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KAUZA MYŠÁK. NOVOSTAVBA U HERGETO-
VY CIHELNY. LIBEŇSKÝ MOST – OHROŽENÍ 
TRVÁ. ŽELEZÁŘSTVÍ Z ROKU 1937 V DUŠNÍ 
ULICI. DOSTAVBA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. 
SLUNEČNÍ HODINY V PRAZE. CO VŠE LZE 
VYČÍST Z VÝZDOBY PRŮČELÍ. PRAPOROVÉ 
ŽERDĚ VE STARÉ PRAZE. CENA KLUBU 
ZA STAROU PRAHU ZA NOVOU STAVBU 
V HISTORICKÉM PROSTŘEDÍ. ČLENSKÉ

 INFORMACE. 

Jak si vysvětlit výskyt slumového obydlí jak z předměstí Kalkaty na malostranské střeše? Jestli to někdo 
povolil, musel být bud’ opilý nebo nesvéprávný. Byl-li však přece jen svéprávný a střízlivý, pak nezbývá 

než hledat vysvětlení v odpovědi na otázku: „Domečku, domečku, kdo v tobě přebývá?“
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Raut nad střechami Starého 
Města. Pohled ze staroměstské 
radniční věže. 
Foto K. Bečková, březen 2005

Za odměnu, nebo za trest? 
Posezení pro dva v trychtýři 
střech Grömlingovského paláce 
(Malostranská kavárna).
Pohled z věže kostela sv. Mikuláše. 
Foto K. Bečková, květen 2004

Průčelí domu U Jednorožce na Maltézském 
náměstí. Historická fotografie ze sbírek 
Klubu, kolem 1905.

Dům U Jednorožce alias Palace Beethoven 
po stu letech. Něco přibylo, víte co? 
Foto K. Bečková, leden 2005 

PRAŽSKÁ STŘEŠNÍ 
KRAJINA 
A JEJÍ DALŠÍ 
„PŘÍRŮSTKY“
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Profesor Ing. arch. Milan Pavlík pózuje s atributy Státní 
ceny za památkovou péči ve Španělském sále Pražského 
hradu dne 27. 4. 2005 (čtěte na str. 2).

Tisková konference ke kauze Libeňský most se konala 
dne 15. 3. 2005 in situ, tedy pod mostem na břehu řeky. 
Tajemnice Klubu dr. Božena Finková připravila 
novinářům sice improvizovaný, ale vřele přivítaný 
catering (čtěte na str. 10).

Rozhovor o možné dostavbě 
Staroměstské radnice byl vyčerpá-
vající, dobrou náladu ale nevyčerpal 
(čtěte na str. 13). Zprava prof. 
M. Pavlík, dr. K. Bečková a doc. 
F. Kašička. Foto M. Fokt, září 2004

SPOLEČENSKÉ OKÉNKO 
KLUBU ZA STAROU PRAHU

: ZA STAROU PRAHU :
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Pražské Podskalí 
dvacátého století

Vzpomínková knížka 
moudré botaničky Jany 
Osbornové hovoří 
o několika desetiletích 
prožitých v Podskalí. 
Ilustrováno fotografie-
mi Dagmar Hochové, 
Jana Šplíchala a dalších 
autorů. Vyšlo nákladem 
autorky v Nakladatelství 
Schola ludus – Pragensia.

Samuel Prout: 
Praha před dvěma sty lety

Kalendář ve formátu A 4 s reprodukcemi 
pěti litografií anglického autora Samuela 
Prouta (1783-1852), který kolem roku 
1810 navštívil Prahu a vytvořil zde 
nevelký soubor kreseb města. 

Pro zájemce jsou oba tituly k dispozici 
za zvýhodněnou cenu v kanceláři Klubu 
Za starou Prahu v Juditině věži. 
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VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU
::

Ročník XXXV. (VI.)                                                                                        číslo 1 / 2005

DOMÁCÍ RADA KLUBU ZA STAROU PRAHU PRO ROK 2005:
PhDr. Kateřina Bečková – předsedkyně

Ing. arch. Martin Krise, Bc. Karel Ksandr – místopředsedové

Mgr. Richard Biegel (jednatel), Ing. Zbyněk Bureš (správce fotoarchivu), JUDr. Zdeněk Dušek, Mgr. Kateřina Hanzlíková,
Ing. arch. Josef Hyzler (čestný předseda), Ing. Václav Jandáček, Doc. Ing. arch. František Kašička,

PhDr. Kristýna Kolajová, Mgr. Radmila Kreuzziegerová, Mgr. Blanka Kynčlová (správce knihovny), Ivan Minář,
Milan Patka (pokladník), Prof. Ing. arch. Milan Pavlík, Ing. arch. Milan Polívka, Ing. arch. Miloš Solař,

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková, Ing. arch. Jan Veselý (archivář) – členové

Marek Foltýn, Stanislav Holeš – revizoři

Jednání domácí rady Klubu, která se konají vždy jednou za čtrnáct dní (sudý týden) ve středu
od 17,30 hod. v Juditině věži, jsou přístupná členům Klubu.

„Já Prahu miluju. Praha je krásná. Nikdy v historii ne-
bylo v Praze najednou tolik nově rekonstruovaných domů
jako dnes!“ prohlásil s odzbrojující suverenitou ředitel
Odboru památkové péče Magistrátu hlav. města Prahy
Mgr. Jan Kněžíček na diskusním setkání občanů
k tématu Mizí duše města?, které zorganizovalo v kině
Perštýn občanské sdružení Agora CE. Chtěl tak vyzdvih-
nout současný trend, kdy se z řady smutně zchátra-
lých starých domů vyloupla jak šlehnutím kouzelného
proutku radostně vyhlížející sídla hotelů, bank,
penziónů, kanceláří nebo luxusní rezidence se skvostně
zářícími fasádami.

Ano, to je svatá pravda! Stejný dojem může mít kaž-
dý, kdo prochází ulicemi Prahy jako turista nebo člověk
nezatížený odpovědností vůči autenticitě památkové ma-
terie. Běda ovšem, pokud na povrch vyplyne skuteč-
nost za líbivou fasádou pečlivě ukrytá: hotelový (ban-
kovní, kancelářský) provoz si vynutil vybourání všech
vnitřních historických konstrukcí, do gotických sklepů
byla vložena garážová stání, k nimž se sjíždí z parteru
do podzemí betonovou rampou, do krovu bylo vloženo
nové patro, kvůli němuž byly prořezány barokní trámy,

HÁDALA SE DUŠE  S TĚLEM... ze střechy ven vyhřezla hustá řada vikýřů a dovnitř se
vlomily terasy, klasicistní dvorní křídla byla ubourána
a na jejich místě vyšvihnuta novostavba rozšiřující pro-
storovou kapacitu budovy, pro hotelovou či bankovní
halu byl zastřešen dvůr, historické dveřní a okenní vý-
plně byly nahrazeny replikami, takže suma sumárum
je nejautentičtějším historickým prvkem, který lze nyní
v objektu potkat, střih livreje hotelového zřízence.

Co dodat? Nenechte se zmást! Nejeden nově opravený
dům „staré Prahy“ není už tím domem, kterým býval.
Stejně jako krásně vycpaná liška už není tou liškou, co
běhala po lese.

Kateřina Bečková

ZA STAROU PRAHU
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BLAHOPŘÁNÍ

Klub Za starou Prahu blahopřeje prof. Ing. arch. Milanu Pavlíkovi k udělení

Státní ceny za památkovou péči dne 27. dubna 2005 při slavnostním aktu

ve Španělském sále Pražského hradu.

Velkou míru zajímavosti pro členy Klubu má i další zásadní informace,

že totiž druhým laureátem letošní státní ceny za památkovou péči byl

in memoriam jmenován Ing. arch. Bohumír Kozák, dlouholetý člen Klubu,

 jeho místopředseda v letech 1960–1962 a předseda

v letech 1963–1975.

 Z A  S TA R O U  P R A H U,
 VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU

ročník XXXV. (VI.), číslo 1/2005
založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000

Vychází třikrát ročně.
Redakce: PhDr. Kateřina Bečková

ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu.
Grafická úprava a sazba: Pavel Bosák. Tisk: Press servis s. r. o.

Číslo 1/2005 mělo redakční uzávěrku 20. 5. 2005.
Číslo 2/2005 vyjde v říjnu 2005.

Připravuje a uvádí: PhDr. Helga Turková, členka Domácí rady Klubu.

Hovory o Praze se konají v 18 hodin v přednáškovém sále hlavní budovy Národního muzea,
v přízemí vzadu, Václavské náměstí 68, Praha 1. Stanice metra Muzeum, trasa A, C.

Termíny podzimních Hovorů o Praze pro rok 2005 jsou stanoveny na tato data:
středa 14. září, pondělí 24. října, pondělí 28. listopadu, středa 14. prosince.

Cyklus pořádá Klub Za starou Prahu ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea
a Městskou knihovnou – Obvodní knihovnou v Praze 5.

HOVORY O PRAZE
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Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku.
Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis koupit za cenu 50 Kč
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Mohou si též časopis předplatit za cenu 50 Kč za výtisk (včetně poštovného a balného).

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

telefon: 257 530 599
e-mail: kzsp@mail.cz

internetové stránky: http://www.zastarouprahu.cz

Členství v Klubu Za starou Prahu je otevřené, členský příspěvek pro rok 2005 je stanoven v hodnotě
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Přihlášky jsou pro zájemce k dispozici na internetu nebo v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu.

Vydání časopisu bylo podpořeno finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR.
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KAUZA MYŠÁK

Na místě zbořených historických domů čp. 712 a 713 ve Vodičkově ulici v Praze na Novém Městě bude
co nevidět stát novostavba. Uvolněný pozemek tvoří majetkový celek se sousedním domem čp. 710,
kde v prvním patře bývala slavná cukrárna Myšák. Právě tento dům je v současné době vystaven

postupnému bourání a hrozí, že z něho zbude pouze torzo fasády. Klub Za starou Prahu proto podal
návrh na zapsání tohoto objektu do státního seznamu nemovitých kulturních památek.

Celá kauza započala v roce 1996, kdy byly zbořeny
historické domy čp. 712 a 713 (se zachovanými gotic-
kými suterény) a spolu s tím i dvorní křídla sousední-
ho čp. 710 (tzv. Myšáka). Zbořená dvorní křídla byla
součástí jednotně navrženého čtyřkřídlého neorene-
sančního domu s nádvořím, z něhož v současnosti zbývá
pouze uliční budova. V jednom ze zbořených křídel se
nalézal zachovaný interiér kadeřnictví, navržený
v bruselském stylu. V roce 1997 byl schválen projekt
ke stavebnímu povolení na uvolněných pozemcích. Pro
ten bylo tehdy vydáno odborné vyjádření pražských
památkářů, které předpokládá zachování uličního domu
čp. 710 včetně opravy všech umělecko řemeslných prv-
ků. Stavební povolení je od roku 1997 každoročně pro-
dlužováno.

Dostavbu Myšáka projektuje od počátku atelier
Omicron a architekt M. Kotík, tedy autor nedalekého
domu na místě bývalé Čínské restaurace. Do této chví-
le bylo zpracováno nejméně deset variant stavby, které

byly předloženy a v současné době jsou posuzovány
komisí pro územní rozvoj Městské části Praha 1. Nej-
pravděpodobnější varianta předpokládá užití skleně-
né lamelové fasády do ulice, která by výškově neměla
převýšit sousední dům Myšák. Do Františkánské za-
hrady se plánuje zakončení novostavby rozměrným vál-
covým skleněným kubusem, který  působí na někte-
rých výkresech jako věž.

Až do roku 2004 probíhal celý projekt pod hlavič-
kou akciové společnosti Myšák Gallery a. s., na jejíž
místo nastoupila zhruba před rokem společnost Se-
kyra Group. Tato velká ambiciozní developerská spo-
lečnost se věnuje především zajištění výstavby velkých
administrativních objektů po celé Praze, ale plánovitě
buduje také vlastní portfolio nemovitostí. Finančně tato
společnost stojí za takovými projekty, jakými je plá-
novaná dostavba Vítězného náměstí či nová výstavba
na Zlatém kříži. Celková zastavěná plocha na pozem-
cích domů čp. 710, 712 a 713 ve Vodičkově ulici ob-

Pohled
do Vodičkovy ulice
s průčelím domu
čp. 710 zvaného
Myšák.
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sáhne 15.000 m2, z čehož je zhruba po jedné třetině
počítáno na byty, obchody a kanceláře. Scelené zadní
pozemky sahají až ke zdi Františkánské zahrady.

V souvislosti s hloubením podzemního kolektoru ve
Vodičkově ulici v roce 2004 byla staticky narušena ští-
tová ze
 domu čp. 710. Na opakovanou výzvu státního
stavebního dohledu nakonec investor v zimě přikročil
ke stavebním opatřením. Na počátku tohoto roku se
však na stavebním úřadu i pražském pracovišti NPÚ
objevila nová žádost majitele o změnu stavby před do-
končením. Tato změna projektu předpokládá vložení
vyztužovací ocelové konstrukce do předního traktu ob-
jektu a zároveň zbourání „zadního výklenku domu“. Pod
tímto velmi neobratným a neodborným termínem se
zřejmě skrývá snaha odstranit celý zadní schodiš�ový
trakt, takže by z uliční budovy zůstaly pouze prostory
při ulici, vyztužené kovovým roštem, a fasáda. Vzhle-
dem k tomu, že už záhy po roce 1996 se objevily snahy
změnit schválený projekt ve smyslu povolení demolic
uvnitř domu, například výměnu stropů, je zde reálné
nebezpečí, že objekt čp. 710 skončí jako pouhý frag-
ment někdejší historické stavby. Klub Za starou Prahu
proto podal na Ministerstvo kultury podnět, aby bylo
zahájeno řízení o prohlášení za památku v následujícím
znění:

Klub Za starou Prahu se na Vás obrací s žádostí
o projednání návrhu na prohlášení objektu za kulturní
památku. Předmětem návrhu je dům čp. 710-II v Praze
1, Novém Městě, Vodičkova 31, známý široké veřejno-
sti jako „Myšák“. Tento dům, zajímavý doklad pozdně
kubistické architektury v Praze, je už několik let vykli-
zený a zjevně ohrožený existencí proluky v jeho sou-
sedství. Jelikož jeho kubistickou úpravu z roku 1922
pokládáme za jedinečný doklad vývoje pražské archi-
tektury po vzniku Československé republiky, považu-
jeme též za nutné zajistit jeho náležitou památkovou
ochranu, u níž bude prohlášení za kulturní památku
nezbytným krokem.

Základem kdysi čtyřkřídlého objektu čp. 710-II se
stal třípatrový obchodní a nájemní dům, který v letech
1881–1883 postavil přední reprezentant pražské novo-
renesanční architektury Otto Ehlen. Ehlenův dům pro-
šel v roce 1922 přestavbou podle projektu ing. Josefa
Čapka, která vtiskla objektu jeho charakteristickou
pozdně kubistickou podobu. Stavebníkem byl známý
pražský cukrář František Myšák, který v prvním patře
domu tehdy zřídil slavnou cukrárnu, fungující až do
počátku 90. let 20. století. Celý stavební záměr měl
nanejvýš zajímavé pozadí. V roce 1921 totiž Magistrát
vrátil stavebníkovi Čapkův plán k přepracování
s doporučením, a� nový projekt zkonzultuje s předními
tvůrci pražské kubistické a rondokubistické architek-
tury Josefem Gočárem a Pavlem Janákem. Požadavek
byl vtělen přímo ve stanovisko Magistrátu ze září 1921:
„fasáda, která schválená byla, běžně moderně uprave-
na bude ve slohu nejmodernějším (Gočár – Janák)
z umělého kamene v barvě šedočervené“. Projekt ing.
Josefa Čapka se řídil tímto požadavkem, přičemž pou-
žil invenčním způsobem formy starší novorenesanční
fasády, zejména otevřený parter a okenní oblouky
ve třetím patře. Dal však hmotě původní fasády větší

plasticitu a celou plochu pokryl obloučkovým a plas-
tickým ornamentem, jehož tvary jsou velmi originální
a nemají často obdoby v dobové kubisticko-rondoku-
bistické architektuře, ani v tehdejších stavbách Go-
čárových nebo Janákových. Podobně je ztvárněn i vý-
kladec a celý interiér bývalé prodejny Český granát
v přízemí domu, stejně jako štukové stropy bývalé cuk-
rárny v prvním patře, pocházející z téže jednotící slo-
hové přestavby v roce 1922. Celý dům je nutno poklá-
dat za velmi osobitý příspěvek k světoznámému
fenoménu pražské kubistické architektury a jeho pa-
mátkovou ochranu proto pokládáme za nutnou.

Charakteristika stavby:

Uliční budova obrácená do Vodičkovy ulice je pětipat-
rová s mansardou, dispozičně příčný dvoutrakt v celém
rozsahu podsklepený, ve dvorním traktu vloženo troj-
ramenné schodiště. Fasáda do ulice je osmiosá, v roce
1922 upravena v rondokubistickém slohu podle návr-
hu stavitele Josefa Čapka, kdy byl dům zároveň zvý-
šen o tři patra. Nad hladkým přízemím vystupuje
z fasády mohutná hranolová římsa, proložená na bo-
cích dvojicí dvouosých arkýřů. Nad římsou je plocha
průčelí členěna geometrickými tvary (oblouky, trojú-
helníky, válce) a jejich složitými průniky v duchu ron-
dokubismu. Povrchová úprava má původní probarve-
nou omítku. Konstrukce oken je původní. V úrovni
druhého a třetího patra je fasáda členěna přepásaný-
mi polosloupy, mohutná římsa nad třetím patrem
je prolamována okenními oblouky, nad čtyřmi man-
sardovými okny fasádu korunují obloukové štíty.

Rondokubistická fasáda domu.
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Půdorys přízemí sestává ze středního průjezdu
a dvojice obchodních místností po stranách. Vpravo je
zachován rondokubistický výkladec spolu s vestavě-
nými výkladními skříněmi a pseudobarokním oblože-
ním stěn obchodu, pocházející z téže doby. Tento mo-
biliář je osazen do stěn, které byly za tímto účelem
upraveny pevnými přizdívkami. Vchod do dvora z prů-
jezdu je opatřen rondokubistickou mříží.

První patro odpovídá dispozičně přízemí. Obsahuje
dvojici prostorů bývalé cukrárny Myšák (od roku 1910
do 50. let 20. století) se zbytky původního vybavení a
štukovými stropy. Stropy pocházejí z téže doby, kdy
bylo upravováno hlavní průčelí (1922), v rondokubis-
tickém slohu. Štukové obrazce vytvářejí kazety, prola-
mované obloučky v rozích.

Vyšší podlaží obsahovala byty, částečně se zacho-
vanými dveřmi z různých období.

Využití:

Před zahájenou rekonstrukcí byly v přízemí a v prvním
patře umístěny obchodní prostory, ve vyšších patrech
byty. Objekt je nyní v majetku developerské společnosti
Sekyra Group a. s., která převzala projekt s názvem
Myšák Gallery, zahrnující výstavbu nového administra-
tivně-bytového objektu na uvolněných parcelách a pře-
stavbu uliční budovy domu čp. 710 podle vydaného sta-
vebního povolení z roku 1996.

Současný stav:

V roce 2004 bylo provedeno odborné zajištění štítové
zdi podle návrhu statika a objekt tak byl stabilizován
po odbourání dvorních křídel i sousedního domu.

Odůvodnění návrhu:

Architektonicky pozoruhodný doklad pozdně kubistic-
ké architektury v Praze a zajímavý doklad vědomé re-
cepce a „zlidovění“ forem přejatých z nejznámějších
Janákových a Gočárových staveb. Tato jednotící ron-
dokubistická přestavba z roku 1922, realizovaná pro
majitele známé pražské cukrárny Františka Myšáka,
zasáhla výrazně i interiéry a vytvořila tak výrazově
a slohově jednotný celek. V původní podobě je zacho-
váno především průčelí s původní povrchovou úpra-
vou a interiér prodejny v přízemí včetně vestavěného
mobiliáře, výkladce a vstupních dveří s mříží ve vesti-
bulu. V prvním patře se v prostorách bývalé cukrárny
zachovaly štukové stropy, které zajímavým způsobem
interpretují rondokubistické formy použité na hlavním
průčelí a „převádí“ je tak do interiéru.

Objekt je součástí Pražské památkové rezervace
a po zániku domů čp. 712, 713 a 1277 a je jedním
z posledních reprezentantů historické zástavby ve Vo-
dičkově ulici. Je bezprostředně ohrožen existencí pro-
luky v jeho sousedství a zbouráním dvorní zástavby
v nedávné době.

Kateřina Hanzlíková

Foto J. Bečka, květen 2005

Detail pozoruhodných tvaroslovných prvků fasády.
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NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU A PARKINGU
U HERGETOVY CIHELNY

Záměr postavit na břehu řeky Vltavy novostavbu se čtyřmi byty a parkingem pro 26 stání a jeho
projednávání příslušnými orgány se vleče mnoho měsíců. O kauze jsme obsáhle psali ve Věstníku

č. 1/2004, velkou plochu jí věnoval též časopis Zprávy památkové péče v čísle 2/2004.
Dne 20. prosince 2004 vydal odbor památkové péče MHMP v uvedené věci kladné rozhodnutí

(čj. MHMP 61095/2003/Fab).

Protestní tisková konference
Klub Za starou Prahu podal 17. ledna 2005 žádost o
přezkoumání příslušného rozhodnutí magistrátního
odboru památkové péče v mimoodvolacím řízení na
Ministerstvo kultury ČR. Na vydání kladného rozhod-
nutí magistrátních památkářů reagoval Klub součas-
ně též protestní tiskovou konferencí, kterou uspořádal
dne 24. 1. 2005 ve spolupráci s Českým národním ko-
mitétem ICOMOS (zastupoval jej jeho prezident PhDr.
Josef Štulc), Uměleckohistorickou společností
v českých zemích (zastupoval Doc. PhDr. Jiří T. Kota-
lík) a Společností přátel starožitností (zastupoval její
předseda Doc. PhDr. Tomáš Durdík). Pro novináře vy-
dal Klub tiskové prohlášení v následujícím znění:

Jak pružná je hranice památkové přípustnosti aneb
cui bono…?

Vyjádření k záměru novostavby obytného domu
v samém jádru Pražské památkové rezervace a památ-
ky UNESCO na exkluzivním místě malostranského
břehu v sousedství Hergetovy cihelny, k záměru, kte-
rý Odbor památkové péče Magistrátu hlav. města Pra-
hy shledal památkově přípustným bez podmínek:

Klub Za starou Prahu protestuje proti záměru zasta-
vění parcely na mimořádném místě vltavského břehu
v centru Prahy na Malé Straně, a to z těchto důvodů:

Místo, které je rozhodnutím Odboru památkové péče
Magistrátu hlav. města Prahy určeno k zastavění, není
stavební parcelou, ale jen „zbytkovou“ částí pozemku
na pohledově exponovaném místě, jehož využití pro
novostavbu by bylo po všech stránkách násilným vlo-
mením do historické tvářnosti tohoto místa.

Novostavba vstoupí kontroverzně do tradičního
pražského panoramatu, a to jak v pohledu od Staré-
ho Města k Malé Straně, tak v popředí tradičního po-
hledu od malostranského břehu ke Karlovu mostu
a křižovnickému klášteru. Tuto skutečnost považujeme
z hlediska statutu rezervace UNESCO za nežádoucí.

Přestože architektura navržené stavby (architekt Ja-
kub Cigler) je originální (kamenný pláš�, střecha
z travnatého drnu), tato originalita je pro dané pro-
středí Malé Strany zcela cizorodým a samoúčelným
prvkem.

Projektované podzemní garáže s 26 stáními nenávrat-
ně zničí cenný archeologický terén tohoto místa.

Panoramatický pohled na místo vedle Hergetovy cihelny, kde je plánována novostavba.
Foto K. Bečková, únor 2004
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Rampa vjezdu do garáží by byla rušivým prvkem frek-
ventované turistické trasy ke Karlovu mostu a při-
vedla by do těchto míst zbytečně další automobily, ač-
koliv se projektovaný objekt nachází v blízkosti
plánovaných velkokapacitních garáží na Klárově.

K záměru se vyjádřily negativně tyto odborné orgány
státní památkové péče: Národní památkový ústav –
územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze
a jeho Památková rada (5. 6. a 9. 10. 2003), Národní
památkový ústav – ústřední pracoviště a Vědecká rada
hlavního konzervátora (2. 10. 2003).

K záměru se vyjádřil negativně i Sbor expertů, poradní
orgán Odboru památkové péče MHMP (6. 11. 2003),
přesto dne 20. 12. 2004 vydal tento odbor k záměru
kladné rozhodnutí.

Nezdůvodněným otazníkem zůstává skutečnost, proč
byla původní žádost o schválení záměru podána

v dubnu 2003 nájemcem Hergetovy cihelny, společností
Immovision Praha, s. r. o., patřící do impéria švýcar-
ského podnikatele Sabastiana Pawlowského, avšak
výsledné rozhodnutí z prosince 2004 uvádí jako žada-
tele Hlavní město Prahu a Městskou část Praha 1.

Tisková konference byla hojně navštívena novináři
i dalšími zájemci ze strany občanských aktivit i veřej-
ného života (např. senátor M. Mejstřík), byl zastoupen
i tvůrce projektu arch. J. Cigler a jeho mluvný obhájce
PhDr. J. Holeček. Novináři měli tudíž možnost vyslech-
nout najednou obě strany sporu. Snad i díky tomu měla
akce rozsáhlý dopad v médiích (VP, Právo, MfD, Blesk,
Česká televize a další televizní a rozhlasové společnos-
ti). Bohužel nelze k naší lítosti konstatovat, že by zá-
měr vzbudil ve veřejnosti zvláštní pohoršení, a to ze-
jména díky publikovaným snímkům lichotivé
vizualizace projektu a určitému nepochopení subtilní
podstaty celého sporu.

Pohled na Hergetovu cihelnu
(vlevo) a plánovanou novostavbu
(vpravo) od Vltavy. Návrh J. Ciglera

Půdorysné řešení místa
se zakomponováním novostavby.
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Nedostatky magistrátního rozhodnutí
Závazné stanovisko Odboru památkové péče MHMP
v odůvodnění rozsáhle cituje mezinárodní chartu ICO-
MOS přijatou ve Washingtonu v roce 1987, a pouka-
zuje na to, že novostavby v prostředí historického města
tato charta připouští. Charta totiž říká: „V případě, že
by bylo nutno uskutečnit přeměnu budov nebo posta-
vit nové, bude muset každé připojení respektovat exis-
tující prostorovou organizaci, zvláště její parcelaci a její
měřítko tak, jak to ukládají kvalita a hodnota souboru
existujících staveb. Zavedení prvků současného charak-
teru, s výhradou, že nepoškodí harmonii souboru, může
přispět k jeho obohacení.“ (podtrhl autor článku) Cito-
vaný dokument tedy nemluví o „možnosti“ postaveni
nové stavby, ale  podmiňuje ji „nutností“. V námi sle-
dovaném případě zamýšlené novostavby u Hergetovy
cihelny, však o žádnou nutnost nejde, nebo ji alespoň
investor, projektant ani odbor památkové péče nepro-
kázali. V dokumentech provázejících sporný případ
paradoxně požaduje projektant a jím inspirován též
magistrátní odbor památkové péče po Národním pa-
mátkovém ústavu důkazy o tom, že sporná stavba po-
stavena být nemůže.

Pro navrženou novostavbu platí Vyhláška č. 26/1999
Sb. Hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích
na výstavbu v hlavním městě. Tato vyhláška shrnuje
všechna zákonná opatření a předpisy pro výstavbu
v Praze. V článku 8 Vzájemné odstupy staveb  se v odst.
2 praví: „ Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedí-
cích staveb pro bydlení okna obytných místností, musí
být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protileh-
lých stěn.“ Tomuto požadavku však projekt navrhova-
né novostavby nevyhovuje. Obytný objekt s okny je
vzdálen od domu v Cihelné ulici č. 4 pouze 5,2 m, při-
čemž tento kancelářský objekt končí římsou ve výši
cca 19 m! Těsný odstup od souseda, který se opakuje
i ve východní části vůči Hergetově cihelně, dokumen-
tuje násilné vsazení objektu do nedostatečně velké par-
cely. Svědčí hlavně o maximalistických požadavcích in-
vestora využít plochu až po hranu pozemku vůči
náplavce. Toto řešení je urbanisticky i architektonicky
násilné.

Při vší úctě k dílu arch. Jakuba Ciglera, mimocho-
dem též laureáta Ceny Klubu Za starou Prahu za no-
vou stavbu v historickém prostředí z roku 2004, si
nemohu odpustit několik po�ouchlých poukazů na
oblíbená hesla architektů jako „lživost“, „předstírání“,
„falešné kulisy“ atd., protože se zde přímo nabízejí.

„Falešné“ šikmé střechy ve skutečnosti zakrývají
ustupující čtvrté podlaží s rovnou betonovou sedm
metrů širokou plochou střechou. Dům má vůči spodní
části náplavky ve skutečnosti čtyři podlaží, jak je mož-
no vyčíst z příslušných výkresů předložené dokumen-
tace k územnímu řízení. Vůči divákovi se při zpětném
pohledu na panorama Starého Města s Karlovým mos-
tem tyčí v nároží 12 m vysoká hmota (tj. výška čtyř-
podlažního objektu). Pohledy z Karlova mostu a jeho
věží, Mánesova mostu i z Letné lehce odhalí „kulisovi-
tost“ nápadu zakrýt čtvrté podlaží travnatým, asi 80

stupňů šikmým  pokryvem. Tento typ falešné pseudo-
mansardové střechy je známý z adaptace paneláků.
Z nadhledu se však jasně projeví skutečná hmota bed-
novitého tvaru budovy s plochou střechou.

Použít na Malé Straně proslulé svými štukovými fa-
sádami a omítanými zdmi lomové zdivo je bizarně ro-
mantizující nápad, tomuto prostředí naprosto cizí
(i když u objektů např. v Řevničově působí příznivě).
Navržená normalizovaná okna 150x120 cm (ležatá) jsou
typická pro paneláky. Marně postrádám, čím mohou
některým objednaným expertům doporučujícím pro-
jekt připomínat proporce malostranských průčelí
16.–19. století s okny na výšku. Podobně dokládat pří-
buznost návrhu proporcím barokních sýpek je scest-
né. Nemohu také přijmout matoucí zneužívání základ-
ních pojmů historického tvarosloví, např. „šambrány“,
pro tvary účelově i formálně zcela odlehlé funkce. Po-
dobnost s historickými tvary pomocí užití jejich názvů
má odůvodnit blízkost použitého tvaroslovného apará-
tu historickému prostředí. Ve skutečnosti jde o napro-
sto mimoběžnou paralelu.

Tyto poznámky k nedostatkům Rozhodnutí OPP
MHMP z 20.12. 2004 ve věci novostavby bytového domu
a parkingu na pozemcích č. 723 a 724 Hlavního města
Prahy souhlasně navazují na vyjádření odborných in-
stitucí a vědeckých rad. Rozborem několika konkrét-
ních detailů předložené dokumentace dokládají vady
názoru OPP MHMP o přípustnosti stavby a naopak
oprávněnost návrhu Klubu Za starou Prahu za zruše-
ní platnosti uvedeného Rozhodnutí.

Milan Pavlík

Obrázky představující autorské řešení
Ing. arch. Jakuba Ciglera, byly publikovány v časopise
Zprávy památkové péče č. 2/2004, odkud byly
přetištěny. Tato dokumentace byla též prezentována
autorem na tiskové konferenci Klubu 24. 1. 2005
a webových stránkách Odboru památkové péče MHMP.

Detail řešení fasády navržené novostavby.



10          PAMÁTKOVÉ KAUZY

LIBEŇSKÝ MOST – OHROŽENÍ TRVÁ

Kauze Libeňského mostu bylo věnováno velké místo v minulém Věstníku. Nyní se pokusíme
shrnout akce, které bezprostředně následovaly.

Klub Za starou Prahu uspořádal dne 15. března 2005
tiskovou konferenci, která se konala přímo pod mos-
tem na holešovické straně břehu. Přítomní novináři se
z úst prof. Rostislava Šváchy dozvěděli historii a vy-
slechli architektonické hodnocení stavby, ing. Václav
Jandáček pak vysvětlil technický stav mostu a mož-
nosti je opravy. Mediální ohlas akce, snad i díky ne-
zvyklému předmětu protestu a místu konání in situ
byl vysoký. Přesto jsme museli konstatovat určité roz-
ladění z článků publikovaných v tištěných médiích.
Přes relativně dobrou textovou úroveň se objevil u dvou
článků zcela nevyhovující či přímo zavádějící obrazový
doprovod. Namísto fotografií mostu, které by ukázaly
architektonické kvality stavby, kterou v pohledu od
vody zná málokdo a tudíž ani netuší, o co Klubu v této
kauze jde, se objevily (schválně nebo z hlouposti?) fo-
tografie nejvíce poškozených technických prvků scho-
diš� mostu nebo detailní portrét protagonistů Klubu.

Na tiskové konferenci byla zveřejněna níže uvedená
výzva, koncipovaná prof. Rostislavem Šváchou, kterou
Klub následně rozeslal na řadu odpovědných míst.

Zachraňme Libeňský most!
Špatný stav vynikajících příkladů české
architektury se nesmí řešit demolicí!

Město Praha hodlá zbořit Libeňský most a postavit
místo něj nový. Hrozí tak zánik stavby od vynikajícího
českého architekta Pavla Janáka, spolutvůrce světově
proslulého fenoménu kubistické architektury, autora
funkcionalistického hotelu Juliš na Václavském náměs-
tí, urbanisty proslulé osady Baba.

Libeňský most z let 1924–1928 tvoří důležitý a jedi-
nečný článek v souboru pražských betonových mostů,
jejichž smělé oblouky obohatily v první polovině 20. sto-

letí obraz Prahy. V tělese mostu se střídají mohutné
náspy s klenutými betonovými úseky, kterým architekt
Janák a konstruktér František Mencl vtiskli robustní,
pevnou a přece dokonalou formu. Dodnes na nás Libeň-
ský most působí krásou svých plasticky ztvárněných
pilířů a oblouků na čelních stranách mostu, odvážně
zavěšených schodiš�, lapidárně pojatých zábradlí a sto-
žárů veřejného osvětlení. Ve všech těchto prvcích se pro-
jevil Janákův cit pro čistý architektonický tvar.

Záměr zbourat Libeňský most zdůvodňuje město Pra-
ha jeho špatným technickým stavem a nedostatečnou
dopravní kapacitou. Špatný stav vynikajících příkladů
české architektury se však nesmí řešit jejich demolicí,
nýbrž opravou. A stejně tak je sporné zvyšovat doprav-
ní kapacitu mostu, který ústí do pěší zóny na Palmovce.
Místo toho, aby se město o most lépe staralo, zamýšlí
vytáhnout z kapes daňových poplatníků peníze na zby-
tečnou a drahou investici. A chce přitom též zničit dílo
jednoho z největších českých architektů 20. století.

Voláme všechny kulturní Pražany, všechny daňové
poplatníky na obranu proti tomuto plýtvání s penězi
a nekulturnímu barbarství!

Kauzu zamýšlené demolice Libeňského mostu na-
dále sledujeme a budeme o jejím průběhu průběžně
informovat.

Kateřina Bečková

Profesor Rostislav Švácha představuje novinářům
výzvu Zachraňme Libeňský most!

Televizní štáby, malebně rozmístěné na jarní louce pod
Libeňským mostem zpovídají během tiskové konference
V. Jandáčka (TV Praha v popředí) a R. Biegla
(ČT v pozadí).
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ŽELEZÁŘSTVÍ Z ROKU 1937
V DUŠNÍ ULICI

Na počátku tohoto roku Klub podal podnět na zapsání unikátně dochovaného interiéru železář-
ství do seznamu movitých kulturních památek. V tomto úsilí nalezl podporu u nájemců železářství –
Růženy a Jana Koulových – a dále spolupracuje s Dr. Helenou Čižinskou z Národního památkového

ústavu, územního pracoviště Praha.
Předkládáme čtenářům koncept návrhu, tak jak byl vypracován spolu s fotodokumentací

pro jednání regionální komise NPÚ v hl. m. Praze.

Návrh na zapsání do státního seznamu movi-
tých kulturních památek.
Předmět návrhu:
Zařízení železářství z roku 1937 (obchod, sklad, kan-
celář), které se nalézá v přízemí domu č.1 v Dušní uli-
ci na Starém Městě.

Majetkoprávní vztahy:
Vybavení je součástí domu, který je obecním majet-
kem a není evidován v seznamu nemovitých kultur-
ních památek. Současný provozovatel železářství Jan
Koula má prostory pronajaty od MČ Praha 1, která je
vlastníkem objektu. Je vnukem zakladatele firmy, kte-
rý přenesl obchod do tohoto objektu a nechal zde in-
stalovat stávající zařízení, které je předmětem návrhu.

Popis:
Zařízení původního železářského krámu se skladovým
zázemím a kanceláří pochází z roku 1937, kdy bylo
instalováno v přízemí domu č. 1 v Dušní ulici. Od té
doby do současnosti jsou prostory využívány pro daný
účel a jejich podoba se výrazně nezměnila. Zařízení
krámu je takřka kompletní z doby instalace a v dobrém
stavu. Do obchodu se vstupuje z ulice původním
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dřevěným výkladcem, v horní části s nápisem Koula
Jan a syn, ve stylu šedesátých let. Vlastní vybavení
obchodu sestává ze soustavy dřevěných regálů (na že-
lezářské zboží), zabírajících obě delší stěny místnosti,
částečně s původními zásuvkami (na drobný materiál
– hřebíky, šroubky), s kováním. Před levou regálovou
stěnou se nalézá průběžný prodejní pult, před druhou
protilehlou stěnou pokladna, umístěná v ohrádce
s vlastním vstupem a dvířky. Nábytek je dřevěný
v provedení světlý dub. Podél vysokých regálů jsou na
kolejnicích připevněny pojízdné žebříky, umožňující
přístup do výše umístěných přihrádek. Podlaha
z dřevěných palubek je také původní. Železná konstruk-
ce na stropě k zavěšení stropních svítidel původní –
zářivky vyměněny v pozdější době. Za prodejním pul-
tem je umístěna výtahová šachta s točitým železným
schodištěm, ústící do skladových prostor v suterénu.
Schodiště i výtah jsou původní, klec stolového výtahu
je z drátěného pletiva, opatřeného nátěrem. Výtah
s pohonem na 220 V dnes není funkční. V zadní části
krámu u dvorního průčelí se nalézá malá kancelář,
oddělená od prodejny původní dřevěnou příčkou
s posuvnými prosklenými dveřmi (původní kování).
V pravém křídle dveří je vysouvací podací okénko a pod
ním dřevěný pultík na konzolách. V kanceláři dva psací
americké stoly (z rodinné pozůstalosti), dřevěné oblo-
žení stěn, po stěnách rozvěšeny rodinné fotografie, na

stole fréza na výrobu klíčů, dodnes používaná, pochá-
zející z roku 1907. Původní stropní  – lodní – osvětlo-
vací těleso.

Odůvodnění návrhu:

Unikátní dobové vybavení železářského krámu před-
stavuje dnes zajisté jeden z posledních, ne-li poslední
příklad svého druhu. Naprosto ojedinělá je kontinuita
využívání prostoru po dobu téměř sedmdesáti let pří-
slušníky jedné živnostnické rodiny. Prostory železář-
ství jsou od roku 1937 do současnosti užívány nepře-
tržitě pro daný účel. Tato kontinuita funkce vedla
i k jedinečnému zachování vnitřního zařízení, v původ-
ním stavu beze změn. Je třeba požadovat zachování
původního mobiliáře na původním místě v jeho celist-
vosti, nebo� téměř všechny jeho části jsou zároveň
i nedílnou součástí nemovitého objektu (výtah s točitým
schodištěm, příčka kontoáru, vestavěné regály). Jan
Koula stejně jako jeho matka Růžena Koulová, kteří
obchod dnes provozují ve spolupráci se zámečnickou
firmou EVVA, mají silný citový vztah k rodinné tradici
a živnosti, přetrvávající na tomto místě téměř 70 let.
Nicméně v případě zániku živnosti například z důvodu
zvýšení nájmu hrozí destrukce celého interiéru, jehož
vybavení není v majetku rodiny Koulových a který není
ani chráněn jako součást nemovité kulturní památky.

Kateřina Hanzlíková

Foto K. Hanzlíková, leden 2005
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DOSTAVBA STAROMĚSTSKÉ RADNICE ČEKÁ NA NOVÉ 
KONCERTNÍ PROVEDENÍ

Rozhovor s architekty Františkem Kašičkou a Milanem Pavlíkem
(napsáno pro časopis Zprávy památkové péče, publikováno tamtéž v č. 5/2004)

Nebudeme rekapitulovat složitou historii stavby zva-
né východní křídlo Staroměstské radnice, protože ta je
víceméně obsažena v literatuře snadno dostupné
v odborných knihovnách.1)  Nebudeme rekapitulovat vý-
sledky a úskalí osmi soutěží na novostavbu téže budo-
vy, uskutečněných v průběhu 20. století, ani přehled
stovek soutěžních návrhů, které se bezvýsledně uchá-
zely o své místo na slunci.2)  Smyslem této stati je po-
znání ideové motivace autorů návrhu, který v poslední
soutěži na dostavbu Staroměstské radnice v roce 1987
sice zaznamenal absolutní a drtivé prvenství
v návštěvnické anketě,3)  nenašel však pochopení u po-
roty a v odborných kruzích byl přijat se zřejmými roz-
paky. Přesto je tento návrh pravděpodobně nejzajíma-
vějším pokusem o „novostavbu památky“ na našem
území, kterému v rámci naší rubriky patří zasloužená
pozornost. A to nejen vzhledem k návrhu samému, ale i
k obecným úvahám, které inspiruje. Jeho autoři, doc.
Ing. arch. František Kašička, CSc. a prof. Ing. arch. Milan
Pavlík, CSc., jsou sehraným týmem již dlouhá léta.

Vyjasněme si nejprve základní pojmy. Metodu „re-
konstrukce“, kterou používáte ve svém návrhu, na-
zýváte „tvůrčí“ či „vědeckou“ kopií. Avšak slovu
„kopie“ bez přívlastku se bojovně bráníte. Proč?

Kašička: Samotné slovo „kopie“ ve smyslu přesného
napodobení originálu se k architektuře ani moc neho-
dí, je vhodné spíše u děl výtvarného umění.

V architektuře by šlo spíše o kopii detailu, článku nebo
prvku, pro celek je termín kopie méně obvyklý, hovoř-
me raději o vědecky podložené náznakové nebo úplné
rekonstrukci.

Pavlík: Slovo kopie je v architektuře opovrhované již
od dob Rieglovy školy ze začátku 20. století, která se
obracela s oprávněnou kritikou vůči působení archi-
tektů romantiků 19. století. V současné teorii i praxi
rehabilitace jednotlivých částí architektury je příkrost
kritického tónu již překonána a kopie  „s přívlastkem“
se stala uznávanou metodou práce všech restaurátorů
i architektů, zabývajících se obnovou památek. Musí
být ovšem podložena hlubokou znalostí problému, od-
borností a prováděna s maximálním šetřením původ-
ního originálu. Nově se využití metody „tvůrčí nebo
vědecké kopie“  uplatňuje ve spojitosti s urbanistický-
mi souvislostmi stavby v historickém prostředí města
či krajiny, kdy je stavba neodmyslitelnou součástí kom-
pozice celku. Například jako Karlův most pro slavné
pražské panorama.

Kašička: Ovšem odpor architektů vůči metodě kopie
s přívlastkem i bez přívlastku trvá a k pokusům pra-
covat s tradičními historickými tvary přistupují
s nedůvěrou a předsudky.

Pavlík:  Metoda „tvůrčí“ kopie se blíží autorskému dílu.
Je to tvůrčí proces, který má za sebou intelektuální
vývoj a mnohovrstevnaté poznání. Existuje řada dob-

Motto:

„Hrdinou české architektury počínající-
ho 21. století by se stal ten, kdo by ve
své tvorbě vrátil historizujícím stylům
ztracenou kvalitu a úctu.“
Martin Horáček, „Nová“ a „stará“ architektura
v historických centrech měst, in: Architekt,
roč. L, č.  7/2004, s. 48

Milan Pavlík, František Kašička, soutěžní
návrh dostavby Staroměstské radnice
z roku 1987. Rekonstrukce
průčelí parléřovské budovy.
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rých příkladů: Fragnerova obnova Karolina, Süss-
maierovo dokomponování Mozartova Requiem, dobu-
dování Michelangelova náměstí na římském Kapitolu
budovou muzea jako přesnou kopií protilehlého palá-
ce konservátorů architektem Giacomo del Duco, a to
po osmdesáti letech od vzniku koncepce.

Kašička: Podobně tvořil například sochař Čeněk Vo-
smík kopii gigantů na pilířích brány prvního nádvoří
Pražského hradu.

Pavlík: Metoda „vědecké“ rekonstrukce je založena na
detailní znalosti stavební historie budovy na základě
ikonografie, archivní dokumentace, tedy zejména do-
chovaných plánů, a také na výsledcích archeologické-
ho výzkumu.

Nejednou jste, pane profesore Pavlíku, uvedl zají-
mavý příměr, který mně te� v souvislosti s vámi
předloženou charakteristikou „tvůrčí“  kopie při-
padá vhodné připomenout. Architektonický návrh
či projekt jste přirovnával k partituře hudební
skladby, která ještě sama o sobě není hudbou. Aby
se hudbou stala, musí přicházet interpreti a hrát
ji, možná i každý trochu jinak…

Pavlík: Ano. Architektura, pokud není realizována ve
hmotě, neexistuje. Plán je jen myšlenka. Aby byla rea-
lizována, zhmotněna, závisí to na práci mnoha lidí,
projektantů, výtvarníků, statiků a osob řady dalších
profesí…

Znamená to také, že podle vás není pro originalitu
stavby důležité, zda se její vznik časově shoduje
s dobou vzniku plánů či dobou života jejich autora?

 Pavlík: Jistě. Když je například barokní skladba skvěle
zahrána dnes, také nikdo opovržlivě netvrdí, že je to
replika, plagiát či nápodoba. Naopak. Jde o originální
interpretaci. Někdy zdařilou více, jindy méně. V archi-
tektuře bych to cítil podobně.

Zní to velmi přesvědčivě, ale někdo může namít-
nout, že hudba není ze své podstaty hmotná, takže
nová interpretace skladby je nezbytnou podmínkou
toho, abychom ji mohli vůbec slyšet a vnímat, je to
její přirozená vlastnost. Kdežto u budovy se jaksi
počítá přirozeně jen s jedinou „interpretací“, tou
první…

Pavlík: A to je právě předsudek, od kterého bychom se
měli oprostit. Interpretaci nějaké skladby lze přece také
„hmotně“ zakonzervovat do hudebního nosiče. Ne, rozdíl
mezi vnímáním hudebního a architektonického díla
vidím z úhlu našeho problému pouze v tom, které smys-
ly jsou angažovány pro jeho vnímání, zda sluch
v případě skladby nebo zrak v případě budovy. Mimo-
chodem, stálo by za to se  blíže zabývat též otázkou
„revivalů“ –  interpretací hudby nebo i architektury
historickým, dobovým způsobem. V dějinách architek-
tury je jich přehršel. Pro mnohé by bylo překvapením,
že naše nejslavnější arkádová renesanční stavba, leto-
hrádek Belvedere na Pražském hradě, k nim patří také.
Ostatně pro toho, kdo blíže studoval otázku vzorníků
předlohové literatury od 15. do 19. století, ztrácí po-
jem kopie tak ostré a neakceptovatelné kontury.

Rozumím tomu dobře, že vaše „tvůrčí kopie“ východ-
ního křídla Staroměstské radnice, by tedy byla ja-
kousi novou interpretací historické partitury? Že
prvek autenticity a originality, pro jehož absenci
jsou obecně kopie všeho druhu zatracovány, byste
byli schopni vložit do svého díla jako autorský tvůr-
čí vklad ne nepodobný tomu, který vkládá houslis-
ta do tvorby tónu právě hrané skladby?

Pavlík: Myslím, že skladbu „Dostavba Staroměstské
radnice metodou anastylózy, vědecké rekonstrukce
a částečného doplnění novotvarem v poškozených mís-
tech partitury“ bychom dokázali, řečeno ve vší skrom-
nosti, zahrát čistě, bez falešných tónů a s dobrým před-
nesem.

Milan Pavlík, František
Kašička, soutěžní návrh
dostavby Staroměstské
radnice z roku 1987.
Celkový pohled
na řešení západní strany
Staroměstského náměstí
s Krennovým domem.

NÁZOR
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Na ten koncert bych přišla ráda. Ale zdá se, že se
ještě neobjevil impresário, který by ho v blízké době
hodlal uspořádat. Vra�me se proto znovu k vašemu
návrhu. Existuje dost podkladů pro to, aby vaše
rekonstrukce byla skutečně „vědecká“?

Kašička: Fotografie a veduty by pochopitelně nestači-
ly, podle nich by vznikla jen nevěrohodná replika
s mnoha spornými body a nejistými detaily, byla by to
parafráze. Podnětem pro náš návrh byl převratný po-
znatek, že původní radnice parléřovské huti – dílo vr-
cholné gotické umělecké produkce –  dosud na náměs-
tí stojí z plné jedné třetiny originální hmoty průčelí se
všemi detaily!

Pavlík: Mnoho lidí se domnívá, že to je jen arkýř s kaplí.
Ale to je mýlka. Jde skutečně o část původní fasády,
která se dál na budově v celkem pravidelných interva-
lech opakovala.

Kašička: Navíc existují plány budovy před Nobileho
přestavbou a dokonce fasáda celého průčelí radnice
po josefínské adaptaci, ale se zásadními vazbami na
starou radnici. Z původní radnice zůstala zachována
také jedna čtvrtina hmoty pod zavážkou parčíku, což
musí důkladně prozkoumat archeologický výzkum.
Z toho pak vyplynou prokazatelně i všechny půdorys-
né souvislosti.

Pavlík: Podle našich zkušeností z obdobných akcí bu-
dou v této zavážce určitě nalezeny mnohé originální
kamenické a sochařské detaily. Při opravě Sprengero-
va torza v osmdesátých letech, kterou jsem vedl, byla
příslušná část původních gotických sklepů ze 14. sto-
letí vykopána a archeology prozkoumána.

Kašička: Je bláhové nazývat plochu po bývalé radnici
volnou parcelou! Nachází se zde jedna pětina až třeti-
na hmoty všech objektů zasypaných po demolici Nobi-
leho radnice. Víme, že ta byla podsklepena pouze pod
úzkým severním křídlem při „Myší díře“, vše starší zů-
stává pod terénem. Jsou to klenuté suterény domů
z 12. – 18 století.

Pavlík: Toto téma je mimochodem zdařile zpracováno
ve studii „Pražské Pompeje“.4 )

Nakolik je obnovitelná vnější výtvarná výzdoba par-
léřovského průčelí?

Pavlík: Co se týče sochařské výzdoby průčelí, bylo by
zřejmě nutné vytvořit nově figury na meziokenních pi-
lířích. Mezi českými sochaři najdete mistry, kteří by
tento úkol tvůrčím způsobem zvládli. Jsem o tom pře-
svědčen. Zvláště velkou příležitost by mohli mít mladí
figuralisté. Ovšem módní trend šoku nebo hecu by-
chom nedoporučovali.

A co interiér?

Kašička: Podle zachovaných plánů by mohl být rekon-
struován klenutý slavnostní sál, který vyplňoval celé
první patro, mimochodem byl to největší světský pro-
stor v Praze před výstavbou Vladislavského sálu. Jed-
noduchý rozvrh přízemí je také dostatečně znám.

V návrhu jste obnovovali i další objekty náměstí
včetně Krennova domu…

Pavlík: Soudíme, že realizace by se rozhodně měla dít
po etapách. Nejprve by měla být dostavěna parléřov-
ská radnice. To je základní řešení problému Staroměst-
ského náměstí.  Na možnost obnovy hmoty Krennova
domu, který by uzavíral Pařížskou třídu a zároveň clo-
nil od náměstí chrám sv. Mikuláše, dnes nepanuje vše-
obecná názorová shoda. Pokud bychom zpracovávali
nový soutěžní návrh, řešili bychom problém Krennova
domu a dalších domů navazujících na parléřovské rad-
niční křídlo alespoň ve dvou variantách. Co se však
týče technické stránky, obnovit Krennův dům by ne-
byl problém. Fotogrammetrie z mnoha zachovaných
snímků a existující plány v Archivu hlavního města
Prahy to umožní zcela přesvědčivě.

Vůči vašemu návrhu se také objevovala námitka,
že vkládá historickou podobu radnice do podstat-
ně odlišné urbanistické situace, než v jaké se kdy-
si nacházela. Neladila by prý s pseudoslohovou
severní frontou náměstí.

Pavlík: Samozřejmě, celá severní fronta vznikla před
„pouhými“ sto lety. Ale netrápí nás to příliš. Dnes
k těmto neostylům nejsou historici umění tak přísní,
jako jsme byli my zamlada. Severní frontu náměstí
bereme jako fakt. Náš základní přístup spočívá v tom,
že navrhujeme problémy zmenšovat, ne zvětšovat. Vra-
címe se k architektonicky nejhodnotnější fázi radnice,
z níž navíc, jak bylo již vícekrát řečeno a jak se každý
může přesvědčit, celá jedna třetina stále stojí. Záměr-
ně tento fakt stále znovu zdůrazňujeme. Zbývající dvě
třetiny umíme s velkým obdivem i úctou k té geniální
parléřovské stavbě, za jejíž kvalitu dáme klidně hlavu

Rekonstrukce půdorysu přízemí východního křídla
Staroměstské radnice – díla parléřovské hutě. Černě
je vyznačeno dochované zdivo věže a podkaplí,
mřížkovaně dodatečně vložené pozdně gotické pilíře
pod sloupy horní radní síně. (Kresba F. Kašička)
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na špalek, obnovit. Proč tedy vytvářet komplikovaně
další návrhy soudobých staveb s bláhovou nadějí, že
se zrodí něco hodnotnějšího? Říkám to s upřímnou
sebekritikou, protože sám jsem v jedné z předchozích
soutěží na dostavbu Staroměstské radnice, v roce 1963-
1964, získal s návrhem novostavby nejvyšší cenu.

Kašička: Kdo si osobuje právo tvrdit, že modernistic-
ké kreace, známé z mnoha soutěžních návrhů, jsou
pro vzhled Staroměstského náměstí vhodnější? Ofici-
ální stanovisko poroty poslední soutěže tvrdilo doslo-
va, že projekty našeho druhu „jsou v rozporu se spole-
čenským požadavkem na dotvoření Staroměstského
náměstí dílem soudobého architektonického výrazu“.
Jak se  mohl někdo pasovat na to, aby mluvil za celou
společnost?

Nezapomínejte, že poslední soutěž se uskutečnila
ještě za minulého režimu a předsedou poroty byl
tehdejší komunistický primátor. Denní tisk v rámci
„glasnosti“ sice nezatajil vaše drtivé vítězství ve
veřejné anketě a lidovou popularitu vašeho návr-
hu, ale zároveň bylo v politickém i odborném tisku
publikováno vysvětlení tohoto jevu tím, že nevzdě-
laná veřejnost se nechala okouzlit líbivostí  diva-
delní kulisy „prozrazující  mistry rekonstrukcí“…5)

Kašička:  Náš názor na opětnou stavbu parléřovského
radničního křídla není zase tak převratný, překvapivý
nebo snad exotický, jak by se snad zdálo a jak se
k němu tehdejší kritikové stavěli. Lze poukázat na
mnohé příklady úspěšných realizací z jiných evrop-
ských zemí, kde pocítili potřebu „nové interpretace his-
torické partitury“ a neváhali.

Pavlík:  Snad jsme již v předchozích slovech dokázali,
že naším záměrem není žádné falšování originálu a
klamání veřejnosti. Mimochodem, velmi se mi líbí cha-
rakteristika pojmu „kopie“ od Cesare Brandiho.6 ) Pod-
le povahy záměru rozeznává tři stupně: 1) „padělek“,
který obsahuje úmysl obchodně finanční, 2) „nápodo-
ba“ obsahuje záměr oklamat, 3) „kopie“ obsahuje rys
potěšení, jež má z díla vyplynout.

Co byste do budoucna Magistrátu hlavního města
Prahy doporučovali?

Kašička: Kdyby se připravoval nový záměr na dostav-
bu Staroměstské radnice, bylo by nutné se předem
důkladně vyrovnat se třemi body: 1. Promyšleně a re-
álně stanovit náplň nové budovy bez maximalistických
požadavků. 2. Zvážit, co je z památkového hlediska
přijatelné v rezervaci UNESCO, tou se totiž Praha sta-
la až v roce 1992. Odpovědnost vůči mezinárodním
závazkům je oproti minulé soutěži novým kritériem,
které posiluje vliv památkových orgánů na posouzení
nového řešení náměstí.  3. Vyhlášení závazných limitů
novostavby by měl předcházet archeologický průzkum
na celé ploše budoucího staveniště a jeho výsledky by
měly být respektovány.

Kateřina Bečková
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Dnešní stav prostoru východního křídla Staroměstské
radnice se zakreslením části půdorysu přízemí posled-
ní novogotické stavby, která nebyla podsklepena.
Tečkovaně označeno zdivo středověké radnice, jehož
základy a sklepy jsou nepochybně dochovány pod
povrchem dnešního parčíku. (Kresba F. Kašička)

NÁZOR
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SLUNEČNÍ HODINY V PRAZE
(třetí, závěrečná část)

Úvodem
Třetí část pojednání o pražských slunečních hodinách
navazuje na příspěvky, které si čtenář Věstníku Klubu
Za starou Prahu mohl přečíst v čísle 3/2002 a v čísle
3/2004. Obsahem závěrečné části jsou informace
o slunečních hodinách vzniklých ve dvacátém a dva-
cátém prvním století a shrnuty  jsou zde údaje o slu-
nečních hodinách nefunkčních a již zaniklých.

Od zveřejnění první části uplynuly již více než dva
roky. Po tento čas jsme soustře
ovali o slunečních ho-
dinách v Praze další poznatky. Významné údaje byly
získány též z internetových stránek. S některými ter-
míny použitými na internetu však  nelze plně souhla-
sit. Například tam uváděné názvosloví, členící sluneč-
ní hodiny na svislé (na stěnách) a vodorovné (na zemi),
neodpovídá například u kamenných sloupkových slu-
nečních hodin (viz obr. 6. až 10. ve Věstníku 3/2004).
Tyto sluneční hodiny, kterých je v Praze osm, stojí na
zemi, jsou tedy vodorovné, avšak jejich číselníky jsou
svislé. A podobně to platí ještě minimálně o několika
dalších. Naproti tomu je na internetových stránkách
vhodné pojmenování jednotlivých typů slunečních tyčí:
polos pro sluneční tyč umístěnou v poloze zemské osy;
stylos pro sluneční tyč vetknutou vodorovně do kol-
mých stěn; gnómon pro sluneční tyč kolmou k zemi.
Žel ani na internetových stránkách není termín pro
sluneční tyč ve tvaru hrazdy – viz obr. 1. a 4. ve Věst-
níku 3/2002.

Během shromaž
ování údajů o slunečních hodinách
v Praze se měnil  jejich počet. Získávali jsme údaje
o dalších nám dosud neznámých, vznikaly hodiny nové;
další ovšem také zanikaly. Takže na konci roku 2004
jsme zaznamenali v Praze devadesát osm funkčních
slunečních hodin. Opakovaně je vhodné uvést, že lze
předpokládat pětiprocentní nepřesnost.

Sluneční hodiny vzniklé v Praze v první polo-
vině dvacátého století.
Když hřmí děla, múzy mlčí a ani sluneční hodiny se
nemalují. V období od roku 1901 do vzniku 1. světové
války vznikly patrně v Praze dvoje sluneční hodiny,
v době války žádné. Jedny z těchto hodin jsou v Praze 5
na dlouho neobydlené vile v ulici na Václavce 30. Čtyř-
podlažní vila má na levé straně průčelí čtyřbokou scho-
diš�ovou věž, která jí dodává vzhled tvrze. Přední stra-
na budovy je opatřena velikým štukovým sluncem
s lidskou, trochu se šklebící tváří. Sem je vetknut po-
los; symetrický číselník je tvořen číslicemi od VIII do
II. Autoři hodin z roku 1903, a patrně i ornamentů
kolem všech oken průčelí, jsou Filip a Kozelka. Hodiny
si lze pohodlně a bez zábran prohlédnout z protějšího
chodníku.

V Praze 2 na Vinohradech se nachází na rohu ulic
Na Švihance a Chopinova pěkný činžovní dům. Tomu-
to domu, s novou fasádou, sluší sluneční hodiny mezi
okny třetího poschodí a dům sluší i hodinám (obr. 1).

Jde o hodiny štukové, pod polosem je vytvarovaná na
konci roztřepená stuha s časovými přímkami po pat-
nácti minutách a pod stuhou číselník s číslicemi od
VII do III. Hodiny byly renovovány při opravě fasády
domu, jsou dobře přístupné třeba po procházce sou-
sedními Riegrovými sady. Na stěně činžáku je také velká
plastika sv. Vojtěcha s jelenem.

Do období mezi světovými válkami lze datovat vznik
další čtveřice slunečních hodin. V Jindřišské ulici 20,
čp. 939, jsou na  dobře přístupném dvoře ukryty malé
sluneční hodiny. Jsou namalovány ve tvaru jakési led-
viny (obr. 2) třemi barvami. Základní obrys a číslice
číselníku od 4 do 12 na stuze jsou černé, časové čáry
bílé a šipky směřující od číslic k místu vetknutí polosu
jsou červené. Na polosu hodin je kulička, jejíž stín ozna-
čuje nástup a konec vlivu Lva. Pokud byly hodiny na-
malovány v době postavení domu, jsou z roku 1936.

Na sluneční hodiny je poměrně bohatá Praha 6. Se
zajímavými hodinamu z Lomené ulice jsme čtenáře se-
známili již ve Věstníku 3/2002 – obr. 9. Další malé
sluneční hodiny ve štuku zhotovil Antonín Pantoflíček
v roce 1932 na vile v Cukrovarnické ulici 55. Na jižní

1. Vinohradské štukové sluneční hodiny na rohu ulic
Na Švihance a Chopinova

2. Malé sluneční hodiny ukryté na dvoru domu
čp. 939 v Jindřišské ulici
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stěně vily, viditelné z ulice V průhledu, se nacházejí
hodiny ve tvaru obdélníku se stranami dva a půl na
jeden a půl metru ve výšce pěti metrů, mezi okny třetí-
ho poschodí. Volná plocha hodin je vyplněna drobný-
mi nápisy – daty.

V dolní části ulice Šárecké údolí v Praze 6 stojí ro-
dinný dům čp. 264. Na jeho vysokém štítu pod oknem
s květinami jsou umístěny kovové sluneční hodiny.
Nejvýše je malé slunce s vetknutým polosem, spodní
částí je číselník. Je to stylizovaná stuha z plechu čer-
né barvy, vytvarovaná do poloviny mezikruží, jejíž hor-
ní konce jsou svinuty a označeny bílými číslicemi od
IV do VI. Bohužel již v 15 hod. letního času je plocha
hodin ve stínu štítu mateřského domu.

Ve Staňkově ulici v Praze 10 – Hájích byly na rodin-
ný řadový dům čp. 24 instalovány také kovové sluneč-
ní hodiny. Stěna domu s hodinami není situována přes-
ně k jihu a tomu je přizpůsobena sluneční tyč i číselník

provázen uměleckým artefaktem. Takto vzniklo něko-
lik slunečních hodin umístěných na zemi v prostoru
sídliš� v okrajových městských částech.

Byly to i druhé sluneční hodiny ve Stromovce, před
budovou Planetária (obr. 3). Jejich základem je mo-
hutný polos zhotovený z černě natřené trubky s bílým
hrotem, dlouhý téměř tři metry. Druhou částí je na
povrchu popraskaný betonový obdélník číselníku, ori-
entovaný ve směru rovnoběžky, dlouhý pět set, široký
sedmdesát pět a vysoký deset centimetrů. Na číselní-
ku jsou kovové reliéfní číslice od VII do XVII a časové
přímky. Hodiny byly sestaveny v roce 1975, jsou pří-
stupné a v poměrně dobrém stavu zůstaly patrně pro-
to, že jsou poněkud vzdáleny od hlavních cest Stro-
movky.

V Praze 8 – Ďáblicích, v parku u jižního boku pane-
lového domu ve Famfulíkově ulici 2, čp. 1139, byly
zajímavé sluneční hodny instalovány na zem (obr. 4).
Kovaný polos tvaru hranolu je opatřen štěrbinou, dal-
šími prvky hodin jsou dva číselníky – vodorovný a svislý.
Vodorovný číselník je vytvořený z dlaždic, má tvar ne-
pravidelného trojúhelníku a číslice od 9 do 4. Druhý
číselník je vytvořen z několika bronzových lamel ve tva-
ru křídel vážky. Jsou do něho vyryty křivky všech zna-
mení Zvěrokruhu a data nástupu a konce vlády jed-
notlivých znamení. Paprsek pronikající štěrbinou
polosu informuje o současné deklinaci Slunce a podá-
vá údaje o vládnoucím znamení.

Několik desítek metrů od konečné stanice metra lin-
ky C – Háje, v Arkalické ulici poblíž č.1, se nacházejí
další vodorovné sluneční hodiny. Na jejich spodní čás-
ti, tvořené betonovým soklem o průměru čtyři metry
a výšce sedmdesát pět centimetrů, je vztyčen bronzo-
vý, rýhovaný, dva metry vysoký gnómon, ukončený zla-
tou makovicí. Na soklu je dlažba z malých, v Praze běž-
ných dlažebných kostek. V dlažbě, v kruhu kolem
gnómonu, je číselník vytvořený bronzovými kotoučky
se sudými číslicemi 6, 8, 10, 12, 14, 16 a 18. Číselník
s poměrně širokým stínem gnómonu nemůže zajistit
přesný odečet času. Dílo je doplněno sochou – aktem
vzad prohnutého mladíka v životní velikosti s rozepja-
tými pažemi a zlatými vlasy. U nohou má zlatý kruho-
vý štít (či slunce ?).

tvaru mezikruží. Na číselníku, který má pravý konec
výše než levý, jsou připevněny kotouče s číslicemi od
VII do XVII; číslice XII je kolmo pod sluneční tyčí, po-
někud odkloněnou doprava.

Sluneční hodiny vzniklé v Praze v druhé
polovině dvacátého století

První polovina dvacátého století nenaznačovala, že
se století zařadí na druhé místo po století šestnáctém,
ve kterém vzniklo v Praze nejvíce – dvacet šest sluneč-
ních. Tento výsledek přinesla poměrně rozsáhlá výstav-
ba v době budování socialismu, provázená legislativně
daným požadavkem, aby každá stavba (komplex) byl

3. Druhé sluneční hodiny ve Stromovce před Plane-
táriem jsou mnohem mladší a jednodušší než hodiny
u Místodržitelského letohrádku

4. V Ďáblicích – Famfulíkově ulici jsou sluneční hodiny
schopné určit středoevropský čas a současně vlád-
noucí znamení Zvěrokruhu

ZAJÍMAVOSTI
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V městské části Praha 13 – Stodůlky, na planině
v parkové úpravě za budovou služeb čp. 1533
v Hostinského ulici 4, se nacházejí vodorovné sluneč-
ní hodiny sestrojené z dlažebních kostek, cihel a pís-
kovce. Na vydlážděném kruhu o průměru pěti metrů je
mimo střed usazen cihlový kruhový podstavec a tři pís-
kovcové bloky. Dva z nich mají funkci doplňkovou –
jsou na nich vytesány reliéfy slunce a žáby (proč žába,
není zcela jasné). Na třetím, prostředním pískovcovém
bloku je číselník a neobvykle řešená sluneční tyč. Jde
o jednu z hran čtyřstěnu, jehož základnu tvoří trojú-
helník odpovídající dvěma hodinám od dopolední XI.
do popolední I. V poledne (XII.) nevrhá čelní hrana žád-
ný stín. (Něco podobného je použito na petřínském slu-
nečním systému (Věstník 3/2002 – obr. 7). V hodině
XI. a I. jsou stíny souběžné se základnou na levé či
pravé straně čtyřstěnu. Pro dopolední hodiny od VIII.
do X. a odpolední od II. do IV. jsou číslice vyryty do
vodorovné části číselníku, v půlkruhu vlevo a vpravo
od „sluneční tyče“. Stav těchto hodin je dobrý, přístup
k nim (i na ně) neomezený.

Také nástěnných slunečních hodin ve druhé polovi-
ně dvacátého století v Praze přibylo. Jsou malované,
kovové, ze štuku, mozaiky i dřevěné.

Na budově Ortopedické kliniky fakultní nemocnice
Na Bojišti 1 jsou namalovány sluneční hodiny ve štu-
kovém rámu se stříškou mezi okny třetího poschodí
od roku 1982. Mají osazen polos a přestože není stěna
orientovaná přesně k jihu, je obdélníkový číselník
s číslicemi od 6 do 3 symetrický s polednem uprostřed
(obr. 5). Z chodníku před klinikou vzbuzují hodiny zdá-
ní kovové či keramické desky zavěšené na zdi. Jírovec
ma
al, javor a akát zasazené kdysi mezi plot a budovu
kliniky byly v roce 2004 vyrostlé natolik, že poněkud
pohled na hodiny omezovaly.

Nedaleko odtud v Apolinářské ulici 8, čp. 444, jsou
kovové sluneční hodiny z roku 1970, se kterými již byli
čtenáři seznámeni ve Věstníku 3/2002 – viz obr. 6.

V Praze 4 v ulici Nad Zemankou 5, čp. 893 jsou slu-
neční hodiny na levé straně rodinného domku,  orien-
tované k jihu. Hodiny tvoří polos a číselník na stuze
s číslicemi od VII do V. V horní části je plocha hodin
ozdobena od leva hvězdami, sluncem a srpkem měsí-
ce. Kolem domku jsou vysoké živé ploty a sluneční
hodiny jsou z chodníku špatně vidět.

Městská část Praha 8 má ve svých ulicích – kromě
již zmíněných slunečních hodin ve Famfulíkově ulici –
další zajímavé i neobvyklé hodiny. V Libni na dvoru
školních budov 3 v Lindnerově ulici 1 a 3 v roce 1994
studenti 1. obnoveného soukromého gymnasia nama-
lovali malé sluneční hodiny tvaru obdélníka o rozmě-
rech sto na sedmdesát pět centimetrů (obr. 6). Malba
je poměrně nízko, na úrovni druhého podlaží. Ve zla-
tém rámu je Slunce s třinácti paprsky a symetrické
číselníky s arabskými a římskými číslicemi. Mezi čí-
selníky je stuha s letopočtem vzniku hodin a nápisem
„OMNES VULNERAT ULTIMA NECAT“.

V Kobylisích na stěnu domu v Třeboradické 1 vy-
tvořil sluneční hodiny patrně v roce 1973 akademický
malíř Matušík v mozaice (obr. 7). Jde o hodiny nevel-
ké, vybavené polosem a číselníkem s římskými černý-
mi číslicemi na bílém mezikruží. Střed hodin tvoří oran-
žové slunce s paprsky, kolem slunce jsou znaky
Zvěrokruhu ve tvaru používaném středověkými astro-

5. Sluneční hodiny z ulice Na Bojišti 1, proti známé
pražské restaurace U kalicha

6. Pro 1. obnovené soukromé gymnasium namalovali
studenti v Linderově ulici v Praze 8 – Libni menší
sluneční hodiny

7. Unikátní pražské sluneční hodiny z Kobylis, na
domě v Třeboradické ulici 1 jsou z mozaiky
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nomy. Modrý podklad mozaiky je doplněn černým ra-
kem a kozorohem.

Na terase vily v ulici S. K. Neumanna 3 v Kobylisích
visí sluneční hodiny vyrobené patrně zručným kuti-
lem. Základ – kotouč o tlouš�ce deseti centimetrů
a průměru kolem sedmdesáti pěti centimetrů – byl uříz-
nut z kmene stromu. Kolem kotouče zůstaly, jako oz-
doba, bochánky kůry. Číselník tvoří arabské číslice,
ke kterým směřují zeleně namalované šipky. Sluneční
tyč neodpovídá zcela teorii gnómiky, avšak hodiny jsou
to pěkné.

Dostáváme se do Městské části Praha 10 – Strašni-
ce, do ulice U Krbu. Zde na vile č. 16 zhotovili sluneční
hodiny ze štuku tak, že do hrubé stříkané omítky na
jihovýchodní stěně vetknuli polos a vyhladili stuhu pro
číselník s římskými číslicemi od V do III. Hodiny jsou
jednoduché, účelné a pěkné – časový údaj je ovšem
možno odečítat z Útulné ulice, od budovy mateřské
školy.

Další sluneční hodiny v Praze 10 ve Vršovicích lze
vidět ve dvoře domu v Petrohradské ulici 3. Když jede-
te vlakem od Benešova, jsou tyto hodiny vpravo ve
směru jízdy, asi sto padesát metrů před stanicí Čes-
kých drah Vršovice. Hodiny namaloval amatérský au-
tor a jako jediné v Praze je připravil pro odečet času
středoevropského i času letního. Využil stěnu oriento-
vanou k jihu, část vybranou pro sluneční hodiny opravil
a natřel bílou barvou. Černě vykroužil dva pravidelné
polokruhy číselníků a upevnil do stěny polos (obr. 8).
Spodní číselník je připraven pro letní čas, horní je ur-
čen pro čas středoevropský. Nad hodinami je záznam
o době jejich vzniku: „ANNO DOMINI MIIM“ – „Léta
páně 1998“. Žel v roce 2004 ještě nebyl číselník pro
letní čas vybaven číslicemi a na stěně pod hodinami
začala opadávat omítka.

Poslední sluneční hodiny dvacátého století vznikly
v roce 2000 opět v Praze 10 v ulici Omské na vile č. 43.
Jsou kovové z bronzových prutů a odlitku a mají prů-
měr jednoho metru. Polos je přivařen na sí� bronzo-
vých prutů; číselník je bronzový odlitek tvaru části
mezikruží; číslice od VIII do VI jsou na kotoučích
(obr. 9). Bronzové pruty vytváří i obrys slunce a nesou
také nápis „LP 2000“. Hodiny jsou to jednoduché, vý-
tvarně pěkně řešené a se snadným určením času.

Sluneční hodiny vzniklé ve dvacátém první
století

Do tohoto odstavce je zatím možné zařadit pouze
jediný exemplář. Jsou to nejrozměrnější sluneční ho-
diny v Praze a sestrojil je v roce 2001 Jan Marek a fir-
ma Podzimek a synové. Nacházejí se v Městské části
Praha 6 – Střešovicích na jedné z budov Základní ško-
ly Norbertov a dobře jsou viditelné ze Sibeliovy ulice.
Polos je vybaven kuličkou, stín tyče ukazuje čas na
číselníku s číslicemi od VII do V, s pomocnou stupnicí
po patnácti minutách. Stín kuličky promítá na křivky
zvěrokruhu výšku deklinace Slunce. Sluneční hodiny
na Norbertově by mohly být i učební pomůckou pro
výklad o pohybu Slunce a Země.

Nefunkční pražské sluneční hodiny
Do kategorie svislých slunečních hodin někteří au-

toři (včetně internetových stránek) zahrnují i díla cel-
kem výtvarně pěkně zpracovaná, zachovalá, zhotove-
ná ze štuku, u kterých však není sestrojen číselník pro
měření času nebo chybí sluneční tyč. Tyto nepravé slu-
neční hodiny jsou v Praze čtyři. U třech z nich je pou-
žit reliéf slunečního kotouče s lidskou tváří. Jeden
z těchto výtvorů je v Praze 1, Platnéřské ulici. Další,
v Dietzenhoferových sadech ve štítu domu  č. 2, má
veliké Slunce, jehož paprsky jsou ve spodní části pře-
rušeny úzkou stuhou s krátkým nápisem „VENI. VIDI.
VICI“. Třetí štukové Slunce na „symbolických“ sluneč-
ních hodinách, jak jsou někdy tato díla  také nazývá-
na, je v Praze 8 – Karlíně na konci Křižíkovy ulice na
domu s čís. 424/127. Toto dílo, na rozdíl od přede-
šlých, má osazen i polos (obr. 10). Pod sluneční tváří
je nápis „SOL  IMPERATOR“ a vše je patrně na zdi domu

8. Jediné sluneční hodiny v Praze, které by mohly
měřit středoevropský i letní čas jsou z Prahy 10,
Vršovic – Petrohradská 3

9. Jednoduché kovové sluneční hodiny v Praze 10
Omské ulici na vile č. 43 umožňují snadný odečet času
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od jeho vzniku, což byl podle letopočtu na fasádě rok
MCMIV. Čtvrté dílo ze skupiny symbolických sluneč-
ních hodin je v Praze 6 – Veleslavíně ve štítu domku
čís. 91/5 v ulici Nad hradním vodovodem. Je zde též
osazen polos a vypracován štukový reliéf hlavy mladé
osoby a dvě mezikruží bez číselníků. Chybně je někdy
označováno za sluneční hodiny výtvarné dílo na stěně
domu v Praze 7, v ulici Na Špejcharu 3. Je to zcela
jednoznačně ozdoba, bez atributů slunečních hodin.

Nefunkční hodiny bývají bez slunečních tyčí a nebo
na nich chybí, či je znehodnocen číselník. Hodin bez
slunečních tyčí je poměrně málo, uvést je možné hodi-
ny na bývalé poustevně v Karmelitské ulici (viz Věst-
ník 3/2004). Novější svislé sluneční hodiny, na kte-
rých chybí lomená sluneční tyč, jsou na nádvoří domu
v Letenské ulici 5 na Malé Straně (obr. 11). Hodiny
jsou namalovány na stěnu mateřské školy mezi okny

druhého poschodí, byly  renovovány při opravě fasády
mateřské školy a malba je ve velmi dobrém stavu. Leč
sluneční tyč asi zmizela ve sběrně kovového odpadu.

Ztráta funkce většiny svislých slunečních hodin
v Praze je zaviněna nečitelností číselníků. Příčinou je
pak různý stupeň poškození malby, až do jejího úplné-
ho vytracení. Tato skupina má větší počet exemplářů,
náleží k nim i tři sluneční hodiny z Klementina. Na
západní straně Astronomické věže Klementina zbyla
po slunečních hodinách s nápisem „LAUDAME NOMEN
DOMINI“ – „ Chválíme jméno Páně“ pouze lomená slu-
neční tyč. Na Révovém nádvoří, rovněž na západní stra-
ně budov, zůstaly trčet ze stěn dvě sluneční tyče zcela
zarostlé révou. Listí révy milosrdně zakrývá zbytky
maleb, které možná na stěnách přetrvaly.

Bez číselníku jsou také jedny ze šesti slunečních
hodin v letním refektáři Strahovského kláštera; jsou
to ony s malbou královny, se kterými byl čtenář se-
známen ve Věstníku 3/2004.

Podobný osud potkal i některé ze slunečních hodin
v okrajových městských částech Prahy. V Praze 5 zů-
stal ze svislých slunečních hodin na vile v Jindrově
ulici čís. 378/10 jen polos; takto jsou postiženy i slu-
neční hodiny v Praze 6 na koupališti Džbán.
V Břevnově, na vile v Říčanově ulici 12,  je dvojice za-
jímavých slunečních hodin nezvyklé ojedinělé kon-
strukce. Jsou na čtvercových deskách se stranou je-
den a půl metru, v kovových rámech zavěšených na
jižní a západní stěně budovy. Hodiny na jižní stěně mají
osazen polos, číselník z římských číslic byl po stra-
nách a v dolní části a zbyly z něho pouhé náznaky. Na
západní straně je na hodinách nezvyklá konstrukce
odvráceného polosu, číselník byl patrně v kružnici, celá
malba na hodinách měla kruhový tvar. Však ani zde
není možné poznat, co bylo obsahem původní malby.

V Suchdole v areálu Zemědělské univerzity, několik
desítek metrů od hlavního vjezdu, zůstalo torzo zají-
mavých vodorovných slunečních hodin. Jejich základ
tvoří dvanáct vrstev nesoustředných kruhů z leštěného
kamene. Průměr spodního, největšího kruhu je deset
metrů, výška základu je asi metr a půl. Při odečtu času
na těchto hodinách bylo nutno po stupních vystoupat.
Vršek základu je betonový, jsou na něm vyznačeny tři
soustředné kružnice a v jejich společném středu byla
kolmá sluneční tyč. Na vnějším obvodu horní části zá-
kladu je osazeno třináct čtyřbokých, různě vysokých
a různě tvarovaných jehlanů z leštěného kamene, vždy
jednou stranou ke sluneční tyči. Na této straně byly
namalovány černé římské číslice číselníku, v roce 2004
již téměř nečitelné Snad to byly korunní listy velikého
květu. Některé z korunních lístků jsou poškozeny. „Uve-
dení“ těchto slunečních hodin „do provozu“ by nebylo
náročné – postačilo by nasazení vhodné sluneční tyče
(třeba kovové trubky) a obnovení čísel na kamenném
číselníku.

Také v Praze 10 zůstala dvojice nefunkčních sluneč-
ních hodin. Po svislých hodinách na Malešickém ná-
městí ve štítu domu č. 3 křiklavě hnědočerveně natře-
ného, zůstal jen polos (a přibyla velkoplošná reklama).
Na průčelí vily v ulici K Červenému dvoru 14 ve Straš-
nicích se nacházejí svislé sluneční hodiny ve výšce prv-

10. Tyto symbolické sluneční hodiny jsou z Prahy 8,
Karlína na domě č. 424/127 v Křižíkově ulici

11. Slunečním hodinám na stěně budovy mateřské
školy v Letenské ulici 5 chybí sluneční tyč
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ního patra. Vila je silně obrostlá břeč�anem, tomu se
podařilo zakrýt i značnou část plochy hodin. Na jaře
roku 2004 byla viditelná jen jejich nejnižší část
s některými římskými číslicemi asymetrického čísel-
níku. Oproti roku 2003, kdy byla listím zakryta téměř
celá plocha hodin, došlo k určitému zlepšení.

Pražské sluneční hodiny zaniklé
Končíme několika větami k pražským slunečním hodi-
nám již zcela zaniklým. K těm nejzajímavějším nespor-
ně náležely sluneční hodiny ukazující pouze poledne,
které stávaly od roku 1650 do roku 1918 na Staroměst-
ském náměstí. Svislou sluneční tyčí byl dřík Marián-
ského sloupu postaveného na pražském poledníku (čtr-
náct stupňů a třicet minut východní délky). Toto dílo,
první svého druhu v Čechách, vytvořil z žehrovického
pískovce J. J. Bendl. Mariánský sloup, považovaný Pra-
žany za symbol habsburské poroby, byl svržen davem
v roce 1918. Jeho zbytky jsou vystaveny v Lapidáriu
Národního muzea. Na náměstí je v dlažbě vyznačen mo-
sazný poledník s nápisy „MERIDIANUSQUO OLIM TEM-
PUS PRAGENSE DIRIGERBATUR“ – „POLEDNÍK POD-
LE NĚHOŽ BYL V MINULOSTI ŘÍZEN PRAŽSKÝ ČAS“ a
vyznačený půdorys Mariánského sloupu. Po roce 1989
se objevila snaha po obnovení této památky.

Na Staroměstské radnici bývala v šestnáctém stole-
tí dvojice slunečních hodin, které nahradily v roce 1780
jediné sluneční hodiny, jejichž autorem byl Antonín
Strnad, a tyto již vystřídal známý orloj.

V době zlatého věku slunečních hodin byly na Ast-

ronomické věži Klementina namalovány sluneční ho-
diny na všech stranách, včetně méně obvyklé strany
severní, tedy půlnoční.

Sluneční hodiny zmizely i v okrajových čtvrtích Pra-
hy. Na Krčském zámku byly odstraněny při jeho reno-
vaci na začátku dvacátého prvního století.

V Praze 6 – Střešovicích z důvodu přestavby (rozší-
ření) zmizely svislé hodiny ze štítu domu v ulici Nad
hradním vodojemem 76 v roce 2003.

V Pražské botanické zahradě v Troji měli také do
roku 2004 vodorovné sluneční hodiny. Zde, ve staré
části zahrady, byla uměle navršena zvýšená planina
tvaru nepravidelného čtyřúhelníka, obroubeného ze tří
stran nízkou kamennou zídkou osázenou skalnička-
mi. Do středu tohoto prostoru byl vetknut ozdobný
polos, snad stylizovaná čnělka květu, v poloze zemské
osy. Černý štěrk tvořil podklad číselníku, velká římská
čísla byla zhotovena z bílých oblázků. Poměrně znač-
ná šířka čísel poněkud ovlivňovala přesné určení času.
Přístup k hodinám byl po plochých deskách břidlice,
na jednom z dílů tohoto chodníku pak byla připevněna
mosazná tabulka s upozorněním: „Hodiny ukazují stře-
doevropský čas, když svítí slunce“.

V Karlíně obnova fasády na domě v Křižíkově ulici 8
odstranila sluneční hodiny, které zde údajně byly od
roku 1904.

Další hodiny z Prahy 8 – Ďáblic, z ulice U Hájovny
byly odstraněny v roce 1995. Podobně asanace domu
č. 75 v Poděbradské ulici v Praze 9 způsobila zánik
dalších pražských slunečních hodin.

Stanislav Srnský

Autorkou fotografií je Jitka Srnská
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STAROPRAŽSKÉ SLUNEČNÍ HODINY

V knize Staropražské sluneční hodiny od Bedřicha Poláka, vydané v roce 1986, autor v závěru pozna-
menává, že se mu pravděpodobně nepodařilo nalézt veškeré pražské sluneční hodiny splňující

podmínku starobylosti, čímž myslel hodiny pocházející z doby do konce 18. století. Vzhledem k tomu,
že řada pražských historických budov byla po desítky let veřejnosti nepřístupná, můžeme nyní

skutečně tu a tam „objevit“ sluneční hodiny autorovi výše zmíněné publikace neznámé.

Platí to například o slunečních hodinách v Nerudově
ulici 15, čp. 249-III, neboli paláci Kinských, který dří-
ve využívalo Federální ministerstvo národní obrany. Ho-
diny se ukrývají na schodištní věži zahradního křídla
obráceného k jihu (obr. 1). Pocházejí z doby před ro-
kem 1720, kdy byla dokončena přestavba paláce a při-
tom došlo ke zvýšení zmíněného křídla. Stáří hodin si
můžeme ověřit na vedutě Hradčan od J. J. Dietzlera,
datované k 1. 4. 1720, kde jsou, by� ve schematické
podobě, k vidění na stejném místě jako dnes (obr. 2).
Sluneční hodiny jsou konstruovány pro měření polo-
orlojních hodin, číslovaných jak arabskými číslicemi

na stuze lemující obratník Kozoroha, tak i římskými
po obvodu číselníku. Čáry pro půlhodiny nahrazují malé
kosočtverce mezi číslicemi. Hodiny plní i funkci kalen-
dária, nebo� obsahují obrazy všech zvířetníkových rov-
noběžek, kterým se také říká datové nebo kalendářní
čáry, s příslušnými symboly znamení zvěrokruhu. Po-
stavení Slunce ve zvěrokruhu určuje stín kuličky (nodu)
navlečené na ukazateli (polosu). Hodiny jsou v dobrém
stavu a mohou ještě dlouho sloužit, ovšem po nedávné
rekonstrukci paláce na ubytovnu poslanců je přístup
k nim opět problematický.

Zdá se, že si Parlament historické budovy se slu-
nečními hodinami oblíbil. V létě roku 2004 proběhla
rekonstrukce fasád Thurn-Taxisova paláce v Letenské
ulici 5 a 7, čp.120-III, kde v současné době sídlí, mimo
jiné, kanceláře Senátu. Přitom byly zrestaurovány i jižní
sluneční hodiny ve dvoře paláce, po neznámou dobu
ukryté pod omítkou (obr. 3). Pocházejí pravděpodobně
z doby po roce 1696, kdy došlo ke stavebnímu sjedno-
cení původně dvou raně barokních paláců, a před ro-
kem 1726, kdy za majitele Františka Václava z Vrtby
byly ukončeny další stavební úpravy. Hodiny o šířce
160 a výšce 150 cm, umístěné mezi okny II. patra ná-
dvorní fasády, můžeme označit vzhledem k jejich
gnómonické náplni za standardní. V obdélném rámu
s římskými číslicemi na bílém podkladě je červenohně-
dý číselník s černými čarami pro celé hodiny,
s červenými pro půlhodiny a červeně tečkovanými pro

1. Nerudova 15

2. Jan Josef
Dietzler: Pohled
na část Hradčan
a Malé Strany
z domu čp. 358/3
– výřez
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čtvrthodiny. Pod ním je náznak obrazu krajiny, naho-
ře stuha s arabskými číslicemi obklopující malované
Slunce, z jehož středu vychází polos. Také tyto hodiny
obsahují kalendárium s úplnou soustavou obrazů zví-
řetníkových rovnoběžek, označených znameními zvě-
rokruhu. Restaurování číselníku je dílem akad. malí-
řek Mileny Šoltészové a Jany Cibulkové, nový polos,
nebo� původní se nedochoval, vyrobil a osadil podle
návrhu autora článku Ladislav Říha.

Východní sluneční hodiny (obr. 4) na sousedním
kolmém křídle budovy byly spolu s částí fasády, na níž
se nacházejí, restaurovány již v roce 2002. Přitom bo-
hužel nebylo vzpomenuto na jejich opatření ukazate-
lem, takže jsou nefunkční. Číselník poloorlojních ho-
din, s římskými číslicemi na stuze, má opět dělení po
čtvrthodinách, křivky obrazů obratníků a přímka pro
rovnodennost postrádají symboly znamení zvěrokru-
hu. Hodiny budou zřejmě stejného stáří jako již po-
psané jižní hodiny. Není vyloučeno, že na protějším
křídle kdysi existovaly ještě další, západní hodiny, do-
klady pro to však zatím nebyly nalezeny.

Restaurování by si zasloužily i sluneční hodiny na-
cházející se na zadním domku ve dvoře čp.112-IV, Po-
hořelec 24 (obr. 5). Dům zvaný Švábovský podle jeho
majitele Michaela Schwaba, císařského harcíře zemře-
lého 1636, postupně v letech 1675 a 1692 koupil
a přestavěl Norbert Oktavián hrabě Kinský. Z této doby
také sluneční hodiny pocházejí, o čemž svědčí dosud
čitelný letopočet 1689 v horní části číselníku, nad
ohnutým a zrezivělým ukazatelem s kuličkou na kon-
ci. V levé části číselníku můžeme nalézt pozůstatky
hodinových čar, stejně jako několik číslic arabských,
a na orámování římské číslice VI až IX. Vzhledem
k zanedbanosti celého objektu je budoucnost těchto
slunečních hodin nejistá.

Jiří Fomín
Autorem fotografií je Jaromír Žegklitz

3. Letenská 5 a 7: jižní hodiny

4. Letenská 5 a 7: východní hodiny

5. Pohořelec 24
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SCHIERŮV DŮM A TAJEMSTVÍ JEHO SOCHAŘSKÉ VÝZDOBY
JAKO PŘEKVAPIVÉ POSELSTVÍ Z DOBY PRAŽSKÉ ASANACE

Schierův dům na nároží Staroměstského náměstí
a Pařížské třídy ulice patří k dvojici nejstarších novo-
staveb, vzniklých na asanačním území Starého Města
a Josefova, a to na místě prvních demolic původní zá-
stavby. K jejímu bourání došlo od února roku 1896,
nové budovy byly provedeny do listopadu 1897. Sta-
vebníkem těchto nájemních domů byl komorní rada
Franz Schier, majitel firmy Oppeltův synovec, zabýva-
jící se velkoobchodem s vínem. Dům na nároží Staro-
městského náměstí a Pařížské (obr. 1) byl projektován
Otakarem Maternou a Rudolfem Kříženeckým (Kříže-
necký je autorem průčelí, vestibulu a schodiště, Mater-
na vytvořil vnitřní dispozici a stavbu realizoval), soused-
ní dům v Pařížské ulici je dílem Otakara Materny a Aloise
Dlabače (Dlabač je autorem průčelí).1) Franz Schier byl
také stavebníkem dalšího sousedního domu v Pařížské
ulici, vytvořeného zřejmě Františkem Buldrou a vysta-
věného až o několik let později, roku 1903.2) Tento text
se tedy podrobněji věnuje jednomu ze dvou starších
Schierových domů, realizovaných do roku 1897.

O osudu původních staveb bylo rozhodnuto již roku
1886, kdy byly městskou radou zahrnuty do tehdy
ustanoveného asanačního obvodu. Vzhledem k jejich
nesporné umělecké hodnotě bylo v této době třeba ar-
gumentovat pro jejich odstranění, narozdíl od velké
části zástavby přilehlého Židovského města, jejíž de-
molice byla většinou považována za samozřejmý krok.
Do asanačního obvodu se tak domy dostaly na základě
usnesení Městské zdravotní rady, vycházející z toho,
že do dané oblasti zasahovala inundační čára velké vody

z roku 1845.3) Na místě Schierových domů stály dva
vrcholně barokní objekty: někdejší palác hraběte Ru-
dolfa z Lisova od Jana Blažeje Santiniho (čp. 935)
a dům U Zlaté trubky poštovské (čp. 934), jehož fasá-
da je v literatuře charakterizována jako  dientzenhofe-
rovská 4) (určitou analogií mezi vlastními profánními
stavbami Kiliána Ignáce Dientzenhofera může být čle-
nění a dekor oken u měš�anského domu U Dvou hrdli-
ček v Nosticově ulici na Malé Straně). Novostavba ná-
rožního Schierova domu byla záměrně koncipována tak,
aby připomínala původní zástavbu v těchto místech.
Stala se dokonce jakýmsi kompilátem barokních prv-
ků z budov severní strany Staroměstského náměstí,
a to na základě usnesení městské rady: motivy z domu
U Zlaté trubky poštovské měly být otištěny do sádry
a použity pro vytvoření nového členění a dále měl být
na novostavbě použit podobný střední motiv jako na
fasádě někdejšího Paulánského kláštera, nebo� se tehdy
ještě samozřejmě netušilo, že nakonec dojde k jeho
zachování. Architekt Rudolf Kříženecký svou stavbu
řešil tak, že v některých rysech vychází z paláce Ru-
dolfa z Lisova (celková proporcionalita, motiv polopat-
ra), motiv niky ve štítě vycházel z průčelí Paulánského
kláštera a ztvárnění některých oken (frontony, ucha,
parapetní výplně) vychází z původního domu čp. 934.
Z nároží původně vyrůstala věž o výšce jednoho patra
nad korunní římsou, jejíž tvary byly nejspíše zamýšle-
ny jako ozvěna sousedních věží kostela sv. Mikuláše
a jejíž stavba byla ale zřejmě určena městskou radou
a nikoliv původním záměrem architekta.

1. Rudolf Kříženecký – Otakar Materna, Schierův dům, čp. 934-I
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Schierovým domům byla ve své době věnována ur-
čitá pozornost v souvislosti s počátkem pražské asa-
nace a novou poasanační výstavbou. Základním zdro-
jem údajů, týkajících se identifikace výjevů sochařské
výzdoby a jejího autorství, je zpráva o Schierových do-
mech, která byla publikována v časopise Zprávy Spol-
ku architektů a inženýrů v roce 1898, tedy v roce ná-
sledujícím po dokončení stavby. Jako autoři této
sochařské výzdoby jsou uvedeni Vilím Amort, Jindřich
Říha a Josef Kropáček, kteří byli původně sdruženi ve
společné sochařské firmě. Na sochařské výzdobě se dále
podílela kamenická firma Vondráček, která sochy rea-
lizovala v kameni, vnitřní štukatérské práce provedl
Jindřich Říha spolu se svým bratrem Josefem.5) Boha-
tě dekorovaná mříž portálu je prací ve své době pres-
tižního uměleckého zámečníka Emila Klingensteina.6)

Z deníků Vilíma Amorta víme, že jeho společný pod-
nik s Jindřichem Říhou neměl dlouhého trvání – so-
chaři se již roku 1897 rozešli kvůli vzájemným spo-
rům, týkajícím se právě  výzdoby pro Schierovy domy.
Amort ve svých zápisech vyjadřuje hořké zklamání nad
okolnostmi jejich spolupráce; vše skončilo finančním
vyrovnáním. Zdá se, že podstatou konfliktu, který není
v Amortových denících blíže definován, byl tedy snad
spor o podíl na provedené práci.7)

Výzdoba na průčelí nárožního Schierova domu je
tvořena pískovcovými figurami v několika celcích. Je-
den námětový okruh výzdoby domu je dobře vysvětli-
telný z hlediska profese stavebníka domu – socha Bak-
cha v nice na průčelí do Pařížské ulice (obr. 2) a dnes
již neexistující reliéf původně na stejné straně, uvede-
ný ve Zprávách jako Vinobraní (zničeno v roce 1945),
oboje od Jindřicha Říhy, totiž nepochybně odkazují na

Franze Schiera jako na majitele velkoobchodu s vínem.
S touto okolností souvisí i zřízení rozsáhlých dvoupat-
rových vinných sklepů. Přání úspěchu vinařskému
a stavebnímu podnikání Franze Schiera původně mohla
představovat Říhova socha Štěstěny ve štítě, odstra-
něná v rámci přestavby poškozených horních části
domu, probíhající v letech 1946–1949.8)

Další ikonografická rovina výzdoby je soustředěna
do nižších partií průčelí. Ústředním prvkem této vý-
zdoby je dvojice figur od Vilíma Amorta, umístěná nad
portálem do Staroměstského náměstí (obr. 3, 4).9) Podle
Zpráv Spolku architektů a inženýrů tyto sochy před-
stavují Zápas doby staré s dobou novou v pražském
stavitelství. Takové téma bylo jistě velmi aktuální vzhle-
dem k probíhající pražské asanaci, ale s ohledem na
okolnosti stavby Schierova domu také svým způsobem
kontroverzní a hodné interpretace. Využití alegorie,
která je založena na protikladných elementech staré-
ho a nového, vzbuzuje dojem dosazení pozitivních ko-
notací na straně nového, která může být chápána ve
smyslu jakéhosi pokroku. Představu pozitivního chá-

2. Jindřich Říha, Bakchus, pískovec

3. Vilím Amort, Alegorie Staré doby v pražském
stavitelství, pískovec

4. Vilím Amort, Alegorie Nové doby v pražském stavi-
telství, pískovec
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pání Nové doby tady navíc umocňuje to, že způsob pre-
zentace této alegorie působí, jako by navazoval na tra-
diční ikonografický námět Synagogy a Církve (Starého
a Nového Zákona). Tato souvislost je dána umístěním
postav vpravo a vlevo od portálu, postavy spolu komu-
nikují, u jedné převládá výraz vítězství, u druhé výraz
porážky; postoj a gestikulace Nové doby navíc připo-
míná postavou Církve z dílny Antonína Brauna v po-
dobné pozici na portálu jen o několik metrů vzdálené-
ho kostela sv. Mikuláše. Přesto je pravděpodobné, že
postava Nové doby nemohla být za daných okolností
autory výzdoby chápána ve smyslu pozitivního pokro-
ku. U autorů domu nic nenasvědčuje tomu, že by byli
nakloněni myšlence zboření barokní zástavby na se-
verní straně Staroměstského náměstí, ačkoliv zakáz-
ku na realizaci novostaveb získali právě oni. Mnohem
spíše by bylo možné tvrdit, že naopak patřili k odpůr-
cům staroměstské asanace, nebo alespoň některých
jejích prvků. Rudolf Kříženecký se například teoretic-
ky zabýval pražskou barokní architekturou; r. 1899
publikoval text o Dientzenhoferových stavbách mich-
novského letohrádku a svatomikulášské prelatury, kde
také kritizuje a lituje zničení barokní prelatury za úče-
lem úpravy asanačního obvodu.10)  Právě stavba ná-
jemního domu na místě svatomikulášské prelatury
vznikla však podle projektu Rudolfa Kříženeckého.11)

Takováto situace jen potvrzuje, že odpůrce demolice
staré zástavby měl zároveň zájem na tom, aby byl ar-
chitektem novostavby na jejím místě – způsobem kon-
cepce průčelí chtěl alespoň do jisté míry nahradit pů-
vodní stavbu.

O Otakaru Maternovi, který byl dokonce členem
Umělecké komise,12) psal Vilém Mrštík, že byl nadše-
ným ctitelem starobylých krás Prahy (o tom nakonec
svědčí i jeho pozdější členství v Klubu Za starou Pra-
hu), a také díky Mrštíkovi o něm víme, že se do roku
1897 vzdal svého místa v městské radě, což dává Mrš-
tík do souvislosti s Maternovým nesouhlasem s asa-
načním bouráním.13) Výhradním odpůrcem pražské
asanace byl ale bezesporu sám Vilím Amort, který byl

jedním ze signatářů Mrštíkova Velikonočního manifes-
tu.14) Ze sochařových deníků, na jejichž zajímavý ob-
sah v nedávné době upozornil Martin Krummholz, vy-
plývá také Amortova averze vůči tehdejšímu starostovi
Janu Podlipnému, kterému  vyčítal zdevastování Pra-
hy asanací.15)

Pro představu o dobovém chápání alegorie nad por-
tálem Schierova domu je důležitý referát Karla Matěje
Čapka, publikovaný ve Světozoru roku 1898 s názvem
Stará a Nová doba a týkající se právě tohoto sochař-
ského díla Vilíma Amorta. Autor kritiky poukazuje hlav-
ně na technické a výrazové kvality sousoší, ale také ho
svým způsobem interpretuje a popisuje věcné atribu-
ty. Roztažený svitek na klíně Nové doby má představo-
vat plány nového domu, pod pravicí Staré doby je pe-
če� jakéhosi privilegia a navíc zde Čapek uvádí rukově�
meče, který na dnešním sousoší není; tento meč je ale
vidět na Amortových modelech soch, které byly repro-
dukovány ve Světozoru v souvislosti s Čapkovou kriti-
kou (zbývající atribut Staré doby naopak Čapek neu-
vádí, ale zřejmě jde o kamenickou palici). Interpretaci
Karel Matěj Čapek přináší v souvislosti s výrazem obou
soch: používá formulace živoucí a ušlechtilý úžas Staré
doby nad urážlivým nenávistným útokem Nové doby
nebo útočný pohyb pravice.16)

Tyto okolnosti a dobový ohlas tedy ukazují spíše na
to, že Stará doba zde není prezentována jako staro-
světský přežitek, nad kterým vítězí pokrok, ale jako
alegorie Staré Prahy, na kterou je veden útok. Atribut
meče, který dnes již chybí a nebo případně nebyl reali-
zován, navíc mohl u Staré doby vyjadřovat představu
obrany. Prvek zániku starého také obecně korespon-
duje s námětovými okruhy umění přelomu století, kte-
ré často využívalo motivů zániku, smrti, umírání nebo
přírodní změny; právě tyto tendence můžeme vidět
i v Amortově alegorii.

Určitým interpretačním problémem je další část
Amortovy sochařské výzdoby, a to dvojice Atlantů, ne-
soucích arkýř na nároží Schierova domu (obr. 5). No-
vější literatura uvádí, že postavy symbolizují střet sta-

5. Vilím Amort,
Atlanti nesoucí arkýř,
pískovec
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rověkého fanatismu s idejemi nového věku.17) Ve sku-
tečnosti se ale obě postavy nevyznačují jakoukoliv pro-
tikladností – atributy se rozlišit nedají, protože tu žád-
né nejsou, ale i jejich forma a výraz jsou principielně
stejné – liší se pouze způsobem postoje, ten ovšem jis-
tě nemá žádný významový podtext. Domníváme se, že
novodobá formulace vychází z nesprávné interpretace
textu ve Zprávách SAI, kde se doslova uvádí: (giganti)
„...znázorňovati mají starověký fanatism s ideami no-
vého věku“. Nejde tedy asi o protiklad starověkého fa-
natismu a idejí nového věku, ale spíše o jejich spojení.
Otázkou ovšem zůstává, jestli v tomto případě nejde
o jakousi dobovou interpretaci ex post, protože žádné
věcné prvky v tomto případě na myšlenku fanatismu
ani idejí nového věku příliš neukazují. Pokud je zde
skutečně obsažen alegorický význam, o kterém píší
Zprávy SAI, pak tento význam může opět vycházet
z okolností tehdejší pražské asanace a událostí kolem
ní. Ještě před realizací průčelí Schierova domu (stavba
s definitivním rozvrhem průčelí povolena 2. 6. 1897 18))
byly totiž publikovány všechny základní manifesty na
obranu staré Prahy: Skutky Koniášovy od Zdenky
Braunerové, Velikonoční manifest Viléma Mrštíka
i slavná Bestia triumphans téhož autora. Právě Mrští-
kova Bestia triumphans nejvíce koresponduje s před-
stavou fanatismu s ideami nového věku. Adjektivum
starověký má asi jen podporovat představu fanatismu,
která mohla být obecně spojena právě se starověkem,
starověkými civilizacemi nebo jen starší dobou obec-
ně. Starověkým fanatismem ostatně mohlo být myšle-
no i starověké barbarství, které zmiňuje právě Vilém
Mrštík ve svém manifestu, v pasáži již často citované
v souvislosti s problematikou asanace: „Těžko tu roz-
soudit, neúpíme-li posud pod vpádem Hunů, Avarů
a divokých asiatských hord, dnes ovšem v jiné, v pod-
statě ale nijak nezměněné podobě.“ První odstavce Mrš-
tíkova textu by se vlastně daly charakterizovat jako
úvaha o fanatismu ve spojení s falešnou představou
pokroku; pregnantním vyjádřením je následující pa-
sáž: „...slyšíte-li člověka, jak zachvácen a stržen horeč-
kou reformy, pokroku, rozkvětu v obci pod hroznými
hesly zmítá sebou v křečích a halucinacích vysněné ja-
kési kultury... to už je těžší porada, situace přímo bez-
nadějná...“ 19) Podobné charakteristiky vyjádřila už
Zdenka Braunerová ve starším textu Skutky Koniášo-
vy, kde mluví o slepotě, modernizační horečce i fana-
tičnosti.20) Myšlenka spojení fanatismu s idejemi nové-
ho věku  byla tedy ve své době aktuální v tom smyslu,
jak jej vyjádřil Vilém Mrštík i Zdenka Braunerová. Tak
byla zřejmě zamýšlena i formulace ve Zprávách SAI, a�
už tato myšlenka pocházela od autorů výzdoby či ni-
koliv. Mrštíkův text je navíc v souvislosti s Schierový-
mi domy zajímavý také tím, že jejich  stavba je v něm
přímo zmíněna. Vedle Štorchova a Hainzova domu je
tu Schierův dům uveden jako odstrašující příklad ja-
kéhosi stroje na bydlení – Wohnmaschin, ačkoli v době
jeho vzniku a vydání byla jeho stavba nejspíše na úrovni
základů.21) Pokud bychom hledali v sousoší věcné vy-
jádření motivu  fanatismu, bylo by možné ho v určité
podobě vidět v motivu lví masky, která může předsta-

vovat útočnost, či chceme-li, přímo onu dobově aktu-
ální bestialitu.

Prvek nesouhlasu s asanační politikou působí pa-
radoxně vzhledem k tomu, že je představen právě na
místě, které by ji mělo spíše reprezentovat, díky čemuž
působí ve výsledku značně kontroverzně. Tím více je
možné, že za ikonografickým programem nebo za in-
terpretací v dobovém tisku stojí především osoba Vilí-
ma Amorta, pro kterého byly celoživotně typické různé
projevy nekompromisních uměleckých a lidských po-
stojů.

Petr Šámal
Alexandr Rymarev
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Schierově domě či domech jako o vystavěných; tento údaj se
bu
  týká druhého domu, který mohl být realizován o něco
dříve, nebo měl Mrštík na mysli stavbu teprve rozestavěnou.
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DŮM PRAŽSKÉHO KOMIKA WANDERERA
ANEB CO VŠE LZE VYČÍST Z PRŮČELÍ

Dům čp. 516-I s průčelím do Havelské ulice je jed-
ním z objektů, tvořících urbanisticky zajímavý útvar
zástavby, která kopíruje polohu někdejší rozlehlé stře-
dověké budovy staroměstských Kotců (obr. 1). Tento
objekt na rozdíl od některých sousedních však neob-
sahuje středověké jádro, tedy pozůstatek původních
soukenických krámů, ale vyrostl jako novostavba na
místě staršího domu, zvaného U Tří stromečků. Čtyř-
patrový činžovní dům s neobarokní fasádou, pravdě-
podobně dílo architekta a stavitele Josefa Roesela, byl
postaven v roce 1904 a užíván od počátku následující-
ho roku.1)

Štuková výzdoba na průčelí domu je zajímavým do-
kladem toho, že valná část výzdoby fasád pražských
historizujících a secesních nájemních domů, ačkoliv
její charakter je zdánlivě pouze dekorativní, bývá spo-
jena s konkrétním ikonografickým významem. Figu-
rální složka výzdoby je v tomto případě tvořena mas-
karony v dekorativních rámcích. Nad okny čtvrtého
patra jsou čtyři nenápadné ženské masky, u nichž je
však při bližším pohledu zřejmé, že se odlišují různými
výrazy (obr. 2).

Další maskarony, tentokrát mužský a ženský, jsou
nad krajními okny třetího patra. Stojí za povšimnutí,
že oba mají rysy portrétní povahy a navíc jsou obdaře-
ny drobnými doplňky oblečení.

Běžnou součástí průčelí bývá monogram nebo pís-
meno umístěné přímo na fasádě, popřípadě na prapo-
rové žerdi, připomínající osobu majitele domu. Zde jsou
tyto prvky soustředěny kolem dvojice oken druhého
patra. Praporové tyče po stranách oken, nesoucí pís-

mena K a W připomínají jednoho z pozdějších majitelů
domu, Karla Weissensteina, uváděného v adresáři k
roku 1939 (obr. 3).2)

Výrazným prvkem původní výzdoby je však zlacené
písmeno W v kartuši suprafenestry korunované zvířecí
maskou (obr. 4). Tento prvek odpovídá jménu původ-
ního majitele domu Josefa Wanderera, populárního

1. Dům čp. 516-I, Havelská ulice – V Kotcích.

2. Maskarony nad okny čtvrtého patra.

3. Praporové žerdě s písmeny.

4. Písmeno W ve štukové výplni suprafenestry, pouka-
zující na původního majitele domu.
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pražského komika, žijícího v letech 1859–1928.3) Wan-
derer byl hereckým a autorským partnerem Josefa Švá-
ba Malostranského, působil jako autor kupletů a scé-
nek ve známých pražských šantánech a později se
uplatnil i v němém filmu.

Osoba majitele domu je v tomto případě klíčem
k interpretaci výzdoby na průčelí. Maskarony po stra-
nách ústředního motivu se zkratkou jména předsta-
vují nejspíše portréty majitele Josefa Wanderera a prav-
děpodobně jeho manželky Marie (obr. 5 a 6). Rysy tváře
odpovídají komikově podobě, jak jí můžeme vidět na
fotografii, reprodukované v roce 1928 v deníku Národ-
ní politika u článku o Wandererově úmrtí (obr. 7).4)

Zde se objevuje i oblíbená či typická čepička, která
i na portrétním reliéfu působí jako komický prvek. Ve
světle profese majitele domu lze chápat i zmíněnou řadu
čtyř ženských maskaronů s různými výrazy nad okny
posledního patra. Nabízí se zde myšlenka, že jde o vy-
jádření čtyř lidských temperametů, avšak v tomto ohle-
du nejsou jednotlivé výrazy zcela jednoznačné. Jejich
různost však může vycházet ze zájmu o mimiku v sou-
vislosti s komickým herectvím Josefa Wanderera.

Součástí původního vzhledu fasády je i výkladec
v přízemí, pocházející z doby výstavby a později něko-
likrát upravený (obr. 8).

Průčelí neobarokního
Wandererova domu na
Starém Městě je jedním
z příkladů celé řady praž-
ských staveb z doby kolem
roku 1900, jejichž výzdo-
ba překračuje dekorativní
funkci a obsahuje mnoh-
dy nenápadná poselství
rozmanitého charakteru.
Při bližším pohledu tak
velmi často vypovídá
o osobnostech stavebníků
a jejich zaměření.

Alexandr Rymarev
Petr Šámal

POZNÁMKY:

1. O názvu původního domu viz František Ruth, Kronika
královské Prahy a obcí sousedních I, Praha 1903, s. 228. –
O zboření původního domu a účasti Josefa Roesla viz Sta-
vební archiv Úřadu Městské části Praha 1, původní doku-
mentace čp. 516-I. – Plány domu jsou podepsány Josefem
Roeslem, avšak plán průčelí se nedochoval.

2. Seznam nemovitostí Velké Prahy II. díl. Praha 1939,

3. Adresář král. hl. m. Prahy. Seznam domů. Praha 1907,
s.11.

4. Národní Politika 13. 3. 1928. Za upozornění děkujeme
pracovníkům Archivu Národního divadla.

5. Štuková výplň s portétem majitele domu Josefa
Wanderera.

6. Štuková výplň s pravděpodobným portétem manžel-
ky majitele domu, Marie Wandererové.

7. Fotografie Josefa Wanderera,
uveřejněná jako součást nekrologu

v Národní politice roku 1928.

8. Přízemí domu s původním výkladcem.
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PRAPOROVÉ ŽERDĚ VE STARÉ PRAZE

Jedním z výzdobných detailů pražských domů, s nimiž se chodec setkává v centru města takřka
na každém kroku, ale které zároveň většinou zcela unikají jeho pozornosti, jsou praporové žerdě.
V našem prostředí jde většinou o kovové tyče připevněné na fasádách budov a sloužící původně

pro umístění praporu. Zatímco prapor byl obvykle vyvěšen jen o slavnostních příležitostech,
tyč byla na průčelí domu upevněna trvale. I proto neměla pouze praktickou funkci, ale byla

reprezentativním prvkem také sama o sobě. Díky tomu mají tyto praporové žerdě velmi často
nezanedbatelnou výpovědní hodnotu i z hlediska historie domu a bývají hodné zájmu i ve smyslu

uměleckořemeslného ztvárnění.

Doba prvního rozkvětu používání praporových žerdí
je vázána především na dobu rozvoje českého národní-
ho života ve druhé polovině 19. století. Atmosféru doby
v souvislosti s tímto druhem reprezentace si lze před-
stavit podle toho, jak probíhaly slavnosti položení zá-
kladního kamene Národního divadla v roce 1868: „Přes
3000 osob se zúčastnilo průvodu… Hybernskou ulicí
ubíral se průvod tiše. Ale jakmile odtud zahnul na Pří-
kopy, počal zpívat národní písně, zvláště Přicházím pří-
mo z Moravy, Hej Slované, Morava, Kde domov můj
apod. Po ulicích průvodu byla sváteční atmosféra: domy
zdobeny, prapory vyvěšovány. Domy odpůrců zůstaly
neozdobeny a v některých spuštěny i demonstrativně
všechny záclony.“

Většina dosud dochovaných praporových žerdí  je
na konci opatřena písmenem nebo monogramem, kte-
ré odkazují na soukromého majitele domu v dané době.

Budovy v majetku města většinou používaly na žerdích
písmeno P (Pražská obec), popřípadě městský znak.
V současné době zdobí ve dnech státních svátků vlaj-
ky jen státní budovy a výjimečně i některé soukromé,
většina žerdí však zůstává prázdná jako nenaplněná
upomínka starých časů. Některé ovšem také plní dnes
jakousi druhotnou funkci jako tyče pro upevnění re-
klamy. I přesto stále patří mezi prvky, které tvoží ráz
Prahy a vypovídají o její historii – už proto by měly být
chráněny při úpravách a rekonstrukcích.

Alexandr Rymarev
Petr Šámal

LITERATURA:

Adresář Král. hl. města Prahy a ukazatel domů  z let 1901,
1907 a 1939

Dům čp. 11-I v ulici U Radnice.
Písmeno P na konci žerdě vyjadřuje,
že dům byl majetkem Obce pražské.

Dům čp. 485-I v Železné ulici.
Písmeno W připomíná, že

vlastníkem domu byl Antonín
Wimmer (doložený v roce 1939).

Dům čp. 1062-I v Melantrichově
ulici. Kolem roku 1905 vlastnil
dům Karel Seidl, jehož mono-

gram žer� nese.
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 Dům čp. 89-I
v Platnéřské ulici.

Písmena VK odkazují
k majiteli domu Vítěz-

slavu Kumperovi,
doloženému v roce

1939.

 Palác Sylva-Taroucca, čp. 852-II v ulici
Na Příkopě. Kovová praporová žer�

s písmenem T na konci odkazuje
k majitelce paláce z doby kolem roku
1900 Marii Antonii Sylva-Taroucca.

 Budova bývalé Městské pojiš�ovny na
Staroměstském náměstí z let 1898–1901,
čp. 932-I nese na žerdi secesní figurálně

ztvárněný motiv.

 Budova bývalé Pojiš�ovny Praha z let 1906–1907, čp.
1011-I na Národní třídě. I takto může vypadat úchyt
na prapor – motiv ženy s květinou je příkladem uplat-

nění kvalitní secesní uměleckořemeslné práce.
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PRAŽSKÝ SEMMERING – ROMANTIKA NA KOLEJÍCH

Při přestavbě pražského železničního uzlu se kon-
cem devadesátých let uvažovalo o zrušení trasy
bývalé Buštěhradské železnice mezi stanicemi Hosti-
vice – Smíchov, severní nádraží. Její tra� vedená
přes dva viadukty na okraji Prokopského údolí
s vlásenkovitými serpentinami stoupajícími v zářezu
svahu Děvínského kopce připomíná terén slavného
místa rakouské železnice. Právě toto srovnání ji při-
léhavě překřtilo na Pražský Semmering. Snad jen zá-
zrakem unikla tra� hrozící likvidaci a zůstala
v provozu, i když po ní pendluje jen starý motoráček
nazývaný trefně „Krabička“. Jen dvakrát denně vozí
své stálé zákazníky do práce a z práce. Naprosto ne-
ekonomický provoz nemůže uhradit ani tu minimální
údržbu a pro České dráhy je spíše historickou zátěží
a pražskou kuriozitou. Kuriozní je i historie trati na-
vazující na provoz koňky, dopravující od počátku 30.
let 19. století dřevo z lánských lesů a později uhlí
z Kladna do Prahy. Koňská síla nemohla dlouho kon-
kurovat kapacitním možnostem parní trakce. Proto
podal majitel koňky, kníže Fürstenberk, v roce 1847
žádost na přestavbu trati s normalizovaným rozcho-
dem s tím, že její trasu prodlouží ze stanice v Brusce
přes Stromovku a nádraží státní dráhy do Holešovic-
Buben a při tom ji také napojí vlečkami k dolům kla-
densko-buštěhradského revíru.

Pověstná rakouská byrokracie si dala jako obvykle
s vyřízením na čas. Přispěly k tomu i bouřlivé událos-
ti roku osmačtyřicátého a tak až koncem prosince 1850
propůjčuje mladý císař František Josef I. knížeti Fürs-
tenberkovi privilegium pro „Pražsko-Buštěhradský že-
lezniční podnik“ se zajímavou podmínkou, že vlečka-
mi budou napojeny doly císařova strýce, jeho Jasnosti
excísaře Ferdinanda V. na jeho buštěhradském pan-
ství. Mladý monarcha tak snad chtěl strýci projevit
vděčnost za abdikaci, která mu v roce 1848 umožnila
vstoupit na rakouský trůn. Pozapomněl ovšem na to,
že se změnily politické poměry v monarchii a císařská
privilegia již v době gründerského podnikání nemají
takovou moc jako kdysi. Po roce 1848 totiž vzniklo na
Kladně, které se stalo téměř přes noc největším čer-
nouhelným revírem v Čechách Uhelné těžířstvo, jehož
ekonomickou zdatnost reprezentují firmy Lanna a Bra-
tři Kleinové z moravského Sobotína, kteří si již vydo-
byli exkluzivní renomé  při výstavbě železnic. Konsor-
cium Uhelného těžířstva se rázně postavilo proti
Fürstenberkově záměru přestavby nevyhovující trasy
koňské dráhy návrhem na vybudování nových spojů
pro přepravu uhlí po vlastní železnici. Vleklý spor se
táhl čtyři roky a skončil smírným východiskem – zalo-
žením společnosti Buštěhradské železnice, ve které se
stal kníže Fürstenberk jen čtvrtinovým podílníkem.

Velký viadukt Pražského Semmeringu v Hlubočepích 1. 6. 1973. Foto Zdeněk Bauer
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Podepsali novou společenskou smlouvu, kterou císař
21. října 1855 definitivně schválil. Asi mu také nic
jiného nezbývalo. Císařské privilegium muselo ustou-
pit strohým cenovým kalkulacím rychlé návratnosti
vložených investic a zisku akcionářů. Proto se muse-
lo průmyslové předměstí Smíchova spokojit s přímým
napojením svého západního nádraží s Hostivicemi přes
tzv. Pražský Semmering až v polovině roku 1872. Tra�
dlouhá 15 km byla vybudována  v rekordním čase dvou
let, včetně výstavby dvou 25 m vysokých viaduktů
v Hlubočepích a dvou stanic v Řepích a Jinonicích.
Musela překonat výškový rozdíl 180 m v náročném
terénu okolních svahů. Byl to rekordní výkon, za kte-
rý by se nemusela stydět žádná stavení firma  použí-
vající dnes nejmodernější mechanizaci.

Ekonomickou zdatnost prokázaly Buštěhradské drá-
hy tím, že odolávaly postátnění v Rakousko-Uherské
monarchii, teprve 1. ledna 1924 je do své režie převza-
ly ČSD. Do té doby provozovaly téměř 500 km tratí ve
středních a severozápadních Čechách s vlastním vo-
zovým parkem a stihly si postavit svůj palác na Novém
Městě dle projektu architekta Ignáce Ullmanna.

PROČ JE ALFONS MUCHA TAK ZNÁMÝ VE SVĚTĚ ?

Záznam vzpomínek Geraldiny Muchové proslovených na večeru Hovory o Praze 12. 6. 2002

Nedávno mně někdo daroval knihu o Sáře Bernhard-
tové, kterou napsalo jedno z jejích vnoučat. Zajíma-
vou knihu, kde je popsaná dost důkladně celá doba,
kdy Alfons Mucha vytvořil pro ni ty slavné plakáty.

Když jsem dostala tu knihu do ruky, musím se při-
znat, že první věc, co jsem udělala, bylo podívat se do
rejstříku. Byla jsem dost zvědavá, co to vnouče píše
o Muchovi. Ale v rejstříku jsem jeho jméno nenašla. Ne-
jen to, v celé té knize není ani jednou zmínka o Muchovi
– ta kniha byla napsána ve čtyřicátých letech, což je dost
brzy po jeho smrti, a vůbec se tam neobjeví.

Toto Vám řeknu, abyste si uvědomili, jak brzy po
své smrti byl Alfons Mucha v cizině zapomenutý. Já
vím, že tady nikdy nebyl zapomenutý, ale v cizině po
jeho smrti málo kdo o něm něco věděl. A přes to je
dnes v celém světě jedním z nejznámějších českých
malířů. Jak je to možné?

Za války se jeho syn Jiří, nevím přesně kde, ale asi
na nějakých frontách, se setkal s jistým mladíkem, jmé-
nem Brian Reade, který byl v civilu kurátorem ve Vic-
toria and Albert Museum v Londýně. Ti dva mladíci se
spřátelili a asi při nějakém povídání museli mluvit
o Alfonsu Muchovi, protože po válce, když byl Brian
Reade zpátky na svém místě v muzeu, Jirka najednou
dostal od něho zprávu, že chce pořádat přímo v muzeu
výstavu Muchových plakátů, a jestli mu Jirka může
poradit, kde by se sehnaly exempláře.

Dovedete si představit, jakou měl Jirka radost z té
zprávy a okamžitě nabídl Brian Readovi všechny naše
plakáty.

To bylo v roce 1960. To znamená za komunismu, což
také znamenalo, že žádný soukromník nesměl nic po-
řádat na vlastní pěst. Prvním problémem bylo přesvěd-
čit Briana Reada, že musí podat oficiální žádost o za-
půjčení našich plakátů. On nemohl pochopit, proč
soukromý majetek by nemohl být půjčený bez oficiální-
ho povolení. A když konečně tu žádost podal, nemohl
pochopit, proč to povolení nedostal. Zdejší instituce si
řekly, že celá ta věc je jen pokus dostat naše plakáty do
Londýna, odkud by se nikdy nevrátily. Smlouva nic ne-
znamená, nemá žádný význam, a proč zrovna Muchu.

Ale Jirka měl v charakteru jednu velkou výhodu.
On dovedl přesvědčit lidi, že to, co on chce dělat, je to,
co oni sami chtějí. Někdy mu to dost dlouho trvalo,
a někdy se mu to nepovedlo, ale on měl také obrov-
skou trpělivost. A nakonec trpělivost kombinovaná
s talentem na přesvědčování zvítězila. A velká zásilka
našich plakátů odjela do Londýna.

Ta výstava měla senzační úspěch. Jedním z důvodů
ovšem bylo, že ty firmy, které vyrábějí kopie – to zna-
mená pohlednice, kalendáře etc., se dozvěděly, že ti
majitelé copyrightu (to jsme my) jsou zapečetění za že-
leznou oponou. A ty firmy  začaly vyrábět z Muchových
motivů, na co si vzpomněly, a Londýn byl najednou plný
Muchů. My jsme nedostali ani halíř, ale Jirka říkal, že
to nevadí, že je to obrovská reklama zadarmo, a to mu
také dalo nápad. On říkal, že nenechá ten moment za-
padnout, naopak, že se bude snažit, aby Muchovy vý-
stavy pokračovaly. Jiné galerie se dozvěděly o tom vel-
kém úspěchu a samy projevily zájem.

Jaký bude další osud tratě Pražského Semmerin-
gu lze jen těžko předvídat. Nad existencí tratě stále
visí hrozba likvidace, i když o povodních v roce 2002
prožila svůj slavný comeback. Po jejích travou zarůs-
tajících kolejích projížděla odkloněná nákladní do-
prava a pendlující osobní spoje mezi oběma vltavský-
mi břehy. Přesto může nabídnout výletníkům
směřujícím do pražského okolí nevšední pohledy na
pravý břeh vltavské kotliny a východní horizont měs-
ta i nečekané průhledy Prokopským údolím, které
mají zejména na podzim neodolatelný půvab. Tra�
zarostlá bujnou vegetací náletových křovin umožňu-
je další procházky zalesněnými svahy Vidoule až do
motolského údolí k usedlosti Cibulka, připomínající
dnes romantiku středoamerických měst pohlcených
džunglí.

Nenechte si ujít idylickou projíž
ku vláčkem, který
má většinou jen své stálé pasažéry a ve stanicích za-
staví jen na požádání u paní průvodčí. Jistě se vám
tak vybaví známá věta z jednoho českého filmu: „Máme
zpoždění, nestavíme!“.

Zdeněk Dušek

ZAJÍMAVOSTI
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Byli jsme zvědavi, jaká bude reakce tady na ten vel-
ký úspěch, zvláště jak bude reagovat Národní galerie
a ministerstvo kultury, když uvidí, že ta velká zásilka
se vrátí v úplném pořádku. Ale tady reakce nebyla vů-
bec žádná. Obě instituce to jednoduše ignorovaly. Ale
to Jirku vůbec neodradilo. Naopak, on ihned kontak-
toval sám ty galerie, které už projevily zájem, a začal
jednat o dalších výstavách.

On sám nemohl nic financovat. Ti pořadatelé muse-
li nějakým způsobem sami zaplatit pojištění a trans-
port, což znamenalo, že šlo o výstavy menších formá-
tů. Dalším problémem byl styk s těmi pořadateli. Na
začátku to šlo přes korespondování, ale na konec bylo
jasné, že to jednání musí dělat Jirka osobně, což zna-
menalo cestovat za nimi.

Jistě, někteří z Vás si budou pamatovat, co to bylo
za byrokratickou otravu pořádat soukromou cestu do
ciziny. Komunisté to přímo nezakázali, ale vymysleli
k tomu co nejvíce překážek; například žádost o valuty,
pozvání od příbuzných, povolení od zaměstnavatele
a já nevím, co ještě, a nakonec strašně dlouho čekat,
než se vědělo, jestli ta cesta bude povolená anebo ne-
bude.

Jirka měl výhodu, že valuty nepotřeboval, protože
moje matka, a po její smrti já, jsme se vždycky zaruči-
ly za všechny Jirkovy útraty, čímž byla jedna velká
překážka odstraněna. On byl členem Svazu spisovate-
lů, což platilo jako zaměstnání, což znamenalo, že ne-
měl žádného přímého zaměstnavatele, další překážka
odstraněná. S pozváním samozřejmě neměl nikdy pro-
blém, jenomže později, když lidé začali ta pozvání fal-
šovat, musela být razítkovaná od tamější policie.

V Londýně, na Metropolitní policii, to odmítli. Zdálo
se jim divné, že starší paní chce razítko na dopis, ve
kterém zve svého zetě na návštěvu. To znamenalo zkusit
to ve Skotsku, v malém městě, kde nás všichni znali.
Tam se jim to také zdálo divné, ale znali nás a razítko
nám dali. Ovšem, to znamenalo, že pro každou Jirko-
vu cestu do ciziny někdo z nás tam musel být.

Jiří všude cestoval vozem; to mělo různé výhody.
Například pro cestu vozem až do Anglie, bylo zapotřebí
několik tranzitních víz, a ta tranzitní víza se skoro
vždycky dala vyměnit za pobytová, anebo když to ne-
šlo oficiálně, Jirka vždy někoho našel, kdo mu to zaří-
dil. Ohromně mu pomáhala jeho znalost cizích řečí. A
já vím, že tato znalost ho několikrát vytáhla
z nepříjemné situace.

Zkrátka a dobře, Muchovy výstavy se začaly konat;
menší výstavy v různých zemích, které Jirka pořádal
na vlastní pěst.

Bylo nám jasné, že tady, těm státním institucím, se
to nelíbilo, ale přes to mu to přímo nezakázali. A proč
mu to nezakázali? Protože to doneslo tvrdou valutu.

Ovšem, aby ty valuty vůbec byly, Jirka musel pře-
svědčit ty firmy, které používaly Muchovy motivy, že
Mucha je ještě v copyrightu. Ony pořád vymýšlely růz-
né důvody, proč to platit nebudou. Ale řešení tohoto
problému přišlo celkem náhodou. Totiž v roce 1954
když pustili Jirku z kriminálu, on začal hodně překlá-
dat. Romány a divadelní hry od několika předních an-
glických a amerických autorů z dvacátého století. Ten-
krát v Londýně se hrálo několik velmi úspěšných

muzikálů. Jirka znal ty autory, a dostal povolení ty
muzikály překládat. Tady byly také hrané, a také
s velkým úspěchem, a ti autoři přijeli sem se na ně
podívat. A jeden z těch autorů přijel se svou ženou,
která byla zaměstnaná v jedné prodejní galerii
v Londýně, a která se zrovna rozhodla, že to už nebude
dělat. Ona o tom mluvila s Jirkou, a Jirkovi napadlo,
že by mohla vzít do ruky ten problém s Muchovým co-
pyrightem. Ona s tím souhlasila, a celou dobu až do
Jirkovy smrti se starala o Muchův copyright. Ta paní
se jmenovala Sheila More, a samozřejmě, když s tím
začala, ty firmy jí řekly, že platit nebudou. Ale Sheila
měla v tom velké zkušenosti ze své práce v prodejní
galerii. A nakonec stačilo, aby jedna z těch firem za-
platila, a oni sami začali dohlížet na ty ostatní.

Ale Sheila byla jenom část menšího kruhu lidí, kte-
ré Jirka během času vytáhl kolem sebe. Diskrétní lidé
v různých zemích, kteří byli ochotni ho ubytovat, ane-
bo zařídit styk s majiteli galerií, anebo pomáhat
s transportem.

Pamatuji se na jednoho z majitelů knihkupectví
v New Yorku. Nad svým obchodem v 5th Avenue on
měl galerii, a tam pořádal Muchovu výstavu. On byl
spíš fanda než znalec, ale Jirkovi několikrát moc po-
mohl.

Kdo poznal Jirku, bude pamatovat, že on byl dost
důvěřivý. To asi zdědil po otci, který ve svých paříž-
ských ateliérech schovával peníze na denní spotřebu
do malého šuplátka v nějakém kredenci. Každý věděl,
kde ty peníze jsou, a každý měl k tomu přístup, a když
on viděl, že je tam málo peněz, ihned další přidal.

Jirka, ve snaze probudit zájem o Muchovy kresby,
se dostal do styku s několika nesvědomitými lidmi, kteří
velice zneužívali jeho důvěřivosti. To byli lidé z prodejní
galerie, kteří dobře věděli, že kdyby se jedna
z Muchových kreseb objevila v aukční síni, Jirka by
neměl v ruce nic, co by prokázalo, že jde o kradenou
věc. Abyste si nemysleli, že všichni kradli, naopak, vět-
šina z nich mu pomáhala, ale je všeobecně známo, že
to tak zvané Art Market (umělecký trh) nic jiného není
než určitý druh mafie, a kdo je v tom zapletený, kryje
všechny ostatní. Když se Jirka dostal mezi ně, mám
dojem, že ho brali spíše jako nějakého obětního berán-
ka. Ovšem, stačilo jim se dozvědět, s jakými potížemi
a překážkami ty výstavy dělá, a pak ho velice obdivo-
vali, že to vůbec dělá.

Tady lidé věděli, že Jirka je synem Alfonse Muchy,
ale znali ho pouze jako spisovatele, a nikdo nemohl
tušit, jak velkou část svého života on těm výstavám
věnoval. Tady nebyla vůbec žádná veřejná zpráva o jeho
výstavách, a lidem to začalo být podezřelé, že pořád
jezdí na nějakou soukromou cestu do ciziny.

Bylo známé, že k nám chodilo dost cizinců, a časem
se přece jenom dozvěděli, že tu a tam se vyskytne
Muchova výstava v cizině. Ale později, když se lidé do-
zvěděli, že ty výstavy pořádá Jirka sám, začaly se hem-
žit o něm ošklivé fámy: že je asi vyslán dělat nějakou
špionáž, anebo že je dvojím špionem; že to jinak není
možné; a ty výstavy budou krýt to, co skutečně dělá.
A že já, když to nevím, jsem jen nějaká naivka, která
nevidí, co se děje kolem ní.

Jirka ty fámy ignoroval, a mně říkal, abych to také
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ignorovala. Ale mě to vadilo, zvláš� když jsem se do-
zvěděla, že ty fámy se začaly objevovat v různých ze-
mích mezi českými emigranty.

Jirkovou hlavní starostí bylo udržovat zásobu va-
lut. On měl někdy problém s vyhledáváním nové firmy
anebo nových jednotlivců, kteří by byli ochotní použí-
vat Muchovy motivy pro své výrobky. A v sedmdesátých
letech, když byla tak zvaná normalizace, začal mít pro-
blém s výjezdní doložkou.

Několikrát mu to odmítli, a nakonec to šlo tak dale-
ko, že jediným řešením bylo, abych já jela obnovit
matčin domek ve skotských horách a tam se nastěho-
vala, aby Jirka mohl podat žádost o návštěvu své ženy
ve společné domácnosti ve Skotsku. Samozřejmě on
málokdy zajel do Skotska, ale aspoň jsme se mohli sejít
v různých zemích světa.

Jirka dlouho hledal japonského sponzora. Totiž, jed-
nat s Japoncem není jen tak. Oni považují za nezdvo-
řilé přiznat se, že vám nerozumějí, což znamená, že
odpovídají takovým neurčitým způsobem, a na konci
nevíte, jestli je něco dohodnuté, anebo není.

Nevzpomínám si, kde se Jirka dostal do styku
s panem Doi. Velmi bohatý Japonec, majitel docela
malé firmy, te
 si nevzpomínám, co vyráběli, ale hlav-
ní věc, pan Doi se stal sponzorem Jirkovy první výsta-
vy v Tokiu.

Tato výstava probudila obrovský zájem o Muchova
díla, a následovala celá řada dalších výstav v různých
japonských městech.

Někdo nám říkal, že to byl československý velvysla-
nec v Tokiu, který upozornil zdejší instituce na ten velký
zájem o Muchu v cizině. Jestli to byl on, nebo někdo
jiný, prostě Národní galerie začala spolupracovat
s Jirkou.

Následovala velká výstava v Grand Palais v Paříži,
která pokračovala v Darmstadtu, a jistě některý z Vás
si bude pamatovat na ty dlouhé fronty, až k tramvaji,
když tato výstava konečně dorazila do Jízdárny Praž-
ského hradu.

Pamatuji se, když jsme si jednou s mojí tchyní poví-
daly o Jirkovi. Ona  mně vyprávěla, jak když byl úplně
malý chlapec a někdo mu chtěl s něčím pomáhat, on
vždy řekl „Jiří sám“.

A vskutku, je to Jiří sám, který prosadil, aby se Al-
fons Mucha stal tak známým ve světě.

Přednáška byla proslovena v rámci cyklu Klubu Za
starou Prahu, Městské knihovny v Praze – Obvodní
knihovny v Praze 5 a Knihovny Národního muzea „Ho-
vory o Praze“, jako jeho 303. pokračování, dne 12. 6.
2002 v přednáškovém sále Národního muzea na Vác-
lavském náměstí v Praze 1.

Zaznamenala, přepsala a jazykově upravila
Helga Turková.

Alfons Mucha

VZPOMÍNKY
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VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ KLUBU ZA STAROU PRAHU
dne 5. 3. 2005 v Baráčnické rychtě na Malé Straně

Zahájení
Předsedkyně Klubu Dr. Kateřina Bečková vítá všech-
ny přítomné. Schůze začíná tradičně přečtením sezna-
mu v roce 2004 zemřelých členů Klubu. Následuje mi-
nuta ticha k uctění jejich památky.

Jednatelská zpráva za rok 2004
Jednatel Klubu Mgr. Richard Biegel čte jednatelskou
zprávu za rok 2004 v tomto znění:

Rok 2004 se v  činnosti Klubu Za starou Prahu nijak
výrazně nelišil od let předchozích. Domácí rada v něm
řešila více než tři desítky významnějších památkových
kauz, některých starších, některých zcela nových. Stej-
ně jako v loňských letech, ani v roce 2004 se nepoda-
řilo změnit k lepšímu památkovou legislativu, prosa-
dit závaznou regulaci, nebo alespoň přimět odbor
památkové péče Magistrátu k elementárnímu respek-
tování odborných stanovisek Národního památkového
ústavu. Lze říci, že všichni zúčastnění – investoři, au-
toři takzvaných nezávislých posudků i zainteresovaní
držitelé finálního „schvalovacího“ razítka vytvořili až
rutinní systém prosazování projektů, které byly památ-
kovým ústavem zamítnuty. Stejně pravidelně pak Klub
podává proti takovýmto rozhodnutím odboru památ-
kové péče podněty k Ministerstvu kultury, které velmi
často dává Klubu zapravdu, a sporná rozhodnutí ruší,
aby byla tato odborem vzápětí vydána znovu, v nezmě-
něné podobě a s podporou stejných „nezávislých ex-
pertů“, takže celý koloběh začíná nanovo

Z vnějšího nezainteresovaného pohledu mohou tyto
tanečky v pravidelném rytmu prazvláštního valčíku pů-
sobit až půvabně – na jeden krok následuje logicky
druhý, všichni jsou perfektně sehraní, gesta jsou vel-
korysá, róby tanečníků přebohaté. Až na to, že na konci
je místo potlesku středověký dům brutálně poničený
vestavbou luxusního hotelu, novostavba s podzemními
garážemi na malostranské náplavce, nebo unikátní pu-
ristický Janákův most, jež musí ustoupit zbytečné,
avšak lukrativní státní zakázce…

Dosud částečně skryté tendence vývoje pražské památ-
kové péče jsou čím dál tím zřetelnější a věru neradost-
né, nebo� vše spěje k co největšímu oslabení státní
a relativně nezávislé složky – tedy památkových ústa-
vů – na úkor složky pohříchu závislé, nekontrolovatel-
né a v mnoha případech zoufale neodborné – tedy měs-
tem řízeného odboru památkové péče. Zdá se, že stojíme
v bodě zlomu, kdy se ještě formálně dodržují pravidla
dvojkolejného systému památkové péče, avšak vše se
již připravuje na její rozmělnění a jakousi privatizaci,
ve které pod taktovkou městského památkového od-
boru převezmou roli památkových ústavů investorem
placení experti, kteří budou logicky podporovat jen jím
prosazovaná řešení.

Klub Za starou Prahu udělá pochopitelně vše pro to,
aby se tato černá vize nenaplnila. Je třeba znovu na-
pnout všechny síly, a to i přes to, že po patnácti letech
porevoluční památkové péče, které jsou naplněny mar-
ným bojem za nový památkový zákon a smysluplná pra-
vidla hry, je na většině ochránců památek patrná úna-
va a větší či menší deziluze. Sto pět let nepřetržité
činnosti Klubu a zpětný pohled na různé krizové mo-
menty v historii pražské památkové péče nám mohou
dát posilu a naději, že i tentokrát zvítězí zdravý rozum
a zájem na zachování jednoho z nejkrásnějších měst svě-
ta nad partikulárními zájmy a prvoplánovým barbar-
stvím. Je zřejmé, že to bude boj dlouhý a nelehký. Cíl je
však jasný – důsledná ochrana historického města, pro-
myšlená regulace pro novostavby, pravidla hry závazná
pro všechny a zejména nezávislá a silná památková péče,
která dokáže svá rozhodnutí nejen prosadit, ale i vy-
světlit a obhájit a tím si opět získat na svou stranu širo-
kou kulturní veřejnost, jejíž přízeň a mohutné vzepjetí
stály před více než sto lety u jejího vzniku.

Jedním z prvních případů roku 2004 byl záměr pře-
stavby malostranského kina 64 U Hradeb na pod-
zemní garáže. Klub zde ve spolupráci s autorem origi-
nálního bruselského interiéru architektem Františkem
Trmačem neúspěšně protestoval proti tomuto nesmy-
slnému a nekulturnímu záměru, jehož realizace po-
škodí památkové i životní prostředí svého okolí. Cenná
poválečná klasicizující „památková architektura“ domu
U Hradeb bohužel nebyla prohlášena kulturní památ-
kou, a dnes je téměř jisté, že místo živé pasáže vedoucí
na malé náměstí před kinem bude ve vchodu do Mos-
tecké ulice výtah do podzemních garáží.

V únoru došlo ke zřícení dvorního křídla jednoho
z nejstarších smíchovských domů, klasicistního domu
čp. 5 ve Štefánikově ulici, který byl postaven ve 40.
letech 19. století. Krátce poté byl ze strany majitele
vyvinut silný tlak na demolici nebo alespoň razantní
přestavbu pozoruhodného a nepoškozeného uličního
křídla. Zatím se zdá, že příslušné orgány tomuto nalé-
hání odolaly a dům, který je prohlášen nemovitou kul-
turní památkou, stojí dál. Vzhledem k dlouhodobému
chátrání však jeho stav není nijak uspokojivý a není
vyloučeno, že investor použije obvyklý postup – nechá
dům natolik zchátrat, aby na něj mohl být vydán ha-
varijní výměr a tak byla možná jeho demolice bez sou-
hlasu památkových orgánů.

Hůře dopadl jiný význačný pražský klasicistní dům –
čp. 88 v Sokolovské ulici v Karlíně. Demolice jeho
památkově chráněných dvorních partií s unikátní tech-
nickou památkou – dřevěným rumpálem na překládá-
ní zboží z přístavu – může být chápána jako symbol
tristní proměny Karlína, kde ani památková ochrana
a včasná medializace případu nemohou zastavit deve-
loperské projekty na zhodnocení pozemků. Tři roky po
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ničivé povodni je budoucnost historického Karlína stále
nejasná a jedinou pozitivní skutečností zůstává, že přes
velký investorský tlak nebyl zrušen jeho statut památ-
kové zóny.

Po letech se opěr vynořila kauza staroměstského kos-
tela sv. Michaela Archanděla, jenž byl na konci 90.
let významově i architektonicky degradován přestav-
bou na komerční turistický zábavní podnik. Místo ná-
pravy celé situace – která spočívá v ukončení smlouvy
se stávajícím nájemcem a v celkové rehabilitaci těžce
po- ničeného kostela – se v roce 2004 vážně uvažovalo
o prodeji této památky, přičemž hlavním zájemcem byl
právě její dosavadní nájemce. Díky tlaku kulturní ve-
řejnosti k prodeji nedošlo a kostel tak zůstává v ma-
jetku státu, Národní knihovny ČR. Nastalá situace však
není konečným vítězstvím, ale prodloužením patové
situace, kdy vlastník, kterým je Národní knihovna, není
schopen ukončit nájemní vztah s firmou, která kostel
těžce poničila, a nejraději by se zbavil odpovědnosti
jeho prodejem. Případ tak bude dále pokračovat, při-
čemž Klub učiní vše pro záchranu a rehabilitaci této
mimořádné sakrální stavby.

Dílčím vítězstvím Klubu zatím pokračuje případ záměru
demolice tří historizujících vil na Letné a jejich
nahrazení deskovou administrativní novostavbou.
Ministerstvo kultury již podruhé zrušilo na podnět Klu-
bu rozhodnutí odboru památkové péče, který novostav-
bu přes nesouhlas památkového ústavu schválil. Stá-
le je tedy naděje, že k realizaci absurdního záměru
nedojde. Situaci však komplikuje skutečnost, že pro-
tější plocha v místě dnešní tramvajové smyčky na Špej-
chaře je územním plánem označena za možnou sta-
vební parcelu a Národní knihovna zde hodlá vyhlásit
soutěž na novostavbu velké knihovny. Klub je přesvěd-
čen, že umístění jakékoli další velké budovy do pro-
středí Letenských sadů by bylo velkou urbanistickou
chybou, jíž je třeba se z hlediska místních i celkových
souvislostí vyvarovat.

Jednou z nejvýraznějších kauz loňského roku byl zá-
měr novostavby s podzemními garážemi na ma-
lostranské náplavce vedle Hergetovy cihelny. Klub
zde spolu s dalšími organizacemi bojoval za nedotknu-
telnost historického panoramatu Malé Strany a Hrad-
čan. Jako v dalších případech, i tentokrát odbor pa-
mátkové péče Magistrátu stavbu povolil, navzdory
zamítavému stanovisku památkového ústavu
a s odvoláním na posudky takzvaných nezávislých ex-
pertů. Klub podal proti rozhodnutí odboru podnět
v mimoodvolacím řízení na Ministerstvo kultury a pří-
pad tak bude dále pokračovat.

Závažným urbanistickým problémem, kterým se Do-
mácí rada v loňském roce zabývala, je záměr posunu-
tí Masarykova nádraží směrem do Karlína a násled-
ného využití takto získané plochy pro výstavbu
obchodních a administrativních objektů. Svým způso-
bem se tak vrátila idea, která byla velkým tématem
architektů první poloviny 20. století. Není bez zajíma-
vosti, že obdobný problém – by� v nesrovnatelně vět-
ším měřítku – je v této době řešen v Brně. Klub Za sta-
rou Prahu se domnívá, že i přes historické souvislosti

takovýchto projektů by bylo posunutí Masarykova ná-
draží velkou chybou. Centrální umístění železniční sta-
nice je jednou z jejích klíčových předností a výhodou
oproti jiným, méně ekologickým způsobům dopravy.
Zachování původní funkce je také nejlepší ochranou
pro mimořádně cennou architekturu prvního pražské-
ho nádraží, které by se v případě uskutečnění přesu-
nu pravděpodobně stalo vypreparovanou kulisou upro-
střed administrativních novostaveb. Zrušení nádraží
by zcela jistě vedlo k maximální exploataci jeho pozem-
ků a k nesmyslnému zahuštění zástavby této části his-
torického města. Klub je přesvědčen, že je možné sklou-
bit rehabilitaci a dílčí dostavbu okolí nádraží se
zachováním jeho dopravní a tím i městotvorné funkce.

Pokračovala kauza Josefských kasáren, ve které se
tentokrát jednalo zejména o celkovou úpravu Náměstí
Republiky a o uchování nálezů románských domů na
pozemku kasáren. Zatímco ve druhém případě bylo
jednání relativně úspěšné a některé nalezené domy
bude možno zachovat, v případě úpravy náměstí se
nepodařilo zabránit nájezdovým rampám, které budou
umístěny v Revoluční ulici, a učiní tak z této hlavní
pražské třídy luxusní vjezd do soukromých podzem-
ních garáží.

Z dalších novoměstských případů je nutno zmínit za-
tím nerealizovaný záměr dostavby hotelu Evropa na
Václavském náměstí, kde byla do dvora projektována
soliterní novostavba, jež pomíjela středověkou urba-
nistickou parcelaci, a zejména megalomanský projekt
nástavby bývalého hybernského kláštera, který má
být funkčně připojen k přestavbou poničenému barok-
nímu kostelu.

Nic nového není zatím v případu demoliční přestavby
sedmi staroměstských domů na hotel Ritz – Carl-
ton. Zesílení trendu likvidačních přestaveb, po kterých
zůstane z historické stavby jen poničené torzo, pak
bohužel dokládá těžce poškozený pozdně gotický
dům čp. 254-I v Jilské ulici, a zejména nesmyslný
záměr přestavby mimořádně cenného malostranské-
ho augustiniánského kláštera na hotel, které se za-
tím díky pevnému postoji památkového ústavu poda-
řilo zabránit.

Mimo historické jádro byly nejdůležitější případy pro-
jekt výškových staveb na pohledovém horizontu města
vedle vrchu Parukářka, dostavba chátrajících barran-
dovských teras a záměr demolice puristického libeň-
ského mostu architekta Pavla Janáka. Případ výško-
vých domů vedle žižkovské Parukářky je logickým
důsledkem systematického oslabování regulačních
principů výstavby v Praze a faktického zániku jejich
hlavního garanta – bývalého Útvaru hlavního archi-
tekta. Prvotní projekt pětadvacetipatrových domů se
podařilo snížit na domy šestnáctipodlažní, které nic-
méně i tak dvojnásobně přesahují dosavadní zástavbu
ve svém okolí. Klub intenzivně jedná o dalším snížení
domů tak, aby alespoň nevystupovaly nad čáru hori-
zontu.

Dostavba Barrandovských teras je součástí snahy
o jejich záchranu a smysluplné komerční využití. No-
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vostavba nicméně dosti neš�astně ve svém hmotovém
řešení konkuruje dosavadní dominantně elegantní vy-
hlídkové věže a problematizuje tak celý záměr. I v tomto
případě je výsledek zatím neznámý. Bohužel již téměř
zpečetěn je osud libeňského mostu architekta Pavla
Janáka a ing. Františka Mencla. Ministerstvo kultu-
ry neprohlásilo tento ojedinělý most kulturní památ-
kou, a to z důvodu jeho údajně neopravitelného stavu.
Nezávislý statický posudek, který Klub Ministerstvu
ještě před rozhodnutím předložil, však dokazuje pravý
opak – most je vzhledem k dlouhodobému zanedbání
sice poškozen, ale jen povrchově, a jeho nosné kon-
strukce jsou v naprostém pořádku. Klub bude o zá-
chranu mostu pochopitelně dále bojovat.

Mezi jinými se Klub loňském roce dále zabýval napří-
klad návrhem demolice budovy Sporturistu na Ná-
rodní třídě a jejím nahrazením novostavbou, pro-
jektem úprav Palachova náměstí, problémem obnovy
a případného prodeje tzv. Werichovy vily na Kam-
pě, absurdním záměrem obrovské novostavby Muzea
Salvadora Dalího na předmostí Švermova mostu,
úpravami Anežského kláštera na Starém Městě, ne-
bezpečným záměrem demolice areálu Holešovické
tržnice a projektem administrativních budov na je-
jím místě, dostavbou Dejvického náměstí, urbanis-
tickým řešením plochy Dejvického nádraží a mno-
ha dalšími případy. Velkou posilou Klubu bylo dceřinné
občanské sdružení Za krásnou Prahu, které díky mož-
nosti účasti v řízeních mohlo účinněji ovlivňovat kon-
krétní podobu jednotlivých projektů.

Nepříliš optimistickou realitu zdejší památkové péče
se Klub opět snažil vyvážit svou pravidelnou Cenou za
novou stavbu v historickém prostředí, jejímž hlav-
ním cílem je upozornit na stavby, kterým se dle názo-
ru Klubu podařilo zdárně vyřešit nelehký problém sou-
žití historické a soudobé architektury. Nositelem ceny
za leta 2002–2003 se stala budova Portheimka cen-
ter na Smíchově v Praze 5, jejíž autoři (architekto-
nický atelier Cigler – Marani) vhodně doplnili nedo-
končený blok kolem cenné neorenesanční Barvitiovy
fary a vnesli tím tolik potřebný architektonický řád do
urbanisticky velice složitého prostředí. Dalšími nomi-
novanými stavbami byly Polyfunkční dům v Brně (Petr
Hruša, Petr Pelčák), Dostavba rodného domu Gusta-
va Mahlera v Kalištích u Humpolce (Vladimír Krátký
a d.), Tunel pod Prašným mostem na Hradčanech
v Praze 1 (AP Atelier Josefa Pleskota), Palác Euro na
Můstku na Novém Městě v Praze 1 (Atelier DaM -
Richard Doležal, Petr Malínský ad.), Hotel Josef
v Rybné ulici na Starém Městě v Praze 1 (Eva Jiřič-
ná ad.).

Do finální fáze vstoupily přípravy rekonstrukce pří-
zemí Juditiny věže na informační centrum Klubu
Za starou Prahu. Díky iniciativě některých členů Do-
mácí rady (zejména pana Stanislava Holeše) jsou prů-
běžně podávány žádosti o různé granty na realizaci
tohoto projektu a Klub takto již získal grantový příspě-
vek 50.000 Kč od společnosti Ford Motors. Úspěšně
bylo ukončeno restaurování povodní poškozené části
Hypšmanova modelu Malé Strany a Hradčan.

Zástupci Klubu se zúčastnili různých tuzemských
i mezinárodních odborných seminářů a konferencí –
za všechny jmenujme alespoň mezinárodní kongres
ve švýcarském Fribourgu, který u příležitosti 40. vý-
ročí svého vzniku uspořádala společnost Pro Fribourg
či Vídeňský seminář o proměnách středoevropských
měst. Pravidelně se konaly Hovory o Praze a v Juditině
věži probíhaly přednášky pro studenty dějin umění.

Jako v minulých letech, i loni Klub spolupracoval
s různými občanskými sdruženími v Čechách i v za-
hraničí. S tuzemských jmenujme zejména Atelier pro
životní prostředí, Uměleckohistorickou společnost
v českých zemích, Klub za krásné Karlovarsko,
Sdružení pro Stavebně-historický průzkum, Památ-
kovou obec českokrumlovskou a dalšími organiza-
cemi. Tradičně dobré styky Klub udržoval se Společ-
ností přátel starožitností, Svatoborem, či spolkem
Vltavan. V zahraničí pak byla nejdůležitější spoluprá-
ce s francouzským sdružením Paris historique, vídeň-
ským Oesterreichische Gesellschaft für Ortsbild-
spflege, či již zmíněným švýcarským sdružením Pro
Fribourg.

Hlasování o souhlasu se zněním jednatelské
zprávy:

Pro – většina, proti – nikdo, zdržel se 1

Jednatelská zpráva byla valným shromáždění schvá-
lena.

Zprávy pokladní a revizní
Pokladní zprávu za rok 2004 čte pokladník Klubu pan
Milan Patka. Revizní zprávu čte revizor Stanislav Ho-
leš.

Hlasování o pokladní a revizní zprávě:

Pro – většina, proti – nikdo, zdržel se – 2

Zprávy pokladní a revizní byly valným shromáždění
schváleny.

Schválením zpráv jednatelské, pokladní a revizní bylo
Domácí radě zvolené pro rok 2004 uděleno absolutori-
um.

Volby předsednictva a Domácí rady pro rok 2005
Valné shromáždění pokračuje volbou návrhové komi-
se, která bude formulovat usnesení.

Za členy navrženi: Ing.arch. Jan Veselý  a M. Kočová.

Hlasování: pro – většina, proti – nikdo, zdržel se –  1.

Volba volební a mandátové komise: Předsedkyně
navrhuje za členy Bc.K. Ksandra, S. Holeše, Mgr. B.
Kynčlovou a vyzývá dva dobrovolníky z pléna – nikdo
se nehlásí, a proto Dr. Bečková navrhuje Dr. V. Zavja-
čičovou a Ing. J. Mukovou.

Hlasování: pro – většina, proti – nikdo, zdržel se – 5

R. Biegel děkuje dosavadní předsedkyni K. Bečkové
a předává jí kytici. Děkuje také tajemnici Klubu, B.
Finkové, které předává kytici archivář Klubu J. Veselý.
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Řízení schůze se ujímá volební a mandátová komise.
Slova se ujímá Bc. K. Ksandr v roli předsedy této ko-
mise a čte důležité výňatky ze stanov Klubu. Následně
otevírá rozpravu ke způsobu volby.

Profesor M. Pavlík navrhuje, aby byla volba provedena
aklamací. Jiné návrhy nejsou.

Hlasování o provedení volby aklamací:

Pro – většina, proti – nikdo, zdržel se – nikdo

Volba proběhne aklamací.

Předseda volební komise představuje kandidátku na-
vrženou odstoupivší Domácí radou.

Vyhlášena diskuse o kandidátce. Žádné návrhy z plé-
na na změnu kandidátky nebyly podány.

Zahájení volby za přítomnosti 86 členů.

Hlasování o předsedkyni. Navržena PhDr. Kateřina
Bečková:

Pro – většina, proti – nikdo, zdrzel se – 1

Hlasování o místopředsedech. Navrženi Ing. arch.
Martin Krise, Bc. Karel Ksandr:

Pro – všichni, proti – nikdo, zdrzel se – 1

Hlasování o členech Domácí rady. Navrženi Mgr. Ri-
chard Biegel, Ing. Zbyněk Bureš, JUDr. Zdeněk Du-
šek, Mgr. Kateřina Hanzlíková, Ing. arch. Josef Hyzler,
Ing. Václav Jandáček, doc. Ing. arch. František Kašič-
ka, PhDr. Kristýna Kolajová, Mgr. Radmila Kreuzzie-
gerová, Mgr. Blanka Kynčlová, Ivan Minář, Milan Pat-
ka, prof. Ing. arch. Milan Pavlík, Ing. arch. Milan
Polívka, Ing. arch. Miloš Solař, prof. PhDr. Rostislav
Švácha, PhDr. Helga Turková, Ing. arch. Jan Veselý.

Pro – všichni, proti – nikdo, zdržel se – 3

Hlasování o revizorech účtů. Navrženi Marek Foltýn
a Stanislav Holeš.

Pro – většina, proti – nikdo, zdržel se – 1

Nové předsednictvo a Domácí rada byly zvoleny.

Závěrečná diskuse
Nové předsednictvo usedá k předsednickému pultu
a otevírá diskusi.

Pan Tomek – reaguje na zmínku v pokladní zprávě
o finanční náročnosti vydávání a rozesílání Věstníku
a navrhuje distribuovat časopis Klubu tak, abychom
neplatili poštovné, tj. aby si např. pražští členové pro
Věstníky chodili osobně. Nemá rád českou poštu.

Další diskutující se připojuje k diskusi o časopisu
a navrhuje zasílání zpravodaje učinit dobrovolným. Sle-
vil by i z reprezentativní formy věstníku. Uvítal by větší
prezentaci Klubu na webu a komunikaci po internetu.

Odpovídají postupně K. Bečková, St. Holeš a R. Biegel
– vyzdvihují kvality a důležitost vydávání věstníku jako
výkladní skříně názorů Klubu. Jeho obsahová reduk-
ce a formální zjednodušení bylo jen krokem zpět. Věst-
ník je třeba s finanční pomocí různých dotací, grantů

či komerční inzerce zachovat za každou cenu. Dále in-
formují o existenci, aktualizaci a struktuře webových
stránek Klubu. Bc. Ksandr vyzdvihuje tradici vydává-
ní věstníku od roku 1910.

Pan Lindauer – chválí proměnu kvality věstníku
v posledních letech a navrhuje pomoc při hledání lev-
nějších dodavatelů tisku.

J. Veselý – zdůrazńuje roli věstníku pro starší členstvo
– svolávání valné hromady, pohodlný kontakt s Klubem.

S. Holeš – představuje fungování a strukturu plánova-
ného Informačního centra v Juditině věži. Bude třeba
najít personál – vyzývá k aktivní účasti členstva na
provozování centra. Vyzývá členy, ochotné a schopné
v centru pracovat.

Pan Alois Vanoušek – vypráví plánu úsměvnou histor-
ku z dnešního dne, kterak byl taxislužbou dopraven
na Valnou hromadu zcela zdarma, poté co se zmínil,
že jede na schůzi Klubu Za starou Prahu.

Dále sděluje, že Svatobor nepolevuje ve své práci na
presentaci, udržování a poznávání Olšanských hřbito-
vů.

Členka Svatoboru Dr. Neckářová – vysvětluje, jaká je
dnes činnost Svatoboru. Představuje osobnost Josefy
Pedálové. Ráda by, abychom si jako národ připomínali
i tyto menší velikány.

K. Novotný z Vltavanu – přidává detaily ze života J.
Pedálové a slibuje dodat další fakta.

Členka Klubu – ptá se na skutečný stav kauzy Libeň-
ského mostu.

Odpovídají K. Bečková a R. Biegel – vysvětlují.

Usnesení valného shromáždění
Ing. Jan Veselý čte za návrhovou komisi návrh Usne-
sení v tomto znění:

1. Valná hromada Klubu Za starou Prahu pověřuje nově
zvolenou Domácí radu, aby i nadále bojovala za zá-
chranu architektonických a urbanistických hodnot
Prahy i jiných historických lokalit naší země.

2. Valná hromada též vítá a podporuje spolupráci Klu-
bu se zahraničními spolky a prezentaci Klubu v zahra-
ničí.

3. Plénum členů uvítalo udělení čestného členství panu
doktoru Zdeňku Duškovi za jeho nepřetržitou padesá-
tiletou činnost v domácí radě.

4. Valná hromada pověřuje Domácí radu, aby i nadále
vydávala klubovní Věstník v dosavadní podobě.

5. Valná hromada souhlasí s postupem Domácí rady
ve věci opravy přízemí Juditiny věže pro informační
centrum Klubu a nadále jej podporuje.

Hlasování o usnesení:

Všichni pro, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

Předsedkyně Dr. K. Bečková děkuje všem přítomným
za aktivní účast a končí valné shromáždění.
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CENA KLUBU ZA STAROU PRAHU POTŘETÍ

21. března 2005 udělil Klub Za starou Prahu potřetí svou Cenu za novou stavbu v historickém prostředí. 
Zprávu o tom přinesl první program České televize (redaktorka Bibiana Beňová), stručně o ceně referoval 
Časopis Architekt (č. 4/2005, s. 47) a obsáhleji  s vlastním komentářem časopis Stavba (č. 2/2005, s. 4). 
Zdá se tedy, že se už tato aktivita Klubu začíná hlouběji zapisovat do povědomí české odborné i širší ve-
řejnosti. Svědectví o významu ceny Klubu ostatně přinesla i přítomnost několika předních českých archi-

tektů, v čele s Vladem Miluničem a profesorem Akademie výtvarných umění Emilem Přikrylem, 
při slavnostním udílení ceny, které tradičně proběhlo v baru Tato kojkej v Hut’ském mlýně na Kampě.

Okruh kandidátů na cenu, z nichž pak Domácí rada 
Klubu stanovila vítěze tajným hlasováním, vybírala 
komise, ve které pod vedením autora této stati vyko-
nali nejvíc práce Radmila Kreuzziegerová, Richard 
Biegel a Jan Veselý. Před závěrečným hlasováním 
Domácí rada debatovala o sedmi stavbách. V prů-
běhu ostré diskuse o jejich kvalitách se rada roz-
hodla omezit jejich počet na pět. Uvedu je za sebou 
v abecedním pořadí obcí, kde posuzované novostav-
by stojí, a pokusím se vysvětlit, proč je Klub Za 
starou Prahu pokládá za hodné ocenění.

Polyfunkční dům na náměstí v Boskovicích od 
brněnských architektů Beránka, Eichlera a Ja-
kubce vyplnil proluku na citlivém místě městské 
památkové zóny, na dohled od gotického chrá-
mu sv. Jakuba Většího i od místní synagogy, 
k níž novostavba dosahuje svými zadními křídly. 
Pro dům na náměstí autoři zvolili strohý a umě-
řený projev, který přijímá vžité znaky architek-
tury malého města, a přece se hlásí do dnešní 
doby několika netradičními prvky a jemnými 
detaily.

1.–2. Tomáš Berá-
nek – Zdeněk Eichler 
– Rostislav Jakubec, 
polyfunkční dům 
v Boskovicích

1

          2
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Podává-li dům v Boskovicích dobrý návod k tomu, 
jak dnes stavět v historicky cenném malém městě, 
pak rodinný dům v Dobřejovicích od pražských 
tvůrců Poláčka, Škardy a Heřmana by se mohl stát 
modelem kultivovaného vstupu soudobé architek-
tury do relativně dochovaného vesnického prostře-
dí. S prostředky moderního regionalismu, který ctí 
vžitý obraz vesnických stavení a jejich přístaveb 
a blíží se k nim také skladbou použitých technologií 
a materiálů, zde autoři doplnili areál usedlosti na 
okraji rozlehlé dobřejovické návsi.

Novostavba věže u kostela sv. Floriana v Kozmicích 
u Hlučína, nikoliv nezajímavého pokladu modernis-
tické chrámové stavby z dvacátých let 20. století, 
předkládá důkaz, že při uvážlivé volbě tvarosloví si 
také dnešní architektura může dovolit změnu na-
vyklého obrazu vesnického sídla, ba že ho dokáže 
obohatit o novou dominantu, se kterou se usedlíci 
ochotně identifikují. Brněnský architekt Marek 
Štěpán pojal svou úlohu jako skutečnou věž, která 
nepopírá své vazby ke starobylým předlohám, přesto 
se však svou střídmostí a smyslem pro geometricky 
přesnou formu zařazuje do dnešní doby.
Také čtvrtá kandidátka na cenu Klubu, novostavba 
klášterního kostela P. Marie a přístavba nových 
křídel k někdejšímu baroknímu dvoru tepelského kláš-
tera v Novém Dvoře u Dobré Vody, se musela vyrov-
nat s tématem sakrální architektury. Za pomoci čes-
kého partnera, Jana Soukupa z Plzně, tu anglický 
tvůrce John Pawson vytvořil pozoruhodné dílo sou-
dobého architektonického minimalismu, které dobře 
souzní s barokními částmi nového klášterního celku 
a výborně vystihuje svůj meditativní účel.

3.–4. Jiří Poláček – Václav Škarda – Zdeněk Heřman, 
rodinný dům v Dobřejovicích
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5.–6. Marek Štěpán, věž kostela sv. Floriana v Koz-
micích
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Na náměstí Míru ve Zlíně se zachovalo tak 
málo starých objektů, že zprvu pochybuje-
me, zda je vůbec pokládat za památkově 
cenný prostor. Úzkou, obtížně zastavitel-
nou proluku však brněnsko-zlínský tým 
architektů Sládečka a Havliše zacelil způ-
sobem, jaký stírá z dané fronty náměstí 
rysy provizoria. Neofunkcionalistický styl 
nového polyfunkčního domu s obchodní 
pasáží zároveň odkazuje k mnoha okol-
ním objektům z třicátých let 20. století, 
aniž by kopíroval jejich vzhled.
Tajným hlasováním v Domácí radě se stal 
laureátem ceny Klubu Za starou Prahu za 
novou stavbu v historickém prostředí za 
rok 2005 klášter Matky Boží s kostelem 
P. Marie v Novém Dvoře, práce Johna 
Pawsona a Jana Soukupa.

7.–8. John Pawson – Jan Soukup, 
klášter Matky Boží s kostelem 
P. Marie v Novém Dvoře u Dobré Vody

9.–10. Svatopluk Sládeček – Karel Havliš, polyfunkční dům ve Zlíně
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Jak se to vžilo už od prvního ročníku, cenu tvoří 
diplom, láhev vynikajícího vína s vinětou soutěže 
a především archivní výtisk Věstníku Za starou 
Prahu z nejslavnějšího údobí historie našeho sdru-
žení, to jest z let 1910–1914. Tento výtisk pečlivě 
vybrala a cenu vítězům předala předsedkyně Klubu 
Kateřina Bečková.
Když jsem se zamyslel nad otázkou, zda by se vý-
sledky tří ročníků ceny Klubu nedaly nějak shrnout 
a vyvodit pak z toho univerzálnější ponaučení pro 
správný vstup nové stavby do historického prostře-
dí, dospěl jsem k závěru, že takové zobecnění zatím 
představuje příliš těžký úkol. Je ostatně zjevné, 
že většina posuzovaných prací řešila problémy 
příliš individuální a nezaměnitelné, nikoliv tako-
vé, z jakých bychom mohli vytěžit nějaké obecně 
použitelné pravidlo. Nechci tím však protiřečit už 
vyslovenému názoru, že řada staveb, které prošly 
sítem Klubu do finále, může sloužit dnešním ar-
chitektům za vzor.

Vítěze všech tří dosavadních ročníků ceny Klubu 
přesto pojí dohromady něco důležitého a obecněji 
aplikovatelného. Všechny tři dosud oceněné stavby 
totiž dokázaly povýšit své prostředí na vyšší archi-
tektonickou, urbanistickou, ba troufám si tvrdit 
i „památkářskou“ úroveň. Zvýšila se kulturní hodnota 
areálů, do nichž oceněné budovy vstoupily. Takovou 
proměnou prošel donedávna nepříliš vyhledávaný 
zámeček v Praze-Komořanech, do kterého vložil po-
lyfunkční novostavbu Michal Sborwitz, prošel jím 
i historický prostor náměstí 14. října v Praze-Smíchově, 
u kterého nová kancelářská budova od týmu Cigler-
-Marani zpevnila jeho narušenou frontu, podnítila 
kvalitní parkové úpravy v širším okolí a spojila se 
s obnovou zchátralé neorenesanční fary. Samozřejmě 
se pak k lepšímu změnil i polozřícený barokní dvůr 
v Novém Dvoře, který John Pawson spolu s Janem 
Soukupem přetvořili v architekturu evropského vý-
znamu.

Rostislav Švácha
Fotografie autor článku  
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