve výroční zprávě informace nejen o mnoha zajímavých akcích, 
schíizích, besedách, přednáškách, vycházkách, ale i o problémech, které jistě ne-
jsou typické pouze pro České Budějovice. 

Ukázalo se, že již v samém počátku minulého roku to byl právě Klub přátel 
Českých Budějovic, který požádal mnohé odborníky o stanovisko k chystanému 
investičnímu záměru výstavby velké spalovny INFOMAX přímo v Českých Bu-
dějovicích (U křížku). Byl to také Klub, který jako jediný uskutečnil veřejnou 
diskusi dvou potenciálních investorských seskupení, konkurenčních společností. 
Jedna z nich preferovala výstavbu spalovny mimo město (Mydlovary), druhá 
přímo v městě (INFOMAX). Ukázalo se, jak v samých počátcích causy byla 
účast veřejnosti úřady pokládána spíše za formální, jak širší veřejnost ani nevě-
děla, o co jde a celou záležitost podcenila a potom bylo již pozdě. A tak zbyteč-
ná spalovna ve městě, pro jejíž využití není dostatek odpadů ani ve městě, ani 
v okrese, se stavět bude. K její výstavbě udělilo požehnání i ministerstvo ži-
votního prostředí. A aby umenšilo velikost páchaného hříchu, dalo do podmí-
nek omezení množství spalovaného odpadu. Jak však plnění této podmínky 
bude kontrolovat, to vědí asi pouze andělíčkové strážníčkové. Klub se domní-
vá, že přes veškerá ujišťování o naprosté nezávadnosti provozu nové spalovny 
na základě investorem objednaných vědeckých posudků, je zmíněná investice 
ve městě zbytečná a nevhodná. Nechceme investorům podsouvat záměr vyslo-
vovaný nahlas veřejností, že se zde mají spalovat odpady dovážené z Rakouska 
a Německa, když zde množství odpadu, odpovídající kapacitě podle investiční-
ho záměru prostě není. Ovšem ukazuje se, že nyní na změnu rozhodnutí je 
pozdě. A tak občané města dostanou dárek spalovny s převysokým komínem, 
ukazujícím, že spalovna stojí ve městě, uprostřed mělké misky českobudějovic-
ké kotliny, známé častými inversemi. Pravděpodobně se tím i vylepší panora-
matický pohled na město. 

Dalším poučením byl investiční záměr na vybudování velké skládky komu-
nálních a jiných odpadů u Otěvěku, podle záměru pro jižní část českobudějo-
vického ola-esu a značnou část okresu českokrumlovského. Jedná se o lokalitu na 
vyvěrajících vydatných pramenech podzemní vody, v těsné blízkosti údolí řeky 
Stropnice, v místě nádherných panoramatických pohledů na pás Novohradských 
hor, nedaleko silnice České Budějovice - Tíhové Sviny - Nové Hrady. I zde Klub 
podpořil odborně zdůvodněný kategorický názor, že v těchto místech jsou nejen 
důvody ekologické, krajinářské a estetické, ale i požadavky normálního slušného 
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života lidí v sousedním Otěvěku, které musí být povýšeny nad ziskuchtivým zá-
měrem podnikatelským. Jsme pro podnikání, ovšem lidí vzdělaných a kulturních, 
neničících hodnoty, které doslova patří celé společnosti. 

Domácí rada i někteří další členové Klubu měli možnost seznámit se s návrhem 
regulačního plánu levobřežní části města Hluboká nad Vltavou. Návrh zpracova-
la firma A + U DESIGN v Českých Budějovicích. Po prostudování materiálů ne-
mohli jsme vyslovit souhlas se zrušením původního knížecího 
schwarzenberského zahradnictví v podnoží zámeckého vrchu a jeho rozparcelo-
vání k výstavbě rodinných a obytných domů. Po málo uvážené výstavbě věžovi-
tých panelových domů v lokalitě Hvězdáře, po zbytečném odkrojení části 
zámeckého parku pro výstavbu základní školy v minulosti, po snaze umístit 
internátní International School proti zámku v lokalitě "Na pahorku" na pravém 
břehu Vltavy a neustálém tlaku na parcelaci dosud volných ploch v komponova-
né krajině hlubocké v současnosti, jedná se podle nás o další nevhodný počin. Ne-
příjemným poznáním pro nás byla i skutečnost, že Jihočeský památkový ústav 
jako správce státního zámku Hluboká nad Vltavou, nepokládal dosud za nutné 
a prospěšné zřídit a vyhlásit ochranné pásmo zámku a zámeckého parku a zajistit 
odíránu komponované krajiny kolem Hluboké nad Vltavou. Celá tato záležitost 
je tím pozoruhodnější, když se nacházejí podklady o úpravě této krajiny již v re-
nesanci, tudíž nejen v době baroka a romantismu. 

I když ateliér A + U DESIGN vypracoval návrh regulačního plánu v souladu 
s názorem hlubocké radnice, nemůžeme s tímto návrhem souhlasit. Názor Klubu 
přijal i referát regionálního rozvoje Okresního úřadu, jak možno doložit dopisy 
zmíněného referátu dat. 3.2.1994 a 28.9.1994, zn. RRR-Pam.péče-Bt/Vo/94-411. 

Domácí rada Klubu zaujala stanovisko i k návrhu na ochranu údolí řeky Malše 
jižně od města až k Doudlebům a Římovu. Zde situaci komplikuje trasování uva-
žované dálnice Berlin - Dresden - Praha - Č. Budějovice - Linz a dále do Itálie. 
Klub však doporučil již nyní chránit jako celek areál římovské křížové cesty, toho-
to jedinečného lidového barokního spectacula v přírodě. 

V průběhu roku byl několikráte na členských setkáních i na domácí radě pro-
jednáván stav jihočeské lidové architektury a diskutovány problémy její ochrany. 
Konstatováno, že celý fond jihočeské barokní zděné architektury je vážně ohrožen 
nejen u jednotlivých objektů, ale i celých vesnických zón. Příkladů z těsného sou-
sedství města i vzdálenějších míst celého regionu je dostatek. Za všechny hovoří 
podnikatelská výstavba nevhodných dřevěných chatiček ve vyhlášené vesnické 
zóně ve Zbudově. Na základě stížnosti se tímto případem již po dvakráte zabýva-
lo samotné kolegium ministra kultury a konstatovalo dvojím rozhodnutím poru-
šení zákona. 

I nadále pokračují demolice jednotlivých objektů lidové architektury, mnohdy 
po celá léta (úmyslně či neúmyslně) neudržovaných (Češnovice). Jindy dochází 
k demolici celé usedlosti, statku, ponechává se pouze kulisa do veřejného 
prostranství, za touto kulisou se postaví většinou architektonicky málo hodnotný 
typový rodinný domek, následně se zbourá i neudržovaná kulisa. Příkladem pro 
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podobné činění je statek č. 22 na návsi v Homolích u Českých Budějovic. Jedno-
patrové stavení s průčelím do návsi, uprostřed s branou vjezdu do dvora původ-
ně uzavřeného čtyřstrannou zástavbou, dnes většinou demolovanou, ještě dnes 
výrazně ovlivňuje svou hmotou i výrazem rozlehlou obdélníkovou náves. Poža-
davek na zachování tohoto stavení je evidentní. S ohledem na změnu funkce pů-
vodních usedlostí v minulých letech i změny současné, ukazuje se jako velmi 
obtížné zachovat alespoň některé objekty v jejich původnosti jako ukázkové. 
Poznatky z tzv. "Museumstrasse" ze sousedního Horního Rakouska ukazují 
mnohé nové možnosti, zejména ve vesnických zónách lidové architektury. 

Soustavnou pozornost věnoval Klub (na schůzích, besedách, vycházkách) pro-
váděným rekonstrukcím a asanacím památkově chráněných objektů v městské 
památkové rezervaci a v jejím ochranném pásmu. Možno odpovědně prohlásit, 
že poznatky zjištěné v průběhu roku 1994 významnou měrou posunuly naše do-
savadní informace o vývoji města Českých Budějovic v minulosti. Po objevení vý-
znamného srubu v široké ulici čp. 37/401 (Publikováno v Archeologia historica 
13/88 - J. Muk, J. Urban) došlo v minulém roce k dalšímu významnému objevu 
srubu, tentokráte v Panské ulici č. 14. Proti původnímu záměru provedení doku-
mentace a potom odstranění (vzhledem ke špatnému stavu srubu) podařilo se 
společným úsilím památkářů, restaurátora, provádějící stavební firmy a v nepo-
slední řadě pochopením investora a jeho kulturností, nejen srub zachovat, ale 
citlivě upravit a zařídit celý objekt, který nyní slouží jako mimořádně atraktivní 
denní vinárna. 

K zajímavým zjištěním došlo i v domech č. 8 a č. 10 v Krajinské třídě. Ve velmi 
zajímavém goticko-renesančním domě č. 8 ve dvorním traktu byl odkryt keramic-
ký gotický portálek v poschodí, připomínající zlatokorunskou stavební huť, dále 
byly nalezeny kamenné, barevně pojednané gotické portály. Škoda, že při re-
konstrukci byla poškozena a neodkryta zajímavá renesanční sgrafitová fasáda 
s neobvyklým dekorem. U sousedního domu č. 10 byla zjištěna původní fasáda 
s gotickým kamenným ostěním oken. V tomto domě má dnes své sídlo St. Louis 
center, kde se schází k jednání domácí rada Klubu. 

Snad největší záležitostí roku byl objekt čp. 1/10 na rohu náměstí Přemysla 
Otakara II. a Piaristické ulice, tzv. Mallnerův dům. A byli to právě členové Klubu, 
kteří významným způsobem doplnili dřívější informace o objektu a původní sta-
vebněhistorický průzkum. Historické bádání v archivních fondech OA a nová 
interpretace vývoje domu na základě zjištěných faktů, provedená konzervátorem 
státní památkové péče K. Kakuškou, četné sondy a jejich zhodnocení ing. arch. 
V. Musilem a ing. arch. D. Mičanem, archeologický průzkum mgr. Militkého 
a spolupracovníků, to vše vedlo k překvapivým objevům. Obvodové zdivo dalo 
opět jasnou odpověď, že domy na náměstí byly již v první etapě stavěny s lou-
bím, s gotickými arkádami, že loubí bylo plochostropé (trámový, dřevěný zá-
klopkový strop), typově se jednalo o dům známý jižně od našich hranic z oblasti 
Podunají, alpské, severoitalské. Odstraněním pozdější hřebínkové klenby v loubí 
byl odhalen původní dřevěný strop, v celistvosti mohl být prezentován monu-
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mentální, původní vjezd z náměstí s gotickým ostěním bohatě vyžlabeným, velký 
gotický výkladec s významnými zbytky původního kamenného ostění, pozoru-
hodné kamenické práce. Objevena byla také překrásná roseta nad středním pilí-
řem arkatury loubí, doklady o výklopných krámcích v přízemí přední části domu, 
směrovaných do Piaristické ulice, v interiéru se samostatnými vstupními portálky 
do každého krámce, pozoruhodné byly fragmenty maleb v loubí i interiérech 
domu, původní gotické a renesanční omítky. Určitým překvapením bylo i objeve-
ní poměrně velké sladovny v zadním traktu tohoto právovárečného domu. Ve-
řejnost jistě bude zajímat, že obdobná sladovna byla zjištěna i v dalším rohovém 
domě na náměstí Přemysla Otakara II., v tzv. domě Brandtnerově na nároží ulice 
Dr. J. Stejskala (Divadelní). Zmíněné a další nálezy v objektu čp. 1/10 budou 
v dohledné době publikovány. 

Je jistě příjemné, může-li se veřejně vyslovit dík všem těm, kteří sé o dobrou 
věc zasloužili, v neposlední řadě investoru, bance Allgemeine Sparkasse, které 
objekt byl městem prodán, dodavatelským firmám stavebním a projektantům, 
restaurátorům, prostě všem, kteří přiložili ruku k dílu. 

Je-li objekt čp. 1/10 v současné době ozdobou náměstí Přemysla Otakara n., 
potom devastovaný komplex Besedy českobudějovické na okružní tepně Na sa-
dech, je ostudou města. Kdysi památné kulturní, společenské, politické i repre-
zentační středisko Čechů českobudějovických, místo, odkud se vedl zápas 
0 uplatnění základních práv české většiny v městě s nadonálně ostře vyhraněnou 
německou správou, kde byly založeny i nejvýznamnější české podniky, včetně 
dnešního Budvaru, je úplně zdevastováno "hospodařením" bývalých mládežníků 
1 současnou Junií. Obnovený spolek Beseda českobudějovická zatím svůj majetek, 
ukradený nejprve hitlerčíky a potom znovu komunisty, zpět získat nemůže, neboť 
restituce se netýkají právnických osob. V objektu částečně využívaném různými 
nájemci Junie je většina prostoru v dezolátním stavu, překrásná původní zahrada 
poničena, s hromaděním odpadků nejsou žádné starosti, zrušená velká dietní jí-
delna, která nebyla v městě nahrazena, zrušená kavárna, nevkusně olepený krám 
s oděvy a noční bar Califomia, vyřvávající i do prostoru parků do samého rána, 
pohozená pamětní deska prvního československého ministra financí dr. AI. Raší-
na na půdě (původně byla vedle vchodu do Besedy), to je image dnešního objektu 
Besedy. Klub upozornil opakovaně na tuto situaci odbor kultury, náměstky pri-
mátora i primátora samotného, přednostku Okresního úřadu. Slíbené řešení a ná-
prava asi budou však velmi složité. 

Zástupci Klubu měli možnost v průběhu roku vyjádřit se k problematice do-
pravy v městské památkové reservaci, když předtím byli v odborné komisi pro 
zpracování generelu dopravy. Velmi problematickou se jeví v současné době zále-
žitost dopravy přes Sokolský ostrov. Tento areál byl vždy v minulosti považován 
Památkovým úřadem, Státní památkovou správou, Státním ústavem, za chráně-
nou zeleň v těsném sousedství náměstí, klidovou zónu. Zdůrazňován byl i přiro-
zený přístup a vjezd do centra města od původních městských bran. Tento 
základní princip nebyl však určujícím pro zpracovatele návrhu dopravního gene-
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relu. Proto také byly zásadní připomínky Klubu. Klub poukazuje také na sku-
tečnost, že celá památková reservace se dá pěšky přejít za 5 - 6 minut, tudíž> že 
problém není v přivádění aut do reservace, ale zajištění potřebných parkovacích 
míst na záchytných parkovištích při vstupu do města a po obvodu městské pa-
mátkové reservace včetně velkých parkovišť u areálu PARK-Centra a v povodňo-
vém korytu Vltavy. Ukazuje se, že připomínky Klubu se většinou shodují se 
závěry zpracovatelského kolektivu regulačního plánu památkové reservace, ve-
deného ing. arch. Markovou. 

Klub nepokládá za vhodné otevření náměstí Přemysla Otakara II. k normální-
mu parkování, souhlasí pouze s parkováním vozů oficiálních návštěv primátora 
na historické radnici a svatebčanů (jejich doprovodu) na této radnici oddávaných. 

Po mnoha konzultacích s celou řadou odborníků (památkářů, urbanistů, histo-
riků, architektů, pracovníků býv. SURPMO, dopravních odborníků atd.) nemůže 
Klub akceptovat myšlenku zřízení podzemních garáží pod náměstím Přemysla 
Otakara II. Problematika vhodných příjezdových ramp a jejich umístění, geologic-
ké poměry, hladina spodní vody s ohledem na historické objekty, umělecko-histo-
rická hodnota urbanistického celku náměstí, základní koncepce nesoustřeďovat 
zde motorová vozidla, to vše vedlo domácí radu i Klub jako celek, že myšlenku 
zřízení podzemních garáží pod náměstím Přemysla Otakara n. odmítly jako na-
prosto nevhodné řešení. 

Pokud se jedná o záměr zřídit v městské památkové reservaci jako reminiscenci 
na první kontinentální koněspřežní železnici ukázkový úsek, nejlépe v ulicích 
Biskupská, Radniční a Česká, s atraktivním provozem pro občany města i turisty, 
Klub vítá tuto iniciativu po několikerém projednávání v domád radě, upozorňuje 
však na nutnost zpracování solidního projektu i ekonomické rozvahy. Upozorňu-
je zároveň na situaci vzniklou peticí občanů České ulice (chystanou či již primáto-
ru města předanou). Klub má za to, že realizace bude možná při dobré vůli 
zúčastněných stran a solidnosti investičního záměru, že však nebude snadná. I v 
minulosti byly potíže s původní "koněspřežkou", vždyť jak řekl F. A. Gerstner ve 
své zprávě akcionářům společnosti, nebylo ještě v červenci 1827 v Budějovicích, 
kde byla řada velmi zámožných obchodnických rodin, ani jediného akcionáře 
společnosti. Rovněž magistrát tvrdošíjně odmítal zakoupit nějaké podíly a v době, 
kdy byla zahájena nová upisovací akce, odmítl postavit se v její čelo. Upisovad 
kanceláře byly tehdy (1827) otevřeny v Krumlově, Freistadtu a v Lind, v Budějo-
vidch však nikoli. Pro Budějovické byla koněspřežka prostě problematickou. Trať 
nebyla osvětlena, neboť provoz byl provozován pouze v denních hodinách. I tak 
však pokládal "Budweiser Kreisblatť za nutné si postesknout 9. června 1866 (No 
46), "že pasáž mezi Zelenou ratolestí a Českou ulid je za tmavé nod životu nebez-
pečná. S ohledem na četné obyvatelstvo této čtvrti je povinností městských úřadů 
zříditi v tomto úseku, a zejména v blízkosti obou železničních mostů (přes 
Mlýnskou stoku a přes hradební příkop) nejméně jednu svítilnu." Inu byly to po-
tíže dopravy a tehdejšího dopravního "ruchu". 

Velkým překvapením pro veřejnost v roce 1994 byly výsledky práce archeolo-
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gů, prezentované na výstavě v Jihočeském muzeu. Vystavené exponáty doložily 
přítomnost člověka na území města již v pozdním paleolitu a mezolitu, Střední 
dobu bronzovou, halštatskou a pozdní dobu laténskou připomínaly nálezy z Pi-
aristického náměstí a Radniční ulice (krom jiných částí města). Prokazatelně nej-
starší nálezy z doby hradištní pocházejí opět z Piaristického náměstí, velmi 
zajímavé je zjištěné sídliště ve St. Hodějovidch. Z dalších nálezů stále zůstává 
nedůležitějším objev (1937) románské čelenky z druhé poloviny 12. století, díla, 
které nemá obdoby ve světových muzeích, a které potvrzuje znamenitou úroveň 
našich řemeslných dílen na počátku feudalismu (VI. Denkstein, Časopis Národní-
ho musea, roč. CXVH-CXIX, 1948-50). Nálezy keramiky z mnoha časových hori-
zontů, bronzové, stříbrem plátované záušnice z Piaristického náměstí, 
archeologické sondy v prostoru bývalého hřbitova, objevení pohřbu pod základo-
vou obvodní zdí nejvýchodnější části presbyteria klášterního chrámu Obětování 
P. Marie, základů gotické kaple při severní straně chrámu, to vše jistě umožní 
nové pohledy na časný vývoj v klášterním areálu i celé městské památkové re-
servace. Pozoruhodné nálezy v Radniční 11, Kněžské 2, Kanovnické 3, na náměstí 
Přemysla Otakara II. č. 16 (sruby, polozemnice), posun výstavby kamenných 
měšťanských domů do doby po r. 1350 (nejpozději), nálezy fresek z vrcholného 
gotického období v dalších domech, nálezy v hrobech od 13. stol., keramiky pů-
vodních osídlenců kolonizačního města, četných gotických a renesančních kachlů, 
mind, další nálezy v širším obvodu města a jeho okolí, to vše vydatně pomáhá 
v získávání nových informad o vývoji Českých Budějovic a potvrzuje, jak důleži-
tý je systematicky prováděný archeologický výzkum v našich historických 
městech. Toto potvrdila i beseda Klubu na zmíněné výstavě, škoda, že soustavný 
archeologický výzkum nebyl prováděn při výstavbě Plzeňského sídliště na Sta-
rém městě. 

Výstava "Evropských náměstí", instalovaná v gotických klášterních ambitech 
v roce 1994 prokázala nejen vhodnost těchto prostorů pro podobné výstavy, ale 
i srovnatelnost významných náměstí některých našich historických měst. 

Vzpomínková výstava z díla akad. malíře prof. Adolfa Trágra, uspořádaná ve 
výstavních prostorách historického Wortnerova domu Alšovou jihočeskou galerií, 
poskytla Klubu přátel Českých Budějovic příležitost uspořádat Trágrův večer. 
Jestliže při vernisáži výstavy pohovořil Karel Kakuška o Trágrově uměleckém 
díle ve spojitosti s neobyčejně významnou činností památkářskou, ochrany pamá-
tek uměleckých a historicko-architektonických, Trágrův večer byl věnován 
Trágrovu nevšednímu zájmu o lidové umění v mnoha jeho formách a projevech, 
jeho inidativě při uspořádání dnes již proslulé Jihočeské národopisné výstavy 
v roce 1927 v Českých Budějovidch. Příjemné prostředí historického Wortnerova 
domu jen umocnilo úspěšný klubový večer ve středu 25. ledna 1995. 

Při hodnocení aktivit Klubu přátel Českých Budějovic v roce 1994 jsme se pře-
svědčili, že mnohé se podařilo, že daleko větší část problémů zůstává. Těm nejna-
léhavějším problémům jsme věnovali pozornost v plánu práce na první pololetí 
letošního roku. 
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Zprávy z Klubu přátel historického Pelhřimova 

Horymír Kubíček 

Vedutu l'tiliiuiiúi\i z roku 1611. 

Klub přátel historického Pelhřimo-
va, založený dne 6.12. 1994, navazuje 
na činnost odboru Klubu Za starou 
Prahu v Pelhřimově, který zde ptisobil 
v letech 1910 - 1939 a pod vedením Dr. 
K. Polesného, Dr. J. Dobiáše a Dr. 
J. Frieda úspěšně šířil pochopeni pro 
ochranu památek a zachování starého 
rázu města. Klub jako nezávislý a ne-
politický spolek chce soustřeďovat zá-
jemce z řad odborné i laické veřejnosti 
o historii a hmotné památky Pelhřimo-
va. Klade si za cíl zjišťovat stav pa-
mátkového fondu městské památkové 
reservace i dalších historických objektti 
a prosazovat jejich ochranu. 

Se souhlasem městské rady vstoupi-
li členové Klubu do komise pro rege-
neraci městské památkové reservace 
v Pelhřimově a do kulturní komise 
městského úřadu, kde presentují sta-
noviska a návrhy Klubu. Nejvý-
znamnějším činem Klubu bylo 

zpracování rozsáhlého připomínkové-
ho materiálu ke konceptu územního 
plánu zóny městské památkové re-
servace v Pelhřimově. Klub uvítal 
snahy městského úřadu o komplexní 
zpracování tohoto plánu, který s doce-
něním architektonických a kulturních 
hodnot reservace, vyhlášené v roce 
1969, vytvoří regulativ stavební 
činnosti v zóně městské památkové re-
servace na příští desetiletí, ale s odka-
zem na své stanovy a program vznesl 
připomínky k některým bodíím 
konceptu. 

Vedle nesouhlasu s názorem zpra-
covatele, ing. arch. T. Matouška, na 
hodnocení stavu historického jádra, 
které díky uplatňování asanačního 
plánu z roku 1971 bylo těžce poškoze-
no a utrpělo nenahraditelné škody 
urbanistických hodnot, upozornil Klub 
na některé velmi nepřesné údaje, 
zkreslující výsledky konceptu v sezna-
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Josef Chochol: Návrh kříže na památku kostelíka Božího Téla v Pelhřimově, 1912. 
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mu nemovitých památek, v hodnocení 
stavebního stavu domti či v plánu 
funkčního využití území. V plánu re-
generačních procesů navrhli členové 
IGubu obnovení loubí u dalšího objek-
tu na pelhřimovském náměstí a též ně-
kolik změn architektonického výrazu 
fasád. V zájmu zachování kvalitního 
bydlení minimálně v jeho dosavadním 
rozsahu a nepřipuštění dalších 
funkčních změn původních obytných 
budov na budovy nebytové navrhl 
Klub uložit do podmínek obnovy ob-
jektů též obnovení bytových jednotek. 

Klub podpořil snahy města 
o zpřístupnění parkánů hradeb, ale 
upozornil na nutnost zrušení návrhu 
vysoké zeleně v ulici Na příkopech 
a na nutnost očištění a konzervace hra-
debních prvků. S odkazem na návrh 
Klubu Za starou Prahu - odbočky 
v Pelhřimově, podaný v roce 1925 Dr. 
J. Dobiášem pelhřimovské městské 
radě ve věci vynesení štítu na radnici, 
prosazuje Klub opět zařazení tohoto 
návrhu mezi regenerační procesy zpra-
cované v územním plánu zóny 
městské památkové reservace. 

V komisích městského úřadu dále 
Klub usiluje o vydání odborné publi-
kace o historii a památkách královské-
ho města Pelhřimova, podporuje 
návrhy pracovníků Okresního muzea 
v Pelhřimově na zřízení městské gale-
rie významných výtvarných umělců 
regionu v zámku pánů z Říčan 
v Pelhřimově, zřízení nových expozic 
aj. Za nejvýznamnější počin lze ale po-
važovat návrh Klubu na realizaci pro-
jektu z roku 1912 na postavení kříže na 
místě zbořeného kostelíka Božího Těla 
v Pelhřimově. Projekt tohoto osmi-
metrového kříže vypracoval jednatel 
pražské organizace Klubu Za starou 
Prahu, architekt Josef Chochol. Ač 
v roce 1913 pelhřimovská městská 
rada schválila plány originálního ku-
bisticky řešeného kříže, světová válka 
realizaci znemožnila. Město Pelhři-
mov, známé svými kubistickými 
stavbami architekta Pavla Janáka, má 
tak po více než 80 letech opět příleži-
tost podpořit původní návrh Klubu, 
ale získat též pozoruhodné umělecké 
dílo. 

RECENSE, VÝROČÍ 

LJV. ročník Zpráv památkové péče z roku 1994. 

Již letmý pohled na titulní listy každého z 10 čísel LIV. ročníku prozrazuje 
pestrost a rozmanitost jejich obsahů. Jak dokládá vysoké číslo loňského ročníku, 
má časopis již úctyhodnou tradici. Vychází od roku 1937, s přerušením za druhé 
světové války. Za tuto dobu změnil časopis dvakrát své jméno a nakonec se vrátil 
k původnímu pojmenování. 

Předmětný ročník hodnotím velmi pozitivně, nejen pro převažující kvalitu 
a odbornou přitažlivost jednotlivých příspěvků, ale i pro jejich celkové zaměření. 

Představuje opravdový časopis památkové péče, zaměřený přednostně na teo-
rii i praxi památkové ochrany. Tím není řečeno, že v památkovém časopisu by ne-
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měly být publikovány stati uměleckohistorické. Nesmí však rozhodně převažovat 
a jejich motivace by měla být zpravidla podmíněna potřebami památkové ochra-
ny. 

Zprávy památkové péče tyto požadavky rozhodně splňují. Zásadní význam 
mají publikované dlouhé a podrobné přehledy restaurátorských prací. V této sou-
vislosti bylo by účelné sestavit tyto přehledy i u památkové obnovy nemovitých 
kulturních památek. Zintenzívnění i prohloubení vědeckotechnické i administra-
tivní aktivity v oblasti památkové péče, je charakterizováno řadou zajímavých, 
podnětných příspěvků. Nechybí ani soustředěné kvalifikované pohledy na určitý 
specifický architektonický typ. Připomínám např. Kučův vědecky sevřený a vyso-
ce instruíktivní článek o zvonicích venkovských kostelů s bohatou obrazovou 
i plánovou dokumentací ve 2. čísle, který neusiluje pouze o rozšíření poznání da-
ného tématu, ale je především vynikajícím pomocníkem pro památkové orgány. 
Ani tento rozsáhlý článek nepotlačil ve 2. čísle monotématicky ostatní příspěvky, 
takže pluralistický charakter obsahu Zpráv nebyl v nejmenším dotčen. 

Menší rozsahem, ale stejně důležitý obsahem je článek Jaroslava Víta 
0 smírčích křížích v 5. čísle, dokumentujících jejich výskyt podle území jednotli-
vých okresů. Příspěvek doplňují schematické mapky. 

Základní předností nové koncepce časopisu je právě mnohostrannost jeho ob-
sahu, v němž se uplatňují i některé malé noticky, obsahově i informačně důležité. 

Ve dvou případech byla vydána celá čísla věnovaná jednomu tématu, totiž 7. 
sešit kutnohorský a 9. svatovítský. Podnětem čísla soustředěného na Kutnou 
Horu bylo upozornění na realizovaný návrh historického jádra Kutné Hory i ka-
tedrály sedlecké na světovou památku. Obsah čísla je velmi široký i různorodý. 
Kromě úvodních statí, soustředěných na syntetickou prezentaci historického 
města a problematiku báňskohistorickou, nechybí ani příspěvky s převažující ori-
entací ryze památkovou. 

Odchylný celkový charakter má 9. číslo, věnované mimořádně významnému 
výročí, totiž položení základního kamene svatovítské katedrály před 650 léty. 
1 tentokráte je obsah čísla velice pestrý. Úvodní článek Hugo Rokyty se zamýšlí 
nad podivuhodným, nadlidským a nadčasovým pojmem katedrály. D. Líbal 
publikoval nová zjištění několikaletého stavebně historického i historického 
průzkumu, jež se soustředilo na zaniklou gotickou loď katedrály. Její existenci 
totiž novodobá literatura ani nepředpokládala. Pro poznání dějin katedrály má 
stěžejní klíčový význam sevřený článek Pavla Zahradníka, shrnující základní 
údaje z jeho velkolepé historické studie, jež tvoří součást stavebněhistorického 
průzkumu katedrály, zpracovaného ve Státním ústavu pro rekonstrukce. Zahrad-
ník věnoval totiž vůbec poprvé systematickou badatelskou pozornost osudům 
katedrály v obdobích postředověkých, která byla doposud nesmyslně opomíjena. 
Zahradníkova práce je základním mezníkem v bádání o osudech naší nejčelnější 
gotické architektury. I všechny ostatní články se soustřeďují na problematiku sva-
tovítské katedrály a na dílčí otázky s ní nerozlučně spojené. Povaha a původ pří-
rodních kamenů, použitý v chrámu sv. Víta, studie Václava Rybaříka je 
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příspěvkem zásadního významu, jak pro poznání současného stavu, tak i jako 
informativní podklad do budoucnosti. 

Petr Chotěbor publikoval velmi instruktivní stručný přehled oprav katedrály 
za posledních 25 let. Na to navázal bezprostředně článek Jana Bárty a kol. 
o technologii oprav exteriéru katedrály. Závěr tvoří dvě krátké stati Václava Ry-
baříka o dovozu kamene ve svatovítských účtech z let 1372 -1378 a Květy Křížové 
o F. X. Margoldovi, fantomu svatovítského chrámu. 

Celé svatovítské číslo je dynamicky prostoupeno novým poznáním některých 
úseků života katedrály, provázeným údaji o technologii věčně obnovovaného 
exteriéru. 

Povšimněme si nyní, pokud to sevřenost textu recenze připouští, některých 
příspěvků, které svým obsahem mají širší dopad v oblasti památkové péče. Mezi 
nimi počítám především studii docenta Karla Kibice ve 3. čísle. Některé poznatky 
z památkové praxe při návrzích novostaveb v historickém prostředí města. Člá-
nek provází bohatá autorova fotodokumentace, někdy drasticky přesvědčující 
o tragické nevhodnosti zmiňovaných novostaveb. Negativní, až škodlivý dojem 
nezůstává omezen na samotnou novou plombu, ale působí až katastroficky 
v celém prostoru historické ulice nebo náměstí. 

Zásadní je stať ředitele Josefa štulce, Konzervace zřícenin a restaurátorská 
etika v čísle 4, která velmi tvrdě zúčtovává s převahou realizovaných obnovných 
prací na hradních zříceninách. Je to současně jakási úvodní stať k příspěvku 
Václava Girsy o obnově dvorních průčelí purkrabského paláce na hradu Bezdězi, 
štulcovy závěry jsou zásadně velmi správné. Konečný soud u jednotlivých hradů 
by vyžadoval detailnější analýzu. Obsahově tragický je následující článek Dobro-
vodské memento. Dokládá, jak se radost ze zachránění nádherné zapadlé stavby 
v Novohradských Horách promění v hluboký smutek díky kořistnicky ne-
odbornému provedení. 

Protějškem úprav hradů jsou novodobé zásahy do městských opevnění, ko-
mentované zevrubně Vladislavem Razímem v čísle 5. Příklad obnovované hradby 
ve Vysokém Mýtě je zvláště drastický a nepochopitelný. O jistě pozoruhodném Ra-
zímově článku platí obdobně moje drobná připomínka ke zásadní stati Štulcově. 

Z hlediska dokumentace jsou zajímavé graficky znázorněné výsledky analýzy 
velké věže na Karlštejně Zdeňka Chudárka. 

Jednou z hlavních náplní časopisu musí být články o úspěšných realizacích. 
Připomenu stručné zpracování stěžejního památkového restaurátorského díla: 
Obnova malované věže Hrádku v areálu státního zámku v Českém Krumlově, ve 
3. čísle od V. Girsy, P. Jerieho a J. Severy. 

Nezbytnost intenzivní redakční kontroly dokládá článek archivářky Anny Ku-
bíkové o hlavní věži zámku v Českém Krumlově, kterou autorka na podkladě 
interpretace pramenů, bez jejich aplikace na stavební realitu, označila neprávem, 
za novostavbu sklonku 16. století. 

V. 6. čísle je pozoruhodný kontrapost statí o pozůstatcích gotického krovu 
velkého paláce hradu Točník od Jana Sommera a bezprostředně následujícího 
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článku o zastřešení paláce od Jana Vinaře. Obě stati doprovází dokumentace gra-
fická i fotografie. 

Šíři památkové problematiky dokládá půvabný článek Miloše Suchomela, vy-
nikajícího odborníka na barokní plastiky a jejich restaurace, poznámka k restaura-
ci a záchraně parních lokomotiv je ve 4. čísle Zpráv. 

Do serie statí informujících o nových objevech, patří příspěvek Jiřího Varhaní-
ka a Jana Zavřela o nových nálezech bývalého biskupského dvora na Malé Straně, 
kdysi mimořádně rozsáhlého objektu, zničeného za husitských válek a finálně při 
výstavbě ministerstva financí mezi dvěma světovými válkami. 

Studie Libuše Dědkové o vesnici Malá Morávka, doplňuje naše poznání o ne-
vyčerpatelném bohatství vesnické architektury (obě stati v 5. čísle). 

Zásadní význam má článek Jiřího Fajta, Vladimíra Horpeniaka a Jana Royta 
Nástěnné malby v kostele sv. Mořice na Mouřená u Annína (v 8. sešitě), sezna-
mující s odhalením gotických nástěnných maleb 14. století. Posledním příspěv-
kem předčasně zemřelého Jana Muka je článek o kostele sv. Bartoloměje v Plzni, 
ve spolupráci s Pavlem Zahradníkem (10. číslo). 

Studie zveřejňuje dosud neznámá zjištění architekta K. Hilberta, z doby před 
první světovou válkou a dospívá na základě tohoto k pronikavě rozdílným závě-
rům o stavebním vývoji této významné církevní architektury. 

Metodicky velmi přínosný je Nejedlého přehled o památkových realizacích 
prvních dvou desetiletí 20. století na Moravě. 

Celkové hodnocení ročníku 1994 Zpráv památkové péče, je tedy veskrze klad-
né. Převažující zásluhu o to má vedoucí redaktor ing. Jan Sommer, který se své 
práci věnuje s hlubokým odborným zájmem a láskou. 

D. Líbal 

K nedožitým 95. narozeninám prof. dr. Oldřicha Stefana 

Hodnotíme-li s odstupem jednoho čtvrtstoletí od jeho smrti osobnost a dílo 
prof. dr. O. Stefana, potvrzuje se nám, že se jednalo o osobnost mimořádnou jak 
v poloze vědeckého a tvůrčího záběru zvolené profesní sféry, tak i lidského údělu 
v proměnlivých společenských strukturách. 

Oldřich Stefan narodil se 4. prosince 1905, vystudoval Vysokou školu archi-
tektury při ČVUT, kde prof. Atonín Engel rozpoznal jeho mimořádný vědecko-
analytický talent, obtížně využitelný v budoucí roli praktického projektanta, 
a osobně Stefana směroval do tehdy proslulé školy dějin umění prof. Vojtěcha 
Birnbauma, se záměrem vyškolit přední vědeckou osobnost tohoto oboru jako 
Českého pokračovatele světově proslulé vídeňské školy dějin umění. Po praž-
ských fakultách následovalo římské stipendium a mimořádně rychlé vědecké vy-
zrání s následnou řadou publikovaných prací, kde jeden mimořádný vědecký 
objev stíhá druhý. Ve 30. letech stal se O. Stefan jedním z nejmladších vyso-
koškolských profesorů u nás. 
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V životě prof. Stefana byla 20. a 30. léta mimořádně lidsky a vědecky příznivá, 
během nich v podstatě vykonal svoje stěžejní životní dílo badatelské práce na poli 
barokní architektury, obecné teorie architektury, rozvoje analytických výzkumů 
historické architektury a pedagogické metodiky výuky nezbytných základních 
poznatků teorie a vývoje architektury pro praktické potřeby budoucích projektan-
tů, architektů techniky i akademie, kterých vyškolil několik generací. 

Poválečná doba přinesla prof. Stefanovi osudový životní zlom. šťastná léta vše-
obecné přízně a životního rozletu nahradila počáteční nejistota, postupně vystří-
daná nepřátelstvím jak v politické rovině, tak i v části odborné veřejnosti. 

V této době jsem jako student a absolvent fakulty architektury ČVUT spolupra-
coval s prof. Stefánem na inventarisaci prad italských renesančních a barokních 
stavitelů u nás a následně při výzkumných a projekčních pracech při rekonstrukci 
kláštera sv. Anežky na Františku. Prof. Stefan stále obtížněji snášel tíseň a nepřá-
telství doby, onemocněl a stále více se dostával do psychické polohy defensivy. 
S vděkem vzpomínal na velké osobnosti z rozhraní 19. a 20. století, které poznal 
a stále více si uvědomoval, že doba, nepříznivá kultuře baroka, mu znemožní 
zpracovat vytoužené dílo geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichla. 

Oldřich Stefan rovněž aktivně spolupracoval s Vojtěchem Birnbaumem 
v Klubu Za starou Prahu, který mu touto připomínkou vyslovuje svůj dík. 

J.Hyzler 

Jednatelská zpráva 
Tomáš Kleisner 

Čtenáři klubovního časopisu již byli 
informováni o hlavních bodech zájmu 
Klubu Za starou Prahu v uplynulém 
období - proluka Myslbek, Karlův 
most, budova hypobanky na náměstí 
Republiky, hotel Four Seasons na 
Alšově nábřeží, kostel sv. Michala, 
jehož osudy zde znovu připomíná 
úvodní článek Dra Líbala. Naprosto 
negativní výsledek soutěže na hotel 
Four Seasons na Alšově nábřeží 
mezi budovou školy a křížovnického 
kláštera, za současného využití pa-
mátkových objektů čp. 83 a 85 -1., plně 
prokázal zásadní nevhodnost 
a nesprávnost záměru vybudovat 

v tomto místě velkokapacitní moderní 
hotel. Tento záměr byl negativně 
hodnocen celou pražskou veřejností. 
Z průběhu dosavadního dění jasně vy-
plývá obrovitost úskalí celého řešení, 
které se dle našeho názoru nezlepší 
případným malým procentním sníže-
ním počtu pokojů v připravovaném 
hotelovém zařízení. 

Klub seznámil se s úvahou využít 
dům U zlatého anděla čp. 588 -1. v Ce-
letné ulici pro potřeby První městské 
banky. Dům je gotický, s prastarými 
kořeny, a býval prominentním praž-
ským hotelem. Obývali jej cizí pa-
novníci, zde bydlel W. A. Mozart, 
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dříve než přijal pohostinství manželů 
Duškových. Tato kulturní památka je 
jednou z mála dochovaných staveb to-
hoto druhu. V posledních desetiletích 
byl arci dům využíván pro jiné účely, 
sídlilo zde také ředitelství bytového 
podniku. V současné době mimo-
řádného zájmu o ubytování v histo-
rických objektech menších kapacit 
považujeme za správné navrátit je 
po letech zneužití původnímu 
účelu. Přestavba domu U zlatého 
anděla na banku by s největší prav-
děpodobností znamenala vážné na-
rušení interieru a tím i ztrátu 
charakteru objektu. 

Domácí rada zabývala se projektem 
na rekonstrukci domu čp. 391 - II. na 
Příkopě. Jedná se o rekonstrukci klasi-
cistního dvoupatrového domu, který 
pochází z počátku druhé třetiny 19. 
století. Architektonický výraz je pro 
dobu jeho vzniku typicky jednoduchý, 
hodnota tohoto skromného celku spo-
čívá v dokonalé proporci - vztahu 
celku a detailů. Proto pro rekonstrukci 
nepřicházela v úvahu nástavba, ale za-
stavění dvorního prostoru. Přestože 
autoři rekonstrukce zvolili tradiční 
způsob v podobě klasicismem užíva-
ného světlíku, zavedla je snaha po 
uplatnění novodobého prvku ke ztrátě 
smyslu pro míru. Dvorní vestavba, 
převýšená o dvě patra a střechu, je sice 
typologicky tradiční, ale .zcela dispro-
porční. Ve hmotě i v materiálu popírá 
jakýkoliv vztah ke stávající budově. 
Klub upozorňuje na nesourodost no-
votvaru s původním domem i s okolím 
a doporučuje požádat autory o vypraco-
vání alternativního návrhu. Podle slov 
dlouholetého člena Klubu Za starou 
Prahu, arch. Janáka, má být práce archi-
tekta, rekonstruujícího památku, co 
nejméně vidět. 

V posledních letech objevily se 

některé návrhy na postavení výškové-
ho objektu v prostoru Vítězného 
náměstí v Dejvicích. Urbanistický 
záměr náměstí a jeho okolí je dílem vý-
znamného českého architekta, žáka Jo-
sefa Zítka v Praze a Otto Wagnera ve 
Vídni, profesora české techniky Anto-
nína Engla. Velkorysý záměr nemohl 
být v době hospodářské krise a hrozící 
války dokončen - vzdor tomu jde o vý-
znamný a svébytný urbanistický útvar. 
Již v 50. letech existoval návrh na po-
stavení věžového mrakodrapu sta-
linského typu v prostoru náměstí. 
Arch. Bohumil Hypšman, další 
z českých žáků O. Wagnera, tehdy na 
stránkách klubovního věstníku ne-
ohroženě vystoupil s článkem, který 
též přispěl k opuštění velikášského zá-
měru. Není pochyb o tom, že Vítězné 
náměstí musí býti dotvořeno. Na 
druhé straně v této citlivé oblasti se-
verního předpolí Pražského hradu 
uplatňuje se nezanedbatelně zájem 
státní památkové péče. Klub proto 
přijal se zadostiučiněním zprávu, že 
obvodní úřad Prahy 6 podobné nápa-
dy odmítá. 

Protestujeme proti nevhodnému zá-
měru využít památkově chráněný Do-
minikánský dvůr čp. 44/1348 v Branické 
ulici na Praze 4 pro výrobu a opravy 
automobilů. Je s podivem, že majitel 
dvora, magistrát hl. města Prahy, 
uzavřel nájemní smlouvu, která v ob-
jektu, ležícím při ulici plánované jako 
pěší zóna, zakotvuje výrobní aktivity 
s dopravním provozem. 

Pomník presidenta Masaryka měl by 
být dle názoru domád rady umístěn 
v areálu Hradu, na místě, které by 
umožňovalo co nejintensivnější rozvi-
nutí úcty. Protože pomník musí být si-
tuován v klidové zóně, aby se stal 
skutečným uctěním toho, komu je 
určen, jsou předem vyloučena místa, 
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zahlcená dnes dopravním ruchem. 
Klub doporučoval, aby konkrétní 
místo v hradním areálu vyhledala 
architektonická soutěž. 

Na podněty z řad svých členů, po-
žádal Klub příslušné stavební úřady 
o nařízení řádné údržby domu čp. 500 
- /. v Havelské ulici a Horova mlýna čp. 
301 v osadě Klukovice, které snad byly 
chátrání vystaveny záměrně. Dle sta-
vebního zákona musí vlastník udržet 
stavbu v dobrém stavu tak, aby nedo-
cházelo k jejímu znehodnocení nebo 
k ohrožení jejího vzhledu. 

Ve spolupráci s pražským památko-
vým ústavem odmítli jsme plán 
výstavby rodinných domků v Liboci, 
které by nepřípustným způsobem za-
sáhly areál národní kulturní památky 
BQá Hora a ochranné pásmo okolo 
obory Hvězda. Památkový ústav byl 
také upozorněn na devastaci domu čp. 
365 ve Vlkově ulici 19 na Žižkově. Bez 
odborného vyjádření stavebník svévol-
ně nevhodným způsobem rozšířil oba 
krajní vchody, při čemž zničil i nad-
pražní klenáky, naznačené v bose. Ná-
pravu bude možné zjednat snadno a s 
malým nákladem. 

láub byl upozorněn, že socha sv. 
Jana Nepomuckého ve výklenku na se-
verním průčelí obnoveného domu čp. 
642 - I . U černého medvěda není na 
svém místě, ač restaurace domu byla 
již před jistou dobou ukončena. Obdo-
bně byl Klub upozorněn na chybějící 
kubistickou mříž, která vymezuje 
prostor před sochou sv. Jana Nepo-
muckého při kostele Nejsvětější Trojice 
ve Spálené ulici. Před tuto plastiku 
patří i svítilna ve tvaru pěticípé hvěz-
dy s menšími hvězdičkami na koncích 

cípů. Protějškové soše sv. Judy Tade-
áše dlouhodobě chybí hlava. 

S velkým uspokojením přijal Klub 
Za starou Prahu zprávu o ocenění me-
zinárodním projektu na rekonstrukci 
Vinohradské tržnice, která byla svého 
času po velkém klubovním úsilí za-
chráněna před sbořením. 

Ing. Vladimír Vedral zpracoval 
a připravil exposici Klubu Ža starou 
Prahu na výstavě neziskových organi-
zací ve Veletržním paláci v prosinci 
1994. Obrazové a propagační materiály 
laskavě zajistila reklamní agentura Ta-
laria z Hradce Králové. Paní Božena 
Augustová a pan Bedřich Lindauer po-
kračovali ve zpřístupňování sbírky 
map a plánů. Poděkování patří i paní 
Olze šimanové a paní Libuši Maryško-
vé, které energicky zpracovaly agendu 
matrikáře. 

Obvodní úřad Prahy 3 proplatil ná-
klady na údržbu Olšanských hřbitovů 
dobrovolníky z řad klubu a na doku-
mentaci architektonických památek na 
Žižkově ve výši 5000,- Kč. 

2^ástupce Klubu zúčastnil se vzpo-
mínkového setkání, které 31. března 
1995 uspořádala Nadace V. V. štecha 
u hrobu pana profesora na městském 
hřbitově ve Slaném. Během národního 
zahájení dnů evropského dědictví 1994 
ve Znojmě dočkal se Klub mimořádné-
ho ocenění své dnes již téměř stoleté 
práce v úvodním projevu předsedy 
poslanecké sněmovny, p. M. Uhdeho. 
Jako každým rokem i letos navštívili 
Prahu a Juditinu věž členové bru-
selského spolku Atelier de recherche et 
ďaction urbaines. Ministerstvo kultu-
ry rozhodlo se podpořit dotací vydá-
vání klubovního věstníku. 
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ZPRÁVA POKLADNÍ 

JUDr. Jan Cejp 

Příjmy a vydáni Klubu Za starou Prahu v roce 1994 
(výsledovka) 

vydání příjmy 
Mzdy a odměny 6000,-
Materiál pro Olšany 1228,60 
Telefon 1920,90 
Opravy a údržba 96,-
Kancelářské potřeby 538,10 
Knihy a časopisy 769,-
Tisk Zpráv Klubu 58380,30 
Tisk a kopírování 1687,80 
Poštovné 3775,70 
Květiny 1672,30 
Nájemné 14735,-
Restaurování místností 20 746,-
Cestovné 1972,-
Projednání dědictví 4882,-
Fotografický materiál pro 
dokumentaci Prahy 3 (dotováno) 4843,70 
Ostatní vydání 1469,50 
Členské příspěvky 92 703,-
Úroky 16970,-
Dotace 25000-
Dary nečlenů 18995,-
Přebytek příjmíi nad vydáními 28951,10 

153668,- 153668,-

Majetek (rozvaha) 
počáteční stav konečnýstav 

Pokladna 878,30 2 501,70 
Účet u České spořitelny 3270,39 61 598,09 
Vkladní listy České spořitelny 70000,- 50000,-
Výběr z účtu v DM 11000,-
Vzríist majetku v r. 1994 28951,10 

114099,79 114099,79 



Domád rada naléhá na všechny členy Klubu Za starou Prahu, aby podpořili 
rozsáhlou klubovní prád zvýšeným členským příspěvkem. Pravidelné vydávání 
věstníku a nyní zejména několikanásobné zvýšení poštovních sazeb vyčerpává 
spolkovou pokladnu. Jistá část příjmů musí býti reservována pro ohlášenou úpra-
vu přízemku Juditiny věže. Kromě ministerstva kultury pomáhají splatit tisk 
Zpráv inserenti. Redakce časopisu ráda uvítá Vaši pomoc při opatřování inserátů. 
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Zprávy Klubu Za starou Prahu získají zájemci 
a) v Juditině věži Karlova mostu, Mostecká 1, Praha 1, v úředních hodinách 

Klubu. Zde jsou dostupná i starší čísla 
b) na pořadech Rendez - vous se stověžatou dámou v Museu hlavního města 

Prahy 
c) v redakci časopisu Res musei pragensis (K. Bečková, R. Štípková) 

Druhé číslo Zpráv Klubu Za starou Prahu roku 1995 bylo dáno do tisku 15. květ-
na 1995 za této domácí rady: 
Ing. arch. Josef Hyzler - předseda 
PhDr. Dobroslav Líbal, Josef Hrubeš - místopředsedové 
PhDr. Kateřina Bečková, doc. Dr. Marie Benešová, DrSc., JUDr. Jan Cejp, akad. 
mal. Vera Dědičová, JUDr. Zdeněk Dušek, Tomáš Kleisner, PhDr. Jindřich Noll, 
Ing. Jiří Novák, doc. Ing. Jiří Pauli, CSc., Ing. arch. Helena Polívková, CSc., PhDr. 
Helga Turková 
prof. Ing. Lubor Janda, DrSc., Radek Lunga, doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc., Ing. arch. 
Milan Polívka, Ing. Jan Vinař - náhradníci 
Dr. Ing. Jan Kloub, Milan Patka, Milan Wasserbauer - revisoři 

redakci měl Tomáš Kleisner 
obálku navihla Vera Dědičová, s použitím předlohy Miloše Endlera 
toto číslo vyšlo s finanční podporou ministerstva kultury 

podávání novinových zásilek bylo povoleno Ředitelstvím pošt Praha pod čj. NP 
154/94 ze dne 20. ledna 1994 
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