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Osmdesát let Klubu Za starou Prahou 

Vylíčit historii Klubu Za starou Prahu v letech 1900 - 1980, tedy za 80 
let, vyčíslit nepřehledný počet faktů, znamená dlouhodobou práci pro zku-
šeného historika a prostudování jak obsáhlé literatury, tak i publikací a 
zpráv z tisku všeho druhu. Na tomto místé je vhodné podat spíše obraz čin-
nosti Klubu v přímé souvislosti s kulturním vývojem naší společnosti. 

Klub celých 80 let žil a dosud žije pro svůj kulturní program, který šel 
bok po boku s vývojem vědy historické, technické a s celou naší kulturou 
výtvarnou. 

Vznikl v době rozsáhlých asanačních stavebních úprav Prahy, které byly 
důsledkem opožděného vývoje města. Praha zůstala téměř do let 1860 - 1870 
zachována v barokní přestavbě a nástup českého živlu do pražské radnice 
spolu s odstraněním hradeb v roce 1874 znamenal zahájení podstatných 
změn struktury města. Ekonomický a organizační zájem zainteresovaných 
skupin spekultantů se musel záhy srazit s tradicemi starší kultury a ničení 
jejich výtvorů vyvolalo přirozenou ochranářskou reakci. V Čechách se roku 
1864 zřizuje archeologická komise Umělecké besedy, 1889 Spolek přátel 
starožitností českých a konečně roku 1896 Soupisná komise a roku 1898 
Umělecká komise při pražském magistrátě. Tyto obě poslední instituce za-
nikly po manifestační schůzi pražské veřejnosti na Žofíne. Na této schůzi 
mluvili dr. Luboš Jeřábek, Vilém Mrštík a další pozdější pracovníci Klubu. 

Klub Za starou Prahu byl pak založen 28. ledna 1900 a přejal program 
dřívějších institucí. Tehdy začíná boj za památky zachované i marně hájené, 
který vyplňuje zcela práci a snahy Klubu celých 80 let až do přítomnosti. 

K nejvýznamnějším osobám zakladatelů Klubu patří Vilém Mrštík, s je-
hož jménem je spojena první historie Klubu. Od lásky a zbožňování Prahy 
přešel záhy k zuřivé obraně svého idolu a položil svou brožuru Bestia trium-
phans jako základ k taktice a metodě boje za starou Prahu. Zvučná hesla 
i útočná gesta a emfatické výkřiky byly hlavním obsahem tohoto dílka. 
Tento způsob boje převládá v několika prvních letech života Klubu, než se 
přešlo k taktice méně hlučné, pro veřejnost a rozhodující místa méně úspěš-
né, ale pro budoucnost závažnější - k aktivní součinnosti s orgány městské 
správy na obtížném úkolu stavební a urbanistické přestavby Prahy na moder-
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ní velkoměsto, k odbornému a vědeckému zpracování argumentů po strán-
ce technické a umělecko-historické. 

Jména mužů, kteří od roku 1900 - 1980 stáli v čele Klubu, tvoří dlou-
hou řadu významných osobností veřejného života města Prahy. Patří k nim 
Vilém Mrštík, Luboš Jeřábek, V. V. Stech, Pavel Janák, Bohumil Hypš-
man, Zdeněk Wirth, Alois Kubíček, Bohumil Kozák, Karel Krejčí a další, 
ku prospěchu města aktivně činní členové. 

Činnost Klubu až do roku 1918 byla všestranná. Klub rozšířil svoji čin-
nost i na novou Prahu, což je třeba výslovně konstatovat. Klub zřídil tech-
nickou kancelář, kde se pracovalo na projektech návrhů Klubu k význačným 
akcím: založen vlastní časopis, pořádány výstavy, soutěže, ankety, založen 
fond na opravy ohrožených památek a vlivem Klubu vzniká Pražská regu-
lační komise. Válka vnesla, jako do většiny podobných korporací, stagnaci 
a Klub přešel jen k pasívní obraně, např. zabránil vystavění nemocničních 
baráků v zahradě Pražského hradu apod. 

Po první světové válce se Klub opět vrátil ke své všestranné činnosti. 
Hájil dále své zásady a musel je znovu bránit i ve vlastním státě proti nové 
generaci, která je pokládala za překonané romantické stanovisko. I to se 
Klubu podařilo, přišli noví členové z mladé generace a pokračovali usilovně 
v činnosti Klubu při stále vzrůstajícím zájmu celé veřejnosti. 

Mnoho úspěchů i neúspěchů lemuje cestu Klubu v době do roku 1939, 
který před druhou světovou válkou pomáhal jako expert i menším městům 
v Čechách při řešení urbanistických a památkářských problémů. Byly to 
České Budějovice, Pelhřimov, Domažlice, Mladá Boleslav, Kladno, Plzeň, Ro-
kycany, Mělník, Pardubice a další. Řada zasloužilých mužů v tomto období 
vybudovala v Praze znamenité stavby vysoké výtvarné hodnoty, které dnes 
dokumentují dobu, ve které vznikly. Nelze tuto epochu přejít bez povšim-
nutí, protože beze sporu přinesla nový, moderní a výtvarný názor do života 
hlavního města a přes mnohé chyby a nedostatky znamenala nástup mladé, 
moderní, pokrokové výtvarné avantgardy, která svým vlivem pokračuje až 
do přítomnosti. Klub se zúčastnil s plným zaujetím všech akcí, které Prahu 
okrašlovaly a přežil druhou světovou válku neotřesen ve svých zásadách díky 
mužům, kteří ho v té době řídili. Zejména akademik Zdeněk Wirth pozdvihl 
činnost Klubu do nebývalé úrovně a za nových, podstatně příznivějších pod-
mínek po osvobození státu pokračoval se svými spolupracovníky v činnosti, 
která je dnes uznávána již všeobecně. 

Klub v teoretickém názoru na ochranu památek i v praxi prožil logický 
vývoj s dobou a stojí dík svému vývoji na moderních zásadách. Považuje 
Prahu starou za část Prahy nové a budoucí, pro niž se snaží uhájit čestné 
místo a zasahuje proto vedle obrany starého aktivně do tvořění nového. 

V Klubu pracují v sekci mladých budoucí architekti, stavitelé, mistři 
různých profesí, i rukodělných, a učí se na dobrých příkladech, účastní se 
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svými zástupci řízení Klubu, podávají návrhy a jsou perspektivními pokra-
čovateli úspěšné minulosti. 

Orgány staroslavné radnice města, které mají od konce války rozhodující 
vliv na vše, co se k městu vztahuje, dokázaly prosadit rozšíření městského 
prostoru daleko za bývalá předměstí, a takto získané plochy nechaly zasta-
vět rozsáhlými sídlišti s tisícovou bytovou kapacitou. Přestavují celé městské 
čtvrti na moderní předměstí, modernizují uliční bloky, rozšiřují dopravní 
tepny a druhy dopravních prostředků. Byly dány do provozu dvě tratě 
metra a pokračuje se ve výstavbě dalších tras. V nepřehledné řadě dalších 
akcí stojí zejména připravovaná rekonstrukce Pražské památkové rezervace 
na předním místě historických zásluh přítomné správy města. 

Klub Za starou Prahu je zván představiteli města ke spolupráci a pokládá 
tuto skutečnost za vyznamenání a za přizvání k odpovědnosti za budoucí 
krásné velkoměsto. 
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Emanuel Hruška 

Spolupráce Klubu Za starou Prahu 
s Pražským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody 

Klub Za starou Prahu se svými více než tisíci aktivními členy je zájmové 
sdružení pro záchranu a uchování mimořádných, tj. světových kulturních 
hodnot hlavního města Prahy. Je sdružením odborných a vědeckých pracov-
níků všech disciplin a profesí, uplatňujících se v péči o památky a životní 
prostředí, bez jakékoliv závislosti, ale i bez jakékoliv pravomoci zasahovat 
do veřejného rozhodování o uchování nebo zničení kulturních památek a 
hodnot. Představuje však velkou morální sílu v hlasu veřejného mínění, 
hlasu určité výrazné obce nezištných a obětavých zájemců, kteří vidí spole-
čenský a kulturní pokrok nejen v radikálním novátorství, ale i v kontextu 
s pokrokovými tradicemi minulosti, jako součásti nového životního prostře-
dí socialistické společnosti. Tyto hlasy mohou podstatně ovlivnit veřejné 
mínění občanů, kdy socialistická společnost vystupuje jako univerzální 
dědic všech progresivních kulturních hodnot, které dává společnost k dis-
pozici. 

Vztah veřejnosti k těmto orgánům pražské radnice, které před osmdesáti 
lety vyprovokovaly svými zásahy vznik Klubu Za starou Prahu, kdy se pod 
málo oprávněnou záminkou realizovala asanace Josefova, kdy se Mikulášská 
třída považovala za začátek průlomu Starým Městem k Václavskému ná-
městí, kdy se chystala přestavba Malé Strany a celého Malostranského ná-
břeží apod., byl tehdy Klub Za starou Prahu v ostrém protikladu a rozporu 
se správou města, podporující tyto destruktivní zásahy podnikatelského 
podbarvení. Tyto vztahy se dnes změnily a vedoucí orgány městské správy 
zaujímají - konformně s politikou strany a vlády - pozitivní postoj k ochra-
ně památek města, protože znají nejen kulturní, ale i ekonomické hodnoty, 
ukryté v historické "pražské památkové rezervaci" i v historických reliktech 
na území města. A tak městská správa cestou svých památkových orgánů na-
lezla v Klubu Za starou Prahu účinného spolupracovníka i potencionálního 
spojence při prosazování anebo i posilování těchto kulturních tendencí. 

Tyto vztahy mezi pražským orgánem památkové péče, tj. Pražským 
střediskem státní památkové péče a ochrany přírody a Klubem Za sta-
rou Prahu se zvláště upevnily za prozíravého vedení Klubu jeho předsedou 
Ing. arch. dr. Bohumírem Kozákem. Na druhé straně to byla zásluha tehdej-
šího ředitele Pražského střediska Zdislava Buřívala, jehož osobní i odborné 
vztahy ho vázaly k předsedovi i některým dalším členům Klubu a který po-
znal význam spolupráce ústředního orgánu památkové péče s dobrovolnou 
organizací, která reprezentuje "hlas lidu" a vyvozuje tak určitý vliv na po-
litiku památkové péče v hlavním městě Praze. 
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Tak se vyvinuly úzké vztahy mezi Klubem Za starou Prahu a Pražským 
střediskem státní památkové péče a ochrany přírody, kdy členy domácí 
rady Klubu jsou i nékteří pracovníci střediska a naopak někteří funkcionáři 
Klubu jsou zastoupeni v památkových orgánech města. 

Snad pro ilustraci dodejme několik poznámek o činnosti Klubu Za starou 
Prahu v posledních letech, která má nesporně pozitivní vztah k úkolům stře-
diska: jsou to "Hovory o Praze", kde řada pracovníků střediska, hlavní archi-
tekt hlavního města Prahy, vedoucí pracovníci Státního ústavu pro rekon-
strukce památkových měst a objektů a další obeznam ují pražskou veřejnost 
s problémy "konzervační ochrany" i "reanimace" historických stavebních 
hodnot Prahy. Vzpomeňme systematického skolení mladých členů Klubu, 
manuální brigády na úpravách historických částí Olšanských hřbitovů, kon-
zultační činnosti při vyhledávání potencionálních investorů v rezervační 
oblasti Prahy, pomoci při zajišťování veřejného zájmu o reanimační akce, 
kdy péče o konzervaci historických hodnot přerůstá do tvořivé regenerační 
polohy - a v neposlední řadě i iniciativní aktivity při rozšiřování veřejného 
zájmu o kulturní, člověkem a přírodou vytvářené hodnoty na celém území 
Velké Prahy /tedy i mimo rezervační jádro/, kde je třeba integrovat do pa-
mátkové péče nejen hodnoty blízké minulosti, ale i přírodního reliéfu, 
vegetace, krajiny. 

Klub Za starou Prahu může tedy nejen povzbuzovat, ale i správně usměr-
ňovat aktivitu v oblasti ochrany historických hodnot a v tomto smyslu být 
dobrým spolupracovníkem Pražského střediska státní památkové péče a 
ochrany přírody. 

Emanuel Poche 

Vzpomínky na významné osobností Klpbu Za starou Prahu 

Když jsem byl požádán, abych u příležitosti 80. výročí trvání Klubu 
Za starou Prahu pronesl přednášku, rozhodl jsem se promluvit o členech 
domácí rady, jak jsem je zažil a jak jsem je poznal jako málokdo v době 
svého působení v Klubu Za starou Prahu, kam jsem vstoupil v roce 1928. 
V té době uplynulo více než čtvrt století od založení této instituce, která 
vznikla v roce 1900 jako projev obecného nesouhlasu s postupem pražského 
magistrátu vůči některým významným oblastem pražským, zejména Židov-
skému městu a části přilehlého Starého Města pražského, zejména severní 
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strany Staroměstského náměstí. Těmto nevraživým pokusům o modernizaci 
města pod pláštíkem tzv. asanace předcházelo dříve několik velmi příkrých 
postupů proti pražským památkám. Začalo to už v roce 1861, když opětně 
první český primátor na Staroměstské, radnici dal zbourat starou renesanční 
mramorovou Krocínovu kašnu, stojící před Staroměstkou radnicí, a pak 
v letech 80., kdy se objevily takové nápady, jako například zbourat Kinské-
ho palác a budovy před Týnským kostelem a učinit zde trávníkový prostor, 
aby více vynikla architektura Týnského kostela, nebo snaha zbourat kostel 
sv. Salvátora a Vlašskou kapli v ulici Karlově, aby se rozšířila komunikace 
pro vedení elektrické dráhy touto ulicí a podobné jiné činy. 

Není proto divu, že takovéto snahy pohoršovaly pražské intelektuály 
a že se následkem toho vytvořila snaha zachránit pražské památky před tím-
to vandalským počínáním. Začalo to prakticky v roce 1896, kdy byl vydán 
zásluhou Viléma Mrštíka tzv. Velikonoční manifest, který podepsala řada 
českých intelektuálů. Byli zde podepsáni spisovatelé a básníci jako Březina, 
Hejduk, Jirásek, Klostermann, Kvapil, Machar. Mrštík, Karolina Světlá, 
F. X. Svoboda, Sládek, Vrchlický, Winter a Zeyer, umělci jako Aleš, Brau-
nerová, Brožík, Hynais, Alfons Mucha, Myslbek, Úprka a nakonec i architekt 
Balšánek a mezi vědci, kteří se zde podepsali, nutno uvést především Ge-
bauera, Golla, archiváře města Prahy Heraina, profesora Hostinského, prof. 
Chytila, F. X. Šaldu a i slavného vůdce českého národa Františka Ladislava 
Riegra. 1897 Mrštík vydal obhajovací spis pražských památek pod názvem 
"Bestia triumphans" s obálkou Zdenky Braunerové, kterážto kniha ve výklad 
nich skříních pražských knihkupců upozorňovala a byla připomínkou, me-
mentem, že nutno vůči pražským památkám postupovat s ohledem a nikoliv 
je ničit. Hned v následujícím roce 1898 byla lidová schůze na Žofíně, na 
které promluvil prof. Chytil o významu pražských památek pro naši kulturu, 
pro naše národní uvědomění, v roce následujícím byla další lidová schůze 
rovněž na Žofíně, které se zúčastnilo především české studentstvo. A koneč-
ně tedy nakonec roku 1900, na základě všech těchto akcí vznikl Klub Za 
starou Prahu. Zpočátku měl dosti úspěchu, k čemuž přispívalo i to, že své 
akce podpořil výstavami, jako byla zejména výstava 1904 ve Vyšší dívčí 
škole v Praze, výstava 1906 na Výstavišti pod názvem "1000 a jedna mo-
tyka" a konečně jeho účast na Jubilejní výstavě v roce 1908. Roku 1908 
také přispěla k propagaci myšlenek Klubu sama Ema Destinnová koncer-
tem, který byl uspořádán v Colloredomansfeldském paláci. 

To, co ovládalo začáteční ideje Klubu,byla především záležitost citová. 
První zastánci památek se dívali na tyto památky výhradně jako na moment 
citového povznášení, jako na záležitost, která se dotýkala jejich národní cti, 
jejich estetického vnímání. K těmto členům patří především dlouholetý 
předseda Klubu Za starou Prahu právník dr. Luboš Jeřábek a jeho veliký 
přítel, knihovník dr. Jan Emler. Avšak již kolem roku 1905 se tato zále-
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žitost, založená výhradně na citovém vztahu k památkám, začíná měnit. 
Objevují se zde vědci, umělci, ale zároveň také i architekti, kteří se dívají 
na záležitost ochrany památek nikoli jako na záležitost nějakého vztahu 
estetického či vztahu citového, ale kteří se na to dívají z hlediska vyslove-
ně urbanistického, z hlediska umělecko-historického i z hlediska výtvar-
ného. Objevuje se zde prof. Matějček, tehdy již profesor Uměleckoprůmys-
lové školy, přichází sem prof. V. V. Stech, jeho kolega z Uměleckoprůmys-
lové školy, ale současně s nimi i v roce 1906 Dr. Zdeněk Wirth, tehdy kni-
hovník Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, který se pak stal hlavním 
ideologem', hlavním teoretikem ochrany památek u nás po celou dobu první 
republiky a ještě i po válce až do své smrti v roce 1961. Současně s ním při-
cházejí do Klubu v roce 1905 významní mladí pokrokoví architekti, jako 
byl především Vlastimil Hoffmann, Pavel Janák, arch. Sochor, arch. Hybš-
mann a arch. Tchoř a posléze i arch. Vondráček. Současně s nimi se podílel 
na této nové orientaci Klubu Za starou Prahu také architekt Zákrejs, který 
v roce 1908 na Jubilejní výstavě předvedl řadu projektových studií, jak lze 
památkové čtvrtě obnovovat pro účely současného života, aniž bychom se 
dotkli jejich původní originality, jejich autentičnosti. Vypracovává zde stu-
die oblastí, kde město musí dbát estetických účinů, aby úpravy, které zde 
vznikají, byly ohleduplné k starší architektuře a zároveň se nedotýkaly při-
rozené malebnosti prostředí. Tak se Klub dostal již v prvním desetiletí své-
ho trvání na určitou vědeckou platformu, která pochopitelně podporovala 
autoritu jeho poslání, jeho snah a zároveň přispěla podstatně i k tomu, že 
kruhy, které měly nevlídný přístup k památkám, ať z důvodů praktických 
nebo i z důvodů prospěchářských, se začaly opravdu o památky zajímat 
a to vedlo také i k určitým úspěchům v ochraně pražských památek. Ří-
kám to proto, že v době, kdy jsem přišel do Klubu Za starou Prahu v roce 
1928, tedy, jak jsem se zmínil, již více než po čtvrt století jeho činnosti, 
tato záležitost byla stále v plném proudu. V roce 1924-25 Klub Za starou 
Prahu se ocitl před velmi významným problémem, totiž před odstraněním 
dělící stěny v chrámu Svatovítském za tzv. Wohlmuthovou kruchtou a před 
problémem přenesení této kruchty z dosavadního místa, na němž uzavírala 
starý Arrasův a Parléřův chór svatovítský, do nové severní příční lodi chrá-
mu. To vedlo k tomu, že se společnost ochránců památek rozpojila na dva 
tábory. Jedni byli pro přenesení kruchty, avšak ti ortodoxní stáli na stano-
visku, že kruchta je nedílnou součástí chóru, že vytváří s chórem jednotný 
architektonický, umělecký i historický celek, který nelze ferušiti poněvadž 
je již opodstatněn generacemi, které jim prošly, že si vytvořil již postavení 
v dějinách české vytvárné kultury. Zastáncem přenesení byl pochopitelně 
především architekt dómu Kamil Hilbert a k němu se posléze přidal i dr. An-
tonín Podlaha, kanovník svatovítský, který zprvu byl proti přenesení kruch-
ty, avšak když se objevila hrozba, že chrám bude rozdělen ve svatyně dvou 
12 



různých církví, chór že zůstane katolíkům a nová stavba Mockerova a Hil-
bertova že připadne církvi československé, i on se přidal na stranu přenesení 
kruchty, aby chrám dostal jednotný celek a zůstal ve službě církve,katolické. 
V Klubu Za starou Prahu však bylo jiné mínění. Tehdy byl předsedou klubu 
prof. Vojtěch Birnbaum, který jako žák Rieglův,lonoho vídeňského profeso-
ra, který vytvořil vlastní moderní pojetí ochrany památek, jehož zásady pla-
tily až do nedávné doby jako naprosto suverénní ideologie ochránců pamá-
tek. Prof. Birnbaum vyvolal velikou anketu spolu s domácí radou Klubu Za 
starou Prahu, ve které z různých stran byla tato záležitost přenesení kruchty 
ventilována. Nakonec přeci jenom zvítězili zastánci přenesení kruchty, což 
Klub Za starou Prahu dlouho těžko nesl a ještě v roce 1?28, když jsem právě 
přišel do Klubu, byla tato záležitost zde Sprojednávánal To již byla kruchta 
přenesena a nedalo se nic dělat. Dokonce se s přenesením kruchty na nové 
místo smířil i hlavní teoretik Klubu Za starou Prahu dr. Zdeněk Wirth. 
Nám se dneska zdá být tato záležitost trochu malicherná, ovšem v té době 
se objevily ještě daleko horší nápady jak zmodernizovat nebo uzpůsobit 
Pražský hrad. Ve "Venkově vyšel článek - Venkov byl časopis agrární stra-
ny - několika architektů, kteří navrhovali, aby bylo zbořeno příční křídlo 
mezi 2. a 3. nádvořím Pražského hradu, aby byl tak odhalen pohled na prů-
čelí Svatovítského dómu a současně aby bylo zbouráno i staré proboštství, 
stojící před jihozápadním rohem nové části chrámu a aby prostě chrám byl 
oproštěn, aby stál volné na nádvoří a byl ze všech stran dokonale patrný. 
Pochopitelně tato nehoráznost vyvolala velikou bouři v domácí radě Klubu 
Za starou Prahu a také řadu polemik, které proti tomu vznikly. Dalším vel-
kým činem, nepřátelským Klubu Za starou Prahu, který v té době vznikl, 
bylo ustavení se, a pak veliká aktivita nově utvořeného "Klubu za novou 
Prahu" z podnětu Hilbertova bratra, spisovatele Jaroslava Hilberta. Nový 
klub byl podporován i některými žurnalisty a pochopitelně i zastáncem pro-
gresivní moderní architektury Karlem Teigem. Tito osočili Klub jako insti-
tuci, která je konzervativní, zaostalá, která bojuje za zavšivená místa pražská, 
za zákoutí plná krys,' špíny, nepořádku, která je proti hygieně a která prostě 
brání všemu pokroku. Proti tomu ovšem Klub se ohradil a dokázal, že jeho 
snahy vyplývají nejen z důvodů citových, ale především z důvodů vědec-
kých, z důvodů estetických, z důvodů kulturních a- nemají nic společného 
s oněmi invektivami, které proti němu Klub za novou Prahu vznášel. Tedy 
do této atmosféry klubovní jsem přišel v roce 1928 a můj první dojem, který 
jsem si zachoval, je velmi příznačný. Týká se totiž právě toho problému pře-
nesení kruchty v chrámu Svatého Víta. V Klubu, který se právě tehdy pře-
stěhoval z Josefské ulice č. 1 do menší Malostranské mostecké věže, seděli 
v zasedací síni u dlouhého stolu dva muži, mně tehdy již známí, a sice 
dr. Wirth a dr. Karel Guth, který byl v té době vedoucím Historicko-arche-
ologického oddělení Národního muzea v Praze. Před sebou měli na stole 
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papírový model chrámu Svatého Víta, součást to Velkého panoramatu 
velikého modelu Prahy, který už od roku 1910 na náklad Klubu zpracová-
val architekt Bohumil Hypšman. Právě prohlíželi tento model a přitom dis-
kutovali o záležitosti, která je předtím několik let velmi intenzívně zaměst-
návala - přenesení kruchty Svatovítského chrámu. Za chvíli na to se napl-
nila místnost dalšími členy, kteří postupně přicházeli. Nemá cenu, abych 
zde vypočítával všechny členy tehdejší domácí rady Klubu Za starou Prahu. 
Chtěl bych jenom říci, že z nás mladých, kteří se zúčastnili zasedání domácí 
rady anebo byli již jejími členy, zde byli přede mnou především kolegové 
dr. Václav Richter, dr. Stanislav Svoboda, Ing. arch. Jan Sokol, k nim se 
řadil i Ing. arch. Václav Mencl, nedávno tragicky zesnulý. Z těch starých, 
původních členů, které zaznamenává již záznam o jednání domácí rady 
z roku 1905, zde tehdy byl ještě arch. Hypšman, byl zde zmíněný dr. Guth, 
dr. Wirth, chodil sem arch. Tchoř a Ing. Vondráček. Velmi významným 
členem v té době byl také Ing. Almer, který vstoupil do Klubu již v roce 
1909 a Ing. Alois Kubíček, který do klubu přišel v roce 1910. Současně 
s ním vstoupil do Klubu i Ing. arch. dr. Bohumír Kozák a Ing. Eustach 
Molzer, který byl v té době předsedou správní rady elektrických podniků 
a jako funkcionář města měl veliký význam jako člen Klubu Za starou Pra-
hu. Současně se mnou vstoupila do Klubu Za starou Prahu dr. Alžběta 
Birnbaumová, tehdy ještě íBreindlová, která se později provdala za prof. 
Birnbauma. Z dalších členů mé generace, kteří do Klubu vstoupili po roce 
1928 nutno jmenovat ještě prof. Stefana, který se v Klubu objevuje v roce 
1930, dále v roce 1931 vstoupil Ing. dr. Emanuel Hruška, dnešní 1 předseda 
a současně s ním i Ing. Jan Manzbárt, s kterým jsem již dlouho předtím 
spolupracoval na soupisech památek. V roce 1932 přišel do Klubu Za starou 
Prahu dr. Jiří Čárek, pozdější ředitel Archívu hlavního města Prahy, v roce 
1933 dr. Jaroslav Pěšina, dnešní univerzitní profesor dějin umění na Karlově 
univerzitě a v roce 1936 dr. Oldřich Blažíček, dnešní pracovník Národní 
galerie, současně s ním dr. Pavel Naumann, který se stal později vejikým 
ochráncem přírody a bohužel předčasně zemřel a také jeden starší člen} také 
již zesnulý, který se potom velmi uplatňoval v domácí radě Klubu, Ing. Mi-
roslav Rixi. 

Tím, že říkám, že přišli do Klubu Za starou Prahu, myslím konkrétně 
do domácí rady, protože členy Klubu byli již předtím. Do domácí rady byli 
zvoleni. 

Z těch členů domácí rady, kteří tehdy v roce 1928 přišli do domácí rady 
Klubu Za starou Prahu, kdy předsedou domácí rady byl prof. Birnbaum, 
mě zaujali především tito lidé: Ing. Almer, která se rok nato stal předsedou 
Klubu - druhým místopředsedou byl tehdy Ing. Kubíček - byl zde ředitel 
Alois Čárek, který byl dlouhá léta pokladníkem Klubu Za starou Prahu, 
zaujal mě zde dr. Jan Dvořák, ministerský rada z ministerstva školství a 
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národní osvěty, dále Rudolf Hlubinka, který byl vedoucí stavebního od-
boru hlavního města Prahy, Ing. Bohumil Hypšman, o kterém jsem se 
již zmínil a který zde zůstal z té početné generace mladých pokrokových 
architektů, kteří se v Klubu objevili již v roce 1905, dále tady byl velmi 
aktivní a velmi řečný v domácí radě dr. Hrudka, katecheta, který proslul 
zejména jako průvodce po pražských památkách a vydobyl si v tom směru 
velmi významné místo a dobrou památku. Zvláště mě tady zaujal Cyril 
Merhout, který byl v té době pracovníkem ministerstva školství a národní 
osvěty v oboru památek, dále Ing. Eduard Schwarzer, jeden z těch pokro-
kových inženýrů, kteří do Klubu vstoupili již v jeho počátcích a který se ze-
jména uplatnil při památkovém řešení zplavnění Vltavy. Bohužel tento pán 
velmi ušlechtilého zjevu, nesmírně elegantní a distinguovaný, již v roce 1932 
zemřel. Pak zde byl Ing. Jaroslav Vaněček, rovněž významný magistrátní 
úředník, který se velmi dobře vyznal v záležitostech, které obec připravo-
vala po stránce stavební v Praze. A nakonec zde byli dva, kteří v té době za-
čínali velmi ostře mezi sebou soupeřit teoreticky v přístupu k ochraně pa-
mátek a to byl právě zmíněný dr. Wirth a dr. Václav Vágner, tehdy pra-
covník památkového úřadu, který proti rigorozní teorii Rieglově, jak ji za-
stával Wirth, proti doplňování nebo rekonstruování památek moderním 
způsobem, proti tzv. analýze v ochraně památek, stavěl syntézu ochrany 
památek, tj. rekonstrukci pomocí historických slohů, tedy tak, aby památka 
nebyla nijakým souborem starých a nových příměsí, ale aby byla jednoli-
tým uměleckým dílem. 

Tím, že jsem řekl, že zde již nebyli oni mladí architekti, kteří se v Klubu 
objevovali v jeho počátcích, neznamená, že by ztratili zájem o záležitosti 
klubovní anebo že by nějak obcházeli nebo byli nesouhlasní s ochranou pa-
mátek vůbec. I Janák i Hofmann i Tchoř i Engel, profesor známý jako budo-
vatel Dejvic, hlavního dejvického náměstí, dnes Říjnové revoluce, tito vši-
chni stáli na straně Klubu a opravdu se zasazovali o jeho ideály. Byla to vů-
bec ta domácí rada, ve které jsem potom prožil více než třicet let svého živo-
ta, velmi zajímavá společnost mladých historiků umění, mladých inžený-
rů - architektů i starých úředníků - praktiků i z magistrátu a vůbec zájemců 
o ochranu památek z řad univerzitních a jiných. Všechny spojovala společná 
idea, aby Praha zůstala zachována ve své starobylé kráse, aby všechny ko-
rekce, které přináší život, které si nový život vynucuje, se dály v souladu se 
starobylostí tohoto města, s jeho přírodní i umělecko-historickou a architek-
tonickou krásou. 

Tuto řadu doplnili později ještě dva členové, kteří náleží k té zakládající 
generaci Klubu Za starou Prahu, a sice dr. Jan Hoffmann a dr. Jan Emler, 
kteří po roce 1918 odešli do Bratislavy, aby zde působili jeden jako šéf pa-
mátkové péče na Slovensku a druhý, Emler, jako významný knihovník. Tito 
se opětně zapojili do činnosti domácí rady po roce 1930, kdy se činnost klu-
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bovní dostala již do klidnějších vod, kdy se sice objevily některé velmi zá-
važné problémy, záležitost malostranské komunikace, petřínské komuni-
kace, bourání Dienzenhoferova pavilónu na Smíchově v souvislosti s vybu-
dováním nového mostu, dnes Jiráskova apod. 

Bylo by možno velmi mnoho vyprávět o činnosti Klubu Za starou Prahu 
v době těsně před druhou světovou válkou, za smutných válečných let, z do-
by okupace, za časů po roce 1945 a po Únoru 1948, kdy jsem byl zvolen 
předsedou, až do doby, kdy jsem z domácí rady Klubu odešel. Významnou 
událostí v době mého předsednictví v Klubu bylo jubileum 50. výročí exi-
stence Klubu Za starou Prahu v roce 1950, které se dálo ve slavnostním 
ovzduší v Domě umělců a za účasti zástupců ministertva školství a národní 
osvěty, hlavně za přítomnosti primátora hlavního města Prahy dr. Václava 
Vacka, který pronesl velmi významný a podnětný projev, kterým ocenil zá-
sluhy Klubu 21a starou Prahu a přál mu hodně úspěchů v jeho dalším půso-
bení. 

Zdá se, že by bylo. již dosti na tom, co jsem zde vyprávěl o minulosti 
Klubu a že bych se konečně měl dostat k vlastnímu tématu svého "Hovoru 
o Praze" a skutečně mluvit o těch některých členech domácí rady Klubu Za 
starou Prahut kteří si zasluhují, aby bylo jejich památky především vzpo-
menuto. 

Pochopitelně nemohu mluvit o všech členech domácí rady jak se za tu 
dobu mého působení v domácí radě Klubu Za starou Ptahu objevovali a 
střídali. Jmenuji proto jen některé, kteří skutečně byli významnou oporou 
Klubu Za starou Prahu. Především to byl prof. dr. Vojtěch Birnbaum, který 
byl v době mého nástupu do domácí rady předsedou a který byl význam-
ným členem po stránce ideologické, po stránce určité bojovnosti klubovní 
jako zapřísáhlý zastánce Rieglových zásad ochrany památek. Byl naprosto 
korektní, vždy elegantně oblečen, přímý, nesmlouvavý, přítel mladých, 
kterým pomáhal v jejich práci i v jejich další existenci po vystudování. 
Jemu vlastně vděčím za to, že jsem dnes zde mezi vámi a žc mohu nejen 
vzpomenout jeho zásluh, ale i poděkovat mu za vše, co pro mne v životě 
učinil. Bohužel Birnbaum trpěl dvěma vášněmi. Především pil nesmírné 
množství černé kávy a přímo nepřetržitě kouřil. Toto vlastně předčasně 
ukončilo jeho život roku 1934 v plné tvůrčí činnosti. 

Druhým, který zaslouží, aby byl hned po nem jmenován, je dr. Zdeněk 
Wirth, můj přímo otcovský přítel až do posledních dnů svého života. Nejen 
Birnbaumovi, ale i jemu vděčím za to, že jsem se stal uměleckým historikem, 
že jsem mohl působit jednak na soupise památek, že jsem dostal místo 
v Státním ústavu pro měření a fotografování památek, které bylo při mini-
sterstvu školství a národní osvěty a že později jsem mohl vstoupit do služeb 
Umělecko-historického muzea v Praze, kde před I. světovou válkou byl Wirth 
knihovníkem. Přímo naplňoval domácí radu Klubu nesmírnou životností už 
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když přicházel po schodech v Malostranské mostecké věži, bylo slyšet jehc 
spěšné kroky, bylo slyšet jeho hlas, kterým jaksi už oznamoval svůj příchod 
a pochopitelně pak v domácí radě přímo sršel životností, nápady, názory, 
usměrňoval návrhy, usměrňoval vztahy Klubu Za starou Prahu k památkám 
i k současné architektuře. Byl menší postavy, s knírkem. Chtěl bych připo-
menout, že valná většina členů domácí rady, i Birnbaum, nosili knírek. Je-
nom jediný, který měl plnovous, byl arch. Hypšman, proto mu vždycky 
Wirth říkal "fousatej". Jenom několik z nás, zejména my mladí, byli bez-
vousí. Wirth nebyl nikdy předsedou Klubu Za starou Prahu. Byl šéfem odbo-
ru kultury ministerstva školství a národní osvěty od roku 1918 až do roku 
1938, kdy odešel do důchodu v těžkých dnech říjnových a proto nemohl 
dost dobře být předsedou Klubu, když šlo o záležitosti, které se dotýkaly 
jeho ministerského resortu. Avšak dovedl usměrňovat činnost Klubu, dovedl 
vždycky uvést na pravou míru všelijaké ještě dosti zastaralé i citově podlo-
žené vztahy k památkové péči. Vždy měl ten vědecký přístup, který vychá-
zel i z pouček Rieglových i Maxe Dvořáka, jeho někdejšího kolegy. 

Jakýmsi protipólem Wirthovým, který neustále pospíchal, který oplýval 
temperamentem, který nezakrytě dával najevo svoje city, svoje názory, byl 
dr. Jan Emler, který přišel do Klubu, vrátiv se z Bratislavy někdy po roce 
1930. Emler byl ze zakladatelů Klubu, veliký přítel Luboše Jeřábka a v něm 
jaksi dožívalo ono první stadium klubovní činnosti, té nálady, která vychá-
zela z těch citových vztahů k památkové péči, k starobylosti našeho hlavní-
ho města. Byl jinak přímo francouzsky laděný elegán s knírkem jako většina 
členů domácí rady, nesmírně zdvořilý, korektní, zejména vůči dámám. Byl 
starý mládenec, žil se sestrou, a stal se posléze generálním bibliotékářem ná-
rodní a univerzitní knihovny. Jeho zájmem byly zejména pražské průchody 
a neustále nabádal nás mladé, abychom se věnovali této problematice a 
nějak ji zpracovali. 

Nepřetržitým členem domácí rady byl a téměř pravidelně docházel 
arch. Bohumil Hypšman, jeden z těch prvních architektů, kteří do Klubu 
přišli. Vždycky oplýval nějakými novými poznatky. Dovedl velmi dobře 
moderní architekturu přikomponovávat do starého prostředí pražského. 
Ostatně dokladem toho je zastavění ministerskými budovami pod Emauzy, 
které jsou jeho stěžejním dílem. Byl člověk oplývající vtipem, humorem 
a vždycky jsme se s ním dobře zasmáli. V tom směru měl konkurenta v mi-
nisterském radovi Cyrilu Merhoutovi, který vedl odbor památkový na mini-
sterstvu školství a národní osvěty. Merhout byl zavalitý, hladce oholený, 
vždycky dobře naladěný, pokud ovšem se nemluvilo o některých osobnos-
tech, které neměl rád, kdy najednou dovedl změnit vizáž a přímo sršel blesky 
ze svých očí. Říkalo se o nčm, že se vyzná jedině na Malé Straně a že když 
přejde Karlův most, že už vlastně neví, kudy se má dostat na Staroměstské 
náměstí. Byl vynikajícím znalcem Malé Strany. Žil ve Vlašské ulici v domě, 
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kde je dnes pamětní deska na jeho památku. Říkali mu také pan rada se 
žlutými botkami, poněvadž nosil většinou žlutou obuv, ať byl oblečen do 
jakéhokoliv obleku. Byl nesmírně společenský a nevydržel být v Klubu Za 
starou Prahu jenom pokud šlo o jednání domácí rady. Prodlužoval zasedání 
domácí rady dalšími zasedáními v pohostinství malostranském. Říkával 
"půjdeme na číši" a tu se rozváděly všelijaké záležitosti klubovní i mimoklu-
bovní a zúčastnila se jich vždycky značná část členů domácí rady, zejména 
s nezbytným dr. Zdeňkem Wirthem. Toto zasedání "na číši" po schůzích 
domácí rady bylo potom dokonce opakováno o nedělích v kavárně "Urban" 
za dnešním mostem 1. máje, kde se za spontánního předsednictví Wirthova 
scházeli někteří členové domácí rady i jiní "přespolní", aby si zde osvěžili 
svoje poznatky, aby se zde upevňovali ve víře v památkovou péči. Sem chodil 
Cyril Merhout, chodil sem nakladatel Stene, chodil sem v posledních letech 
prof. Engel, Ing. Jaroslav Vaněček, někdy přišel i Hlubinka i jeho švagr 
dr. Emanuel Svoboda a prof. Sommer z právnické fakulty Karlovy univerzi-
ty. Byla to krásná dopoledne v té kavárně "Urban", zejména v letních měsí-
cích za slunečního svitu, kdy potom procházka po mostě 1. máje, když jsme 
doprovázeli Wirtha domů, byla vždycky takovým povznášejícím momentem. 

Zmínil jsme se o Ing. Jaroslavu Vaněčkovi. Byl magistrátním úředníkem, 
klidným, celkem se nemísil příliš do debat klubovních, ale vždycky jeho po-
známky byly věcné, dovedl velmi dobře vystihnout tu situaci a byl také jed-
ním z prvních, který dovedl mluvit ve prospěch pražské památkové rezerva-
ce a který dovedl této myšlence rezervace dát patřičný smysl. 

Také ústřední magistrátní rada Rudolf Hlubinka byl nesmírně závažným 
a podnětným členem domácí rady Klubu Za starou Prahu po celou dobu 
jejího trvání od té doby, kdy do domácí rady vstoupil po první světové vál-
ce. Byl zetěm Mikuláše Alše a jako Moravák byl vždycky velmi srdečný, pří-
větivý, modrooký, růžolící, měl jenom jedinou vadu, že neustále kouřil vir-
žinka, čímž zamořoval vzduch zasedání schůzí domácí rady. Říkali jsme mu 
Hlubinka-Dušinka, poněvadž on každému říkal dušinko, změkčoval názvy, 
změkčoval tituly a každého nazýval křestním jménem, podobně jako jeho 
švagr, který vstoupil do domácí ridy Klubu až po druhé válce - dr. Emanuel 
Svoboda, rovněž ústřední magistrátní rada. Měl také takové familiérní způso-
by v rámci domácí rady a jako ústřední magistrátní rada byl velmi dobře in-
formován o záležitostech, které se projednávají na radnici a přinášel sem 
určité zprávy i podněty, jakým způsobem postupovat. 

O dr. Hrudkovi jsem se již zmínil. Bohužel zemřel dosti brzo, již v roce 
1938, a je možno znovu opakovat a vyzdvihnout jeho zásluhy o propagaci 
práce klubovní v novinách, byl stálým dopisovatelem novin a zároveň vyni-
kajícím průvodcem po pražských památkách. 

Během války zemřel dr. Karel Guth. Byl několikrát předsedou Klubu Za 
starou Prahu. Byl, jak o něm říkal V. V. Stech "špatným svědomím histo-
18 



riků umění" a zejména památkářů. On četl vždycky jenom zprávy nebo 
články svých nepřátel a dovedl je velmi ostře kritizovat. Jeho kritická činnost 
ovšem nebyla bezpředmětná. Měla svoje kladné stránky a opravdu mohu říci, 
že strach před Karlem Guthem každého nabádal k tomu, aby byl ve svých 
projevech, zejména písemných, velmi opatrný. Ale nemyslím, že by byl ně-
jak zlý, já si na něj nemohu nijak stěžovat, měl jsem ho velmi rád, protože se 
ke mně vždycky choval přátelsky a nikdy nezlehčoval moji práci. 

Neoddělitelným a vlastně neodmyslitelným členem domácí rady byl ře-
ditel Penzijního ústavu na Žižkově Alois Čárek. Byl - jak jsme mu říkali -
finančním ministrem domácí rady Klubu Za starou Prahu. Pečlivě chránil a 
sbíral prostředky, aby Klub nikdy nevyšel naprázdno, aby jeho existence 
byla finančně, hospodářsky zajištěna. Byl velikým sběratelem starožitností, 
jeho byt byl opravdickým muzeem a jeho speciálním zájmem byla románská 
architektura. Nikdy nezapomenu na naše společné procházky z Malostranské 
mostecké věže na Vinohrady /on bydlel v Ječné ulici, já na Vinohradech/, 
doprovodil jsem ho a pak jsme zacházeli do kavárny Gráfovy na dnešním 
Pavlovově náměstí, kde jsme rozváděli všelijaké úvahy a teorie o románské 
architektuře. V tom směru položil dobré základy svému synovi, pozdějšímu 
řediteli Archívu hlavního města Prahy, který se do naší historicko-umělecké 
architektury zapsal velikým dílem o pražské románské architektuře. 

A bylo by určitým nevděkem, kdybych v závěru se nezmínil ještě o dvou 
významných osobnostech, které se zapsaly velmi silně do dějin domácí 
rady Klubu Za starou Prahu. Byl to především Ing. Miroslav Rixi, který 
přišel do Klubu pozdě, v roce 1936, byl dlouhá léta stavebním inženýrem 
v Sovětském svazu a když přišel do Klubu Za starou Prahu, tento distingo-
vaný, štíhlý, bledolící muž, byl zaujat pro práci knihovníka, později i pro 
práci pokladníka, když ředitel Čárek se své funkce vzdal. Rixi velmi mnoho 
vykonal pro domácí radu Klubu Za starou Prahu, byl celkem málomluvný, 
ale jeho práce tichá, klidná, nenápadná hodně pro Klub vydala. 

Po něm dalším významným byl Ing. Adolf Janoušek, o kterém musím ří-
ci, že se stal takovým všeumělcem v domácí radě. Byl nesmírně živý, čiperný 
do vysokého věku svého života, stal se jednatelem, byl o všem informován, 
psal články, přednášel, poučoval a skutečně se o propagaci památkové péče 
v rámci Klubu Za starou Prahu velmi zasloužil. 

Na konci bych se chtěl zmínit ještě o dvou inženýrech architektech, kte-
ří přišli do domácí rady současně v roce 1909 a 1910. Byl to jednak 
Ing. arch. Jan Amler, který byl mnohokrát předsedou domácí rady. Působil 
na zádušním úřadě obce pražské a z těchto kruhů byl velmi dobře informo-
ván o všem, co se v Praze zamýšlelo. Almer se zúčastnil i rekonstruování ně-
kterých významných církevních staveb, zejména kostela sv. Štěpána v Praze 
na Novém Městě a kostela sv. Václava na Proseku a o těchto restauračních 
pracích napsal podrobná pojednání. 
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Ing. Alois Kubíček, elegán, který byl v ministerstvu veřejných prací a 
který se zúčastnil našich zahraničních výstav a byl jedním z inspirátorů 
Hypšmanovy zástavby pod Emauzským klášterem. Vždy působil více jako 
organizátor cizí práce - to mu říkal vždycky Wirth - ale přitom toho mno-
ho nenapsal, dával impulsy, co by se mělo udělat a vždycky říkal "ono by 
se mělo", atd. Kouřil dýmku a s Cyrilem Merhoutem a Hlubinkou se velmi 
zasloužil o zamořování ovzduší při schůzích domácí rady Klubu Za starou 
Prahu, zatímco např. já, Hypšman, Wirth a později dr. Mayer, dnešní vedou-
cí pracovník Pražského střediska státní památkové péče, jsme se kouření vy-
hýbali. 

Musím říci, že ta léta, která jsme strávili v domácí radě, kde se tito muži 
vyskytovali, patřila k nejlepším létům mého života. A také přinášela velmi 
radostné pocity, chodil jsem do domácí rady pravidelně každou středu, vždy 
za čtrnáct dní, nikdy jsem - pokud jsem byl zdráv - nevynechal schůze, 
poněvaž to bylo vždycky velmi poučné, zajímavé, a mohu říci do určité míry 
i povznášející právě stykem s těmito významnými osobnostmi, které zaují-
maly přednostní postavení v naší výtvarné kultuře a především v naší památ-
kové péči. 

S nostalgií vzpomínám na tato léta 1928 - 1959, na léta, která byla 
zčásti prožita v otřesných událostech nacistické okupace, která tlumila 
činnost Klubu a která nás nutila, abychom byli velmi opatrní a nevzbuzo-
vali pozornost orgánů německé říše. Někde jsem četl, že je veliká škoda, že 
nebyla dosud sepsána historie Klubu Za starou Prahu. Jistě je to pravda. 
Ovšem nás, kteří pamatujeme jeho počátky, je již velmi málo a na to psaní 
máme taky dosti málo času. 

Snad tato stať je zčásti takovým dluhem, kterým jsme zavázáni památce 
starých let Klubu Za starou Prahu. Klub pracuje dále, vyvíjí svou činnost, 
třebaže se už situace proti těm letům, kdy jsem v Klubu působil, značně změ-
nila. Byl vydán zákon na ochranu kulturních památek číslo 22/58, později 
byla vyhlášěna Pražská památková rezervace, byl zřízen Státní ústav památ-
kové péče a ochrany přírody, byla zřízena střediska památkové péče a ochra-
ny přírody, zejména Pražské středisko památkové péče a ochrany přírody, 
které je přímo vzornou institucí tohoto druhu v celé naší republice. 

Zdálo by se, jakoby Klub už ztratil do určité míry oprávnění nebo tako-
vou nutnost působnosti jakou měl dřív, ale není to pravda. Klub sdružuje do-
brovolné pracovníky, kteří působí v oblastech, na obvodech jako konzervá-
toři, jako referenti, jako zpravodajové, kteří pozorují okolí a mohou dodávat 
detailní zprávy, které mnohde unikají oficiálním místům. Mimo to působí 
i ve směru pedagogickém, poučuje o pražských památkách, jeho členové 
pořádají vycházky po starobylých památkách a významných místech praž-
ských a tímto upevňují v naší veřejnosti znalost těchto věcí a současně i vy-
volávají potřebu, aby tyto památky byly i chráněny, aby byly v současném 
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prudkém životním tempu nějakým vhodným způsobem začleňovány do pro-
gramu a do života dnešní společnosti. 

Závěrem této vzpomínky na některé členy domácí rady Klubu Za starou 
Prahu považuji za povinnost jim poděkovat, třebaže již většinou nejsou mezi 
námi, znovu, posmrtně za jejich velikou, obětavou a nezištnou práci, kterou 
pro naše památky i pro Klub Za starou Prahu vykonali. Dělali to s opravdo-
vou horoucností, s obětavostí, nezištně, věnovali tomu svůj volný čas a sku-
tečně vykonali nesmírný kus práce, který bude jistě vždycky zapisován a 
vzpomínán jako veliký přínos do onoho hnutí mezinárodního, světového, 
kterému se říká ochrana kulturních památek. 



Blahomír Borovička 

Nová výstavba Prahy a práce Klubu Za starou Prahu 

Při pozorování některých současných dějů výstavby nebo jednotlivých 
uskutečněných staveb by se mohlo zdát, že postavení dnešních budovatelů 
našeho hlavního města a těch, kteří se sdružují proto, aby chránili jeho od-
věké hodnoty, jsou velmi protikladná a snad i nesmiřitelná. Dialektika času 
však pracuje a živý vývoj ukazuje již v průběhu jedné generace výrazné ná-
zorové posuny založené na dějinných společenských proměnách. Jestliže 
v Praze, zejmé/ia na konec devatenáctého století znamenal vztah k histo-
rickému dědictví, utvářený především touhou budovat nové hodnoty i za 
cenu popření minulosti a první čtvrtstoletí dvacátého vyjadřovalo kultivo-
vanou shovívavost, pak naše socialistická současnost vidí v péči o historické 
dědictví Prahy nesmírně důležitou součást ochrany a tvorby životního pro-
středí. Pražská památková rezervace se stává nejen kulturní, ale i urbanistic-
kou a městotvornou hodnotou ojedinělou v evropském prostoru co do veli-
kosti svých více než 800 ha, ale i kompaktností a svým společenským význa-
mem. Není snad občana naší vlasti, který by zůstal lhostejný ke vztahu 
k Hradu či Malé Straně nebo Staroměstskému náměstí a jeho okolí. Všichni 
a ti, kteří se zabývají urbanistickým plánováním našeho hlavního města ze-
jména, pociťují stále více hodnoty stvořené rukama našich předků a spolu 
s tím pociťují i povinnost tyto hodnoty uchovat a rozvíjet tak, aby sloužily 
životu společnosti. Jejich cena tím stále více poroste, neboť muzeální zacho-
vávání se neukazuje dosti životným a praktickým i v očích nejpřísnějších 
strážců dědictví minulosti. Péče o památky má rovněž svůj vývoj a ten uka-
zuje, že podmínkou jejich zachování je život a zapojení do služby v nejlep-
ším slova smyslu pro současnou a nejblíže budoucí společnost. Právě v Praze 
se mnohokrát ukázalo, že je nejen možné, ale i správné a žádoucí kultivova-
ným způsobem propojovat historické prostředí s velmi soudobými funkcemi. 
Dokladem toho je metro a jeho stanice v samém středu města. Je však nutno 
hledat a nalézat poslání i pro desítky hektarů historické zástavby ležící mi-
mo hlavní podzemní dopravní tepny. U vědomí tohoto velikého a mimořád-
ně nesnadného úkolu se spojili památkáři, urbanisté i architekti, aby společ-
ně zpracovali urbanistickou předpověď či prognózu vývoje Pražské památko-
vé rezervace, jakožto nejdůležitější součásti pražské centrální oblasti. 

Je to úkol velmi závažný, neboť nejde o teoretický dokument, ale o směr-
nice pro uskutečnění, o směrnice, které musí brát v úvahu nejen přání a 
představy, ale i technickou a ekonomickou realitu. 

Cílem všech prací nejsou projekty, které budou léta spočívat v archivech 
a v nejlepším případě se octnou na stranách umělecko-historických publika-
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cí, ale projekty, které bude možno co nejrychleji obracet ve skutečnost. 
Rozhodnutí, byť diskutovatelná, ale uskutečnitelná a uskutečněná, jsou da-
leko pozitivnější než dlouhodobé a neuskutečněné diskuse nebo návrhy. 

Měření ekonomickými silami spolu s vědomím hodnot povede pracovní-
ky památkové péče i soudobé stavitele města k poznání, že jde o vytváření 
trvale živoucích organismů, což předpokládá i odumírání některých jeho 
buněk. Jde tedy o zásadu výběru hodnot, které jsme schopni zachovat a 
rozvíjet. Důsledkem tohoto výběru však nezbytně musí být i rozhodnutí 
některé objekty nebo části města odklidit a přestavět tak, aby mohly sloužit 
naší i budoucím generacím. Vědomí vysoké nejen kulturně historické, ale 
i společenské odpovědnosti musí vést společné kroky obránců dědictví 
minulosti a soudobých budovatelů. 

Jestliže byla obecně přijata zásada, že historické stavby budou zachová-
ny a předány budoucím, jestliže budou žít a sloužit našim a nejbližším 
dnům, pak se ukazuje jeden z nejdůležitějších úkolů - nelézání funkce a 
cest ke vzájemnému přibližování staré formy a nového poslání. Vyhlášení 
takového požadavku je logické a jednoduché, jeho uskutečňování pak 
obtížné, plné rozporů a zábran, které však musí být v rozumné spolupráci 
všech partnerů překonány. Všichni cítíme, že město je pro člověka a že člo-
věk v něm má bydlet. Jde ovšem o člověka konce dvacátého století, který 
právem požaduje slunce, klid a ostatní části pohody životního prostředí. Je 
samozřejmé, že řešení těchto otázek se bude ubírat jinými cestami než se 
tak děje v nově budovaných částech města, nicméně podstata věci zůstává 
nezměněna. Je nezbytné uspokojovat alespoň základní nároky na oslunění, 
dodávku tepelné i elektrické energie a také na dopravu. Není kupříkladu 
možné zbavit obyvatele historického jádra Prahy práva vlastnit a užívat 
osobní automobil. Těžiště dopravní práce je samozřejmě nutno přenést na 
městskou hromadnou dopravu, v daném případě především na metro, ale 
problém individuálního automobilismu daný především parkováním a 
občasnými výjezdy, zůstává. Nechceme-li, aby všechny ulice byly doslova 
nepřetržitě lemovány osobními automobily, musíme, byť i ve vzdálenější 
perspektivě, než je nám dnes milo, rezervovat a vytvářet prostory pro vý-
stavbu zařízení pro dopravu v klidu. Právě tak naléhavé bude i provětrání 
a proslunění některých částí historické rezervace. Je samozřejmé, že se tak 
bude muset dít s nejvyšší pozorností k hodnotám objektů i jejich souborů, 
s nejvyšším respektem k historickému prostředí. 

Jsou v Praze místa, která musí být doslovně konzervována a na kterých 
se musí, obrazně řečeno, chodit po špičkách - Hrad, okolí Staroměstského 
náměstí a některé jiné prostory. Jsou však i místa, kam bude nutno sáhnout 
a staré nahradit novými stavbami s novými vlastnostmi a novou funkcí. Jde 
zejména o některé oblasti Nového Města, ale i Malé Strany,má-li být zacho-
vána pro lidi a jejich život. 
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O co tedy jde ve vztazích památkové péče a výstavby Prahy? Především 
o kultivovanost a měřítko. Ne vždy se dařilo tyto dva úkoly řešit ku pro-
spěchu městského obrazu. Vzpomeňme jen Černínského paláce, někteřých 
staveb let třicátých našeho století i staveb, jež jaksi unikly pravidlům v sou-
časnosti. Tím nemám na mysli stavby, které začínají tvořit nový horizont 
a stávají se součástí nového reliefu, ale ty, které porušují jakési slušné cho-
vání vůči prostředí v němž se nacházejí. Život je složitý a předkládá k řeše-
ní často úkoly, které se musí objevit v rozporu s hodnocením budoucnosti, 
ale tak tomu bylo V historickém vývoji velmi často. 

Naše epocha má v ruce kvalitativně i kvantitativně zcela nové prostředky 
a je na ní, aby se zachovala těmto možnostem přiměřeně. Hledejme poučení 
v minulosti. Akord, kterým zvučí Stará Praha, je tvořen souladnými, nevyni-
kajícími tóny. Je složen z hlasů celé řady století a není proto na místě se 
bránit i hlasům z dnešní doby. Požadavkem, od kterého však není možno 
ustoupit, je souladnost a kultivovanost. Jsem přesvědčen, že tato hlediska 
jsou vedoucí, a že jejich uplatnění vnáší atmosféru hlubokého vzájemného 
porozumění do řad všech, kterým leží na srdci osud a další vývoj Prahy, 
města, jež se stává stále více klenotem a hodnotou nejvyšší v dějinách utvá-
ření lidských sídel. 

Památkáři i architekti a urbanisté současné doby si jsou této vpravdě 
historické úlohy vědomi. Ne vždy jsou síly na úrovni úkolů, avšak důleži-
té je vědomí odpovědnosti, které vede mysl i ruce tvůrců i obhájců. 

Dobroslav Líbal 

Příspěvek k otázkám regenerace Pražské památkové rezervace 

V rámci průzkumných prací územně plánovací prognozy Pražské památ-
kové rezervace bylo poprvé vůbec realizováno základní a komplexní archi-
tektonické hodnocení všech jejich staveb. 

Neomezovalo se, jak tomu bylo dříve, pouze na objekty památkově chrá-
něné, ale na celý stavební fond pražské památkové rezervace. Přitom byla 
uplatněna v přímé spolupráci a z podnětů orgánů památkové péče i útvaru 
hlavního architekta nová kategorie památkově nechráněných objektů, které 
pro své hodnoty urbanistické i architektonické, ale též stavební a funkční 
by měly být zachovány i do budoucna. Takto vypracovaný vyhodnocovací 
plán představuje vlastně současně první hypotézu výhledové podoby rezer-
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vace a určuje meze jejich budoucích stavebních proměn. Výsledky vyhod-
nocení plně odpovídají nejnovějším záměrům nejvyšších řídících orgánů, 
které zdůrazňují přednost i důležitost regenerace hodnotného staršího 
fondu. 

V podstatě známe již základní vývojové tendence architektonických 
souborů pražské památkové rezervace. Neznáme ovšem dosud podmínky a 
průběh realizace jejich komplexního regeneračního procesu. Má totiž zcela 
specifické podmínky, které si dosud často plně neuvědomujeme. Základní, 
zcela nesrovnatelný rozdíl mezi běžnou novou výstavbou a regenerací pa-
mátkových, případně i jiných architektonicky hodnotných objektů spočí-
vá ve zcela odchylném programu a cíli. Zatím co u novostaveb, s výjimkou 
náročných veřejných budov reprezentačního charakteru, již od samého po-
čátku počítáme s dožitím po určitém počtu desetiletí, v případě hodnot-
ných architektur, zvláště pak památkově chráněných, předpokládáme pro-
dloužení jejich životnosti i funkční způsobilosti na dobu časově neomeze-
nou, v poloze ideové vlastně ani nezvažujeme možnost jejich zániku. 

Nástup regenerace historického i novějšího stavebního fondu přestává 
být toliko okrajovým procesem, ale její význam a kvantitativní i zejména 
kvalitativní uplatnění prudce poroste. Musíme si proto položit otázku, zda 
jsme na tuto pronikavě změněnou situaci připraveni ve všech základních 
úrovních - legislativně právní, normativní, plánovací, organizační, admini-
strativní, projekční a stavebně výrobní. Domnívám se, že zdaleka nikoliv. 
Naše legislativa i na ni navazující normativy byly z pochopitelných příčin 
orientovány takřka výhradně na novou výstavbu a proto potřebám regene-
race v nejširším slova smyslu v mnoha směrech nevyhovují. 

Těžiště zdaru celé akce leží v poloze plánování. Regeneraci je nutno po-
jmout jako nedílný článek plánovaného procesu socialistické výstavby. Při-
pravovaný regenerační proces vyžaduje i bezpodmínečnou organizační pří-
pravu. Dovoluji si v této souvislosti vyslovit námět vytvoření jednotně ří-
zených koncernových podniků údržby, generálních oprav, rekonstrukce 
památkových objektů a podniku inženýrských staveb - z velkého stavebnic-
tví - zajišťující regeneraci technické infrastruktury /kanalizace, voda, plyn/. 

Důležitá bude i analýza dosavadní praxe úředních stavebních orgánů za 
účelem prověření její optimální aplikace na připravovaný regenerační pro-
ces. Je bezpodmínečnou nezbytností úspěchu regenerace vytvoření bohat-
ší a kvalitativní výrobkové a materiálové základny. S dosavadní základnou 
bychom dle mého názoru stávající stavební hodnoty v mnoha případech 
spíše mrzačili a znehodnotili. Musíme si přitom znovu připomenout, že u his-
torických architektur je tu ideový postulát prodloužení všestranné životnosti 
na dobu časově neomezenou, u novějších se pak v rámci Pražské památkové 
rezervace soustředí na objekty, jež jsou nesporně nejen architektonicky, ale 
především i stavebně kvalitní. Nemůžeme si nadále dovolit, abychom z dů-
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vodu požadavků akumulace vyvezli hodnotný stavební materiál na skládku 
a nahradili ho materiálem krátkodobé' životnosti. Nezbytné je i řádné zvažo-
vání i zkvalitňování procesů technologických a udržování vlastního staveb-
ního provádění na vysoké odborné úrovni. 

Velice důležitá je i otázka kádrů a s tím související problémy odměňová-
ní. Je třeba tu vytvořit optimální podmínky, aby všestranně zdařilý výsle-
dek regeneračního procesu se plně projevil i ve stupňované hmotné zaintere-
sovanosti pracovníků, kteří se na ní podílejí, aby měli radost z dobré, ale 
i rychlé práce. 

Nelze při tomto výčtu opominout i projekci, která v důsledku ceníků 
tvoří vlastně do jisté míry spojitou nádobu se stavební výrobou. Je třeba 
právě ceníky, zejména vztah hodnot projektu a stavebních nákladů podro-
bit hluboké analýze a pokusit se vytvořit tu zčásti jiné, pro regenerační pro-
ces účelnější realizace. Je třeba si totiž uvědomit, že projekt, jehož cena se 
pohybuje nejvýše ve stotisících, může velmi podstatně zkvalitnit, urychlit 
a zlevnit proces stavební, pohybující se takřka vždy v úrovni milionů. 

Práce v poloze projekce vyžaduje diferencovaný přístup a zvýšení důvěry 
k starému i novému stavebnímu materiálu. Je přece notoricky známo v mo-
mentu aplikace na stavbě, již nekontrolovatelná, vede někdy k předimenzo-
vání navrhovaných konstrukcí. 

Požadavky investorů i projekce by neměly být maximalistické. Starý sta-
vební fond má oproti fondu panelové výstavby přednost podivuhodné adap-
tability. Ale i ta má své hranice. Již při našem historickém průzkumu se po-
znalo studiem plánů jednotlivých pražských domů do sklonku 18. století až 
do současné doby, že stavební zhoršování určitého objektu bylo do jisté mí-
ry úměrné počtu jeho pronikavějších adaptací. Proto čím méně zásahů do 
vertikálních i horizontálních konstrukcí, tím lepší naděje na dobré přežití. 
Musíme si uvědomit, že sebedůkladnější příprava má z hlediska časového 
i ekonomického relativně malé nároky ve srovnání se skutečným výrobním 
procesem, jemuž předchází. A jediná mimořádně zodpovědná příprava mů-
že zajistit plný zdar regenerace Pražské památkové rezervace, nejkrásnějšího 
města na světě. 
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Oldřich J. Blažíček 

K barevnosti pražských fasád 

Praha mého mládí byla barevně ponurá, ponejvíce šedivá v různých od-
stínech od bělošedé po šedočernou. Praha dnešních dnů je barevná a chce 
být stále barevnější. Takové proměny přináší zákonité střídání vkusů a do-
konce slohů. Víme, že jejich raná období si libují v barevnosti, vrcholná 
v zjasnění a pozdní v ztemnění koloritu a odrážejí se v nich také zobecnělé 
životní pocity a nálady vážné i uvolněné. Trvání barevných a nebarevných 
období nebylo zatím příliš zkoumáno, ale bude je lze jistě měřit genera-
cemi. 

Šedivost pražských fasád byla dědictvím druhé poloviny minulého věku, 
která nemilovala barvy, ale nebyla přece monochromně jednotvárná, poně-
vadž si vážila materiálů, uplatňovala kámen různých odstínů a odhalovala 
jej na památkách dokonce i tam, kde byl povždy skryt pod omítkou, milo-
vala mramory a napodobovala je, kde se dalo. Byla to ovšem už také doba 
továren, plynáren a parní dopravy, zdrojů špíny, které všechno rovnoměrně 
pokrývaly prachem a sazemi. Šedé nátěry tomu znečišťování nejlépe vychá-
zely vstříc, vytvářely praktickou městskou nebarevnost, která žádala nejmé-
ně obnov, ale městu vnutila úsporný stejnokroj, ještě dnes dochovaný v ně-
kterých ulicích Vinohrad, Smíchova, Libně i na Starém Městě, všude tam, 
kde přetrvává výstavba z té doby. 

Pokusy o barevné oživení, které přinášela některá nová architektura po 
prvé válce, se ještě neprosadily, až teprve stavby konstruktivismu v třicátých 
letech prorazily onen nátěr šedi alespoň důraznou světlostí svých bezozdo-
bých fasád ve vilových koloniích i ve městě. I nové hladké fasády se však 
někdy povlékaly ještě navyklou šedí, aby lépe zapadly v celkový nebarevný 
ráz ulic, které dokonce ztrácely i oživující zeleň stromořadí, zacházejících 
v "zadlaždování", bez oněch pěkných litých mříží nad kořeny, kterými byly 
dříve stromy zalévány i chráněny. 

Obrat k pestré barevnosti nastal vlastně až v 50. letech, po druhé světové 
válce, z důvodů psychologicky dobře vysvětlitelných. Zasmušilou střízlivost 
vystřídalo barevné oživení červených, zelených, žlutých a hnědých fasád 
i různých barevných kombinací, víc či méně podařených, nejprve zas v nové 
výstavbě, tedy v nových urbanistických souborech, ale pak i ve starých uli-
cích a brzo také v památkovém stavebním fondu. Tady se teprve barevnost 
stala problémem památkové péče. 

Při průzkumu se skoro všude narazilo a naráží na někdejší a původní 
pestrost omítek a tak se nový barevný trend setkává se starými zvyklostmi. 
Neobracejme se ani hlouběji do minulosti než do 17. věku, který stále ještě 
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ve městě vyznačuje charakteristické dominanty, a připomeňme si jen živou, 
třeba poněkud jednotvárnou kontrastní barevnost průčelí, kterou miloval 
raný barok až do osmdesátých let tohoto století. Švédský architekt Nikodém 
Tessin, který navštívil Prahu roku 1688, si zaznamenal, že pražské paláce, 
také Černínský a Arcibiskupský /v původní Matheyově stavbě/ i zámeček 
Trója, jsou natřeny červenobíle a lituje, že jsou všechny nabarveny "obrá-
ceně", tj. červeně články a ozdoby, zatímco zdi jsou bílé. Později byla vyslo-
vena domněnka, že ta dvoubarevnost odpovídala českému erbu a byla snad 
jakýmsi projevem zemského vlastenectví, ale spíše se můžeme domnívat, že 
červenobílé omítky měly napodobit barevné mramory. Rozhodně však ne-
byla náhodná ani ta změna italského pravidla, která dala větší plochy omítce 
bílé, vhodnější do středoevropského počasí, v němž slunce méně září a 
oslňuje. Někde se dokonce ukázalo živé pomalování, jako pn obnově roud-
nického zámku, kde vedle střídání červených a bílých ploch byly také -
v partii hlavní římsy i jinde - nalezeny ornamenty skoro lidového rázu. 
Tady se poznalo, že ani původní barevná úprava nebyla vždy ve shodě s cha-
rakterem architektury a někdy nebyla ani určena původním archiprojektan-
tem, jako právě v případě Carattiho v Roudnici. Izolovaná zámecká stavba je 
ovšem i dnes v jiné situaci než architektura v městské uliční čáre. V Praze 
17. století byly celé ulice pestré, sytě či tmavě barevné, neboť palácům se 
přizpůsobily i domy a domky. V 18. věku se situace proměnila znovu, a to 
alespoň dvakrát, sytá barevnost se přežila a byla nahrazena nejprve střízlivý-
mi barvami materiálů a přírodních omítek, a později od druhé čtvrti stole-
tí, světlými omítkami pastelových tónů, střídáním světlé šedi, modři, zele-
ni či růžové s bílou; jen žluť bývala sytější. Důležité je, že se takto - ať už 
v pojetí velkého baroku, který maximálně respektoval architekturu i pozdě-
ji v nadlehčeném vkusu rokoka - proměňovaly zase celé ulice a celá ná-
městí a nikoli pouze jednotlivé objekty. To právě dnešním obnovám uklá-
dá jistou rezervu. 

Zejména v Praze by se neměl ztratit ze zřetele celkový účin městských 
prostorů, které jistě mohou mít barevně zdůrazněné dominanty, ale i ty by 
měly zároveň zapadat v celkovou souvislost. Objevená sytá barevnost 17. vě-
ku by tedy v sousedství pastelových tónů 18. století a pozdějších střízlivých 
omítek měla být v zájmu celkového působení rekonstruována jen v jistém 
ztlumení, právě tak jako ony pastelové růžové či zelené s bílou, které sluší 
jen malým stavbám, poněvadž ještě důrazněji zastírají plastické hodnoty 
svých architektur. Každá pestrost, jak známo, tlumí plastičnost a ruší obje-
mový účin. Posléze by mělo být respektováno také oko dnešního diváka, 
člověka druhé poloviny 20. století, které uznává jasné členění, zvyká si na 
barevné oživení, ale stále se vyhýbá násilným kontrastům. 

Pražským ulicím a náměstím, plným monumentálních staveb z různých 
dob sluší tedy jistá korekce nalezených či doložených barev, a to v rámci 
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celkové barevné koncepce, promyšlené a sladěné, přijatelné "dnešnímu 
oku". Špatné, naštěstí blednoucí příklady nejsou dnes ojedinělé v ulicích 
starých pražských čtvrtí. Dobrým příkladem by byly kanovnické domy na 
Hradčanském náměstí, ač v nedávné úpravě byla jejich průčelí sjednocena 
až příliš z ohledu na sousední a protější fasády paláců a kláštera. Jako dobré 
řešení možno také uvést nové fasády Valdštejnského paláce. Záhodno je také 
dobře vymezit rozsah obnovované barevnosti. Pn sytě červenožluté fasádě 
jiřského kostela na Pražském hradě byla nabarvena stejně i fasáda pozdější 
kaple sv. Jana Nepomuckého, kde tato barevnost původně jistě nebyla, 
i když se snad nalezly stopy nějakého pozdějšího přizpůsobení. 

Konečně je třeba kromě blízkého kontextu barevného průčelí uvážit 
i jeho dálkové působení. Ani Pražský hrad, anebo právě Pražský hrad, jehož 
fasády se dnes barevně obnovují, by neměl být výjimkou. Novou trojbarev-
nou, o sobě velmi příjemnou a v prostorech nádvoří dobře působící úpravou 
se zmenší plastický účin střídmé Pacassiho architektury, který dotud byl na-
opak zdůrazňován světlou pískovou barevností, ustálenou Fragnerem po Ja-
nákově částečném odstranění vnějších oken. Dnešní barevné řešení vychází 
z nálezů i z dokladů, ale přidalo volně třetí, hnědavý tón prostředkující me-
zi šedými a bělavými plochami. Na kolorovaných rytinách série Hegerovy a 
Pluthovy z 90. let 18. věku se také barvy střídají obráceně: nosný systém je 
světlý. Přesnost rekonstrukce není tu však příkazem. Projektantu - památ-
káři jistě patří určitá volnost, které tu také bylo použito. Spíš půjde o to, 
zda nová úprava s výrazným svislým pruhováním zvýrazní náležitě Hrad ve 
vzdálených panoramatických pohledech a zda barevné odlišení jednotlivých 
částí /zelenobílé, šedobílé a později snad ještě červenobílé fasády/ nahradí 
příznivěji dosavadní monumentální architektonický masív. 

Jaký je tedy závěr naší krátké úvahy? Jistě ten, že v zásadě je třeba uví-
tat narůstající barevnost na průčelích dnešní Prahy, v její charakteristické 
směsi architektury staré a nové, a to nejen proto, že je návratem k někdejším 
a původním stavům, ale i proto, že je zároveň do jisté míry výrazem dnešní-
ho urbanistického cítění. Jde však o tu míru. O míru a intenzitu barevné 
rekonstrukce, kterou nutno bedlivě vážit, odstupňovat podle situace, druhu 
a významu architektury a přizpůsobit ji také optické zvyklosti. Samo zjištění 
původního zjevu pražských domů není ještě příkazem ani návodem rekon-
strukční obnovy. Ani barokovou pískovcovou plastiku neobnovujeme přece 
v původní pestrosti, třeba se nalezly a nalézají její stopy. Karlův most nebo 
Braunův Kuks by se patrně v rekonstrukci polychromie proměnily v panopti-
kum, snižující pro dnešního diváka velký sochařský účin. I pro historická 
průčelí v moderním městě mělo by tedy platit antické heslo Ničeho příliš! 
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Emanuel Hruška 

Současný stav teorie památkové péče 

Ze své dlouholeté funkce předsedy Ústřední komise státní památkové 
péče v ČSSR bych jistě mohl přispět určitou úvahou o současném stavu 
teorie památkové péče, ale jako urbanistovi, který pohledy vpřed vždy spá-
jel s jejich integrací do historické situace, do zakotvení v kulturních vaz-
bách a respektu k hodnotám minulosti - mi dovolte zúžit tyto úvahy na 
stav teorie památkové péče v oblasti imobilních /nehnutelných/, tj. staveb-
ních památek. Rozvíjení obecné teorie v rozsahu od péče o přírodní paměti-
hodnosti až po muzea a galerie by přesahovalo zájmy čtenáře - i když na 
druhé straně třeba poukázat na to, že právě dnes /při intenzivní urbanizaci 
městských regionů s hlubokými zásahy do přírody a obrazu krajiny, při ni-
čení venkovských sídel a nutnosti záchrany staveb v muzejích v přírodě, 
při zvýšené potřebě dokumentace mizejícího prostředí/ nabývá na aktuál-
nosti kooperace "památkové péče" s "ochranou přírody" na jedné a s "mu-
zejnictvím" na druhé straně - kooperace, o kterou konec konců budeme 
muset v zájmu kulturní kontinuity usilovat: Památková péče nutně pře-
růstá v "ochranu kulturních hodnot" přírodou a člověkem vytvořených 
a jejich integrace do životního prostředí člověka socialistické společnosti. 

Snad bude nejlépe uvědomit si vývoj teoretických názorů na péči o imo-
bilní /nehnutelné/ památky během posledních 10-15 let u nás i ve světě. 
Jsou to 3 dokumenty, které dokládají poslední stadia proměn a zrání sou-
dobé teorie /která ovšem vždy bude odrazem dobového hledání nebo upev-
ňování politickosociální a kulturní orientace společnosti/. 

Pro teorii památkové péče a její upřesňování v soudobém pojetí "ochra-
ny" má nesporně iniciativní význam tzv. "Benátská charta" z r. 1964, na 
jejímž znění se usnesli evropští architekti-konzervátoň, a v 16 bodech for-
mulovali určité zásady /se kterými lze obecně souhlasit, i když praxe se dnes 
nutně od nich uchyluje v důsledku širší ensemblové až urbanistické orienta-
ce, což zachycují potom další dva dokumenty/: 

1. definice; architektonické památky sahají od stavebního díla až po 
sídelní útvar; 

2. ochrana a restaurace památek je polydisciplinární činnost vědecká, 
technická i umělecká; 

3. cílem památkové péče je záchrana uměleckého díla i historického 
dokumentu; 

4. ochrana /konzervace/ se realizuje stálou údržbou; 
5. nejlepší ochrana památky je ve funkčním využití dnešní společností; 
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6. ochrana objektu znamená zachovat i prostředí v původních prosto-
rových vztazích; 

7. památky nepřemísťovat - jen výjimečně ve vyšším zájmu kulturním; 
8. dekorace, malby i výzdoby jsou integrální součástí památky a jsou 

od ní neoddělitelné; 
9. restaurování vyžaduje respekt k autentičnosti, bez historického 

výzkumu není restaurování památky možné: kde není dokument a začíná 
fantasie, tam končí ochrana památky; jen tam, kde už je možný jen odhad, 
hypotéza, nechť se restaurační práce odliší od historického dokumentu a 
nese pečeť dneška; 

10. nestačí-li tradiční techniky na zabezpečení, možno užít i novodo-
bých konstrukcí; 

11. na památce hodnotíme vždy všechny epochy budování a nikdy nejde 
0 dosažení slohové jednotnosti /purismus/; o preferenci prvků nerozhoduje 
projektant, ale širší porada odborníků; 

12. restaurování neznamená "zfalšování" historického a uměleckého 
dokumentu /restaurace jsou, žel, vždy na hranici objektivní vědy a subjektiv-
ního voluntarismu/; 

13. přístavby, doplňky k restituované památce jsou možné jen tehdy, 
podřidí-li se tyto prostorové kompozici historického prostředí; 

14. historická sídla jsou předmětem zvláštní péče o památky v širokém 
komplexním pojetí /tento postulát, v této době nerozpracovaný, rozvinuly 
další teoretické dokumenty/; 

15. vykopávky třeba nejen otevřít, ale i zabezpečit a konzervovat, pří-
pustná je jen anastylosa — a pokud vyžaduje rekonstrukční práce, musí být 
jasně poznatelné co je doplněk /což se často zpochybňuje/; 

16. dokumentace provádět v maximální komplexitě, ukládat v archivech 
veřejných památkových institucí a soustavně publikovat. 

Závěrem k Benátské chartě /restaurátorů a konzervátorů/ možno konsta-
tovat, že jasně precizovala názory, které byly živě diskutovány a uznávány 
1 v ČSSR a do značné míry už byly anticipovány v čs. památkovém zákoně 
z r. 1958. 

"Evropská charta památkové péče", jako závěr "Roku ochrany památek 
1975" publikovaná v Amsterodamu, už integruje výrazně urbanistické aspek-
ty do ochrany kulturního dědictví Evropy. Konstatuje se tu v 10 bodech: 

1. Evropské architektonické dědictví není vytvořeno jen nejdůležitěj-
šími historickými stavbami, ale i soubory, které představují naše města a 
vesnice ve svém tradičním přírodním prostředí. Tyto urbánní celky, i když 
nejsou složeny z mimořádných památkových děl, vyzařují atmosféru, která 
je ochráněníhodná /poznamenávám, že právě v Československu už v mezivá-
lečné době byl pojem "městské památkové rezervace", i když možná v urči-
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tém zúženém smyslu ochrany, běžným a hledaly se formy komplexní péče 
o prostorové "interiéry" i pohledové "exteriéry" historických sídel. 

2. Integrace minulosti do nedobrého životního prostředí funkcionální 
techniky je prostředkem k vyrovnání rozvoje člověka naší doby: je třeba 
posílit paměť společnosti a neolupovat lidstvo o vědomí jeho minulosti. 

3. Architektonické dědictví je nenahraditelnou duchovní, kulturní, 
hospodářskou i sociální hodnotou společnosti. 

4. Struktury historických ensemblů podporují udržení sociální rovno-
váhy svých obyvatel. Tyto soubory vykazovaly vždy široké spektrum spole-
čenských aktivit a zabraňovaly společenské integraci. Proto i dnes mohou 
být nástrojem společenské integrace /poznamenávám, že klasický aspekt 
ochrany "kamene", aspekt více méně muzeálně konzervující, umělecko-his-
torický, se tu rozvíjí dále o aspekt ochrany "člověka", žijícího v prostředí 
historických hodnot, tedy o aspekt sociální: viz známé realizace komunistic-
ké městské správy v Bologni/. 

5. Architektonické dědictví má i hodnotu výchovnou; jeho přežití má 
rozhodný vliv na utváření kulturního zaměření a mentality mladé generace. 

6. Toto dědictví je ohroženo pronikáním ekonomických, distribučních 
a administrativních zařízení terciárního a kvartérního sektoru, pro památky 
destruktivní stavební technikou /i dopravními požadavky vůbec/ do historic-
kých oblastí našich měst. 

7. Tomuto nebezpečí se dá čelit "integrální ochranou", která spájí me-
tody a techniky konzervace se společenskou realizací, tj. s určováním pozice 
konzervovaného objektu v soudobém společenském životě /o to usiluje čes-
koslovenská památková péče už velmi dávno/. 

8. Integrální konzervační ochrana vyžaduje organizační spolupráci 
právních, administrativních, finančních, technických i výtvarných činitelů 
od příprav až po realizaci. 

9. Proto je nutná spolupráce s občanstvem a jeho účast na rozhodování 
o "jeho" životním prostředí /péče o památky se nadá a ani nesmí nanutit/. 

10. Architektonické dědictví je společným majetkem všech národů 
evropského kontinentu, které za ně zodpovídají. 

Zhodnotíme-li tento dokument, tak sledujeme zjevný vývoj k urbanistic-
kému pojetí památkové péče, k její integraci do tvorby obytného prostředí 
sídel a měst. 

Konečně je tu poslední dokument: Návrh revize "Benátské charty", 
zpracovaný v rámci příprav pro valné shromáždění ICOMOS v Moskvě 
1978 pařížským sekretariátem. Návrh však v Moskvě nebyl přyat, protože 
postrádá politicky pokrokové aspekty, které pochopitelně původní charta 
neobsahovala a které by se měly nutně /v Moskvě revidované a schválené/ 
v "nové" chartě objevit. A proto byla ponechána Benátská charta jako "his-
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torický dokument" a přistoupilo se k přípravám daleko Siřeji pojatého zá-
kladního dokumentu o ochraně a integraci kulturních hodnot do životního 
prostředí vůbec, a který by byl přijat na některém z příštích valných shro-
máždění UNESCO s celosvětovou platností /v socialistických, kapitalistic-
kých i rozvojových zemích - což bude asi velmi obtížné/. 

Přesto považuji za účelné obeznámit s některými pozitivními doplňky, 
navrženými k původnímu znění Benátské charty, protože dokládají trend 
vývoje teorie i praxe památkové péče, které expanduje v prostoru /z objektů 
na ensembly až na krajinné útvary/ a čase /i včerejšek může být památkou, 
uznávanou a kvalifikovanou soudobým názorem, který však je vývojem pře-
konatelný/ i do oblasti společenské /tj. nejen "stavebně technické", ale hlav-
ně "sociální přežití" památky/. 

Tak se doplňuje bod 1.: památková péče se týká souborů městských 
/urbánních/ i venkovských /rurálních/ a chrání lokality, které byly vytvo-
řeny přírodou i člověkem a které mají význam historický, archeologický, 
umělecký, vědecký nebo legendární. Doplňuje se bod 2.: ochrana památek 
je disciplinou, která se týká všech vědních a technických oborů, které mo-
hou přispět k identifikaci, studiu, konzervaci, restauraci i revalorizaci pamá-
tek člověkem nebo přírodou vytvořených a jejich integrace do společenského 
života naší doby. Doplněk bodu 7.: památka a její umístění jsou neoddělitel-
né od prostředí a historie, jejichž byla svědkem - proto nepřemisťovat /ztra-
tilo-li se "situ", jsou potom různé cesty záchrany či dokumentace/. 

Nové body se týkají tzv. "tradičních městských či venkovských souborů" 
jejich záchrana a rehabilitace má za cíl ochránit živou jednotu i kontinuitu 
sídelních útvarů, jejich architektonických, urbanistických hodnot, které jsou 
svědky historické struktury společenské, hospodářské i kulturní. Za tím úče-
lem je třeba udržet nebo zavést takové užitkové funkce, které jsou v souladu 
s povahou chráněných staveb, prostorů a sídelních celků, které tyto památ-
ky vytvářejí. Záchrana vnitřních prostorů i vnějšího obrazu /silueta ap./ tra-
dičních souborů, sahajících až do naší doby - se musí metodicky inspirovat 
na zásadách ochrany památek, přičemž je třeba vždy brát v úvahu hospodář-
skou dimenzi takové záchranné akce. Záchranné akce tradičních souborů je 
třeba provádět v rámci generálních urbanistických programů rozvoje sídel 
/tu jen připomínám, že vazba na územní plán je v ČSSR samozřejmý požada-
vek, jde jen o to prosadit koncepci ochrany těchto tradičních souborů/. 

Integrace nových budov do tradičních souborů vyžaduje: respektování 
charakteru, estetických hodnot i prostorového měřítka prostředí, ale "sou-
dobý" výraz při vazbě na tradiční podstatu /u nás jsme překonali fázi dopl-
ňování neutrálními "plombami" bez tvořivého výrazu, a vždy se snažíme 
o podřízení se novotvaru převládající hmotné kompozici, kde časté snahy 
architektů po kontrastu, někdy sice účinném, nevedou zpravidla k uspokoji-
vému řešení/. Kardinální potíže jsou v oblasti technologické: naše stavební 
výroba zná jen velkopanelové postupy, které nelze aplikovat v historických 
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urbanistických stukturách a proto nás čeká velký boj o prosazení takových 
technologií /i tradičních/, které umožňují nikoliv jen velkoplošné asanace 
historických jader a jejich náhradu panelovými obytnými stěnami nebo obyt-
nými věžemi, ale postupnou stavební transformaci v humanistické obytné 
a pracovní prostředí člověka naší doby. Jistě, ne všude, ale hlavně tam, kde 
je pochopení politických orgánů /viz např. Bologna nebo některá francouz-
ská města v aplikaci Lex Malraux ap./. 

Nakonec snad stojí ještě za zmínku urbanistický referát, přednesený po 
dohodě a ve jménu socialistických států československým předsedou ICO-
MOS na valném shromáždění této orgánizace UNESCO v Moskvě 1978: zde 
se precizovalo ideově politické, celospolečenské, kulturně výchovné, humani-
zační a i estetické poslání památkové péče /v Srším pojetí/, znovuobjevení 
"krásy" životního prostředí, kontinuálně integrujícího historické hodnoty. 
Otevírají se tak další perspektivy socialistické "péče o kulturní hodnoty" 
člověkem, přírodou nebo oběma společně vytvořené; její obsah i formy by 
se měly precizovat při koncipování nové památkové doktríny, kterou by mě-
lo vyhlásit UNESCO jako "péči o kulturní hodnoty lidstva". /Jistě tu bude 
snaha prosazovat socialistické hledisko do tohoto dokumentu./ 

Vedle právě vylíčeného procesu ideového vývoje teorie i praxe památko-
vé péče, vyúsťujícího do sbližování s urbanistickými cíli, 1j. do tvorby život-
ního prostředí - probíhají a prohlubují se technicko-konzervační metody, 
sledované řadou mezinárodních institucí /např. ICCROM, RILLEM a dal-
ších při UNESCO a národních památkových institucích; současně se roz-
množují "typologické" kategorie památek: jestliže jsme znali památky 
občanské, církevní, fortifikační, hrady a zámky, historické parky, lidovou 
architekturu a další, tak nám dnes přistupují památky politické, technické, 
určitých slohových období po '"klasickém" vývoji památek /19. století, 
secese, funkcionalismus atd./. 

A bylo to právě v ČSSR, kdy v posledním desetiletí zvýšené aktivity 
v oblasti péče o kulturní hodnoty minulosti vyzrávaly teoretické názory 
/zakotvené v Semperovi, Riegelovi, Maxu Dvořákovi, Zd. Wirthovi a dal-
ších/ v poznání, že památkovou péči nelze redukovat jen na záchranu ně-
jaké "kulisy", ale že tu jde o celou "scénu", kde je třeba usilovat o udržení 
"společenských procesů" na této scéně se odehrávajících, které ji /scénu/ 
zpětně bud rozrušují nebo regenerují. A bylo to v Československu, kde 
památková péče prožívala intenzivní proces časového prohlubování /až do 
zachování výtvarných děl či dokumentů včerejška/ i prostorového a sociál-
ního rozšiřování dosahu památkové péče /konference ICOMOS, pražského 
a krajských středisek aj./. 

Tento proces ovšem zcela logicky rozhlodává naši trojstupňovou "kvali-
tativní" kategorizaci památek: v konečném důsledku budou přece jen jed-
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ny plnohodnotné kodifikované památky - v historickém či tradičním pro-
středí /městských nebo venkovských souborů nebo sídel/, chráněném jako 
celek územním plánem a stavebními předpisy. 

Snad se tím navozuje pozvolný integrační proces konzervační aktivity 
do tvorby společenského prostředí člověka naší společnosti a snad nebude 
třeba bojovat o zachování hodnot minulosti, protože společnost pochopí, 
jaký význam tyto mají pro humanizaci /dnes deshumanizací ohroženého/ 
životního prostředí. 

Josef Mayer 

Automatizované informační systémy v památkové péči 

Moderní památková péče se čím dál tím více soustřeďuje na soubory 
kulturních památek v jejich urbanistických souvislostech a ochrana jednotli-
vostí patří v památkové péči do její historie. Snahy považovat kulturní pa-
mátky za nedílnou součást životního prostředí člověka se stává dokonce 
výrazným znakem socialistické památkové péče. Tento trend se přirozeně 
projevuje nejenom u nás, kde jeho počátky vznikaly především zásluhou 
významných členů Klubu Za starou Prahu, jmenujme za všechny aspoň 
Dr. Zdeňka Wirtha, ale i v zahraničí. 

Komplexní pojetí péče o kulturní památky a jejich ochrana v širších 
souvislostech historických sídel vyžaduje si ovšem rozsáhlejší informace, 
potřebné pro správné rozhodování, programování a plánování soustavné 
obnovy a společenského hodnocení kulturních památek. To platí zejména 
o stavebních památkách. Již dříve se na péči o kulturní památky podílela 
řada oborů a disciplin. Nyní k tomu přistupuje ještě informatorika, neboť 
se ukazuje, že bez dokonalých a všestranných informací nelze účinně se 
starat o kulturní památky. Proto Státní ústav památkové péče usilovně pra-
cuje ve spolupráci s některými krajskými středisky a s Pražským střediskem 
státní památkové péče a ochrany přírody na vybudování Automatizovaného 
informačního systému o kulturních památkách. Vychází přitom z usnesení 
vlády ČSR, zejména z usnesení vlády ČSR č. 145/77. 

Je možno konstatovat, že již dříve byly položeny základy k vybudování 
různých informačních systémů v oblasti památkové péče. Tak autor tohoto 
příspěvku přednesl na konferenci, věnované standardní inventarizaci staveb-
ních památek a uspořádané Státním ústavem pro rekonstrukce památkových 
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měst a objektů referát o využití moderní výpočetní techniky k těmto úče-
lům. Myšlenky obsažené v tomto referátu realizovalo Pražské středisko 
státní památkové péče a ochrany přírody aspoň zčásti již v roce 1972 a 
vybudovalo subregistr památkových budov v rámci Integrovaného městské-
ho informačního systému. Výsledky se příznivě projevily při zpracování 
programů soustavné obnovy kulturních památek v Praze. 

V současné době se pracovníci Pražského střediska podílejí na vybudová-
ní celostátního automatizovaného informačního systému o kulturních pa-
mátkách a ochraně přírody ve spolupráci se Státním ústavem památkové 
péče a ochrany přírody a současně pracují též na zapojení informací o sta-
vebních památkách do Městského informačního systému hl. města Prahy ve 
smyslu usnesení vlády ČSR č. 145/77. Pozornost je přitom zaměřena neje-
nom na výsledky poznávání kulturních památek a jejich evidenci a doku-
mentaci, ale zejména též na jejich územně plánovací vazby, ochranu, majet-
koprávní vztahy a jejich společenské využití. To všechno bude znamenat vý-
znamný přínos, kterým bude možno lépe programovat a plánovat soustav-
nou obnovu kulturních památek. 

Ivo Politzer 

Několik poznámek k historii pražské památkové péče 

Patří patrně k naší národní povaze, že pro obdiv a chválu přítomných 
zapomínáme na minulé. A teprve když z přítomných se stanou minulí, 
vzpomeneme si občas i na ty, kdož se stali předminulými. To platí i při 
hodnocení vývoje pražské památkové péče, o jejíchž počátcích se toho, ales-
poň kladného, ví ve veřejnosti velmi málo. 

Poslední čtvrtina minulého století se vyznačovala bouřlivým technickým 
i hospodářským růstem. Účastnila se ho i poměrně mladá česká buržoazie, je-
jíž činnosti dávala ostruhy mnohdy i touha zdůraznit české nacionální uvě-
domění. To se projevovalo i snahou vybudovat z Prahy hlavu zemí koruny 
české, schopnou důstojně konkurovat říšskému hlavnímu městu Vídni. Po-
hříchu se zapomínalo na rozdílný charakter těchto dvou měst, daný jejich 
historickým vývojem a tak česká nacionální buržoazie se snažila - vedena 
ještě i jinými vzory, např. Paříží - Prahu "modernizovat" odstraňováním 
staré zástavby, překážející prorážení širokých bulvárů a výstavbě "moder-
ních" bloků činžovních domů. 

37 



Naštěstí tyto "pokrokové" názory nebyly v tehdejším vedení král. hlav-
ního města Prahy vyznávány jednotně a bezvýhradně. A tak dne 11. dubna 
1893 byl schválen návrh člena městské rady VI. Péra, na jehož základě se ko-
nala již 10. 7. 1893 první schůze Komise pro soupis stavebních, uměleckých 
a historických památek král. hlavního města Prahy za předsednictví arch. 
Wiehla. Statut komise, jejímž prvním předsedou byl VI. Pér, byl pak schá-
len městskou radou dne 20. 2. 1894. Členy komise byli vedle tří členů sbo-
ru obecních starších zástupci Městského muzea, Spolku architektů a inže-
nýrů, Městského archivu, Umělecké besedy, Společnosti přátel starožitnos-
tí, stavebního referátu magistrátu a stavebního úřadu. Od roku 1902 k nim 
přistoupili zástupci Jednoty výtvarných umělců a SVU Mánes a od roku 
1903 zástupce Klubu Za starou Prahu, jehož prvním zástupcem byl dr. La-
dislav Čupr. Komise, jejíž činnost byla financována z dotací poskytovaných 
městskou radou, neměla ovšem výkonnou pravomoc a její činnost spočívala 
hlavně v podávání odborných posudků. Za zásady, jimiž se přitom řídila, 
možno se plně postavit i dnes. Komise se vyjadřovala o nových projektech 
"aby nebyl narušován celkový estetický vzhled města" a "aby se nové stavby 
hodily do rámce okolí a aby cizí vzory neohrozily domácího rázu". Je po-
chopitelné, že činnost komise byla provázena úspěchy, ale i neúspěchy, po-
dle politické konstelace členů městské rady, pro kterou své posudky vydáva-
la. Je však pozoruhodné, že své stanovisko se nebála uplatňovat i proti svému 
chlebodárci - městské radě. Svědčí o tom rozhodnutí vídeňského c. k. 
správního soudu z 19. 6. 1908, které stojí za zmínku. V roce 1906 totiž 
obec pražská chtěla zbourat dům "U sedmi čertů" /dosud stojící se školou 
pro nevidomé/ na Maltézském náměstí na Malé Straně a postavit tam školu. 
Přes námitky sousedů a zástupců komise bylo vydáno demoliční rozhodnutí. 
To však bylo Zemským výborem království českého zrušeno z toho důvodu, 
že by novou stavbou bylo náměstí zohyzděno. Stížnost městské rady proti 
rozhodnutí Zemského výboru byla pak správním soudem zamítnuta. Z toho-
to rozhodnutí zaslouží zmínky dvě skutečnosti: za prvé, že neuvážené roz-
hodnutí městské rady muselo být korigováno Zemským výborem, který pro-
jevil v tomto případě větší porozumění pro pražské památky, než městská 
rada a za druhé, že stanovisko Soupisné komise, na něž se rozhodnutí správ-
ního soudu výslovně odvolává, mělo svou váhu i proti záměrům městské 
správy, pokud ovšem mohlo být uplatňováno na rozhodujícím fóru. 

Soupisná komise vydávala vlastním nákladem "Zprávy", obsahující od-
borné články doprovázené obrazy i plány. Vydala jich celkem šest, v letech 
1904, 1910,1911, 1912,1913 a 1915. 

Se vznikem nového československého státu, jehož se Praha stala hlavním 
městem, změnily se i úkoly a podmínky památkové péče v Praze. Usnesením 
městského zastupitelstva ze dne 9. 7. 1919 byla zrušena Soupisná komise a 
dne 14. 11. 1919 zvolila městká rada přípravný komitét nové instituce, která 
38 





se jménem "Památkový sbor hlavního města Prahy" vstoupila v život usne-
sením městské rady dne 5. 11. 1920. Podle schváleného jednacího řádu se 
sestával Sbor ze 14 členů městského zastupitelstva, ze zástupců magistrátu 
/stavebního referátu/, městského stavebního úřadu, městského archivu a 
městského muzea a ze zástupců 14 odborných zájmových organizací, mezi 
nimi i Klubu Za starou Prahu. Po vzniku Velké Prahy v roce 1922 byl Sbor 
rozšířen o dva členy městského zastupitelstva a zástupce dvou dalších kor-
porací. Zůstala tedy zachována parita mezi zástupci městské správy a zástup-
ci odborných kdrporací, přičemž v tříčlenném předsednictvu měly zastoupe-
ní všechny tři složky: jmenovaná městskou radou, úředních členů i odbor-
ných korporací. Prvním předsedou byl dr. Rudolf Politzer, místopředsedou 
dr. František Harles, jednatelem dr. Karel Guth a referentem Sboru pak ma-
gistrátní rada Rudolf Hlubin ka. Sbor pokračoval ve vydávání "Zpráv", jež 
navazovaly i v číselné řadě na "Zprávy komise" a do roku 1931 vydal další 
tři svazky. Památkový sbor hlavního města Prahy přestal existovat v souvis-
losti s reorganizací městské správy po roce 1945 a jeho působnost přešla 
na odljor Školství, kultury a umění Ústředního národního výboru hlavního 
města Prahy a posléze - ovsem se změnami, výplývajfcími z nové úpravy 
poměru - na Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody. 

I když snad z dnešního hlediska by bylo možno činnost a výsledky 
Soupisné komise i Památkového sboru kritizovat, přehlížet jejich činnost 
bylo by hrubým nevděkem vůči jejich pracovníkům, kteří dnešní profesio-
nalitu, opírající se o vědecký pokrok, nahražovali leckdy snad amatérským, 
ale tím nadšenejSím zanícením pro zachování krás naší Prahy. 

Jaroslav Herout 

Pražské sochy a pomníky - místo odpočinku a siesty? 

Praha se může pochlubit stejně stavebními památkami a jejich jedineč-
ným seskupením, jako významnými díly sochařskými, za nimiž putují 
návštěvníci nejen z různých zemí Evropy, ale dnes i z jiných světadílů. 
Jenže skutečný zájemce nebo znalec, který si chce nejprosluleji sochy a 
sousoší prohlédnout, prostudovat a zpravidla i vyfotografovat, to nemá vždy 
snadné. Zlozvykem posledních let se totiž stalo "prakticky využívat" ně-
kterých památek k siestě, odpočinku, pobesedování, poklábosení, prostě 
jako místa, kde si lze zakouřit, posvačit, věnovat se četbě. 
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Jde především o Karlův most patřící k nejkrásnějším mostům Evropy, 
jednu z třiceti pěti národních kulturních památek České socialistické re-
publiky, prohlášených vládou a nyní i součást pražské památkové rezervace. 
Po dobu víceletých obnovovacích prací jistě nebyly všechny jeho části v bez-
vadném stavu nebo dostatečně upravené, ale ani pak by se neměly sokly soch 
a sousoší měnit v dílny a pulty prodejních výstavek kreseb a maleb různé 
výtvarné úrovně a zejména ne v místa vysedávání a poléhávání mládeže. 
Ačkoli jde o památku tak významnou, někdo se tu sejde k posezení třeba 
s kytarou nebo tranzistorovým rádiem, jiný, opřený zády o podstavec někte-
ré sochy, se s knížkou natáhne na kamenné zábradlí . . . K vrcholům nevkusu 
patřila scéna jednoho nedělního odpoledne. Dva vlasatí mládenci se bez-
ostyšně usadili s cigaretami na mramorovém, erbem ozdobeném soklu pn 
patě sousoší Kalvarie a aby si neumazali brašnu s třásněmi, zavěsili si ji na 
vztaženou ruku sochy sv. Jana. 

Snad je to projev doby a ať jej o taxujeme jakkoli, těm, kteří tu vysedáva-
jí, to zřejmě nepřipadá nijak divné. Chyba je asi v základě výchovy. Podobné 
počínání vyplývá z nevážnosti k hodnotám, z nechuti jakkoli se omezovat a 
cokoli respektovat. A jako špatný příklad je nadto nakažlivé. . . Dokud se 
nezačne hledat cesta k nápravě, budou se muset domácí nebo zahraniční cti-
telé památek a fotoamatéři spokojit buď snímkem s nežádoucí figurální sta-
fáží, nebo odejít s nepořízenou a nalistovat si v nějaké starší publikaci, jak 
to nebo ono sochařské dílo vypadá v podobě, v jaké bylo stvořeno a podle 
představ umělce i objednatele určeno k potěšení všem, kdo se těmito místy 
budou dnes i v budoucnu ubírat. . . 

Poznámka redakce: 
Na opravu kulturních památek vynakládá nás stát obrovské částky. Bo-

hužel, této péči neodpovídají opatření, určená na jejich ochranu. Stále do-
chází k vandalskému ničení i ke krádežím ze strany některých "sběratelů" 
či ziskuchtivých živlů, kteří zde mají snadnou příležitost k obohacení na 
úkor společnosti. V nočních hodinách díky slabé intenzitě osvětlení a malé 
frekvenci chodců se zde příležitost přímo nabízí ! 
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Otakar Frankenberger 

Málo známé pražské vojenské památky 

Pojem 'Vojenské památky" jako památkářský technický termín je po-
měrně nový. Teprve když před něco více dež deseti lety Vojenský historický 
ústav zahrnul do své pracovní náplně i soupis památek vojenského rázu na 
území ČSSR, ukázalo se nutným přesně určit, co to vlastně Vojenská památ-
ka je. Byla pak přijata definice, podle níž vojenskou památkou v nejsirším 
slova smyslu jsou místa, zařízení, objekty, předměty či jiné připomínky 
vztahující se k vojenské minulosti či historickým válečným událostem. 

Je tudíž patrno, že jde o pojem, jehož rozsah je značně široký. I když 
z něho vyloučíme památky movité, které nemají být předmětem tohoto 
článku, zůstává ještě velký počet památek nemovitých vyhovujících výše 
uvedené definici. Myslím, že i mnohý dobrý znalec Prahy bude překvapen, 
až se o nich doví. Ovšem i pouhé vyjmenování pražských vojenských pamá-
tek by zabralo tolik místa, že by tím rozsah mého článku neúnosně vzrostl. 
Ostatně není účelem Sborníku zastupovat soupis památek. Nebudeme se 
proto zdržovat těmi vojenskými památkami, které jsou všeobecně známy. 

To platí především o zachovaných zbytcích pražského opevnění, ať již 
jde o Vyšehradskou citadelu, bastiony na Strahově či tzv. Hladovou zeď. 
O této by snad jedině stál za zmínku její konec, který lze spatřit ve dvoře 
domu čp. 531 ve Vítězné třídě č. 13. Stejně známá jsou i pražská bojiště: 
Vítkov, Vyšehrad, Bílá hora a Štěrboholy. Většina z nich je již dnes zastavě-
na tak, že jejich návštěva neumožní nám učinit si obraz o průběhu boje. Za 
zmínku však stojí ulice Na bojišti, pojmenovaná podle bitvy, v níž v roce 
1179 prohrál boj o český trůn kníže Soběslav. 

Kromě opevnění a bran byly vysloveně vojenskými objekty především 
kasárna. Většina starých pražských kasáren byla postavena původně k jiným 
účelům. Mnoho jich bylo zřízeno z bývalých klášterů, což platí např. o tzv. 
Svatojiřských kasárnách zřízených z bývalého kláštera u sv. Jiří na Hradě 
v roce 1791. V létech 1918 až 1939 byla v nich ubytována hradní stráž. 
Domky v sousední Zlaté uličce možno považovat za nejstarší pražská kasárna 
vůbec, neboť v nich ve středověku bydlili hradní střelci. 

Prvou kasárenskou budovou v Praze postavenou již přímo k tomuto účelu 
byla kasárna Újezdská, na která si starší Pražané jistě pamatují. Postavil je 
v roce 1712 Antonio Lurago a v roce 1834 se tam narodil Jan Neruda. Zbo-
řena byla roku 1928. Z ostatních vojenských budov patřících mezi zajíma-
vé pražské památky nutno jmenovat především Tyršův dům. Postavil si ho 
jako svůj palác Michna z Vacínova, Valdštejnův dodavatel a v roce 1767 kou-
pil budovu erár, který ji proměnil ve zbrojnici. Od 1779 až do 1918 byla 
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budova užívána k ubytování vojska, ale nazývána stále "Zeughaus". 
Pozoruhodnou vojenskou památkou je Invalidovna v Karlině, postavená 

Kiliánem Dienzenhoferem v letech 1 7 3 1 a ž l 7 3 7 z nadace hraběte Strozziho. 
Je to pouze devítina původního projektu a v době, kdy vojáci byli odváděni 
na celý život, sloužila k ubytování a zaopatření přestárlých a invalidních 
vojáků. V parku před budovou je pomník hraběte Strozziho. 

A tím jsme se dostali k pomníkům. Nedaleko zmíněného pomníku za-
kladatele Invalidovny na kraji parku můžeme vidět pomník postavený na 
památku vojáků 3. pionýrského praporu, kteří zahynuli pn povodni roku 
1890. V parku před Městským muzeem stával pomník lva, jímž byli uctěni 
čeští vojáci padlí v létech 1848 a 1849 v Itálii. Původně byl na tzv. Nové 
bráně na konci dnešní Bolzanovy ulice a v roce 1955 byl přemístěn do ohy-
bu Chotkovy silnice. 

Jdeme-li přes Karlův most na Staré Město, můžeme spatřit na Staroměst-
ské mostecké věži směrem k mostu velkou desku. Je na ní latinský nápis, ve-
lebící statečnost Pražanů při obraně Prahy proti Švédům v roce 1648. K téže 
události se vztahuje i pomník ozbrojeného pražského studenta na nádvoří 
Klementina. Je z roku 1848, ale odhalen byl až 1863. Rakouské úřady zřej-
mě v roce 1848 neviděly rády ozbrojené studenty. Autorem této sochy je 
Emanuel Max, který byl též spolutvůrce pomníku Radeckého. Umístěn 
byl na Malostranském náměstí a byl považován za nejkrásnější pražský po-
mník. Nyní je v lapidariu města Prahy. 

Jistě jen málo Pražanů ví o pomníku postaveném za první světové války 
padlým lékařům, sanitním vojákům a polním kurátům. Lze ho spatřit na 
nádvoří bývalé vojenské, dnes fakultní nemocnice na Karlově náměstí, hned 
proti vchodu z náměstí. Tam ovšem běžně jen málokdo přijde, ale mnozí asi 
neznají ani desku s bronzovou bustou generála Suvorova, ačkoliv kolem ní 
často chodí, když míjí dům na Národní třídě č. 37, kde je deska umístěna. 
Známější jsou větší pomníky postavené po válce, především ovšem zdaleka 
viditelná socha Žižkova na Vítkově, ale i pomník Jana Želivského před No-
voměstskou radnicí. 

Zvláštní kategorií vojenských památek jsou vojenské hřbitovy a hroby. 
Starý vojenský hřbitov býval na Hradčanech v příkopu před kurtinou mezi 
bastiony XI a XII. Založen byl v roce 1786, zrušen 1906, ale mnoho náhrob-
ků tam zůstalo a teprve úpravy prováděné zde po druhé válce dosti nešetrně 
jeho pozůstatky odstranily. Kromě několika náhrobků přímo u hradební zdi 
zbyl po něm již jen název ulice ''Nad vojenským hřbitovem". Jiný vojenský 
hřbitov byl na území dnešního Karlina v místech, kde je dnes budova TES-
LY. Na nádvoří je dodnes kaplička pocházející z tohoto kostela. Byl zrušen 
na přelomu století a většina tam uložených pozůstatků byla přenesena na 
nový vojenský hřbitov na Olšanech. Leží u vchodu do Olšanských hřbitovů 
z ulice Jana Želivského. Lze tam spatřit některé zajímavé hroby jako např. 
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desátníka 28. pěšího pluku, který sloužil 69 let, náhrobek pražského vojen-
ského velitele a přítele Slovanů Filipoviče z Filipsberka a společný hrob 
granátníků padlých v Praze v roce 1848. 

Hroby vojáků nejsou ovšem jen na vojenských hřbitovech. V kostele 
sv. Josefa na náměstí Republiky je krásný náhrobek maršála Browneho, kte-
rý zemřel roku 1757 v Praze na následky zranění utrpěných v bitvě u Štěrbo-
hol. V tomtéž kostele nalezneme na podlaze náhrobní kámen Václava Radec-
kého z Radče. Není to ovšem hrob slavného rakouského vojevůdce nýbrž 
jeho otce. V jedné postranní kapli Strahovského kostela je pohřben generál 
Pappenheim, který padl v bitvě u Lútzenu. Scéna z bitvy je vymalována na 
stropě kaple. 

Hroby vojáků nalezneme přirozeně i v jiných pražských kostelech. 
U Panny Marie Vítězné na Malé Straně je pohřben generál Maradas, u sv. Ví-
ta lze spatřit hroby Viléma Haranta a Leopolda Šlika. Nemá smysl je všechny 
vypočítávat, ale nemůžeme přejít mlčením málo známý hrob prostého vojá-
ka Josefa Hory na hřbitůvku v Holešovicích. Tento statečný voják 18. prapo-
ru myslivců se vyznamenal v roce 1866 v boji u Podola. V následující bitvě 
u Jičína byl těžce raněn, jeho otec se postaral o převezení raněného do Pra-
hy, kde však Josef Hora zemřel. Na jeho hrobě, umístěném hned na levo 
u vchodu do hřbitova je zajímavá polychromovaná socha vojáka v uniformě 
rakouských myslivců. 

Velký komplex vojenských hřbitovů je na Olšanech v prostoru mezi ži-
dovským hřbitovem a nákladovým nádražím kolem ruského kostela. Jsou 
tam uloženy pozůstatky italských legionářů, kteří byli zajati a popraveni, 
symbolické hroby vojáků 1. odboje a též tzv. hrob v dáli, totiž symbolické 
náhrobky vojáků padlých na různých bojištích první světové války a tam 
též pohřbených. V téže části Olšanského hřbitova je i ruský hřbitov s velko-
lepým pomníkem. Jsou tam pohřbeni ruští vojáci, kteří zemřeli v Praze za 
napoleonských válek, většina z nich na zranění utrpěná v bitvě u Chlumu. 
V jeho sousedství je oddělení hrobů sovětských vojáků z druhé války. Vedle 
něho je hřbitov vojáků britských. 

Druhou světovou válku připomíná ovšem velký počet pomníčků rozese-
tých po celé Praze. Nemůžeme je zde všechny vypočítávat a zmíníme se 
proto pouze o jednom poměrně málo známém. Je to deska umístěná na ská-
le proti domu čp. 147 na Klárově č. 3 na památku sovětské posádky tanku, 
který prvý dorazil 9. května 1945 do Prahy. Jeho velitel Ivan Gončarenko 
zemřel po těžkém zranění v uvedeném domě. V těchže místech ústí do 
Chotkovy silnice ulice "U Brusských kasáren", jejíž jméno je jedinou památ-
kou na kasárna 28. pěšího pluku, která zde dříve stála. 

A nakonec ještě několik kuriozit. Vojenskou památkou je zcela nepo-
chybně Střelecký ostrov věnovaný již Karlem IV. pražským střelcům. Střel-
ci měnili v průběhu staletí svůj název, ale Střelecký ostrov zůstával jejich 
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majetkem až do roku 1939, kdy zanikla pražská národní garda č. 1, jejíž 
tradice se táhla až k střelcům Karla IV. Budova na ©strově byla postavena 
v roce 1812 jako "Dům střelců". Památkou čistě válečnou jsou dělové koule 
zaryté do zdí některých pražských budov, např. kapucínského kláštera na 
Loretánském náměstí a rotundy sv. Martina na Vyšehradě. Pocházejí z oblé-
hání Prahy pruským vojskem v roce 1757. 

Pruské války vedené za vlády Marie Terezie zanechaly nám ještě jednu 
zajímavou památku. Je to památka nehmotná, byť i o její hmotnosti se mů-
žeme nejen přesvědčit, nýbrž i velmi rádi přesvědčujeme, pokud se nám po-
daří ji sehnat. Když se v roce 1744 Francouzi jako spojenci pruského krále 
zmocnili Prahy, padlo jim též do rukou značné množství černé mouky. Ná-
sledující obležení Prahy armádou Marie Terezie vyvolalo velký nedostatek 
potravin a francouzská intendance přirozeně použila i této ukořistěné, ale 
ve Francii neužívané černé mouky k pečení housek. Francoužští vojáci 
tomuto pro ně nezvyklému černému pečivu říkali německý chléb - pain 
d allemand. Název přežil francouzskou okupaci a dnes za více než dvě stě 
let dosud říkáme žemlím z chlebového těsta dalamánky. 

Zdeněk Fuka 

Záchrana románského kostela v Červené nad Vltavou 

Řeka Vltava tvořila od dávných dob přirozenou vodní cestu sloužící do-
pravě zboží do Prahy, hlavního města českého státu. Cesta to byla dlouhá, 
namáhavá a na její trase byly zřejmě v příhodných místech zřízeny stanice 
říční plavby, kde kromě jakýchsi přístavních zařízení a překladišť byly i pro-
story pro odpočinek a ubytování plavců. 

Takovým místem, jak zjistil před napuštěním Orlické přehrady rozsáhlý 
archeologický průzkum ČSAV pod vedením dr. Antonína Hejny, CSc, byla 
Červená n. Vit., kde byl doložen první případ stanice říční plavby z období 
středověku v Čechách. Funkce stanice trvala od konce 12. století až do kon-
ce 14. nebo počátku 15. století, kdy byla zničena požárem. V těsném sou-
sedství stanice stál proslulý románský kostel sv. Bartoloměje z doby před ro-
kem 1190, který byl určen pro svou mimořádnou památkovou hodnotu 
k přestěhování na jiné místo nad přehradní zdiží. Již před průzkumem bylo 
odborníkům známo, že tato stavba dokazuje vyspělost kultury v tomto kra-
ji při vstupu do soutěsky červených proudů a že slohové souvislosti ukazují 
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na spojení se stavbou kláštera Milevského, jehož bazilika navazuje na stavbu 
kostela sv. Jakuba v Řezně. V dějinách románského umění zaujímá kostel 
v Červené významné místo a ukazuje na úzké souvislosti mezi kulturou již-
ních Čech a uměním horního Podunají. Z této oblasti pochází zvláštní 
kopulovitý tvar klenby i hranolové žebro, stejně tak jako nečleněný portál a 
vítězný oblouk. Z hlediska umělecko-historického, sídelního a krajinářské-
ho byl kostel památkou s historicky podmíněným vztahem k řece Vltavě, 
kde tvořil jakési duchovní zázemí plavců nabírajících síly před další namá-
havou plavbou a jakousi enklávu mocného Milevského kláštera, který se sna-
žil obchod po Vltavě podchytit. 

Rozhodnutí o záchraně kostela vedlo ke zpracování řady alternativních 
řešení způsobů přemístění nad maximální hladinu ve zdrži, ať už přesunem 
vcelku, či rozdělením na menší bloky a transportem na nové místo a podob-
ně. Tyto z hlediska památkového nejvhodnější varianty bylo nutno opustit 
pro nepřiměřené obtíže technického rázu v těžce přístupném terénu. 

Po zvážení všech hledisek bylo realizováno přemístění objektu i s bezpro-
středním okolím v jeho tvarové a objemové původnosti s použitím původ-
ních výtvarných i konstrukčních prvků. V tom byla obsažena především pů-
dorysná a prostorová dispozice s původní orientací, tvarové zachování kle-
neb a stropu, vítězný oblouk, ostění oken a dveří včetně kružby rozetového 
okna v presbyteriu, kamenné sanktuarium, kamenná dlažba včetně náhrob-
ních desek, památkově významné plochy původních omítek, odkryté ná-
stěnné malby, malované sluneční hodiny z r. 1824, střecha s konstrukcí kro-
vu a sanktusovou věžičku, kamenná oltářní mensa a kamenné kropenky 
z 18. století. 

Objekt byl podrobně zaměřen a zfotodokumentován včetně nově obje-
vených prvků, jako byla románská okénka, zadní vchod na panskou tribunu 
a podobně. Pro nové umístění bylo vybráno místo s podobnou morfologií 
terénu o 30 m výše a zhruba 110 m vzdálené od původního místa. Bylo roz-
hodnuto, že se stavba sestaví z původního rozebraného kamene lomového 
i tesaných prvků, vcelku se přenesou pouze tři ucelené bloky zdiva s nejlépe 
zachovanou románskou omítkou a podřezávanými spárami, dále sanktua-
rium a trojlístkové okno v sakristii. 

Před rozebráním kostela byly skupinou restaurátorů ČSFU pod vedením 
akad. malíře Jiřího Blažeje sejmuty fragmenty nástěnných gotických a rene-
sančních maleb objevené pod omítkou v ploše asi 35 m^ a po konzervaci 
uloženy. Křížová klenba presbytáře s hranolovými žebry byla tvarově zachy-
cena do sádrové matrice na dřevěné skruži stavebnicového systému s přes-
ným označením dílců pro budoucí rekonstrukci. Do podobných matric by-
ly zachyceny i další cenné románské prvky stavby. Vybrané části typické-
ho románského zdiva byly v ploše kolem 2 m^ ohraničeny železobetonový-
mi rámy s oky pro transport. Ostatní prvky z kamenicky opracovaného ka-
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mene byly očíslovány shodně s díly matric a dřevěných ramenátů s ohledem 
na přesné budoucí znovuosazení. Podobně byla očíslována i kamenná dlaž-
ba, stropní trámy a části krovu. 

Rozebírání bylo prováděno velmi pečlivě a systematicky, lomové zdivo 
z hrubě řádkového kamene bylo po očištění deponováno na skládce. Pouze 
základy byly ponechány na místě, archeologicky prozkoumány, ochráněny 
maltovým krytem a zatopeny. Věž stojící vedla kostela byla rovněž celá ro-
zebrána a všechny dřevěné části konzervovány. 

Na novém místě byly vybetonovány základy a na ně podle přesných plá-
nů vyzděn nepravidelný půdorys kostela. Při zdění byla dodržována román-
ská technika a přibližné složení malty, na stejná místa byly autojeřábem osa-
zeny původní bloky zdiva a do matric vyzděny všechny kamenné díly stavby 
včetně klenby presbytáře a vítězného oblouku. Křížová klenba byla po sesta-
vení ztužena rubovou skořepinou z železobetonu. Střecha i strop byly rekon-
struovány z původních materiálů. Místo kůru bylo v zadní části lodi zřízeno 
pódium a na něm umístěny opravené varhany ze 17. století. 

Vnitřek kostela byl nově omítnut a fragmenty snesených maleb byly re-
staurátory znovuosazeny na stejná místa. Po odstranění vnitřního lešení byla 
podle číselného schématu položena kamenná dlažba. Na fasádě byly obno-
veny sluneční hodiny. 

Barokní věž, stojící na vyvýšeném místě opodál a tvořící neodmyslitel-
nou dominantu v areálu kostela a okolí, byla obnovena v původní podobě 
s úmyslem využívat ji v budoucnu jako vyhlídkovou. Rekonstruována byla 
i zvonová stolice, zvon sám byl však převezen do jiného kostela v jihočeském 
kraji. Starý zrušený hřbitov kolem kostela a věže vytvářel na původním mís-
tě prostor ohraničený ohradní zdí se dvěma železnými mřížovými vrátky. 
Tato malebná dispozice byla se všemi detaily obnovena i na novém místě. 
Rozsáhlými terénními úpravami byla původnímu stavu přizpůsobena i konfi-
gurace terénu a vnější kamenné schodiště. Okolí bylo rekultivováno, zatráv-
něno a osazeno vhodným porostem. 

Celá akce byla v krátké době úspěšně realizována národním podnikem 
Vodní stavby, a to stavební četou vedenou mistrem Cuřínem, která prokáza-
la, že i v moderní době technického rozvoje žije starý řemeslný fortel a láska 
k rukodílné práci i u lidí, kteří původně přišli do tohoto kraje stavět velkou 
přehradu. 

Přemístěním románského kostela v Červené nad Vltavou byla získána 
třetí působivá historická dominanta nad orlickým jezerem po Orlíku a Zví-
kovu a současně byl pro budoucí pokolení zachráněn významný doklad 
stavitelské vyspělosti našich předků v tomto odlehlém kraji. Dnes stojí ten-
to němý svědek života a práce téměř osmi století znovu v blízkosti hladiny, 
nyní už navždy ztichlé, své milované Vltavy. 
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Petr Heřman 

Obnova Novoměstské radnice 

Mezi nejvýznamnější pražské národní kulturní památky patří Novoměst-
ská radnice. Hodnotíme na ní nejen její cenu uměleckou, ale především his-
torickou. Bylo to právě zde, kdy 30. července roku 1419 došlo k první praž-
ské defenestraci, kterou provedl rozbouřený lid pod vedením Jana Želivské-
ho. Tato událost pak dala signál k boji proti přežitkům současné společ-
nosti - k husitské revoluci. 

Vznik této historické budovy souvisí se založením Nového Města za vlá-
dy Karla IV. /1348/. Radnice však má své stavební počátky až v letech 
1377-98. Její vývoj je značně složitý a je tu dodnes řada neobjasněných 
míst. Tak například se nám zřejmě nedochoval sál, ani snad křídlo, kde do-
šlo k oné historické události, která měla tak velký význam pro naše dějiny. 
Ani nevíme přesné datum, kdy byla tato stavba dokončena. Bylo to zřejmě 
na počátku 16. století, ale pravděpodobně už za vlády Habsburků /Ferdi-
nand I - od 1527/, ale ještě před povstáním z roku 1547. V té době totiž 
byla ještě zejména města v popředí proticentralistického odporu a jejich prá-
va a výsady ještě nebyly okleštěný. Právě toto poslední období výstavby mě-
lo značný význam. Tehdy totiž bylo dotvořeno jižní křídlo radnice, která 
dostala novou fasádu se štíty a v prvním patře tu byl vytvořen honosný sně-
movní sál, který dokládal demokratické pojetí správy, na níž se podílel širo-
ký kolektiv měšťanů. Toto architektonické dílo bylo poplatné ještě vlivům 
místním, které byly sice určitou odezvou vlašských vzorů, ale současně tu 
ještě dosti silně zaznívalo cítění gotické. Protagonistou tohoto výtvarného 
nazírání byl jistě Benedikt Ried, který byl autorem tak významných staveb, 
jako byl např. Vladislavský sál či klenba chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. 
Jeho vliv na Novoměstské radnici je zcela prokazatelný i když není známo, 
zda osobně vedl i zde stavební práce. Výtvarná orientace této architektury 
jakoby dokazovala věrnost ideálům doby jagellonské a současně i odpor pro-
ti novým importovaným tendencím, kterým dal dosti cize vyznít po svém 
nástupu Ferdinand I /Belvedere po 1538/. 

Novoměstská radnice však později ještě prošla dalšími proměnami, kte-
ré pro ni byly dosti osudné. Po zřízení pražského magistrátu byla městská 
správa definitivně přenesena do Staroměstské radnice. Novoměstská radnice 
pak byla využívána jako soudní budova a vězení. Na počátku 19. století 
/po r. 1806/ bylo její průčelí zcela bezohledně překryto novou klasicistní 
fasádou a v někdejším sněmovním sále byla zřízena dvě podlaží. O sto let 
později, kolem roku 1903, se začalo znovu uvažovat o přestavbě. Tehdy 
přišli ke slovu milovníci památek pod vedením prof. Antonína Cechnera, 
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který ve svém časopise - Architektonickém obzoru - uveřejnil článek, kte-
rý propagoval provedení restituce průčelí z počátku 16. století /1 /. O rok 
později v témže časopise uveřejnil Antonín Wiehl další článek, který se již 
opíral nejen o známou Dietzlerovu kresbu z roku 1743, ale i o hmotné ná-
lezy zjištěné při provádění průzkumu průčelí. /2/ 

K realizaci nákresů, které tito architekti vytvořili, však ještě nevedla 
otevřená cesta, protože se proti tomu postavilo c. k. místodržitelství, které 
pro takovéto historické "experimenty" nemělo žádné pochopení, zejména 
proto, že by tak přišla soudní budova o řadu kanceláří, které by musely být 
obětovány v souvislosti s rekonstrukcí sněmovního sálu. Z jeho výnosu ze 
25. 2. 1904 cituji: "Požadavku zástupců rady a magistrátu královského 
hlavního města Prahy, aby část budovy trestního soudu pň věži a průčelí 
obnovena byla podle podoby bývalé radnice Novoměstské, jak se udržela až 
do XVIII. století, nelze místodržitelství po slyšení c. k. ústřední komise pro 
památky umělecké a historické ve Vídni vyhověti z důvodů zásadních, po-
něvadž se tu nejedná o zachování stávající památky umělecké a historické, 
nýbrž jeví se v žádosti této snaha, aby stav již dávno neexistující a to v pří-
padě příznivém jen na základě starých, co do spolehlivosti nesnadno pře-
zkoumatelných zobrazení znovu získán byl; poněvadž dále proti tomuto 
úmyslu i úvahy ryze umělecké povahy se obracejí, jelikož by restaurace, 
podrží-li rozsah stavu původního, vztahovala se pouze na menší část nyněj-
šího rozsahu budovy trestního soudu a nebyla by s novou částí téže v sou-
ladu harmonickém a mimo to by z bývalého povšechného vzezření náměstí 
následkem pronikavých změn, které okolí objektu právě v posledních dvou 
desítiletích doznalo, beztoho zcela ničeho nebylo znovu získáno". Myslím, 
že k tomuto sdělení není co dodat a každý si udělá sám nejlepší úsudek 
o bystrém rozumu slavného c. k. místodržitelství. 

Je potěšitelné, že po usilovném boji se podařilo tento nesmyslný verdikt 
odvolat. Byl přijat návrh arch. Kamila Hilberta, který se plně opíral o dří-
vější řešení Cechnerovo i Wiehlovo. Ale úřední šiml ještě ani zdaleka pora-
žen nebyl. Během stavby totiž neznámý autor zcela svévolně změnil původní 
návrh, snížil původní výšku hlavní římsy asi o 180 cm, úměrně tomu redu-
koval i rozměry oken sálu 1. patra a to vše jen proto, aby sem doslova nacpal 
dvě podlaží. Štíty, které byly obnoveny v původních rozměrech, nasazeny 
na tomto bastardu působí pak disproporčně vysoké a navozují zcela nepod-
ložené asociace ve vztahu ke gotickému slohu, ačkoli, jak se můžeme pře-
svědčit na Dietzlerově kresbě, tak nikdy nepůsobily. 

Při provádění těchto prací byl z větší části zlikvidován původní trámový 
strop sálu, který se až do té doby zachoval. Je však štěstí, že dnes máme 
k dispozici zaměření této konstrukce, které bylo pořízeno při provádění 
stavby /3/. 

Nové perspektivy obnovy této památky se otevřely v současné době 
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v souvislosti s tím, že ONV 2 se rozhodl ji využít pro své reprezentační 
potřeby. První studie pro tento účel byla zpracována Státním ústavem pro 
rekonstrukci památkových měst a objektů pod vedením Ing. arch. Františka 
Kašičky v roce 1969. Na jejím základě pak bylo pokračováno dále a nyní je 
dokumentace před dokončením. Tímto úkolem je v současné době pově-
řen atelier Ing. arch. Františka Soukupa v témže projektovém ústavu. 

Jaké jsou současné záměry ? Na to nám dá odpověď teprve prováděcí 
projekt. Jisté je to, že již dříve byla vyslovena velice pozitivní tendence 
směřující k rehabilitaci všech hodnot Novoměstské radnice, zejména pak 
jejího sněmovního sálu, ale i snaha po dotvoření štítů na severní straně a 
po vytvoření logických vazeb mezi jednotlivými prostory a funkcemi. Stav-
ba má být zahájena již v příští pětiletce a do roku 1985 má být dokončena 
nákladem kolem 50 mil. Kčs. 

Poznámky: 
/ l /Antonín Cechner: Dostavba justičního paláce a památky po radnici 

Nového Města Pražského, Architektonický obzor, roč. II, č. 5, str. 17-18, 
1903. 

/2/ Antonín Wiehl: Objevené průčelí Novoměstské radnice v Praze, Architek-
tonický obzor, roč. III, č. 7, str. 25-26 a č. 8, str. 29-34, 1904. 

/3/František Kašička: Novoměstská radnice v Praze a příprava její rehabili-
tace, Památková péče 2, str. 73-81,1972. 

Josef Hyzler 

Poznámky k některým otázkám rekonstrukce 
národní kulturní památky Novoměstské radnice 

V roce 1977-78 byl zpracován projekční skupinou Státního ústavu pro 
rekonstrukce památkových měst a objektů ve středisku 031 úvodní projekt 
na rekonstrukci národní kulturní památky Novoměstské radnice. Tento zá-
važný úkol byl v části své předprojektové přípravy /projektový úkol, stu-
die aj./ dlouhodobě připravován. Ale již v tomto období příprav muselo být 
z havarijních důvodů přikročeno v předstihu k rekonstrukci a stavebnímu 
zajištění věže. Tyto práce jsou prováděny dle dvou projektů, zpracovaných 
v letech 1976/77. Projekty řeší zpevnění zdiva injektáží a výměnou zvětra-
lých a potrhaných kvádrů a kvádříků. Celkovou stabilitu posílí navržené 
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torkrety kleneb a vložené skryté ocelové stropy. Zvláště náročným úkolem 
je výměna hrázděné konstrukce zdiva ustupujícího patra bývalého bytu věž-
ného, jejíž dřevěné části jsou vlivem dlouhodobého zatékání zvětralé a na-
padené dřevokazovou houbou. Toto patro, stejně jako mistrovské dílo kro-
vu věže, vzniklo v podstatě při obnově radnice po požáru v polovině 16. sto-
letí. Krov věže je méně narušen a po dílčí výměně vadného dřeva a konzer-
vaci může sloužit i nadále. Rovněž starší části tesařské konstrukce zvonico-
vého patra jsou vzhledem ke své někdejší kvalitě provedení v dobrém stavu 
a po konzervaci a potřebných úpravách mohou být vhodným objektem turis-
tické prohlídkové trasy, jejímž cílem bude prohlídkový okruh ochozu věže 
s muzeálně obnoveným bytem věžného. Mimo tyto prostory jsou navrženy 
k obnově pro prohlídkový okruh dvě zaniklé síně ve 2. a 3. patře věže. Stě-
žejním prostorem věže bude ovšem po obnově krásný interiér barokní radní 
kaple v 1. patře, která nahradila zaniklou a dosud neznámou kapli z doby go-
tiky. Renesančně zaklenutá přízemní síň bude po obnově sloužit jako vstup-
ní prostor turistického okruhu. 

Uvedené zajišťovací práce na věži souběžně sledují i architektonickou 
rehabilitaci původního stavu, který byl nepříznivě narušen v 19. století. 
Věžní hodiny se vrátí na původní umístění ve 4. podlaží věže a pod ocho-
zem se obnoví zaniklá hrotitá zvonicová okna. 

Zpracovaný a příslušnými složkami schválený úvodní projekt Novoměst-
ské radnice tvoří rozsáhlý grafický i písemný materiál, který není možno 
ve vymezeném rozsahu této zprávy postihnout a lze podat pouze základní 
charakteristiku. 

Úvodní projekt zpracovala skupina projektantů vedená Ing. arch. Josefem 
Hyzlerem za metodické spolupráce dr. Dobroslava Líbala a Ing. arch. Václa-
va Bašty. Ve skupině dále spolupracovali ak. arch. František Bureš, konstruk-
tér Václav Nedvěd, Ing. arch. Jan Němec, Ing. Atanasie Popadopulu, Ing. 
arch. Michal Gavlas, specialisté odborných profesí a další spolupracovníci. 

Rekonstrukce národní kulturní památky Novoměstské radnice bude po 
skončených úpravách rozsáhlých objektů Pražského hradu a bývalého Anež-
ského kláštera na Františku jedním z předních úkolů obnovy stavebních 
objektů historického centra Prahy. Zařazení Novoměstské radnice mezi ná-
rodní kulturní památky tuto nutnost jen podtrhuje. Realizovaná rekon-
strukce odstraní minulé nevhodné stavební úpravy, obnoví a zhodnotí pa-
mátkovou a architektonicky výtvarnou hodnotu budovy a současně poskyt-
ne Praze následné nové kulturně společenské funkce: 

- zasedací a recepční síně ONV Prahy 2 
- prostory okruhu svatební síně 
- turistický prohlídkový a vyhlídkový okruh 
- čítárnu knihovny hlavního města Prahy 
- výstavní prostory Galerie hlavního města Prahy 
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- klubovny ONV Prahy 2 
- letní kulturní produkce v nádvoří 
- dva služební byty 
- úpravu okolí a předprostoru. 
Projektové řešení úvodního projektu vycházelo z požadovaného progra-

mu budoucí náplně objektu, dále ze současných poznatků stavebně histo-
rického průzkumu a plného respektu rekonstruovaného průčelí arch. Wieh-
lem a Hilbertem na počátku našeho století. 

Projektanty vyžádané sondy objevily rozsáhlé torzo kamenné fasády do 
Vodičkovy ulice, dále torzo oken v jižní fasádě nádvoří, ale nepotvrdily 
tradovanou domněnku o dochování původního dřevěného stropu velkého 
radního sálu ze 16. století. Po sejmutí podbití se zde objevil strop sestave-
ný z prostřídaných hrubě opracovaných tesařských trámů a starších profi-
lovaných trámů. Avšak zazdívky trámových hlav jsou provedeny hrubě 
nezaomítnuty a nezvratně svědčí, že tento strop byl sestaven pouze jako 
nosný při přestavbách počátkem 19. století a počítalo se již s jeho pod-
bitím. Původní zdivo sálu sahá až k těmto trámům a svědčí tedy o minimál-
ní původní výšce sálu cca 7 metrů. Skutečná výška sálu nebyla dosud žád-
nými konkrétními nálezy doložena. 

Projektové řešení řeší koncepci hlavní palácové budovy v několika alter-
nativách, ovšem za optimální při projednáváních bylo považováno řešení na-
vazující na výškový rozvrh realizovaného průčelí arch. Wiehlem, které i přes 
vynucenou výškovou korekturu podalo vyváženou a tvarově kultivovanou 
architekturu. Nezbytné nasazení oken 2. patra na hlavní římsu se v projektu 
navrhuje ke korekci v souladu s ideovou předlohou J. J. Dietzlera z poloviny 
18. století. 

Projekt rozvíjí v minulosti realizovanou rekonstrukci štítové architektu-
ry na jižní a západní straně hlavního paláce, též na severní straně do nádvo-
ří a v části východního štítu při věži. Existence těchto štítů je dokumento-
vána ve všech pohledech na tuto část města od 16. století až po jejich zánik 
počátkem 19. století. 

Skupina zpracovatelů, projektantů i interesovaná veřejnost pokládá ten-
to počin přes odpor některých pracovníků památkové péče i pro naši dobu 
za oprávněný. 

K charakteristice zásadního pojetí architektonicko-památkového řešení 
úvodního projektu rekonstrukce národní kulturní památky Novoměstské 
radnice nutno konstatovat, že uvedený úkol není svojí povahou jednoznačný 
a nelze jej komplexně koncipovat v ideovém pojetí některé uznávané památ-
kové metody soudobé praxe rekonstrukcí historických budov. 

Důvodem je dnešní stavební resultát několika stavebně vývojových 
vrstev, jejich kvalitativního vztahu k stavebně uměleckým normám, stu-
peň jejich dochovalosti a hodnoty ekonomické. 
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Žádná z minulých stavebně vývojových etap svojí dochovanou podsta-
tou, respektive umělecko-stavebními poznatky, které o ní máme k dispo-
zici, není tak komplexní, aby se mohla stát dominující ideou rekonstrukce, 
které je možno ostatní stavební fáze podřídit, případně je i eliminovat. 

Dále historicko-ideové hodnoty u Novoměstské radnice převažují nad 
kvalitami stavebně uměleckými a ony převážně ovlivnily zařazení areálu do 
vybrané kategorie národních kulturních památek. 

Tento ideový akcent se váže k první etapě gotické výstavby z druhé polo-
viny 14. století, která sice dala areálu radnice dnešní koncepční rozvrh, ale 
z vlastního tvůrčího stavebně uměleckého detailu zůstalo velmi málo zacho-
váno. Dokonce současný stav poznatků stavebně historického průzkumu ne-
stačí ani ke globální ideově prostorové rekonstrukci této nejstarší fáze. 
A právě tato první fáze gotiky by měla být rekonstrukcí optimálně ctěna 
a prostorově revokována. 

Další významná etapa renesanční přestavby radnice ze 16. století plně 
vyrůstá ze stávající gotické koncepce, ale byla silně rozrušena klasicistní ná-
stavbou a přestavbou a ostatními stavebními zásahy 19. století. 

Mezi oběma předem uvedenými stavebními etapami je velmi hodnotné 
intermezzo barokního slohu, týkající se převážně stavebních úprav věže. 

Racionalistická úprava 19. století byla zcela bez výtvarných nároků, což 
konečně odpovídá degradované funkci radničního areálu, který v této době 
ztratil již jakoukoliv kulturně společenskou náplň a stal se justičně karan-
ténním objektem tehdejšího administrativního centralismu. 

Ale ani přes tyto znaky nelze tuto etapu zcela vyloučit z důvodů celkově 
změněných urbanistických výškových vztahů během 19. a 20. století v okolí 
radnice a konečně i z důvodů nové funkční náplně a kulturního oživení 
areálu. 

Neutěšený a ponižující stav Novoměstské radnice pociťovala již naše 
obrozenecká společnost v druhé polovině 19. století. Svoje cítění manifes-
tovala na počátku našeho století velkorysou obnovou hlavního průčelí se 
štíty do Karlova náměstí. I k tomuto přínosu musíme dnes již přistupovat 
s kulturní pietou a pokládat jej v podstatě za nenarušitelný. 

Z předchozího rozboru vyplývá, že architektonický přístup k hodnotám 
minulosti nemůže být bezvýhradně ztotožněn s některou z těchto etap, ale 
že v nové koncepci řešení úvodního projektu musí být uplatněny všechny 
její nosné kvality a úkolem projektu je vytvoření architektonické skutečnos-
ti, která by demonstrovala pozitivní vývoj minulosti a poskytovala nový kul-
turní funkční organismus, který by zajistil této významné památce životnost 
po další generace. 

V úsilí o architektonické, výtvarné a provozní kvality budoucí kulturní 
náplně je nutno po všech stránkách usilovat o nejvyšší standard, neboť 
objekt bude v budoucnu žít i těmito funkcemi, ježto samotná muzeálně 
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historická náplň by patrně k trvalému oživení tohoto památkového areálu 
nestačila. 

Božena Pavelková 

Pražské historické zahrady a parky 

Pražské historické zahrady a parky, které tvoří klenotnici naší zahradní 
kultury, vyžadují mimořádnou péči. Ochrana tohoto bohatství má totiž své 
zákonitosti, které musíme respektovat, chceme-li, aby se nám tento poklad 
nezměnil v prach a kamení, jak se v pohádkách stává těm, kdo nezachovali 
přikázaná pravidla. 

Ze škály vývojových období se v Praze zachovaly v různých typech, tzn. 
od středověkých zahrad přes renesanční, barokní, romantické a přírodně 
krajinářské zahrady, a druzích, tedy od klášterních zahrad, měšťánských za-
hrádek, zahrad paláců, ale i usedlostí až po veřejné městské parky. 

Jsou samy o sobě významnou součástí pražského památkového bohat-
ství a právě tento fakt málo zdůrazňujeme, resp. zvykli jsme si nahlížet na 
ně jako na více či méně významné doplňky památkově chráněných budov, 
přestože jsou rovnocenným komponentem celku nebo památkovým objek-
tem samy o sobě. Nebo, a tu je druhý extrém, hodnotit je spíše z hlediska 
jejich biologického významu, který je sice neoddiskutovatelný, jenže ani 
v tomto případě nelze přehlížet jejich původní formu a obsah. 

V této souvislosti se jeví potřebné upozornit na jednu principiální věc: 
v zahradách a parcích, které jsou kompozicemi živých a neživých prvků, se 
permanentní vývoj vegetace staví proti stabilizované či alespoň po určitou 
dobu naznačené struktuře. Proměnlivá rostlinná složka a pevný tvar slohové-
ho výrazu jsou v antagonistickém vztahu. Je to však vztah základní a musí 
se s ním počítat, protože způsobuje určitou delikátnost a specifičnost ochra-
ny a péče o historické zahrady a parky. Jeho zvládnutí a zachování původ-
ního charakteru lze dosáhnout jedině usměrněním růstu vegetace v ploše a 
hmotě a udržením dokonalého koloběhu v proporcích času. 

Co tedy způsobuje progresivní degeneraci historických zahrad a parků? 
To, že se uvedený základní vztah nerespektuje ať už z neochoty či neschop-
nosti zaobírat se kritérii umění ve sféře, v níž jsou zastoupeny měnící se 
přírodní elementy a nebo proto, že se na ně pohlíží jako na pouhé přírodní 
fenomeny. 
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Vyčleňování a samostatné hodnocení stavebních prvků a výtvarné výzdo-
by a samostatné posuzování porostů je u historických zahrad a parků běžné. 
K tomu chci pouze však ve všeobecnosti podotknout, že stromy si určitou 
zvýšenou pozornost zasluhují, zejména u těch objektů, kde tvoří základ 
kompozice, neboť jsou nositeli výtvarné myšlenky a přitom plní důležité 
funkce biologické. Upozorňuji však, že je to pouze jeden aspekt. Kdyby to-
tiž bylo rozhodující množství dřevin a bohatství druhového zastoupení, 
představovala by arboreta a botanické zahrady nejpozoruhodnější celky mezi 
zahradami a parky. Dobře však víme, že tomu tak není. Pouhá kusová ochra-
na dřevin, bez ohledu na celek, je přístup, který by se v odborné praxi neměl 
vyskytovát, přesto se s ním denně potýkáme. 

Jaké jsou tedy základní problémy v péči o historické zahrady a parky. 
Jejich zachování a obnova tam, kde to bude možné a jejich další existence 
závisí na tom, zda bude respektována specifičnost, způsobená antagonismem 
pevného tvaru slohového výrazu a proměnlivostí vegetace. Zda tedy zabrání-
me jejich degeneraci v pouhé historické pozemky, které potom raději diskrét-
ně začneme nazývat "zeleň". Proti termínu "zeleň" bych nic neměla, kdyby 
tak zoufale nevystihoval stávající neutěšenou situaci: dovoluje totiž únik. 

Uvedu raději příklad. Ještě v polovině 19. století měl areál Anežského 
kláštera vc velké, dnes až na jeden strom v pusté ohradě, na západě zahradu 
se zastřešenou studní. Upravena byla i vnitřní rajská zahrada. Nejkrásnější 
část zahrady byla mezi jižní ohradní zdí a oběma klášterními kostely. Na 
Huberově plánu z roku 1769 jsou v trávníkových plochách zaznamenány do-
konce geometrické ornamenty, souměrné voluty, kruhy, elipsy, v tísni Sta-
rého Města vzhledem k možnostem schematického podání zcela výjimečné. 
V plochách jsou tyto prostory zachovány, místy je na nich trávník s několi-
ka dřevinami, prozatím se pro ně moc dobře hodí termín zeleň. Ale do té 
doby, než se v návaznosti na rehabilitaci budov uskuteční i obnova zahrad-
ních úprav, jim nebudeme moci říkat zahrada. 

Snad se mi podařilo vystihnout podstatu věci a vyjádřit, že v souvislos-
ti s historickými zahradami a parky můj odpor k tomu, aby byly skrývány 
pod termín "zeleň" vůbec neplyne z bazírování na slovech, ale pramení ze 
stále stoupajícího znepokojení o jejich osud, protože jsou druhem umění, 
tak snadno zanikajícím, 

V souvislosti s regenerací, obnovou a údržbou historických zahrad a 
parků narážíme na řadu problémů. Praha kupř. nemá specializovaný pod-
nik či jednotku uvnitř některého podniku, který by se komplexními rekon-
strukcemi těchto objektů zabýval. Tyto práce se přenášejí na akce "Z", bri-
gády. Je bez diskuse, že základní úpravy nelze tímto způsobem zajistit, na-
opak neodborností může být ohrožena podstata těchto specifických celků. 
Proto je hlavním problémem dosažení specializace a kapacitního vyčlenění 
prostředků v koncepční i realizační sféře a její uvedení do praxe. 
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Škoda, že též nemáme k dispozici šetření o využití a zajištění údržby 
majiteli uživateli. Statistika by byla neúprosná v důkazu, že v Praze máme 
převážně špatně ošetřované nebo vůbec neošetřované historické zahrady a 
parky, protože majitelé uživatelé nezaměstnávají pro tento druh činnosti 
odborné pracovníky a spoléhají na dílčí objednávky u Sadů, lesů a zahrad-
nitcví nebo příležitostné brigády. Specializovaná jednotka, která by byla 
schopna příslušné práce v plném rozsahu zajistit na objednávku, neexistu-
je; považovat za takovou jednotku Sady, lesy a zahradnictví nelze, protože 
nejsou na tento druh činnosti specializovány a nestačí zajistit odpovídající 
úroveň ošetřování ani těch historických zahrad a parků, které jsou v jejich 
správě. Je politováníhodné, že v odpovídajícím stavu nejsou ani ty nejvý-
znamnější zahrady - Vrtbovská, Valdštejnská, pod Pražským hradem, Fran-
tiškánská, Slovany. 

V pražských podmínkách se nám jeví, že o osudu historických zahrad 
a parků rozhodne, zda se podaří: 

- začlenit je do takové funkční struktury území, která nebude ohrožo-
vat jejich existenci, ani vyvíjet tlaky k nevhodnému využívání /zábory pro 
výstavbu, zařízení stavenišť, sklady, vkládání sportovišť/; 

- podle kvality jednotlivých prostorů nalézt pro ně takovou formu vy-
užití, která sladí potřeby současné společnosti s jejich umělecko-historickou 
a biologickou podstatou. Úbytek těchto vysoce kulturních a přitom rychle 
dostupných rekreačních prostorů nenahradí ani rozsáhlé přírodní areály 
na okrajích města, protože jsou daleko; 

- dosáhnout specializace a kapacitního vyčlenění prostředků pro re-
konstrukce i následné kvalitní pravidelné ošetřování. 

Závěrem vyslovuji výzvu, abychom podnikli opatření, kterými bychom 
překlenuli období dodatečného snížení úrovně kultury v této sféře umění 
a aby se v racionální formě obnovil kult zahrad a parků. Jestliže se nám to 
podaří, bude záchrana tohoto památkového a přitom přírodního bohat-
ství jedním z největších přínosů životnímu prostředí našeho hlavního měs-
ta Prahy. 
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František Petroušek 

Světla nad Prahou 

Naši předkové, jimž nebyl známý přepych plynového nebo elektrického 
osvětlení, vracejíce se domů tmavými uličkami, svítili na cestu hořícími 
loučemi, neboť na každém kroku jim hrozilo nepříjemné překvapení a mno-
hé nástrahy. Tehdy ulice nebyly dlážděny a bylo nebezpečí, že chodec spad-
ne do nezakryté stoky a často lapkové pod pláštíkem noci ohrožovali počest-
né občany. Císař Rudolf II. sice nařídil, aby na nárožních domech byly 
upevněny železné pánve a na tyto byly kladeny smolnice, avšak toto opatře-
ní bylo nedostatečné. 

Na některých domech, nad vchody výčepů a hostinců i u mnohých soch 
byly upevňovány lampy, podle nichž se chodci orientovali ztemnělou Pra-
hou. Mnohé lampy v podobě pěticípých hvězd s 'Věčným světlem" u soch 
sv. Jana Nepomuckého se dosud zachovaly, např. ve Šporkově ulici na Malé 
Straně, na Pohořelci a na dalších pražských prostranstvích. 

První stálé osvětlení olejovými lampami bylo zřízeno teprve v r. 1723 a 
vedlo Celetnou ulicí přes Staroměstské náměstí a Karlův most na Hrad. 
Zlepšené lampy s tzv. "arganským" hořákem byly umístěny v r. 1824 u Sta-
vovského divadla a byly považovány za velký pokrok, neboť 14 takových lu-
ceren nahradilo 49 luceren starého typu. 

Největší pestrost do pražských ulic přineslo však plynové osvětlení. 
15. září 1847 poprvé zazářilo světlo 200 plynových luceren a pouliční osvět-
lení se stalo reprezentací města. Stojany osvětlovacích těles byly zdobeny 
nejrozmanitějšími tvary. Dosud se zachovaly některé kandelábry, které patří 
mezi nejintimnější půvaby našeho města a svými formami vyvolávají ovzduší 
z druhé poloviny minulého století. Nejkrásnější jsou monumentální kande-
lábry s figurální výzdobou na Dražického a Hradčanském náměstí. Jsou to 
vlastpě bohaté kovové architektury se stojícími postavami v podobě karia-
tyd, jež zdobí střední část sloupu a jsou jakousi obměnou antických Koré. 
Po nich následovaly renesanční osvětlovací tělesa z osmdesátých let, připo-
mínající Prahu z dob postavení Národního divadla, Prahu Zítkovu a Schul-
zovu. Tyto oplývají bohatstvím podrobností, rozvalin, akanthů s trny a 
ozdobných konzol. Příkladem takových osvětlovacích těles jsou krásné kan-
delábry před Domem umělců, zhotovené v železárnách v Komárově podle ná-
vrhu architekta J. Schulze. Mladším typem jsou osvětlovací tělesa, jejichž ka-
menný sloup je zakončen bohatou antickou hlavicí nebo jiným ozdobným 
tvarováním a skleněnou koulí, jako jsou např. před Smetanovým divadlem. 

Elektrické osvětlení zjednodušilo obsluhu plynových luceren, ale nevy-
tvořilo intimní půvab dřívějšího světla. Ani moderní doba, vyznačující se 
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účelností, strohostí a jednoduchostí nemůže nahradit pestrost tvarů, které 
dříve oživovaly pražské ulice a náměstí. Proto je tím více třeba chránit 
v historickém jádru dosud zachovaná stará osvětlovací tělesa. V posledních 
letech byly některé kandelábry velkým nákladem rekonstruovány nebo na-
hrazeny kopiemi /na mostech 1. máje a Svatopluka Čecha/, některé však 
byly pro špatný stav odstraněny. Postrádáme již mnoho let krásné, bohatě 
zdobené kandelábry, dříve stojící před Národním muzeem, které byly od-
straněny a uloženy na dvoře této budovy, kde podléhají úplné zkáze. Tím 
byla tato krásná Schulzova budova značně ochuzená. Ani na Karlově mostě, 
kde byly zachovány lucerny s elektrickými žárovkami, není osvětlení dosta-
tečné, což vede k odcizování ozdobných atributů a dokonce k vážnému po-
škozování sousoší. 

Je třeba, aby technický vývoj v historickém jádru nebyl zaměřen jen na 
účelové zaměření, ale aby byla stará osvětlovací tělesa zachována, nebo aby 
podle zachované výkresové nebo fotografické dokumentace byly zhotoveny 
nové odlitky. Vždyť osvětlení původními lucernami a ozdobnými kande-
lábry náleží k půvabu historické Prahy. 

Karel Kufcát 

Diskusní příspěvek ředitele OPBH Prahy 1 
na rozšířeném zasedání komise státní památkové péče NVP 1 . 1 0 . 1 9 7 9 

Ve svém krátkém vystoupení chci vyjádřit stanovisko k závěrům pane-
lové diskuse k hlavním otázkám památkové péče a ochrany přírody v hlav-
ním městě Praze za Obvodní podnik bytového hospodářství v Praze 1. 

Jak známo,, náš podnik spravuje rozsáhlý domovní fond v samotném 
centru hlavního města, v nejvýznamnější oblasti z hlediska památkové péče 
a proto se také jeho činnost i tak úzce dotýká mnoha otázek, které byly 
předmětem panelové diskuse, vyvolané z podnětu primátora hlavního města 
Prahy dr. Zusky Pražským střediskem státní památkové péče a ochrany pří-
rody. 

Jsme největším operativním správcem budov na obvodu Prahy 1, kde pe-
čujeme zhruba o polovinu všech domovních objektů. Spravujeme celkem 
1570 obytných domů, ve kterých je 25 121 nájemních jednotek, z toho 
20 306 bytů a 4815 nebytových jednotek. Kvalita spravovaných bytů je 
nízká, neboť z jejich celkového počtu je pouze 19 % I. kategorie a 22 % 
II. kategorie. Zbytek 59 % jsou byty III. a IV. kategorie. Nepříznivá kva-
litativní skladba bytů je dána vysokým stářím spravovaných objektů, což 
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dokládá průměrný věk 160 let. V provozu je ještě několik domů ze 13. a 
14. století, domy z 15., 16. a 17. století činí z celkového počtu 17 %, ze 
století 18. 10 %, z 19. 41 % a z 20. století 30 %. 

Zmíněnou diskusi a zejména její závěry jsme v našem podniku velmi 
uvítali, neboť jsme v ní našli některé konkrétní odpovědi a náměty na ře-
šení palčivých problémů, s nimiž se v naší běžné praxi po dlouhou dobu až 
dosud marně potýkáme. 

Jsme si dobře vědomi toho, že jde vcelku o velmi rozsáhlou a složitou 
problematiku, jejíž řešení vyžaduje mimořádně náročná opatření v mnoha 
oblastech, především v řízení a organizaci, v oblasti údržby a obnovy kul-
turních památek, materiálně technické základny atd. Víme také, že tato ná-
ročná opatření je možno realizovat jen postupně, že řešení tak složité pro-
blematiky vyžaduje dlouhou dobu a zajištění značných hmotných zdrojů 
a sil, které mají být v současné době přednostně směrovány tam, kde to na-
še společnost nejvíce potřebuje. Přesto však stav nám svěřeného domovního 
bytového majetku v nás vyvolává značné obavy a starosti. Nutnost jeho 
urychlené záchrany a obnovy nás staví před úkoly, které jsou v mnoha smě-
rech nad naše síly. Čas jde neúprosně kupředu, co kdysi bylo ještě dobré, 
dnes je již technicky i morálně zastaralé, nebo na hranici fyzického dožití. 
Požadavky a potřeby oprav a modernizace se rychle zvyšují, ale podmínky 
a možnosti jejich krytí značně zaostávají. Nejlépe to dokumentuje několik 
cifer, které charakterizují situaci v podmínkách činnosti našeho podniku. 

Potřeba údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizace domovního a by-
tového majetku v nejbližších dvou pětiletkách: 
1. rekonstrukce celých domovních objektů - 1 3 2 domů Kčs 792,0 milionů 
2. modernizace bytů v domech bez rekonstrukcí -

- cca 4000 bytů Kčs 3 20,0 milionů 
3. rekonstrukce vnitřní sanity - kanalizace u 400 domů Kčs 40,0 milionů 
4. voda u 400 domů Kčs 40,0 milionů 
5. plyn u 340 domů Kčs 20,4 milionů 
6. přeměna elektrického napětí u cca 900 objektů Kčs 314,0 milionů 
7. rekonstrukce kotelen a rozvodů u cca 200 domů Kčs 100,0 milionů 

celkem Kčs 1626,4 mil. 
Potřeba za 1 rok činí Kčs 162,6 mil. 
Ročně na opravy domovních plášťů u cca 100 objektů Kčs 30,0 mil. 
Ročně na běžnou údržbu Kčs 60,0 mil. 

Roční potřeba kapacit celkem Kčs 252,6 mil. 
Pro ilustraci uvádím, že celkový plán oprav domovního a bytového fondu 

našeho podniku na rok 1979 činí Kčs 114 milionů. Vycházeje však z průměr-
ného ročního objemu skutečně provedených oprav a údržby za posledních 
deset let, který činí cca Kčs 120 milionů, závěr je ten, že na všechny druhy 
zmíněných prací je vynakládána necelá polovina skutečné potřeby údržby, 
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oprav a modernizace spravovaného a bytového majetku, 
V této souvislosti chci upozornit ještě na jednu skutečnost. 
V možnostech vlastní údržby našeho podniku jsou roční objemy oprav 

cca Kčs 25 milionů. To znamená, že je to pouze necelých 10 % skutečné 
potřeby, která činí ročně, jak jsem uvedl, Kčs 252,6 milionů. Od našeho 
hlavního dodavatele - PSO dostáváme v průměru ročně cca Kčs 50 milionů 
kapacit. Tento objem, spolu, s kapacitou vlastní údržby činí tudíž cca 
Kčs 75 mil. a zbytek, tj. Kčs 177 mil. ročně, by musel být zajišťován u jiných 
dodavatelů, pravděpodobně mimopražských, případně PSP, který dosud pro 
náš podnik žádné akce neprovádí. 

Jen z několika málo uvedených údajů vyplývá značný nepříznivý stav 
technické péče o náš společný majetek, který kromě užitné hodnoty a hod-
noty jako takové má nevyčíslitelnou hodnotu kulturní. 

Závěry z panelové diskuse k hlavním otázkám památkové péče a ochrany 
přírody v hlavním městě Praze vystihují v mnoha směrech podstatu potřeb a 
dotýkají se stěžejní problematiky bytového hospodářství. Kromě jiného je 
to např. stanovisko zachovat bytovou funkci i pň redukci počtu bytů v sou-
vislosti se zvyšováním kvality a standardu bytového fondu. Toto stanovisko 
je také v plném souladu se zpracovanou koncepcí rozvoje obvodu Prahy 1 do 
roku 1990 a k problematice životního prostředí obvodu, která byla schvále-
na na XV. plenárním zasedání ONV v Praze 1 dne 1. 10. 1979. V této kon-
cepci je např. úkol vytypovat do 31. 12. 1980 vhodné domy, v nichž likvi-
dací nekvalitních malometrážních bytů bude možno zřizovat chybějící so-
ciální zařízení a zvyšovat vybavenost jednotlivých bytů. Tyto objekty zahr-
nout do objemu oprav na 7. pětiletý plán. 

Mimořádnou důležitost závěrů panelové diskuse spatřujeme v tom, že 
v zájmu postupné, důsledné a cílevědomé regenerace centrální oblasti je ne-
zbytné stanovit specifické režimy plánování, údržby, obnovy a využívání 
životního prostředí a všech složek městského provozu, sociálních, ekonomic-
kých i kulturních činností a zajišťování potřeb obyvatelstva. V samotné 
oblasti údržby a obnovy kulturních památek pak úkol vytvoňt koordinační 
komisi složenou ze zainteresovaných složek, ministerstva kultury ČSR, státní 
památkové péče, odboru kultury NVP, výstavby hlavního města Prahy, 
Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, příslušných 
odborů NVP a orgánů ONV 1 a ONV 2, která by byla vybavena potřebnými 
pravomocemi. Jsme toho názoru, že jde o komplex úkolů, jejichž význam 
převyšuje rámec města a že tedy jejich řízení a zabezpečování by mělo být 
prováděno z jednoho centra, postaveného na úroveň vládní komise. 

V podmínkách našeho podniku se až do nedávná rekonstrukce celých do-
movních památkově chráněných objektů zabezpečovaly více méně jen na 
úrovni podniků. Takový stav byl nadále neúnosný, neboť OPBH jako odběra-
tel je proti dodavatelským organizacím málo mocným partnerem. Proto také 
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bylo těchto rekonstrukcí v porovnání s potřebou provedeno až dosud po-
měrně málo a přitom se značnými obtížemi. 

V období před šestou pětiletkou byly z námi spravovaných domů rekon-
struovány objekty Řásnovka č. 4 a Řásnovka č. 6, Sněmovní č. 6,Nebovid-
ská č. 6 a v průběhu šesté pětiletky Nový svět č. 19, Nerudova 32 a sedm 
domů na Můstku. Do konce 6. pětiletky budou ještě dokončeny rekonstruk-
ce objektů Anežská č. 2 a Anežská č. 4. Celkem bude tudíž do konce 6. pěti-
letky zrekonstruováno 15 domovních objektů. 

V naprosté shodě s tím, co jsem uvedl a doložil několika údaji z oblasti 
činnosti našeho podniku je konstatování uvedené v závěrech panelové dis-
kuse, že základním problémem při zajišťování údržby a obnovy památko-
vých objektů a při provádění průzkumu a ochrany archeologických památek 
je nedostatek stavebních a realizačních kapacit a rovněž i zajišťování pro-
jektové přípravy. Ceníme si také stanoviska pracovní skupiny, že s ohledem 
na složitost a závažnost realizace obnovy vybraných kulturních památek je 
nutné navrhnout, aby bylo přijato základní politické rozhodnutí o tom, že 
obnova pražské památkové rezervace a dalších významných kulturních pa-
mátek je stejně závažným úkolem, jako je řešení dopravních problémů, 
výstavba bytů apod. Tomu odpovídají také návrhy soustředit projektovou 
odbornou činnost ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a 
objektů a jeho kapacitu využít plně pro oblast památkové péče a dále sou-
středit investorskou činnost ve specializovaném závodě Výstavba hlavního 
města Prahy VÚS 03 a doplnit potřebným počtem pracovníků. Zvláště 
důležitý je návrh stanovit plánovací ukazatele a ekonomické stimuly tak, 
aby nepůsobily protispolečensky. Situace vypadá zatím tak, že např. nás 
hlavní dodavatel PSO z ekonomických důvodů, z nutnosti plnit ukazatele 
dané mu plánem, přijímá k realizaci pouze takové akce, které jsou pro něj 
z ekonomického hlediska výhodné. Globálně sjednané roční objemy plní, 
avšak mnoho naléhavých požadavků na údržbu a opravy domovního a byto-
vého fondu zůstává dlouhodobě neřešeno, z menších věcí se stávají velké 
a dochází k nárůstu závažných havárií. 

Velmi se přimlouváme za brzké vyřešení úkolu, který se týká využívání 
dostatečně odolných novodobých nátěrových systémů na fasády, tuzemské 
provenience. Všichni víme z vlastního pozorování jak se v poměrně krátké 
době mění krásně barevně provedené fasády na jednotlivých domech i v ce-
lých trasách ulic na šedivé zdivo, vyvolávající ponurost prostředí. 

Z hlediska činnosti našeho podniku nejsou zanedbatelné některé úkoly, 
které se týkají oblasti životního prostředí. Zde mám na mysli návrh zřídit 
samostatnou organizaci pro skládkové hospodářství. Také v této oblasti 
máme značné problémy. Je to zejména odvoz suti a odložených předmětů 
z domů a dvorů, ale často i z ulic, který nelze nadále účinně organizovat 
jen jako jednorázové akce. Z ekonomických důvodů by bylo vhodné a z hle-
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diska zdravého životního prostředí nezbytné, aby se soustavně odvážely i se-
bemenší hromádky suti malými multikárami na určenou skládku, odkud by 
pak suť byla odvážena hromadně velkými vozidly na určené skládky mimo 
obvod města. 

Určité problémy přinese realizace úkolu nahradit asfaltový kryt chodníků 
mozaikovou žulovou dlažbou, přičemž má být současně zajištěn úkol týkají-
cí se rozšíření mechanizace nutné k čištění ulic a tedy i chodníků. Z praxe 
víme, že nejúčinnější čištění chodníků je jejich mytí pomocí mechanizace, 
která je však vhodná pouze pro živičný povrch, nikoli pro mozaikovou 
dlažbu. 

Problematika, která byla předmětem panelové diskuse, je tak závažná a 
široká, že není možné zabývat se v krátkém příspěvku všemi i těmi nejdů-
ležitějšími otázkami. Dotknul jsem se alespoň malé části problémů, přede-
vším těch, na jejichž řešení máme my, pracovníci a funkcionáři Obvodního 
podniku bytového hospodářství v Praze 1 prvořadý zájem. Pro nás je velmi 
důležité a vítané, že se projednávanou problematikou kromě vrcholných stra-
nických a státních orgánů zabývá tak velké množství pracovníků a předsta-
vitelů dalších zájmových orgánů a organizací. Věříme, že všechny náročné 
úkoly a vytčené cíle v oblasti památkové péče a ochrany přírody v hlavním 
městě Praze budou úspěšně splněny a zavazujeme se přispět k tomu v maxi-
mální míře dle našich možností a sil. 

Ivo Politzer 

Pražské vltavské mosty 

Pro každé město ležící na řece jsou význačnými a životně důležitými 
stavbami mosty spojující je s okolním světem, případně jako u Prahy, spo-
jující jednotlivé části města navzájem. Zatímco o prvých spojeních obou 
vltavských břehů v Praze existuje slušná řada odborné i populární literatury, 
prudkému rozvoji pražských mostních staveb, k němuž došlo za posledních 
necelých 150 let, nebyla až dosud věnována téměř žádná pozornost. A přece 
mnohé z těchto mostů představují, pokud již dokonce nepřestaly představo-
vat, doklady o technické zdatnosti, urbanistické prozíravosti i o estetickém 
vkusu své doby. Pokusme se proto o nich alespoň ve stručnosti něco říci. 

Zadíváme-li se na mapu Čech, vidíme, že nakoso postavený čtverec naší 
země je od jihu k severu rozdělen čarou vyznačující řeku Vltavu a dále na 
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sever její pokračování Labe. Tato čára však neukazuje jen tok řeky, vyzna-
čuje i hluboký zářez do české krajiny jen na několika málo místech rozšiřu-
jící se do kotlin umožňujících snadnější přechod řeky. Platí to zvláště pro 
Vltavu. Vodáci, kteří znali Vltavu ještě před výstavbou přehrad vltavské kas-
kády, vědí, že po budějovické kotlině, ve které Vltava spojivší se s Malší a 
posílena potoky a výtoky hlubockých Blat se stává skutečnou vodnatou ře-
kou, to byly vlastně jen kotliny vltavotýnská a kamýcká, kde byla řeka pří-
stupnější z obou stran. Na ostatních místech až po Zbraslav tekla Vltava 
hluboko zaříznutým údolím se strmými svahy, někdy pod zcela neschůdný-
mi skalními srázy, se skalnatými peřejemi a slapy. Tento charakter řeky způ-
sobil, že Vltava přes svůj jihoseverní směr, odpovídající transevropským 
obchodním trasám, se nestala až do dnešní doby - alespoň ve své střední 
části po pražskou kotlinu - obchodní komunikací obdobnou francouzským 
řekám, řekám rýnského systému a hlavně polským a ruským řekám, které 
zprostředkovaly obchodní a kulturní styky mezi podunajsou a černomoř-
skou oblastí a baltským prostorem. Naopak zářez vltavského údolí jakoby 
rozpůlil Čechy na dvě poloviny. Prehistorická a keltská výšinná sídliště jako 
Třísov, Hrazany a i Závist využívala řeky spíše jako obranného pásu než aby 
byla spjata s funkcí řeky jako lodní komunikace. Ve středověku pak tento 
negativní, v nejlepším případě pasivní charakter řeky došél výrazu tím, že 
nevznikla na jejích březích žádná významnější sídliště městského charakte-
ru s výjimkou Prahy a Českých Budějovic. Také středověké obchodní cesty 
vedoucí severojižním směrem nevyužívaly toku řeky, nýbrž probíhaly sice 
paralelně, ale na západě i na východě dost daleko od řeky. A také žádná vý-
znamná cesta řeku nekřižovala. Hluboko zaříznuté vltavské údolí bylo totiž 
neschůdné a velmi nesnadno překročitelné. Svědčí o tom i malý počet sil-
ničních mostů na stodevadesátikilometrovém úseku mezi Českými Budějo-
vicemi a Prahou, jichž ještě do třicátých let našeho století bylo pouze šest; 
a z nich pouze jeden, u Podolská, bylo možno považovat za součást širší 
komunikační sítě, za víc než pouhý vnitrosídlištní spoj. 

Jestliže tedy Vltava byla řezem rozdělujícím Čechy na dvě výrazně od-
dělené části a neplnila funkci obchodní tepny, byl na druhé straně tento její 
charakter jedním z předpokladů vzniku Prahy. Tento zdánlivý paradox po-
chopíme, uvědomíme-li si, že to byla právě teprve pražská kotlina, kde bylo 
možno poměrně pohodlně sestupovat k Vltavě a přebrodit její rozšířené a 
tudíž rriělčí řečiště. Bylo proto přirozené, že dávné obchodní trasy přichá-
zející od západu na východ, od jihozápadu na severovýchod a od jihu a ji-
hovýchodu na sever a severozápad si vyhledávaly k překročení Vltavy její 
úsek mezi dnešním Vyšehradem a Libní. 

Není proto divu, že jakmile začalo původní kmenové knížectví Čechů 
rozšiřovat svou moc i na ostatní oblasti země, přeneslo své centrum z výšin-
ného sídliště levohradeckého, postrádajícího schůdné spojení s pravým bře-
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hem Vltavy, na ostroh dnešních Hradčan. Držitel tohoto místa mohl více 
méně spolehlivě ovládat levobřežní přístupy k přechodům Vltavy, jak v mís-
tě dnešní Malé Strany, tak i k severnímu brodu bubenskému a tak kontrolo-
vat provoz na uvedených obchodních cestách. Ostrožní poloha pražského 
hradu strategicky výhodná jak z hlediska obrany vládního centra, tak z hle-
diska kontroly přístupových cest k řece, měla určitou nevýhodu právě ve 
vztahu k podpoře obchodního ruchu. Neměla totiž sama dostatečný pro-
stor, na kterém by obchodní karavany našly místo k odpočinku a k vyklá-
dání zboží. A že těch karavan bylo již v ranném období formování českého 
státu dost, svědčí známé zprávy arabskožidovských obchodníků. Levý břeh 
Vltavy pod Hradčany byl poměrně úzký a hlavně jako každý vnější břeh ne-
spoutané reky nejistý a proměnlivý. O to větší možnosti k táboření a rozvi-
nutí tržní činnosti a konec konců patrně i k pastvě soumarů poskytoval pra-
vobřežní náplavový luh proti letenské pláni. Tím se dá nejen částečně vy-
světlit dosud ne zcela jasný vznik a funkce Týnského dvora, ale byl to i dů-
vod, proč jednou z prvých "veřejných prací" pražského knížectví bylo pa-
trně udržování brodu a postavení prvého pražského mostu. 

Podle legendy tzv. Křišťanovy stál tento most již v době převezení těla 
sv. Václava do Prahy, tedy v první polovině X. století. I když vzhledem 
k době vzniku legendy nelze s jistotou tvrdit, že most existoval v čase popiso-
vané události, je naprosto jisté, že most stál již na počátku XII. století; 
kronikář Kosmas totiž uvádí, že při katastrofální povodni v r. 1118 sahala 
voda deset loket nad úroveň mostu, ačkoliv při jiných povodních prý voda 
dosahovala sotva k podlaze mostu. O poloze a trase tohoto mostu panují nej-
různější teorie. Spolehlivě by se dala určit jeho poloha teprve po jednoznač-
ném zodpovězení dvou stěžejních otázek: 

1. kudy sestupovala obchodní cesta z hradčanské pláně, zda hradem 
a Opyší na dnešní Klárov, či už Úvozem před dnešní Malostranské náměstí a 

2. kudy tato obchodní cesta vedla na pravém břehu, resp. kde bylo ono 
tržiště či tržní ulice; zde přicházejí v úvahu prostory dnešní Široké ulice 
nebo ulice Platnéřské. Ostatně v průběhu X. až XII. století, kdy Vltava v ne-
zpevněných březích měnila jistě své hlavní koryto a kdy se také vyvíjely 
sídlištní poměry na pravobřežním vltavském luhu, mohla se měnit i trasa 
mostu, o němž sotva možno předpokládat, že po všechna ta léta to byla jed-
na a táž stavba. Jedno je však skoro jisté, že tento most ležel severněji, tj. 
víc po proudu než Karlův most, možná až v trase býv. Železné lávky u Klá-
rova. 

A právě asi labilita dřevěného mostu to byla, která přiměla krále Vladisla-
va I., že po povodni v padesátých letech XII. století se rozhodl vybudovat 
kamenný most. Vedla ho k tomu asi nejen znalost dunajského mostu v Řez-
ně, ale i zkušenosti s mosty přes Adiži při známém tažení proti Milánu v roce 
1158. Toto tažení mu patrně opatřilo i dost finančních prostředků k vybu-
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dování tohoto nákladného díla prováděného patrně také italskými techniky. 
Péči o dozor nad stavbou dokončenou nejpozději v r. 1167 měla druhá man-
želka Vladislavova, Jitka či Judita, žena na svou dobu velmi vzdělaná a kulti-
vovaná. S jejím jménem je tento most spojen až do dneška. Jeho trasa je už 
bezpečně známá podle zbytků pilířů, za nízkého stavu vody dodnes viditel-
ných a reliktů ve zdech býv. křižovnického kláštera. Zatím co na levém bře-
hu navazoval most na směr dnešní Mostecké ulice, jeho zaústění na pravém 
břehu leželo trochu severněji a zřejmě navazovalo na cestu od hlavního tržiš-
tě, Staroměstského náměstí, která asi vedla dnešní Platnéřskou ulicí přes 
dnešní severní křídlo Klementina. Avšak ani tento most, byť kamenný, neu-
šel zkáze a při povodni v i. 1342 se k velkému žalu současníků ze dvou třetin 
zřítil. 
Původně bylo uvažováno o obnově zříceného mostu, ale císař Karel IV., 
který zatím založil univerzitu, Nové Město i jinými činy zvelebil své sídelní 
město, správně vystihl, že most, který svými parametry vyhovoval snad ve 
XII. století, kdy Praha zdaleka nebyla tak lidnatá, rozhodně nemůže vyho-
vovat výrobnímu, obchodnímu a kulturnímu centru střední Evropy, jímž 
se Praha stala za jeho vlády. Rozhodl tedy v r. 1357 postavit nový most a 
stavbou pověřil mladého Petra Parléře, jehož jméno je spojeno s mnoha 
stavbami té doby. Most byl projektován oproti Juditinu mostu širší a hlavně 
vyšší a s oblouky větší světlosti /pět pilířů oproti šesti pilířům Juditina 
mostu/. Že tato prozíravost byla na místě, dokazuje skutečnost, že přestože 
se ani tento most nevyhnul několika poškozením, posledně v r. 1890, ne-
došlo nikdy ke katastrofální demolici a vydržel 600 let až do přítomnosti, 
kdy byla provedena důkladná rekonstrukce a kdy byl osvobozen od těžké 
dopravy. Na pravém břehu vyúsťuje most poněkud jižněji než Juditin most, 
jako by tím byl dáván výraz tomu, že má být také spojnicí s Vyšehradem, 
jehož výstavbě věnoval Karel IV. takovou péči. Za dobu svého trvání se 
pražský kamenný most stal národní památkou, opřádanou mnoha pověstmi 
a v XVIII. století se pak stal jedinečnou sochařskou galerií. Jeho význam 
v povědomí národa byl vyjádřen tím, že od roku 1870 se začíná nazývat 
mostem Karlovým. 

Plné půltisíciletí vydržela Praha s jediným stálým mostem. Byl to až, 
můžeme říci, jeden z prvních budovatelů moderní Prahy, ne zcela dosud 
doceněný pražský purkrabí hrabě Karel Chotek, kdo poznal potřebu další-
ho mostu. Jeho jméno je v povědomí Pražanů spojeno se silnicí, dnes by-
chom řekli estakádou, dosud velmi účinně spojující vnitřní město s dejvicko-
bubenečskou plání a s nejkrásnějším pražským parkem. Málokdo však ví, 
že z jeho podnětu byla provedena i jedna z dosud nejzdafílejších úprav 
vltavského břehu, nábřeží nyní Smetanovo. Současně s ním byla Vltava 
také přepásána novým mostem. Byl vybudován přesně v trase dnešního 
mostu 1. máje. Směr byl vybrán velmi uváženě návazností na Národní třídu, 
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tehdy Nové aleje, a i když by se nám dnes mohlo zdát, že je to jeden z oněh 
pražských mostů "odnikud nikam", musíme si uvědomit tehdejší situaci. 
Ulice od něho vedoucí na levém břehu vyúsťovala u Újezdské brány, kudy 
vycházely z Prahy hlavní komunikace do jižních a západních Čech, silnice 
písecká a plzeňská. Při nastávajícím rozvoji průmyslu, který se rýsoval již ne-
jen na Smíchově, ale i v západních Čechách, bylo nutno pro těžkou nákladní 
dopravu do Prahy a skrze ni k plánované již železnici nalézt schůdnější cestu 
než úzkými malostranskými a staroměstskými ulicemi přes tak dost frekven-
tovaný kamenný most. Nový most byl vybudován jako visutý řetězový, pn 
čemž konstrukci nesly čtyři věže umístěné na malostranském a pražském 
břehu a na protilehlých březích Střeleckého ostrova. Stavba, kterou projek-
tovali Ing. Bedřich Schnirch a arch. Jan Straka a prováděl známý podnikatel 
vodních staveb V. Lanna, trvala od dubna 1839 do listopadu 1841, tedy jen 
dva a půl roku ! Most pojmenovaný po císaři Františku I. sloužil až do konce 
XIX. století, kdy už přestal vyhovovat požadavkům vzrůstající dopravy a 
byl až do výstavby modernějšího nástupce nahražen dřevěným provizoriem. 

Po necelých deseti letech po druhém silničním mostu následoval další 
most, tentokráte železniční viadukt trati z Prahy do Děčína a Drážďan. Vede 
z Karlina do Holešovic a dodnes slouží. Je to technická památka, zajímavá 
osobou projektanta. Byl jím Ing. L. Negrelli, později se proslavivší jako ve-
doucí inženýr při stavbě suezského kanálu. 

Průmysl rozvíjející se na území Buben právě v důsledku nového železnič-
ního opojení vedl k tomu, že bylo nutno uvažovat o spolehlivějším spojení 
s Prahou než přes starý bubenský brod i pro povozy. Ze soutěže vypsané 
v roce 1863 vyšel vítězně ku podivu návrh mladých anglických inženýrů 
Rowlanda, Ordische a Le Feuvra na visutý železný most zavěšený na dvou 
pylonech. Most vybudovaný libeňskou továrnou Rustonkou se úředně nazý-
val most císaře Františka Josefa I., ale pod tímto jménem jej žádný Pražan 
snad ani neznal; užívalo se pro něj jméno "Eliščin most", protože vycházel 
z Eliščiny, nyní Revoluční třídy. Teprve po roce 1918 se začal vžívat nový 
úřední název most Štefánikův. Most, v době okupace přejmenovaný na 
Janáčkův, vydržel až do roku 1947, kdy stejně jako před 50 lety most 
u Národního divadla musel ustoupit zvýšeným dopravním požadavkům. 

Krátce po postavení visutého mostu /Štefánikova/ byla postavena rovněž 
visutá železná lávka z prostoru dnešního nám. Krasnoarmějčů, tehdy Rejdiš-
tě, na Klárov. Vyúsťovala tam u hrázděného domečku výběrčího mostného, 
stojícího dosud nad Vltavou na konci ulice dodnes nazývané U železné láv-
ky. Lávka byla navržena podle projektu K. ryt. Veselého a provedla ji rovněž 
Rustonka. Měla jeden dvojitý pylon na pilíři uprostřed řeky, z něhož běžela 
lana zakotvená v nábřežních zdech. Zajímavé bylo, že vznikla jako akciový 
podnik. Vydržela až téměř do prvé světové války a byla zbořena v souvislosti 
se stavbou dnešního Mánesova mostu. 
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Aby bylo usnadněno spojení základní železniční sítě se západočeským 
železničním systémem, byl vletech 1871 až 1872 postaven pod Vyšehradem 
tzv. most spojovací dráhy spojující smíchovské nádraží Západní dráhy s ná-
dražím cis. Františka Josefa, nyní Hlavním nádražím. Stavbu provedla zápa-
doněmecká firma Harkort z Duisburgu. 

Rozhodnutí o zbourání pražských hradeb po prusko-rakouské válce 
v r. 1866 uvolnilo rozvoj města a umožňovalo těsnější přivtělení pražských 
předměstí. V důsledku toho vyvstal i požadavek bezprostřednějšího spojení 
s průmyslovým Smíchovem. V letech 1876 až 1878 byl tedy vybudován po-
dle projektu Ing. J. Reitera a arch. B. Můnzbergera kamenný most nazvaný 
po "otci národa" Františku Palackém, zemřelém v r. 1876. Trasa mostu byla 
na levém, smíchovském břehu vybrána velmi vhodně, neboť směřovala na kři-
žovatku "U anděla"; na tom nemění nic ani skutečnost, že šířka ulice od 
mostu na křižovatku neodpovídá dnešní potřebě. Horší to již bylo a je dosud 
se zapojením mostu na pravém břehu. Ani dnešní uspořádání není uspokoju-
jící a asi už ani v budoucnu se nepodaří lepší. Vzrůstající požadavky na este-
tické dotváření technických děl způsobily, že na nárožních pylonech obou 
konců mostu byly v letech 1889 až 1897 umístěny čtyři plastické skupiny 
J. V. Myslbeka. Při náletu v únoru 1945 byla tato sousoší poškozena a vzhle-
dem k tomu, že při rekonstrukci mostu po roce 1945 spojené s jeho rozšíře-
ním nezbylo pro ně místo, byla přenesena na Vyšehrad. Škoda, že v r. 1978 
bylo propaseno stoleté jubileum tohoto druhého nejstaršího dosud sloužící-
ho silničního mostu v Praze. 

Těmito mostními stavbami byla uspokojena potřéba Prahy na spojení 
obou břehů Vltavy zhruba na dobu celé poslední čtvrtiny XIX. století. Te-
prve ke konci tohoto století, kdy díky vzrůstajícímu průmyslu se začal 
rozvíjet železniční a silniční i vnitro městský provoz, začaly vltavské mosty, 
vybudované v druhém a třetím čtvrtstoletí pomalu nevyhovovat. 

První známkou bylo vybudování jakéhosi pomocného "bratříčka" Eliš-
činu mostu v r. 1891, vedeného z břehu Na Františku na břeh pod Letnou 
k tzv. Havírně, tj. budově na počátku Rudolfovy štoly. Měl odpomoci ne-
bezpečnému zatížení visutého mostu v době jubilejní zemské výstavy. Po-
sloužil i při rekonstrukci visutého mostu v r. 1898 a byl zrušen až v r. 1900. 

Požadavky lepšího spojení vnitřní Prahy s Malou Stranou a Smíchovem, 
zejména elektrickou drahou, si vynutily vybudování pevnějšího mostu než 
byl řetězový most z roku 1841. Byl proto v letech 1898 až 1901 vybudován 
kamenný most podle soutěžního návrhu Ing. Soukupa, J. Janů a arch. Bal-
šánka budapeštskou firmou Gregersen. Než byl postaven, nahražovalo snese-
ný řetězový most dřevěné provizorium, s nímž se Pražané setkali ještě po do-
končení nového mostu. Nový most převzal trasu svého předchůdce i jeho 
jméno. Po roce 1918 byl přejmenován na most Legií a když v okupaci nesl 
jméno Smetanovo, po roce 1948 byl přejmenován na most 1. máje v upomín-
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ku na 1. máj roku 1890, kdy po jeho předchůdci proudily masy dělníků 
na veřejný projev na Střeleckém ostrově. Most byl opatřen plastikami G. Za-
chy, představujícími říční řemesla. S mostu nevede žádná vozovka na ostrov, 
což je na jedné straně sice nevýhoda, ale na druhé straně je tím chráněn 
jeho park jako místo relativního klidu uprostřed ruchu velkoměsta. 

V téže době se ukázalo, že nově připojené VII. části Prahy, Holešovi-
cům-Bubnům nepostačí dosavadní spojení a proto ve směru na tzv. Severo-
západní nádraží /později Denisovo, pak Vltavské a posléze Těšnov/ byly 
v místech prastarého brodu přes ostrov Benátky, resp. Štvanici vybudovány 
v letech 1899 až 1900 dva provizorní dřevěné mosty, jeden mezi pravým bře-
hem a ostrovem a druhý mezi ostrovem a bubenským břehem. Mosty slouži-
ly až do r. 1912, tj. až do dokončení Hlávkova mostu. 

V r. 1901 byl také po třicetileté službě rekonstruován za minimálního 
přerušení provozu železniční most mezi Vyšehradem a Smíchovem do dneš-
ní podoby. 

Připojení dalšího předměstí, Libně jako VIII. části Prahy v r. 1901 si vy-
nutilo spojení této průmyslové části Prahy s Prahou VII. Bylo k tomu použi-
to dřevěného pilotového mostu, který sloužil po dobu stavby nového kamen-
ného mostu u Národního divadla. Tento dřevěný most, s jehož stavbou bylo 
počato v červnu 1902, byl používán od konce dubna r. 1903 až do roku 
1925. Svou délkou 450 metrů byl v té době nejdelším mostem v Čechách. 

Jako důsledek až příliš velkoryse zamýšlené, ale málo citlivě řešené asana-
ce Židovského města byl v letech 1905 až 1908 vystavěn most Svatopluka 
Čecha. Tento most je pozoruhodný po několika stránkách. Byl postaven po-
dle projektu J. ^oukupa a V. Trči a na plastické výzdobě pracovali arch. 
J. Koula a A. Popp. Je to z estetického hlediska nejkrásnější moderní praž-
ský most. Toto ocenění bylo doloženo velmi citlivou renovací ve spojitosti 
s úpravou letenské pláně a levobřežní komunikace. Zvláštností jsou také jeho 
"rozkročené " pilíře. V ose mostu totiž vede hlavní stokový sběrač, prochá-
zející od Staroměstského náměstí do čisticí stanice v Bubenči a takto řešené 
pilíře měly odlehčit tlak na klenbu této stoky. Původní dlažba na mostě byla 
z dřevěných špalíků. Bohužel měl a dosud má typickou vadu mnoha praž-
ských mostů - vede "odnikud nikam". Vychází z široké Pařížské třídy, kte-
rá bohudík nedostala zamýšlené násilné spojení s Václavským náměstím a 
dnes zvláště nemá žádné komunikační zázemí, a ústí do malého předmostí 
pod letenskou strání. Současně se stavbou byl totiž zamýšlen průkop nebo 
tunel, který měl vyúsťovat v úžlabině, která byla v letenské pláni mezi hřišti 
na západě a sletištěm a později klusáckým stadionem na východě, přibližně 
v ose ulice U Vorlíků. A tak tento most slouží dnes spíše jako odlehčovací 
most provozu na levobřežní a pravobřežní podélné komunikaci. 

Současně s dokončením mostu Svatopluka Čecha bylo započato se stav-
bou pevného mostu přes Štvanici, který měl nahradit provizorium dvou dře-
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věných mostů. Tato dvojjedinost přemostění řeky se projevila v tom, že 
i definitivní most, postavený podle návrhu arch. P. Janáka v letech 1908 
až 1912 a nazvaný po českém podnikateli a mecenáši J. Hlávkovi, se skládal 
ze dvou částí, železné při pravém břehu a betonové při levém. Také toto 
technické dílo bylo esteticky ztvárněno J. Štursou, J. Mařatkou a O. Gut-
freundem. Vzhledem k tomu, že v šedesátých letech bylo rozhodnuto vy-
budovat dálnicovou severojižní magistrálu, jejíž součástí se tento most měl 
stát, byl rekonstruován na šířku 28 metrů. Tím se stal nejširším pražským 
mostem, přičemž i jeho jižní, dosud ocelová část dostala betonový kabát. 
Bohužel při této rekonstrukci se přepjatý utilitarismus zachoval bezohledně 
k estetické výzdobě mostu. Nejen že na bubenské straně byly odstraněny 
pylony s plastickými skupinami Humanita a Práce od J. Štursy, ale plastiky 
od J. Mařatky a O. Gutfreunda na bocích mostu byly ponechány jen na zá-
padní, protivodní straně, zatímco na východní straně, ke které přiléhá při-
stavěný pás mostu, byly zakryty nebo dokonce odsekány. 

V zápětí po Hlávkově mostu pokračovala serie budování pražských mos-
tů stavbou nového mostu z prostoru Rejdiště, nyní náměstí Krasnoarmějců, 
na Klárov v letech 1911 až 1914. Stavba provedená podle návrhu architekta 
M. Petrů, situovaná poněkud výše proti proudu než byla železná lávka z ro-
ku 1870, je dost elegantní, postrádá však už výtvarné doplňky, objevivší se 
poprvé na mostu Palackého. Pouze na hlavicích pilířů, ale pod úrovní zá-
bradlí, jsou reliefní skulptury. Ukryty před zraky chodců jsou viditelné však 
jen z řeky. Na obou koncích mostu po obou stranách stávaly původně budky 
pro výběrčí mostného, které tvořily s mostem jeden celek. Po zrušení most-
ného byly později odbourány. Projevivší se zde utilitarismus mostních staveb 
trvá bohužel do dneška. Začlenění tohoto mostu do komunikační pražské 
sítě bylo rozhodně logičtější než u sousedního mostu Svatopluka Čecha. 
Navazoval vlastně na dopravní tepnu vytvořenou již o 70 let dříve Chotko-
vou silnicí. Ovšem samotná osa mostu nebyla, zvláště jak se nám jeví dnes, 
právě nejvhodnější. Na pravém břehu nenavazovala bezprostředně na žádný 
z historických směrů, ani na Kaprovu ulici ani na Josefovskou /nyní Širo-
kou/ třídu. Na levém břehu pak ústila do obtížně průjezdné, dnes dokonce 
jednosměrné ulice. Částečnou omluvou tohoto nešikovného levobřežního 
řešení je skutečnost, že dnešní prostor Klárova v době stavby mostu a vlast-
ně až do doku 1925 byl zaplněn budovami a ohradami vojenských skladišť. 
Most byl pojmenován po oběti sarajevského atentátu Ferdinandu D Este, ale 
tento název prakticky Pražané vůbec neznali; mluvili nejvíce o "novém mos-
tě". Po válce byl nazván po Josefu Mánesovi. 

Po první světové válce vytvoření Velké Prahy vyvolalo potřebu zlepšené-
ho spojení s předměstskými obcemi na východě a severovýchodě a mezi nimi 
navzájem. To se uskutečnilo tím, že současně s úpravou toku Vltavy na Ma-
ninách byl starý dřevěný most nahražen v letech 1925 až 1928 novým mos-
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tem, postaveným podle plánu arch. P. Janáka a Ing. Fr. Mencla. Most byl 
nazván Baxův podle prvního pražského primátora po vytvoření Velké Prahy. 
Za okupace toto jméno ztratil a byl nazýván Libeňským, kteréžto jméno má 
dosud. V padesátých letech se krátkou dobu jmenoval Stalingradský. 

Současně s budováním libeňského mostu byl stavěn a v r. 1928 otevřen 
doleji po proudu řeky další most spojující Holešovice s Pele Tyrolkou a 
tudy s dalšími částmi na severu Prahy. Projektoval jej arch. J. Cardal a 
ing. Fr. Mencl. Most se nazýval Trojský, ale po roce 1945 byl nazván mostem 
Barikádníků na paměť hrdinného boje v květnové revoluci o barikádu na 
mostě. 

Těmito mosty byla uspokojena potřeba trvalého překlenutí řeky na sever-
ní straně města. Koncem dvacátých let se však ukazovalo, že pro řádné spo-
jení s rozrůstajícími se sídlišti na levém břehu na Hřebenkách, v Košířích, na 
Malvazinkách, v Jinonicích, Radlicích, Hlubočepech dosavadní most Legií 
a Palackého nestačí. O místě a trase nového mostu bylo dlouho diskutováno. 
Nakonec zvítězila trasa opravdu politováníhodná, která jen potvrdila správ-
nost kritiků pražských mostů, že 'Vedou odnikud nikam". Na pravém břehu 
sice most navazuje jakžtakž na Resslovu ulici, ale aby snad bylo částečně vy-
hověno zastáncům trasy z Myslí kovy ulice, byla osa mostu poněkud posunu-
ta po proudu. Daleko hůře však dopadlo vyústění mostu na levém smíchov-
ském břehu. Přes veškeré úsilí památkových institucí byl v r. 1930 zbořen 
krásný Dienzenhoferův pavilon jen proto, aby most vyústil do prostředka 
parčíku před Zemským úřadem bez návaznosti na řádnou komunikaci. Ten-
to komunikační nonsens byl horkotěžko a ještě ne plně uspokojivě vyřešen 
až v sedmdesátých letech proražením pokračování ulice V botanice. Most 
zbudovaný v letech 1929 až 1933 podle projektu arch. V. Hofmanna a 
ing. Fr. Mencla, od samého počátku nese jméno AI. Jiráska. Je jen škoda, že 
tento sám o sobě velmi pěkný most, byl postaven na tomto místě za cenu 
zničení jedné z nejkrásnějších stavebních památek Prahy. 

Podíváme-li se na mostní stavby počínajíce výstavbou kamenného mostu 
u Národního divadla, nemůžeme upřít vedení pražské obce v prvé třetině 
XX. století učinnou snahu o řádné spojení obou vltavských břehů v Praze, 
i když ne vždy nejšťastněji uskutečněnou. 

Další výstavbu přerušila druhá světová válka. Po ní bylo nutno v prvé 
řadě dosavadní již nevyhovující mosty přizpůsobit vzrůstajícímu dopravní-
mu ruchu na pražských komunikacích. 

Nejdříve bylo nutno zmodernizovat spojení mezi vnitřním městem, Pra-
hou VII a Bubenčem. Byl proto v roce 1947 snesen dosavadní Štefánikův 
most z roku 1868 a nahražen do roku 1951 dřevěným provizoriem. Zatím 
byl v návaznosti na souběžně budovaný letenský tunel vybudován v letech 
1949 až 1951 nový most podle projektu Ing. Sirce a arch. V. Hofmanna. 
Svojí šířkou 24 m byl nejširším pražským mostem až do rekonstrukce Hláv-
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kova mostu. Jméno dostal po Dr Švermovi, jehož pomník je umístěn na pra-
vobřežním předpolí mostu. Známý problém pražských mostů, vedoucích 
"odnikud nikam" byl odstraněn výstavbou tunelu pod Letnou. 

V sedmdesátých letech bylo pak započato s rekonstrukcí mostu Bari-
kádníků. Původně byla předpokládána bez úplného přerušení provozu, 
ale závady se ukázaly natolik závažné, že bylo rozhodnuto-most rekonstruo-
vat od základu, což si vyžádalo jeho vyřazení z provozu na několik let. To 
si vynutilo jednak postavení provizoria pro automobilovou dopravu a něko-
lik set metrů po proudu řeky postavení' samostatného mostu pro tramvaje 
v trase směřující z Holešovického nábřeží na křižovatku Trojské a Povltav-
ské ulice. 

Rozsáhlá přestavba železničního uzlu v Praze si vyžádala postavení nové-
ho železničního mostu mezi Braníkem a Malou Chuchlí v letech 1950 až 
1955 a v sedmdesátých letech železničního mostu mezi Pele Tyrolkou a Ho-
lešovicemi. Tento most, který překračuje Vltavu šikmo, není dosud v provo-
zu, protože není dokončeno jeho napojení na kralupskou trať. 

Kromě uvedených mostů, spojujících oba břehy Vltavy, je na Vltavě 
v Praze několik mostů mezi břehy reky a jednotlivými ostrovy. Z nich za-
slouží zmínky most na Slovanský ostrov, který byl v dnešní podobě vybudo-
ván jako první mostní stavba po druhé světové válce místo původní železné 
lávky za války poškozené. Dále byl po druhé válce vybudován most na již-
ní špičku Švarcenberského, nyní Veslařského ostrova, zajímavý tím, že jde 
o konstrukci z předpjatého betonu. 

Nakonec je třeba se zmínit o mostu, o jehož vybudování se svého času 
hodně uvažovalo, ale realizace se dočkal pouze v románu K. M. Čapka-Cho-
da Vilém Rozkoč. Je to most na Výtoni. Myšlenka tohoto mostu není zdale-
ka jen románová. Skutečně proti proudu řeky na jih od mostu Palackého ne-
ní žádný silniční most až do Zbraslavi. A tento dvanáctikilometrový úsek 
bez silničního mostu je opravdu dost dlouhý, uvážíme-li, že na obou březích 
se rozrůstají nová sídliště na rozšířeném dnes území Prahy a na druhé straně, 
že úsek od Palackého mostu k mostu Barikádníků s deseti mosty měří pouze 
devět kilometrů. K. M. Čapek-Chod, tento vynikající kritik společnosti na 
přelomu století projevil zde více předvídavého citu pro potřebu Prahy než 
volení "otcové města". Budoucnost ukáže, zda tuto mezeru zcela zaplní 
právě zahajovaná stavba branického silničního mostu, myšleného hlavně jako 
součást dálničního velkého okruhu. 

Podobně i na opačném konci Prahy bude nutno v nedaleké budoucnosti 
uvažovat o mostu spojujícím Bubeneč s Trojou a přes ni s Bohnickým síd-
lištěm. Zde by ani výstavba mostu přes rameno Vltavy u trojského zámečku 
potřebu nevyřešila. 

A tak vidíme, že zatímco Praha snad po devět, ale určitě více než sedm 
století vystačila s jedním mostem, v XIX. století jich měla již sedm a ve třech 
čtvrtletích XX. století již patnáct. I to dokazuje růst naší metropole. 77 



Helga Turková 

Hálkův pomník - místo dostaveníček Staropražanů 

Prof. Karel Krejčí ve svém posledním příspěvku pro klubovní sborník 
vydaný r. 1978 napsal, že i sochy mají své osudy a není nevhodno občas si 
je připomínat. Pfed šesti lety jsme vzpomněli na vyšehradském hřbitově 
100. výročí úmrtí Vítězslava Hálka /5. 4. 1835 v Dolínku u Mělníka -
8. 10. 1874 v Praze/. Po slavném básníkovi je v Praze nazvána ulice, připo-
míná nám ho expozice v Památníku národního písemnictví, pamětní des-
ky 1/, ale především jeho pomník na Karlově náměstí. 

Milovaný pěvec zemřel nečekaně, uprostřed činnosti, v 39 letech. Jeho 
pohřeb se stal národní manifestací. 

Již při druhém výročí úmrtí, v roce 1876, odhalila Umělecká Beseda na 
domě v Palackého ulici čp. 720-5 pamětní desku /"Zde dne 8. října L. 1874 
Vítězslav Hálek zemřel"/, kterou vytvořil akademický sochař Bohuslav 
Schnirch. Tato pamětní deska s Hálkovým reliefem a ozdobným rámcem 
patří k nejzajímavějším dílům tohoto druhu své doby, i když dnes zraky 
spěchajících chodců k ní, do prvního patra,málokdy zabloudí. 

Vítězslav Hálek, vůdčí osobnost kulturního dění 60. let minulého století, 
se zasloužil též o založení střediska českého života - Umělecké Besedy. Při 
první valné hromadě v roce 1863 byl slavnostním řečníkem. Vedle členství 
ve výboru se stal také předsedou literárního odboru. Proto Umělecká Beseda 
postavila Hálkovi i pomník, opět dle návrhu Bohuslava Schnircha /10. 8. 
1845 - 30. 9. 1901 v Praze/. Volba sochaře byla oprávněná, protože 
Schnirch v Umělecké Besedě působil po dlouhá léta jako člen výboru, před-
seda výtvarného odboru a později i starosta. Nás také těší, že stál vždy v řa-
dách bojujících za zachování památek staré Prahy. 

Co postavení pomníku předcházelo, podrobně prozkoumal Dr. Fr. Ho-
lec /ČSPS, roč. 68, 1960/. Brzy po Hálkově smrti jedná Umělecká Beseda 
s městskou radou král. hlavního města Prahy, která přislíbila dát místo zdar-
ma. Po sbírce peněz byl v r. 1876 vypsán domácí konkurs s podmínkou for-
my pomníku /básníkova herma s podstavcem/. Provedení vítězného Schnir-
ch ova návrhu se však protáhlo, protože nedošlo k dohodě o vhodné místo. 
Umělecká Beseda měla zájem o nové Vrchlického sady, protože Vítězslav 
Hálek byl z prvních, kteří usilovali o založení sadů na místě bývalých hra-
deb. Ve zdlouhavých sporech se uvažovalo i o sadech Čelakovského a na 
Letné. Teprve začátkem roku 1881 bylo rozhodnuto o umístění v severní 
části Karlova náměstí, u Novoměstské radnice, kde byla dosud květinová 
výzdoba. Dodnes oblíbený veřejný sad na největším pražském náměstí, zva-
ném do r. 1848 Dobytčí trh, vznikal postupně až ve 40. a 60. letech 19. sto-
letí podle projektu zahradníka Fr. Thomayera. 
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K slavnostnímu odhalení pomníku došlo 14. května 1882, místo pláno-
vaného r. 1881, vzhledem k tomu, že se práce protáhly. /V četných publi-
kacích je však uváděn rok vzniku 1881/. 

Odhalení pomníku bylo samozřejmě společenskou událostí. Již 28. dub-
na 1882 sděluje časopis "Světozor" v rubrice Slavnosti: "Hálkův pomník 
v sadech Karlova náměstí odhalen bude dne 14. května. Slavnost započne se 
v sobotu dne 13. května divadelním představením v Novém českém divadle, 
k čemuž zvolena Hálkova truchlohra Záviš z Falkenštejna; slavnostní pro-
slov napsal Svat. Čech. V neděli o 10 hod. odhalen bude pomník za slavnost-
ní řeči p. Fr. Dvorského; před tím zapěje "Hlahol" kantátu Bendlovu na 
slova El. Krásnohorské. Velikou zábavou na Žofínském ostrově ukončí se 
slavnost". 

Dne 12. května vyšla pak ve Světozoru báseň Elišky Krásnohorské k poc-
tě Vítězslava Hálka, která začíná: "Byl slavíkem!" a končí: "Slyš - jeho 
zpěv zní všady, - on věčně žije, - vždyť jej dosud máme!" 

Číslo 22 ze 26. května přináší na str. 262 následující popis: "Hálkův po-
mník. Umělecká Beseda postavivši pomník V. Hálkovi, svému někdy členu 
nad jiné horlivému a bývalému předsedovi odboru literárního, přispěla tím 
nejen k oslavě a rozšíření jména básníkova, nýbrž i k nemalé ozdobě sadů 
Karlova náměstí, neboť pomník Hálkův, práce naše Boh. Šnircha, jest 
dílo vskutku krásné, umělecké, důstojné. 

Pomník stojí na severním konci Karlova náměstí, před radnicí Novoměst-
skou, uprostřed malého, pěkně upraveného sádku. V pozadí jeho zelenají se 
koruny stromů, po stranách v plném květu stojí keře a před pomníkem 
upraveny jsou 2 kola plná pestrých květin. K tomu ještě dle usnešení měst-
ské rady pražské přibudou 2 ozdobné svítilny, v nichž světlo po celou noc 
hořeti bude, aby pomník lépe chráněn byl před škůdci. 

Základní forma pomníku jest půlkruh. Uprostřed nalézá se podstavec 
s římsovím a lomeným štítem, v jehož výklenku jest vytesaná lví hlava, 
chrlící vodu. Nad ornamentální náplní nalézá se ve vlisu hlavní římsy nápis 
"Umělecká Beseda", v průčelí pak "Vítězslavu Hálkovi" a vpravo "věnuje 
roku 1882". /Na pomníku ve skutečnosti uvedeno 1881/. Mezi rameny lo-
meného štítu zasazeno jest bronzové varyto s vavřínovým věncem a rohy 
zdobí masky, představující tragedii a komedii. Mezi nimi na zvláštním soklu 
stojí pěkně zhotovené bronzové poprsí Hálkovo. Po obou stranách v polo-
kruhu nalézají se kamenné lávky, na obou stranách zakončení sfingy, jež 
z amfory mezi předními tlapami vodu chrlí do vásy, dvěma bronzovými del-
fíny nešené a měděnou vložkou s lupenovou okrasou a vodní lilií opatřené. 
Bohatá a velmi vkusně z kararského a sliveneckého mramoru, žuly atd. zříze-
ná mosaika představuje uprostřed velkou hvězdu s dvěma lyrami a dvěma del-
fíny. Obruba jest žulová, spodní část pomníku vystavena jest ze žehrovické-
ho a hořického pískovce". K popisu je připojen celostránkový obrázek, který 
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s použitím fotografie F. Fridrichovy nakreslil Góda Roubalik. 
Z obrázku je patrno, že mezi záhony vedla cestička přímo kolem pomní-

ku a voda tehdy tekla nejen uprostřed, ale i po stranách od obou sflng. Pro-
tože byl volný přístup k pomníku, ani zmíněné dvě svítilny zřejmě patřičně 
nechránily před "škůdci". Docházelo k stále novým poškozením /např. od-
počívadel, nádob na vodu/, dokonce musely být vyměněny sfingy. Proto ro-
ku 1884 byl přístup k pomníku zamezen a upraveny před ním záhony 
květin. 

Postupem doby si Pražané navykli dávat srazy u nového pomníku. Doka-
zuje nám to několik následujících výpisků. V díle Ignáta Herrmanna "Z no-
týsků Pavla Čamrdy" /díl II., 3. vyd. Praha, F. Topič, 1923, str. 26/ se hrdi-
na P. Čamrda, chystá se zbožňovanou Viktorou na tajné dostaveníčko do 
dobřichovického lesa. Kolega, oflciál Vokoun, mu však ironicky nabízí: 
"Tedy zítra, kamaráde, v půldruhé sejdeme se na Karlově náměstí u Hál-
kova pomníku. Ujednáno!" 

Další citace nalezneme ve vzájemné korespondenci Zdenky Braunerové 
a F. X. Šaldy, kterou pod názvem "Přátelství z konce století" vydal v komisi 
Melantrichu r. 1939 Dr. Vladimír Hellmuth-Brauner. 8. února 1898 píše 
F. X. Šalda: 'Těším se na setkanou a hovor s Vámi. Je-li Vám vhod, budu 
Vás očekávat ve čtvrtek o půl šesté večer u Hálkova pomníku; jdu totiž z re-
dakce "/tj. redakce Ottová Slovníku naučného/ "na Karlově náměstí". Zden-
ka Braunerová odpovídá: 'Tedy zítra, ve čtvrtek u paštiky Hálkovy." 

Také vzácnou korespondenci Zdenky Braunerové s Juliem Zeyerem 2/ 
"Přátelství básníka a malířky" uspořádal Dr. VI. Hellmuth-Brauner a vydal 
v nakladatelství Vyšehrad r. 1941. Z dopisu Zdenky Braunerové, datovaném 
v Roztokách 13. 9. 1898, se dozvídáme o nevydařené schůzce: "Byla to veli-
ká nemilá nehoda včera s tou bouří a jsem celá zarmoucená, příteli drahý, že 
jsem Vás včera již neviděla. Já přišla k Hálkovu pomníku několik minut po 
páté hodině, ač měla jsme intenci být tam o půl páté. Odpusťte mi, prosím 
Vás, jestli Jste tam na mne čekal. Já nezavinila opoždění zúmyslně, to si mů-
žete pomyslit, neboť jsem do Prahy jedině kvůli Vám přijela. Ale ten hrozný 
déšť zrovna v tu chvíli kolem páté hodiny! Já stála o půl páté v průjezdu 
Ottová domu a nemohla jsem se hnout! Měla jsem ty hloupé nové a jediné 
své dobré šaty a žádný deštník. A když jsem^od Emingerů odcházela, to prá-
vě nepršelo, tak že mi nenapadlo si deštník vypůjčit. Já myslila, že doběhnu, 
a ono mne to zrovna na ulici chytlo! Stála jsem pak ještě do půl šesté v domě 
zemského soudu proti Hálkovu pomníku, ale marně jsem se po Vás ohlížela. 
Nezbývá, než abychom si to vzájemně odpustili, neb nevím, který z nás 
více čekal. Vidte, že vina není na nikoho straně?" 

Julius Zeyer odpovídá 21. 9. 1898 z Vodňan: "Nemohu Vám ani říci, 
drahá přítelkyně, jak jsem byl énervován a disharmonován. celým tím ne-
šťastným naším setkáním a nesetkáním v Praze posledně! To bylo něco tak 
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nepovedeného, až běda ! . . . Byl jsem po půl páté na místě a utekl jsem 
teprve, když silně pršelo, do blízkého domu, pak pod portál té kavárny 
na rohu, kde jsem se sešel s Ottou. Neměl deštník a chtěl jsem ho doprovodit 
domů. Kdyby to byl přijal, byli bychom se sešli v jeho průjezdě! Chodil jsem 
v dešti kolem Hálkova pomníku až do 6 hod. Pak jsem byl už tak promoklý, 
že jsem se utekl domů převléci . . . Pište mi, prosím, brzy a určitě, kdy poje-
dete do Chýnova. - To bude skvělá náhrada za tu nepodařenou Prahu!" 

Patrně poučena touto příhodou píše Zdenka Braunerová 27. 10. 1898 
z Roztok F. X. Šaldovi: "Přijedu tedy v sobotu do Prahy a o půl šesté 
půjdu po Karlově náměstí kolem paštiky s Hálkem. Nepotkám-li Vásr půjdu 
rovnou k paní Svobodové. . . . Jen kdyby byl velký dešť, tak u pomníku ne-
budu, nýbrž v 6 hodin u Svobodů; kdybyste naprosto nemohl, tak mi to 
laskavě lístkem oznamte." 

V témže roce 1898 přibyl na opačné straně náměstí pomník botanika 
Benedikta Roezla. Postupně byly zřízeny i další pomníky: Karoliny Svět-
lé - r. 1910, Elišky Krásnohorské 3/ - r. 1931, Jana Želivského - r. 1960 
a Jana Ev. Purkyně - r. 1961. Jak v této soutěži obstál Hálkův pomník? 

Již roku 1903 František Ruth v "Kronice kr. Prahy a obcí sousedních" 
přidává k popisu pomníku /"V trojúhelníkovém sadě blíže ke Spálené ul. 
jest pomník V. Hálka. . . . Prostá z pískovce vytesaná kaplička s fontánou 
tekoucí vody, nahoře bronzová herma básníkova, po stranách kamenná od-
počívadla v obloucích do polokruhu rozepjatá a sfíngami zakončená - toť 
hlavní myšlenka pomníku . . ."/ i hodnocení : "Pro skrovné rozměry celek 
asi není vhodný na tak veliké prostranství." 

Zde je třeba uvést, že původní Schnirchův návrh předpokládal větší 
rozměry busty i podstavce. 

V. V. Stech ve své práci "Pražské sochy a pomníky" /Kniha o Praze II., 
1931/ píše: "Není špatný Schnirchův Hálek na Karlově náměstí, renesanč-
ně klasicistní a trochu složitý při malém měřítku. Ale je vpraven nazdař-
bůh do sadu, bez ohledu k jeho půdorysu a rázu. A nyní rozhazují po tom-
to parku stále nové sochy, zcela náhodně a bez ohlížení, jak se bude sná-
šeti rostlina s lidským dílem." 

Za 33 let znovu kritizuje V. V. Stech ve studii "Sochy ve městě" /Kniha 
0 Praze 1964. Sest. Dr. Em. Poche, Praha 1964/ celkem náhodné stavění 
soch do pražských parků. Uvádí, že "onen na Karlově náměstí se stává skla-
dištěm nesourodých pomníků, dispozičně nepřipravených a neúčinných." 

Tento názor o "skládce na Karlově náměstí" zastával prof. V. V. Stech 
1 v den svých 89. narozenin, kdy mu přišla blahopřát malá delegace našeho 
Klubu /prof. Krejčí, Ing. Petroušek a já/ a kdy se hovořilo o problému 
Smetanova pomníku v Praze. Na Karlově náměstí je dnes těžké cokoliv 
měnit a bylo by pouze dobré nerozmnožovat počet plastik. 

Pražané 80. let 20. století si už nedávají dostaveníčka u Hálkova pomní-
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ku. Možná, že by ho mnozí ani nenašli. Okolí je změněno a pomník "našeho 
slavíka" pozapomenut mezi ostatními, ač byl prvním! 

Vítáme proto, že k letošnímu 145. výročí narození Vítězslava Hálka se 
Galerie hlavního města Prahy zasloužila o jeho novou úpravu. 

V příštím roce oslavíme lOOleté výročí vzniku pomníku. Prosíme proto 
členy a příznivce našeho Klubu, kteří si jistě pnpamatují Hálkovy verše 
"Soud boží se na národ zve, jenž pěvce své ctít neví", aby se při svých 
cestách po Praze u pomníku na Karlově náměstí alespoň krátce zastavili a 
vzpomněli Vítězslava Hálka i sochaře Bohuslava Schnircha. 

Poznámky: 
1/ Kazimír Poštolka: Na věky vepsáno do kovu a kamene. Díl III. Pra-

ha 1962. Str. 117, 9, 144. Autor připomíná i pamětní desku odhalenou 
25. 7. 1926 na Závisti u Zbraslavi, kde Hálek rád pobýval. 

2/ Pro nás s velmi zajímavými pasážemi o bojích za zachování staré 
Prahy. Vždyť Zdenka Braunerová se zasloužila o vznik a o úspěchy Klubu Za 
starou Prahu. 4. 4. 1897 píše J. Zeyerovi z Roztok: 'Ten boj o starou Pra-
hu zdá se mi tak oprávněný a nóbl, a chci té myšlence sloužit." 

3/ Eliška Krásnohorská - Pechová: Z mého mládí. Vzpomínky životo-
pisné. Smíchov, 1920. Zde vypráví, jak v lednu 1863, patnáctiletá, vstoupila, 
vlastně vtancovala v salonu Dr. Fr. L. Riegra "na Parnas". Seznámila se zde 
s mnoha vynikajícími osobnostmi české společnosti, např. Karolinou Svět-
lou, Janem Ev. Purkyněm a Vítězslavem Hálkem, který měl prozkoumat její 
talent. Odhadl ho správně, v odpovědi Dr. Riegrovi: " Necháme ji býti . . . 
ta se vyvine sama." Ještě téhož rokuji Hálek uvedl do české literatury, když 
otiskl v "Lumíru" tn její básně. - Je téměř symbolické, že se postupem do-
by na Karlově náměstí sešly pomníky zmíněných čtyř účastníků onoho do-
mácího plesu. 

František Zelenka 

Olšanské zajímavosti 

Klub Za starou Prahu ve svém hlavním poslání chránit všechny pražské 
památky, stará se pochopitelně i o pražské hřbitovy. V současné době je jeho 
péče skoro výhradně zaměřena na staré části Olšan, a to z několika důvodů. 
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Olšanské hřbitovy jsou po starém židovském hřbitově nejstarší, svojí rozlo-
hou vůbec největší, počtem uměleckých a kulturních památek nejbohatší, 
hlavně však jména zde pohřbených několika generací jsou nám nejdražší; 
bohužel, podle dnešního stavu jsou i nejzanedbávanějšf. 

Činnost členů Klubu na odstranění někde až zahanbujícího stavu se datu-
je již od roku 1974. Bližší údaje o výsledcích této činnosti jsou popsány v sa-
mostatné kapitole sborníku. Následující řádky zvou čtenáře k malé vycház-
ce po II. a III. hřbitově s úmyslem vzbudit a oživit zájem návštěvníků o tri-
staletou historii našeho národa a jeho slavných příslušníků, kteří zde mají 
své posmrtné příbytky. 

Vstupujeme-li na Olšany od Žižkova dolejší branou, která bývala původ-
ně branou hlavní, jsme na jeho druhé části; první hřbitov - "morový" -
byl v minulém století zrušen a v posledních letech upraven pietně, včetně 
kaple sv. Rochá, jako parkový památník. Odbočíme-li podle orientační ta-
bulky a směrovek z přístupové cesty vpravo, stoupáme starou kaštanovou 
alejí a po dalším odbočení ku zdi stojíme již před hrobem Karla Havlíčka 
Borovského. Starší pamětníci si jistě připomenou text a tklivou melodii pís-
ně "Spi Havlíčku v svém hrobečku . . ."Jejíž autor František Hais, kdysi po-
pulární písničkář, je zde na VIII. hřbitově též pohřben. V hrobě Havlíčka by-
la o rok dříve pohřbena jeho manželka Julie, která zemřela na tuberkulosu. 
V takových případech, podle tehdejších zdravotnických předpisů, platil 
zákaz pohřbívání do stejného hrobu po dobu šesti let. A tak byl Havlíček 
sice pohřben do stejného hrobu, avšak zídkou oddělen. Péčí bývalého spolku 
"Svatobor" byl původní náhrobek roku 1870 obezděn do dnešní podoby 
a stává se cílem a poutním místem pražských i mimopražských návštěvníků. 
Od roku 1975 je hrobka s okolím v celoroční péči členů Klubu Za starou 
Prahu. 

Pokračujeme v procházce a po několika krocích míjíme zadní stěnu jedi-
ného olšanského mauzolea pražského podnikatele Vojtěcha Lanny, kde je 
v něm pohřben i jeho syn rytíř Vojtěch Lanna, mecenáš Umělecko-průmyslo-
vého muzea a podporovatel rodiny Mánesových. 

Nedaleko odtud za branou, oddělující II. a III. hřbitov, jsou pohrbeni dva 
současníci Havlíčka, kteří mají k němu osudový vztah: páter František 
Řezáč a komisař František Dedera. Hned za branou vpravo se dostáváme 
k obeliskovému náhrobku na hrobě pátera Řezáče, jednoho z věrných přá-
tel Havlíčka, kterého oddával a umírajícího zaopatřoval. Řezáčovo heslo 
vyryté na náhrobku "Za pravdu, právo a svobodu" navazuje a je poutem 
k Havlíčkově heslu "Moje barva červená a bílá . . . " V roce 1979, kdy bylo 
Klubem vzpomenuto stého výročí úmrtí Řezáče, stalo se tak v součinnosti 
s "Dělnickou besedou Havlíček", odbočkou v Litni, kde Řezáč jako farář 
několik let působil. 

Jestliže se na téže cestě vrátíme doleva, stojíme před náhrobní deskou 
83 



ve zdi, osvíceného kněze a profesora teologie Bernarda Bolzana, humanisty 
světového významu. Jeho názory, pedagogická činnost, pronásledování po-
litickým režimem, odsouzení a věznění připomínají podobné osudy Řezáče, 
třicet let po Bolzanovi. A tak obdoba blízkosti jejich učení má shodou osudů 
obdobu v malé vzdálenosti míst jejich posmrtných odpočinků. 

Několik málo kroků stoupání alejí a po levé straně jsme u hrobu c. a k. 
komisaře Františka Dedery, známého zatčením a doprovázením Havlíčka 
do Brixenu. V povědomí tehdejší české společnosti byl jako představitel 
rakouského útisku politického života hanoben. Zdá se, že ukvapeně a neprá-
vem. Dedera byl synem jindřichohradeckého zámečníka, po vystudování 
gymnazia přijal službu u policie. K doprovázení Havlíčka přihlásil se sám 
proto, aby Havlíčkovi v jeho těžkých chvílích loučení s rodinou ulevil. Při 
neplánovaném průjezdu Jindřichovým Hradcem prozradil nepřímo prostřed-
nictvím svého otce lišáckým způsobem, koho přivezl do Hradce k přeno-
cování, a tak se stalo, že ráno při odjezdu bylo náměstí zaplněno lidmi, kteří 
se s Havlíčkem přišli rozloučit. Ostatně Havlíček sám ve svých dopisech man-
želce a Palackému z Brixenu sděluje, že komisař Dedera zacházel s ním velmi 
vlídně, s velkou pozorností a že si mohl dopřát čehokoliv, že celou cestu jel 
v kočáře, zkrátka, že cestoval se vší slávou. Dokumentují to též některá zjiš-
tění z policejních archivů a některá přímá svědectví. Málo je známo, že De-
dera stál po boku znamenitých osobností při zrodu Městské spořitelny Praž-
ské, jejímž byl několik let prvým vládním komisařem. A není třeba připomí-
nat, jaký význam měla tato skutečnost v počešťování národního a hospodář-
ského života zahájením činnosti ústavu lidového peněžnictví. Dedera k této 
události sepsal rozmarnou znělku, jejíž uveřejnění si vyhradil až po padesáti 
letech. Za jeho života pro svůj text zcela jistotně nemohla být uveřejněna; 
stalo se tak až při padesátiletém jubileu spořitelny v roce 1925. Satirický rys 
jeho povahy potvrzoval i komentář jindřichohradeckých "Ohlasů od Nežár-
ky" k jeho úmrtí, že " pro své vědomosti a stálý rozmar byl velmi oblíben". 
Jeho hrob byl po válce i s náhrobkem neuvědoměle zničen. Teprve péčí Klu-
bu Za starou Prahu byl znovu objeven a opatřen aspoň tabulkou s jeho jmé-
nem. Tím byl v našem povědomí nyní v souvislosti s Havlíčkem aspoň zčás-
ti rehabilitován. 

Postupujeme alejí ještě dál a po téže levé straně míjíme hrobku rodiny 
univ. prof. Jaroslava Golla, který byl prvním místopředsedou a dlouhá léta 
potom i předsedou Klubu Za starou Prahu. 

Jen několik kroků odtud nalézáme zastrčený a původně i neoznačený 
hrob Karla Sabiny. On - autor textu nejčeštější naší opery - Prodané ne-
věsty i několika dalších, žurnalista a politik pro svoji činnost neustále pro-
následovaný, několikrát vězněný, až i odsouzený k trestu smrti /které unikl 
prohlášenou amnestií/, byl označen několika důvěrníky národa jako "zrád-
ce národa", protože /z bídy a nouze/ přijal práci pro policejní aparát. 
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Z hrobu, ve kterém odpočívají manželka a sy.n s dcerou, zaznívají poslední 
slova jeho obrany: "Mocnějším hlasem jest mi hlas vlastního svědomí a pře-
svědčení, že jsem věci národní ani osobám nikdy neublížil . . Jest věřit 
jeho slovům, neboť činnost Sabinova pro policii formou podávání určitých 
informací a stejně i Dederovo zaměstnání u policie nebyly pozdějším zkou-
máním archivních dokumentů shledány, že by byly naší národní věci ně-
jakým způsobem škodlivé a zrádcovské. 

Hrobem Sabiny končí naše vycházka po dvou nejstarších hřbitovech a 
branou ve zdi projitím IV. a V. hřbitova opouštíme hlavní branou Olšanské' 
hřbitovy. 

Je pochopitelné, že cestou byly vynechány desítky hrobů vynikajících 
osobností z řad národních buditelů, umělců, spisovatelů, slavných žen apod. 
/Václava Matěje Krameria, Josefa Navrátila, Alex. Dreyschocka, Ferdinanda 
Engelmůllera, Václava Klimenta Klicpery, Jana Erazima Vocela, manželky 
Bedřicha Smetany Kateřiny, roz. Kolářové, manželky Zdeňka Fibicha, 
Fr. Škroupa, Anny Náprstkové a mnoha dalších/, které byly převzaty do 
péče Klubu. Jejich záslužná činnost a životní osudy by neměly upadávat 
v postupné zapomínání. 

Při naši vycházce jsme také - nikoliv bez povšimnutí - míjeli stavitel-
ské, sochařské a řemeslnické památky dvou století, tvůrců, nejpřednějších 
jmen našich umělců na náhrobcích a náhrobkových kaplích. Zjišťujeme, jak 
na nich hlodá zub času - ale co je ještě daleko horší - i ničivá lidská ruka. 
To je také jeden a další důvod, proč Klub Za starou Prahu propaguje návštěv-
nost našich Olšan a ochranu širší veřejností. 

Milan Patka 

O staroměstském orloji 

Pražský orloj, to jest staletá historie, zajímavý až tajuplný vzhled opřede-
ný pověstmi, malé představení s figurkami před odbíjením celých hodin, a 
to všechno přivádí před toto středověké horologium mnoho obdivovatelů. 
Nejznámější jsou asi figurky, hlavně apoštolově procházející za okénky, je-
jichž otevření je vždy napjatě očekáváno. Různé ty dřevěné postavičky, pře-
devším kostlivec a představitelé lidských nectností, jako lakomec a mamivec, 
mají jistě mnoho co říci lidem všech dob, ale zamysleme se, co je hlavním 
posláním orloje. 
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Astronomický ciferník orloje 
/pevná část/ 



Oprava staroměstského orloje: březen - červenec 1979 

Stav astronomickéh o ciferník u p o opravě : 5. 8 . 1979 . 
Změněna křivk a soumrak u a  poloha přesýpacíc h hodi n u  figurk y kostlivce . 



Orloj při svém vzniku roku 1410 měl asi pouze astronomický ciferník 
s kamenickou výzdobou Parléřovské huti. K tomuto jádru byla historickým 
vývojem přidána kalendářní deska s bohatou pozdně gotickou kamenickou 
výzdobou, pohyblivé a pevné figurky okolo ciferníků, apoštolově a vývoj 
byl zakončen umístěním kokrhajícího kohouta. Původní astronomické po-
slání orloje bylo takto postupem času částečně zastíněno některými atrak-
tivními doplňky, určenými k upoutání diváků. Úkolem této úvahy však roz-
hodně není puristický požadavek odstranění těchto doplňků /jak by to snad 
mohlo vyznít/, ty k orloji historicky patří, ale je třeba zdůraznit rozdíly 
v důležitosti a funkci jednotlivých částí složitého projevu orloje. 

Pohleďme do historie a připomeňme si slova jednoho z nejslavnějších 
orlojníků Jana Táborského z Klokotské Hory, obnovitele a zdokonalitele 
orloje, slova z jeho "Zprávy o orloji staroměstském". Tehdy roku 1570 na-
psal, že význam orlojů jest: ". . . ne strany nějakých tatrmanuov a jiných 
aparátův bystře a nákladně, ale neužitečně udělaných k podívání a k divadlu 
lidu obecnímu připravených, ale strany mistrovství astronomského učeným 
lidem divného a jim i lidu obecnímu potřebného,. . .". Tato slova, mnohými 
nedoceněna, platí dodnes. 

Jádrem současného, historickým vývojem vzniklého orloje - při vší úctě 
k Mánesovu kalendáriu - je astronomický ciferník, složitý, ale zdaleka ne 
nepochopitelný, který ukazuje několik druhů času a polohu nebeských těles 
tak, jak se podle "vesmírné harmonie" pohybují po obloze. Orloje nejsou jen 
hodiny, ale vlastně veřejný astronomický demonstrační přístroj, znázorňují-
cí základní astronomické údaje a jevy /např. východ a západ slunce, rovno-
dennosti a slunovraty, fáze měsíce atd./, které nás obklopují. To je vlastní 
smysl i poslání orloje. 

Na tomto místě bych chtěl upozornit na závažnou principiální chybu 
právě v této důležité části orloje, části astronomické, která vznikla při opra-
vě v letech 1945 - 1948. Chyba spočívala v nesprávném zakreslení křivky 
soumraku /černého kruhu ve spodní části astronomického ciferníku/. Touto 
chybou vznikala za zimního slunovratu až několikahodinová odchylka úda-
jů počátku a konce astronomické noci /to je doby, kdy slunce klesá více 
jak 1 8 ° pod obzor/ a souvisejících údajů délky astronomického soumraku 
/na orloji označen latinsky CREPVSCVLVM/ a svítání /AVRORA/. Dále 
okolo letního slunovratu orloj chybně ukazoval astronomickou noc, která 
v zeměpisné šířce Prahy v tuto dobu žádná není, je pouze astronomický 
soumrak a svítání. 

Z iniciativy "Klubu Za starou Prahu" byla chyba odstraněna při opravě 
orloje v roce 1979. Křivka soumraku byla překreslena podle konstrukce 
planisferického astrolábu, který je principem orloje. Na vysvětlenou - astro-
láb je středověký astronomický přístroj, který sloužil jak k přímému pozoro-
vání nebeských těles a určování času podle slunce a podle hvězd, tak k de-
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monstraci a řešení úloh ze sférické astronomie. Na připojeném obrázku 
astronomického ciferníku je vyznačeno čárkovanou čarou správné zakres-
lení křivky soumraku a šrafovaně je vyznačeno chybné zakreslení, které 
bylo na orloji v letech 1948 - 1979. 

Oprava orloje byla nutná i z důvodů restaurace vnější výzdoby a obno-
vy opotřebovaných součástí stroje, který již delší dobu "kulhal" /dochá-
zelo k hrubým odchylkám některých ukazatelů orloje/. Doufejme, že k po-
dobným nedostatkům již nedojde a legendární staroměstský orloj bude ve 
své historické podobě ozdobou naší Prahy - "Matky měst". 

Poznámka redakce Zpráv: 
Příspěvek našeho člena Milana Patky o chybném zakreslení křivky sou-

mraku prověřil a v plném rozsahu schválil Astronomický ústav Českosloven-
ské akademie věd a proto mohl být tento nedostatek při nedávné rekon-
strukci orloje opraven. Domácí rada Klubu Za starou Prahu vyslovuje Mila-
nu Pátkovi za tento iniciativní návrh pochvalu. 

Zdeněk Dušek 

Velký romantik a památkový architekt - Violet-le-Duc 

Právě před sto lety, roku 1879, zemřel odchovanec romantismu, odhod-
laný liberál a zuřivý republikán, který spolu s Viktorem Hugem má největší 
zásluhu na záchraně francouzských středověkých památek. Přímý účastník 
červencové revoluce 1830, šestadvacetiletý architekt Violet-le-Duc, neváhá 
vstoupit roku 1846 do služeb vlády občanského krále Ludvíka-Filipa, aby 
se s velkým elánem ujal takřka v poslední chvíli záchrany téměř se hroutící 
baziliky ve Vezelay. Za tři roky nato ujímá se spolu s architektem J. B. A. 
Lassusem restaurování katedrály Notre Dame, jejíž sochařská a kamenická 
výzdoba poničená za francouzské revoluce je téměř v troskách. Vlastní 
stavbu, citelně narušenou četnými přestavbami a dostavbami i vlivem pově-
trnosti, vrátil odpovídajícímu slohu 12. století a za svůj snad trochu přehna-
ný obdiv k rané francouzské gotice si vysloužil nejen kritiku svých odpůrců, 
ale i některých svých přátel. Vytýkali mu všechno, každou maličkost a při-
tom zapomněli, že Violet-le-Duc v téže době restauroval,či spíše zachraňoval 
nejméně dalších třicet historických objektů po celé Francii, kterou projížděl 
křížem krážem bez ohledu na nepohodlí a svůj volný čas. Vlastně žádný ne-
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měl, věnoval jej bezezbytku záchraně historických památek. V roce 1857 na 
přímý rozkaz císaře Napoleona III. a pod jeho dohledem rekonstruuje polo-
rozpadlé zbytky zámku Pierrefonds. Má již v té době velké zkušenosti a do-
brou pověst architekta-památkáře z více než desetileté obnovy středověkých 
hradeb městečka Carcassonu v departementu Aude, nedaleko španělských 
hranic. Zde se utkal nejen s odborníky a historiky, ale i s carcassonskými 
měšťany, kteří byli zvyklí rozebírat kámen z opevnění na stavbu svých 
domů a chlévů. 

Violet-le-Duc zachoval Francii architekturu raného středověku, napsal 
několikadílný "Vysvětlivkový slovník francouzské architektury dvanáctého 
až šestnáctého století", zveřejnil četné články o ochraně historických pa-
mátek a stačil si znepřátelit historiky umění. Vyčítali mu i jeho pedantickou 
přesnost a důslednost, zejména nezkrotnou zálibu v rané gotice, kterou 
ovšem poznal ze zachovaných fragmentů a zbytků mnohem lépe, než oni vy-
četli z knih. Dráždil je svým neskrývaným romantismem, od kterého se 
i dnes rádi distancují mnozí odborníci. 

Violet-le-Duc uznával konstrukční a výrazovou logiku středověké archi-
tektury, pochopil i její výtvarný smysl a snažil se jej zachovat. Obrovský 
počet vlastních náčrtků, skic a výkresů svědčí o pečlivém studiu podkladů. 
Byl neúnavným pracovníkem, bystrým pozorovatelem, nadaným umělcem 
a především organizátorem při záchraně památek. Bojoval proti lhostejnosti 
kulturní veřejnosti, netečnosti a nezájmu úřadů i ziskuchtivým a sobeckým 
zájmům jednotlivců a měl úspěch. A ten mu nemohli a snad někteří nemo-
hou dodnes odpustit. 
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Vzpomínka na Ing. arch. Dr. Bohumíra Kozáka 

Ing. arch. Dr. Bohumír Kozák se narodil roku 1885 v Čáslavi. Vyrůstal 
v prostředí, jež ho od útlého mládí vedlo v duchu spravedlnosti, poctivosti a 
pravdy, v duchu bratrské pomoci bližním. Jeho osobnost už v mladém věku 
vyzařovala dychtivost po poznání a touhu po stále hlubším pronikání do 
všech naléhavých problémů společenských, technických a v neposlední řa-
dě kulturních i uměleckých. Vyrůstal v něm typ moderního, všestranně 
vzdělaného člověka, nikoliv jen vědce - polyhistora, ale tvořivého organizá-
tora, jehož síla neleží v objektivně analytickém bádání, ale naopak v aktiv-
ním, tvořivém uchopení každého problému, v tvořivém řešení otázek spole-
čenského života. 

Miloval všechny formy uměleckého projevu od literatury, poezie a hud-
by, přes výtvarnou a reprodukční oblast až po architektonickou tvorbu. 

Po častých studijních cestách do zahraničí už jako pětadvacetiletý inže-
nýr pracoval v architektonickém ateliéru Osvalda Polívky na projektu teh-
dejší Nové radnice, na druhém paláci Zemské banky na Příkopech, ve spo-
lečné kanceláři architektů Balšánka a Polívky na projektu Obecního domu. 
Od roku 1911 do roku 1919 vedl projekční oddělení firmy Nekvasil v Pra-
ze-Karlíně, pilně projektuje a publikuje svoje práce v Architektonickém 
obzoru, tehdejším orgánu Spolku architektů a inženýrů, kde se stal brzy čle-
nem rady. Přitom působil i v mnoha jiných kulturních organizacích. Kladl si 
vždy náročné cíle, kdy jeho záliba poznávat, konzultovat a rozšiřovat svůj 
obzor v oblasti kulturní o stále nová poznání, vytváří základ pro jeho tak 
úspěšnou další práci po vzniku Československé republiky. 

Čtyřicetiletý architekt Bohumír Kozák zakládá vlastní projekční ateliér, 
který časem rozšiřuje na stavební společnost Dušek-Kozák-Máca, jež během 
své působnosti vyprojektovala a prostavěla více než půl miliardy tehdejších 
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korun. Vzpomeňme jen na rozsáhlou technickou budovu Telefonní ústředny 
na Žižkově z roku 1921, studentské ženské koleje Budeč z roku 1924, ad-
ministrativní komplex Avion na Václavském náměstí a zejména Ústřední 
sociální ústavy hlavního města Prahy /dřívější Masarykovy domovy/ v Pra-
ze-Krči z roku 1925, kde architekt Kozák vytvořil dílo vpravdě moderní a 
účelové architektury. Moderní v jeho sociálním obsahu i v jeho technické a 
výrazové formě. Manifestuje zde nové, pokrokové pojetí urbanistického a 
organizačního komplexu v sociálních službách. Pro úplnost ještě nutno 
uvést, že v Praze vyšly z jeho projekčního stolu celé bloky obytných domů, 
studentský konvikt v Dejvicích /z roku 1931/, obchodní a administrativní 
palác s kinem Sevastopol na Příkopech /z roku 1935/, správní budova Che-
moprojektu ve Štěpánské ulici, Českobratrský sbor ve Střešovicích /z roku 
1938/, řada malobytových domků pro Ústřední sociální pojišťovnu a několik 
dalších administrativních objektů. 

Architekt Kozák psal teoretické úvahy a vykonával intenzivní pedago-
gickou činnost jako předseda státnicových komisí v oboru architektury a 
stavitelství, byl velmi aktivním členem Klubu architektů, milovník krásného 
umění a sám s radostí a neobyčejnou pílí kreslil. Vzpomeňme na jeho slav-
nou knihu Architekt na cestách a na několik zajímavých a cenných Pragen-
sií - Menší město Pražské, Mluva pražské architektury, Hradčany-a Malá 
Strana, Poklady pražské architektury, Praha - kamenný sen. 

Pro publikaci připravil knihu Renesance v Československu a Počátky ro-
mánské monumentální architektury. Jejich vydání se bohužel už nedočkal. 

V této jeho činnosti se setkáváme s člověkem uvážlivým a moudrým, 
který po všech svých výbojích a horečné aktivitě chce zakotvit v prostředí, 
ze kterého vyšel, který poznává, že jsme svázáni kořeny s minulostí, že nové 
objevy mohou vzniknout jen v prostředí s určitou kulturní tradicí - v pro-
středí s kulturní minulostí a nikdy v kulturním vakuu! Jistě, že to nebyl pro 
něho nový objev, ale byl plně zaujat problémy památkářskými, o kterých 
člověk po své sedmdesátce už rozmýšlí v jiných dimenzích a odstínech. 

Kozákova cesta k památkám a hodnocení kulturní kontinuity byl logický 
proces. Nikdy neviděl architektonické dílo vytržené ze svého prostředí, jako 
abstraktní plastickou tvorbu, ale vždy je chápal v přímém kontaktu s urba-
nistickou koncepcí, kde tvorba hodnot nových a ochrana dochovaných splý-
vá do jediného aspektu - kulturní péče o životní prostředí. A právě tento 
pohled na architekturu ho přivedl do Klubu Za starou Prahu, kde se stal dů-
stojným pokračovatelem tvořivých duchů Gočára, Janáka a Hypšmana. 

S energií sobě vlastní se zúčastňoval klubové činnosti a v roce 1963 se 
stává předsedou, v roce 1966 čestným předsedou Klubu Za starou Prahu. 

Jeho tvůrčí schopnosti, neobyčejný takt a diplomacie ve společenském 
styku mu získala mnoho přátel a obdivovatelů mezi členy, ale i úctu a re-
spekt představitelů veřejných orgánů. Jeho zásluhou se přestalo na Klub po-
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hlížet jako na spolek staromilců, jež brzdí technický a společenský po-
krok. Kozákovo objektivní umělecko-historické chápání památek jako kul-
turního dokumentu, jako určité stadium procesu neustálého přetváření ži-
votního prostředí vycházelo vždy ze střízlivé úvahy, že jen živá památka 
může sloužit dnešní společnosti a má šanci přežít. Připomeňme si v této 
souvislosti některé úspěchy Kozákovy předsednické činnosti. Je to přede-
vším úspěšný boj Klubu Za starou Prahu proti podpovrchové dráze - za 
METRO, boj proti "Malostranskému tunelu", který by ohrozil nejen Kar-
lův most, ale i velkou část Malé Strany a prosazování Petřínského /Strahov-
ského/ tunelu, s jehož realizací se po roce 1980 již počítá. Účinnou spolu-
práci při obnově kláštera Na Slovanech, záchraně Malostranského hřbitova, 
nádraží Těšnov a zachování přírodního břehu Kampy, Hergetovy cihelny 
až k Mánesovu mostu. 

Nejvíce je nutno ocenit, že architektu Kozákovi se podařilo prohloubit 
spolupráci s politickými orgány Národního výboru hlavního města Prahy, 
navázat plodnou spolupráci s Pražským střediskem státní památkové péče 
a ochrany přírody a Útvarem hlavního architekta a všemi institucemi, jež 
zasahují do osudu historické podstaty našeho města. 

Přehlédneme-li obdivuhodnou celoživotní práci architekta Kozáka, 
uvědomíme si, že prožil bohatý a krásný život, že zachoval svému národu 
a hlavnímu městu velké, trvalé hodnoty, za které mu zůstáváme hluboce 
vděčni. 

Prof. Ing. arch. Dr. Emanuel Hruška, DrSc. 

In memoriam Ing. arch. Dr. Bohumíra Kozáka 

Dne 1. dubna 1978 zemřel ve vysokém věku 92 let Ing. arch. Dr. Bo-
humír Kozák. Bohumír Kozák zůstává však dále pojmem vynikajícího archi-
tekta - myslitele a odvažuji se zcela zodpovědně říci i pedagoga, kterým byl 
nejen ve svém architektonickém ateliéru, kde předával svým spolupracovní-
kům výtvarné a technické poznatky spolu s pevným a zasvěceným rozhodo-
váním ve všech oborech lidské činnosti, ale i jako mnoholetý předseda zku-
šební komise při státních zkouškách na ČVUT - obor architektury. Lze jen 
litovat, že jeho mimořádných vloh nedovedla našě společnost více využít 
ve svůj prospěch. 

Mnohem intenzivněji se architekt Kozák uplatnil při řešení veřejných 
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problémů v souvislosti s výstavbou Prahy, kde jako člen plánovací komise 
NV záv. výboru při jednání u Hlavního architekta i jako projektant byl vý-
znamným řešitelem složitých problémů architektonických, urbanistických, 
komunikačních i památkářských. Mnohokráte pozvedl odvážně svůj hlas za-
svěceného teoretického i praktického odborníka k ochraně zájmů našeho 
města. 

Znalost Prahy, zejména historické, byla u architekta Kozáka nevyčerpa-
telná. Vyplývala z jeho poznávání krásy v každém detailu, který zachycoval 
ve svém skicáři s neomylným citem pro prostředí zapadlých staropražských 
koutů, nádvoří a uliček. Tato láska přivedla architekta Kozáka do Klubu Za 
starou Prahu, kde po celá léta pracovala který téměř patnáct let jako před-
seda úspěšně vedl. 

Vlastní architektonická tvorba Dr. Kozáka by si vyžádala samostatné od-
borné zhodnocení, stejně tak jako i jeho činnost publicistická. 

Zúčastnil se mnoha soutěží /Dětská ozdravovna v Rožnově pod Radhoš-
těm, dostavba Tyršova domu, pojišťovna Legie/ a vyprojektoval celou řadu 
významných architektonických souborů. Na prvním místě nutno jmenovat 
Sociální domovy v Krči, které slouží nyní naší socialistické společnosti jako 
nemocnice. Předložil spolu s profesorem Bechyněm na svoji dobu pozoru-
hodné řešení mostu přes Nuselské údolí. 

Z jeho památkářských prací nutno uvést přestavbu Rudolfina z parla-
mentní budovy na hudební a koncertní dům a úpravy Toskánského, Kolo-
vratského a Valdštejnského paláce pro veřejné a správní účely. 

Celoživotní dílo architekta Kozáka je stále živou studnicí, ze které dneš-
ní socialistický člověk může čerpat mnohé poznatky pro svoji práci. 

Jako architekt i jako člověk si zasluhuje naši trvalou vděčnost a vzpo-
mínku. 

Ing. arch. Jaroslav Lácha 

Universitní profesor PhDr. Karel Krejčí, DrSc., 
člen korespondent ČSAV 

Universitní profesor Dr. Karel Krejčí se již nedožil slavnostních "Hovor 
o Praze", které byly připravovány k jeho 75. narozeninám. Zemřel v Pra;-
dne 26. června 1979. 

Zanechal po sobě vědecké dílo čítající více než 700 prací. Patřil mezi 
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přední evropské badatele v oblasti slovanské filologie. Vysoce jsou ceněny 
jeho práce z dějin slovanských literatur, zvláště z literatury polské a české, 
dále studie v oboru sociologie literatury i jazyka a dějin slovanské kultury. 

V r. 1935 se habilitoval a stal se docentem filosofické fakulty UK. Od 
r. 1945 až do svého odchodu do ČSAV působil na Karlově universitě, kde 
se těšil lásce a úctě studentů. Roku 1955 se stal členem korespondentem 
ČSAV a doktorem filologických věd. Byl místopředsedou Literárně vědné 
společnosti při ČSAV. 

Rodnému městu Praze věnoval zvláště knihu- "Praha legend a skuteč-
nosti" /1967/. V Klubu Za starou Prahu byl dlouholetým místopředsedou 
a později i předsedou. Řídil činnost Klubu v intencích zájmů hlavního města 
Prahy a osobně spolupracoval s jeho představiteli. Dal podnět k pořádání 
volné řady večerů pod názvem "Hovory o Praze" pro šíření znalostí o Pra-
ze minulé i současné a pro výměnu názorů zvláště na otázky památkové 
péče. Vzácné porozumění nalezl pro tento podnik u Obvodní knihovny 
v Praze 5, se kterou od r. 1971 do své smrti úzce spolupracoval. 

Obdivovali jsme jeho pracovní systematičnost, vytrvalost ve vědecké 
práci i ve veřejné činnosti. Jako oblíbený, vtipný společník byl obklopen 
kruhem svých přátel a žáků. Všichni posluchači oceňovali jeho nedostižné 
umění přednášet. 

Klub Za starou Prahu v něm ztratil významného představitele svých kul-
turních snah, jednu z nejvýznačnějších osobností, vzácného člověka, který 
stál úspěšně dlouhá období v jeho čele. 

Jeho odkaz, ani jeho hrob na hřbitově Na Malvazinkách, nezůstanou za-
pomenuty. 

Dr. Helga Turková 

Oiganizační a metodologická činnost Karla Krejčího 

Všichni cítíme smrt Karla Krejčího nejen osobně, ale i jako ztrátu ve-
řejnou, ztrátu veřejného statku či instituce. Měl encyklopedické vědomosti 
a byl kromě svého díla velkým organizátorem kulturním. Tato kulturně or-
ganizační činnost utvořila z něho jakési kulturní centrum, kolem něhož se 
seskupovalo mnoho veřejně činných lidí a vytvářelo tak strukturu našeho 
kulturního života. Jeho neobyčejná schopnost řečnická, kdy hovořil z patra, 
uschopňovala jej k úloze takového organizátora, jenž vybočil z pouhé role 
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polonistické či slavistické, a utvořila jej jako obzíratele celého kulturního 
dění. Jeho polonistické odborné vzdělání stalo se tak jen páteří ke srovnání 
daleko širšímu, ke komparatistice, kterou pojímal velmi originálně a kam 
vnesl nová kritéria, zcela neškolská a nevšední. Krejčí byl myslitelem origi-
nálním a nebál se postavit proti vžitým normám a nahradit je svými, zcela 
novými. Výchozí pozice již z mládí jako byli jeho Poláci v Čechách v době 
povstání listopadového a velké emigrace, či velká srovnávací práce Polská 
literatura ve vírech revoluce z roku 1934, staly se předpokladem k daleko 
širšímu obzírání světového dění, ale i materiálem, který postupně prohlubo-
val. Toto prohlubování větvilo se stále a stále a měnilo tak naši komparatisti-
ku novými pohledy. 

A tak vidíme dva pilíře v jeho kriticko-kulturních pracích: je to jednak 
dílo Dějiny polské literatury, dílo, jaké jsme dosud neměli,a zásadní kniha 
poslední z roku 1975, Česká literatura a kulturní proudy evropské. Vskut-

ku, zdá se, jakoby Krejčího přímo iritovaly zásady a metody příliš vžité. 
Naopak vyzývaly ho k přehodnocování jak autorů,tak i jejich dosavadních 
měřítek, k nové charakteristice jednotlivců i celých epoch. Na zásadních 
knihách Dějiny polské literatury a Česká literatura a kulturní proudy evrop-
ské, vidíme Krejčího tvůrčí metodu nejlépe. Nejdříve se rozbíhá v určitém 
oboru několika směry, zabírá detailní problémy a pak vrcholí jednou velkou 
a velkolepou syntézou. Česká literatura a kulturní proudy evropské, jsou 
souhrnem jeho menších prací, studií a článků, které doplnil, prohloubil a se-
řadil novou metodou srovnávací. Shrnul zde své bohaté znalosti z oboru sla-
vistiky a světových literatur v syntetický obraz, znázorňující, jak a pokud 
bylo naše písemnictví ovlivňováno a spoluvytvářeno kulturním děním evrop-
ským. Kniha Krejčího je určena nejen pro odborné badatele, ale pro každé-
ho, kdo se zajímá, jak reagoval malý český národ vystavený od nepaměti 
všem možným vlivům na myšlenkové proudy, které hýbaly světem, počínaje 
naším obrozením. 

A nyní ta nová metoda srovnávací: Krejčí opouští od příliš mechanické 
až dosud obecně užívané komparatistické metody, která bývá označována 
v odborných kruzích pejorativním názvem "vlivologie" a stereotypně sledu-
je vliv jednoho autora na druhého srovnáváním textů, při čemž takto dochá-
zí k závislostem často zcela mechanickým. Krejčí ji nahrazuje celkovou psy-
chologickou kresbou doby, jaksi sociologicky, v níž se zrodilo a která spolu-
vytvářela určité dílo. Nebude pak rozhodujícím,zda a pokud nějaký cizí 
autor ovlivnil autora našeho, ale budou vysledovány literární typy rozšířené 
v určité době, včetně myšlenek filosofických bez ohledu na to, zda se český 
autor jimi podrobně zabýval, ale které vnikly do jeho díla klimatem doby, 
podvědomě. Tak nahrazuje Krejčí dosavadní komparatistiku určitou typolo-
gií se sociologickým dopadem. Tímto způsobem nově osvětluje některé 
přední reprezentanty našeho písemnictví. Tak např. Máchův životní pesi-
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mismus byl daleko více ozvukem obecné životní deprese, která se pozdě-
ji rozšířila filosofií Schopenhauerovou, i když není konkrétních dokladů 
o tom, že by se Mácha německým filosofem podrobněji a přímo zabýval. 
Stereotypně opakovaná poučka o Máchově byronismu tak padá. Podobně 
přehodnocuje poesii Vrchlického s historickou motivací, v níž viděla škol-
ská komparatistika vliv Legendy věků od Viktora Huga. Vrchlický, podle 
Krejčího, není básníkem historickým, ale naopak protihistorickým. V bás-
ních s historickou motivací nezachycuje ovzduší dávných dob, ale řeší jimi 
své osobní problémy, problémy své doby a své společnosti, která procházela 
ve 2. polovině minulého století prudkými krizemi. Tím také padají námitky 
Vrchlického kritiků, jako byla Eliška Krásnohorská, později F. X. Šalda a 
jeho generace, kteří vytýkali básníkovi nedůslednost ve zpracování historic-
kých látek a nedůslednost celé jeho poesie, která není než ozvukem krizo-
vého pocitu evropského lidstva v době prvních krizí minulého věku. Podob-
ným způsobem nám nově osvětluje autor celou řadu dalších našich básníků 
až do konce minulého a počátku našeho století. Zcela nově nám líčí Krejčí 
Haškova Švejka. Není to již triviální hlupák, který si na hlupáka hraje, aby 
oponoval. Význam Haškova Švejka, podle Krejčího, tkví v tom, že odhaluje 
absurditu v její ryzí, nepřikrášlené podobě:. . ."Byto to odhalení absurdity", 
jak říká Krejčí, "které je prvním a nezbytným krokem k tomu, aby se člověk 
vyprostil z její nadvlády; odtud vede již cesta nejen k pasivnímu, ale i aktiv-
nímu odporu. V tom tkví nadčasový, revoluční význam tohoto hrdiny 20. 
století, který se zrodil skoro přesně sto let po smrti Napoleonově." 

Poslední velká syntetická práce Krejčího, kde používá metody, kterou 
jsme tak často slýchali na jeho přednáškách, je prací přehodnocující celé 
naše písemnictví a zůstane proto vždy mezníkem téměř revolučním v naši 
literárně vědné komparatistice i v naší celé kritice, nově zpracovávající způ-
sob našeho kulturního myšlení. 

Na všechno měl Krejčí svůj originální názor. Jedna z posledních našich 
rozmluv se týkala rukopisných podvrhů. Zajisté, že Krejčí nevěřil v jejich 
starobylost, ale vylučoval možnost, že je psal Hanka. Vylučoval ji s napros-
tou kategoričností. Snad nám dá budoucnost odpověď a Krejčího názor po-
tvrdí. 

Krejčí stojí v našem kulturním dění jako sloup, velký přehodjiotitel a or-
ganizátor českého myšlení. Bez něho není vůbec možno si představit naši no-
vodobou kulturní historii. Jeho zájmy byly nesmírně široké. Byl myslitelem 
světového rozletu a rozmachu. Právě tak jako světové dění, znal a miloval 
svoji Prahu, její dějiny a její tradici. Snad nikdo nebyl o Praze poučenější 
než Krejčí. Vždyť Praze věnoval svou rozsáhlou práci. Měl široké a velmi 
plodné příbuzenstvo: byli to filosofové, umělci, vědci. Mezi nimi byl i nás, 
po Palackém největší historik, prof. Jaroslav Goll. Již to jej předurčovalo 
k tomu, aby se též věnoval dějinám politickým, které tak doplňovaly jeho 
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vědomosti kulturní. Stal se z něho až jakýsi kulturní sociolog velkých prů-
hledů. Je téměř podivné, že Krejčí již není. Zemřel, nebo řekli bychom lépe 
se Schopenhauerem, jehož učení dokonale znal a jímž se často zabýval, 
vyvanul do nirvány. Zemřel a zůstane na nás, abychom jeho dílo dále nesli 
a rozvíjeli. 

Dr. Vladimír Hellmuth - Brauner 

Dr. Jiřina Joachimová - Votočková 

Pocházela z rodu Josefa Jungmanna a patřila k dlouhodobé tradici praž-
ské vědní a společenské kultury. Na tyto rodinné tradice kultivovaného po-
rozumění pro památkové hodnoty Prahy navázala roku 1940, kdy začala 
pracovat v Klubu Za starou Prahu. Měla pro tuto činnost předpoklady ve 
své historické a umělecko-historické erudici, získané na filosofické fakultě 
UK, především u profesorů J. Pekaře, V. Birnbauma a A. Matějčka. V Klu-
bu mohla uplatnit svůj široký rozhled a vědecký postoj k projednávaným 
problémům, založený na dokonalé znalosti pramenů a historické topo-
grafie. 

Její životní prací byly osudy a dílo blahoslavené Anežky, zakladatelky 
kláštera Na Františku. V Domácí radě Klubu patřila celá desetiletí mezi 
nejaktivnější pracovníky. S mimořádnou obětavostí se v posledních letech 
starala o výchovu mladých členů. Zájem nejmladší generace Klubu a úzká 
spolupráce s Klubem do poslední chvíle ji posilovaly v její nevšední stateč-
nosti, se kterou bojovala se zákeřnou nemocí. 

Dr. Joachimová, čestná členka Klubu, zemřela 7. 2. 1979 a byla pohřbena 
do rodinné hrobky na Olšanech. Její památka zůstane trvale zachována ve 
vzpomínkách členů a v historii Klubu. 

Dr. Josef Brambora, CSc. 

Narodil se roku 1904 na Smíchově, stejně jako prof. Karel Krejčí. Spo-
lečně studovali na filosofické fakultě University Karlovy. Dr. Brambora 
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se věnoval dějinám české literatury 17., později 19. - 20. století. 
V komeniologickém oddělení Pedagogického ústavu J. A. Komenského 

ČSAV pracoval téměř čtvrt století. Od r. 1954 byl jednatelem komise 
ČSAV pro studium života a díla J. A. Komenského. 

Jako člen Klubu a oddaný přítel prof. Krejčího byl stálým návštěvníkem 
"Hovorů o Praze". Přednášel na nich poutavě v r. 1971 o "Křižovatce na 
Perštýně" a v loňském roce na vzpomínkovém večeru k nedožitým 75. na-
rozeninám prof. Krejčího. 

S Dr. Bramborou jsme se rozloučili 2. 2. 1980 ve strašnickém kremato-
riu. Pragensia z jeho bohaté soukromé knihovny byla získána pro Klub Za 
starou Prahu a po zpracování budou sloužit badatelské práci našich členů. 
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Zpráva o činnosti Klubu Za starou Prahu 
za rok 1978 - 1980 

Máme-li přehlédnout činnost Klubu Za starou Prahu za uplynulá funkční 
období, je třeba si uvědomit rychlé tempo rozvoje našeho hlavního města a 
řešení náročných úkolů v příštích letech. Všechny tyto skutečnosti ovlivňují 
práci domácí rady, která zaujímá k jednotlivým problémům odpovědná sta-
noviska a podává konkrétní návrhy. V této činnosti úzce spolupracuje s orgá-
ny státní památkové péče a ochrany přírody. 

Každým rokem se konala výroční valná shromáždění, na nichž odstupu-
jící domácí rada skládala účty ze své činnosti. Funkci předsedy domácí 
rady vykonával od roku 1975 až do svého úmrtí v roce 1979 univ. prof. 
Dr. Karel Krejčí, DrSc., člen korespondent ČSAV. Na výročním shromáždě-
ní v lednu 1980 byl zvolen novým předsedou dosavadní místopředseda 
prof. Ing. arch. Dr. Emanuel Hruška, DrSc., který je současně členem porad-
ního sboru památkové péče ministra kultury ČSR, památkové rady Národ-
ního výboru hlavního města Prahy a předsedou československé sekce mezi-
národního komitétu ICOMOS. Předsednictvo a domácí rada se pravidelně 
scházely a projednávaly návrhy vypracované jednotlivými komisemi. 

Domácí rada Klubu jednala s řadou vedoucích představitelů státních a 
veřejných orgánů. Nejvýznamnější bylo pozvání primátora hlav. města Pra-
hy s. Dr. Zdeňka Zusky, CSc., k besedě o problematice pražské památkové 
péče. Delegace, kterou tvořilo deset členů domácí rady, poukázala na závaž-
né nedostatky, kterým s. primátor věnoval velkou pozornost. Řada těchto 
námětů se stala součástí tzv. "panelové diskuse", konané od 2. května do 
18. června 1979 za účasti pracovníků státní památkové péče, kultury, odbor-
ných institucí a zástupců NVP a ONV. Zahajovací společné konference se 
zúčastnilo rovněž několik členů domácí rady, kteří spolupracovali i v odbor-
ných komisích a podíleli se na vypracování návrhů. Při závěrečném zasedání 
v Brožíkově síni Staroměstské radnice za účasti předsedy České národní rady 
s. Evžena Erbana, ministra kultury ČSR s. doc. Dr. Milana. Klusáka, CSc., a 
primátora hlavního města Prahy s. Dr. Zdeňka Zusky, CSc., přednesl stano-
visko Klubu Za starou Prahu předseda prof. Ing. arch. Dr. Emanuel Hruš-
ka, DrSc. 

Zástupci Klubu se rovněž zúčastnili v polovině roku 1979 celostátní kon-
ference o regeneraci historických center socialistických velkoměst za účasti 
četných odborníků ze zahraničí. 

Velmi závažnou akcí bylo zpracování připomínek Klubu k vládnímu ná-
vrhu zásad připravovaného zákona ČNR o památkové péči, které byly zaslá-
ny předsedovi České národní rady a ministru kultury ČSR. 
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Z velkého množství problémů, které domácí rada řešila, uvádíme jen 
nejdůležitější. 

K anketě na úpravu Václavského náměstí podal Klub kritickou připomín-
ku, neboť považuje za nutné, aby náměstí bylo zachováno jako společenské 
a obchodní centrum bez vytvoření velkých sadových ploch. 

Před připravovanou demolicí domu "U anděla" na Smíchově bylo jed-
náno s projektanty metra trasy "B" o zachování fresky na čelní stěně bu-
dovy. Tento objekt měl v minulosti mimořádný společenský význam pro 
smíchovské průmyslové předměstí a je proto nutné i pro budoucí generace 
zachovat historii tohoto místa. Freska byla odborně snesena a bude na 
vhodném místě osazena a ve vestibulu stanice bude umístěna deska s typic-
kým reliefem zbořeného domu s příslušným textem. 

Nepodařilo se však prosadit připomínky k nové zástavbě u Národního 
divadla, která měla podle našeho názoru respektovat prostředí nejen formou 
uzavřeného bloku, ale i členěním fasády a použitím klasického stavebního 
materiálu s vyloučením nadměrných prosklených ploch. Vyslovujeme poli-
tování, že tak závažné zástavbě vedle Národního divadla nebyla tiskem vě-
nována náležitá publicita, takže veřejnost byla informována až po schvá-
lení projektu. 

V návaznosti na besedu u s. primátora hlav. města Prahy zaslal Klub 
upozornění předsedům ONV Prahy 2, 5, 6, 8 a 10 na rozmáhající se "ino-
vace" domovních dveří a vrat, prováděné podniky bytového hospodářství 
ve spolupráci s výrobními družstvy. Kovové stereotypy, které se osazují bez 
ohledu na slohové členění fasád, jsou devastací uličního prostoru a životního 
prostředí Pražanů. 

Další významnou akcí Klubu je nesouhlas se zamýšlenou demolicí Vi-
nohradské tržnice, na jejímž místě má být postavena několikapodlažní vel-
koprodejna a větší část objektu má být využita pro administrativní kancelá-
ře. Po statické stránce je budova v dobrém stavu a mohla by po účelné re-
konstrukci dále plnit svoji funkci, obdobně jako tržnice smíchovská. 

Technická komise Klubu zpracovala odbornou expertizu k připravované 
úpravě břehů Čertovky. Klub se zúčastnil jednání s investorem a podal své 
návrhy i s. primátoru hlavního města Prahy, který si vyžádal průběžnou in-
formaci o závěrečném výsledku. 

Mimořádnou pozornost věnuje Klub plánované stavbě nového televizního 
vysílače na Petříně, který by byl necitelným zásahem do panoramatu Hrad-
čan. Protože poloha petřínské rozhledny je ideálním místem pro městský 
televizní vysílač k pokrytí hluchých míst pražské kotliny, doporučujeme 
provedení generální opravy rozhledny a zpevnění nosných prvků, aby tele-
vizní vysílač mohl i nadále využívat objekt pro nosič anténního systému. 

Naše veřejnost uvítala rekonstrukci bývalého Anežského kláštera s insta-
lací uměleckých děl našich předních umělců ze sbírek Národní galerie. O zá-
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chranu této významné památky dlouhá léta usiloval Klub Za starou Prahu. 
V této souvislosti je nutné vzpomenout zvláště záslužné činnosti zesnulé 
členky domácí rady Dr. Jiřiny Joachimové - Votočkové. 

Velkým přínosem je práce našich členů na Olšanských hřbitovech, která 
je oceňována hlavními představiteli města i širokou veřejností. Od r. 1974, 
kdy byly práce zahájeny, bylo dosaženo pozoruhodných výsledků. Klub uzá-
vřel závazek na úpravu okolí hrobu Bernarda Bolzana, jehož 200. výročí na-
rození je zařazeno mezi významná světová výročí UNESCO. V rámci oslav 
v květnu 1981 bude uctěna jeho památka na Olšanech. Byla provedena 
antropologická studie ostatků Bernarda Bolzana a po konečné úpravě hrobu 
bude tu umístěna bronzová busta. Architektonickou úpravu řeší předseda 
Klubu prof. Ing. arch. Dr. E. Hruška, DrSc. a Ing. arch. Josef Hyzler. Klub 
zajistil opravu ohradní zdi, při níž je Bolzanův hrob, a rekonstrukci hrobky 
s pamětní deskou národního buditele Frant. Faustina Procházky, kterou zde 
v poválečných letech umístil Městský národní výbor v Nové Pace. Na žádost 
Klubu dá tento národní výbor na svůj náklad desku očistit a zvýraznit text. 
Další práce našich členů jsou prováděny k vytvoření důstojného prostředí 
pro oslavy. Velmi potěšitelnou pomocí je aktivní spoluúčast dělnické besedy 
"Havlíček" v Řevnicích, která na svůj náklad obnovila polorozpadlou desku 
manželky K. Havlíčka Borovského Julie na jeho náhrobku. 

Považujeme za nutné uvést iniciativní podnět člena Klubu Milana Patky 
na nesprávné zakreslení kružnice astronomického soumraku na ciferníku sta-
roměstského orloje. Astronomický ústav ČSAV prošetřil a potvrdil správnost 
tohoto upozornění, takže mohla být tato chyba pn nedávné opravě odstra-
něna. Podrobnější údaje jsou uvedeny v samostatné stati. 

Přes mnoho kladů v rozvoji našeho hlavního města a stále se zvyšující 
zájem našich občanů o památkovou péči, vyskytuje se mnoho závažných ne-
gativních jevů - poškozování a dokonce zcizování památek a uměleckých 
děl z galerií a kostelů. Dochází ke krádežím pozlacených atributů soch na 
Karlově mostě a u jednoho sousoší byla dokonce vandalským způsobem sra-
žena ozdobná váza do Vltavy. Péčí Klubu byla tato váza oddílem potápěčů 
vyzdvižena, avšak další byla znovu sražena do vody. Obě budou znovu osa-
zeny na sousoší, avšak je třeba zvýšit ostrahu, zejména v nočních hodinách 
a rovněž bude třeba zvýšit intenzitu osvětlení. Důležitou pomocí musí být 
i širší zájem veřejnosti, která může zabránit mnohým nenahraditelným ško-
dám. 

Je třeba, aby úpravy plastik byly svěřovány jen odborným pracovníkům 
a byla provedena opatření, aby nedošlo k jejich poškození, nebo dokonce 
zničení, jak tomu bylo při zničení sochy Goliáše v Železné ulici. Klub za-
slal protest proti takovému jednání a požaduje pořízení a osazení kopie. 

Z kulturní oblasti zaujímá přední místo cyklus přednášek "Hovory 
o Praze", pořádaný ve spolupráci s Obvodní knihovnou Prahy 5. Tento 

103 



cyklus 74 přednášek od počátku v r. 1971 připravoval a uváděl universitní 
profesor Dr. Karel Krejčí, DrSc. Volil vhodná témata, pro která získával od-
borníky z oboru umělecké historie, architektury a literatury. Na jeho počest 
uspořádal Klub při zahájení podzimního cyklu 1979 večer k nedožitým 
75. narozeninám, na kterém vzpomněli jeho bývalí žáci a spolupracovníci 
zásluh v pedagogické, literární a vědecké činnosti. Přípravou a řízením dal-
ších programů byli pověřeni Dr. Oldřich Hora a Dr. Helga Turková. Plný sál 
posluchačů, kteří přicházejí dlouho před zahájením, svědčí o oblíbenosti 
těchto pořadů a jsou záslužnou činností pro naše členy i celou kulturní ve-
řejnost. O pořadech byli naši členové i ostatní Pražané pravidelně informo-
váni propagačními plakáty ve výkladech pod Malostranskou mosteckou věží 
a v podloubí v Karmelitské ulici. 

V posledních letech projevili mladí Pražané velký zájem o památky a 
činnost Klubu Za starou Prahu. Jsou pro ně proto organizovány odborné 
přednášky s obdobným zaměřením,jako je cyklus "Hovory o Praze". S mi-
mořádným zájmem vyslechli zvláště přednášku hlavního architekta hlavního 
města Prahy s. prof. Ing. arch. Blahomíra Borovičky, CSc., který je seznámil 
s výstavbou našeho města. Vysoká návštěvnost a stále větší počet zájemců 
svědčí, že mladí členové sledují výstavbu Prahy a zachování jejich památek. 

Další složkou činnosti je pořádání zájezdů, o které naši členové projevují 
velký zájem. Kromě jednodenních zájezdů byly uspořádány několikadenní 
zájezdy na Moravu a v r. 1978 a 1979 zájezdy na východní Slovensko k po-
znání vzácných památek Spiše, Šariše a Gemeru a přírodních krás Vysokých 
Tater. Zájezdy připravili a řídili Ing. František Petroušék a Ing. Jiří Novák. 

Je nutno uvést i práce na reorganizaci klubovní knihovny, která trpí ne-
dostatkem prostoru a která byla r. 1978 rozšířena o velkou knihovnu Fran-
tiška a Cyrila Merhoutových, význačných členů Klubu. Cenná sbírka byla 
pro Klub zachována podle odkazu Františky Merhoutové laskavostí její dě-
dičky, paní Marie Ronhitlové. Další přírůstek do knihovny představuje sou-
bor pragensií, získaný z knihovny zesnulého Dr. J. Brambory. 

Závěrem děkujeme všem členům, kteří se zúčastňují prací na Olšan-
ských hřbitovech nebo upozorňováním i radou napomáhají domácí radě. 
Oceňujeme i vydatnou hmotnou pomoc členstva, jež z velké části dotuje 
základní příspěvek darem tuto částku i několikráte převyšujícím. Umož-
ňují nám krýti nejen zvýšené režijní náklady, ale i mimořádné výdaje spoje-
né s úpravou klubovních místností i prací na Olšanských hřbitovech. 

104 





D O M Á C Í R A D A 
KLUBU ZA STAROU PRAHU 

pro funkční období 1980 

Předseda: Prof. Ing. arch. Dr. Emanuel H r u š k a , DrSc. 
Čestný člen Klubu Za starou Prahu 

1. místopředseda: Dr. Oldřich H o r a 
2. místopředseda: Dr. Josef M a y e r 

Členové: Doc. Dr. Oldřich J. B 1 a ž í č e k, DrSc. 
Dr. Zdeněk D u š e k 
Ing. arch. Josef H ý z l e r 
Ing. Dr. Jan K l o u b 
Dr. Zdeněk K r o p á č e k 
Ing. Miloš K r u m 1 
Dr. Anna M a s a r y k o v á 
Ing. Zdeněk M e r 11 
Ing. Jiří N o v á k 
Jan P a u l y 
Ing. František P e t r o u š e k 
Dr. Ivo P o 1 i t z e r 
Prof. Dr. Hugo R o k y t a , CSc. 
Čestný člen Klubu Za starou Prahu 
František Ř e z n í č e k 
Ing. arch. Jiřina S a v o v a 
Karel S m ě l ý 
Dr. Helga T u r k o v á 
František Z e l e n k a 

Náhradníci: Ing. arch. František B u r e š 
Ing. Zdeněk F u k a, CSc. 
Ing. Miloš K o l í n s k ý 
Ing. arch. Jaroslav L á c h a 
Milan P a t k a 
Dr. Josef P e 1 n á ř 
Dr. Miloš P i s t o r i u s 
Roman P o r t e š 

107 



Revizoři účtů: Dr. Jan C e j p 
Josef J u 1 i š 
Josef V e s e l ý 



O B S A H 

Dr. Oldřich Hora 
Osmdesát let Klubu Za starou Prahu 

Prof. Ing. arch. Dr. Emanuel Hruška, DrSc. 
Čestný člen Klubu Za starou Prahu 

Spolupráce Klubu Za starou Prahu 
s Pražským střediskem státní 
památkové péče a ochrany přírody 

Dr. Emanuel Poche, DrSc. 
Čestný člen Klubu Za starou Prahu 

Vzpomínka na významné osobnosti 
Klubu Za starou Prahu 

Prof. Ing. arch. Blahomír Borovička, CSc., 
hlavní architekt hlavního města Prahy 

Nová výstavba Prahy a práce 
Klubu Za starou Prahu 

Dr. Dobroslav Líbal 
Příspěvek k otázkám regenerace 
Pražské památkové rezervace 

Doc. Dr. Oldřich J. Blažíček, DrSc. 
K barevnosti pražských fasád 

Prof. Ing. arch. Dr. Emanuel Hruška, DrSc. 
Čestný člen Klubu Za starou Prahu 

Současný stav teorie památkové péče 

Automatizované informační systémy 
v památkové péči 

Několik poznámek k historii 
pražské památkové péče 

Pražské sochy a pomníky - místo 
odpočinku a siesty ? 

Dr. Otakar Frankenberger 
Málo známé pražské vojenské památky 

Ing. Zdeněk Fuka, CSc. 
Záchrana románského kostela 
v Červené nad Vltavou 

Dr. Josef Mayer 

Dr. Ivo Politzer 

Dr. Jaroslav Herout 



Ak. arch. Petr Herman Strana 
Obnova Novoměstské radnice 48 

Ing. arch. Josef Hyzler 
Poznámky k některým otázkám rekonstrukce 
národní kulturní památky Novoměstské 53 
radnice 

Ing. Božena Pavelková 
Pražské historické zahrady a parky 58 

Ing. František Petroušek 
Světla nad Prahou 52 

Ing. Karel Kubát 
Diskusní příspěvek ředitele OPBH I 
na rozšířeném zasedání komise 
státní památkové péče NVP 53 

Pražské vltavské mosty 58 

Hálkův pomník - místo 

dostaveníček Staropražanů 73 

Olšanské zajímavosti 82 

O staroměstském orloji 85 

Dr. Ivo Politzer 

Dr. Helga Turková 

František Zelenka 

Milan Patka 

Dr. Zdeněk Dušek 

89 

Velký romantik a památkový 
architekt Violet-le-Duc 

In memoriam: 
Prof. Ing. arch. Dr. E. Hruška, DrSc. 

- Vzpomínka na Ing. arch. Dr. Bohumíra 
Kozáka 91 

Ing. arch. J. Lácha - In memoriam Ing. arch. Dr. Bohumíra 
Kozáka 93 

Dr. H. Turková - Univ. prof. Dr. Karel Krejčí, DrSc. 94 
Dr. V. Hellmuth - Brauner 

- Organizační a metodologická 
činnost K. Krejčího 95 

Dr. A. Masaryková - Dr. Jiřina Joachimová - Votočková 98 
Dr. H. Turková - Dr. Josef Brambora, Csc. 98 

Zpráva o činnosti Klubu Za starou Prahu za léta 1978-80 101 
Domácí rada Klubu Za starou Prahu pro funkční období 
1980-81 107 

110 



Z P R Á V Y 
KLUBU ZA STAROU PRAHU 

k 80. výročí činnosti 

Redakční kruh: Dr. Oldřich Hora, Dr. Zdeněk Dušek, 
Ing. František Petroušek 

Výtvarná spolupráce: Ing. Vojtěch Kubašta, akad. malíř, 
obálka Miloš Endler, akad. malíř 

Tisk ofsetem: Vojenský zeměpisný ústav 
Praha 1980 

Digitalizace - www.digiBooks.cz

www.digibooks.cz

