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Valné shromáždění členů Klubu svým srdečným ohlasem na zprávu o jeho činnosti í 

souhlasem se změnám* v jeho vedení osvědčilo zároveň porozumění pro spojení dávné tra-

dice s novými vývoje mi cestami Klubu v oblast? peče o ochranu pan.f-tek. Tak jako dříve 

tak i dnes představuje Klub, zejména prací svých představitelů, silnou a váestraně kva-

lifikovanou složka vlastivědné a kulturní č innost i /která aktivně a činorodě pomáhá 

zjištovati i odstraňovat} nedostatky a operativně i reálně řešit'všechny významné tikoly. 

Ve smyslu myšlenek zakladatelů a šedesátiletého trvání pokračuje Klub Idfeově i prakticky 

nejen v ochraně našeho kulturního dědfctví, ale prokazuje zároveň své úzké sepčtí s nový-

mi problénňy současíié výstavby a pokrokového rozvoje* Právě využitím tradice, jako pouče-

ní a zkušeností, us i luje Klub také o to, aby rovněž nové životní formy a společenské 

zájmy měly pevnou a spolehlivou oporu v dal/ší práci Klubu« Stále více je patrné, že 

také soc ia l i s t ická výstavba vyžaduje součinnost s těmi, kdož poučeni minulostí hledí v 

živém kontaktu s přítomností na účelné služby zájmům.budoucnosti nových pokolení a sna-

ží se jim prospět! svými hlubokými zdroji vědění a znalostí* 

Proto Klub za nevšední podpory našich veřejných institucí a úřadů, provázen *'ch 

stále osvědčovanou úc*ou a důvěrou jde vstř íc dalším perspektivě s vědorrím 

účelnosti svého dalšího poslání. Také náš Klub usi luje o prospěch naší sociál 

společnosti, jako dědice a nositele kulturních hodnot, jimiž KHib přispěl a dále p ř i -

spívá nejen k ochraně památek, ale také k tvořivá s í le nových životních výrazů v sou-

časném rozvoji pokroku. 
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Pronwhistorfk Josef Mayer. 

Co náš Klub vykonal v uplynulých letech. 

> • , 
Z jednatel ské zprávy o činnosti Klubu Za starou Prahu za období od 7.6. 1959 do 

31 12i 1962 vyjímáme nejpodstatnější: 

Po vydání zákona o kulturních památkách čl 22/58, jehóž vyhlášení Klub.dlouhá dese-

t i let í požadoval, neskončila činnost Klubu v oblasti, památkové peče. Kromě bezprostřed-

ního působení svých členů v památkových aktívech národních výborů věnoval se Klub popu-

larizaci a propagací kulturních památek; Uspořádal každoročně cyklus odborných přednášek 

a exkursí, jejichž pravidelniu součástí staly se také úspěšné zájezdy. 

K publikaci aktuelních zpráv o památkářských problémech prážských i mimopražských 

vydával Klub až do roku 1961 sborník Ochrana památek, o nejž měla zájem a který praví-f 

dělně odebírala také Základní knihovna Akademie věd SSSR* 

Klub -Za starou Prahu podrobně sledoval vše, co v Praze souviselo at přímo či nepří-

mo s péčí o záchov7 kulturních památek jednotlivých i celého jejich souhrnu přédevším 

v historickém jádru hlavního města. Předmětem pozornosti Klubu byly areály okolí Národ-

ního divadla, které bylo prohlášeno národní kulturní památkou, areál anežského kláštera, 

který má být určen pro účely středověkých sbírek Národní galerie a v. němž se j i ž dokon-

čují rekonstrukční práce. Dále věnoval Klub mnohp pozornosti úpravám svatojirského koste-

la á kláštera na pražském Hradě, oblasti Anenského kláš.tera, usiloval o důstojnou úpravu 

i Malostranského hřbitova zatím bez kladhých výsledků a 7novu še několikrát zabýval neutě-

šeným stavem zahradních architektur někdejších staropražských usedlostí. Klub přispěl k 

vyřešení některých otázek, vzniklých při opravě Klementina, vyvolal účelnou i úspěšnou i 

akci k ochraně šárecké oblast i , devastované motocyklovými závody. Mnohokráte se Klub 

zabýval dosud nevyřešenou otázkou dostavby emauzské, dominanty, zabránil svojí iniciativou 

ohrožení a poškození Seminářské zahrady zřízením sánkařské dráhy a vybudováním/-pavilonů 

namístě, kde by došlo k poškození pohledu na Hradčany. Několikrát se zabýval novým využi-

tím prostoru Hergetovy cihelny na malostranském břehu a varoval před úpravami, které by 

vedly k porušení dosud zachovaného přirozeného pobřeží. Klub vyvolal akci k nápravě někte-

rých nedostatků veřejného osvětlení, nejen ve staré, ale také v nové části Prahy, dále se 

iabýval opravami některých významných památkových objektů, zejména opravami maleb malostran-

ského kostela sv. Mikuláše, opravou mozaiky Zlaté brány svatovítské katedrály, nesprávnou 

výměnou oken Valdštejnského paláce, opravou soch pa Karlově mostě a jejich výměnou za ko-

}>ie. Projednal osazení staroměstské mostecké věže novými nevhodnými okny, přispěl' k roz-

hodnutí o opravě střech věže Šřtkovských mlýnů, která se konečně j i ž uskutečňuje a zabý-

yal se také řešením oprav Prašné brány. Zákroku Klubu si vyžádaly některé havarijní objek-

ty, zejména dům s renesančními št í ty čp. 156 a 229 v Karlově u l i c i , spi lka u Sladkých v 

lil ské, domy v Letenské, Mostecké u l i c i o na Janském vršku. 

Klub 

musil protestovat proti nezákonnému zboření barokní kaple usedlosti Zlatnice v 

(ejvicích, částečné demolici cenného statku v Bohnicích a proti devastování starého Ž H 

bvského hřbitova na Žižkově. 



Klub věnoval mnoho péče správnému využívání kulturních parriáték. Tak na př. vyslovil 

námitky proti zřízení prádelny v malostranském domě U Steinlců v Mostecké u l i c i , které 

jak se ukázalo byly oprávněné, nebot v provoiovhě vznikl dokonce požár a došlo k poško-

zení cenných sklepu. Klub upozornil na hevhodnost veřejných parkovišt na významných 

prostorách pražské" památkbvé rezervace, zejména na Malostranském a Hradčanském náměstí. 

V poslední době vzrůstá v Praze turist ický ruch. S tím se zvyšují I nároky na ve-

řejné pohostinství v historickém jádru Prahy, které se stalo předmětem jednání Klubu v 

několika směrech. Především jde o zachování a vhodné vybavení některých typických hostin-

ců, jako součásti charakteristického prostředí staropražských čtvrt í , nebot mnohdy'jsou 

spjaty s významnými kapitolami naší kulturní h is tor ie. Dále pak jde o to, aby se zasta-

vil proces umrtvování historického jádra Prahy, které nesmí být zbavováno podnitá, slou-

žících obyvatelstvu, a současně je třeba zachováním, případně znovuzřízením takových 

vhodných podniku, podpořit vzrůst turistického ruchu. Protože v této věci jde o splet 

navzájem se pronikajících problému, svolal Klub v minulém roce veřejnou anketu, které 

se zúčastnil i zástupci úřadu, institucí a vedení veřejného pohostinství. 

Klub-se zabýval i některými otázkami, které se pojí s ochranou i mimopražských pamá-

tek. Tak zasahoval v Karlových Varech na ochranu Ondřejského hřbitova, zabýval se někte-

rými památkami v Kutné Hoře a řadou dalších. 

Z organisačních záležitostí je třeba se zmínit o předání sbírek smíchovské odbočky 

Muzeu hlav. města Prahy, nebot bylo třeba vyk l id i t Portheimku pro nového uživatele, je-

hož povinností bude opravit tento cenný objekt. 

X X X 

Účast Klubu na vlastivědné práci. 

V uplynulém období se náš Klub aktivně podílel i na rozvoji vlastivědné práce v 

Praze. Zájemci o vlastivědu jsou dnes sdruženi ve vlastivědných kroužcích při osvětových 

zařízeních v jednotlivých obvodech. Řada zájemců je současně členy Klubu a naopak, před-

ní pracovníci Klubu se podílejí na činnosti těchto zájmových sdružení. Dobrýrnpříkladem 

je úspěsná spolupráce K lubuš vlastivědným kroužkem v Praze 6, kde velmi obětavě pracuje 

rada našich funkcionářů. Při řešení mnohých problému bylo třeba spojit ^ í ly, především 

k vyřešení úprav šárecké ob las t i . Společnému ú s i l í Klubu a vlastivědného kroužku se poda-

ř i l o zabránit některým zásahům, které by toto území vážně porušily. Také s ostatními 

vlastivědnými kroužky v pražských obvodech je Klub v úzkém kontaktu, zejména s kroužkem 

v Praze 5. Jak Klub, tak 1 vlastivědné kroužky mají řadu společných problémů a z jejich 

spolupráce vyplývá, že by pro rozvoj vlastivědné práce v našem hlavním městě bylo užiteč-

né, kdyby i da lš í odborníci, sdruženív Klubu, se zúčastnil i činnosti kroužtó ve svých 

obvodech a svými znalostmi a zkušenostmi přispěl i ke zkvalitnění a usměrnění práce dobro-

volných zájemců. 

X X X 



Ai KubíčeK, 

Okna Valdštejnského paláce. 
* 

Při nákladných úpravách tohoto umělecky vysoce důležitého objektu došlo I k výměně 

oken. V zadních trakt;ch paláce byla nová okna správně osazena ďo špalety, tak jak tomu 

bylo v celém palácf až do poloviny minulého s to let í , ale jakmile se nyní dospělo k hlav-

nímu průčelí, byl dřívější správný záměr opuštěn. Nová, dokohce dubová okna, jakých s i 

nemohl dopřát ani vévoda Frýdlantský, dávají Se nyní opět do l íce průčelí, č i l i zavrži-

tclný zpjsob se nyhi fixuje na celá př í š t í s t a le t í . Nevzdělaný a k paláci lhostejný pan-

ský stavitel nejenie pochybenými okny'nechal zmrzačit starý stav, nýbrž i architekturu 

paláce tím, že nechal odsekat architektonické články kamenných okenních .osten f, které 

bylo nyní možno ope[ doplnit. Každý la ik sc snadno přesvědčí,jaký byl původní krásný 

vzhled celého hlavního pn-čel í, na několika zachovalých původních oknech jižního a se-

verního průčelí hlavního traktu a sezná jak projektant paláce důrazně sledoval p l a s t i c - ' 

ký výraž pr°ičel í, který mohl dnešní investor obnovit - kdyby měl dobrou' vi/l i . 

Byla prý námitka, že při posunutí oken z l íce, byj by se musel částečně odsekat 

Umělý mramor na vnitřních špale'tách oken hlavního sálu. AtAmbroS, vzdělaný pamětník 

původní podoby sálu, l itoval /v článku v Oesterreichische Revue z r . 1863/, že byly v 

letech čtyřicátých osazením mramoru zničeny původní malby stěn sály, které také obšírně 

popisuje. Klub Za starou Prahu podnikl všemožné, aby zabránil osudovému rozhodnutí, .kte-

ré je charakteristické pro různící se památkové názory dnešní doby - bohužel právě na 

Valdštejnském paláci. Názor, který zvítězil nikdo však neobhájí. 

X X X 

Ivan Honí - Jaroslav Pudr. 

Pražské ostrovy z hlediska technického a parnátkářskího. 

Těžko bychom si mohl i představit, oč by pohled na Vltavu v obvodu Prahy byl chudší, 

jednotvárnější a kolik by ztrati l na své kráse, kdyby hladina řeky nebyla přerušována 

zelení ostrovů, střídavě položených někdy bl íže k pravému, j/ndy blíže k levému břehu a 

opět jinde takřka uprostřed toku. Ostrovy ty náležejí k Vltavě tak jako W i v a ku Praze 

a Prahrt k Vltavě. 

Počet pražských ostrovů je dnes menší než býval dříve. Tak na př. zmizely ostrůvky 

pod Karlovým mostem, dále ostrov pod Hradčany přr nynějším Strakové? nábřeží a mnohé 

ostrovy mezi nynějším.Karl ínem a Trojou, kde j ich ještě koncem 18. sto let í bývalo 

skoro 40. 

0 jejich hlavní skupině, počínající ostrovem Petržilkovským a končící Kampou, se 

dříve soudilo, že je starší než Praha a poněvadž umožňovala snadný přechod přes řeku v 

obou směrech podstatně přispěla ke vzniku města. Na základě morfologického bádání poměr-

ně nedávného data byl však vysloven názor právě opačný, t . j . že ostrovy ty vznikly teprve 

po osídlení okolního prostoru v přímém důsledku jezů, jimiž řeka byla pro potřeby vedercí 



vody ha mlýnská zařízeni přehražena. Přepadem vody vzniká totiž pod jezem víř ivý pohyb 
/ v 

Si jím výmoly ale pod tímto výmolem v místech, kde se voda j iž uklidňuje, nastává pak 

ukládání pevného mateMálu řekou heseného /štěrků, písku a bahna/ a ten tvoří rrfělčiny. 

Na ty se pak zachycují nove a nove náplavy, jlmí se postupně zvětšují a zvyšují až 

vystoupí nad hladinu. Takovým postupem tvořivých s i l řéky byla I vykládána nápadná 

skutečnost, že většina pražských ostrovů leží pod jozem šítkovskym a staroWfstským.-^ 

0 ostrově Kampě není dosud jednoty v názorech, vzn ík l - l i způsobem pr^vě Aazhače^ 

ným pod někdejším jezem přerušujícím Vltavu mezi Střeleckým ostrovem a levým břehem, 

nebo byl—1 í původně částí břehu a od něj teprve později oddělen Čertovkou. Stejně tak 

zůstává dosud sporným, je - l i Čertovka přirozeným ramenem rely nebébývalým mlýnským 

náhonem. 

Jiného původu jsou ostrovy ve-velkém zákrutu /meandru/, kterým řeka u Holešovic 

ze svého severního směru vybočuje daleké k východu a teprve u Troje se- zase obrací 

jakoby se chtěla ještě jednou ohlednout na Prahu než j i opustí .J/ tomto usekli řeky 

vznikaly měl činy a ostrovy jednak zmenšením rychlosti proudu, který v tomto poměrném 

zát iš í hojně ukládal své náplavy, jednak rozerváním a posuny těchto náplavů při povod-

ních nebo odchodu ledu, takže se zde vedle tvořivé, činnosti Vltavy projevovala i jej í 

činnost rušivá a změny v pojoze a rozsahu ostrovů byly větší a častější než výše po 

proudu• 

Je zajímavé, že jeden z tamních ostrovů, Rohanský, byl způsobťn. umělým zásahem. # 

Ještě na počátku 16. století býval plochou mělčinou, která jen při nízkých stavech 

vody vystupovala nad hladinu, ale kolem r* 1550 dal mlynář Martin Šašek, jemuž patř i -

ly sousední mlýny zvané Na kameni, na jejím dolním konci " b i t i kol í beranem, zaplanko-

vat prkny mezi to, topoly sadit i , na mnohých místech ploty plést! , země a hnoje mnoho 

uvésti a tak, když /velké/ vody přiš ly, mezi těmi ploty se zaneslo, že jest j i ž vysoký 

ostrov se udělal, jako který jiný z ostroviív." 

Pražské ostrovy ovšem podléhaly rozličným změnám, zejmépa v době před úpravou a 

zpevněním břehů Vltavy uvnitř Prahy. Někdy š lb o úmyslné zásahy umělé, jako na př. 

r.'1449, kdy bylo držitelům mlýnů na Kameni a Helmovým dáno na vů l i , aby trháním, roz-

kopáváním nebo jinými způsoby kazi l i ostrůvky mezi těmi mlýny r. 1432 povodní naneseno. 

Jindy ve stejném smyslu působily s í l y přírodní: povodně a ledové kry roznesly ostrov 
rJOd Hradčany I s dřevěnou kaplí a několika domky na něm postavenými, r . 1743 urvala 

v 

povodeň velkou část okraje ostrova Střeleckého, ale ještě v sedmdesátých letech minu-

lého sto let í de tento ostrov zvětšoval pidou, kterou voda strhávala s břehů ostrova v / 

Židovského a k němu donášela. Podobných příkladů by se dala uvést ještě colá řada-

Je přirozené, že k největším změnám došlo v souvis lost i s novodobými asanacemi* a 

úpravami Prahy. Při nich mnohé ostrovy byly cele odstraněny, jiné však trvale zabezpe-

čeny a zachovány jako nerozlučné části pražského území a zároveň jako jedny z jeho nej-

půvabnějších ozdob. 

Vltavské ostrovy jsou tedy dědictvím z minulosti a jako takové předmětem památkář-

sk/ho zájmu a technických problémů s ním spojených. . 



V tom oboru šel vývoj dvojím směrem. Ostrovy lež íc í výše po proudu, jmenovitě 

Slovanský, Střelecký a Štvanice, vzaly pa sebe j í ž trvalý ráz parkových ploch vyba-

vených objekty pro kulturní, sportovní a restaurační účely. Kampa jako dalš í ostrov 

teto skupiny vykazuje sice dóst! rožsáhlé Stfstavěhí dbytnýfíl domyj ale přesto zaují-

maly značnou část její plochy zahrady, rozděleni' na někol ik,vzhledem se od sebe l í -

bících celkP. Pohříchu nebylo možno zabránit, aby v době okupace nebyl do tohoto sy-

stému přes odpor památkářských kruhů proveden násilný zásah, jímž všechny zahrady 

byly spojeny v joc-en celek. Tím tam byl zničen ráz staropražskř intimity-, n?. jej íž 

zachování je v lidově demokratickém státě dnes vynakládáno to l ik ú s i l í a j íž se na 

mnoha jiných místech - vzpomeňme jen na partie na j ižní straně hradu a Opyše - se 

zdarem podařilo zachovat. 

Druhý směr záleží v tom, že ostrovy byly řešeny v rámci úprav sledujících už i t -

kové i estetické c í le . To se týká hlavně ostrovů ve velkém hol ešov i\s;ém oblouku, z 

nichž ostrov Rohanský poskytl vhodný manipulační prostor pro nynější nádraží Praha -

Těšnov, a ostrovy níže v oblasti Manin ustoupily velkorysému řešení, jež dalo celému 

tamnímu tavskc'ho pobřeží zcela jiný ráz. Vznikly tam velké plochy provizorně 

využité pra skladiště a při libeňské straně, průmyslové objekty veřejnosti známé 

zejména loděnicemi, v nichž se budují sací bagry pro SSSR. Do blízké budoucnosti je 

tam plánováno vytvoření sportovního území s l ibuj íc ího široké možnosti pro různá spor-

tovní odvětví. 

Konečně pak nejnižší z velkých pražských ostrovů, Trojský je ve své dolní části 

vyhražen stavbě nejmodernější č i s t í c í stanice a v části horní slouží účelům sportov-

ním. 

x/ 
Názor, že význačná města vznikala tam, kde^přechod přes řeku byl usnadněn ostrovy, 

zastávali především geografové Frífedr. FÍatzel a Albr. Penck v apriorním předpokladu, 

že ostrovy jsou starš í než města. Proti tomu vystoupil u nás morfologickým výkladem 

výše podaným J i ř í Čermák v přednášce konané na 5. sjezdu češi přírodozpytců a lékařů 

r . 1914 a otištěné pak v ÍČM, roč. 88, s t r . 435 - 439l 
X X X 

A. Kubíček. 

Ztráta a záchrana krásné pražské veduty. 

Málokterá skupina staropražského zastavění ztrat i la v 19.-stol. t o l t kna své 

ušlechtilé malebnosti jako pobřežní část Stan ho Města mezi Křížovnickým náměstím a 

Novotného lávkou. Prvým zásahem bylo překlenutí mlýnského ramena, aby bylo získáno 

místo na pomník Karla IV. Tím zmizel i pohled na oblouk Juditina mostu. Druhou byla 

surová přestavba domu úřadu viničních hor na Křížovnickém náměstí* Byl to mohutný 

representační důrti se štítovým atakovým patrem vyvinutým nejen na straně náměstí, 

nýbrž na všech třech průčelích - zřejmě proto, aby se architektonicky uplatňoval nad 



shlukem střech poměrně rWzkých Staroměstských rrtlýnů a současně tvóřil stěnu monumentálně 

zdůrazněného předmostí.* Př í přestavbě domu fcodle plánů stavitele J.M. Hegera z r . 1840 

nebyl j i ž bráh zřetel k bývalé ^ého funkcí jako objektu architektonicky vyřešeného pro 

pohledy z nábřežu ČástéfcnŠ j iž tento poh.led kryly domy v u l i c i Karoliny Světlé, rovněž 

z čtyřicátých let i 

Nejvícé se však celého pohledu dotkl požár Staroměstských mlýnů a vodárenské věže, 

zpusobfehý r* 1848 při Windischgratzově bombardování Prahy, Od té doby nestavěly se j i ž 

mlýny do hloubky s oboustrannými š t í ty, nýbrž souvisle v l í c i vodárenské věže a zadním 

průčelím rovnoběžným s, Novotného lávkou proti Karlovu mostu• >Poslední ranou, která uzav-

řela pohled z nábřeží na mohutnou Mosteckou věž byla stavba Trnkova mlýna čp. 200 a 976 

po požáru v. r. 1878, Pohled z Malé Strany na holý š t í t mlýna zachránil arch, A. Wtehl stav-

bou objektu vodárny čp. 201 tím, že šetřil charakter původního zastavění se š t í ty* Trntáv 

mlýn vyplňující celou mezeru mezi věží /dříve izolovanou/ a Wfehlovou vodárnou se tak vž i l , 

že bylo uvažováno o tom, zda by neměl být chráněn * Zapomnělo se však, že právě tato stav-

ba zniči la pohled, který dříve byl jedinečný a který také možno dokonale obnovit* Trnkův 

bývalý mlýn se stal během let objektem spekulace. V r. 1927 měl být adaptován na byty a 

když se tato spekulace nezdála být dosti výnosnou, př i š lo se r . 1933 s adaptací na kavárnu 

S6 sálem. Ba ještě později byly prováděny studie pro jeho využit í . Povolit něco podobného 

bylo by vzdát se pohledu, který po sta let í poutal návštěvníky Prahy i řadu malířů, kteří 

zvěčnili tuto part i i z nejdůležitějších pražských pohledů. V pravý čas zavděčilo se vloni 

museum h l . m. Prahy svým příznivcům, když pro novoročenku zvol i lo zapomenutý pohled s 

partií vjdárenské věže a průhledu m Mosteckou věž, dokonale zachycený na Langweilově 

modelu. Tato připomínka, doufám vykoná svoje poslání k záchraně a obnově teto významné 

pražské veduty* 

Y x x 

Soutěž o dořešení Staroměstského náměstí. 

v 

Všecky dosavadní soutěže na Staroměstskou radnici byly j i ž v základě pochybené. Bud 

nebyl požadován výslovný zřetel k ochraně napřed určených stavebních památek jak na Staro-

městském náměstí tak i v přilehlém okolí, nebo se lpělo na zachování Nobilovy radniční 

přístavby, t . j . křídla do náměstí* Přitom byl určen stavební program, který si vynucoval 

řešení, jímž by nově projektovaná radniční část do náměstí přebíjela j ižní historickou 

část s důležitým hlavním vstupem. K 20. výročí osvobození ČSSR byla vypsána nová soutěž, 

která nepředpisuje přesný stavební program, avšak podmínky určují také jasné památkové v 

směrnice, Doplňující část Staroměstské radnice je určena pouze pro vlastní ústředí Národ-

ního výboru, s;e sálem pro cca 200 osob a požaduje se na př. projektování balkonu jako t r i -

buny pro veřejné manifestace. Vlastní náměstí má být zbaveno průběžných komunikací, pohled 

známostí na Mikulášský kostel má být zakryt a rovněž i průhled způsobený otvorem Pařížské 

třídy. Výška nových front náměstí nemá překročit výšku býv. kláštera pavlánů. Soutěžící 

jsou povinní vyřešit i detail průčelí charakteristicky pro přístavbu radnice. Projektantům 



se dává na vul i zachování či přemístění Husova pomníku. Klub za Starou Prahu vyslovil 

svč stanovisko k pomníku j iž před jeho postr.vením v r . 1907 a 1911 / I •Vestniku 

klubu z r . 1911/ a navrhoval pro umístění pomníku historicky odůvodněné místo Karlo-

va náměstí v prodloužení Ječné ul ice. 

- ek 

X X X 

Ing. arch. A. Kubíček. 

Pražské veřejné osvětlení. 

0 tomto tématu bylo j iž často psáno, zvláště od nedávné doby požadující inten-

zivnější osvětlení než bylo dosud. Při této př í lež i tost í se zkouší i nové tvary 

osvětlovacích těles, aniž by bylo uvažováno o potřebě rozlišování řešení v nových a 

starých částech města. V nových čtvrtích na př. v Praze 6. v Cukrovarnické u l . je 

řešení kandelábrů uspokojující, protože navazuje na vzo/y v cizině j iž vyzkoušené, 

kdežto na př. na Petřinách tohoto způsobů osvětlování už použito nebylo. Pro staré 

části města nepovažuji však toto řešení za vhodné. Příkladem toho je Betlómskéfa-

rností, kde *.Qdle starých nástěnných osvětlovacích ramen byly umístěny také kande-

lábry, které porušily intimitu historického náměstí. 

Bez k?ndelábrů se ovšem neobejdeme na velkých prostranstvích, jako je na př% 

Staroměstské náměstí. Je to úloha nesnadná, třebaže nedávno se zdarem řešená*na pr. 

v Perl íně nebo Varšavě. Staroměstské náměstí je však dosud pravým příkladem zcela 

nevhodného řešení způsobu jeho osvět lenu 

Naši osvětlovací technikové se mohou pochlubit na př. slavnostním osvětlením 

důležitých pražských památek, ale nezabývali se řešením každodenního osvětlení na 

př. našeho nejzachovalejšího prostoru: Malostranského náměstí. Nejvhodnější by bylo 

nepřímé osvětlení, s částečným použitím intensivního osvětlení 1 ouf>í, které jsou-

dnes takřka beze světla. 
v 

Malá Strana a Staré Město nejsou vhodnou př í lež i to s t í , aby zde byly odstraňovány 

staré sv í t i lny Staleté tradice a zkoušeny nové problematického tvaru. Arch. J.Frágner 

přímo trval na starých svít i lnách na Betlémské kapli a na Karolinu proto, že jsou 

dobře tvarem řešena. Ze stejného důvodu nedovedeme st představit, že by někdo vhod-

něji vyřešil osvětlení na př. Karlova mostu. 

Národní výbor hl.m. Prahy svolal před několika lety komisi, k níž byl i náš 

Klub přizván. Bylo by zajisté užitečné svolati 'komisi novou, která by posoudila 

dosavrdnf výsledky snah o zlepšení veřejného osvět lenu 

X X X 



Zastavení proluky v Mostecké u l i c i . 

Podrobněji zabývali jsme se touto prolukou j iž v našem sborníku Ochrana památek 

/ r . 1958/. Je škoda, že nelze zde uveřejnit snímky stavu fronty domu dříve než proluka 

vznikla a dnešního stavu po zastavění t i to proluky a konečně důležitý pohled z Maltéz-

ského náměstí na bývalé celkové, nepříznivá výškové zastavění, které ještě máme v pa-

měti . Možno prohlásit, že provedenou korekturou Malá Strana získala a že spolupráce 

našeho Klubu s Pražským památkovým střediskem, s projektantem a investorem měla kladný-

výsl edak. 

Kritika /dosud nepsaná/ přirozeně má svoje připomínky na př. proč projektant 

vol il pro část průčel í šedý nátěr a ni kol iv okr jako dnes jedinou trvaní ivou fasádní 

barvu. Konečně byla i námitka, že. projektant měl právo tvořit mluvou dnešní architek-

tury, kterého však.plně nepoužil. To jsou na př. rovné střechy, mnoho skla, umělá 

omítky, nebo obklady a že připustil štítové motivy, nebo staromilské zalomení staveb-

ní čáry. Projektant však správně podřídil nový dům charakteru ul icě a tím.jej dokonale 

včlenil do danného prostředí• Rovrjé 'střechy na Malou Stranu nikdy nemohou patř i t . 

Příkladem takového omylu je rovná střecha dvorního traktu býv. sněmovny, kde v pohledu 

z Hradu vznikla lysina, volaj íc í po odstranění i Projektant zastavění proluky v Mostec-

ko u l i c i postupoval správně s rozmyslem a zeto jsme mu vděčni. 

K. 

X X X 

s 

Nezapomínejme na Viléma Mrštíka! 

Tak nadepsaly Literární noviny vzpomínku na letošní 100. výročí jeho narozenin 

dne 14. května 1863.- Také týdeník Kulturní tvorba ocenila nejen Mrštíkuv Titerární 

prof i l , nýbrž jeho zásluhy o zachování stará Prahy. Mrštíkuv mohutný výkřik z r . 

1897 v brožuře "Bestia triumphans" na obranu starého.historického rázu Prahy nfebude 

nikdy zapomenut. Vedl také k zafložení našeho Klubu a posiluje nás, abychom trvale 

p ln i l i jeho odkaz, který sé nevztahuje pouze na Prahu, nýbrž-na celou naší vlast.. Tak 

činil i Mrští k. Psal na př. svým přátelům v Praze r• 1899 o kráse Havlíčkova Brodu: 

"Já se toho města zrovna lekl, jak je krásné. Na něco podobného nebyl jsem,při-

praven. Znechucen jinými mosty, ani jsem ničeho nečekal po stránce umělecké a vzácné. 

Zdálo se mi, že něco takového je riemožným pod naším uztfučRým českým nebem. A tu znaven, 

utřískán, stojím uprostřed náměstí - a žasnu, jiného slova pro to ani užít nechci. 

Trnu, jak jsem se mohl nazývat Čechem a města toho jsem nemohl neznát a s odporem 

vzpomínám na to, jak jsem jet dovedl bůhví tem za hranice a doma dovedl jsem vynechat 

Německý Brod. Hanbím se za to, jak jsem se už léta tak nestyděl. 

A n.a k o l e n o u b y c h p r o s i l v N cm . B r o d ě k a ž d é . -

h o j e d n o t l i v c e , o d j e d n o h o k d r u h m u , a b y n a 

t o m e s t ó n e s a h a l , , 



Byl jsem ve světě, vím a mohu psát, žc Něr^cký 3rod patří k nejkrásnějším městům, 

co jsem ji.ch už viděl. I Krumlov jo:st krásríým, ale jon zámkem, přibraným do počtu -

město samo ani srovnání, nemluvím o tom, jakou krásnou a výbornou má polohu. Prachatice 

jsou krásná, ale jen jednotlivými budovami, 'ale v Německém Brodě jakoby jedna ruka te -

sala dům za domem a každý jako báseň. 

Sem poputuji, kdykoliv se jen budu moci odtrhnout* Praha má sví krásy,vMké rozměry, 

kontury si láka, ale takových part i í , jako má německobrodské náměstí od Orla /někdejší 

hotel Z ita/ diagonálním směrem k Havlíčkovu domu r̂ ííi ani Praha, nerc ani Norimberk. 

Jací to 1 idé musel ř zde obývat? Ten obraz, jaký mne omámil dnes k večeru, kdy černé 

siluety překrásných Jako pohádkových výtvorů n^ sebe se kupicích. n~ dvě hradby roz-

vlněných št í tů připomíná mi dobu Milána, kde lidé šk r t i l i celý svůj život, dřel i se a 

pracovali jako blázní, aby na konec svého života podle dnešního kramářského názoru 

provedli nt)jvětší bláznovství světa, na který občtoval i t i s íce a t i s íce a přeci kterým 

stojíme ted hodiny a hodiny.... Ti staří německobrodští sousedí také dřc*"T a ša l ř i l 7 a 

my ani nechápeme, jaký poklad nám, našemu národu a naší kultuře zůstavi l i v pohádce 

svých krásných domů, svým náměstím, ulicemi a -překrásnými svéráznými š t í t y , . . . . 

Pokloňme se jejich památce a tc kráse, co nám t?dy nechali, jako nedotknutelný ob^az"... 

Bohužel od let devadesátých byla kr^sa nojen náměstí Havlíčkova 3rodu, cle i Prahy 

nesvědomitě poruSena. Teprve naše éra má zákon zaručující ochranu proiátck v krásných 

intencích nadšeného*Viléma Mrštíka. 

X X X 

Alois Kubíček: 

Zapomgnuté sté výročí úmrtí Se rdi nanda Břetjjl a va ^ co^ 

ktero připadlo na 22. září 1962. Jeho krátké životni dráhy - zemřel s tá r necelých ?G le t -

bylo často vzpomínáno v souvislosti s jeho prací dramatického spisovatele a kr i t 'ka, ale 

již méně jako nezapomenutelného.šiřitele vědomostí o našich památkách, za něž také, by~ 

l o - l i potřeba, obětavě a neohroženě bojoval. Již jako 18tiletý přispíval do " (b t und 

'Vest11 a do Bohemie a r . 1842 poprvé přispěl do Květů. Záhy překvapoval vědomosti o h i -

stori i našich památek, ale nespokojoval se s pouhým úsi l ím lokálkáře. táikovec, odchova-

nec uvědomělého vlastence prof. Václava Krolmuse na gymnasiu v Česko Lípě, zúčastnil se, 

jako jeden z hlavních, -svatodušního týdne r. 1848 a vrací 'se do 'Čech rok po vydání 

armestie j iž se smělým? plány. V r . 1851 zakládá časopis Lumír, jehož je redaktorem až 

do své smrti* Toto fórum dalo mu lepší možnost, aby sváděl- í boje bez nichž by byla mno-

há památka zničena. Příkladem za mnohé je kaple- sv.. Kříže v Praze, kterou s úč7nnou po-

mocí Františka Palackého zachránil. Ale byl jím zklamán v boji za záchranu Krocínovy 

kašny, když Palacký ve Sboru obecních starších prohlási l, že se nertíže přimlouvat za tuto 

památku prostřední- cony* MIkovcc na to Lumíru 26. června 1662 přímo žádal, r,by se do-

slovně sděl il Palackého výrok "který se nám, alespoň v svrchu uvedené formr-, nezdá byt I 

docela věrný!" Městská racla se však trvale na Palackého výrok odvolávala, když za svůj 



čin byla úřady 1 veřejností činěna zodpovědnou* 

Míkovcem uskutečněná, redigovaná i psaná umel eckohistorická d í la za j i s t i l a mu 

pomník trvalé ceny a tím větší, uváží—1T se tehdejší obtíže vydavatelské, spojené s 

nákladným opatřováním obrazové částí* Začal ju jako sešitová vydání o předem netuše-

ném rozsahu a z lásky "ony stavby a umělecké poklady u veřejr/ou známost -uvésti". Ttk 

vznikly "Starožitností a Památky zem? České". První díl byl dokončen r . 1860, l l .d í l 
,Jz uctivosti k památce zemřelého přítele" dokončil K.V1. Zap v r. 1865. 

u. ikovec přičini l se r . 1360 o založení spolku Arkád i e, jehož byl i předsedou. 

Spolek v září r. 1661 uspořrd^l prvou naší umělí.ckóhistorickou výstavu mající na 

333 exponátů, pečlivě tóikovcem a A. Ambrosem popsaných v současně vydaném seznamu. 

Čtyřicet vybraných exponátů v dokonalých fotografi í ch" J. Brandeise vydcl A. Kuranda 

r . 1862 ve ,Fotograf i sches Album Bohmischer AI terthumer, které je pro nás dosud cenné 

tím, že obsahuje i důležité památky dnes nezvěstné /na př. rel ikviář z 12. s to let í , 

nalezený při kopání na Betlémském náměstí, který jjřpšel r . 1885 do sbírek Lannových a 

r . 1909 de Ameriky/. Druhá připravovaná výstava Arkádie.pro Mikovcovo úmrtí j i ž usku-

tečněna nebyla. Posmrtným vydáním Mi kov co vým jsou i Malerisch-historischen Skizzen 

aus tíohmen, vydané E. Hol želem r. 1864. 

Vzpomenuté album bylo zamyšleným soupisem našich památék, mojící pokračování až 

po 50 letech v dokonalejším zpracování v Uměleckých pokladech Cech, vycházejících od 

r . 1912 za redakce Zd. Wirtha. První světová válka pokračování však zmařila, tak jako 

táikc/cova předčasná smrt zmařila jeho mnohoslibné záměry Mikovcovo d í lo zůstává dosud 

nozhodnocené i přes v nejlepší snaze vydaný mohografický článek, uveřejněný F. Zumanem 

v r. 1936 v časopisu Bezděz. 

X X X 

Rozmarýnta na prařském mostě. 

V jeu-nom z nejpopulárnějších staropražských popěvku se zpívá o tom, jak "na torr 

pražským moste rozmarýnka roste, nikdo jí tom nezalejvá, ona přece roste"; dále si 

pak prozpěvující Pražan uminuje, že "až tamtady pude, zalejvat j i bude, ona se m za-

zelená, on j i trhat bude". Tento zdánlivě nelogický text nejen že skrývá, jako všech-

ny poklady lidové tvořivost i , zrnko hluboko moudrosti, ale zachycuje i kus typické, 

stále živé, ale plně nevyužité pražské tradice. Jde tu totiž o specifický rys pražské 

městské dlažby, nápadný zvláště cizincům, zároveň s praktickým návodem na jeho rac io -

nální využit í . Jdete-1i totiž nejen po pražském mostě, ale po kterékoli pražské ul ict, 

co chví l i narazíte v dlažbě na enklávy neobdolané panenské pudy, nejrůznějších tvarů a 

rozměrů. Tyto ostrůvky volné přírody, nespoutané civi l izací, najdete všude: ve středu 

města i na obvodech, v odlehlých zákoutích i na nejživějších pasážích.; přetrvávají 

tam týdny, měsíce i léta, jest l iže některý zmi^í^ vzápětí se o pár kroků dále objeví 

j iný. Pražan chodí okolo nich celkem nevšímavě, ledaže občas některý noční chodec v 
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deštivém počasí zakleje, když uprostřed chodníku se zaboří do bláta a voda z louže 

mu stříkne pa večerní úbor. Kdyby sí však takový kverulant,místo obligátního nadávání 

na magistrát, vybral některý z těchto záhonků, nasázel tam rozmarýnku a chodil s i j i 

zaVvnt, jak by se nám naše zlatá Matička zazelenala a jak by vzkvétala! Je opravdu 

škod?., že tato tichá, ale- výmluvná iniciativa městsko správy zůstává tak dlouho ne-

povšimnuta a nevyužita. 

Pražský chodec. 

x ' x x 

Dr Emanuel Svoboda osmdešatníkem. 

Když na letošním valném shromáždění Klubu hovořil* ing. arch. A lo i s Kubiček o tom, 

že klubovní pracovníci neodcházejí nikdy ('o pense, ale neustále se podílfejí na1 práci 

pro ochranu pražských i venkovských památek, vztahovala se tato slova v první rodě na 

našeho jubilanta. 

Dr Ém. Svoboda se 2. března 7963 dožil v plné svěžesti a s í le osmdesáti let /nar# 

1383 v Nové Dědině na Morově/. Vzděláním právník stal se vynikajícím znalcem a vyklada-

čem života a dí la svého tchána - Mikoláše Alše. Věnoval mu celou řadu článků, obsáhlých 

studií i knih a neustává ve své publikační činností nnf v poslední době. Psal o Alšově 

mládí, o jeho životě a tvorbě, o AIšovu; vztahu k Praze, Příbrami, Kolínu, o jeho přá-

telstv í se Sv. Čechem a A I . Jiráskem i o jeho zájmu o památky naší národní minulosti* 

Všímal si Alšova d í la z nejrůznějších stránek právě př í š t í rok má vyj í t dalš í jeho 

publikace o Alšově knižní graf ice. Dr Svoboda se rovněž zacloužil o organlsacf Alšových 

výstav i o ochranu AI šovy freskové výzdoby v Praže I ve venkovských městech* Kromě této 

záslužné práce věnoval se jubilant trž praktické ochraně památek v našem hJavním městě, 

zvi. na Smíchově a to i publicisticky, jak o tom svědčí řada jeho článků v klubovním 

Věstníku. 

Jubilantovo neutuchající nadšení a pracovní elán nás přesvědčují o tom, že se ještě 

dlouho budeme seznamovat s novými výsledky jeho práce. K*tomu přejeme Dr Em. Svobodovi 

pevné zdraví a duševní pohodu. 

M. F1. 
X X X 

L r JLÍ? 1 9 6 3- » 



Sté výročí narození Luboše Jeřábka 

21. um>r letošního roku je příležitostí k tomu, abychom zopakovali 

a také již nepsané řadou pamětníků, mnohé o jeho životním cíli a 

boji chránit stavební a přírodní památky naší vlasti. Nedočkal se 

jejich zákonité ochrany, kterou sledoval již od r . 1893. Od tohoto 

roku lpěl nejen na požadavku zachovat památky, nýbrž současně jak 

praví "zachovat ono milieu v němž architektonicky účinně působí.11 • 

Tato pravda zůstává směrodatnou i dnes po vydání dříve nedosaži-

telné zá?conité ochrany památek. 

Jeřábek byl v teoh zlých dobách více obáván než vážen a do-

konce podezírán, že sleduje zájem jiný než veřejný. Detail: šlo o 

Židovský hřbitov. I historik V.V. Tomek byl toho názoru, že není 

třeba, zachovat celý objekt, ale Jeřábek bojující o jeho intakt-

nost pohotově podepřel jeho důležitost celou knihou vydanou v r . 

1906 dosud nepřekonaném rozsahu a výpravě. A jiný příklad: byl 

proti zastavení vltavského nábřeží v jednom sledu od Vyšehradu po 

Národní divadlo, neboí by tím zmizelo celé emauzské návrší. Přiro-

zeně byl napadán, že slečuje zá^esn německého opata, když se domá-

hal průhledu - jehož správné vyřešení je dosud, od nabytí naší sa-

mostatnosti, jedinou pražskou velkorysou stavební chloubou. 

Luboši Jeřábkovi bez nadsázky vděčíme za zachování Malé Stra-

ny s panoramatem ve světě proslulým. To již nebojoval pouze sám, 

nýbrž byl vášnivým, nekompromisním tlumočníkem spolupracovníků 

Klubu Za starou Prahu. Na Malé Straně podařilo se zmařit všechny 

spekulativní a t .zv. zušlechťovací akce, jimž Malá Strana, se svým 

prostým odvěkým pobřežím, měli* propadnout. 
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Bylo by velmi obšírné vyjmenovat všecky akce, v nichž Luboš 

Jeřábek zasáhl, neboí víme, že není jediné pražské památky, která 

by nebyla bývalo ohroženo. Jeřábek dokázal zachránit starou Prehu, 

Prahu, která se vždy ozve v pojmu krásné Prahy. Péčí o ni se Luboš 

Jeřábek zasloužil také o činnost a úspěchy dalších pokolení, pra-

cujících již za podmínek, o nichž se předchozí generaci jen snilo. 

Ing# arch. Alois Kubíček* 

X X X 

Z činnosti Klubu Za starou Prahu 

Volba nové domácí rady /výboru/ Klubu Za starou Prahu no 

valné hromadě v květnu 1963 byla jen prvým krokem k opětnému roz.-

machu činnosti spolku, který již po více než šest desítiletí zve-

dá nabádavý, burcující i varovný hlas všude tam, kde je třeba říci 

otevřené a nesmlouvavé slovo v boji za zachování pražských památek 

i v péči o ně. Do čela spolku čítajícího přes 1200 členů dostali 

se nejen lidé zkušení a věci znalí, ale především zapálení, lidé, 

pro něž boj za "starou Prahu" není staromilským oslavováním nebo 

oplakáváním minulosti, nýbrž'cílevědomou snahou domoci se toho, 

aby pražské památky se staly nedílnou, organickou a živou součástí 

dnešního velkoměsta, a aby toto velkoměsto pociťovalo vždy těsné 

sepjetí s Mstorickými tradicemi staré Prahy• 

A je jistě potěšitelné, že jak v domácí radě, tak v členstvu 

přibylo mladých nadšených lidí, kteří v Klubu mohou uplatnit své 

znalosti odborné i organisátorské. Při uplatňování zásad zájmů 

soudobé společnosti neváhají se hlásit k proslulé pokrokové tra-

dici Klubu a tím i. k úsilí a k odkazu velkých osobností našeho 

veřejného i vědeckého žiVota jako byli Jan Emler, Luboš Jeřábek, 

Jaroslav Goll, Bohumil Hybšman, Zdeněk Wirth a jiní, jejichž jména 

jsou trvale spojena s neúnavným zápasem o zachování staré Prahy a 

jejích památek. 

Nebylo závažnějšího problému památkářského, aby k němu domácí 

rada nezaujalo ve svých pravidelných jednáních stanovisko a nehle-

dala současně cesty, jak odstranit různé potíže stavějící se do 

cesty dobré věci, jek napomáhat či jak předejít hrozícím omylům 

nebo dokonce ztrátám. Zejména Pražský hrad a připravované úpravy 
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jeho předmostí a nádvoří vzbuzovaly živou pozornost Klubu, který 

se problémem úprav na Pražském hradě mnohokrát zabýval a v obsáh-

lém memorandu snesl kritické připomínky i nové podněty k projekto-

vaným změnám dnešního stavu. Jejich cílem není jen upozorňovat na 

některé závažné otázky a problémy a snad i nebezpečí, která mohou 

hrozit památkovému objektu Pražského hradu realizací některých, 

ne vždy zcela do důsledku domr/slených návrhů úprav, jak byly vy-

staveny ve Vladislavském sále. Odborné posudky a podněty Klubu 

upozorňují především na nová a snad i lepší řešení, než jsou 

některé návrhy dosavadní. Ke společnému úsilí spojili se tu pří-

slušníci generací starších i mladších, památkáři, umělečtí histo-

rikové, architekti a technici. 

Stejně plodná spolupráce projevila se i při řešení problémů 

jiných, závažných i drobnějších. Iniciativním podnětem zasáhl 

Klub na př. do palčivého problému ochrany brány do Strahovského 

nádvoří a upozornil příslušné činitele na nebezpečí, které hrozí 

tomuto objektu. Klub vyvolal nedávno veřejnou anketu o úpravě sta-

roprsžských hostinců i nových restaurantů v historickém jádru Prahy. 

Z této podnětné ankety vzešly nové návrhy mladých architektů a 

výtvarníků, oceněné po výstavě ve Staroměstské radnici také roz-

hodnutím o jejich realizaci. Přitom byl také Klub ochotným rádcem 

mladým architektům, kteří pro podnikové ředitelství Restaurací a 

jídelen Prahy 1. připravují rekonstrukci Malostranské kavárny i. 

dalších restauračních objektů pražského centra. Dosavadní zkuše-

nosti ukázaly, jak necitlivé řešení interiéru často znehodnocovalo 

dobrou myšlénku i poctivé úsilí restaurátorů, a proto těsnou spo-

lupráci mezi Klubem a vedením Restaurací v Praze 1 . lze jen přiví-

tat jako doklad, že lze plodně a účelně vyhovovat potřebám dneška, 

aniž utrpí historický charakter objektu. Takový přístup jaký pro-

jevili k. věci pracovníci Restaurací a jídelen, neměl by být ve 

chvíli zvýšené péče o rozvoj turistického ruchu u nás ojedinělý. 

I v tomto směru učinil Klub již určitá opatření, aby se 

aktivněji podílel ns rozvoji památkové péče v souvislosti s cizi-

neckým ruchem. Chce být přitom nápomocen i konservátorům a památ-

kovým aktivům .v jednotlivých pražských obvodech. Daleko účinněji 

než v předchozích letech počala se rozvíjet spolupráce Klubu se 

Střediskem- památkové péče hlavního města Prahy. Oceňujeme jeho 

snahu vidět v Klubu činorodého spolupracovníka, který svými pod-
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něty a upozorněními pomáhá Středisku objevit objekty, jimž hrozí 

poškození nebo zkáza a napomoci tak nápravě. Proto také mezi oběma, 

institucemi rozvinuly se ěilé vzájemné vztahy, dokazující, že drob-

ná i větší upozornění Klubu byla Střediskem akceptována, a Středis-

ko, nemůže-li ihned zjednat patřičnou nápravu, vede věci v patrno-

sti. 

A právě tyto drobné, takřka každodenní strasti pražských pa-

mátek, jako je nevhodné umístění tabulky na starém portálu, poni-

čené zábradlí, výmoly v pražské dlažbě, umlčené zvony Křižovnické.-

ho kostela, zvolna mizící zeá kolem letohrádku Hvězda a jiné drob-

né případy, kdy z nepozornosti, z nezájmu, či dokonce snad ze zlé 

vůle dochází k poškozování či dokonce k ničení objektů, jež ani 

nepřekáží rozvoji moderního velkoměsta, ani nepotřebují nákladnou 

opravu, to vše tvoří podstatnou složku drobné a jen zdánlivě nevi-

ditelné, protože skromné a nehalasné práce Klubu. Upozorněním na 

všechny tyto skutečnosti na příslušných místech snaží se Klub. sou-

stavně předcházet dalšímu poškozování památek a lze již dnes říci, 

toto cílevědomé úsilí není bez výsledků. Tím více proto uvítá 

domácí rada upozornění a podněty čienů na všechny takové případy, 

kdy je třeba rychle a důrazně zasáhnout. 

Zájem o památkářské problémy neomezil se v Klubu pouze na 

hlavní město, neboí mimopražští členové Klubu upozorňují horlivě 

na některé rušivé zásahy do památkových objektů venkovských měst. 

Také v tom směru obracel Klubvsýé;, zájmy a úkoly setkávaje se s poro-

zuměním všude, kde intervenoval k zabezpečení ohrožených památek. 

Z větších akcí podniknutých Klubem je třeba - kromě jmenovaných 

- připomenout i sn^hu o opětovnou instalaci Karáskovy galerie, po-

kud možno v některém pražském objektu. Blížící se 550. výročí upá-

lení Mistra Jana Husa přivedlo Klub k vytvoření zvláštní komise. 

Kromě zástupců Klubu budou v ní pracovat i představitelé jiných 

institucí, včetně ústavů ČSAV. Bude usilovat o to, aby Praha byla 

v jubilejním roce 1965 důstojně připravena i na,výročí Husovo. 

Pro své členy i další zájemce uspořádal Klub v zimním období 

1963/64 cy?clus přednášek, tématicky soustředěných zhruba do dvou 

oddílů, které obsáhly jednak přednášky o problémech a historii 

památkové péče, a jednak přednášky všímající si spíše technických 

památek hlavního města. Je škoda, že účast na přednáškách nebyla 

hojnější, neboí vesměs šlo o výklady původní, zpracované odborníky. 
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V uplynulém období, místo vydávání dřívějšího sborníku omezil 

se Klub jen na c:/klostilované zprávy o své činnosti, jež vzbudily 

mezi členstvem živy ohlas. 

Rostoucí vnitřní zájem členstvo i zvyšující se autorita Klubu 

ve veřejnosti, jsou pro budoucno jistí dobrým znamením. Ukazují, 

že pokrokové tradice Klubu neztratily 110 své závažnosti ani dnes, 

neboí klub má stále co říci ke vSem,v^ným problámůra naší památ-

kářské péče. Proto také kromě jiných akcí pozval na 26.,března t .r . 

odborné a zainteresované činitele do Llolostranské Eesedy k rozpravě 

o rekonstrukci a oživení tizv* Královské cesty. V tom smyslu chce 

Klub rozvíjet svou činnost i v budoucnu. Jsme přesvědčeni, že naše 

upřímné o dobře míněné snahy budou i nadále provázeny podporou ne-

jen široké veřejnosti, ale i všech složek lidové a státní správy i 

ostatních institucí. Rovněž pro Klub je vyznamenáním, že právě také 

jeho předsedovi, významnému našeihu architektovi Ing. Dr Bohumíru 

Kozákovi byla udělena NVP letošní výroční cen& města Prahy za jeho 

urbanistické celoživotní dílo. 

PhDr Jiří Špéto 

X X X 

Rozprava o rekonstrukci a úpravě Pražského hradu. 

Na zprávu o činnosti Klubu Za starou Prahu navazujeme výběrem 

podstatných příspěvků některých členů Klubu k rozpravě o připravo-

vané rekónstrukci a úpravě Pražského hradu. Členové Klubu seznámili 

se s výstavou projektů, uspořádanou na podzim loňského roku v praž-

ském Vladislavově sále. Potom Klub požádal Ing.arch. Jaroslava Ta-

jera o přednášku, která' rovněž informovala členy Klubu o tomto té-

matu. Takto podrobně s ním seznámeni zaujímali členové Klubu v do-
i 

mácí radě svá odborná stanoviska. Podle jejich vyjádření dospěla 

domácí rada Klubu k společnému závěru. Vyjadřuje jej memorandum 

předložené pak odpovědným a rozhodujícím místům. 

Chcete-li je také v této rozpravě Klubu dokument prokazující 

nejen jeho tradiční smysl pro poviímost obrany a ochrany náSeho 

kulturního dědictví, ale teké pocit odpovědnosti Klubu za současné 

řešení významných změn a proměn.historických objektů. Proto Klub 

také odbornou radou a prakticky pomáhá hleetet a nalézat myšlenky a 
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prostředky 1: nejvýhodnéjšímu uspokojení nejen historických, ale 

také současných zájiiů nosí společnosti o jejího života dnes. 

ej . 

X X X 
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Ideová rada pro rekonstrukce a úpravy Hradu stanovila pro ome-

zenou soutěž projektovou tytc požadavky: 

I . Sevemí předpolí: 

1 / Komuni1 a ční generel s vyřešením pěších přístupů a masových i in-

dividuelních příjezdů od severu no Hrad. Generel má organicky 

navazovat na pražský komunikační systénu Parkoviště autokarů a 

osobních vozů jsou důležitým problémem v řešení hradního areálu. 

2 / Prostorové i komunikační navázání na Alej socialismu. 

3/ Vyřešit oblast Jízdárny ve vztahu k Prašnému mostu a její spoje-

ní s Hradčanským nárěstím a Letenskou plání, která se stane v 

budoucnosti významným městským prostorem. 

4/ Vyřešit prostor Lumbeho zahrady a dát jejich části nápln a výraz, 

aby byly důstojným protějškem Královsko zahrady. 

5 / Umístit provozní a hospodářská zařízení Hradu v požadované kapa-

citě tak, aby byla soustředěna a měla dobré spojení s Hradem. 

6/ Vybudovat služby návštěvníkům /odpočinek a. občerstvení/ a vhodně 

je umístit po celém severním předpolí. 

7/ Určit etapovitost výstavby. 

Vyloženy tyto projekty: 

a/ Akademik Emil Belluš, Ing. Jos. Iluntter, Ing. Emerich Puškár. 

b/ Arch. Čenčík, arch. Gregorčík, Ing.arch. Jan Palacký rozšiřují 

"asanačně11 ulici Kanovnickou, "asanují11 nynější zastavění ko-

lem Písecké brány a j . 

c/ Prof.ak.arch. Jaroslav Fragner, ak.arch. Eva Růžičková, 

ak. arch. Rozsypal, um.aspirant AVU Hess navrhují podúrovnové 

vedení ulice U Brusnice a parkovou promenádní esplanádu jako 

rehabilitování souvislosti Lumbeho zahrad až Novému Světu 

a j . další úpravy, 

d/ Ak.arch. Vacl. Dvořák rozšiřuje ulici Kanovnickou a do ní za-, 

usíuje krátký most; navrhuje také radikální zásahy do nynější-

ho zastavění okolí Písecké brány a území na Mariánských hradbá< 



Ruší objekty, které památková subkomise při ONV - 6 navrhuje 

k trvalé ochraně, 

e/ Prof.Ing.arch. Jindř. Krise a epol./Todl, Doutlík/ rovněž 

navrhují rozšíření ulice Kanovnické, 

f / Arch. Kurial, Oplatek, Mozol, Kyselka r doc.Ing.Vladimír 

Veselý navrhují odlehčující městskou cutodráhu v nynější 

trase Buštěhradské železnice, 

g/ Arch. Hejduk a Matašovský zdůrazňují, že třída Obránců míru 

zůstává hlavní komunikací. Navrhují též novou komunita©! 

podél Brusnice® 

h/ Ing.arch. Jiří Novotný navrhuje rozsáhlou asanaci kolem Brus-

ké brány, nové objekty Galerie v oblasti Jízdárny a rekon-

struovanou ulici U Brusnice s novým mostem, směřujícím do 

"asanové" ulice Kc?novnické. 

i / Ing. arch. Vítězslav Procházka a Ing. arch.Jan Řehoř navrhují, 

tunelovou trasu levobřežní komunikace s vyústěním pod jízdár-

nou do ul. U Prašného mostu. 

\ 
j / Ing.arch.Zdeněk Přáda navrhuje "asanaci" obytného bloku na 

Mariánských hradbách, jakož i "asanaci" Kanovnické ulice, 

k / Ing.arch. Štefan Svetko, Ing.arch.Stefan Ďurkovič, Ing.arch. 

Emil Vicián o Ing.arch.Stanislav Talaš počítají s prodlouže-
i 

ním třídy Obránců míru do trasy Buštěhradské železnice. 

1 / Ing.arch.Vlasta Štursová a Ing.Ivan Vlček projektují na Octár-

ně ukončující skupinu výškových budov, napřimují ulice Kanov-

nickou, Jelení a NJ Mariánských hradbách a částečné sesypáva-

jí Jelení příkop. 

Ideová rada pro úpravy Pražského hradu vyslovila k problematice 

řešení severního předpolí řadu závěrů o uložila, aby .její závěry na 

podkladě přínosu jednotlivých studii byly vyjádřeny graficky. Soubor-

ná studie akad.arch.Jiří Záruby je současně ověřením, že přijaté zá-

věry jsou uskutečnitelné o mohou být podkladem definitivního pro-

jektu* 

II» Alej socialismu; 

m/ Arch.Václav Hilský, Jurenkc a Náhlík upravují býv. fíkovnu pro 

státní galerii plastik v přírodním prostředí a "zastropují"ji. 

n/ Arch.Karel Prager r, J iří Albrecht ručí trasu U Brusnice, která 

nyní řeže Lumbeho zahrady, a navrhují "passerell" a spirálovou 

rampu do Jeleního přikopu. 



o/ Arch- Jiří Ulnu>n, Jan Nováčci: o Otrkar Kučr. zdůrazňu.jí spojení 

funkce okrasné r užitkové /začlenění "těpnice/. 

I I I , Nový most. 

Usnes oním ideové rr-dy bvlr> rozhodnuto: lehká konstrukce o pro 

hrom.cdné návatěvy Ometenou aoutuží získáno 5 komplexních návrhů o 

1 dalwí mimo soutěž, 

p/ Prof . akr-ú. arch* Jaroslav P«-Tgncr, ak.arch.E. Růžičková, za.Roz-

sypal, Ale:, Hess, studující M U I-Irubý, konstruktér raost£ Ing.Dr 

Baumelt r por::dní spolupracovník, národní umělec, sochrř Vincenc 

Ifekovský /proí. AVU/ návrhu. í most z předpjaté oceli o 1 poli, 

rozpon 115 m. 

q/ Prof.Krise, arch.Todl, Doutlík, Kar hold, prof .Dr Ant. Jíle1,: 

/konstruktér mostu/, Ing. Lubor Janda navrhují most v mírném 

obl-uku z předpjetého betonu o 3 polích, nichž střední má 

rozpor 90 m. 

r/ Arch Ulnan, uováček, Kučr, Ing. Jiří Kejnic /ionstr.mostu/. 

Navrhují ocelovou nosnou konstrukci o rozpětí 107 m e l podporou 

v místě l..mu, mírný oblou.1: půdorysu, role zobe tonovou mostovku. 

Osa mostu je kolmá k jízdárně. 

/Poznámka: Podle výkresů modelu stohují monolit z třetího 

nádvoří sr Jízdárnu buž nn plochu před ...ovou budovou pro infor-

mační službu, nebo jej st::včjí přímo do r.alé vodní nádržky vedle 

t .zv . Kudolfovc rybníku. Předklád. jí 6 poněkud se různících 

variant/. 

3/ Arch.Stan. Hubičk- a Vladisl.Michálok, most z předpjatáho betonu 

o 2 polích s jcíliion vidlicovitou Oporou uprostřed délky 120 m, 

deska mostovky 30 cm silná. Odstraňují domy i renesanční domek 

před severní::! průčelím arcibiskupského paláce, 

t/ Ing.Jan Vítek, navrhuje spojitá 3 pole z předpjatého betonu, 

střední o rozponu 66 m, výšku konstr. 140 cm. 

u/ Arch. Firbas Horák projektují spojité nosníky o 3 polích, oce-

lové, přeépjcté celoevařované konstrukce, úhrnné déllcy 134 

Šířka mostovky je 10 LI, VÝUKA nosníku u podpory je 320 cm,upro-

střed 120 cm; uloženy joou nr laaovén ložisku o průměru 50 cm, 

IV. Úprava dlouhého nádvoří: 

Byly vyžádány tři studie: 

v/ Notraovaký r Hlavatý ponechávají dpsrvadní úroveň ve spádu, arf-® 

s novou dlažbou z kamcnných d^sek; její plochu snaží se oživit 
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malými asi třímetrovými záhony s vysokou kamennou obrubou. Roz-

místěny jsou vc 3 skupinách po čtyřech a 3 isolovaně zvláší; 

je jich tedy úhrnem 15. Smysl této úpravy je zcela nejasný, zá-

honky působí dojmem hrobů, 

x/ Hubička a Lesovský upravují nádvoří ve třech úrovních se schodiš-

ťovými přechody, takže krásná, figurálně bohatá'Kohlova kašna se 

ocitá částečně v propadlišti, 

y/ Fragner, Rozsypal, Růžičková Hess respektují dosavadní útvar 

terénu a upravují pouze dlažbu s vyznačením přechodů nápadnější-

mi a většími deskami• 

Dům čs« dětí /byv. Nejvyšší purkrabství/. Vyloženy jsou pro-

jekty arch.Hlavatého a návrhy různých výtvarných prací pro tento 

objekt, jehož přestavba byla již rpalisována. 

Terasa v Rajské zahradě je rovněž rozestavěna. 

Z á v ě r . 

Danými konkrétními úkoly byla práce projektantů značně usměr-

něna, což sice způsobilo omezení tvůrčí volnosti, ale na druhé stra-

ně umožnilo praktické zvládnutí problémů, které by se mohly rozběh-

nouti až nemožnosti obecně vhodného řešení. 

Pokud jde o severní předpolí Hradu a jeho rozvinutí k jihu, 

domnívám ce, že zásahy do Hradčanského náměstí nejsou vůbec sluči* 

telny se zásadami ochrany památek. Jsou ostatně r;zbytečné, pokládá-li 

se pravidelné hromadění a parkování dosítek autokarů na témž námě-

stí za nežádoucí nešvar, kterému nutno čeliti. 3udou-li tedy nová 

parkoviště zn Jelením příkopem, nebude třeba rozšiřování, napřiiňo-

vání či "asanování" ulice Kcnovnické, cíli Loretánské, nehledě ani 

k tomu, ze není-li hygienických závad, není zapotřebí "asanace"; 

užívání nesprávné terminologie této věci vede totiž k omylům a 

nedopatřením* Potřebu uvolnění proluky mezi Hradem a arcibiskupským 

palácem je však nutno dále studovati. Zrušením zahrady podél téhož 

paláce se vzrostlým stromovím bylo by možno získati volnou meáeru 

21 m širokou / z toho vozovka např. 12 m a chodníky po 4.5 m/, avšak 

vjezd do Platzerovy brány nebude oni potom ideální, nýbrž šikmo se 

stran;/. Má-li však uvedená proluka a nový most přes Jelení příkop 

sloužiti pouze pěším, stačily by k průchodu šířky mnohem menší než 

jek napřed uvedeno, tfpravarai Lumbeho zahrod a ulice u Brusnice lze 

vsak uosáhnouti podstatného zdokonalení této části Hradního předpolí. 
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Některými projektanty navrhované "asanování" bloků kolem Pí-

secké brány a no Mariánských hradbách pokládán za zcela nežádoucí, 

nehospodárné a parná tisově vadné, protože při právě projednávaném 

soupisu objektů, navržených k trvalé ochraně jde právě o Píseckou 

bránu, sousední dva objekty ns straně Hradčanské a o zbývající stav-

by býv. bastionů a courtin, které na této straně přímo srůstají, s 

obratem Hradčan a vymezují nízké* zastavění nynější výškově i si-

tuočně. Nutno tedy i vyloučiti zastavění byv. Octárny výškovými domy. 

S Alejí socialismu i novyn mostem souvisí nepřímo též přemí-

stění monolitu. Obtížnost tohoto problému je možno posoudit jen po 

důkladném rozboru nynějších podmínek a stavu před 35 léty, kdy byl 

monolit doprt?vován n ; ! třetí nádvoří hradní. Ostatně nechí bude stát 

kdekoli, zůstane pro veřejnost vždy nepochopitelným menhiremTo 

kryptě, na které stojí, ani nemluvě. 

Kovněž problém mostů přes Jelení příkop nutno - jak myslím -

šíře studovoti. 

Z tří projektů úprav druhého nádvoří vyhovuje podle mého úsud-

ku nejlépe, ba jedině, projekt kolektivu prof.Fragnera, z důvodů 

napřed uvedených. 

Ing< M o l f Janoušek. 

X X X 

Na výstavce návrhů úprav a rekonstrukcí na Pražském hradě i 

zejména na přednášce Ing. arch. Jaroslava Tajera /pořádané Klubem 

Za starou Prahu v knihovně Uměleckoprůmyslového muzea dne 31*října 

1963/ se zastávalo hledisko zdánlivě logické, že každá dobe na 

Hradě v jeho více než tisíciletém trvání stavěla a každá ve for-

mách soudobých, takže v tomto smyslu se zcela zákonitě bude pokra-

čovat i dnes. 
« 

V minulosti však neexistoval pojen památky oni památkové péče. 

Šlo, jak víme, vesměs o účelové úpravy, adaptace., dostavby, přestavby 

i novostavby nejednou na místě starších objektů, které byly ponechá-

vány nadále potud, jak dalece jejich zdivo nové úpravě vyhovovalo 

/konkrétně: jestliže architektura gotické svatovítské katedrály svou 

evropskou úrovní vyvažuje ztrátu starší otonské basiliky, nevyplývá 

z toho, že by mohla být i ona nahrazeno novostavbou, třeba vynikají-

cích kvalit, a že by se pouze pokračovalo v tom, co se v historii již 

několikrát opakovalo, aniž by vzni:^la kulturní ztráta/. Dnes ái totiž 
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uvědomujeme památkovou hodnotu výtvarných děl toiiiuÍofevti, hodnotu 

jak uměleckóu, tak dokladovou, a proto se má především uplatňovat, 

snaha, udržet i nadále v maximálním rozsahu dochovaný stav /v mate-

riálu, tvarech i disposici/, pokud nejdo o nějaké pozdější znešva-

ření, neuchylovat se k historismům, ale pečovat o originál. To je 

nutné mít na mysli již při hledání nové náplně objektů a nesahat 

k takové, která vyžaduje podstatné stavební změny, t . j . ve smyslu 

§ 10 zákona č. 22/1958 Sb. o kulturních památkách, že "památek smi 

být užíváno jenom způsobem, který je v souladu se zásadami památko-' 

vé péče a odpovídá povaze a technickému stavu památky11. 

Nezbytrié nové zásahy měly by být minimální, prováděné s pietou 

k památce a respektující především dané prostředí, daný jednotlivý 

objekt. Tyto momenty by měly být určující pro práci architekta, 

která by měla doplňovat, co již existuje, t . j . která by se památce 

podřídila.. Naopak na přílišné snahy "tvořit" již nejedna památka 

doplatila. Zdaleka ideální není např. výsledek úpravy Domu čs.dě-

tí na Hradě. 

Kdyby se totiž s modernizací pokračovalo důsledně, historické 

prostředí by záhy zaniklo a vytvořil by se slepenec historických 

solitérů /popřípadě "vylepšených"/, obklopených moderními, nebo 

épíše o modernost usilujícími architekturami. Chybuje se také často 

v tom, že bq chrání sice určité nesporné památkové objekty, byí s 

případnými zásóhy, ale méně významné, přitom však rovněž památkové 

stavby se'klidně obětují, aniž je záruka, že nové řešení bude alc-Sr-

poň tak dobré,. Jako dosavadní* Zapomíná se, že tyto stavby vytvařer 

jí prvořadým objektům přirozená a esteticky většinoíi optimální pro-

středí, neboč vznikaly v dobách s přirozeným citem pro proporci a 

prostorové' vztahy. Poučením může být druhé polovina 19. stol.,kdy 

také'panovala domněnka, že novostavbami na úkor památky sp městu 

pomáhá a - což je zvláší zajímavé - i mnohá řešení z doby zcela 

nedávné se již dnes kritizují, nebo se považují za problematická, 

např. na Hradě otázka dalšího ponechání monolitu na. III.nádvoří.. 

Tím se všpk již dostáváme od všeobecných úvah k některým Jconkrét-

níra bodům. 

I I I . nádvoří: 

Počítá se s možností přemístění monolitu. Je to rozhodně zásah do 

Plečnikpva řešení úpravy I I I . nádvoří, jež je součástí dnos již 
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uzavřeného dílo. Monolitem přdtom není bezprostředně dotčen žádný 

z historických objektů. 

Souhrnný návrh odstřenuje novogotickou budovu Nového probošt-

ství, postavenou ri 1879 podle projektu Josefe Mockra a situuje do 

severovýchodního kouta před jiřský kláSter malý, dokonce výškově 

odstupnšný parčík s vodní plochou* I když novogotická, nesporně 

tvrdá stavba, nemůže nahrrdit objekty, které kvůli ní byly v 19.stol. 

obětovány, zamýšlené její odstranění by mělo ráz novodobého purismu. 

Navrhované řešení by bylo děnému prostředí cizí o mělo by z© násle-

dek necitlivé narušení intimní uzavřenosti celého prostranství. 

II. nádvoří: 

Z vyžádaných tří-studií ns úpravu I I . nádvoří, spojenou s vý-

dlažbou, právem zvítěaila jako podklad i- prováděcímu projektu, 

studie jlrof, J . Frngnferc. a tvůrčích spolupracovníků. Obě ostatní 

řešení, parcelace plochy I I . nádvoří stupni a zídkami, nebo 

zapuštění Kohlovy kr.Č.ny do fítupríovité prohlubně svědčí o nepocho-

pení památkového prostředí i Iffunkce nádvoří jako takového. 

Problematické sf.stává plánované užití zeleně kolem kaple 

sv. Kříže, podníceni spíš módností neií potřebou. Hradní nádvoří 

není třeba dělit nu "hlavní11 c "vedlejší" plochu - mělo by být 

dlážděné, bez trávníčků, záhonečků a cize působících váz s květi-

nami. Nelze také odstraňovat drobnou studnu ze 17. stol. s kovanou 

mříží, která vřjodně pročlení prostor nádvoří i jeho plochu, jež 

novým vydlažděnínk ztratí nynější plastickou strukturu a bude mo&ná 

pohlcovat i rctfainěrnou Kohlovu kašnu. 

Severní předpolí: 

Při řešení území severně od Jeleního příkopu, je třeba vychá* 

zet z faktu, že jde o území kulturní, které pťošlo historickým vý-

vojem, jenž se zapsal celou řadou staveb n úprav do jeho tvářnosti. 

Je to jednal; Královská zahrada s letohrádkem, míčovnou a dalšími 

doplňky, dárjLe Jízdárna a soubor nestejně starých, malebně seskupe-

ných budov, zdí a-bran podél příjezdní cesty na Prašný most, Lum-

beho zahracla s Rudolfovým rybníčkem, barokní opevnění Prahy s Pí-, 

sečkou brai.iou, jedinou dochovanoú bmnou pražské novověké fortifi-

kace /kromě vyšehradských bran/, domJ:;y jižně od ní, z nichž jedeft. 

je empírový, druhý je zbytkem mariánského kostela, a konečně Chot-

kovy sady /první pražské veřejné sady z r . 1833/ a komunikace po 

Mariánský ch hradbách /1831/ , jež patí*í k významným zásahům l.pol. 

19. stol. do tvářnosti Prahy a jsou své podstatě typické pro 

empír. 



Autoři některých velkorysých projektů, které vylučují místní, 

dopravu a spojují tuto část s Letnou, se leckde nezastavují před 

tím, co tu předchózí věky zanechaly a postupují jako na "novině11 .. 

Tak se několikrát vyskytuje návrh na odstranění výše zmíněné drob-

né zástavby kolem Jízdárny a dokonce i Písecké brány /a to i v 

souhrnném návrhu!/ s oběma domky. Je to nešetrné a zbytečné, neboí 

tyto vesměs hodnotné objekty z různých období časových, slohových 

i společenských lze zachovat a velmi dobře včlenit do nového uspo-

řádání jako zajímavý doplněk. 

Jelení příkop: 

Při předpokládané obnově Prašného mostu a spojení obou částí 

Jeleního příkopu by měla být dána před novou mostní konstrukcí 

přednost památce, t . j . použití pilířů z někdejšího mostu, zachycen 

ného např. J.J.Diétzlerem v r. 1742, které jsou pravděpodobně skry-

ty v nynějším náspu. Zároveň přiměřenou probírkou dnešní přebujelé 

vegetace hy se dalo a mělo pohledově zhodnotit severní pozdně go-

tické opevnění Hradu. Je to vzácně dochovaný celek, t . j . jak pokud 

jde o umělou jelrp část, tedy hradby s dělovými věžemi, tak pokud 

jde o jeh) přirozené zesílení zářezem Jeleního příkopu. Bylo by 

třeba vyzvednout maximum původního, aby hledisko dokladu fortifi-

kačního útvaru takové mohutnosti a takové celistvosti převažoválo, 

nad případnými záměry zřizování arboreta, botanickordendrologické-

ho využití atd. 

Jelení příkop by měl být protékán obnoveným potokem Brusnicí, 

který však není vhodné geometrizovat, měnit v sled jezírek koso-

úhelníkových půdorysů. Nelze sem vnášet příliš betonu, kamene, vů-

bec stavebního materiálu - a to včetně severního svahu příkopu, 

který by mel být respektován i projektovanou Alejí socialismu, aby 

se nestala samoúčelně řešenou kamenobetonovou "dálnicí11 v prostře-

dí tak citlivém na zásahy nejen pokud jde o materiál, ale i měřít-

ko /poučením i výstrahou mohou být komunikace kolem monumentu na 

Letné l,/. Naopak maximální uplatnění by tu mělo být poskytnuto pří-

rodě a památkovým objektům. 

To je pouze několik připomínek k předběžným projektům úprav 

/ne všem/. I když je v návrzích mnoho sporného, dá se jistě najít 

řešení pro památkový fenomen, jakým je Pražský hrady optimální, 

jestliže kromě architektů se na něm budou moci větší měrou podílet 

také památkové složky a přední historikové umění. 

Dr Jaroslav Herout. 
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Zbývající příspěvky k otázce uprav Pražského hradu budou 
zařazeny do příštích Zpráv Klubu za starou Prahu. 

X X X ^ 

M e m o r a n d u m . 

Klub za starou Prahu v době svého 641etéhc trvání s velkým 
zájmem vždy sledoval.otázky, týkající se stavebních úprav Hr^idu 
a jeh^ okolí. Od doby získání samostatnosti našeho státu byl o 
ni cli dobře informován - svými členy, Guthem, Janákem a Wirthem. 
Nyní však teprve rozsáhlá výstava různých zamýšlených uprav nás 
seznámila s dalekosáhlými dnešními zámysly, k nimž jsme obdrže 
li řadu připomínek. 
1/ Podle novinových zpráv bylo uvažováno, že západní hranice 

hradního obvodu bude až po ulici Obránců míru, Pionýrů a Poh^ 
řelec, s úmyslem, aby n,vá petřínská cestatnavázala na její 
pokračování.v Jolením příkope, čili aby podcnázela barokové 
hradby. T;t.) velmi žádoucí souvislé řešení zdá se být opuštěn,. 

2/ Jelení příkop, vzácný přírodní utvař, býval částečně zavážen 
jak hradní správou, tak i majiteli pjzemků, kterým regulační 
úřad města Prahy vyšel tak dalece vstříc, ze území na sever 
Jeleního příkopu bylo již částečně rozparcelováno- Oživujeme 
pouze dávné žádosti, jestliže nyní, kdy veškeré soukromé po-
zemky jsou v těchto místech již hradním majetkem, žádáme, aby 
celý Jelení příkop od Cho ckovy silnice po barokové hradby, byj 
obnoven v celé své šířce i hloubce. Tím vynikne jak potok Brus 
nice, tak i pitoreskní pohled na Nový Svět. 

3/ Uváženíhodná je hradčanská cirkulace návštěv cizinců auty, 
autokary a tramvajovou dopravou. Dnes začíná na Pohořelci.Pro 
vlastní hrad navržena na baště u Prašného mostu. Považujeme za 
správnou a' nejučelnější cirkulaci čnešní, s návštěvou roiaán^ 
ského Strahova, knihovny evropské pověsti a jedinečné vyhlídky, 
podávající nejvelkolepější a překvapující pohled na Prahu, po-
tom Lorety, Hradčanského náměstí a Hradu. Uvažuje-li se nyní o 
parkovišti pouze jediném, toliko pro Hrad, na baště u Jelení 
ulice, zůstává dosud neřešeno parkoviště pro celkový okruh 
hradčanský, jedinečně se pro návštěvníka Hradčan dojmově stup 
nující. V uvahu by pru ně přicházel areál kasáren na Pohořelci 

4/ V soutěžil ch návrzích na vyřešení přístupu k Hradu ze severu 
vyskytuje se nová myšlenka, přemostit Jelení příkop v prodíou 
žení uličky U kasáren při vyústění Kanovnické ulice. V soutěž 
ži je také opakováno mostní řešení arch. Janáka u arcibiskup-
ského paláce, z jeho soutěžního návrnu, publikovaného ve-Stylu 
roč. VII . Toto řešení, jak později svému spolupracovníku v 
uvedené soutěži, arch. A. Kubíčkovi prohlašoval, bylo pochyba 
ne a široce tv> také odůvodňoval. Uváží-li se dlouhá-léta Ja-
nákova sledování stavebních otázek Hradu, pokládáme jeho mí-
nění za správné. Studie nyní vypracované přesvědčují nás o 
obavách, které měl Janák patrně na mysli. Prokopává se celý 
hřbet t.zv. Bažantnice až o 5 m a mění se v monumentálně vy-
bavený zářez s náměstím. NcíLze uvítat ani řešení zarámovaných 
vodních ploch na místě rybníčku z doby Rudolfa I I . , podle 
aréhivních zpráv velikosti 64 m zdéli a 43 m šířky, který byl 
zajisté řešen po způsobu např. dnešního rybníčka v Sanssouci 
v Postupimi, bez hrází a pouze vsazený do travnatých mírných 
sklonů, jak to vždy připouští regulovatelný přítok vody. 
Celek řešení nežádoucím způsobem kontrastuje s odvěkým pří-
stupem k hradu u Prašného"mostu. Naopak přemostění u uličky 
U kasáren, která by mohla být rozšířena, bylo by prospěšné 
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jak pro vozbu, tak i pro pěší. Byl "by to i po provedeném pod-
jezdu úseku TJ Brusnice pod Jelení ulicí representační přístup 
ke Hradu. V otázce dnešního mostu měl i Janák mínění, že je^ 
žádoucí jeho prostá konstrukce na pilířích, jez jsou zajisté 
v násypu zachovány. 

5/ V studijích je řada navržených řešení s přemírou zdiva a snad 
i deskových dlažeb. £Lub za starou Prahu bránil se zavedení 
jich při Plecníkově řešení I I I . nádvoří, jenž odůvodňoval jeho 
nutnost> když byl nucen se řídit betonovou aeskou nad archeo-
logickými nálezy. Ze starých pohledů je však možno si ověřit, 
jak příznivěji působila dřívější dlažba a rampa při kostele 
se sochou sv. J iří . 

6/ Ve vypracovaných návrzích objevuje se i řešení vzhledu námě-
stí U sv. Jiří s myšlenkou odstranění Mockerova Nového proboěj 
ství. Jde patrně o vyřešení vstupu do býv. kláštera na místě 
domu abatyše. Jsme přesvědčeni, že pseudogotická stavba byla 
cmyiem, ale obáváme se, že uvažovaná novostavba s otevřením 
prostbru náměstí do Jeleního příkopu by byla dalším omylem, 
jelikož uzavřenost náměstí je ziistorická a tudíž žádoucí nut-
nost. 

7/ K informaci sdělujeme, že krátce před válkou bylo s arch.Ja-
nákem dohodnuto a komisionelně schváleno, že bude obnoven úzký 
průhled na král. letohrádek odstraněním stromů, které brání 
pohledu od Národního divadla, a to jednáte v Jelením příkopě, 
jednak v zahradě dnešního Kubánského velvyslanectví. Dále, že 
parapet letohrádku bude opatřen kuželkami, jejichž zbytky byly 
v parapetu za vojenské správy zazděny. Přitomby se doporučova-
lo zjistit , zda byl, jak se prohlašovalo, na západní straně 
letohrádku příkop. 

8/ Archeologický výzkum oblasti Hradu /zvláště akutní v II.ná-
dvoří/ je neobyčejně významný k poznání nejstarších našich 
dějin, o nichž již není písemných zpráv. Navrhujeme proto,aby 
byla obnovena dříve prospěšně se uplatňující archeologická 
komise. 

9/ Vzácným přínosem v úpravách hradního areálu je navrhované,ale 
pouze částečné obnovení Brusnice s bývalými rybníčky. Hydrolo-
gický průzkum jejího povodí a- Svedení unikajících vod zvláště 
z okolí Strahovského kláštera a pod., prospělo by realisování 
správné i/iyslenky. 

Klub za starou Prahu podává pouze ve výtahu názory z elaborá-
tu odborníků a postřehy mnohých milovníků Prahy z řad členů, 
kteří mají jedinou touhu, aby naše dnešní éra úměrně se zrcad-
lila i v obětavých úpravách sídelního hradu hlavy státu. 

V Praze dne 1S. úno^a 1964. 

B. Kozák, KLUB.ZA Jiří Bpét, 
předseda. STAROU jednatel. 

PRAHU 
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Upozornění členstvu. 

Klub Za starou Prahu hodlá nadále vydáváním Zpráv poskytovat 

členstvu informace o své ěinnosti a seznamovat je s aktuálními 

problémy, dotýkajícími se jeho poslání* Jsa však odkázán jen na 

členské příspěvky, případně i dary k podpoře svých snah, očekává, 

že členstvo splní svoji členskou povinnost a včasným poukazem 

těchto příspěvků zabezpečí další edici klubovních Zpráv. Za tím 

účelem přikládáme nyní ke Zprávám složenky se žádostí, aby členové 

poukázali členský příspěvek aa rok 1964, který činí jako loni 

Kčs 10.—. Členské legitimace pro rok 1964 budou členům zasílány, 

jakmile sekretariát Klubu obdrží od St. spořitelny potvrzení, Že 

byl členský příspěvek poukázán. 

x x 

Autokarový zájezd do Jindřichova Hradce. 

U příležitosti 40. výročí Spolku přátel sterého Jindřichova 

Hradce uspořádá Klub ve dnech 4* a 5. července 1964 /sobota a 

neděle/ zájezd do tohoto krásného a památného jihočeského města. 

Cestou navštívena bude Soběslav, druhého dne Landštejn a do ne-

dávná nepřístupné Slavonice. Závazné přihlášky se zálohou Kčs 70.-

přijímá sekretariát Klubu Za starou Prahu, Malá Strana, Mostecká 

ul. 1/56 /Juditina věž/ ve svých úředních hodinách t . j . každou 

středu od 10 do 12 hodin a každý čtvrtek od 17 do 19 hodin. 

Tamtéž bližší informace. 

X X X 

P r a h a ' - d u b e " n - 1 9 6 4 • 



2 • vý£°5í_osv ob oz ©ní 

Zanedlouho budeme si připomínat dvacáté výročí osvobození naší re-
publiky a obnovení naší státní samostatnosti. ^V průběhu delší již do-
by přihlašují jednotlivci i skupiny a celky své práce k většímu zdů-
raznění tohoto významného jubilea, nebol právě osvobozením našeho li-
du a republiky vznikly předpoklady jejího nového života i činnosti 
nás všech v něm. 

Proto také náš Klub Za starou Prahu se zamýšlí nad výrazem naší 
vděčnosti a přispěním k důstojnému oslavení jubilea republiky. Tím 
více a naléhavčji promýšlí náš Klub své dnešní i nové úkoly, čím pa-
trnější je stálá vážnost, která i dnes provází Činnost Klubu zejména^ 
v oblasti ochrany památek, o níž se rovněž náš Klub spolu s ostatními 
institucemi, úřady-a jednotlivci zasloužil. V poslední době doplňují 
uznání významu klubu Za starou Prahu také výzvy, aby právě se zřete-
lem k tradiční vážnosti byl Klub ještě hlouběji spjat se současností 
a perspektivnímvvývojem základních myšlenek, které objevně uvedl v 
život a*uskutečňoval. Klub Za starou Prahu ani dnes nestojí stranou 
sjoudabého života, ale jde o to, aby tak jako při svém založení r .1960 
byl jedním z nejprůbo jně jšícl/prostředků naší současnosti, k níž se 
hlásí a s níž spolupracuje. 

Z pracovního přehledu? který podává výroční zpráva Klubu, stejně 
jako z dalších akcí, o nichž vás informují i tyto Zprávy, bude vámv 

jistě zřejmé jak činorodou práci stále vyvíjí náš Klub. Je to umožno-* 
váno především vla/jtní činností členů Klubu, jejichž široká základna 
je oporou a iniciativní silou Klubu. Třebaže táto členská základna je 
v nejvlastnějším 3myslu slova lidová, představuje zároveň široký okrvi 
nejen zájemců, ale také znalců a odborníků v oblasti památkové péče. 
Přitom je obzvláště potěšitelné, že k dlouholetým členům Klubu při-
stupují další a hlásí se zejména i mladší pokolení, která stejně dych 
tivě jako znalecky obnovuje schopnosti a prostředky Klubu, které 
Csvědčují jeho odbornou způsobilost a opravňují jeho existenci jako 
nepostradatelné dóorovolné opory veřejných zájmů a výkonné instituce 
s p3-.nou autoritou promlouvající za lid a k lidu. 

Práv| proto předsednictvo Klubu Za starou Prahu spolu se svými nej 
bližšími spolupracovníky obrací se také k nejširším svým vrstvám, ke 
každému z vás, se žádostí o účast na promýšlení dalších a nových úkol 
Klubu Za starou Prahu, které by významem celonárodní hodnoty byly sku 
tečně důstojným přispěním Klubu k nastávající oslavě jubilea naší re-
publiky. Jestliže předcházející generace Klubu Za starou Prahu vstou-
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pily natrvalo do dějin české kultury svojí iniciativou k záchraně hi-
storielcdho jádra Prahy a jestliže další pokolení rovněž neústupnou 
bojovností dosáhla r. 1958 vyhlášení zákona o ocnraně památek, pak je 
zapotřebí, aby také soudobé snahy Klubu Za starou Prahu vyznačovala^ 
nová (řbsta. k obdobně velkým cílům. Jejich dosažení a splnění osvědčí 
také za náe za všechny neochabující význam Klubu, jehož členové v sou 
hrnu představují dobrovolné lidové sdružení, které stejně^znalostmi, 
věděním a sohopňostmi, jako vytrvalým nadšením, tvoří nevšedně boha-
tou základnu vývojových tendencí v oblasti ochrany památek i soudobé-
ho jejich spojení s aktuálními zájmy a potřebami naší současné spo-
lečnosti* 

V tomto smyslu apelujeme na všechny členy Klubu, na každého z vás, 
abyste svými návrhy a podněty přispěli k úsilí Klubu o rozvíjení jeho 
činnosti nejen dílčími, byí významnými úkoly, ale především širokou a 
realizace schopnou koncepcí takových myšlenek a záměrů, které budou 
potřebnou a účinnou oporou veřejných zájmů při řešení současných pro-
blémů vzhledu, krásy sr užitečnosti zejména hlavního města Prahy, jako 
ozdoby a chlouby naší republiky. 

Přijetí a uskutečnění vašich návrhů a podnětů bude pak jedním z 
nejkrásnějších darů našeho lidu k 2v. výročí osvobození naší vlasti. 
Vděčnost naší republiky bude provázet i vnitřní uspokojení nás všech, 
že Klub Za starou Prahu zůstává nejen véren kulturnímu odkazu svých 
zakladatelů, ale jde vstříc budoucnosti v úzkém sepětí se zájmy dneš-
ka. 

Emanuel Janský 

Nové výhledy činnosti Klubu Za starou Prahu. 

Myšlenka užitečné práce pro společnost, vtělená před desetiletími 
do činnosti Klubu Za starou Prahu na poli poznávání, ochrany a šíření 
znalostí o památkách historických, uměleckých, stavebních i technióké 
prače, bude trvat a šířit se tak dlouho, pokud bude společnost počítat 
tyto hodnoty mezi kulturní. 

A zkušenosti získané za celou dobu trvání Klubu jsou takové, že jo 
nemůžeme přehlédnout ani dneska, kdy si naše socialistická společnost 
vzala za úkol včlenit tyto hodnoty do kulturního dědictví našich ná-
rodů a vytvořila na podkladě zákona instituci státní památkové péče. 
Zákon o kulturních ramátkách z r. 1958 se stal nejen uskutečněným 
snem všech členů klubu, ale sami se o jeho vydání nemálo přičinili. 
I dnes jeho členové pracují na co největším účinu a vlivu tohoto zá-
kona na životní prostředí a způsob kulturního života v historické 
Eraze. Dobrovolně přijímají na sebe třetí článek paragrafu 1 úvodního 
ustanovení tohoto zákona, v němž se uvádí, že je povinností občanskou 
každého, aby ochraně památek byl nápomocen. Programem Klubu je pak 
článek první paragrafu 1 úvodního ustanovení, které zní* "Účelem to-
hoto zákona je upravit ochranu památek kulturních, jejich využití a 
péči o ně pro jejich kulturně politický význam tak, aby památky byly 
zachovány, řádně spravovány, účelně společensky využity a zpřístupně-
ny lidu a staly se tak významnou součástí kulturního a hospodářského 
života socialistické společnosti1'. 

Kulturní bohatství našich památek vyžaduje velikou péči a porozumě-
ní každého občana, pracovníka na kterémkoliv úseku společnosti. Je 

tudíž v rukou lidí a ti si musí tuto skutečnost opravdu uvědomit. Zde 
působí členové na uvědomění každého, kdo jakkoliv j H j d e do styku s 
památkami. A působí úspěšně, ne však bez překážek, poněvadiž poznání 
o památkách a památkové péči dosud mnoha lidem chybí, anebo řnají o vě-
ci zkreslený názor. Činnost Klubu by zasluhovala většího využití, aby 
Správná myšlenka památkové péče rychleji vnikla mezi občany celé Prahy 
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i všech návštěvníků z republiky a ciziny* Klub Za starou Prallu má móž 
nost dnes účinně zasáhnout do společenského života v městské památkové 
rezervaci ve styku s domácím i cizineckým turistickým ruchem. JCJ.ub by 
měl mít společenské prostředí, které by rádi navštěvovali obdivovatele 
Památek, architekti a stavitelé, archeologové i umělci a věčLci, ale i 
každý, kdo chápe doklad minulosti lidské tvůrčí práce /někdy i zlé ne~ 
tečnosti/, postup věků. s historickými proměnami ve hmotě i v životě 
lidí tohoto města a kde by z úst povolaných a místních .oběanů uslyšeli 
o Staré TPraze. Přednášky, diskuze, promítání filmů, snad i divadlo a 
koncerty, nebo jen besedy,u šálku čaje či kávy, ale vždy se základním 
térnatem o Praze a její historii, může pronikat více a více kultura a 
osvóta mezi l id a rozšířit mu jeho horizont poznání k vyšší dokonalo-
sti, 2dá se, že Klub je pro Prahu, zvláště její historickou část, ne-
poetradatelrjý. Kdyby nebyl, musel by se vytvořit! 
k jehb dkoly Jsoyt i nadále potřebné* Bude zcela rozumné* jestliže se 
0 část potřeb památkové péče podělí i s ostatními institucemi,, spolky 
a kulturními kroužky, aby tolik památek bylo zachráněno, udržováno a 
jejich cena V našem městě rozšiřována. Způsoby této činnosti je nutno 
ještě domyslet, ale již dnes je zřejmé, že bude zapotřebí co největší 
součinnosti dobrovolných pracovníků, majících hluboký zájem, obětavě 
vkládající svůj volný čas do společných akcí, anebo vzdělávajících se 
jen proto, aby jiným mohli posloužit svými vědomostmi a šíři;b 'tak zna 
lpsti o Praze. 

•frgánizovaná práce Klubu může přinésti ještě i mnohé hospodářské 
užitky. Snad je možno vložit i určité hmotné úkoly členům na starost, 
aí už se jedná o správu některé památky a její udržování,rnebo dozor 
při opravách, uložit průvodcovské povinnosti pro cizí nebo i domácí 
hosty města nebo různých institucí a pod. Je nutno upravit v tom smyslu 
jen organizační možnosti s právem hospodáře* Co dobrých a někdy i je-
dinečných textů mohou dodat členové Klubu ze svých studií, o Praže, ale 
je třeba umožnit jim je vydat. Kolik družby a spolupráce by mohl*Klub 
nabídnout jiným městům doma, i za hranicemiI Vždyí jeho členoýé mohou 
1 dnes, jako dříve, důstojně reprezentovat své město nejen odborně, 
ale i,spoléčensky a přinést mnoho užitku i tehdy, jestliže nebereme 
věk za rozhodující v nové tvůrčí prácj#pro pokrok společnosti! , 

Mladí i staří členové Klubu vidí dnes svůj hlavní úkol v. účinné a 
rychlé pomoci hmotnému /chátrajícímu/ stavu památek, který mohou zlep-
šit, ba zachovat, jen.odborné a specializované stavební z4vody v rámci 
památkové péče* ~ 

Cítí, že pro nejbližších pět až osm let budeme památky jén technický 
udržovat, aby pozdější opravy nestály nás zbytečně vysoké náklady* A 
všecky památky co nejlépe zapojit do hospodářského života cestami, kte-
ré rychle a levněji dosáhnou svého cíle. Proto musí mnohé zábrany být 
odstraněny, aby dobrá vůle připravených lidí ku práci nečekala zbytečně, 
nebo. dloxuho. 

Ing. Zd* Budinka 

I I . mezinárodní kongres architektů a techniků památkové péče 

v Benátkách. 

Účelem kongresu, který se konal ve dnech 25. - 31. května 1964 bylo 
navázat na prače dosavadní, především na práci I . kongresu v Paříži v 
r. 1957, a stanovit ve shodě s dnešníih společenským vývojem zásady mo-
derní ochr&ny památek, především architektury a urbanismu. Poněwdž 
šlo o velice rozvětvenou síí problémů, teorie i praxe památkové péče, 
byla práce kongresu rozčleněna přípravným výborem do pěťi sekcí. 
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První sekce se věnovala teorii konzervace, metodám oprav památek 
architektury a jejich aplikacím. Prof. F. GazzolM a prof. R. Pane při-
pravili rozbor Athénské charty « .konzervaci památek z roku 1931 přija-
té na Mezinárodním kongresu pořádaném pod záštitou Společnosti národů, 
a k ní "se vížící italské (Jarty del Restauro z téhož roku, jako podklffd 
pro jednání kongresu o nové chartě konzervace a restaurace památek 
architektury. 

Druhá sekce se věnovala rozsáhlé oblasti praktické péče, jež zahr-
novala základní problémy dokumentace a studia památky i její restaura 
ce. proto byla rozdělena na tři subkomise; 
a/ restaurace archeologická b / přínos nejmodernějších objevů, vědy 
a techniky v oblasti konzervace a restaurace památek, jejióh struktur 
a starých materiálů c/ zálda dní problém restaurace památek, jejich 
důležitost v současném životě, na který jBou těsně vázány a v němž mají 
hrát aktivní roli, dále studie kritické a problémy dokumentace. 

Třetí sekce jednala o zvlášt důležitém tématě právní a administra-
tivní organisace ochrany památek, o ochraně okolí památek, historic-
kých center a ochraně urbanistické krajiny. 

Qtvrtiá sekce se zabývala studiem historického a kulturního prostředí 
daného tématem: Podstatný přínos archeologických objevů a restaurace 
památék k hlubšímu poznání dějin umění a civilisace. 

Pátá sekce řešila úkol předběžných opatření, $ež by vedla k ochraně 
památkového dědictví při velkých veřejných pracích /průmyslové invosti-
ce, velké komunikace, zátopové oblasti údolních přehrad, povrchová 
těžba atd. 

Ve srovnáaí s rokem 1957, kdy bylo na I . kongresu v Paříži zastoupe-
no 37 států, dvěma sty účastníky, bylo v Benátkách v roce 1964 zastou-
peno 69 států sedmi sty účastníky. CSSR byla letos v Benátkách zastou-
pena dvěma delegáty. 

Naše delegace využila v maximální míře pracovních možností, které 
jí organisace kongresového jednání poskytovala. Účastnila se kromě ple-
nárních zasedání, především prací v sekci první,-příspěvkem J . Pavla: . 
Památka a mcderní společnost. Jeho hlavní théze- byly přijaty do zprávy 
generálního zpravodaje sekce prof. Raymonda Lemaira, zvláště také pokud 
jde o přínos socialistické společnosti v oblasti teorie památkové £éče* 
/Pojem památky, názor na historická jádra měst a sídliší, památkové 
rezervace, památky revoluční a sociálních bojů/* Ss. delegát se účast-
nil diskuzí o těcht* problémech v plénu a byl zvolen do redakční komi-
se nuvé charty na ochranu památek 1964. 

Uspořádaná výstava památkových prací předváděla práce, uskutečněné 
po roce 1957. Italská sekce navrhla za základní témata své výstavy: 
a / Věda a moderní technika a jejich aplikace v oblasti restaurace pa-
mátek v jednotlivých ukázkách, užité technické metody a umělecká i ar-
chitektonická řešení. b / Možnosti využití monumentálních budov v 
ústrojí moderní společnosti. Přitom však měla být národním komisím po-
nechána volnost jak ve výběru témat, tak i příkladných prací z uvede-
ného období. 

Na Mezinárodní výstavě jsme přesně dodrželi jak doporučenou tématiku, 
tak i rozsah výstavní plochy 30 běžných metrů na 15 panelech o rozměru 
1 x 8 m. Výtvarníkem naší výstavy byl arch. Zdeněk Ziegler, technické 
provedení bylo svěřeno Výstavnictví n.p. v Praze. 

První panel byl věnován Velké Moravě, tedy výslédkům archeologických 
objevů a jejich významu k poznání nejstaršího údobí fiašich národních 
dějin a návrhu na ochranu naleziší v terénu. Druhý panel předvedl prů-
zkumné a konzervační práce v klášteře bl. Anežky v Praze a návrh na • 
určení kláštera pro gctické sbírky Národní galerie v Praze. Třetí pa-
nel předvedl průzkumy, projekty a opravné práce ve Starém Městě praž-
ském na ukázkách z Oeletné ulice /čp. 597/, Ungeltu a Řetězové ulice 
/čp. 2 2 2 / 1 . / . Čtvrtý panel obsáhnul opravné práce architektury, nástěn-
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ných maleb a konzervace varhan v kostele sv. Mikuláše v Praze na Male 
Straně, pátý panel opravy na mozaice Posledního soudu na Zlaté "bráně 
svatovítské katedrály v Praze. Šestý panel ukázal objev románského 
paláce hradu v-Olomouci a návrh úprav objektu pro nové využití. Sedmý 
panel přinesl ukázku dokumentační práce /zaměřovači/ na hradě Spil-
berku v Brně a pomníkem italských karbonářů připomněl odboj severo-
italských provincií proti Habsburkům. Csrný panel předvedl ukázky oprav 
na hradech Oravě a Zvolenu a návrh na využití tohoto hradu pro sbírky 
slovenského gotiókého umění. Devátý panel přinesl ukázky oprav na mo-
numentální oltářníx arše, díle mistra Pavla, v kostele sv. Jakuba v 
Levoči. Desátý panel upozornil na problém rozrušování kamene v Ple-^ 
néru na příkladě oprav sochařské výzdoby hřbitova ve Střílkách. Další 
tři panely předvedly problémy vyvolané zátopovými oblastmi údolních 
přehrad; zajišťování skalního podloží i stavby hradu Orlíka, hradu^ 
Zvíkova, přenesení románského kostela v Červené nad Vit. a řetězového 
mostu z Podolská, návrh na přenesení obrovského dřevěného kostela v 
Paludze a zřízení muzea lidové architektury v přírodě v Liptovské 
Maře. Ochraně historických jader měst byl věnován čtrnáctý panel, ̂  
který ukázal analytické a konzervační práce v Bardějově /pevnostní 
systém, úprava a nové využití domovního bloku/ a v Českém Krumlově 
/ochrana historického jádra města vybudováním nového mostu přes Vlta-
vu a obvodové komunikace s novými pohledy na město/. Poslední patnác-
tý panel byl věnován konzervačním prácím na nástěnných malbách na hra-
dě Karlštejně. 

Přesto, že naše exposice patřila svým rozsahem k menším, budila 
tématickou uceleností, úspornou i jasnou dikcí vysvětlivek a zdaři-
lým výtvarným podáním, obecnou pozornost. Na závěrečném zasedání Kon-
gresu president kulturní a vědecké komise Evropské rady p. Ludvík 
Weiss při hodnocení práce kongresu, prohlřásil£ že z prací předvede-
ných na Mezinárodní výstavě ho nejvíce zaujala výstava polská a čes-
koslovenská. Bylo to nečekané a opravdu potěšitelné uznání odpovědné 
osobnosti, kterého se nám a Polákům dostalo před světovým shromáždě-
ním odborníků, formou opravdu slavnostní. 

Poněvadž byla naše delegace jen dvoučlenná, musela být účast na 
komisích omezena na časové a fysické možnosti delegátů. Dr. J«- Pavel 
i>yl zvolen do dvacetičlenné komise, jejímž úkolem bylo zpracovat no-
vé znění Charty památkové péče, která pak na návrh generálního ředite 
le starožitností a krásných umění p. Bruna Holajoliho dostala jméno 
Charta benátská z roku 1964. 

Bylo to jedno z hlavních děl kongresu a bylo přirozené, že diskuse 
které se při redakčních čteních vedly, byly velmi živé. Cs. delegát 
se jich hojnou měrou účastnil a přispěj v nejednom bodě k zpřesnění 
textu případně k rozšíření tématiky na oblasti, jež dosud nebyly dos. 
výrazně zajištěny /ochrany vykopávek in situ, ochrana lidové architek-
tury v jejím sídlištním prostředí a jiné/. 

Dalším významným dílem, kterým se I I , Mezinárodní kongres architek-
tů a techniků památkové péče zapsal do dějin ochrany památek, byl 

návrh na zřízení mezinárodní organisaze nazvané Mezinárodní rada pro 
památky a sídliště /ICOMOS/. Zvláštní komise kongresu zpracovala návrh 
statutu Rady a připravila návrh Crganisacního výboru a Organisačního 
byra ICOMOSu. Tyto organy mají .pracovat na přípravách pro zřízení 
Rady až do doby, kdy bude svoláno její ustavující generální shromáž-
dění, jež se má sejít v roce 1966. Mezi osmnácti 'zástupci různých stá-
tů* byl do Organisačního výboru zvolen i zástupce Československa Dr J 
Pavel. Organisační byro má seám dalších členů. 

Závěrem lze říci, že československá delegace mohla na I I . Meziná-
rodním kongresu architektů a techniků památkové péče předvést práce 
naáí památkové p-iíče, které budily obočnou, pozornost, a ze dovedla při 
spět ke zdaru jednání kongresu v míře, jež daleko převyšovala možnosti 
nepatrného počtu dvou delegátů. 

PhDr Jakub Pavel, C.Se, 
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Nové poznatky o renesanční výstavbě Kampy. 

Podrobné průzkumy domů, prováděné v Praze Státním ústavem pro 
rekonstrukci památkových měst a objektů, přinášejí každoročně nové 
objevy a v mnohém korigují starší poznatky a údaje, založené z vět-
ší části pojize na historických pramenech. Tak tomu "bylo v r. 1963 
i při průzkumu Kampy, o níž ještě 9yril Merhout /ve své knize 
Ostrov Kampa z r. 1949, opírající se převážně o archivní materiál/ 
uvádí, že po dobývání Prahy Švédy v r. 1648 tu bylo ze strategic-
kých důvodů úplně zbořeno devatenáct domů /což by odpovídalo počtu 
všech domů tehdy na Kampě stojících/ a tolikp jediný dům, nynější 
čp. 508, zůstal obyvatelný.' 

Nedávný průzkum ukázal, že ve větším roz,sahu byla zničena pouze 
východní strana dnešní ulice Na Kampě - při Vltavě - na rozdíl od 
protější fronty, kde se ve značném počtu domů zachovaly zbytky re-
nesanční zástavby /Kampa byla soustavněji zastavována teprve od 50-
lovĵ ny 16. stol . / . U klasicistní novostavby čp. 497 je to alespoň 
renesanční sklep a starší vzhled fasády, zachycený plenem a take u 
novostavby čp. 496 ze druhé poloviny 19. stol. ukazují zachované 
plány někdejší, patrně renesanční podobu. V přízemí domu cp. ^ v v 
U modré lišky, barokně upraveného, se zachovaly renesanční hrebin-

oválnými okénky a štukovými ratolestmi/, částečně dokumentovanými 
Langweilovým modelem. Překvapením "byly i pozdně renesanční etážové 
štíty se zalomenými a vykrajovanými volutami, nalezené na půdě do-
mu čp, 491, který má nyní f&sádu z poslední čtvrtiny 18., stol. Po-
dle dvojice štítů i podle staré omítky, viditelné dnes pod odpadlou 
novodobou omítkou, "býval tento dům na jižní straně o čtyři osy užší. 
Jako renesanční "byl tedy dvoupatrový, čtyřosý, s dvojicí štítů na 
jižní i severní straně. Jeden ze severní dvojice štítů se dosud za-
choval v podkroví sousedního čp. 495. Také v přízemí tohoto domu, 
v severozápadním rohu, je místnost s renesanční křížovou klenbou. 
Dům čp. 491 tvořil jakýsi protějšek zmíněného již domu U zlatého 
hroznu a mezi oběma bývala tehdy ovšem dosti široká mezera. Obdobně 
ve zdivu renesanční je i vedlejší dům čp. 4'92 a čp. 493, oddělený 
uličkou, má v části při ulici renesanční klenby včetně ;síně s por-
tálkem, který'dříve vedl na schodiště. Také dům čp. 501 ukazuje plán 
Ignáce Palliardiho z r. 1803 ještě v renesanční podobě se dvěma štít-
ky, z nichž jeden se dosud, byč ve zkomolené podobě, zachoval. Rene-
sanční jsou i sklepy domu a klenby přízemí. 

Výsledek průzkumu /třebaže na tomto místě omezený na stručnou 
zprávu/ tedy dokládá, že Kampa nejen mela na sklonku renesance vý-
stavnou zástavbu i dvoupatrovými domy s více štíty, ale že značná 
část z toho přečkala třicetiletou válku i pozdější staletí a v in-
teriére^ nebo pod mladšími fasádami se dochovala do dneška. 

Promov.hist. Marie Heroutóvá. 

K úpravě Pražského hradu. 

v Některé návrhy, o nichž přinesly podrobné informace již naše 
dřívější Zprávy, zasahují do charakteru hradčanského areálu velmi 
nevhodně* Stavební zásahy v zahradách střešovického hřbetu, který 
převyšuje svoji kotou výšku terénu Pražského hrudu, narušily by, tak 
jak se navrhují, nejen panorama oelého Hradu, ale strhovaly by také 
pozornost návštěvníků k modernímu prostředí a vlastní klenot byl by 
jen rušícím přívěskem tohoto centra. 



- 13 - * 

Lze zastávat pouze jediné stanovisko k úpravě tohoto návrší, a 
to vzhledu anglického parku s drobnou zcela neruonumentalní architek-
turou, "bez větších a tvrdých geometrických toreních úprav. Tím "by se 
dostalo Hradu nejon důstojného okolí, ale Hrud, tj. hmota a kámen, 
by dosáhl ještě většího účinku v kontrastu se zelení přírodního 
parku. 

Návrhy se tož zabývají nástupním prostorem severně od Hradu a 
volí most meži arcibiskupským palácem a vlastním západním křídlem 
Hradu. Toto pojetí přístupu je přímo v rozporu s historií.Vždyí osa 
projektovaného mostu jde v ose "bývalého opevňovacího příkopu hrad-
čanského hřbetu a dokonce v Úrovni dnešní navážky. Tak se znesnad-
ňuje možnost představy západního valu. Alo co horšího, návštěvník je 
přiveden "bez odstupu přímo před západní průčelí Hradu. Není proto 
vhodné, aby "byl návštěvník ochuzen o pohled na celé západní panora-
ma včetně věží svatovítského chránu. Je třeba, aby se návštěvník na 
Hradčanské náměstí dostal s určitým odstupem a to nejméně před vchod 
do Šternberského paláce tak, aby si stačil uvědomit prostor náměstí 
i monumentalitu Hradu. 

Přístup geometricky přímou cestou bez přímého přimknutí k terénu 
působil by násilně. Ani niveleta Prašného mostu s přilehlým nádvořím 
a ulicí není přímá. V dnešní době se sice snažíme vyvarovat takových-
to "romantických" zásahů, ale zde mírná romantika jo spíše na místě, 
než moderní geometrické pojetí, které s matematickou přesností vypo-
čítává spojnici dvou bodů, v našem případě parkoviště a vstup do 
Hradu. 

Gesta z parkoviště ke Hradu nemusí být pťávě triumfálním přícho-
dem, ale spokojí se s průchodem anglickým parkem* uzpůsobeným tak, 
aby pozornost návštěvníka byla upoutána na vybrané pohledy na hrad-
ní areál. 

Problém není jednoduchou záležitostí. Konečné uspořádání bude se 
muset vybrat z celé řady možných alternativ a po vyčerpání všech 
možností. 

Ing. Jiří Novák. 

Stavitel domu "U červené hvězdy" v Karlině. 

Důra čp. 5 "U červené hvězdy" v Sokolovské třídě, který má jméno 
po znaku na dome /dnes již se tam nenachází/ a jehož prvotním maji-
telem byl řád křižovníků s červenou hvězdou, byl své d.oby nejkrás-
nější budovou v Karlině /vystaven v letech 184l-43/« Tuto budovu ho-
stince popisuje K.V. Zap ve svém ''Průvodci po Praze" / 1848 / , dále 
J.G. Sommer ve svém díle dDas kttnigreich Bóhmen" /1844 / a konečně 
řrant. Ruth ve svém díle "Kronika Král. Prahy" /1904/* Všichni tito 
spisoaratelé neopomněli ve svých spisech upozorniti zájemce na t*to 
velkolepé stavení. Nikde však nebylo uvedeno jméno stavitele* této 
budovy, jímž byl architekt Jan Ripota /někdy Rypota nebo Ripoda/. 
Narodil se 22. května 1799 v jižních Cechách v Českém Krumlově, jako 
syn domkáře Antonína Ripoty. V letech 1881 - 1835 studoval na sta-
vovském technickém učilišti v Praze, kde poslouchal přednášky teh-
dejšího profesora stavitelství Jiřího Fischeru /1768 - 1828/ & po-
zději architekturu ve Vídni. Měšťanské právo pražské získal v roce 
1843 /18 . září/ a od roku 1848 byl po dlouhá léta členem městské ra-
dy obce pražské. Měl šest dětí, z nichž nejmladší syn Jan Ripota 
/nar. S4. li'stopodu 1843/, byl ak. malířem, který odjel do Rixska a 
není známo kdy a kdo zemřel. 

Stavitel Jan Ripota byl ve velmi přátelském poměru s tehdejším 
významným pražským architektem Josefem Kranner^m /1801 - 1871/. Přá-



telství i spolupráce "byla veliká a obrážela se i v tom, že Ripota 
vystavěl několik pražských domů. podle návrhu Jos. Krannera. Dalším 
domem v Karlině, který Ripota postavil v roce 1861, byl nárožní dům 
čp* 234 v Pobřežní ul. 

Plány empirové budovy ,fU červené hvězdy" jsou podepsány vedle 
majora fortifikační služby, toliko podpisem stavitele Jana Ripoty, 
z čehož se dá usuzovati, že i návrh na tuto stavbu vypracoval sám 
stavitel J* Ripota. Dnéšní tympanon se znakem křižóvníků měl v pů*-
Vodním návrhu antický motiv a nad jeho středem na střeše byla pak 
projektována, věžička, patrně k umístění věžních hodin, která však 
nebyla provedena- ' 

Letošní rok je stošedesátépáté výročí Ripotova narození. Stavitel 
Ripota přežil svého přítele Josefa Krannera, neboč zemřel v dosti 
vysokém věku 80 let, dne lr,. prosince 1879 v Praze. 

Ing. J . Pudr. 

0 mezinárodní památkové kampani 1964. 

Mezinárodni organisace "UNESOU11 /United Nations Educational 
Scientific and Culturel Organisution/ právě vydala stručnou instruk-
tivní publikaci "á mezinárodní památkové kampani 1964 ,ř, doloženou 
14 vybranými obrázky á různých končin světa. Co do obsahu jde o tyto 
úvahy a myšlenky autorovy: 

Lidé se uchylují k rekonstrukcím starších staveb, aby vyhověli 
novým potřebám a snaží se, k tomu využít starého materiálu; avšak 
přitom též bourají, co pokládají za neužitečné a znovu stavějí třeba 
na týchž základech. Autor míní, že tak tomu bylo po staletí. Jsou 
však některé zvláštní stavby i některé plochy určené k trvalému re-
spektování i nově příchozími} např. opevňovaoí zařízení mohou přecka-
ti staletí, aniž ztratí na svém významu. Člověk stavěl vždy pudově, 
no-li pro věčnost, tedy alespoň pro své potomky a spekuloval na kon-
tinuitu svých institucí. Nové náboženství si přivlastnilo chrámy 
předchůdců, republika zabrala residence padlých vládců a když piet-
ní vzpomínky ochably, byli i hrdinové zapomenuti. Někdy Si vládce 
zvolil jinou residenci a veřejné budovy byly opuštěny. 3d nepaměti 
nepřáteléi-země nebo náboženství ničili památky na cizí minulost a 
snažili se vymazat všechny stopy velikosti podmaněných národů. Jindy 
postačila změna dynastie, vlády či vkusu k zanedbání údržby a mnohdy 
i k demolici. Přistoupilo-^li se přece k opravám nebo k přístavbám, 
neprojevili noví architekti vždy žádoucí pochopení pro dílo předků. 
Ani v Evropě nebylo do nedávná ustálené hodnocení starých staveb ja-
ko památek na slavnou minulost. Zájem byl vyvolán obecnou zvídavostí 
zejména v období Renesance, která se obracela jak k průzkumu země i 
moří tak i k studiu dávné historie a literatury, obdivujíc zejména 
řeckou genialitu a římstkou^ velikost. Avšak zatím co literární památ-
ky byly opisovány a zveřejňovány, antické sochy vykopávány a umisío 
vány v palácích a zahradách, mnohá architektonická díla umělci obdi-
vovaná a napodobovaná sloužila nadále těžbě kamene jako lom. 

Kromě toho pozdější Evropa, hledající svůj ideál tehdy jen v 
antice, rozešla se se středověkem, jehož díla se setkávala se stále 
rostoucím nepochopením a byla napořád ničena. Teprve někteří osvíce-
ní duchové 18. stol. začali objevovati i tuto kulturní minulost a 
probouzeti zájem o díla veškeré civilisace všech krajů, lidí a věků. 
Tento zájem byl současně podněcován počátky vědecké archeologie, je-
jíž studium postupně nahrazovalo primitivní honbu za poklady. Sem 
patří vykopávky v Pompěji a Herkulaneu a později výzkumy měst dávno 
pohlcených pouští nebo džunglí. To umožnilo vzkříšení zaniklých civi-
lisací; zříceniny hradů, stará obydlí* kostely a kláštery nabyly nový 



význpm. Po francouzské revoluci mladá republika> přetížená množstvím 
královských, feudálních a církevních budov, ̂ ktoré pro ni neměly' vý-
znamu* byla dost* moudrá, aby váas vydala předpisy k ochraně a kon-
servování uměleckých a historických památek. 2 nich vyzařují duchov-
ní aspirace i sociální-ideje oněch dob tak jako ze staveb inženýr-
ských, které slouží potřebám denního života / zdi , brány, vodovody, 
kanály, moaty, staré silníce a stopy zaniklých řemesel/. Také u bu-
dov rýne užitkových možno objeViti něco snahy po eleganci, harmonii 
proporcí a souladu s místem i okolím. Uspokojení je pocitováno i po 
mnoha generacích, byí nevíme již nic o historii nebo nejsme připra-
veni k porozumění umělecké řeci oné doby. Jatonile začínáme ocoňova-
ti tak dlouho neznámé poklady, poznéváme i velikost nebezpečí, která 
je ohrožují: příliš suché nebo vlhké klima, slunce či mráz, písek^a 
vítr, vegetace i parasiti, jakož i atmosférické vlíjvy způsobují, že 
se ̂ stavba zvolna rozpadá, není-li o ni stále pečováno* Avšak i pří-
lišnou starostlivostí nebo přemrštěnými renovacemi může památka 
utrpětij rovněž změnami umístění a proscředí. Proto nejen válečník,; 
mstitel, vandal či obrazoborec, ale i plánovači městské výstavby 
mohou být stejně obáváni, myslí-li jen na praktickou užitkovost a 
nebrzdí-li hrubou dynamičnost své doby, hospodářský tlak, explousiv-
ní růst měst a chaotickou zástavbu předměstských i průmyslových 
oblastí. Údolní přehrady a velké hydrocentrály utápějí veškeré kul-
turní statky jak viditelné, tak skryté v zemi, nutno tedy voliti 
mezi dědictvím minulosti a mnohdy přemrštěnými či dočasnými poža-
davky, zaměřenými na předpokládanou budoucnost. 

Kompromis je naprosto nevyhnutelný. Záchrana památek v Nubii 
mezinárodní akcí UNESCO ukazuje, že je to možné. Předpokladem však 
zůstane zachování světového míru. Dnes známe technické prostředky 
k ochraně, opravě, obnově a - není-li jiné možnosti - i k přemístě-
ní památky. V mnohých zemích existují legislativní podklady pro ta-
kové operace. Na otázku, zda by úplné konservace neobrátily rozleh-
lá území světa v jediné obrovské museum, odpovídá autor, že i nej-
zatvrzeleji! zastánci památek pokládají takové řešení za nemožné a 
nahlížejí, že technický pokrok nelze zvrátit; obětování zařízení, 
která sloužila zastaralým způsobům práce nebo života může se leckdy 
státi nevyhnutelným. Bude tedy vždy zapotřebí nesmírného úsilí k 
záchraně alespoii omezeného počtu památek. Nestačí však jen správné 
plánování a technické provádění, ani opatření legislativní a finanč-
ní, neuznávájí-li všichni občané cenu památky a dosah její případné 
ztráty. K tomu je třeba popularisování památek na straně jedné a po-
chopení na straně druhé. Nákresy a vyobrazení seznamují s nimi čte-
náře, vhodné filmy upozorňují a poučují návštěvníky kin, zejména 
školní mládež, podněcují turistiku a vycházky. Tím se rozšíří zájem 
o památky daleko za okruh specialistů a vo všech národech zakotví 
vědomí společné odpovědnosti. UNESCO chce je prohloubit a rozšířit 
na denní život lidstva. Může-li památka sloužit dále původnímu úče-
lu, aí již náboženskému, politickému či sociálnímu, je důležité, aby 
se v tom pokračovalo i když jsou přitom praktické nevýhodyf jinak je 
třeba nalézti nový účel, popříp. památku k tomu adaptovati. Není 
však možné inteligentně využiti parnatek, aniž odpovědní činitelé, 
plánovači i architekti, vlastníci půdy i domů uznají obecné zásady 
ochrany památek. Bud tedy převezmeme k budoucnosti odpovědnost za 
své svolení, aby velké množství zbytků staré civilisaco zmizelo, čímž 
zbavíme budoucí generace možnosti, aby se seznámily s výtvory, minu-
lostí nam zůstavenými, obětujíce je domýšlivému a mániivému dobrodruž-
ství nového světa, který chce být za každou cenu negací stajrého; Acbo 
přijmeme zásadu lidské solidarity v čase a prostoru, s novým přístu-
pem k svému historickému poslání. V tomto případě zvětšíme vyhlídky 
11a lidštější civilisaci, v níž nalezne místo i znalost minulosti 
vedle objevů, jimiž člověk doufá zlepšit svou budoucnost. 
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Ob.r A„z k y : 

1/ t r a n , Persepolis,. zříceniny paláce Achemenidesova z 5.stol.A D. 
3 / O a m b o d i a ' , Angkor, zříceniny Preah Templu z 12. stol. 
3/ J a p a n , Nara, Horyuji Monastery, buddhistický chrám ze 7. až 

8. stol. Největší nadějí pro další život "budov, vystavěných z 
materiálu zkáze vydaného /dřevo, omítka/ je obyčejně údržba pro 
původní \íčel# Staré části jakmile se rozpadají, třeba nahraditi, 
novými při zachování původního tvaru. 

4 / U k r a j i n s k á S 8 R , Itijev, zřícenina katedrály Nanebe-
vzetí z 18. stol. 

5 / A f g h á n i s t á n , Bamiyan, kolosální socha Buddhy z 3. až 
5. stol. A«D. vysekaná ve skále, asi 35 m vysoká. 

5/ S u d a n , Buhen, egyptské opevnění z 13. stol* A.D. 
1/ S p o j e n é A r a b s k é R e p u b l i k y , Kalabsha, pře 

místění tewplu, rekonstruovaného Augustem. 
i/ F r a n c o , Rouen^ restaurování pilíře katedrály z konca líVatoJU 
í/ R e c k o , BpidMurus, hra v antickém divadle z konce 4. stol.A D 
10/ A m s t e r d a m , H o l a n d s k o , Kanál v starém městě. 

Skupina doruCi harmoni sují cích stylem, funkcí i měřítkem. 
11/ I t a l i e , Palestrina, starý palác Barberini z 16. stol. na 

římských a středověkých základech. 
18/ P e r u , Paramonga, pevnost Chimu z 13. až 15* stol. 
13/ A u s t r i a , Wien, Schóribrunn, zahrady paláce z 18. stol. 
14/ V i r g i n i a U S A , Monticello blíže Charlottosville, byv 

residence presidenta Jeffersona z 19. stol. 

Anglicky vydalo UNESCO /United Nations Educational Scientific and 
Paul Dupont, Paris, CUA - 64/D 30 /A . / 
Do češtiny ve zkráceném znění přeložil Ing. Adolf Janoušek. 
Poznámka recesní: 
B rozřezáváním a přemísťováním monolitických soch nebo staveb, jako 
se právě provádí v Abu - Simbel v-Horním Egyptě, nelze souhlasit ani 
při sebeliberálnějším pojetí památkové ochrany. Tím méně byla by ta-
ková metoda přijatelná tam, kde nejde ani o monolitické ani z přes-
ných kvádrů sestavené celky* Tak je'tomu u ohromné většiny našich 
stavebních památek. U nich by pak nemohlo být řeči ani o původním 
materiálu, ani o starém způsobu práce ba ani o původním tvaru a 
ovšem ani o poloze. 

Ing. Adolf Janoušek. 

Z publikací o Praze vydaných-v letech 1960-1963. 

Poslední léta obohatila naši knižní produkci i několika monogra-
fiemi o Praze, z nichž aspoň na některé upozorňujeme. Nedostatek 
místa, bohužel, nedovolil povědět o nich více,' než nejnutnější 
bibliografické lídaje. 

19 6r: 
Praha - plán kulturních památek /tfSGK, str. 144+8 mapek; mapovou 

část zpracoval Miloš Diviš* textovou Václav Hlavsa/, 
Jakub Pavel, Praha - město uměleckých památek /StfPPOP, str. 77-32 

stran obrátků/, 
Jaroslav Soukup, Tři procházky Prahou hrdinskou /SNPL, str. 338/ , 
Jiří Novotný, Pražské sady /STN, str. 90 / , 
Miloš <T. Pulec, Vyšehrad /STN, str. 64/ 
Památník Národního písemnictví, Strahov /STN, str. 48/ , 
Alois Kubíček, Betlémská kaple v Praze /STN, str. 32/ , 
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J . Lion, Der alúo jlidische Friedhof in Prug /Artia / , 
Václav Jírů, Praha a Pražané '/Orbis, str. o44/, 
Kniha o Praze 1960 /Orbis, str. 271 + obr. pří l . / , 
Václav Hlavsa, Praha -Očima staletí /Orbis, str. 65 textu + 160 stran 

příloh/, 
Mluva pražské architektury /Orbis, text O.Stefan, kresby B. Kozák/* 
Jiří Stroit, Divy staré Prahy /Orbis/ . 

1 9 6 1 ; 

Václav Matouš, Pražská Loreta /SÍN, str* 54 / , 
Hana Volavkováj Zmizelé pražské ghetto /Sttlí, str. 63 / , 
V. Óhoutka - J* Vávra, Staroměstská radnice /STN, str .60 / , 
Josef Janáček* Vyprávění o btaroměstské radnici /Orbis, str. 311 

+ obrázky/, 
A» Kubíček, A. Petráňová', Jos. Petráň, Karolinum s historické koleje 

university Karlovy v Praze, /SNKLU, str. 317 včetně obr-
Příl . / , 

J . Sudek, Em. Poche, Karlův most ve fotografii /SNKLU, str. 43 texcu 
+ obr. příl . / , 

Kniha o Praze 1961 /Orbis, str. 353 + obr. / , 
L.K. Žižka, Praha před osmdesáti léty /Orbis, str. 395 + 48 obr. / . 

Ochrana památek, Sborník Klubu Za starou Prahu, 1961, /Orbis pro 
Klub Za starou Prahu, str. 65 / . 

1963; 
Vycházky po Praze /sestavil a graficky upravil Jindřich Vávra ./PIS 

str. 30 / , 
Václav Hlavsa, Přaha let 1836-1834 v plust. modelu Ant. Langweila, 
Kniha o Praze 1963 /Orbis, str. 300 + 8 str. obr. př í l . / , 
Vladimír Mliller, Vyprávění o Národním divadle /Orbis, str. 308 + 

33 str. obr. př í l . / , 
Praha v číslech /Orbis, str. 138/ , 
Karel Plicka, Pražský hrad /orbis, str. 56 + 180 str. obr .příl . / , 
Pražský sborník vlastivědný 1963 /Pražské informační středisko PIS, 

Orbis, str. 135/ . 

1963: 
Emanufcl Poche, Josef Janáček, Prahou krok za krokem /Orbis, str-_344, 

plán/, 
Kniha o Praze 1963 /Orbis, str. 334/, 
B. Bbuček, Praha v ánoru 1948 /str . 300/, 
Pražský sborník vlastivědný 1963 /PIS , Orbis, str. 109/ , 
Praha* orientační plán /TJSGK, str. 61 + mapy/. 

Sp. 
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Devastíace staropražskýoh portálů. 

Větvina starých domů ve vnitřní části města má dosud používané 
průjezdy, jež Umožňují vjezd těžkých vozidel áž do dvora. Tyto ná-̂  
dvorní prostory, které "byly kdysi poměrně velké se v minulém stole-
tí zastavěly nádvorními křídly,* jež se využívály k účelům obytným i 
skladištním. Dnes jsou zde namnož^ sklady a možnost zajíždění ná-
kladních automobilů je pro mnohé podniky neocenitelná, ^řotože še-
tří počet pracovních sil a poskytuje i další výhody garážování v 
uzavřeném prostoru. Proto jsou krásné renezanční a barokní portály 
denně hoblovány nákladními vozidly všeho druhu a jak se zvětšuje 
jejich velikost a nosnost jsou pro dopravu zbozí používány bez zře-
tele na to, že barokní stavitel s jejich výškou a šířkou při stavběN 

paláce nepočítal. Již,dříve byly pdstraněny patníky, jež měly zabrá-
nit poškozování ostění a vrat, takže i jfcěžká Tatra 111 se protlačí 
6 nákladem uhlí až ke kotelny. 

Palšírňi exploitátory starysh domů jsou restaurační podniky, kde 
přísun zboží je velmi anačný.. Tak do Slovanského domu vjíždí těžká 
vozidla i když po každé straně není vití jak 10 cm mí^ta. DSvědčí 
to sice o dovednosti šoférůM kteří se však neubrání tomu^při veške-
ré opatrnosti, aby kamenná qsténí nebylo časem obroušenoa vrata 
oškubána od všech ozdob q kování. Typickým příkladem je poškozené 
ostení paláce Sylva Tarcrucy na Příkopech, které bylo velkým nákla-
dem opraveno a během několika anů. opět poničeno i s kovanou mříží 
vrat. Dodnes je tento portál uzavřen. Také Dětský dům potřebuje ' 
pro svůj provoz Kolovratský palác. Jeho -vrata jsou dávno de-
zolátním stavu a portál bude za čas zcela zničen. 

Bylo by možno vypočítati desítky a stovky dalších případů i u 
"budov pocházejících z minuléhp. století. Škody, které dopravy kaž-
dým dnem zvyšuje,by při pravidelně prováděné údržbě majiteli domů 
šly do niilipnů. Bohužel. vzčídka kdy se stane nápravy, hicetií praž-
ských portálu je stale vetsi a v důsledků bezohledne exploitac.e 
budeme postaveni 5a čas před otázku co dál. Je nemyslitelné, aby 
vnitřní město bylo'vylidněno ve prospěch skladišť, ježv jsou provok-
ovány s minimálním^ opravami. Je i z ekonomického hlediska néúnos-
né, aby zrušený klášter .sv. Micfesla byl nadále skladištěm papíru, 
zatím coby tyto krásné prostory mohly být využity daleko účelněji. 
Rovněž tak i tiskárna v býtalém klášteře sv. Anny. Moderní dopravní 
požadavky potřebují i moderní skladištní a provozní prostory a n^lze 
dnes požadovat, aby neekonomicky oylo používáno malých automobilu 
do 1 ,5 t. Staré dJwy musí být vráceny•svému účelu, "aby po moderni-
zaci bytového fondu sloužily nadále účelům obytnýiji či kulturním a 
nebyly odsouzeny k funkcím, k ni^ž je odkázal strohý jozefinský 
racicnalizmus před 18é lety. 

Využití historických památek pro potřeby turistického ruchu, 
odstranění těžkého provozu a skladiší z vnitřku města je problémem, 
jehož řešení nesmí být odl^Ládáno. Drobný .stavební detail a jeho 
krása je také součástí staré architektury a není ťlčelem pořizova-
ti dodatečně :iákladné kopie, tam, kde originály byl neuváženým jed-
náním beztr©3tně zničen. Sta-řá Praha je ještě dnes "bohatá na umě-
lecké památky, které Jinde najdeme již jen v muzeích a musíme se 
včas postarati o jejich záchranu. 

Dr Zdeněk Dušek. 



Projev p:?3or.ec,.. KluVa Xsj. vaX'ah.-_'rv^Bcfiiujaíra ••£•<>-fc„á<-lc."á-

pi'.i. úroční schůzi dne 35. října 1964. 

Paní a pánové, 

vítám Vás, všechny členy a příznivce Klubu Za starou Prahu na této-
výroční schůzi, kde vám klubovní domácí rada složí účty z úsilí a 
práce minulého roku. 

Vaše přítomnost je nám posilujícím důkazem Vašeho zájmu na poslá-
ní, které je náplní naší činnosti. 

Je to ochrana všeho toho, co činí naše milované město nejvzác-
nějším hmotným památníkem národní stavební kultury, jevištěm našich 
dějin, posvátnou Mekkou, dokumentem nad jiné sdělným a čitelným o 
všech kulturních, společenských a politických zastávkách našeho 
národního ducha. 

Někdy, naštěstí zřídka, se vyskytuje námitka staromilství, že 
prý bychom si přáli vidět Prahu ve stavu a podobě Langweilova mode-
lu, že aláme pecová ti také o Prahu novou a oceňovati úsilí a ideály 
současné doby; Tato výtka není oprávněná a neodpovídá skutečnosti. 
Sledujeme soudobý stavební a urbanistický vývoj Prahy pozorně a čar 
sto se starostí, ale také s porozuměním pro nové a složité požadaT 
ky nynější doby. Víme, že technický a výtvarný projev je produktem 
společenských a hospodářských podmínek každé epochy. Současné doby 
stejně jako všech historických. A tak, jak se snažíme rozuměti hna-
cím siHám současnosti, snažíme si je vyvolati zpětně ze staveních 
dokladů minulých epoch, 

"Tyto doklady jsou často výmluvnější a nestrannější než mnohé 
zprávy písemné. Zasluhují si tedy naší znalosti, ucty a ochrany. 

Více než šedesátiletý přehled práce Klubu Za starou Prahu je Vám 
znám. Víte, s jakými potížemi, nezájmem a někdy s omezeností shora a 
se sobeckými osobními zájmy zdola mu bylo z počátku jeho práce zá-
pasiti. Nebudu tedy znovu vypoeítávati vítězství a porážky. Ale to-
lik snad mohu říci, že znalost, porozumění a oceňování pražských pa-
mátek se velmi prohloubilo a s;iemnil^, a to v neposlední řadě záslu-
hou Klubu a jeho vynikájících členů. 

Přes to potíže trvají dále, ale změnil se jejich směr. Máme nyní 
pa ruce řadu ochranných zákonů a nařízení, kterých dříve nebylo. 
Je však ryní často nesnadno je v praksi uvésti v život pro nedosta-
tek bua odborných sil, nebo pro přeplněnou kapacitu nebo i nechut 
prováděcích závodů < 

Jeví se nezbytnost zorganisovati tuto výrobní stránku restau-
race a ochrany pamntek tak, aby byly zřízeny samostatné památkářské 
závody, huti, čety, specialisované na tento citlivý druh práce, tak 
odlišný cd výroby nových-staveb. Aby již nedocházelo k tak trapným 
případům, žo prostředky, jež ryní jsou pro tuto práci k disposici; 
propadají nevyužity* 

X tomu cíli směřovalo i úsilí Klubu v období, které dneškem kon-
čí a které převezme s Vaší pomocí a radou nové vedení, které si dnes, 
po absolutoriu starého, zvolíte. 

Vyslechněte tedy, prosím, j ečLnatels^ou zprávu o činnosti za obdo-
bí prošlého roka po vyslechnutí zápisu z posledního valného shro-
máždění. 
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Zájezd Klubu do Jindřichova Hradce, na Landštejn a do Slavonie. 

Dlouho připravovaný zájezd, pořádaný k příležitosti 40. výročí 
Spolku přátel starého Jindřichova Hradce, po počátečních obtížích 
s temínem uskutečnil se ve dnech 4. a 5. července 1964 za účasti 
37 člénů a hostí Klubu. Zvlášč významným a milým hostem byla miss 
Hageman z pařížské sekce organisace UNESCO, kterou jako pohotová 
tlumočnice provázela pí Kuříková ž Domácí rady Klubu. Zájezdu se 
zúčastnili další členové Domácí rady Klubu a to Dr Emanuel Svoboda, 
Ing. Jaroslav Budr#, Dr Hubert Ječný a Miloš Endler, který celý zá-
jezd organizačně připravil. 

Po^odjezdu z Prahy prvním cílem cesty byla S o b ě s l a v , 
kde uč«stníci navštívili okresní muzeum, jehož nová instalace však 
dosud nebyla v celku dokončena, ale' ochotou odborné pracovnice muaea.,. 
bylo možno shlédnout nejen část bohatství známé sbírky blatských a 
kozáckých krojů, nýbrž i jiné pro exposici připravované materiály. 
Město Soběslav prohlédli jsme si jenom zběžně. Zklamáním bylo, že 
kostelík sv. Víta byl uzavřen, takže jeho typickou architekturu ji-
hočeské gotiky mohli jsme obdivovat pouze zvenčí. Přesně v stanove-
ném čase přijel autokar do J i n d ř i c h o v a H r á d c e ~ na 
náměstí, kde byli účastníci srdečně přivítáni předsedou Spolku přá-
tel PhDr. Janem Mukem, okr. konservátorem a ředitelem muzea, a čle-
ny výboru, ředitelem Karlem Zvěřinou a Dr Tiruoteem Zelinkou, býv. 
členem Domácí rady Klubu, nyní působícím v Jindřichově Hradci. Po 
obědě ujal se obětavě klubovní výpravy Dr Jan Muk, který celé Odpo-
ledne prováděl účastníky městem. Za jeho podrobného odborného výkJj=r-
du navštívili jsme areál býv. Františkánského kláštera, zámek s ji-
nak nepřístupnou kaplí a muzeum, kde Dr Em. Svoboda, Alšův zeí, ob-
jevil neznámé mu dosud alšovské archiválie. Večer byla v sále re-
staurace na Pražském předměstí' uspořádána beseba s jindřichohradec-
kými přátely, na níž promluvili o stycích s Prahou Dr Muk a Dr Ze-
linka a za Klub pak Ing. Pudr, Dr Svoboda a Miloš Endler. 

Následujícího dne po přenocování v Granhotelu navštívili jsme v 
doprovodu zasvěceného znalce kraje řed. Zvěřiny nejdříve L a n d -
š t e j n . Nadšeným vykladačem his'torie a stavebního vývoje hradu 
byl náš přítel Jaroslav Veselý, který se 's brigádami dobrovolných 
pcacovniků nezištně stará o průzkum a zachování této velké pohra-
niční zříceniny. Za jeho vedení právě tam pracovala skupina studen-
tek Pražské přírodovědecké fakulty z blízkého prázdninového tábora 
Po rozloučení s př. Veselým pokračovali jsme v cestě do nedávno ješ-
tě nepřístupných S l a v o n i e , kde se vedení ujal ochotný pra-
covník MNV Jan Pauřík. Obdivovány byly citlivě restaurované gotické 
a renesanční interiéry měšťanských domu, zejména tzv. diamantové 
klenby, které jsou slavonickou znamenitostí. Brzo po poledni^nastou-
pili jsrje jiným směrem návrat do Jindřichova Hradce, kde se účast-
níci zájezdu s řed. Zvěřinou vděčně rozloučili. 

Další trasa zájezdu byla volena méně známými krajinami přes 
' Č e r v e n o u L h o t u , o j e j í ž stavební disposici vodní for-
tifikace jfivili účastníci veliký zájem, ale od vnitřní prohlídky zám-
ku muselo iiýt upuštěno pro nával výprav. Překvapením pro miss Hage-
manovou bylo hnízdo s čapí rodinkou, nebot čápi v Americe nežijí. 
Miss viděla je poprvé a k tomu ve volné přírodě. Pochopitelně si je 
vyfotografovala. Z Červené Lhoty pokračovala cesta okresními silni-
cemi kolem zříceniny hradu Choustníka d o C h ý n o v a , kde jsme 
navštívili hřbitov s funerálními plastikami a hrobem sochaře Frant 
Bílka. Gesta vedla dále přes Pohnánec do M l a d é V o ž i c e , 
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kde za vedení místního památkového pracovníka řed. Bohumila Klean-
drépy jsme shlédli Molitorovy fresky v zámku n&d schodištěm a v tzv 
komínové kapli, které však velmi trpí provozem zde umístěné továr-
ny * 3Pak jsme navštívili kapli na "byv. Voživkém hradě, která má slo-
hově zcela zachovaný klassicistní interiér s nástěnnými maltami 
Dominika Kottuly a s khuenburskými epitafy od Václava- Prachnera. 
Kaple je však značně zpustlá. 

Za nastávajícího soumraku opustil autokar Mladou Vožici a po 
krátké zastávce ve Voticích jako předchozího dne vrátil se náš 
autokar kolem 38. hod. do Prahy. o ' 

Není pochyby, že zájezd splnil své poslání a účastníkům poskytl 
ř&du.nových cenných poznatků a mnoho krásných dojmů, jak o tom 
6vědčí osobni i písemné projevy, jichž se vedoucímu zájezdu dosta-
lo. K uspěchu zájezdu nemálo přispěl řidič OSAD Turnovský nejen 
svojí obezřetnou jízdou, ale i svým družným chováním a skutečným 
zájmem, který projevil o navštěvované památky. Domácí radu potěšil 
radostný výsledek tohoto opravdu zdařilého zájezdu a s poděkováním .. 
všem, kdož se o to zasloužili, vyslovila očekávání, že roviiěž další 
zájezdy, připravované pro příští rok, budou umožněny ".především včas-
nými přihláškami členů Klubu. 

M.E. 

Pořad přednášek, vycházek a zájezdů Klubu Za starou Prahu 

v roce 1964 - 65. 

35. 10. N. 

6. •11. Pá 

80. 11. Pá 

4. 13. Pá 

18. 
7. 

13. 
1. 

Pá 
Ct. 

31. 1. Ct. 

4. 3. Ct. 

18. 3. Ct. 

4. 3. Ct. 

18. 3. Ct. 

1. 4. Ct. 

11. 4. N. 

15. 4. Ct. 

35, 4. N. 

Valná hromada doplněná přednáškou: Mezinárodni památ-
kový kongres v Benátkách. Dr Jakub Pavel, OSc 
Přednáška: Nové nálezy na historických objektech v 
Praze. Dr Vladimír Píša. 
Přednáška: Pražské památníky mezinárodních vztahů. 
Dr^Hugo Rokyta. 
Přednáška: Opravy na Královské cestě. Ing.arch. Aleš 

• Vošahlík 
Přednáška: Emauzský klášter. Dr Hubert J';čný. 
Přednáška: 0 chystaných úpravách pražské památkové re-
servace a pioblémy turistického ruchu. Ředitel praž-
ského střediska stát.pam. péče Zdislav Buřival. 
Přednáška: Svatováslavská kaple, stavitel a stavebník 
/Petr Parléř a Karel ^V . / . Ing. Dr Viktor Kotrba. 
Přednáška: Stav nového poznání vývoje Prahy do r.1964 
Dr Dobro slav Líbal. 
Přednáška: Staroměstské Kotce. Ing. František Kašička 
a Dr Milada Vilímková. 
Přednáška: Kostel a klášter sv. Jakuba. Ing.Jaroslav 

Yajdiš 
Přednáška: Pražská předměstí. Část I . 
Dr Drtbroslav Líbal a Dr Marie Heroutová 
Přednáška; Pražská předměstí. Část I I . 
Dr Dobroslav Líbal a Dr Marie Heroutová 
Vycházka:* Betlémská kaple* /Sraz v 9 ,00 hod. před 
budovou/. Ing.arch. Alois Kubíček 
Přednáška: Archeologický výzkum na Závisti. 

Dr Libuše Jansová 
Vycházka: Cprava Karolina. /Sraz v 9 hod* před budovou/. 
Prof. ak.arch. Jaroslav Pragner a Ing.arch.Alois Kubiček 
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83. 5. N. 

37. 5. Ct. 
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Přednáška.* Poznatky o osídleni Prahy v době rozkvětu 
Kímaké říše. Dr Vladimír Sakař 
Zájezd; Ccské Budějovice, k 700 vyr. založení jihočes 
metropole. Dr Jakub Pavel, Csc* 
Přednáška: 0 Betlémské kapli a bývalém kostelíku Fili-
pa Jakuba. Ing. arch. Alois Kubíček a Dr Ivan Borkovský 
Vychazka; Usedlosti pražských předměstí. Část I . 
/Sraz v 9 hod. Smíchov st. trolej. 52, 60 Na vinici/ . 

Miloš Endler 
13, 6. N. Vychází: Usedlosti pražských předměstí. Část II# 

/Sraz v 9 hod. Smíchov st. trolej. 53. Stadion-jih/. 
Miloš Endler 

19^80.6. Zájezd; Tábor, Kozí Hrádek, Husinec, Prachatice. / 

Přednášky jsou vždy v 19.3^ hod. v knihovně Uměleckó^.průmyšlového 
muzea v Praze* 

Informace o zájezdech v kanceláři Klubu 2 měsíce předem. 

Uspořádal a zpracoval Ing Jiří Novák 

Vzpomínka na Jaromíra Soukupa. 

L-etos v létě dotkla se nás všech bolestně zpráva o smrti jednoho 
z našich obětavých pracovníků. - památkářů, vynikajících znalců sta-
ré Prahy, Jaromíra Soukupa. Jeho životní dílo bylo věnováno studiu a 
populansaci památek našeho hlavníiio města. 

Narodil, se v Praze 27. 11. 1889, svá gymnasií ní studia konal 
nejpryí na gymnasiu akademickém, pak na gymnasiu malostranském, kde 
též, matur jval v r. 1907. Již sedm let poté byl jedním ze zakladatelů 
Sdružení pro povzne&ení znalosti památek. Jeho práci přerušila prvá. 
světová válka. Po svém návra tu domů. se věnoval opět svému zamilova-
nému oboru, studiu dějin umění, k němuž byl dobře připraven externí 
účastí na přednáškách prof. K. Chytila na filosofické fakultě Karlo-
vy university* Jeho dobrovolná památkárská činnost se rozvinula do 
velké šíře. Me«i léty 1921 - 1927 vydával časopis Památky, orgán 
Sdružení pro povznesení znalosti památek, jehož obsah obohatil tež 
četnými články. 

Bohatá byla i jeho organisační či-most. Stal se členem Komise pro 
soupi6 památek v Praze a jako člen pa bronátní komise /inspektor 
hřbitovů/ se zasloužil o obnovu poloOpomenutých hrobů vynikajících 
českých kulturních pracovníků, /např. Maříkův hrob, hrob Karla Havli J-
ka-Borovského, hrob Laubův/. Ve spolupráci se Svatoborem se zasazo-
val i o opravu vyšehradského Slavína. V roce 1945 působil mezi spo-
lupracovníky akademika Zd# Wirtha při soupisech národního kulturní-
ho majetku. Od roku 1958 b,yl členem domácí rady Klubu. Od roku 1959 
byl obvodním konservátorem památkové, péče a ochrany přírody v Praze 
3. a předsedou památkového aktivu při ONV v Praze 3. Tu se vrátil i 
ke svému oblíbenému předmětu pracovnímu - k práci o Olšanských hřbi-
tovech, související s jejich památkovými úpravami. Jeho podrobnou, 
pilnou a obětavou práci ve vlastivědných institucích pražských /ško-
lení průvodců Pražské informační služby, členství ve zkušební komisi/ 
i v odborných institucích historických nelze vůbec docenit. Z jeho 
publikační činnosti je zřejmá vysoká odborná líroveň. Vybudoval i 
sbírku 7.000 diapositivů pražských památek. 

Zemřel náhle 1. června 1954, ve věku 75 lot, odešel od nedokon-
čených prací, od rodiny, kterou měl velmi rád, aniž věděl, že odchá-
zí. Jeho místo bude dlouho prázdné a budeme n^ něho jistě dlouho 
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vzpomínat - my, jeho spolupracQvníci i široké publikum, které 
navštěvovalo vycházky, zájezdy a přednášky, kterými po padesát 
let sloužil všem, kdo mají rádi svůj rodný kraj. 

x x x x 

Bibliografie Jaromířa Soukupa /výběrová/. 
fr£i vodce Prahou, Fraha 1988; Chrám Panny Marie Vítězné, Praha b . r ; 
Palác Clam-Gallasovský, Pruha b . r . , Druhé nádvoří' Pražského Hradu, 
Prafta b . r . ; Chrám týnský, Praha b . r . , účast ve sborníku Praha, 
fetka měst, Praha 1955, Články 'v Cesiem Zápase v letech 1960-1964 

Vladimír Sakař. 

Zemřel arch. Vlastislav Hofman* 

Narodil se 6. února 1884 v Jičíně, zemřel 88. srpna 1964 v Praze. 
Vynikl jako architekt, /malíř a grafik, ale nejvíce jako jevištní 
výtvarník přodstavujc výrazně celou jednu významnou- epochu vývoje 
našeho scénografického umění, provázen uznáním jak doma tak i v 
cizině. Méně již jé známé Hofmanovo působení v Klubu v letech před 
první světovou válkou, v době kdy se nejsměleji střetávali organi-
sovaní ochránci památek s neclmpavou oficielní veřejností. Podléha-
li, ale setrvali. Fo Hofmanovi zůstal velmi cenný dokument uveřej-
něný v klubovním Věstníku v roce 1919: návrh jak by byló možno za-
chránit dum sochaře M. Brauna, který stál na nároží Jungnannovy tř. 
a Vodičkovy ulice. Slo o barokní dílo, nemající již v Praze obdoby, 
avšak ohrožené vysokým zastavěním sousedním. Arch. P. Janák a^zvláš-
tě Hofman pokusili se o kompromisní řešehí, kt íré mohlo - když již 
byl dán úřední souhlas k zboření - uspokojit jak stavebníka tak 
ochránce památek, sice krajním způsobem, ale tehdy ještě jedině 
Božným. 

Ing. arch. A. Kubíček. 

V i k t o r D u r l i n , 

dlouholetý' zasloužilý člen Klubu Za starou Prahu zemřel dne 8. říj-
na t. r* ve věku 86 let. Býval spolupracovníkem Karáskovy galerie, 
později archivářem Smíchovské skupiny Klubu. Byl znám jako pilný 
badatel a nadšený vykladač minulosti Smíchova* zejména však jako 
znalec historie smíchovských usedlostí a vinic, jichž studiem se 
d<? poslední chvíle svého života zabýval. Klub v něm ztrácí jednoho 
ze svých nejstarších a nejoddanějších členů. 
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Oživení Male Strany. 

Z podneíii KLubu Za starou Prahu "byla v roce 1963 uspořádána ve-
řejná anketa, která za účasti zástupců a institucí upozornila na 
ochuzování tak významného staropražského centra/ jakým je Malá Stra-
na. Pracovníci Klubu připomněli zejména trvající nedostatečný počet 
hostinců a restaurací, jejichž dřívější stav a ráz "byl ochuzen asi 
o 28 lokalit, které tvořily a doplňovaly osobité prostředí této 
časti Prahy vyhledávané domácími i zahraničními návštěvníky. Anketa 
Klubu, jakož i přímé výtky nedostatků a chyb restauračních podniků, 
vyvolaly zájom podnikového ředitelství restaurací a jídelen v Pra-
ze I . Užší spoluprací se zástupci Klubu vznikaly pak pozvolna plány 
:ia odbornou obnovu všech staropražských lokalit. Výsledek so již 
projevuje nejen vnitřní a vnější úpravou, ale zejména také vzrůsta-
jícím zájmem nejširších vrstev obyvatel, které znovu oživují Malou 
Stranu. $ její větší přitažlivosti přispěje rovněž připravovaná ob-
nova restaurace ve starobylém Saském domě v Mostecké ul . , kde kdysi 
U Steinitzů žili lidé z Malostranských povídek Jana Nerudy. 

i * 

X X X 

Plenský příspěvek 
pro rok 1S65 zůstává i nadále ve výěl_Kčs 10«>—• -Sl^ž^nky-budou 
rozesílány počátkem příštího roku. 

X X X 

Uspořádala tisková komise Klubu Za starouJPrahu, 
vydáno v říjnu 1964. 



Státní seznam movitých kulturních památek. 

Podle ustanovení paragrafu 7 zákona č. 33/1958 8b. o kulturních 
památkách a paragrafu 1 vyhl. č. 116/1959 TJ.l. zapisují se z ovi-^ 
denčních důvodů významné m o v i t é k u l t u r n í p a m á t -
ky na území CSSR do státního seznamu movitých kulturních památek, 
pokud nejsou osobním majetkem /na př# zařízení bytu/ nebo nejsou 
uloženy v muzeích, galeriích, archivech, knihovnách a podobných 
ústavech. Scátní seznam movitýoh kulturních památek řídí za celé 
ázoiuí hl.m. Prahy Pražské středisko státní památkové péče a ochrany 
přírody /Praha 1, Malé náměstí 13/ , při čemž byla ustavena odborná 
komise, složená z historiků umě ní-specialistů. Tato komise, jejímž 
předsedou je pracovník ČSAV Dr Emanuel Poche C8c, provádí v součas-
né době výběr památek do soupisu v kostelech Starého-Města. Protože 
se vš§k soupis musí pi^ovést i ve všech veřejných budovách a obytných 
domech na celém území Prahy a práce má byt zhruba hotova během dvou 
lety obrací se PSSPPOP na členy Klubu Za starou Prahu s žádostí o 
aktivní pomoc při předběžném průzkumu materiálu* Pokud máte zájem, 
přihlaste se u příslušných obvodních konzervátorů, kteří Vám dají 
podrobné instrukce o místě i způsobu provádění soupisu* Movité kul-
turní památky se zapisují do státního seznamu podle místa, kde jsou 
trvale uloženy a patří sem předměty volné /sochy, obrazy, lampy, 
vázy/ i zabudované /ozdobné mříže, vitráže, vrata, zámky, klepadla 
a p . / . Váš soupis by se prozatím omezil na obytné domy, průzkum je-
jich movitých památek, zejména na území historického jádra, jo v 
současné době prvořadou záležitostí. Movité památky jsou nedélnou 
součástí našeho národního bohatství, jejich včasným podchycením a 
zovidováním zabráníme ztrátám a přispějeme k jejich uchování příš-
tím generacím. 



Z klubovní činnosti. 

/Podle jedna Selské zprávy, přednesené na výročním valném shromážděni 
členstva dne 35. října 1964. / 

^Společným cílem odstupující Domácí rady bylo naplňování tradice 
Klubu, který vždy hájil a prosazoval základní devisu své činnosti, 
že boj za starou Prahu nesmí být staromilským oslavováním či dokon-
ce.; opiakávr^ti i^liisilbyíif rřiýbrž údilaúJ^ou' 
to, aby pražské památky byly všeobecně chápány jako nedílná, orga-
nická a živá součást dnešního velkoměsta. 

V této snaze scházela se Domácí rada k pravidelným i iaixiiořádným 
pracovním schůzím, jichž bylo za uplynulé funkční období celkem 35. 
Bedlivá pozornost při nich byla především věnována problému chysta-
ných uprav Pražského hradu a jeho okolí. Členové kriticky posuzova-
li výstavu návrhů těchto uprav a na zvláštní schůzi diskutovali o 
toiu s arch. 0. Starým a arch. J . Fragnerem, kteří stojí v čele orgá-
nu řídícího úpravy. Bylo o tom pak vypracováno memorandum otištěné 
v minulých klubovních Zprávách. Iniciativně zasáhl Klub i do palči-
vé otázky brány db Strahovského nádvoří, akutně ohrožené projíždě-
ním těžkých motorových vozidel e. autokarů, parkujících na nádvoří. 
Členové Klubu též účinně zasáhli do diskuse o zachování historické-
ho jádra Hloubětína. Klub se též zasadil o záchranu tzv. Beptovské 
Icaple sv. rodiny u Nuselských schodů a upozornil na nutnost zábrany 
v další devastaci hřbitovů. Zásluhou Klubu byla vyvolána veřejná 
anketa o vkusné ilpravě staropražských hostinců i nových restaurantů 
v historickém jádru Prahy a z jeho podnětu 36# břozna konala se roz-
prava s přizvanými odborníky a zodpovědnými činiteli o připravované 
rekonstrukci tzv. Královské cesty. Jako další akci je třeba též při-
pomenout snahu o opětnou instalaci Karáskovy galerie v některém 
vhodném pražském objektu a podnět ke zřízení muzea Mikoláše Alše v 
Praze. V aa..orandu zaslaném příslušným ministerstvům Klub se také 
dožaduje přísného stíhání viníků, poškozujících svévolně uměbeké a 
historické památky. K 500. výročí Husova upálení ustavil Klub zvlášt-
ní komisi, jož by us i lovalaaby v Husově jubilejním roce byly v Pra-
ze připraveny důstojné oslavy* Předsedou komise zvolen byl ing.arch. 
AI* Kubiček, tajemníkem Michal Flégl. Kromě uvedených velkých akcí 
zakročil Klub v řadě menších případů, na něž byl svými členy upozor-
něn. Týkalo se to např. nevhodně umístěných tabulek na portále domu 
U pěti korun v Melantriciiově ulici, poničeného zábradlí u kostela 
Po Marie U Alžbětinek, výmolů v pražské dlažbě, křížovnických zvonů 
u sv. Františka v okupaci umlčených, svévolně ničené ohradní zdi ko-
lem letohrádku Hvězda aj. Klub intervenoval i v některých případech 
nd^opražských a jeho snahy setkávaly se v celku s porozuměním, např. 
v Táboře, v Kolíně a jinde.. 

K zvýšeni zájmu: o památky a v otázkách nutnosti péče p ně přispě-
ly nejexi jmenované akce Klubu, ale i publikační činnost valné části 
členů Domácí rady v tisku:odborném, v denním tisku pak články a fe-
jetony S. Janského a 0. Storcha-Mariena* Volikou oporou snahám Klubu 
byla rozvíjející se spolupráce s Pražským střediskem stát. památkové 
péče a ochrany přírody, do jehož vědecké rady byl jmenován předseda 
Klubu Dr B. Kozák. 

V zimním období 1963/64 uspořádal Klub v knihovním sále Uměl.prům* 
muzea v Praze cyklus přednášek, kterých bylo celkem 13* V roce 1963, 
31.10o přednášel ing.aroh. Jaroslav Tajer: Úpravy na Pražském hradě, 
14.11. ing* Zdeněk Budinka: Stavební technika a památky, 38*11 tentýž: 



K životnímu dílu zemřelého akademika B. Hacara, a 12.12. Dr Josef 
Nožička: Prvé úspěchy okrašlovacích snah v Praze a okolí. V roce 
1964, 9 . 1 . přednášel pak Alois Lustigs Cestování v Prahy v 16. a 
17. století, 23.1 . ing. arch. Alois Kubiček: Sté výročí narození 
Dr Luboše Jeřábka, 6 .2 . doc. ing. Josef Hons: Dějiny pražských'ná-
draží, 20.2 . Dr Jiří Špét: Ocská věda v boji o* zachování staré Pra-
hy na sklonku* minulého století, 5 .3 . ing. Jiří Novák: Doprava, v hi-
storickém městě /Vývoj a způsoby řešení/, 19 .3 . Miloš Endler: Jan 
Jeník z Bratřic a Praha, 2 .4 . Dr Jiří Špét: Z mindlosti pražské 
dlažby, a 16.4.. ing. Dr 3ohur;;ír Kozák: Praha v rytinách a kresbách. 
0 zdařilém zájezdu do Jindřichova Hradce, který Klub uspořádal, 
otištěna byla zvláštní zpráva. 

Všecky akce Klubu měly muži člonstvem živý ohlas, který se pro-
jevil na rostoucím poctu členů. Ku dni 25. října 1964 čítal Klub 
1073 členů. Za poslední období přibylo 36 členů, umrtíin nebo vystou-
pením ubylo 28 členů. V klubovních Zprávách bylo vzpomenuto zesnut 
lých: Jaromíra Soukupa, arch. Vlastislava Hofmanna a Viktora Durlina 
Kromě nich opustili Klub na vždy další zasloužilí členové: akademik 
B. Ha car, spisovatel JUDr Fr. Prochazka a dlouholetý spolupracovník 
Karáskovy galerie Viktor Hofínan. 

Rostoucí zájem členstva i zvyšující se autorita Klubu ve veřejno-
sti jsou dobrým znamením pro budoucnost. Jsme proto přesvědčeni, že 
naše dobře míněné snahy, vycházející z pokrokových tradic Klubu, 
budou i nadále provázeny podporou členstva, veřejnosti i všech slo-
žek lidové a státní správy a ostatních institucí. 

X X X 

Domácí rada Klubu 2a starou Prahli 

zvolená na valném shromáždění členstva v Malostranské besedě 
v neděli dno 25. října 1964. 

Př přisedá: Ing. arch. Dr. Bohumír K o z á k . 
KTstopredsedové: Ing. Jaroslav P u d r , prom.historik Josef 

M a y e r . 
Jednatelé: prom.historik Vladimír S a k a ř , Dr Zdeněk Ď u š e k 
Přísedící: Ing. Zdeněk B u d i n k a , Miloš S n d 1 e r , prom. 

historik Michal F 1 é g 1 , Dr Jiřina J o a c h i m o v á 
_Ing. Adolf J a n o u š e k , Cyril K o d 1 , Ing. Dr Vik 

tor K o t r b a , prof. Dř Karel K r e j č í , Ing. arch 
Alois K u b i č e k , Dr Milada M aty á š o v á , Ing- .Ji 
ří N o v á k , František P e t r o u š e k , Dr Hugo 
R o : y t a , Dr Otokar S t o r c h - M a r i o n , 
JUDr K.ianuel S v o b o d a . 

Náhradníci: Arch- Marian F a r k a , Dr Jaroslav H e r o u t , 
Dr Hubert J e č n ý , Dr Zdeněk K r o p á č e k , pA Moni 
ka K u ř í k o v á , pí Františka M a t o u š k o v á , 
Dr Vlastimil B t o ž i c k ý . 

Revisoři; Rudolf N o v á k , Bedřich M i i t t e r m i i l l e r . 
Stálí hosté: Zdislav B. u ř í v a 1 , In^.Arc.,. Eduard H n i l i c 

k a , Dr Dobroslav L í b a 1 > Miloš K o l í n s k ý , 
František K u b o c , Dr Jakub P a v e 1 , Dr Emanuel 
P o c h e, Dr Jiří S p é t . 

X X X 



Na návrh Domácí rady byli jmenováni 

č e s t n ý m i č l e n y 

Klubu Za starou Prahu: 

Ilja E r e n b u - r g , Ing. Adolf J a n o u š e k , 

Ing. Josof K š í r , JUDr Emanuel S v o b o d a . 

x x ^x 

Omlouváme se, že vydání klubovních Zpráv se z technických 
důvodů zdrželo. Doufáme však, že členstvo přijme na§í omluvu 
vlídně, protože tím nám bylo umožněno, abychom připojili po-
slední tři důležitá oznámení jtiko zvláštní přílohu. 

Redakční rada. 



Významné výročí Klubu Za starou Prahu. 

V době, ledy byly ničony lcrdsy mnohých městských starobylých 
objoktů, položil v r. 1897 mladý literární bouřlivák Vilém Ivirštík 
základy boj 3 o starou Prahu. Jeho obrana proti bourání stavebních 
pa-oátolc byla obsažena v brožuře ''Bestii triumphans*'. 

Jestliže způsob tohoto boj o byl charakteristickým v prvníoh le-
tech života Klubu, vnitrní vývoj Klubu v lotech následujících ustá-
lil základní ideje a názory k odpovědné a účelné další práci. 

Lotos dovršil Klub Za starou Prahu šedesátpět let svóh^ trvání. 
Toto jubileum přešlo 28. ledna t .r . v ticnu, bez povšimnutí a bez 
vzpo~ínký na to, kolik práce a úsilí za zachování kruš staré Prahy 
bylo věnován^ nevelkou obcí zastánců -pražských stavítels.iých památek 

Dnes může Klub se zadostiačinoiiíii ponlíLet na svoji vykonanou 
práci. Byly to take ši:?oké sympatie, spolupráce a podpora všech* 
milovníku Prahy, kteří měli srr.:rsl "pro zachování krás-

13.ub vynikl v době stavebnino prerodu mésta. Uo roicu byla 
Praiia zachována tuk, jak ji pře 3 ta vel barok. Teprve po odstranění 
pevnostních hradeb po roce 1074 nasoula přeměna ve výstavbě města. 
Po toruto roce docházelo k ničení starší stavební kultury, staveb-* 
nich památek, které vyvolaly ochrannou akci. 

Různé ma ni festa ční schůze Pražanů, ko nané leone em miu;:1 sto-
letí a časté nepochopení měs-ĉ ké raó.y, '.:tcrá desavuc /ala později 
svoji poradní uměleckou komisi, místo, aby ji pomáhala, daly vznik 
Klubu Za starou Prahu, který převzal program uvedené komise. 

Během coléh^ svého trvání prožil iíiub ve svém názorr. re? echrrnu 
párátek svůj vývoj, který dík své dlouholeté působnosti, scojí na 
moderních zásadách. Viditelným znamením tohoto vývoje k lepši bu-
doucnosti bylo stanovisko rady městské hlav. m. Prahy, kdy u pří-
ležitosti 85. výročí založení Klubu, rozhodla se mostská rada ^no 
13. března 1935 uděliti Klubu ^a starou Prahu n. ivetH poc ^u, ja:cou 
můžo být i korporace vyznamenána, 

udělila mu čestnou plaketu hlav* m. Prahy, 
která "bylu 17. dubna téhou roku slavnostně "předána Klubu primátorem 
Dr Karlem Baxou na Starpměst3lcé radnici. 

A dnes ideový program iflubu se chodi je s názory dnešních vlád-
ních činitelů v čele s KSO v otázce zachovaní krás Pruhy a její 
přestavby.' " 

V době šedesátipěti let získal si Klub i hojně pištěl a vydobyl 
si velké ./áznobfci i u bývalých nepřát;!. Dřívější boje s obecním 
zartu^i-elstvím hl. m. Prahy byly tě/ike, neboí toto easto hájilo 
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zájmy soukromoprávní před snahami veřejnoprávními a zájmy ctitelů 
umění • 

Bylo "by nesnadné vyčíslit jon ty největší zásahy -Xlubu proti 
umělecky neštastnýri návrhům regulačním a příbuzným otázkám nc"bo 
rozmanitým problémům dílčím. 

Klub byl a je zásadním ochráncem zachování krásné irahy, hlavní-
ho města socialistické republiky i jejich památek pi-írodních a hi-
storických. 

Je samozřejmé, že forma pra co Klubu byla v různých fázích vývoje 
péč o památky různá. I nyní třoba vychovávat a přesvudčovat širo-
kou veřejnost, aby byla naplněna4 slova paragrafa 1, zákona o kul-
turních památkách ze dne 17. dubna 1968, o kterýžto ;;ákon bojoval 
v cclé své dlo .holotě činnosti Klub i jeho význační clonové, kteří 
svými připomínkami a návrhy přispěli k jeho konečné formulaci. 

Další činnost xtlubu byla a věnovánu i mimopražslc;vTn památkám. 
V tom směru so velmi pěkně vyvinula jeho spolupráce-s jinými insti-
tucemi nejen domácími, ale i zahraničními. 

Ke konci této stručné vzpomínky na bohaté údobí Klubu, n u t n o se 
zmínit o tom, že klubovní schůzi navštívil svého času sovětský 
architekt Iíutuzov, jonž se zajímal o naše metody pamut::ové peče a 
informoval Klub o podobných snahách v SSSR, na nichž no podílí i 
spisovrtel Ilja Ereriburg. Ve Sborníku Klubu Za starou Prahu ra rok 
1959 "Ochrana památek", jest jako úvodní článek uvěř3jněnu vzpomín-
ka Iljy Ereriburga, diktovaná vřelým zájmem o iu;še hlavní město. 
Svůj příspěvek končí těmito slovy:"Veliké živoucí a současné město 
s bytím neoddělitelným od starých kamenů. Ubozí jsou lidé boz vzpo-
mínek, ubohá města bez dějin. V těnhto cbaletých .omenech, zahřá-
tých májovým sluncem a lidským dechem jo však záruka nesmrtelnosti 
v práci, umění, v dětech i v pradávných parnát.-cácru To připomíná mi-
lá Praha svým příchozím a za to, jakož i za mnohé jiné chce se mi 
znovu a znovu poděkovat". 

Výz.iam-Klubu a jeho záslužná činnost nekončí. Klub plní a bude 
dále plnit svůj ukel podle zákona č. 23/58 o ochran* Kulturních pa-
mátek. A proto i dnes má Klub svoje oprávněné mí&to v hlavním městě 
Ce sko s 1 o ve nské s o ci.al i s t i cké r epub 1 iky. 

1 ke konci této krátké vzpomínky připomínám slova našeho zaslouži-
lého a čestného člena Klubu, akademika Zel. V/irtha, která pronesl 
při 85. výročí trvání Klubu a která jistě platí dodnes: 

Klub noní zbytečný, ačkoli ještě časem bud> podléhat! jeho 
myšlenkový podklad přeměnám a ustupovati z časti novým iiAzcrům, 
jeho deviza, za kterou so bil 35 let, neni zbytečná a ještě bude 
dlouho* působiti k ochraně památek. 

Ing. Jaroslav Pudr. 

Předseda Klubu Za starou Prahu 
ing. arch.Dr techn. Bohumír K o a k 

j u b i l u j e . 

Oblíbený a zasloužilý předseda iClubu Za starou Prč.hu Dr Bonumír 
Kozák dožil so dne 4. prosince t.r. bez nadsázky v plnén zlraví a 
svěžesti vzácného životního výročí, k němuž mu. zajisté vejkeré naše 
členstvo s radostí a upřímně blahopřeje. 

Dr Bohumír Kozák narodil se r. 1885 ve Velké Lhotě u Dačic ne. Mo-
ravě. Po gymnasiálních studiích y Čáslavi, jež daly základ k rozvi-
nutí jeho humanitního a estetického cítění a po odborných studiích 
vysokoškolských vynikl záhy jako projektant, při černi uplatňoval i 
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své zkušenosti z cest po colé Evropě* Svůj tvořivý talent zasvětil 
však především Prazo, která se mu stala skutečným domovem. Ačkoliv 
so s úspěchem zúčastnil mnoha i mimopražských soutěží, přoci jen 
jeho srdci byly nejbližší projekty, kte.é obohatily vzhled moderní 
Prahy, aí to:jsou býv. Masarykovy domovy dnes fakultní nemocnice 
v Krči, či studentské koleje, Budoč, středoškolská v Dejvicích a 
jiné četné stavby* Jako rozený památkář provedl též citlivě obtíž-
né přestavby, na.př. býv. Rudolfina a Toskánského'paláce. Porozumě-
ní pro tak závažné úkoly* mimořádné osobní schopnosti i láska ku 
Praze připoutaly ho k iirtensivní činnosti v komisích veřejných pa-
mátkových institucí, zejména však v Klubu Za starou Prahu, kde stá-
le nalézá dostatek možností, aby svým bystrým úsudkem a odbornými 
zkušenostmi přispěl k řešení problémů jak ochrany a údržby památek, 
tak i v současných náročných otázkách urbanistických, neboí po léta 
působil též jako vedoucí architekt ve St. ústavu pro projektování 
výstavby hl. m. Prahy. Přes svůj. věk zůstává Dr Kozák archiTrektom 
moderním. Jeví se to i v joho chápajícím poměru k nastupující mla-
dé generaci Domácí rady Klubu, jehož schůze řídí energicky, ale též 
so vzácnou konciliantností a taktem. Za své celoživotní dílo byl ta-
ké vyznamenán výroční cenou hlavního města Prahy. Jono knihy "Po-
klady pražské architektury*1 a "Hradčany a Malá Strana", vyšlé ne-
dávno v druhém vydání jsou jasně promlouvájícím dokladem jeho pre-
cizního kreslířského umění, kterému se od mládí ve volných chvílích" 
s nevšední horlivostí věnuje. Je velikou zásluhou, ža výstižně.za-
chytil nejen architektonickou krásu pražských paláců, zákoutí i ve-
dut, ale též často již mizící á zmizelé, památnosti českých i slo-
venských měst a krajů, jak dosvědčuje výbor z jeho akvarelů a kre-
seb, vystavený nyní v letohrádku Hvěřda v Praze-Liboci a těšící se 
značné pozornosti návštěvníků. 

M. E. 

K v ý r o č í H u s o v u . 

Pokrokoví lidé vzpomínají s úctou a vděčností, žc dne 6. července 
t.r. uplynulo 550 let od té doby, kdy naposledy vydechl na hranici 
v daleké Kostnici jeden z velkých synů našeho lidu, Mistr Jan Hqa» 
Joho jméno zůstává navždy spjato s Čechami i s Prahou, v níž ztřávil 
značnou část svého života. Tu kázal v Betlémské kapli, tu na,půdě 
universitní i na synodách hájil myšlenky často i velmi revoluční. 

Bylo zcela zákonité, žo se dostal do sporu s těmi, kdo byli mocní 
- s hodnostáři církevními i světskými, protožCpjeho slova nebyla 
jen akademická, určená úzkému okruhu p o s l u c h a č ů , joho řeči i spisy 
so obracely k lidu* Psal a kázal njjen latinsky, alo i česky. No 
nadarmo také pražský revoluční kazatel Jan ze Zelivi ho staví do 
téže roviny jako apoštoly a proroky, vzhledem k pronikavosti a 
opravdovosti joho slov i skutků. 

Význam Husova díla je tak veliký, žo ho nelze vyčerpat ani zhod-
notit. několika slovy. Stojí na počátku velkého období našich! dějin 
a předznamenává jednu z prvých evropských revolucí proti feudalismu, 
kdy lid celé země, alespoň na .krátko byl zajedno v zápase o lepší 
život. 

V* Sakař, CSc. 
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f c d n a t e l s k á z p r á v a . 

V jubilejním 65. r&ce činnosti Klubu Za starou Prahu sledujeme 
8 potěšením oživení činnosti po všech stránkách. 

Krom běžné práce Domácí rady proběhl úspěšně dvousemestrový 
přednáškový cyklus, uspořádaný k dvacetiletí osvobození a k 550. 
výročí upálení Mistra Jana Husa. Proběhl podle stanoveného plánu, 
maje za úkol seznámiti pražskou veřejnost s novými objevy v Praze 
a nejbližším okolíc 

Na jaře so konala beseda pracovníků Domácí rady s členy Klubu, 
která měla za úkol seznámit členstvo s prací Domácí rady a získat 
od členů podněty pro další práci. 

Domácí rada sledovala průběžně problematiku ochrany památek v 
Praze, jsouc .ustavičně v kontaktu s Pražským střediskem památko.vé 
péče a ochrany přírody. Zvláštní pozornost věnovala otázkám, spo-
jeným s plánováním podpovrchové dopravy, o problematice úprav ve-
řejných prostranství a oprav pražských fasád. V současné, době pro-
vádí domácí rada soupis poškozených pražských portálů a soupis do-
movních znartioní. Pozornost byla věnována také projednávání úpravy 

Strahovské brány a zákazu vjezdu do nádvoří, projektu přehrady v' 
Sárco a různým jiným otázkám památkového charakteru, na př. areálu 
břevnovského kláštera, případu usedlosti v Prazo 8 . , veřejného 
osvětlení a t a. 

Běžně pracovala i technická komise, která připravovala souhrné 
elaboráty k jednotlivým problémům a komise pro soupis a ochranu 
hušitsJsých památek v Praze, která připravila akce Klubu k 550f Vý-
ročí upálení Mistra Jana Husa a vypracovala perspektivní plán 
další činnosti. 

Deputace Domácí rady položila věnec k Husovu pomníku na Staro-
městském náměstí. 

Úspěšně pokračují přípravné práce pro informativní výstavku 
Klubu. 

V současné době má K l u b více než 1.000 členů, je tedy jednou z 
největších dobrovolných organisac*! spolupracovníků na poli památ-
kové péče a přátel památek. 

Dpmácí rada se od začátku roku sešla na 33 poradách s průměrnou 
áčastí 14 členů. Klubovní kancelář zaznamenala do konce listopadu 
429 čísel jednacích /proti 400 za celý rok 1964/. 

IC pečlivému plněni všech úkolů ná6 zavazují důvěra a porozumě-
ní orgánů státní správy, s nimiž Klub přichází při svých jednáních 
do styku a porozumění našich členů a spolupracovníků. 

V. Sakař. 

P o d p o v r c h o v á d o p r a v a v P r a z e . 

Omezenost rozlohy městských území vodla již v počátcích středo-
věké městské výstavby k umělému zvětšení existující plošné kapaci-
ty alespoň pro účely obývací etážovým roanístěním užitkových pro-
stor. K praktickému vyúžití této možnosti - neuvažujomo-1i o staro-
věku - došlo ^iž va 18. stol. v Toskáně /např. v San ttirnignano a j 
ovšem též pro účel obranný/-

Je na snadě, že nedostatek povrchové plošné kapacity so časem 
projevoval i u veřejných prostor uličních, čemuž se čelilo např. 
zřizováním loubí v úzkých ulicích a na tržištích /náměstích/. Byla 
to také jediná místa, kam se mohli chodci uchýlit před nepohodou, 
nečistotou nedlážděných a neodvodněných úzkých vozovek a před ne-
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bezpečím úrazu, o které nebylo ani t ^idy nouze, ačkoli doprava 
byla. jen potahová a jezdecká-. -Na stavby;etážových komunikací v 
různých úrovních se za tehdejšího stavu dopravní i stavební tech-
niky arcit nemohlo pomýšlet. Možnost takové dopravy se přiblížila 
teprve výstavbou železnic a vývojem metod prací tunolovacích, ja-
kož i zaváděním motorových vozidel a pokrokem v jejich v£?obě. 
Zajisté bo k tomu nehodila, vozidla s-pohonem, parním, protože by 
jak ona tak i tunely oyly stále zamořeny nesnesitelným kouřem a 
sazemi. Tím se také vysvětluje, proč hej starší podzemní dráha 
vznikla teprve r. 1699 v Londýně. Pařížská "Metro" trač č .l jo 
v provozu ještě o něco později, totiž teprve od r. 1900. Avšalc 
r. 1941 měla "Metro" a "Nord - Sud" v Paříži již líhrnnou délku 
tratí 168 lan. Dnos mají podzemní dráhu kromě uvedených dvou me-
tropolí ovšem také New York, Chicago, Berlin, Moskva, Madrid, 
Barcelona, částečně též Budapest, Milano a některá další města 
evropská a americká. Slouží ovšem téměř výhradně dopravě osob a 
pokud nám známo, má pouze Chicago též velmi rozvinutou podzemní 
dopravu nákladovou. Pohon je vesměs elektrickým proudem. Mozi sta-
nicemi jsou nouzové výstupní šachty pro případ nebezpečí. 

Primérním a proto nejdůležitějším úkolem vybudování podzemní 
dráiíy je - jako ostatně u každéhu .velkého technického díla - do*-
konalá přípr^-** projektu a etapisace výstavby, ^opírající se nejen 
o přesný situační pláň a podrobnou znalost výškových poměrů, tedy 
celé konfigurace povrchu terénu, ale též o spolehlivý hloubkový 
průzkum území* kterým má být podzemní dráha vedena, tedy geologický 
a hydxologiqký* V této příčině odkazuji na to, co jsem svého času " 
napsal při jednání o trati podpovrchové dráhy, navrhované od 3pý-
charu v Pra20 6 k Staroměstskému náměstí s průlomem jeho jižní 
fronty v místech domu dříve Btor.chova, který by byl ovšem zbořen. 

Jo ovšem zcela pochybené, navrhují-li se tak nákladná a kotlí-
kovaná, technicky obtížná dopravní zařízení jen z důvodů prestiž-
ních nebo representativních, aniž je skutečně prokázána nevyhnu-
telná potřeba navrhovaného řešení1;'V Praze jsme tohoto přesvědčení 
dosud nenabyli, p^kud jde o pravidelný normální provoz dopravy a 
domníváme še, že okamžité nesnáze lze překonávat! opatřeními orga-
nizačními. /Nebo zvyšováním kvalifikáce obsluhy vozidel/. 

Horlení pro pódžomní dráhu bylo u nás velmi živé již před více 
než 30 lety* každá srážka elektrik nebo aut byla k tomu novou po-
bídkou, byt nepřesvědčivou. Je na snadě, že se toho pohotově cho-
pily některé průmyslové podniky strojírenské, zejména takové, k 
nimž bylá přičleněna i výroba stavební a jejich vlivní experti 
správní radové, kteří - majíce na zřeteli získání monopolu pro 
veškeré práce a dodávky s tím spojené, - předkládali veřejnosti 
odhady nákladů, fcodkalkulované i^joň na pouhou desetinu pravděpo-
dobné výše. Nápor so opakoval ihned po skončení druhé světově vál-
ky. Dnes však si musíme; střízlivě a realisticky uvědomovat, že 
pražské podmínky pro stavbu tunelů podzemní dráhy jsou zvláší ne-
příznivé, protože jde o terén velmi skupený a co do složení značně, 
nespolehlivý, at již jsou to na hlavu postavené, jílem proložené 
břidlice nobb v údolí Vltavy štěrkopískové vrstvy, jimiž proudí 
spodní voda ve hloubce 1? až 18 m pod povrchem ulic ve značném 
spádu, obcházejíc pražské jezy, které vznikly až vo 13. stol. Uvá-
žírae-li, že rozdíl výšek hladiny Vltavy nad a pod Prahou je asi 
16jn, snadno pochopíme vliv tohoto vodního toku na vznik a trvání 
veškeré^výstavby dolních oblastí města .a zejména veškerých podzem-
ních .zařízení. Jaké komplikace může způsobit tento stav, seznali 
jsme na četných novostavbách, naposledy v Mostecké ul. na Malé 
Straně při objektu "U hradeb", jehož stavba, počítáno od prvního 
projektu arch. Šaška, trvala více než 30 let a stále asj. ctejný 
počet milionů, aniž jsou škodlivé účinky na sousední objekty-dosud 
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odčiněny. Z toho vidíme, žo je v sázce celá památková reservace 
staroměstská i malostranská. Také zkušenosti ze stavby druhého že-
lezničního tunelu T>ocl Vinohrady varují. 

Též přirovnaní s cizinou musí být jen velmi opatrné, protože 
např. londýnská 11 Underground", vedená v "ttibes" 20 až 50 m pod 
povřehom, je uložena v naprosto suchém a nepropustném jílu /Lon-
d^n*s clay/, kdežto trati poduliční /subways/ jsou přímo pod dlaž-
b u . S vodou musela však těžce zápasit berlínská "Untergrundbahn1 . 

Žádné varování před ukvapeným napodobováním není tedy zbytečné 
ani předčasné nebo přehnané. 

Ing. Adolf Janoušek. 

Zmizí někdy proluky^ z pražských ulic? 

V několika pražských ulicích ještě dvacet lot po druhé světové 
válce zejí po vybombardováných domech staveniště * uliční proluky-
z nichž nejnápadnější jsou na konci Pařížské ulice před Právnickou 
fakultou, na nábřeží u Jiráskova mostu, na Moráni za Palackého 
pomníkem, nehledě k ulicím vinohradským a vysočanským. K těmto 
válečným'prolukám přidružují Se nerozvážně a zbytečně.bez plánu a 
zajištění nové výstavby zbořené domy za první republiky na Příko-
pě, ,kde pak po léta v průrvě stávala dřevěná výstavní budova S.V.U 
Mysibek,. na rohu Spálené ul. a Národní tř. po Slikově paláci, fcdo 
byla. původně zamýšlená budova pro Elektrické podniky města Prahy. 
Po záéJJ. Přibyly k nýa^jpště staveniště po/Unáhleně zbořeném Brau-
neřově domě a po Chauřových ' domech u Národního divadla na Národní 
třídě*, A přece bylo na snadě na těchto staveništích, opatřiv^ch 
vším příslušenstvím pro novostavby: kanalisací, vodou, plynem,' 
elektřinou, vystavěti hned z dobrého materiálu solidní domy, áčol-
ně a vziilodQvě zapadající do uličního rámce, no však nějaké panelo-
vé věžáky nebo sporé a architektonicky chudé kasárnické domy. Na 
těchto staveništích jsou zatím umístěna všemožná provisoria, 'nedů-
stojné významu ,hlavního města, dodá že by si v průběhu let dělala 
nárok na památkově chráněná provisoria. Tak v tomto ohlodu Praha 
zaostala za Varšavou, Drážčlany, Berlínem, Budapeští, abych jmeno-
val z okruhu města Praze nojbližší, kde jsou nejen zahlazeny a za-
colcmy válečné stopy, ale učolně a esteticky řešeny i bytové ne-
snáze. 

Bohužel, žo k těmto, o pomoc volajícím, uličním prolukám, při-
stupují ještě dvě pro Prahu významné a památkově vysoce hodnotné 
objeKty, za války vybombardované: Emauzy a Staroměstská radnice, 
jejichž obnova jo nejvýš žádoucí. Emauzy jsou stále nedokončeny v 
započaté renovaci pro spor o věžích, mají-li býti či no znovu vybu-
dovány. A staveniště po Chourových domech u Národního divadla je 
ještě na mrtvém bode i po přijatém'a první cenou * v soutěži odměně-
ném návrhu prof. B. Fuchse a spol. vzhledem & četným námitkám a při-
pomínkám pro realisaci na tak významně exponovaném místj u Národní-
ho divadla. Naprosto pak neuspěla soutěž na dostavbu torsa Staro-
městské radnico, kdo so vyžaduje navýsost pochopení "genia loci" , 
nemá-li býti náměstí znovu poškozeno, jak so stalo již městskou po— 
jištpvifou. Jo protó již nejvýš na časo, aby naši arphitekti, o je-
jichž schopnostech a dobré vůli není pochyby, se vší zodpovědností 
vyřešili tato pia desideria Prahy: uliční proluky a radniční do-
stavbu. 

Em. Svoboda. 
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Bezpečnost fasádních omítek a článků.. 

Jaro letošního roku stalo se osudným chodcům, kteří důvěřujíce 
pražským chodníkům svěřili jim svou. "bezpečnost v domnění, žo ta*i 
jsou chráněni před každým nebezpečím, není-li trpěno zdržovat se 
na vozovce* Vinu a odpovědnost nose odiosní počasí, které již dáv-
nr přestalo "být výjimečným a které nemá ani hmotu ani rozum ani 
peníze, aby bylo možno na něm se hojit nějakým lidským způsobem.. 
Po nekonečné měsíce so opakující střídání vlhkostí a teplot, analo-
gické opakovanému zkušebnímu zmrazování a rozmrazování v laboratoř 
ři, arcií musí nakonec přivodit překročení meze odolnosti materiá-
lu a přiblížit jeho zánik. 

Pozoruhodné však jo, žo tragické následky nenastaly u budov vel-
mi starých, památkově chráněných - jak se veřojnost namnoze domní-
vala - nýbrž u domů obytných, středního stáří. 

Je samozřejmé, že v zápětí byla Činěna úřední opatření k zastave-
ní neblahého dalšího rozkladu bezpečnosti a vzhledu pražských ulic, 
jako zábrany a přístřešky na chodnících, organisování brigádnických 
čet k odstraňování spadnutím hrozících článků, omítek, častí kry-* 
tin artd. Tyto čety by byly vybaveny potřebným nářadím /ocelovými 
háky a j . / a pomýšlelo se na práci zevnitř navenek otevřenými okny. 
K tomu jsem se svého čaau j.iž vyjadřoval v ráinci jednání domácí 
rady Klubu Za starou Prahu. Podstatné však je, že překotným otlou-
káním fasád mohou být nejon poškozeny, ale i docela zničeny nena*-
iiraditclné památkové hodnoty. Proto jsme doporučovali, aby při tom 
byli zaměstnáváni jon pracovníci odborně kvalifikovaní, aby so po-
stupovalo velmi pozorně a opatrně a v každém jednotlivém případě, 
aby byly vyžádány pokyny příslušného památkového orgánu. Uvedený 
způsob práco z bytových oken navenek nelze vsak obecně doporučovat, 
protože nemůže být dokonalá, nevylučuje škody všeho druhu, omezuje 
volné užívání chodníků a má v zápětí znečištění bytů a schodiší, 
pro jejichž úklid není po ruce pracovní kapacita ani v normální do-
bě. Naproti tomu není však schůdné ani zřizování nákla dných lešení, 
at již dřevěných nebo ocelových, protože materiálový možnostixjsou 
tu omezené. Kromě toho doprava, montáž a demontáž trubkového lošoni 
jo namnoze dražší než hlavní práco, kterou má lešení pouze usnadiíit. 

Nojvhodnější jo tody dosud používání např. Rouškových posunova-
cích klecí, pokud jsou ovšem ještě ve stavebních ohradách k dispo-
sici a pokud je zajištěna jejich kvalifikovaná obsluha. Při tom mu-
sí být ovšem postaráno o bezpeánost jejich zavěšení, spouštění a 
vytahování, jakož i o bezpečnost pasantů na chodníku i ostatní 
dopravy. 

Jsou ovšem i jiná pomocná zařízení k zpřístupnění míst, kde je 
třeba pracovat* Jsou to především různé soustavy pojízdných a vysu-
novacích jeřábů, kt ;ré jo možno zařídit jak pro odstraňování vad-
ných částí, tak i pro fasádnické opravy. 

0 zajímavém, avšak jen výjimečně užitelném způsobu odstraňování 
vadných omítek jsme se dočetli v pražskem děním tisku 15. čorvence 
t.r. v článku nadepsaném "Horolezci na pražských domoch". Jde o slé-
zání domovních průčelí způsobem, kterým horolezci překonávají strne 
skalní stěny v přírodě. K článku jo připojen obrázek, který však 
není dosti jasný a instruktivní. Konkrétně jde o dům zvaný ,fU oště-
pu" v ulici KG kolkovně na Starém Mostě* Práci provádějí členové 
horolezeckého oddílu AZKG-, vedení cvičitelom Z . Holubem. Je to všafc 
zajisté spíše riskantní sport nož odborná práco a proto nemůže být 
ani nařizován ani pěstován v širokém měřítku a slučován se zájmem 
ochrany památek. 

Ing. Adolf Janoušek. 



I N M E M O R I A M . 

Již počátek roku byl pro Klub Za starou Prahu osudově pozname-
nán úmrtím jednoho z nejstarších a zasloužilých jeho členů* Dne 
36. l e d 1 9 6 5 odešel věrný náš přítel, konservátor stát. památko-
vé péče, akad* malíř 

prof. Adolf T r ti g o r , 
opustiv neočekávaně své néjbližší, svoji dosud činorodou práci i 
své rodné město, kdo více jak půl století zdárně působil. 

Prof. Adolf Trftgor narodil se v Českých Budějovicích 2a. ledna 
1888. Po absolvování malířské akademie v r. 1910 stal se středo-
školským učitelem kreslení, ale ani toto povolání, ve kterém se 
osvědčil jako velmi schopný pedagog, milovaný svými žáky, ani stu-
dijní costy do zahraničí nedokázaly ho odcizit místům, kde pevně 
tkvěly bořeny jeho srdce, Jižním Čechám a jejich metropoli. Jeho 
umělecká erudice, smysl pro krásno spolu so zálibou v historii 
přivedly ho již v mládí mezi ochránce památek, kde se záhy stal 
uznávaným znalcem. Jeho cílevědomá činnost a jeho odbornictví pak 
svým významem daleko přesáhly úzký regionální okruh. Prof. Tr&ger 
ve svých ušlochtilých snahách neustal,ani když odešel do výslužby. 
Naopak se zdvojeným úsilím věnoval se ochranářské p^áci a ̂  svému 
umění. Jako vysoce kultivovaný výtvarník maloval své jihočeské 
motivy krajinné i městské veduty Krumlova a Budějovic, viděné rea-
listicky a citlivě podávané osobitým rukopisem, vycházejícím z 
improsse. 

Klub Za starou Prahu zvláší vděčně vzpomíná na upřlaný a dávný 
vztah prof. Trágra k společným ideálům, který projevil hkůtkem již 
r. 1913, neboť jeho osobní zásluhou byla založena odbočka v Českých 
Budějovicích, nazvaná Klub Za staré Budějovice. Prof. Trágor stal 
se jeho jednatelem a od r* 1922 p? k předsedou. V r* .1913 z jeho 
iniciativy bylo též vydáno budějovické číslo Vestmíku Klubu Za 
starou Prahu* Až do posledních chvil svého života byl prof.Adolf 
Tráger v přátelském styku s Prahou a kdykoliv se naskytla příleži-
tost, byl vždy vítaným hostem Domácí rady* Proto jeho skon je i pro 
nás ztrátou právě tím bolestnější* 

-ura U o f 
Po strastiplné delší nemoci dno 30. září 1965 zesnul zasloužilý 

nás člen a dobrý přítel 
Bedřich M li t t r m li 1 1 o r . 

Narodil se 4. ledna 1891 v lílibicích u Jičína. Po studiích na 
gymnasiu a na obchodní akademii byl nakrátko bankovním úředníkem. 
Za I . světové války byl zaměstnán v automobilce fy. Laurin a Kle-
ment v Mladé Boleslavi, načož se stal tajemníkem gen. ředitelé 
Klementa v Prazo. Odtud přešel do služob benzinových společností 
Naftaspol a Bonzina. Ve svých GOtilotoch odešel do výslužby a pů-
sobil pak několik roku /do 1958/ jako externí pracovník v Muzeu 
hlav. města Prahy. 

Téměř od dětství jako synek panského úředníka obdiv o se umě-
leckým dílům výtvarným a starožitnostem, k čemuž mul, s onledom na 
povolání otcovo, dosti příležitosti. Po svém příchodu do Prahy, jsa 
dosud svoboden, zařídil si byt starožitným nábytkem a biboloty z 
velké části z rodinného majotku, ktoré záhy doplňoval rozvážlivými 
nákupy* Jeho sběratelství bylo vsak podloženo pečlivým studiem veš-
kere přístupné literatury a návštěvami muzeí domácích i zahranič-
ních, takžo časem získal veliké odborné znalosti, které pqlc velni 
úspěšně uplatňoval za své činnosti v Pražském měs&SKém muzeu. Ar*,-
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térsky 30 též věnoval genealogii. Své ušlechtilé záliby pěstoval 
zejména za okupace, kdy nadčasové hodnoty jeho sbírek a odborná 
knihovna poskytovaly mu možnost uniku ze skutečnosti trudných 
tehdy dní. Jeho veliká láska ku Praze a k jejím památkám, jíž so 
oddal, od svého mládí, přivedla ho do Klubu Za starou Prahu, jehož 
členem a číoaam Domácí rady byl po č̂ Louhá léta až do své smrti. 

Ztratily jsme v něm nejen činovníka, ale i vtipného glosátora, 
jehož zjev zachováme však v živé paměti. 

M. E. 

Dne 7. září 1965 zemřel náhle a nečekaně vynikající člen aomácí 
rady Klubu Za starou Prahu 

redaktor Emanuel J a n s k ý . 
Je to ztráta těžká a pro osobní vlastnosti zemřelého nenahraditel-
ná. Titul redaktor, který mu náležel, nikterak nevystihoval jeho 
mnohostrannou činnost. Vpravdě byl* vědeckým pracovníkem v oboru 
dramaturgie a Bcénografie, /yfaokn nad horizontem efemérní žurna-
listiky. Joho práce o vývoji divadelnictví a y dramatické kritice 
by si zasloužily trvalého monografického soustředění, jaké on sám 
připravoval dramatickému umělci Eduardu Kohoutovi. Emanuel Janský 
byl však též tioužovnatým a úspěšným orgánisátorem. Ustavení t. zv. 
Vesnického- divadla, jehož býval obětavým dramaturgem, je převážně 
jeho dílem. 

My však v tomto nekrologu se musíme omezit jen na složku jeho 
nedikavné činnosti, pokud se vztahuje k ochraně stavebních a vše-
obecně kulturních památek pražských a na je'ho milou spolupráci v 
Klubu Za starou Prahu. Vzpomínáme na jeho lásku k rodné Malé Stra-
ně, již měl patrně zděděnu po malostranských předcích. Jeho pod-
nětná iniciativa na tomto poli byla podivuhodná a pro spolupracov-
níky v nejlopším smyslu nakažlivá. Uplatňoval ji současně i v Umě-
lecké besedě a při svých rozsáhlých vlivných stycích a známostech. 
Právě v osobním jednání so projovovala laskavá dobrota jeho srdco. 
Měl vzácný dar ridondo diccre verum, své, cřoba i odlišné mínění 
pronésti žertem tak, ^o se nikoho nodotkl. 

Proto též l̂ u respektu pro joho snahy a znalosti se připojovaly 
bezděky i přátelství a láska všech, kdo s ním přišli do pracovního 
styku. Nevyplnitelnou mezeru po jeho odchodu pociťujeme těžce. 

Budeme na něho vzpomínat s vděčností - a se steskem. 

B. K. 

Přednášky a vycházky Klubu Za starou Prahu tyly v minulem obdo-
bí sestávány tak, aby tvořily průřez z pražských aktualit, jak z 
památkové ochrany a prozkumu, tak i z archeologie.- Několik předná-
šek bylo věnováno průzkumu objektů na Starém kěstě. Rok od roku bq 
stálo objevují další éásti Historických staveb, které nás udivují 
nejen dispozicí, ale i architekturou a konstrukcí. 

Přednášky so neomezily jen na průzkumy. Některé so zabývaly sou-
časnými problémy památkové ochrany a dvě byly věnovány archeologii 
v Praze a okolí. 

Frobrójia také themata dnes velmi opomíjená, kde jde o ochranu 
nejen zachovaných hodnot historického, jádra, ale také pražských 
předměstí. Jedná se o objekty, které by měly být v nové zástavbě 
citlivě posuzovány a nikoliv jen trpěny jako nežádoucí nebo dokonco 
přokážejíoí nové koncepci, s tím, že dřívo nebo později budou 
zoořony. 
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Dnes, kdy *?e schvalují velkolepé urbanistické plány měst a je-
jich moderrizaco, ,i;'on historická často pohledově ohrožena 
okolní zástavbou, v ^Ccčvluiízí i^ly-iulost terénu, Lvláště pak dě-
lením obzoru vertikálně věžovitou zástavbou se zářezy uličních 
průhledů. 

V příštích obdobích zařadíme proto přednáškyA zabývající so 
otázkami řešení a zachování nckteřý^h našich historic.:cýot .fič st a 
otázkami urbanisinu a oph:?any památek. 

Z á j e z d y a u t o k a r e m . 

Účastníkům členské besedy,konané dne 31. listopadu 1965, bylo 
předloženo na vybranou několik návrhů na dvou- a jednodenní zá-
jezdy, aby se k nim vyslovili, popřípadě, aby sami navrhli jiné 
trasy. Většina přítomných projevila přání, aby byly v r. 1966 
uspořádány zájezdy*tři a to; dvoudenní d.o Chebu a na Chebsko, 
jednodenní do Mostu a drúhý "Po stopách Jana Jeníka z Bratřic11 

na. Počblanicko a Táborsko. Prosíme zájemce, zejména ty, kdež so 
zúčastnili hlasování, aby nám do 14 dnů na koresp. lístku poslali 
předběžnou přihlášku s údaji, který zájezd si vybrali, kolik při-
hlašují osob a uvedli bydliště přihlášených. Přihlášky jsou 2;atírn 
nezávazné. Potřebujeme jo však za účelem evidence a kalkulace. 
Bližší podrobnosti o zájezdech budou zájemcům sděleny později. 
Připomínáme jen, žo zájezdy budou uspořádány v květnu, červnu a 
v září. 

U p o z o r n ě n í č l e n s t v u . 

Ko Zprávám přikládáme' složenku na úhradu členského příspěvioi 
sa rok 1966. Ty členy, kteří sr jakýchkoliv důvodů dosud nezapla-
tili členský' příspěvek za rok 196b, žádáme,, aby splnili svoji 
členskou povinnost. >ba příspěvky .lze poukázat současně jednou 
složenkou. Poznámku o tom vpište r.a zadní straně složenky, kde je 
výhražono místo-pro zprávu příjemci* Všem členům děkujeme za včas-
né poukazy, kterými umožní hospodářsky zajistit závažné úkoly a 
akce, jež Klub učinil cílem svých snah. kromě jiného též další vy-
dávání členských Zpráv. Příspěvek činí minimálně Kčs 10.- za osobu 
ročně. Klub Za starou Prahu nemá jiných podstatných příjmů a proto 
spoléhá ne obětavost a věrnost svých členů*' 

Pražské středisko stát. památkové péče a ochrany přírody.v 
Praze 1. Staré Město, Malé náměstí 13. nutně potřebuje k doplnění 
své odborné knihovny kompletní ročníky Věstníku Klubu Za starou 
Prahu. Upozorňujeme čjeny, kteří "by byli ochotni je prodat, aby 
se o ave nabídce dohodli se shora uvedeným střediskem sixii, avšak 
s odvoláním na naši výzvu. Inforaaee poskytnq pracovník Pražského 
střediska Dr Pistoriuc. 
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Doporučujeme členstvu návštěvu nedávno zřízené Studovny 
pragensií Městské lidové knihovny. Studovna je umístěna v Mo-
stecké ulici na Malé Straně, v novém domě "U .hradeb" a jo bohatě 
zásobena studijním materiálem starších i nových knižních vydání. 
Přístupna je bezplatně v pracovní dny a to; v pondělí od ,13 do 
18 hod., vúterý až v pátek od 10 do 18 hod, a v sobota od 10̂  do 
13 hod. Využijte služeb- Studovny s odvoláním na své členství v 
iClubu. 

X X X 

Uspořádala tisková komise Klubu 2 a starou Prahu. 

Vydáno v prosinci 1965. 
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Památková péče a urbanistická výstavba v SSSH 

Karel Krejčí 

Historické a umělecké památky Sovětského svazu, zvláště vlastního Rus-
ka, byly vystavony t<Hl;ým zkouškám. Stačí připomenout požát Moskvy r.1812, 
dvě ničivé války, jěž se přehnaly přes ruské území, konečně i revoluci, aby-
chom si uvědomili, jak těžko bylo obstát starým památníkům v těchto opětova-
ných přívalech ničivé síly* / 

Tak© doba porevoluční nebyla gráve predisponována pro památkovou peci. 
Avšak proti snahám, radikálně odstraňovat vše, co připomínalo carskou minulost, 
postavil se energicty sám V.I.Lenin, který svou známou tézi o kulturním dědic-
tví vztahoval i na kamenné svědky minulosti. Bylo to díky tomuto jeho stano-
visku, že v létech 1918-23 bylo vědecky prozkoumáno 2350 chrámů a klášterů a 
520 statkářských sídel, založeno 260 muzeí a restaurováno 224 památkových objek-
tů statforuské architektury. Podobné porozumění neprojevovali již, bohužel, 
Leninovi nástupci. 

V započatém díle však pokračovali jiní, třeba méně mocní, a tak, ač mnoho 
ještě bylo zničeno hlavně druhou svatovou válkou a barbarským ničením, jímž 3e 
zapsaly do dějin hitlerovské armády, mnoho bylo zachráněno a uchováno. Dnes pale 
úcta a laska k památ?a?m pr oni Jela do širokých mas lidových, jejich ochrana se 
stává skutečně středem veřejného zajmu a předmětem diskusí na schúzíth i ve 
sloupcích denního i literárního tisku. Důrazně so žádá, aby zásahy do vzhledu 
památných ruských měst nebyly věcí několika projektantů, nýbrž aby od počátku 
byly* podrobeny veřejné kontrole* 

pfs-311, 
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/.fedonik D.Lichačev, literární histori?c, který dobr© zná a také milu-
je Prahu, postavil so do popředí obranné akeo řadou energických vystoupení 
v různých časopisech, hlavně v Litěraturné gazetě, kde mimo jiné praví: ^ 

"Město tvoří spolu s architekty básníci, spisovatolé, maláři. A nejen 
oni - tvoří je historické události, buduje je celý národ. Město je mteriali-
sovaná historie.11 

Dnes ovšem je třeba s© bránit nejen demolicím starých objektů, al© 
zvláště i nešetrným zásahům nové výstavby do starých, stylově charakteristic-
kých celků*Problémem jsou tu zvláště výškové stavby. Stará růská města byla 
budována tak, že jejich dominantu tvořil tzv# kreml-hrad s typickými kupolovi-
tými báněmi pravoslavných chrámů, který na rovinatém ruském terénu nevyčníval 
tolik, jako tomu' bývá. většinou u zámků našich. Přesto s© této dominantě po 
staletí přizpůsobovala celá městská výstaVba. Tak v Novgorodě, jednom z nej-
starších a nejpamátnějších ruských měst, po celé tisíeieltí nebyla vybudována 
stavba, kter^á by převýšila hlavní soubor sv. Sofie. Erotcx veřejnost pobouřila 
zpráva, že s© v tomto c©lku kladou základy pro první devítipatrový dům. Podob-
ně j© tomu i v jiných ruských mostech. 

Do popředí zájmu památkové ochrany se dostal nyní hlavně Leningrad. 
Až do první války se Petrohrad nikomu/ kromě Pflškina, nelíbil; platil za oškli-
vé město. Ten, který jej v literatuře nejvíce proslavil, F.M.Dostojevskij, to-
to dílo fepupné carské zvůle přímo** nenáviděl. Teprve překonání předsudků proti 
domněle nenárodnímu, ir, západě okopírovanému stylu, v němž architekti prvních 
ruských imperátorů budovali, a zjemnělé pochopení pro urbanistické celky dovo-
lilo podívat so na město jinýma očima. Ukázalo se, že Petrovi dílo je jedineč-
ným, vzácně sladěným urbanistickým celkem. 

Terén, na němž takřka navzdory přírodním podmínkám v bažinách Finské-
ho zálivu dal Petr budovat,-vedl k tomu, že klasicistní a empirové paláce, 
tvořící historické jádro města a soustředěné po obou březích Velké Něvy, jsou 
poměrně nízké, rozbudované do délky a do šířky; z jejich podélných linií pak 
ostř© vybíhají k oblož© špic© štíhlých věží, tak konstrastující s lcupolov^tými 
báněmi moskevského Kremlu. Výškové proporce jsou -tu proto činitelem nesmírně 
důložitým. 

Kromě hodnot uměleckých je ovšem město posvěceno vzrušujícími vzpomín-
kami historickými i literárními. Čtenář ruské literatury na každém kroku se tu 
setkává s Puškinem, Gogolem, NěT<rasovem, Dostojevským a jejich slavným hrdiny. 

Petrohrad neshořel za Napoleona, neutrpěl příliš první válkou, ani 
revolucí, ač ta/ právě zde vrcholila. Histlerovsl^ nájezd zničil sic© barbar-
sky carské palábe v bezprostředním okolí, Pavlovsk a Carskoje Dělo /dnes jsou 
již z větší části restaurovány/, ale do vlastního města nepronikl. Novými úpra-
vami město získalo, ožilo ve své stylové čistotě. Proto se obyvatelstvo stalo 
v©lmi citlivým na to, aby tato vlaátně nově odbytá krása nebyla znovu poru-
šována. ^ 

Asi před půldruhým rokem byla veřejnost pobouřena překotným, neuváženým 
zbouráním chrámu na leningradském Senovážném náměstí /Sěnnaja ploščaž/. Měst-
skou oblast kolem tohoto náměstí nad Gribojedovým, dříve Jekatěrinským kaná-
lem nebylo ovšem m^žno uchovat v té podobě, Jak se vtiskla v paměť tieícům 
vzrušených čtenářů celého světa. Byla to čtvrí bídy, špiny a velkoměstského 
bahna, v níž se však odehrává děj slavného románu Dostojevského, Prestuplenie 
i nakazanie. 

Leningradští čtenáři si dovedli pečlivě rekonstruovat topografii romá-
nu. Podle podrobných popisů Dostojevského přibližně určili dům, '"de bydlil 
Raskolnikov i dvůr/dr.os již neexistující/, na němž pod kamenem skryl uloupené 

pfa-311, 
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klenoty; ukáží vám "důra stařeny" /dom staruchy/, dějiště vraždy i ten, odkud 

vycházela do ulic ubohá Soňa Marmeládová. Ve středu těcphto objektů je Seno-

vážné náměstí, po němž postavy románu stále přecházejí a kde v závěru svědo-

mím štvaný vrah poklepe, aby se poklonil zemi a nastoupil cestu k očistě. 

Po nezbytné asanaci okolí, odstranění putyk, bordelů a špinavých 

doupat, v nichž živořili I&rmoladovové a RaškoInikovové,"byl zbouraný chrám 

jedinou památkou, kterou bylo možno uchovat v té podobě, jak jej očima svých 

hrdinu viděl Dostojevskij. Ironií osudu několik dní po demolici byl zveřejněn 

dekret, jímž se chrámová budova zahrnuje mezi památkové chráněné objekty. 

Podobné nevypočitatelně zásahy "osudu" známe, bohužel , až příliš dobře i u 

nás. 

Tuto škodu je už těžko napravovat. Leningradská veřejnost se proto 

snaží'čelit nebezpečí předom. Veřejné diskuse o plánech výstavby dokládají 

nejen živý zájem leningradských občanů o zachování stylového charakteru jejich 

města, ale ukazují také, že více očí více vidí a diskuse odhalí okolnosti, 

leteré neuvážil projektant, zahleděný bez širšího zřetele do svého plánu. 

Tak se ukázalo, že jedním takovým projektantem bylo ohroženo ^JOU^IO 

slavných leningradských bílých nocí". Byl totiž zveřejněn plán na výstavbu 

výškového hotelu "Aurora" na břehu Něvy, který by nejen porušil proporce oko- N 

lí , ale zakryl by i onu část obzoru< kde s druhého břehu se za bílých nocí na-

skýtala vzácná podívaná na téměř současpý západ a východ slunce. Přírodní 

úkaz by sice existoval dál, ale těšili by so jím jen hoteloví hosté z oken, 

kdežto ostatní by se dívali do masivního zdiva zmaterializované aurory-zoře. 

Pražan si přitom připomene analogii s pověstným Rožánkovým domem na Chotkově 

silnici, který již po půl století zaclání vzácný pohled na Hradčany. 

Velmi prudlíý boj 3v:'dí se nyní o hlavní třídu města, slavný Něv'ski j 

prospekt. Tato široká velkoměstská třída, která povstala z lesního průseku, 

po němž byl dopřavovoji materiál ke stavbě Petropavlovské pevnosti, tvoří jed-

nu, a to hlavní ze tří os, které jsou základem urbanistického řešení prosto-

ru města /podle tol^to vzoru byl pak budoVáii i Dfeshingtón/. Zde se koncentro-

val život města. S jménem této ulice se st>'le 3eť;:áváme na stránkách ruské li-

teratury. Zřídka sem sice ve svých obnošených šatech zabloudil Roskolnikov, 

ale zde probíhal denní i noční život světáckého olagána Qněgina. 

Něvsldj, jak ko zkráceně říká, jo široká, výstavná třída, protínaná 

na několika místech kanály Něvy, na níž se střídají budovy v různých slozích, 

asi jako na našich Příkopech. Klasicistní paláce, soustředěné hlavně v blíz-

kosti Zimního dvorce, ustupují směrem k Moskevskému nádraží stavbám novějším, 

secesním činžovním a obchodním domům. 

Revoluce vzhledu této třídy prospěla. V první novotářské horečce byla 

sice přejmenována na "třídu 25.října", ale nyní je jí její tradiční název vrácen. 

Zároveň však byla očištěna od nevloisných firemních štítků a různých nestylových 

přístavků, které tu pro své osobni pohodlí nastavěli soukromí majitelé. Nyní 

však tento stylově sladěnější charakter se zdá ohrožen z áruhé strany. Vynořil 

se totiž projekt, aby sem byly přeneseny další velké obchody, restaurace, ka-

várny, bary, koncertní a výstavní síně. Počítá se přitom sice jen s adaptací 

prvních poschodí domů, avšak i to vzbuzuje vážné obavy, že by znovu došlo k na 

rušení fasád neústrojnými přístavky. Upozorňujé se i na to, že by tato koncep-

ce sen svedla tak 3ilný pouliční ruch, jaký by nebyl únosný pro tento prostor 

a vynucoval by si další zásahy do jeho stylového charakteru. Zástanci zacho-

pfš-311. 
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vání historického charakteru města proto navrhují, aby se na Něvském prospek-
tu soustředily kulturní instituce, kterých tam řada už je /několik divadel, 
bibliotél®, Saltytova-Ščedrina, dům knihy aj / , Vriažto středisko obchodní a 
společensko aby se umístilo v jiné části města, jejíž stylový charakter není 
tak citlivý jako historické centrum. 

Jak je vidět, i v SSSR dochází k určitým konfliktům mezi projektanty 
moderní výstavby a obránci historického"1 charajpteru měst; Ti ovšem zdůrazňují, 
že nechtějí konzervativně lpět na starém a bránit se potřebám moderního živo-
ta, nýbrž usilují o to, aby nové harmonicky navazovalo na staré a spojovalo 
se s ním v účelový, ale i estetici^ působící celek. 

"Hlavní problém při rekonstrukci historických měst-píše a^aáemik 
Lichačev - není v tom, že tu novému Vpřelcáží" staré a je proto vhodné a ekono-
mické toto staré odstraňovat a nahrazovat novým, nýbrž v tom, aby to nové by-
lo esteticky spojeno starým, historickým." 

Varujeme 

Pražská veřejná doprava je v tak neuspokojivém a do budoucna hrozivém 
srtavu, že tu pouhé rozmnož ování vozového parku autobusy nestačí. Tu již je 
třeba se odhodlati 1: radikální® inženýrským zařízením, jež i v-budoucnu na-
rťistajícím potřebám vyhoví. 

Řeší se tedy doprava poduliční. Proti podzemnímu tunélovému systopnu 
se namítá časová ztráta passantů v sestupech a výstupech při poměrně malých 
vzdálenostech stanic a ovšem - a to asi hlavně - vyšší investiční náklady. 
Bylo tedy rozhodnuto vplit dopravu těsně pod povrchem ulic i budov. Tento systém 
mimo nepopiratelné výhody předpokládá přeložky podzemních inženýrských sítí, 
což jistě nebude laciné, a hlavně rozruší povrchové zástavby a uličních sítí na 
celá-' desítiletí. 

Tato nevýhoda mé hrozivé důsledky zejména u tak sváné trasy A, která 
má vést přes Staroměstské náměstí a pod domy starobylého bloku kol Karolina. 

Klub Za starou Prahu varuje před provedením tohoto zámoru, jehož násled-
vky mohou být katastrofální. Historické jádro Prahy bylo záslužně po dlouhém 
úsilí zbaveno kolejové dopravy. A hle, toto opatření se setkalo se všeobecným 
souhlasem ! 

Nyní se pomýšlí rozrušit tuto idylu zásahem tak neohledným a nebezpeč-
ným pro naši nejvzácnější stavební reservaci ! 

pfš-311, 
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Je zjevno, že historické jádro města má být ušetřeno rozrušujících zá-
sahů a že rychlá doprava je má s respektem obejít, neboí jí tu není třeba. 

Naopak je třeba oživit jí dosud dopravně mrtvé území tak zvané asanace 
a přiblížit rychlou hromadnou dopravu do oblasti kolem náměstí Republiky a 
území, vzniklého po zrušení nádraží Praha - Střed, !©.m so nepochybně v budouc-
nu přesune společenské i obchodní středisko Nového Města. 

Dopravní konstruktéři se dovolávají technik a zkušenosti milánské. 
V Miláně však se trasy vedou opatrně pod ulicemi a nikoli pod donjy, s výjimkou 
Sforzovského Ustelu, pod jehož masivem lze podejít s větším bezpečím nežli 
pod románsTkými Vřehlými substrukcená prastarých domu v bloku T<arolina. Je třeba/ 
varovat přád provedením tohoto nerozvážného projektu* který vznikl asi plánem 
podzemního nádraží pod Ovocným trhem a prolukou u "Myslbeka", jejíž nynějším 
stav je provisorní. 

Klub Za starou Frtihu Vypracoval a předložil plán nové tr&sy, která chrá-
ní pražskou památkovou reservaci. 

Je třeba varovat, dokud joště jo čas. Nepdužijemo drastického výrazu 
Mrštílcova, ale je třeba říci činitelům, v jejichž moci jo způsobit zkázu, nebo 
jí zabránit; 

Caveant consulek, ne quid caput Rei Publicae detrimenti capiat ! 

Klub Za starou Prahu. 

Vyšehrad 

Jiří Muller 

Státní regulační komise pro hl.m.Prahu a okolí požádala v roce 1523 
Ministerstvo školství a nár.osvěty,o pořízení výčtu význačných památek Vyšehra-
du, k nimž by mělo být přihlédnuto při soutěži na přehledný regulační a zasta-
vovací plán hlav.m.Prahy. Žádar̂ ý výčet mohl být poskytnut jen po důkladném vě-
decky vedeném prozkoumání Vyšehradu. Ministerstvo š kosi tví a n.osvěty pověřilo 
proto tehdejší Státní archeologicky ústav, aby se ujal této nákladné a odpověd-
né práce. 

Ještě v prosinci 1923 došlo k ustavení Komise pro výzkum Vyšehradu, je-
jíž ustavující schůze, vedené ředitelem St.A.ú. univ.prof.Luborem Niedelem 
zúčastnili se delegování zástupci university, vědec!<ých ústavů a institucí i 

^ncoláře pres.republilcy, ministerstev, obce Pražské a pražgkých musei. Zvole-
na byla užší komise, která pověřila odaorným vedením výzlrumných prací-red.Buchte-
lu, doc.Qutha, univ.prof.Stoikého a monš.Sittlera. Komise byla později podle 
potřeby doplňována dalšími členy. 

Výzkumné práce byly zahájeny v květnu 1924 u rotundy sv. Martina a nad 
tzv# Libušinou lázni. Rozsáhlý výzkum si vyžádal nákladu téměř jednoho milionu 
korun čs. V létech 1924 až 19^8 bylo podrobně prozkoumáno celé území Vyšehradu, 
od Libušiny lázně až za Táborskou bránu na Pankráci. Při výzkumných pracích by-
lo postupováno podlo nejmodcnaějších tehdy známých metod archeologických, geo-

pfš-311, 
bl.č.21372 



- 6 -

logických, anthropo logických, stratigrafických i loonservačních, s pořizováním 
rozsáhlé clokumentace fotografické, záznamové i o podrobným za^xeslováním plánů 
výz^rau. Výzlcumných prací a© zúčastnili vědečtí pracovníci Borkovský, Bofrn, 
Filip, Grbič, Jansonová, Pastrnak, Svoboda, J.Muller a jiní. 

V r. 1924 až 2927 bylp pro zlámáno-okolí a vnitřek románské teple sv. 
Martina, odkryt hřbitov před kaplí o, středověké vcesty, z nichžN ne j starší je 

z 11. století. Probádána byla tzv. Libušina lázeň a nad ní základy dalších pěti 
budov z hradu Karla IV. ze 14. století i se studnou a hromadným nálezem středo-
věkých nádob. V Soběslavově .ulici byla odkryta románská basilika sv. Vavřince 
při čp.14. a základy ještě starší budovy. Před Basilikou byl rozsáhlý'románský 
hřbitov, čítající 100 pohřbů, před hřbitovem bývalý hradní příkop s mostními 
piloty'. V basilice, byla odirryta hlavní apsida^srjrtá pod zdí sousední zahrady. 

V r.1928 až 1935 "byl, po odstranění v r.1927 Vyhořelé zbrojnice, obrácen 
zřetel k jejímu rozsáhlému nádvoří, kde zjištěno pravěké sídliště pozdní doby 
kamenné, tak zv. řivnáčské kultury z 2.tisíciletí před n . l . , s bohatým materiá-
lem keramickým a koštěným, s dvěma chatami a dětským hrobem. Mezi gotickými 
búdovami byly odkryty i základy bávalého románského paláce, prozkoumány obě 
studny v nádvoří i gotické záíclady starého purkrabství. Jedním z nejceniíě jších 
nálezů bylo objevení rornánbkého mostu v severovýchodní části nádvoří, vedoucí-
ho pod Štulcovou ulicí k dnéšnímu hřbitovu. V gotickém kostelíku sv.Jana Stětí, 
který byl rovněž prozkoumán, byl odkryt starý chodník z 11. století, zdivo i 
hřbitov ze 14.století, bylo zřízeno lapidárium z'četných architektonických 
zlomků, získaných při bourání vyhořelé zbrojnice. 

V r.1936 až 1938 byly z popudu Komise provedeny obcí Pražskou četné 
konservační a stavební úpravy. Zkonservováno bylo gptické zdivo tzv. Libušiny 
lázně a nad ní stojící budova, kde zřízeno museum vykopávek. Byl zřízen betono-
vý kryt nad basilikou sv.Vavřince i nad románským mostem, provedena úprava 
kostelíka sv.Jana Stětí, upravena i Karlova'brána Šipka a opraveny hradby celé-
ho vyšehradského opevnění. * ^ 

Vládním usnesením ze dne 30.března 1962 č.251 byl Vyšehrad prohlášen za 
národní kulturní památku. V současné době přikročilo Pražské středisko státní 
památkpvé péče a ochrany přírody k nálcladným konservačním pracím a k opravě 
vyšehradských památek. Chystaný další historický archeologický výzkum' týká se 
především rozšíření národního pohřebiště směrem ke Karlachovým sadům, také 'již 
v letech 1924 až 1938 prozkoumaných a především odkrytí románské krypty, s^yté 
pod dlažbou dnešního kostela sv.Petra a Pavla. 

pfs-311, 
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Nové společenské a obchodní centrum na Novém Městě ? 

B. 

Uzemní plán předpokládá toto nové centrum na ploše bloku mezi ulice-
mi Jindřišskou a Opletalovou, jež má býti pro tento účel rozT:otána a demolo-
vány, Detailní projekt sice proveden ještě není, na zásadě se však trvá. 
Doufáme, že tento záměr bude časem a včás podroben urbanistickému a sociolo-
gickému zkoumání, Nicméně je u autorů územního plánu považován za tak defi-
nitivní, že zavinil - používám s politováním tohoto výrazu - odvážnou volbu 
trasy A pouliční dráhy pod Staromostským náměstím a památným jádrem Slaróho 
města, Tedy néblahé důsledky tohoto záměru se jeví již nyní. 

Je třeba analysovati správnost a účelnost tohoto radikálního rozru-
šení novoměstské čtvrti v bezprostřední blízkosti Váolavského náměstí, S hle-
diska památkového by se snad na prvý pohlod mohlo zdá ti, že tu jde o polohu 
méně významnou. Jen ňa první pohled ! Dosud uchované intimní prostředí Jindřiš-
ského kostela s farou čp, 973 a renesanční starou školou čp, 974 zasluhuje 
jistě šetrnou ochranu, rovn&ž tak Harrachove\sý palác čp* 939 v Jindřišské uli-
ci, Neorenesanční domy Národní banky a sousední tzv, Šebkův dům v ulici Poli-
tických vězňů jsou svojí dobovou i účelovou hodnotou sotva nahraditelný, K to-
mu přistupuje v této čtvri ještě dvanáct budov památkového zájmu. 

Ale nehledě 1c tomto památkovým ovětem je nutno si položit otázku s 
jaký společenslý zisk pro Prahu je možno očekávat od realizace tohoto plánu ? 
Nová zástavba by nutně byla řidSí a vzdušnější než nynější a vedla by k pod-
statným ztrátám bytových jednotek, jež by musely být předem nahrazeny. Ale 
základní otázkou je, je-li účelno zřizovati nové centrum v bezprostředním 
spusedství Václavského náměstí va zhoršovat tak provozní situaci tam již beztak 
velmi prekérní. 

Zdá se, že by účelnější byla decentralizaoe k severu do oblasti po 
zrušeném nádraží Střed a kasáren Krále Jiřího, lcterá nabízí k dispozici ohromné 
plochy - volné a bez podstatných ztrát a osídlovacích potíží. Nové společenské 
středisko se tu vytvoří nepochybně v poloze velmi příznivé, způsobem město a 
jeho život obohacujícím a méně rušivým* Je to oblast ležící na křižovatce nej-
významnějšich uličních magistrál, kde je takového centra naléhavě třeba, kde 
se vyvinout přirozeně musí a odlehčí tím přesycenému a přehuštěnému okolí 
Václavského náměstí. 

pfs-311, 
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Z historie Klubu 

Ustavující valná hromada se konala 29. ledna 1900 v sále pražského 
Klubu. Zvoleni byli: předseda MUDr.A.Slavík a prvhí domácí rada, v níž zase-
dali m.j . : Zd.Braunerová, Jan Herajn, JUDr.L. Jeřábek a malíř K. KLusáčekj 
jednatelem byl J.Felix, předsodou redakčního odboru byl Vilém Mrštík. Na mimo-
řádné valné hromado byl zvolen 1. místopředsedou prof. PhDr. J.Gollé 

Počet členů rostl ponorné rychle: <i r.1901 asi 200 členů, v r.1908 
již 1000, v současné době 1050 členů. 

Klub vznikl jako prvá organizace tohoto druhu v Praze. Přísjým popudem 
k jeho vzniku byla nešetrná, asanace některých částí historického jádra Piahy, 
která, byla řízena přev4žn§ ziš^nými zájm^ stavebníků a ošidila město o nema-
lý počet cenných památek. Na tento stav reagovali i pozdější pracovníci KLubu 
JUDr. L. Jeřábek / přednáška v Pražském idubu v r. 1393 / a Vilém lírštdk, který 
napsal známou a hojně čtenou publilaaci Bestia triumphans /Praha 1897/. Význač-
nými pracovníky TCLubu byli krom již jmenovaných prof.RiDr.K.Chytil, prof. J. 
Koular Ing.J.Herain, bibliotélcář JUDr.Bmler a později se připojili mj. arch. 
J.Janák, prof.V.V.Štech, akademik Z.WLrth, arch. Hub schmann/ RiDr.K.Guth, 
prof.Dr.V.Birnbaum, aT^demik Vojtíšek a četní jiní. 

Od počátku byla předním pájmeci Klubu spolupráce v'péči o památJy, je-
jich úpravy a zachován^. Požadavky současné památkové péče, na jejichž formu-
laci spolupracovali členové Klubu, vyžaduji také úvahu o účelném a vhodném 
využití památek tak, aby zůstaly částí živého organismu'města, to aby byly 
plně včleněny do kulturního života současné společnosti. IClub spolupracuje 
s orgány státní parfiátkové péče /Pražským střediskem památkové péče a ochrany 
přírody a Státním ústavem památkové péče a ochrany přírody /při řešení konkrét-
ních úkolů. Klub projevuje své snahy rozličnými způsoby: podáváním interven-
cí, návrhů a pořádáním anket. Píro své členy a hosty jimi uvedené pořádá odbor-
né přednášky, besedy, vycházky a studijní zájezdy* 

Práci Klubu řídí domácí rada /výbor/ v čele s předsednictvem, vole-
ná podle stanov valným členským shromážděním* Jejími členy jsou převážně od-
borníci, jejichž profese těsně souvisí s ochranou památek a technicliýrai a ur-
banistickými otázkami s ní spojenými, líá stálé komise : technickou a tiskovou* 
Podle potřeby zřizuje na přechodnou dobu komise jiné pro řešení konkrétních 
problémů. Členové Klubu pracují namnoze táž jako členové komisí pamá.tkové pé-
čer. a ochrany přírody při jednótlivých ONV a ti, kdo nemají dostatek odborných 
znalostí k přímé práci v těchto orgánech nebo v Klubu, přispívají tím, že ohla-
šují rozličné závady na památkově chráněných objektech orgánům státní památko-
vé péče buá přímo, nebo prostřednicťvímTáomácí rady. \ 

Činnost KLubu vyvolala odezvu i v jiných mostech, kde vznikly podobné 
samostatné organizace, mající podobné cíle /např. Č.Budějovice, Jindřichův 
Hrad,ec a Olómouc/. i • 

Publikační činnost : od r.^904 do r.1909 v časopise Krása našeho domova 
/účast na edici/, od r, 1910 do r. 1951 Věstník Za 3tarou Prahu, od r. 1952 
do r. 1960 sborník Ochrana památek. V současné době vydává KLub podle potřoby 
pro vnitřní informaci členů Zprávy Klubu Za starou Prahu/rozmnožované, nevychá-
zejí periodicky/. 

/Článek volně navazuje na pojednání Ing.J.Pudra z minulých Zpráv Klubů Za sta-
rou Prahu/. 

pfš-311, 
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Mistr Jeroným Pražský 

V. Sakař 

Již 550 let uplynulo od 30. května 1416, kdy v dalekém městě Kostni-
ci dokonal na hranici svůj život jeden z velkých rodélců pražských, přítel 
a spolubojovník Mistra Jana Husa-Mistr Jeroným Pražský. Bylo by nevděčné, 
nevzpomenout jeho díla a životních osudů, jimiž se zapsal hluboko do paměti 
našeHo lidu. 

Narodil se mezi léty 1378 - 1380 v Praze na Novém Městě, neznámo přesně 
kde /dům v Řeznické ul. , označený pamětní deskou, je jen tradicí udáván jako 
místo narození, bezpečných dokladů není/. Základního vzdělání nabyl na jedné 
ze sedmi novoměštansiých škol /snad u sv. Štěpána/. Je dobře možné, že byl 
jedním z 12 bonofantů /zpěváčků/ svatovítského domu. Studoval pak na artistic-
ké fakultě University Karlovy / byl členem koleje sv. Václava v Celetné ul . / , 
kde dosáhl bakalářského gradu 14. září 1398. Studoval pak v Oxfordu, po svém 
návratu do Prahy podnikl velkou cestu do Jeruzaléma /k Božímu hrobu/. Pak se 
s jeho jménem setkáváme na universitě v Paříži /1404/, Kolíně nad Rýnem /r. 
1406/ a v Ileiďelberku /v témž roce/. Všude byl zástancem názorů známého anglic-
kého theologa a filosofa Viklifa a próto musel odejít z každé z jmenovaných 
univeršit, jsa odmítán tamními konservativními filosofy. Navrátil se proto 
do Prahy. Do seznamu mistrů University Karlovy byl zapsán v roce 1407. Při vý-
roční universitní disputaci v roce 1409., kterou řídil Mistr Matěj z Shína, 
obhajoval pevně Viklifovy názory. Od té doby až do své mučednické smrti žil 
velmi činnorodým životem. Účastnil še velmi horlivě akcí, Vteré vedly nakonec 
k vydání I^utnohorského dektetu, v roce 1410 se objevil, snad s diplomatickým 
posláním, na dvoře Zilanundově v Budíně, kde byl zadržen po disputaci ostřihom-
ským arcibiskupem, v témž roce byl uvězněn ve Vídni na příkaz tamní universi-
ty. Po návratu domů se velmi* aktivně účastnil bouří, které vznikly v Praze 
i po českém venkově proti odpustkům a obchodování s nimi. Mbžno konstatovat, 
že byl jedním z organizátorůítěphto akcí V Praze i. mimo ni /výslovně j© připo-
mínána jeho účast na nepokojích v Jindřichově Hradci/. 

Podle mínění některých historiků podnikl ještě v roce 1411 cestu do 
Anglie, odkud přinesl některé Vivlifovy spisy. 

Jistě diplomatická jednání byla hlavním cílem velké cesty, kterou pod-
nikl do Polska a Litvy v roce 1413.^ I tu se však stává bojovníkem proti omeze-
nému středověkému fanatismu. Je třeba vděčně vzpomenout toho, jak se zastal 
u vilenského katolického biskupa pravoslavných jako řádných Nestanu. Chtě 
stát při svém učiteli a příteli Mistru Janu Husovi vypravil se do Kostnice 
/roku 1415/, seznav, že jedním z cílů koncilu je zlikvidovat Husa a rodící 
se požadavky reformy celé středověké společnosti, že mu hrozí z&tčení a také 
smrt, jíž by, jak se domníval, neprospěl nijak svému příteli, obrací se zpět 
do' vlasti. Byl zadržen v Hiršavě blíže českých hranic, uvězněn v Sulzbachu a 
v poutech dopraven zpět do Kostnice /23. května 1415/. Byl ve vezení podroben 
velkým nátiskům a utrpení. Po zakolísání na počátku pevně odolcl* když na něm 
bylo vyžadováno, aby Husa vlastními ústy za kacíře prohlásil a tak se ztotož-
nil s odsudkem koncilu. Jako nebezpečný kacíř byl upálen 30. května 1416. 

Stručně jsme si přip'oměli hlavni události života Mistra Jeronýma, jedno-
ho ze svědků nového života, jednoho z těch, kteří pomáhali rozplašovat temnotu 
středověku, Icteří byli z prvých aHivníoh bojovníků proti feudalismu u nás. 
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Byl vpravdě člověkei^ nevšedním s velkými zkušenostmi a vzděláním. Jistě je 
vhodné vzpomenout jeho díla. Nakonec bych rád ještě upozornil na velmi podnět-
nou publikaci, která nově hodnotí to, co o Mistru Jeronýmovi je známo. Napsal 
ji Fr. Šmahel /Jeroným Pražský. Život revolučního intelektuála, Praha 1965/. 

Rožénkův dům v ohbí Chotkovy serpentiny bude zbořen 

7" 

Či měl by býti zachován ? Ač tato otázka je podivná, přece se objevi-
ly osaměle hlasy, které vidí v této nešťastné budově dokument, upozorňující 
na bludné cesty někdejší městské výstavby a varovný příklad. 
Soudíme, že Rožánkův dům přesvědčivě varoval již dost dlouho a že měl býti již 
dávno odstraněn. 

"Kniha o Praze" v ročníku 1960 obsahuje práci prof. dr. K. T3rejčího, 
v níž líčí kulturní ópožděnost pražské radnice za starostenství Pštrossova 
ve druhé polovině minulého století. Správa našeho hlavního města za krycím 
štítem ochrany soukromého vlastnictví neohledně hájila finanční zájmy domácích 
pánů a stavebních podnikairelů způsobem, který zbavil Prahu tolikerých staveb-
ních památek a nenahraditelných kulturněhistoriclcých hodnot. Autor popisuje 
peripetie prohraných i vítězných bojů za záchranu staré Prahy a'jejích pamá-
tek od dob Mrštíkovýoh až po současnost. Neviditelným, ale radostně citelným 
úspěchem těchto, ušlechtilých snah a úsilí je i všeobecná zjemnění' a prohlou-
bené porozumění a cenění historických památkových hodnot pražských. Ifoohé bar-
barské plány a "regulační" představy, proti nimž kdysi bylo třeba zápasit, 
by se dnes již nemohly vůbec zrodit.< 

Důvod většiny tehdejšíéh zásahů a záměrů byla honba za ziskem. Někdy 
však došlo k poškození veřejného zájmu ještě flagrantnějšímu, kdy se sobecky 
sahalo i na převzácné panoramatické pohledy, jež byly v pravém smyslu slova 
?íulturní hodnotou oe+ého národa. 

V Praze jsou'dva takové urážející příklady: 
vila Velflíkova, jež zatarasila překrásný průhled na hrad přes Furstenberslcou 
zahradu á Rožénkův dům, který/ jako žába na prameni' zakryl kdysi slavný a bez-
početně toeslířsky a grafický opěvaný pohled na severní stranu Hradčan nad Je-
lením příkopem. 

Těšíme se* že tento kráspý a kdysi pověstný prospekt bude po dlouhé 
době znovu otevřen a přístupný všem. 

B.E. 

pfs-311, 
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S t a l e t á P r a h a 

Počin, který předsevzalo Pražské středisko státní památko\jé péče a 
jehož první dokument leží před námi v podobě bohatě ilustrovaného/ takřka 
dvousetstránkového prvního svazku sborníku, narvaného STALETÁ PRAHA, je udá-
lostí, kterou nemůže přehlédnout nikdo, komu pražská památková tématika, tak 
závažná pro českou i světovou kulturní historii, leží na srdci. Věc je tím 
významnější, že Středisko, jehož ředitel Zdislav Buříval spolu s redakční ra-
dou sborník sestavil a pro něž je nakladatelství Orbis vydalo, zahajuje tím 
periodické roční publikování obdobných svazků, v jehož cele bude vždy vstup-
ní přehled ředitelův, vyhodnocující všechno, co se za právě minulé období 
událo.. Nelze, bohužel, pro nedostatek místa ve Zprávách zabývat se oceněním 
jednotlivých statí, třeba by si to zasloužily a tak nezbývá než spokojit se 
jejich suchým výčtem a doporučit členům KLubu, aby pravidelný roční odběr dů-
ležitého a výborného sborníku STALÉTA PRAHA zařadili do svého ročního plánu. 
Ceria knihy to dovoluje - je pouhých Kčs 22.50. - A nyní k námětům jednotlivých 
článků: Nejrozsáhlejší příspěvek je od Vladimíra Píši 0 vývoji Prahy v době 
feudalismu, pak následuje Michal Flégl s článkem Z dějin Husovy tradice v Pra-
ze, potom přijdou Nové poznatky o stavebním vývoji Prahy z pera kolektivu 
SUHPM0 /na^př. Románské domy na Starém M&ste, Bývalý klášter sv. Anny/, Ema-
nuel Poche pojednává o Soupise movitých a Hubert Ječný o Soupise nemovitých 
památek v Praze. Obsah uzavírá soubor nazvaný Nové výzkumy v Praze /např. 
Ječného Saský dům/. - Celá Vniha je proložena fotografickými reportážemi na 
pražské téma /Anežský klášter na Františku, Z pražských věží atd. / . Protože 
jsou připojena i cizojazyčná resumé, je STOLETÁ PRAHA i vho<Jným objektem pro 
zahraniční zájemne. 

0. Štorch-lferien 

Profesor Jaromír Pepírka 

+ 19. 8. 1966 

Krátce po dovršení svých pětasedmdesátin zemřel v Praze PhDr Jaromír 
Pečírka, emer. profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové, kdysi její první 
rektor /po obdržení vysokoškolského chaťakteru/ a docent Karlovy university. 
Jaromír Pečírka byl posledním asistentem našeho velkého krajana profesora 
vídeňské university Ifaxe Dvořáka v Ústřední komisi pro udržování stavebních 
památek. Cs. dějiny umění a památkové péče ztrácejí anrtí Jaromíry Pečírky du-
chaplného, elokventního a nad míru erudovaného akademického učitele. Potomek 
dvou generací intelektuálních představitelů pražského kulturního života v dru-
hé polovině 19. a začátkem 20. století, projevil pro všechny zjevy na poli 
uměleckých disciplin zájem, pramenící z jeho fondu znalostí rozměrů polyhisto-

pfs-311, 
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ra. V kruhu přátel Pečírkových potkáváme Karla a Jpsefa čapka i Adolfa Losse. 
Mezi výtvarníky a hudebníky byl, sám virtuózní klavírista, doma. Vídeňský te-
rén mu zůstal bližší než ostatním Pečírkovým souvěkovcům. Do posledních dnů 
svpho bohatéhg, života byl aktivním zastáncem památkové péče. Jeho projevy na 
tomto úseku veřejné činnosti pramení z hlubokých etických zásad Dvořákových. 

Jaromír Pečírka vyšel z medievalištiky a byl obeznámen s problémy česťké 
gotické plastiky. Jeho převážný zájem patřil však českému 19• a 20. století. 
Peěírkovy základní práce pojednávají o Josefu Navrátilovi a Josefu Mánesovi. 
Představují kulturní obrazy českého 19. století. Jim odpovídají v 20. stole-
tí jeho monografie o Karlu Dvořákovi a Josefu Čapkovi. Vychován do důslednosti 
v metodě svého učitele Dvořáka zachoval si J.Pečírka jako historik, umělecký 
spisovatel a učitel nadmíru fascinující individualitu. Styk s literaturou mu 
bylo denní potřebou. V kruhu spolku výtvarníků Mánes byl spiritus rektor. Byl 
jedním ze spoluzakladatelů Smetanova muzea v Praze. Patřil do posledních dnů 
svého života k přednášejícím na velkých pražských a mimopražských kulturních v 

akcích. Počet výstav profesorem Pečírkou zahájených lze sotva zjistit. Najaře 
promluvil naposled veřejně o svém učiteli M. Dvořákovi. Bylo to na výstavě 
v roudnické galerii. Projev byl rtimořádně poutavý - laudatio k výročí Maxe 
Dvořáka a velkékonfese Jaromíra Péčírky o světě umění. Pak ještě chystal před-
náškový turnaj do Rakouska, do země přátel z mládi . . . Žel Bohu, 25, srpna 
1966 mu vzdala obec historiků, přátel á žáků poslední čest. Jejich jménem se 
loučili s profesorem Jaromírem Pečírkou Jaroslav Pěšina a Luděk Novák. -
Opustil nás vědec velkého formátu, jenž nám zachoval ve svém díle velkou sumu 
hodnot českého 19. století. 

HUGO ROKWA 

K 75. narozeninám dr. Antonína Novotného. 

Sedmdesáté páté narozeniny významného pragenzisty, spisovatele dr. Antonína 
Novotného, které připadly na 15. května t r. '"jsou příležitostí vzpomenout 
na dílo, které svým rozsahem a významem budí respekt, činnost jubilantova 
počala kóncen šestnáctého roku v městském pražském Hbzeu za ředitelování Harla-
sova a pokračovala v samostatném správcovství až do začátku roku 1938. Za tu 
dobu Vyrostl znamenitě nejen rozsah sbírek, ale bylo pořádáno i mnoho speciál-
ních výstav /např. Jiráskům F.L. Věk, WLntrův MLstr Kampanus/, Zasvěcené kata-
logy k těmto výstavám jsou prvními doklady liteMrní činnosti dr. Novotného, 
v roce 1937 se^p°k objevuje první jeho kniha s kulturněhistorickou tématikou, 
nazvaná Staropražské sensace. Jádro celkové průzkumné činnosti autorovy leží 
v letech 1700-1850. Po Senáacích následuje* svazek za svazkem. Život minulé 
Prahy se v nich barvitě rozvíjí před očima čtenářů a pražské archivy, hradním 
počínaje, vydávají v nich svá přemnohá, dosud skrytá svědectví. Čtyřicet vyda-
ných publikací, útlých i rozsáhlých, množství časopiseckých článku, rozhlaso-
vé relace hlavně pro'cizojazyčná vysílání s pražslcô a tematikou zdaleka nejsou 
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všechno. V rutopisném oddělení Universitní knihovny je totiž archivováno 

ještě patnáct rukopisných děl, které doplňují publikační činnost dr. Novotné-

ho uzavřenou až na další edičně v padesátém osmém roce ijiihou Staropražskó 

variace. Od podzimu šedesátého čtvrtého roku žije dr. Antonín Novotný "který 

o Praze věděl všecko" v Rochestru ve státě Minnesota* 

0. Štorch-íáarien 

Osmdesátka Jana Thona 

Dne 26. května t .r . se dožil osmdesátin dr. Jan Thon, emeritní ředi-

tel ústřední městská knihovny hl.m. Prahy a docent K.U.. Celý jeho#život byl 

spjat s prací pro zvelebení táto knihovny, a to jak ve vlastním slova smyslu, 

tak i novými myšlenkami pro práci osvětovou. 

Náklonnost ke loiipe a umění fii přiAesl z dob čáslavského gymnaziálního 

studia, ale hlavně z doby vysokoškolských studií v Praze. Jeho styk s profeso-

rem Janom 0nlerem a pozdější obapolné přátelství utvářelo Thomovu práci v ústřed-

ní městské knihovně po odchodu býv. řiditelerknihovny, vynikájícího básníka 

Antonína Sovy. 

Celých deset roků n3lóužillf pod taiihovníkem Sovou. Po jeho odchodu 

převzal pak Thon řízení ústřední loiihovny. Za jeho vedení dostalo se knihovně 

velmi bohaté náplně. 

Dr. Thon stál ja^> spoluzakladatel u kolébky skupiny výtvarných uměl-

ců spolu s arch. Gočárem, Janákem, Vlast.Hofmanem; bratry Čapky, Špálou, ?i|lou, 

Vine. Benešem atd.. Spolupracoval v redakci uměleckého měsíčnílcuo 

Třátelský poměr s prof. Ehilerem z doby, kdy ještě působil v Praze, 

a to v době jeho členství ve "sboru obecních starších" /dřívější městs1^ od-

borný orgán/ a zvlažte v době, Joly UJmlor byl členem 'nihovní komise a později 

inspektorem městské nihovny ústřední/ přináší Thonovi velikou podporu pro 

realizaci všestranného rozšíření osvětové práce v ústř. městské knihovně. 

Výstavbou nové budovy ústř. městské knihovny v letech 1925-28 staly 

se všechny jeho myšlenky a projekty;skutkem. 

Přátelství Tho::iovo s ilnlerem a V.V.Štechem, oběma význačnými pracovní- s 

ky ^Lubu, přivedlo Thona do Klubu Za starou Prahu, kde zůstal členem až po 

dnešní dobu. I zde nutno vzpomenouti jeho spolupráce s akademikem Wirthem. 

Dodnes je věrným ja častým návštěvníkem klubovních přednášek a jiných akcí, 

podnikaných za účelem zachování historických památek naší Prahy. I 

K letošnímu jeho významnému výročí můžeme nej mu z tohoto místa znovu 

přáti mnoho sil do další úspěšné práce. 

J. Pudr 
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Ing« Jaroslav Pudr, dlouholetý clen a první místopředseda Klubu za 

starou Prahu se 8# června r. 1966 dožil v plné a^rtivitě sedmdesátipěti let 

svého života. Je nám milou povinností ohlédnout se vděčné a s obdivem za tímto 

životem, tak bohatě naplněným mnohostrannou vynikající prací trvalé hodnoty. 

Nám, neodborníkům, není snadno plně vypočíst a ocenit vysokou bilanci význam-

ného praktického a theoretického zeměměřiče. Uvědomujeme si zásluhy tohoto ve-

doucího stavebně měřického oddělení hlav. města Prahy, jeho účast na katastrál-

ním měření a výškopisu celéhc/ území pražského, jeho velmi početnou literární 

činnost v oboru zeměměřické theorie a historie této vědy a ve vylíčení a oce-

nění všech vynikajících pracovníku na tomto poli. Ing. Pudr přednášel po dlou-

há léta na vysokém učení technickém o dějinách geodésio & kartografie a o or-

ganizaci zeměměřické správní služby. Věnoval své péro a studium stavebnímu 

vývoji mladších pražských čtvrtí. 

Byl místopředsedou Spolku českých geometrů, předsedou zeměměřického 

odboru SIA, čestným funkcionářem v Národním technickém museu, pracovníkem v Ós. 

společnosti pro dějiny věd a techniky při ČSAV, aktivním účastníkem odborných 

mezinárodních symposií atd.. 

Nám, členům Klubu za starou Prahu je všem ne jbližší, tnejsrozu!iiitoiněj~ 

ší a drahá jeho neúnavná iniciativní práce v Domácí radě, v níž se projevuje 

kulturní mnohostrannost a bohatství jeho ducha. Bez jeho námětů a organizační-

ho daru si ztěží můžeme představit naši činnost. JsmeQmu povinni za sebe i za 

naše hlav0 město díkem. Přejeme mu do dalších, bohdá četných let plnost zdraví, 

neutuchající pracovní pvěžest a svému Hubu přejeme jeho trvalou účast na na-

šem úsilí o ochranu a rozvoj staré i nove Prahy. 

B.K« 

Prof. dr. J o s e f C i b u l k a osmdesátiletý 

Dne 1. července 1966 oslavil v obdivuhodné svěžesti osmdesátiny histo-

rik umění profesor Josef Cibulka. Rodák z Ústí nad Orlicí, vystudoval theolo-

gii a obrátil se záhy ke studiu výtvarného umění , jemuž zasvětil celý život. 

Přednášel tento obor po řadu desítiletí na theologické a filosofické fakultě 

Karlovy university a po několik let i na pražské technice - počet jeho žáků 

je nepřehledný. Vědecký zájem jubilantův se soustředil na několik oblastí. 

Zcela nový pohled nejen na počátky naší architektury, ale i na naše ne;'starší 

dějiny daly jeho základní studie o Václavově' rotundě sv. Víta na hradě Pražském 

a o velkomoravském kostele v Bbdré. Různým otázkám našich starčích dějin, ale 

i doby gotické, začasté styčným mezi oblastí dějin umění a dějin obecrí'ch, 

jsou věnovány další jeho studie. Jejich zdar byl dán nejen autorovou kritičností 

a neobyčejnou důkladností, ale i suveréním ovlájdáním metody umělockohistcrické 

i historické, vzděláním theologickým a přímou znalostí fondu výtvarných památek 

velké části Hvropy. Jubilant, znalec několika cizích jazyka, je důvěrně sezná-

men s kulturními proudy Evropy minulosti i přítomnosti, a to nejen v oboru vý-

tvarného umění, a je jedním z mála našich zasvěcených zimlců moderního uirění 

vsVufcku universální vzdělanec v krásném slova smyslu. Tak jej také zná a hlubo-

ce si váži světová obec historiků umění. Prof. Cibulka se též mnoho zasloužil 

v/těžkých dobách okupace o Národní galerii, jejímž byl ředitelem. 

Josef Hobzek 
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V ý s t a v y 

Hiuaeum Aloiso Jiráska a Uřikoláše Alše ve spolupráci s Klubem Za sta-
rou Prahu uspořádalo v zimních měsících 1966 k životnímu jubileu předsédy 
a čestnáho člena Kp-ubu in&.Arch.Dr« Bohumíra Kozáka výstavu jeho kreseb a 
akvarelů. 

ICo mor ní v soubor, tématicky spjatý s kra jinami Jiráskova literárního dí-
la, zejména s dějišti trilogie "Bratrstvo" předvedl návštěvníkům Kozákovu vý-
tvarnou erudici jak po stránce dokonalého zvládnutí techniky kresby a akvare-
lu, tak i v malířské^ vidění nametu, kde jenom zájem o stavební objekt pečli-
vě propracovaným detailem prozrazuje architekta. Poctivé, realistické pojetí 
Kozákovo nevylučuje z obrazu vegetaci, ani z ní nečiní schematický rámec archi-
tektury, jak by se s ohledem na Kozákovu profesi dalo očekávat, nýbrž vXlenuje 
ji tvarem i barevným laděním jako rovnocennou součást do komposice zobrazova-
ného motivu. Proto Kozákovy práce, které tím působí na diváka pohledově vyvá-
ženým dojmem, nejsou jen pouhým dokumentačním zdznamem, nýbrž vážným výtvar-
ným projevem citlivé umolcovy invence. 

yýstaya, zahájená malou, srdečně probíhající slavností, těšila se 
opravdové pozornosti návštěvníků,i těch, kteří dosud neznali úspěšné Kozákovy 
knihy, v nichž se výtvarně vyznal ze své lásky k architektonickým krásám histo-
rické Prahy. 

Další intimní výstava, lc níž měl Klub Za starou Praliu»zvláštní vztah, 
byla uspořádána v měsíci květnu t.r. osvětovými činiteli v Praze 6 z životní-
ho díla čestného člona KLubu inž. A.dolfa Janouška. 

V místnostech Obvodního kulturního domu "U kaštanu", v Břevnově shro-
mážděn byl ve vitrínách a ngc-panelech početný soubor dokumentů a prací, přehled-
ně ilustrující dlouhá, léta Janouškovy úřední činnosti n jeho odborného 
zájnu. Pře1-vapením pro mnohé návštěvníky byly Janouškovy i-resby, kterými se 
představil jato velmi schopný kréslíř se smyslem pro přesný záznam. Jeho pozor-
nost upoutává stavební objekt památkového charakteru stejně jako architekto-
nický článek, oboje je mu pak příležitostí k odborné analýze, abý se dopátral 
zákonitosti "jejich konstrukce. A tak vedle kreslířského dokumentačního zázna-
mu viděného rýsuje technicky přesný plán* Podle vybraných ukázek soudě, zaměřil 
inž. Janoušek své úsilí s úspěchem hlavně na Kutnohorské stavební památky, 
v jejichž bohaté gotice nalezl zvláštní zalíbení. 

Také tato výstava byla zahájena slavnostně a za ^načné účasti hostí 
z řad veřejných činitelů, členů Klubu a osobních přátel, kteří přišli při této 
příležitosti p. inž. Janouška pozdravit* 

M.E. 

pfs-311, 
bl*č.21386 



- 16 -

Jednatolská zpráva 

Činnost KLubu s© v tomto roce opět vyvíjí podle plánu, který si stanovi-

la Domácí rada* Navazuje tak na práci, prováděnou již v uplynulém roce. 

Na valném shromáždění, které se konalo 28. února 1966 byla zvolena 
/jednohlasně/ Domácí rada; do vedoucích furkcí b y l i povoláni: předseda : 
•Ing. Dr.Techn. B.Kbzák; 1. místopředseda: prof.Dr. K.Xrejčí DSc /Dr• h. c. 
Varšavské university/ člen - korespondent CsAV; 2. místopředseda: Ing. J.Púdr. 
čestnými členy byli zvoleni: Ing. DrTechn. B.~ Kozák, red. Ekn. Jánský / in memo-
riam/ a prof. A. Trager /in memoriam/. 

Domácí rada se sešla od počátku roku 1966 jedenáctkrát za průměrné 
účasti 16 členů. Pravidelně konalo své porady předsednictvo /sešlo se na 10 
poradách, průměrná účast 5 členů/. Pracovaly také obě komisé">Pomácí rady : 
technická a tisková. 

Domácí rada sledovala pozorně aktuální problémy ochrany pražských pa-
mátek, jsouc ve velmi dobrém kontaktu s Pražským střediskem památkové péče 
a ochrany přírody. Středem pracovního zájmu byla především problematika, spo-
jená s plánováním a výstavbou pražské podpovrchové dopraly. Byl vypracován 
návrh alternativního řešení trasy v A podpovrchové dopravy /zpřesnění a grafic-
ké znázornění námětu, který Klub podal v uplynulém roce / , který odklání trasu 
A tak, že neprochází napříč Staroměstským náměstím a blokem Karolina, nýbrž 
z větší části prostorami, zastavěnými po asanaci /v současné době tento návrh 
projednávají a posuzují kompeténťní orgány/. Z řady ostatních problémů je 
třeba uvést zejména : otázky, spojené s úpravami v prostoru Ůjezda, užívání 
vhodných osvětlovacích těles v Praze /v historickém jádru města/, stav a úpra-
vy některých předměstských usedlostí /Sluncová, statek v Bohnicích a jiné/. 
Dále Domácí rada zpracovává dlouhodobý úkol - soupis pražských portálů a do-
movních znamení /takřka dokončeno/. 

Jako každoročně, i letos, byl pořádán pro členy Klubu a hosty, jimi 
uvedené, přednáškový cyklus, dvě odborné vycházly a studijní zájezdy /o nichž 
je podána zpráara zvlášt/. 

V současné době má KLub 1050 členů. Další zvýšení činnosti je možno 
sledovat dobře i v práci kanceláře v/oproti 450 číslům jednacím v roce 1965 
zaznamenal prcrtokol za prvou polovinu roku 1966 již 302 č . j . / , a dobré služby 
koná i odborná studijní knihovna ICLubu /má dnes přes 3100 svazků/. 

Cílem práce Domácí rady je opravdu odpovědná pomoc při řešení problé-
mů, spojených s ochranou památek. Zavazuje k tomu důvěra a porozumění orgánů 
státní správy, s nimiž KLub přichází do styku a porozumění členů a spolupra-
covníku. 

V. Sakař 
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Klubovní zájezdy autokarem, 

které jsme letos podnikli, úspěsně navázaly na dobrou tradici předloňského 
zájezdu do Jindřichova Hradce. Osvědčilo se též, že návrhy na ně byly předlo-
ženy k rozhodnutí na členské besedě. Rovněž se osvědčila výzva k předběžným 
přihláškám a proto i napříště uplatníme tyto zkušenoáti. 

Cílem prvního zájezdu, uskutečněného ve dnech 21. a 22. května, bylo 
Chebsko,. Uvítali jsme, že se ho zúčastnil také předseda Klubu dr.B. Kozák. 

Z Prahy jsme vyjeli v sóbotu 21. května v 6 hodin za málo slibného po-
časí. První oddych byl až v Lubencit kde jsme použili služeb nového modarnír.o 
"motorestu". V Boohově jsme opustili karlovarskou dálnici a s ní i poměrně 
pohodlnou jízdu. Trochu roztřeseni sjeli jsme konečně do hlubokého údolí říč-
ky Teplé, abychom navštívili hrad Bečov. Vešli jsme však pouze do jeho dru-
hého nádvoří, poněvadž hrad, jehož stav je vskutku tristní, není veřejnosti 
přístupný. Ale i tak jsme se dostatečně přesvědčili, jak málo vhodným depo-
sitářem jého sbírky Karáskovy galerie renézanční část Bečova, zanedbaná a 
chátrající stejně jako celjc hradní areál. Z Bečova jsme po prudce stoupající, 
ale dobře již sjízdné silnici zamířili na starobylý Slavkov, odkud jsme sjíždě-
li k Ohři do Lokte. Prbhlídka loketského hradu se však omezila na návštěvu 
muzea porcelánu. Provádí se zde rozsáhlý stavební a archeologický průzkum a 
protp ostatní hradní budovy jsou dočasně nepřístupny. Po obědě "U bílého koně", 
proslaveného pobytem J.W. Goetha a Ulriky von Lowetzow, nastoupili jsme k dal-
ší cestě na Cheb. Minuli jsme Sokolov, sídliště elektrárny v Tisové a nena-
dálou objížákou přes^hráz Jesenické přehrady přiblížili jsme se na rozcestí 
"Y" štíhlému obelisku z hlazené žuly, na kterém je vytesáno 500 jmen vojínů 
americké I . brigády, padlých u Chebu za I I . světové války. Brzy na to vítali 
jsme se s našimi průvodci, Petrem Hudlickym, pracovníkem Chebského muzea a 
inž. Tobrmanem , konzervátorem stát. ochrany přífcody, kteří nás péik po zbytek 
dne provázeli po zajímavých místech Chebska. S nimi jsme navštívili zkáze 
propadající románský vodní hrad Vildšte.in ve Skalné a stát. přírodní rezervaci 
Soos v Hájku, kde inž.Tóbrman pod&l podrobný výklad o tzv. bahenníoh sopkách 
a chráněné květeně. Po'procházce Františkovýnd Lázněmi zajeli jsme navíc 
ještě ke Komorní Hůrce^ která je naší nejmladší sopkou. 0de opět podal výklad 
inž.Tobrman, vzpomenuv při tom zajmi, který o tuto sopku projevili J.W.Goethe 
a náš Kašpar Šternberk. Odtud jsme pak jeli již -do Chebu , kde jsme byli. uby-
továni. 

Nazítří celé dopoledne věnovali jsme prohlídce chebské městské rezerva-
ce. Zahájili jsme ji návštěvou býv. Františkánského kláš tě ra s jinak nepřístup-
nou ranně gotickou kvadraturou. V okresním archivu* který patři k největším 
u nás, laskavostí archiváře s.Sjgvíka shlédli jsme nejstarší vzácné chebské 
listiny, tzv. zlaté bully a zlomky české legendy o bl.Anežce. V Chebském hra-
du na nádvoří obšírně a zasyěceně o historii a vývoji města i Chebska promlu-
vil Petr Hudlický^ jenž pak ochotně podával výklad též o všech stavebních pa-
mátkách, které jsme při pochůzce městem míjeli. Navštívili jsme také výstavu 
gotického umění v býv. kostele sv. Bartoloměje při někdejší komendě křižovní-r 
ků s červenou hvězdou a po krátké prohlídce architektonicky zajímavého děkanské-
ho kostela sv. Mikuláše jsme se odebrali do Chebského muzeaf kde kromě bohat-
ství vkusně a přehledně uspořádaných exponátů od dávné slovanské minulosti 
Chebska až po současnost , zaujaly pozornost památky na Valdštejna, Jana Jeníka 
z Bratřic a Bedřicha Smetanu. Též výstava o stavebním vývoji Chebu a prová-
děné asanaci a obnově historického jádra vzbudila zasloužený zájem. Prohlídkou 
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veřejnosti nepřístupných, freskami vyzdobených interiéru domů Gáblerovského 
a Schirdingerovského skončil náš chebský pobyt. S malým zpožděním odjeli 
jsme na oběd do Lázni Kynžvartu. Po něm jsme absolvovali prohlídku známého 
Ifetternitehova zámku, která však pro nával jiných návštěvníku se musila obsaho-
vě i časově omezit na konvenční míru. Posledním bodem našěho programu byla 
návštěva chrámu někdejšího benediktinského kláštěra v Kladrubech, Proti oče-
kávání vzhled chrámu, postaveného Santiniho barokní rptikou, některé účast-
riíky neuspokojil. Na závadu příznivějšímu dojmu je neutěšený stav nejbližší-
ho okolí a přilehlých budov býv. Wjnidischgrat zova zámku. Při pohledu z dá-
li působí Kladrubský chrám impozantněji. Pozdní odpoledne sl%ipečného dne 
uzavřelo množství dojmů jasnou vyhlídkou na Šumavu od hřbetů Českého lesa přes 
Jezerní Stěnu až po Roklan a Klet. Do Prahy navraceli jsme se přes Plzeň a Ro-
kycany, kde jsme povečeřeli. Přesně podle stanoveného plénu ve 22,00 jsme při-
jížděli na Smíchov, kde na křižovatce U Anděla náš zájezd končil. 

Druhý zájezd konal se v neděli 19.června t . r . . Jeho cílem bylo město 
Most, přesněji tamnější děkanský kostel P.lfcrie, vzácná památka pozdní gotiky, 
o kterém se právě rozhoduje na příslušných místech, jakým způsobem by měl 
být zachován. 

Odjezd z Prahy byl určen na 6.30. Avšak vyjeli jsme téměř s půlhodi-
novým zpožděním. Za plynulé jízdy z Ruzyně ku Slanému řidič však spolehli-
vě časovou ztrátu vyrovnal. Po krátké rekreační zastávcre v tomto městě cestou 
na Louny zastavili jsme se ještě v Panenském Týnci, kde si účastnici prohlédli 
zříceniny nedostavěného chrámu Cisterciátek. Existence této ruiny byla pro 
mnohé nečekaným překvapením. V Lounech, kam jsme Brzy na to přijeli, zaujala 
nás především křehká architektonická krása vnitřku děkanského kostela sv. Barto-
loměje. který v, pozdní gotice vystavěl Benedikt Ite.it. Odborný vyklad po staveb-
ní strance podal inž. Budinka a o restaurovaných barokních oltářích promluvil 
Miloš Endler. Pro pokročilý'~cas mohli jsme věnovat jen letny zájem ještě 
Zateckébráhě a domu Sokolů z Bbr. Přechodné vyjasnění dovolilo nám podivovat 
se nejen shluku kup a kuželů Českého Středohoří, ale i zahlédnout hřebeny vzdá-
lených Krušných hor. Když však jsme projížděli sídlištěm nového Ifcstu, oblo-
ha se zase zatáhla. /Záhy na to stanuli jsme na prostranství před děkanským 
kostelem ve starémUtěstě. Inž. Budinka podia zde odborný výklad o složitém 
technickém problému přestěhování objektu ná vzdálenost téměř 1 km a když zkori-
čily bohoslužby, odebrali jsme se do chrámu, kde nás inž. Budinka upozornil 
na odvážně řešenou klenbu a na ojedinělý u nás způsob použití opěrných pilířů 
uvnitř stavby. Po obědě jsme odjeli do Libochovio, kde jsme si prohlédli ran-
ně barokový zámek a spěbhali jsme' do Doksanv abychom shlédli známou románskou 
kryptu při proboštském chrámu býv. premontstratského kláštěra. Ochotným míst-
ním průvodcem byl archivář are i děkan P.E.V, Balcárek. 84 letý milý a cilý 
starý pán, jenž se k nám hlásil jako dlouholetý člen Klubu. Ná to jsme odjeli 
do Roudnice. Zde po prohlídce okresní galerie jsme se odebrali do býv. 
augustiánského kostelaT na jehož vnějšku jsme se setkali s menší ukázkou 
Santiniho barokní gotiky. Prošli jsnte přilehlými"gotickými ambity, načež jsme 
návštěvu roudnických paiiátek zakončili prohlídkou barokní Kaple sv»Viléma 
s nástropní freskou V.V.Rainera. Za hustého deště jsme jóliNna Mělník a odtud 
přes Zdiby do Prahy, kde jsme zakončili náš druhý zájezd o celou hodinu dříve, 
než jak původně bylo plánováno,. 
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Třetí náš zájezd v tomto roce konal se v neděli 11. září. Jeho náplní 

byla cesta po stopách Jana. Jeníka, z Bratříc na Podblanicku a Táborská. 

Odjezd z Ptány byl opět ráno v 6.00. Autokar k překvapení části účast-

níku řídil nám ze zájezdu ná Cbobsko znáný a osvědčený řidič ČSAD s.Lamír. 

První zastávka byla v Chotyšanech , kde Jan Jeník z Bratřic v kostele sv.Hlavla 

je pochován. Před náhrobníkem vzpomněl jeho památky vedoucí záijezdu MiloS End-

ler. Další zastávka, byla ve Vlašimi, kde v bufetu jsme se posílili na další 

cestu. Brzy na to zastavili jsme se v Kbndraci, abychom si alespoň zverčí 

prohlédli památný románský kostelík. K údivu účastníků přerušil kněz kázání, 

uvítal několika přátelskými slovy naši výpravu a podal výklad o historii a za-

jímavostech kostela: Byl to člen Klubu P.Václav Koriszja, zdejší^administrátor 

a farář ve Zdislavicích. Cestou přes Lukavec přiblížili jsme se pak k Mezile-

sí, jež držel předek Jana Jeníka svobodník Svatoš Jeník a pod horou Stražiš-

těm spatřili jsme ves Bratříce, podle níž se do rytířského stavu Rudolfem I I . 

povýšení Jeníkové psali. V Těchobuzi laskavosti místního řídícího učitele 

mohli jsme si prohlédnout památnou školu, kterou na Bolzanovo doporučění dal 

vystavět statkář Hofmann za věno své v mladistvém věku zemřelé-^dcery Karolíny. 

Opouštějíce pomezí Českomoravské Vysočiny minuli jsme Malý Jež o v s p^mátníč-

kem slavného rodáka Mistra Vojtěcha Ranků a pak ves JanoV, kde se narodil 

jeden z prvních reformátorů M.Matěj z Janova. Význampým bodem naší další ces-

ty byl Radvánov. rodiště Jana Jeníka z Bratřic. Po výkladu o jeho osobnosti 

a osudech zámku odjeli jsme do Mladé Vožice. Odpoledne pak jsme si prohlédli 

sbírky místních památek v rodném domě Augusta Sedláčka, kde je též obsažná 

Jeníkova expozice. Odtud jpme se odebrali na hrad k prohlídce empirové i kaple, 

jejíž interiér se uchoval v neporušené slohové čistotě. Turisticky zdatnější 

část účastníjeů odešla pak ještě na Macharovu výhlídku nad podhradským rybní-

kem. Cestou z ML.Vožice zastavili jsme se na hřbitově u sv. Mikuláše, kde jsme 

.se podívali na* tři Icamnářské náhrobky, které nemají nikde obdoby. Na tomto < 

hřbitově odpočívá, též poslední Mařákův žák a malíř Mladovožicka Ota Bubeníček. 

Přes Novou Ves s pův. gotickým kostelem a přes Nemyšl pokračovali jsme v ces-

tě na"^udíomÍrxce a potom přes Borotín do Střezimírey kteréžto zboží konceip 

18, stol. nedlouho držel Jan Jeník z Bratřic jako dědictví po strýci Malovco-

vi. Nemile nás překvapilo zpustlé okolí zámečku. Na několik minut jsme se po-

tom zastavili u zámku Nové 18.travice a dále na náměstí v Prčici. kde jsme 

mohli jen z věnčí obdivovat starobylý kostel poznamenaný stavebně čtyřmi slohy, 

románským, gotickým, renézančním a barokovým. Na další cestě spatřili jsme jen 

letmo dvě polygonální dřevěné a došky kryté stodoly* Z Votic, kde Jan Jeník 

z Bratřic měl tetu provdanou za dědičného poštmistra PechjLa z Weitenfeldu, 

zastavili jsme se na večeři v Bystřici u Benešova a pak jsme již bez přeruše-

ní jeli ku Praze, kam jame dorazili před 21. hodinou. 

Po celý den počasí nám mimořádně přálo i což mělo vliv na dobrou náladu 

účastníků, kteří byli spokojeni nejen s bohaiym programem, ale i s krásami 

krajinnými a proto všichni se již nyní těší na zájezdy v příštím roce. 

0 zajmu členstva o tyto naše podniky svědčí také potěšující skutečnost, 

že se zájezdu zúčastnil náš dlouholetý mimopražský člen p.Rudolf Morávek, který 

k vůli tomu vážil cestu až z Drozdova u Zábřehu na Moravě. 

M.E. 

i 
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U p o z o r n ě n í č l e n s t v u ! 

Ke klubovním Zorávám přikládáme členské legitimace pro ty, kdož maji 

zaplaceny členské příspěvky za rok 1966* 

Při revisi členských seznamu jsme zjistili, že značný počet členů do-
sud však členské příspěvky zaplaceny nemá. Proto pro ty, kdož opomenuli splnit 
členskou povinnost, přikládáme poštovní poukázky a žádáme, aby příspěvky zasla-
li co nejdříve. Znovu připomínáme, že KLub nemá j5-né příjmy a z členských 
příspěvků hra<^í režii, přednášky a jiné akce i vydávání Klubovních Zpráv. 
Příspěvek činí minimálně Kčs 10. - za kalendářní rok. 

Děkujemo všem, kdož projevili pro snahy a potřeby Klubu pochopení. 

Příštího roku hodlá Klub uspořádat opět několik autokarových zájezdů, 
jichž program se připravuje. Členové, kteří budou mít vážný zájem na účasti, 
nechí se v měsíci lednu 1967 laskavě dotáží v kanceláři dubu v Praze 1, 
Ifostecká ul. 56 /Juditina věž/, kde jim budou sděleny bližší informace. Dotá-
zat sp možno i telefonicky v úředních hodinách na čís.tel. 53-05-06 a to ve 
středy 10-12 hod, ve čtvrtky 17-19 hod.. 

Sledujte též klubovní vývěsku ha Malostranském náměstí pod podloubím, 
poblíž vinárny ffMal<sxska,l# 

V Praze, listopad 1966. 
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