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Hotel 
Four Seasons 
na Alšově 
nábřeží 

Foto Martin Micka, 
červen 2000 

Graffiti v Praze. 
Foto Daniela Sýkorová, 
březen 2000 

Nově opravené 
gotické dveře. 
Staroměstská 
mostecká věž. 

Tag na pískovci, 
Karlův most. 

Nově vyčištěné travertinové obložení 
Městské knihovny znovu pokryto 
barevnými tágy, Valentinská ulice. 
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ÚVODEM K STARONOVÉMU ČASOPISU 

V roce 1954 vyšel poslední, dvacátý devátý, roč-
ník Věstníku Klubu Za starou Prahu, původního 
klubovního časopisu založeného v roce 1910. Poté 
se musel Klub omezit jen na ročenky a příleži-
tostné sborníky. Pravidelnost ve vydávání klubov-
ního periodika - půlročníku, tentokrát s názvem 
Zprávy Klubu Za starou Prahu, byla obnovena 
v roce 1994. Přesto jsme se nyní odhodlali k další 
změně, jejíž výsledek leží před Vámi. 

V loňském roce, kdy jsme se v rámci přípra-
vy oslav stého výročí Klubu pohroužili do stu-
dia jeho historie, jsme opět vzali do rukou nej-
starší ročníky klubovních Věstníků a nestačili 
jsme žasnout nad jejich bohatostí, dynamič-
ností, pestrostí a profesionální úrovní. Z obdi-
vu k této zlaté éře historie Klubu jsme se roz-
hodli obnovit přerušenou řadu tohoto periodika. 

V novém, přesněji řečeno staronovém Věst-
níku, který by měl vycházet třikrát ročně, chce-
me informovat nejen členy a sympatizanty Klu-
bu, ale také všechny zájemce o památkovou 
problematiku včetně názorových protivníků 
především o nejaktuálnějším dění v oblasti pa-
mátkové péče ze zorného úhlu Klubu Za sta-
rou Prahu a to na příkladech kauz, do kterých 
Klub svými stanovisky a názory aktivně vstu-
puje. Chceme sledovat vývoj jednotlivých pří-
padů, hledat precedenty, poukazovat na sou-
vislosti a formulovat poučení. Rádi bychom tak 
složili účty z naší práce jak členům Klubu, tak 
té početné části laické i odborné veřejnosti, kte-
rá se hlásí k našim názorům a kterou si jako 
nezávislá občanská iniciativa troufáme zastu-
povat. 

Domácí rada Klubu Za starou Prahu 

DOMÁCÍ RADA KLUBU ZA STAROU PRAHU PRO ROK 2000: 
PhDr. Kateřina Bečková - předsedkyně 

Prof. ing.arch. Milan Pavlík, Karel Ksandr - místopředsedové 
Richard Biegel [jednatel), JUDr. Jan Cejp +, JUDr. Zdeněk Dušek, Marek Foltyn (pokladník), 

Mgr. Kateřina Hanzlíková, ing. arch. Josef Hyzler, doc. ing. arch. František Košíčka, 
ing.arch. Martin Krise, Prof. Dr. tech. Martin Kubelík, Jana Kvaltinová, PhDr. Jindřich NoR, 
Michal Patrný (správce fotoarchivu), ing. arch. Milan Polívka, ing. arch. Helena Polívková, 

ing. arch. Miloš Solař, doc. dr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková, 
Jan Veselý (archivář) - členové 

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



PROGRAM PŘEDNÁŠEK NA PODZIM 2000 

HOVORY O PRAZE 
285. 16. října 

Aktuality Klubu Za starou Prahu 
Informují členové domácí rady Klubu Za starou Prahu 

286. 13. listopadu 
Uplatnění principů české památkové ochrany při rekonstrukci 

staroegyptských památek 
Ing. Michael Balík, CSc. 

287. 11. prosince 
Významné osobnosti a důležité události v Praze (15. Pokračování) 

Doc. Dr. Václav Huňáček, CSc. 

Přednášky uvádí: PhDr. Helga Turková, členka domácí rady Klubu. 
Pořádá Klub Za starou Prahu ve spolupráci s Obvodní knihovnou Prahy 5 

V Národním domě na Smíchově, v klubovně č. 3 ve druhém patře, 
vchod ze Zborovské ulice č. 9 (výtah). Vždy v pondělí v 18 hod. 

VYCHÁZKY 
21. října 

Podzim na Olšanském hřbitově. Olšanské umění jeho tvůrci a doba 
Vycházku vede Alois Vanoušek. Sraz ve 14 hod. před kostelem sv. Rochá. 

11. listopadu 
Umění na Vinohradském hřbitově 

Vycházku vede Alois Vanoušek. Sraz ve 14 hod. před hlavním vchodem na hřbitov. 

ZA STAROU PRAHU, 
VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU 
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Vydání časopisu bylo podpořeno finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR 

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

telefon: 57 530 599 (pozor zrnina !) 
e-mail: kzsp@mail.cz 

internetové stránky: http://klubovni.misto.cz 

Členství v Klubu Za starou Prahu je otevřené, členský příspěvek pro rok 2000 činí 100 Kč. 
Přihlášky jsou pro zájemce k dispozici na internetu nebo v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu. 

mailto:kzsp@mail.cz
http://klubovni.misto.cz
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ČINNOST KLUBU ZA STAROU PRAHU i 
V LEDNU AŽ ČERVENCI 2000 

PAMÁTKOVÉ KAUZY 
V následujícím přehledu prezentitfeme nejzávažnější památkové kauzy poslední doby, které v uvede-

ném období probíhaly, začaly nebo skončily. Pro názornost a zajištění kontextu jsou tentokrát případy 
uvedeny stručnou rekapitulací kroků, které předcházely. V dalších číslech Věstníku budeme již pocho-

pitelně na „rozehrané partie" navazovat jen popisem aktuálních „tahů". 

HOTEL FOUR SEASONS NA ALŠOVĚ NÁBŘEŽÍ 

Rekapitulace případu 
Historie případu „Four Seasons44 není jen historií jedné 
výrazné prohry památkové péče, ale především ukázko-
vým příkladem neschopnosti obce rozumně a citlivě vyu-
žít takříkajíc rodinné stříbro. Podobný přístup k vysoce 
atraktivním pozemkům a objektům není výsadou praž-
ského magistrátu, ale objevuje se v různých obměnách 
ve většině měst naší republiky. 

Pozemek na Alšově nábřeží se všemi objekty patří městu 
Praze. Předrevoluční územní plán zde počítal s vybudo-
váním vysokoškolské menzy (v bezprostřední blízkosti se 
nachází Filozofická fakulta UK, Právnická fakulta UK a 
Vysoká škola uměleckoprůmyslová). Na počátku devade-
sátých let se však objevuje záměr území co nejvíce eko-
nomicky využít, a původní ideu odsouvá do pozadí. Roku 
1993 město podepisuje se zahraniční hotelovou společ-
ností Four Seasons pro sebe nápadně nevýhodnou smlou-
vu o dlouhodobém pronájmu pozemku za účelem vybu-
dování luxusního velkokapacitního hotelu. V této době 
se ještě investor zavazuje zajistit v nejbližším okolí pro-
story pro původně plánovanou menzu. Město Praha, jako 
vlastník pozemku kupodivu neurčuje striktní podmínky 
jeho využití, zajišťující nenarušitelnost citlivého historic-
kého prostředí. Dává investorovi k disposici nejen volný 
pozemek, ale také dva památkově chráněné objekty a je-
den objekt k památkové ochraně navržený. Díky nedoko-
nalé smlouvě se město nechává tlačit investorem ke zdi. 
Místo toho, aby předem stanovilo pro pozemek prokaza-
telně únosnou míru využití, ze které by byl investor povi-
nen vycházet, nechává jej zpracovat maximalistickou 
studii a pak v potu tváře usiluje o alespoň částečné sní-
žení kapacity hotelu. Dne 22.4. 1994 vypisuje hotelová 
společnost Four Seasons vyzývanou soutěž na architek-
tonické řešení vzhledu hotelu. Podkladem pro soutěž je 
studie zpracovaná pro investora atelierem ProURBA. Pod-
jdad je závazný, což je absurdní zejména z toho důvodu, 
že z účastníků soutěže činí pouhé dekoratéry, vytvářející 
líbivou fasádu na něčem, za co sami nemohou. Zajímavé 
je také, že zmíněná investorská studie ani po několika-
násobném připomínkování nerespektuje podmínky vyda-
né Útvarem hlavního architekta. UHA se také vzápětí ohra-
zuje. Jednak odmítá investorem stanovené podmínky 
soutěže a jednak nesouhlasí s omezením účasti v soutěži 
na vyzývané subjekty. Snad poprvé také zaznívá názor, 
že by město nemělo řešení tak citlivého problému uspě-
chat jen kvůli ukvapeně uzavřené smlouvě. V červenci 
vydává Pražské grémium své protestní stanovisko, v němž 

kritizuje krom problémů označených ÚHA také Komoru 
architektů, která schválila podmínky soutěže. Soutěž, 
která byla ukončena na podzim téhož roku, skončila kra-
chem, neboť nebyl vybrán žádný návrh. 

V listopadu 1994 svolává Pražské grémium setkání 
odborné veřejnosti na téma připravované nové soutěže 
na hotel. Za zmínku také stojí, že mezi osobnostmi, které 
proti záměru zbudovat na Alšově nábřeží takto předimen-
zovaný hotel protestovali, nechyběl ani prezident Václav 
Havel. 15. prosince téhož roku si vyžádala od Pražského 
ústavu památkové péče (PÚPP) materiály týkající se ho-
telu památková inspekce ministerstva kultury. 

Stanovisko Klubu 

Klub Za starou Prahu zasílá 13.2.1995 dotčeným insti-
tucím své stanovisko k celé kauze, které navazuje na ne-
souhlasná stanoviska předchozí. Praví se v něm, že nej-
lepší by bylo od celého záměru upustit. V případě, že záměr 
potrvá, vidí Klub jediné řešení ve zpracování úplně nové-
ho projektu na základě předcházející hmotové studie, 
prověřující pečlivě únosnost místa. 

Dne 28. února 1995 oznamuje magistrát Klubu, že byla 
primátorem Koukalem vypsána nová mezinárodní soutěž 
na hotel Four Seasons. Ředitel PÚPP Pavel Pirkl sděluje 
Klubu, že„.. .podmínky nové soutěže vycházejí z možnos-
tí místa.4* první kolo nové soutěže je uzavřeno ještě téhož 
roku na podzim. Vítězem soutěže se stává atelier „Město 
a dům44 architektů Rothbauerové a Hůrky. V červenci roku 
1997 vydává odbor památkové péče magistrátu definitiv-
ní souhlas s projektem hotelu a vzápětí je vydáno staveb-
ní povolení. Stavět se začíná na podzim 1998. 

Současná situace 
Výsledná podoba hotelu není místu přiměřená a výrazně 
negativně zasahuje do panoramatu nábřeží Vltavy. Pod-
statné je však také to, že je výsledkem mnohonásobného 
porušení památkového zákona. Barokní dům čp.85-I a 
klasicistní dům čp.83-I byly chráněnými památkami již 
před podpisem smlouvy mezi městem a společností Four 
Seasons. Novorenesanční dům čp. 1048-1 při Křížovnické 
ulici byl v době podpisu smlouvy navržen na zápis do 
seznamu kulturních památek a v době vypsání druhé 
soutěže na hotel byl již památkou prohlášen. PÚPP od 
počátku jasně stanovil podmínky pro zacházení se všemi 
třemi dotčenými objekty, požadující mimo jiné i zachová-
ní interiérů se všemi hodnotnými detaily. Investor na to 
reagoval opakovanou žádostí o sejmutí památkové ochra-
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ny alespoň z domu čp.83-I. Těmto žádostem nebylo vyho-
věno. Platné stavební povolení bylo ale vydáno pro pro-
jekt, který u domu čp.83-I a 1048-1 počítá pouze se za-
chováním obvodového zdiva. To není v souladu se 
směrnicemi vydanými PÚPP, tím méně pak s památko-
vým zákonem. Není snad magistrát povinen respektovat 
zákony? Proč vychází vstříc investorovi, který chce fak-
ticky zlikvidovat chráněné památkové objekty, místo toho, 
aby prosazoval jejich zachování? Na Alšově nábřeží se tak 
v průběhu budování hotelu objevila bolestivá scenerie vy-
rabovaného domu čp. 1048-1 a zejména fakticky zlikvido-
vaného domu čp.83-I, kde se při odstraňování stropních 
konstrukcí zřítila dvorní stěna objektu, takže z chráněné 
památky zbylo torzo tří obvodových stěn. Na nepřípust-
nosti celého počinu nic nemění ani fakt, že k baroknímu 
domu čp.85-I bylo v mezích projektu přistupováno 
restaurátorským způsobem. 

Otázka na závěr 
S obrazem zbořených domů před očima bych se rád vrátil 
na začátek svého článku k zamyšlení nad přístupem měs-
ta. Torzo fasády chráněného objektu je totiž v posledních 
letech v Praze již docela běžným jevem. Stačí ten vzpome-
nout Darex na Václavském náměstí, domy České pojiš-
ťovny ve Vladislavově ulici či renesanční dům v ulici 
U Zlaté studně. Podobný způsob rekonstrukce se v budouc-
nu chystá například u památkově chráněných Josefských 
kasáren. Je v pořádku, že město, pyšnící se titulem „pa-
mátka světového kulturního dědictví UNESCO" zachází 
s poklady svého architektonického dědictví tímto způso-
bem? Myslím si, že to v pořádku není. Um spíše, že to 
není ani v souladu se zákony naší země. A bylo by zapo-
třebí, aby byly k přímé odpovědnosti volány všechny kon-
krétní osoby, které vydaly rozhodnutí, umožňující výše 
popsané nezákonné demolice památek. 

Jan Veselý 

NOVOSTAVBA ASTRA II NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ 

Rekapitulace případu 
V podzimních měsících roku 1997 se v tisku objevily první 
zprávy o připravované novostavbě na místě domu 
čp. 772-11 v dolní části Václavského náměstí. Tato parcela, 
nepochybně jedna z nejatraktivnějších v centru Prahy, byla 
nezastavěná již od roku 1973, kdy byl v souvislosti s vý-
stavbou metra zbořen původní objekt. Od počátku se počí-
talo s tím, že toto mimořádné exponované místo bude zno-
vu zastavěno - řešení však bylo dlouhá léta v nedohlednu. 

V listopadu 1997 zjistili pracovníci Státního ústavu 
památkové péče (SÚPP), že na Obvodním úřadě pro Pra-
hu 1 probíhá projednávání zástavby tohoto pozemku, a 
to formou přístavby k sousednímu objektu čp. 773-11, tzv. 
Lindtův dům nebo Astra. Dostavba, pracovně nazvaná 
Astra II, byla navržena projektovým ateliérem Omicron -
-K arch. Martina Kotíka. Skládala se ze dvou základních 
kompozičních hmot: první, navazující na čp. 773-II, na 
půdoryse protáhlého obdélníka, která byla směrem 
k Jungmannovu náměstí zakončena trojúhelníkovou plo-
chou. Tato hmota tvořila ve fasádě samostatný dům 
o osmi nadzemních podlažích, který měl přibližnou šířku 
cca 8 m a zároveň dosahoval výšky sousedního domu. 
Druhá hmota byla tvořena hranolem na půdoryse čtver-
ce se zaoblenými rohy. Tvořila ve fasádě prosklenou věž 
o třinácti nadzemních podlažích, šikmo vysunutou před 
historickou uliční čáru Václavského náměstí, a to svým 
východním rohem o cca 3,3 m a severním rohem o cca 
4,3 m. Celková hmota této věže přesahovala výšku sou-
sedního čp. 773-11 o 17 m (!). Obě tyto hmoty byly propo-
jeny výtahovým krčkem, který dosahoval výšky věže. 

Státní ústav památkové péče svým vyjádřením ze dne 
10. listopadu 1997 vyslovil s touto stavbou zásadní ne-
souhlas, a to z důvodů odborných (porušení historické 
uliční čáry, nedodržení meziválečné výškové regulace, ne-
přípustnost vytváření nové dominanty náměstí), z důvo-
dů legislativních (rozpor s vyhláškou 66/1971 o Pražské 
památkové rezervaci, porušení zákona 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči, rozpor s projednávaným konceptem 
územního plánu) a také z důvodu ochrany světového kul-
turního dědictví UNESCO. 

Ve vyjádření SÚPP je rovněž konstatován politováníhodný 
fakt, že najednání k „dostavbě Astry44, které se uskutečni-
lo 27.1.1997, ředitel Pražského ústavu památkové péče a 
zástupce Odboru památkové péče Magistrátu hlav. města 
Prahy vyslovili předběžný souhlas s dostavbou Astry ve výše 
popsané variantě (tzv. varianta „věž44). 

Stanovisko Klubu 
Klub Za starou Prahu vydal k tomuto případu své stano-
visko dne 3. prosince 1997. Konstatuje se v něm, že úmysl 
zastavět volnou parcelu v dolní části Václavského náměstí 
má význam velmi závažného precedentu, který může 
předznamenat opakování podobných situací v centru Pra-
hy, nebo je s konečnou platností vyloučit. Dále se zde 
praví, že „...navržení věžové stavby na dané parcele je 
nepochopitelnou ignorancí nebo dokonce neodpustitelnou 
neznalostí urbanistického schématu historické zástavby 
tohoto místa ajejí logiky, a to jak ze strany tvůrců návr-
hu, tak všech, kteří o navržení věže v těchto místech váž-
ně uvažujíu Za další zcela nepřijatelnou okolnost Klub 
považuje umístění věže v těsné blízkosti monumentální 
hmoty chrámu Panny Marie Sněžné, neboť je zde vytvá-
řena jakási velmi nevkusná „konkurence44 této historické 
dominantě Nového Města. Klub jednoznačné podpořil sta-
novisko SÚPP z 10.11.1997 a vyslovil požadavek, aby další 
jednání o „variantě věž44 byla zastavena. 

S tímto stanoviskem Klubu vyjádřil naprostý souhlas 
tehdejší náměstek primátora hlav. města Prahy Mgr. Vla-
dimír Drábek, a to dopisem ze dne 11. prosince 1997. -

Dopisem ze 17.2.1998 stanovisko Klubu podpořila také 
Společnost pro trvale udržitelný život. 

Celému případu se dostalo značné pozornosti i v tisku 
- stanovisko Klubu je zmiňováno v celé řadě listů (Svo-
bodné slovo 9.12.1997, Večerník Praha 10.12.1997, MF 
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Dnes 20.12.1997). V následujícím období celý případ po-
někud utichl, ale nezapomnělo se na něj - velmi obsáhle 
je např. citován v materiálech, které Klub vydal k tiskové 
konferenci 3.3.1999. Také v jubilejním sborníku k sté-
mu výročí Klubu, vydaném v lednu 2000, nalezneme vel-
mi podrobné vylíčené celé kauzy z pera jednatele Klubu 
Richarda Biegela. 

Současná situace 
Další kolo kauzy Astra se rozběhlo v březnu 2000. Dne 1. 
března navštívili jednání domácí rady Klubu architekti 
Malínský a Burian, na jejichž ateliér „D a M" se investor 
této stavby - LBB Reality - obrátil se žádosti o vypracová-
ní nového projektu. 

Členové domácí rady v průběhu prezentace projektu 
museli konstatovat, že se jedná vlastně jen o pozměně-
nou variantu původního projektu atelieru Omicron-K. 
Arch. Malínský toto potvrdil a uvedl, že takové bylo přání 
investora. Investor však bohužel nadále trvá i na nejkon-
troverznější části původního projektu a to na věžovité 
nástavbě ve formě jakési .svítící krychle" dominující ná-
roží stavby. 

Po seznámeni se s touto studií vydal Klub stanovisko, 
datované dnem 13. března 2000. Mimo jiné se v něm uvá-
dí, že domácí rada Klubu sice chápe nesmírný tlak, kteiý 
je na projektanty vyvíjen ze strany investora, nicméně 
s nárožní věží zde z mnoha důvodů souhlasit nemůže. 
Poukazuje na četné rozbory předchozích návrhů, které již 
analyzovaly nevhodnost této hranolové dominanty v sa-
mém srdci pražské památkové rezervace. Na závěr tohoto 
stanoviska domácí rada konstatuje, že nemá žádných 
námitek proti novodobé prosklené kompozici průčelí -
řešení ateliéru D a M považuje za velmi pozoruhodné -
domnívá se však, že na tak exponovaném místě by mělo 
vyrůst skutečně prvořadé dílo moderní architektury. Podle 
názoru rady bylo možno k získání takovéhoto projektu 
dospět formou veřejné architektonické soutěže, jejíž vý-
sledky by byly podrobeny diskusi odborníků a prezento-
vány nejširší veřejnosti. Nyní lze již jen litovat,že tato 
možnost nebyla využita. 

Investor však zřejmě stále trvá na svém a v prostorách 
metra pod budoucí novostavbou se již naplno rozběhly 
stavební práce. Domácí rada Klubu bude celou kauzu 
samozřejmě bedlivě sledovat a členy Klubu s ní průběžně 
seznamovat. 

Michal Patrný 

BOJ O JOSEFSKÁ KASARNA - TICHO PRED BOUŘI? 

Josefská kasárna na náměstí Republiky byla jedním 
z hlavních témat činnosti Klubu v loňském roce, kdy byla 
na jeho návrh ve velice krátké době prohlášena za kul-
turní památku. Tento nesporný úspěch byl však jen prv-
ním kolem bitvy, která se dotýká nejen celkové podoby 
zmíněného náměstí, ale i našeho přístupu k památkám 
vůbec. Historie prohlášení kasáren kulturní památkou je 
popsána v klubovním stoletém sborníku (s. 199-202), kde 
jsou uveřejněny i odkazy na příslušné listiny a dokumenty, 
které se případu bezprostředně tykaly. Z tohoto důvodu 
je v této stati historie omezena na stručný orientační pře-

hled a důraz je položen na současnou situaci, která je 
přes výše zmíněný úspěch paradoxně stejně neradostná, 
jako byla na počátku boje o tuto pozoruhodnou technic-
kou památku. 

Rekapitulace případu 
Kasárna Jiřího z Poděbrad, zvaná Josefská, vznikla 
v letech 1799-1800 v budovách bývalého kapucínského 
konventu u kostela sv. Josefa. Nejstarší dodnes stojící 
budovou areálu je však až dvomí jednopatrová budova 
stájí z let 1843-44. Tato rozlehlá jednopatrová budova 

Průčelí kasáren 
v pohledu 
od OD Kotva. 
Foto Martin Micka, 
červen 2000 
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Budova jízdárny 
v ulici Na Poříčí 
Foto Martin Micka, 
červen 2000 

památkově chráněna není - jedná se však o stavbu více-
méně utilitární, jejímž jediným architektonicky zajíma-
vým prvkem jsou trojlodní haly v přízemí. Rozhodující 
etapou výstavby kasáren byla leta 1857-1861, kdy na 
místě demolovaného konventu vzniklo ve stylu romantic-
ké neogotiky s románskými prvky hlavní křídlo do ná-
městí a zmíněná jízdárna při ulici Na Poříčí. V této podo-
bě se areál dochoval prakticky dodnes, pomineme-li 
zjednodušení hlavní fasády při opravě v sedmdesátých 
letech 20. století. 

Po listopadových změnách se na počátku devadesá-
tých let armáda z objektu vystěhovala a stát se rozhodl 
kasárna i s pozemkem prodat. Po výběrovém řízení byl 
areál v roce 1996 prodán firmě European Property Deve-
lopment a to za částku 50 milionů marek. V nedávné době 
vyšlo najevo, že součástí kupní smlouvy byl i projekt, který 
předtím nebyl nijak konzultován s odpovědnými orgány 
památkové péče. Tento záměr počítal s výstavbou obrov-
ského administrativě-obchodniho kolosu, který by svou 
velikostí a objemem překonal veškeré stavby v okolí včet-
ně rozlehlého obchodního domu Kotva. Není třeba dodá-
vat, že jeho realizace by zcela změnila charakter těchto 
partií Pražské památkové rezervace. 

V červenci 1999 byly jízdárna a hlavní budova kasáren 
prohlášeny kulturní památkou. S tím okamžitě vyslovil 
svůj nesouhlas investor, který považuje prohlášení ob-
jektu za zkrácení svých práv a závažnou komplikaci, kte-
rá mu neumožní realizovat záměry přestavby kasáren na 
zmíněné centrum. 

Současná situace 
Na začátku roku 2000 představila firma EPD nový návrh 
přestavby, který byl 16.2. prezentován i zástupcům Klu-
bu Za starou Prahu. Tento návrh, ač je zatím spíše jen 
studii, poměrně jasné ukazuje východiska investora, který 
vlastně vůbec nevzal na vědomí skutečnost památkové 
ochrany hlavních budov areálu. Jediným pozitivem ná-
vrhu je zmenšení objemu budovy na místě stávajícího 
dvora a návrh vytvoření volného a nezastřešeného atria 
v jejím středu. Přístup ke stávajícím objektům je vícemé-
ně likvidační: z hlavní budovy kasáren míní autor studie 
ponechat jen průčelní zed, což je motiv převzatý z variant 
předchozích; tuto zed navíc navrhuje prolomit v celé výš-

ce skleněným zborceným vstupem, který má upozorňo-
vat na novou náplň areálu kasáren. Jízdárnu hodlá na-
stavět do výše sousedních budov, při této úpravě zanikne 
krom střechy a horních částí štítů i část dřevěného krovu 
jízdárny, který by měl ustoupit samoúčelné křivce vstup-
ní chodby mezi nádvořím a ulicí Na Poříčí. Tento návrh 
prezentuje investor jako nejzazší mez svých ústupků pa-
mátkové péči, při které je prý projekt na hranici rentabi-
lity. V současné době (červenec 2000) investor návrh ne-
závazně konzultuje se zainteresovanými institucemi se 
zřejmým záměrem získat pro něj podporu ještě před tím, 
než jej oficiálně podá jako projekt pro územní řízení a 
později stavební povolení. 

Východiska pro dalšíjednání 
Situace je tedy následující: investor operuje s projektem, 
který i přes památkovou ochranu budov počítá 
s jejich faktickou likvidací. Nelze si neodpustit poznám-
ku, že civilizovaný investor v civilizované zemi by se 
naopak k památkově cenným budovám náležitě hlásil a 
použil by je jako vizitku své solidnosti a vztahu ke kul-
turnímu dědictví. Areál kasáren dosud postrádá, stejně 
jako celé náměstí, závazné regulační podmínky. Vzhle-
dem k neuvěřitelné nástavbě nedaleké klasicistní celnice 
lze o historickém charakteru náměstí hovořit prakticky 
v minulém čase. Pokud byla laxnost odpovědných orgá-
nů - tedy Útvaru rozvoje města a Magistrátu hl.m. Prahy 
- záměrná, podařilo sejí téměř bezezbytku to, oč patrně 
usilovala - tedy o maximální finanční vytěženi přilehlých 
budov a parcel, a to bez ohledu na Jejich památkovou či 
urbanistickou hodnotu. Případ Josefských kasáren je 
poslední kapkou. Ale nenechme se mýlit: jejich záchrana 
není jen prázdné gesto a připomínka historické podoby 
bývalého Josefského náměstí. Je to i precedent v přístu-
pu k zákonem chráněným kulturním hodnotám v srdci 
historického jádra Prahy. Připustit jejich likvidaci by zna-
menalo veřejně popřít platnost zákona č.20/1987 Sb. 
o státní památkové péči a tím nastoupit cestu, která by 
vedla k možné likvidaci jakékoli „nevhodně umístěné" 
kulturní památky. Poslední dějství boje o kasárna by tak 
mohlo být prvním obrazem posledního dějství boje o his-
torické jádro Prahy. Netřeba dodávat, že k tomu nesmí 
v žádném případě dojit. 

Richard Biegel 
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NEZÁKONNÁ „RESTITUCE44 ČÁSTI KRÁLOVSKÉ OBORY 

Rekapitulace případu 
Ačkoliv je to k nevíře je to tak. Po roce 1948 komunisté 
ukradli jedné rodině ve středních Čechách u Jenče sta-
tek s polnostmi. Po roce 1989 se potomci zcela oprávně-
ně přihlásili o svůj právoplatný nárok na navrácení ukra-
deného majetku. Předmětné polnosti však navrátit nebylo 
možné, neboť již byly zastavěny a tak na základě zákona 
o půdě oprávněným restituentům náležela náhradní re-
stituce, tedy vydání adekvátní zemědělské půdy v majet-
ku státu. Protože vyjednávání na úřadech je náročné a 
o půdu restituenti neměli zájem, rozhodli se původní vlast-
níci svůj restituční nárok prodat. Zatím je všechno v sou-
ladu s právními předpisy. Zájemce o koupi restitučního 
nároku si vyhlédl náhradní pozemek, který se ocitl v Po-
zemkovém fondu ČR I toto by bylo v souladu s právním 
řádem, kdyby se nejednalo část Královské obory v Praze, 
která nejenže není adekvátním pozemkem pro náhradní 
restituci, ale která jako nemovitá kulturní památka ve 
smyslu zákona o půdě nesměla být vůbec vydána jako 
restituční náhrada! Nejzajímavější na celém případě je 
skutečnost, že vlastně pozemkový fond s touto nemovi-
tostí jako kulturní památkou vůbec nesměl nakládat! Jsou 
tedy úředníci pozemkového fondu natolik nevzdělaní, že 
nejsou schopni pochopit a aplikovat zákon o půdě, a nebo 
byly vhodným způsobem osloveni? Nevím, jedno je však 
jisté, že do dnešního dne žádný státní orgán se nezabýval 
touto podivnou restituční náhradou a dodnes nikdo ne-
zpochybnil nezákonnou smlouvu o převodu nemovitostí, 
tedy o vydání náhradní restituce. Možná bylo nadbytečné 
rozepisovat průběh této restituční kauzy, ale pokládám 
to za počátek a hlavní příčinu dnešního kritického stavu 
kolem části Královské obory. Celou situaci také dokres-
luje cenový vývoj dotčených pozemků, který se po několi-
ka prodejích vyšplhal z původních 2 miliónů a 135 tisíc 
na částku 64 miliónů, tedy na částku 32 krát vyšší než 
byla výše restituční náhrady! 

Co ale udělá investor, kteiý koupí pozemek za tak vy-
sokou částku? Chce ho zhodnotit, aby mu vložené pro-
středky přinesly zisk. Za pomoci Útvaru rozvoje hlav. m. 
Prahy si prosadil v zastupitelstvu hlav. m. Prahy změnu 
územního plánu č. VIII/872 ze dne 29. 1. 1998, kdy se 
z pozemku s veřejnou zelení stal pozemek s využitím vše-
obecně obytným, tedy s možností zástavby nejen byty, 
ale výjimečně i kancelářskými budovami. Zastupitelstvo 
hlav. m. Prahy si svůj omyl, byť pozdě, uvědomilo a zhru-
ba po více jak roce ho napravilo, kdy v rámci schválení 
nového celkového územního plánu Prahy danému pozem-
ku vrátilo využití se zelení, tedy bez možnosti pozemek 
zastavět domy. Mezi tím však byla zpracována studie k 
územnímu rozhodnutí na zástavbu této části Královské 
obory čtyřmi mohutnými bytovými a kancelářskými domy 
pro potřeby kanadského velvyslanectví, kterou v rozporu 
se zákonem o státní památkové péči odsouhlasil odbor 
památkové péče Magistrátu hlav. Města Prahy. Protože 
se jednalo o velmi vážné porušení památkového zákona 

podal Státní ústav památkové péče podnět k přezkoumá-
ní výše uvedeného pravomocného rozhodnutí magistrát-
ního oboru památkové péče k Ministerstvu kultury ČR. 

Ve svém podnětu Státní ústav památkové péče uvedl, 
že odbor památkové péče magistrátu při svém rozhodo-
vání nevycházel z této skutkové podstaty: 

Předmětný areál je nedílnou součástí Královské obory 
se skleníkem - oranžérií a je zapsán v ústředním sezna-
mu nemovitých kulturních památek s touto specifikací: 

Královská obora - ev. č. ústředního 
seznamu 1560 až 1566. 
Obora je od poloviny minulého století nazývaná 
lidově Stromovka, nejspíš nesprávným přeložením 
německého označení „Baumgartenu. 

Obora byla založena v první polovině 14.století 
Janem Lucemburským na území osady Ovenec. Od 
17.století se název Ovenec používal pro osadu, za-
tímco Královská obora byla nazývána Bubenčem. 

V husitských válkách byla obora poničena, obno-
vena Ferdinandem I. v letech 1536 - 1548 a roku 
1559. Za Rudolfa II. zde byl zřízen rybník, napáje-
ný Rudolfovou štolou z Vltavy. Roku 1742 poničila 
oboru francouzská vojska, k obnově došlo ještě za 
vlády Marie Terezie. Roku 1804 byla obora zpří-
stupněna veřejnosti a zároveň byla stržena zeď 
mezi oborou a bývalou Štěpnicí jež byla zpřístup-
něna již dříve a obě části byly spojeny v park. 

Dnes slouží jako vyhleáávané rekreační místo Pra-
žanů. 

Skleník - oranžerie 
Královská obora, U letohrádku 

Oranžerie se střední zděnou částí s klasicistním 
průčelím, ukončeným trojúhelným tympanonem, 
byla postavena kolem roku 1814, přestavěna po 
roce 1880. 

Tato oranžerie, sloužící k přezimování jižních rost-
lin, je nejen jediným historickým skleníkem zacho-
vaným v Královské oboře, ale především jednou 
z nejlépe intaktně zachovaných oranžérií na území 
České republiky a to i přes svůj zanedbaný tech-
nický stav. Umístění tohoto skleníku je historicky 
dané ajeho budoucí využitíje stabilizované ve stu-
dii obnovy Královské obory (Fíorart - Uherský Brod, 
1997) jako skleník pro zimování mobilní zeleně. 
Areál historického zahradnictví je plánován pro 
veřejnou sbírkovou zahradu v souladu s památko-
vým záměrem. 
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Reprezentační 
zahrada českých 
rrdstodržttelú 
s klasicistním 
skleníkem, která 
měla být zastavě-
na čtyřmi domy 
a která je nedíl-
nou součástí 
Královské obory. 
FotoSÚPP, 1990 

Na základě výše uvedených skutečností je záměr vý-
stavby areálu zastupitelského úřadu v části Královské 
obory z hlediska památkové péče zcela nepřípustný. Toto 
stanovisko potvrdila i vědecká rada ředitele Státního ústavu 
památkové péče na svém zasedání dne 10. března 1999, 
kdy tento projekt posuzovala. 

Konstatujeme, že majetkovým převodem pozemku a 
skleníku historického zahradnictví v Královské oboře ze 
státu (Pozemkový fond) na restituenta a dalšího vlastníka 
byl porušen §12 a 13 zákona č. 20/1987 Sb. Paragraf 14 
citovaného zákona byl porušen změnou územního plánu 
hl.m. Prahy, kde byla převedena část veřejného památko-
vé chráněného parku v hranicích plánované stavby z plo-
chy parkové na plochu všeobecně obytnou. 

Výstavba zastupitelského úřadu na okraji Královské 
obory je nepřípustná především z těchto důvodů: 

a) Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo zrušeno a nelze ani 
zpochybňovat prohlášení pozemku zahradnictví a sklení-
ku kulturní památkou, a to ani jejich části, nelze připustit 
tak radikální změnu využívání kulturní památky, jakou je 
zástavba zahradnictví v Královské oboře. Povolením vý-
stavby předmětné rezidence by došlo především k poruše-
ní § 9 a 11 zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči. 
Paragraf 9 ukládá vlastníkovi kulturní památky pečovat 
o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před 
ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. 
Vlastník je povinen kulturní památku užívat pouze způ-
sobem, který odpovídá jejímu kulturnímu významu a pa-
mátkové hodnotě. Paragraf 11 ukládá orgánům státní sprá-
vy při rozhodování o způsobu a změnách využiti kulturních 
památek zabezpečit jejich vhodné využití odpovídající 
jejich památkové hodnotě. 

b) Předmětný areál zahradnictví se skleníkem se na-
víc nachází na území památkové zóny Dejvlce-Bube-
neč-Horní Holešovice, vyhlášené ve smyslu § 6, záko-
na č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, vyhláškou 
č. 10, vydanou ve sbírce obecné závazných vyhlášek 
hl. m. Prahy v částce 8, roč. 1993, dne 28. 2.1994. 
Povolením výstavby předmětné rezidence by došlo 
k porušení článku 3 a 4 cit. vyhlášky č. 10. Článek 3 
praví, že předmětem ochrany v památkové zóně jsou: 
podle odstavce a) historický půdorys a jemu odpoví-
dající prostorová a hmotová skladba, podle b) pano-
rama památkových zón s hlavními dominantami 
v blízkých i dálkových pohledech, podle odst. e) doplň-
kové parkové - zahradní plochy a prvky, tvořící nedíl-
nou součást krajinného celku, nebo historického pro-
středí. Článek 4 praví v odst. b), že využití ploch 
v památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi. 

c) V bezprostředním sousedství předimenzované plá-
nované stavby zastupitelství se nachází památkově 
chráněný objekt místodržitelského letohrádku (rej.č. 
1564), který je dominantou celé parkové kompozice a 
uplatňuje se i výrazově v panoramatických pohledech 
z bohnického návrší. Novostavba na tomto horizontu 
by byla nevratným negativním zásahem i z hlediska 
širších urbanistických vztahů. Ohradní zeď, k níž při-
léhá oranžerie je středověkého původu, do plochy za-
hradnictví zasahuje území, na němž ležely části stře-
dověkého hradu. Celé předmětné území je třeba 
považovat za cennou archeologickou lokalitu. 
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Stanovisko Ktubu 

Proti vydání závazného rozhodnutí odboru památko-
vé péče MHMP důrazné protestoval v listopadu 1999 
Klub Za starou Prahu nejen u primátora hl. m. Prahy 
Jana Kasla, ale i u tajemníka Magistrátu Mgr. Zajíč-
ka. V dopise našeho Klubu bylo mimo jiné uvedeno: 

„Klub Za starou Prahu co nejdůrazněji protestuje proti 
pravomocnému rozhodnutí MHMP, Odboru památkové 
péče, neboť se domnívá, že toto rozhodnutíje zpraco-
váno nejen v rozporu s odbornými hledisky památko-
vé péče, ale zároveň je nezákonné, neboť výkonný or-
gán státní památkové péče - OPP MHMP - dostatečně 
nezhodnotil předložený důkaz, vypracovaný v soula-
du s odstavci c) a j)f § 32, zák. č. 20/87 Sb., o státní 
památkové péči Tímto důkazem je metodické vyjádře-
ní Státního ústavu památkové péče čj.: 1106/99, ze 
dne 24.3.1999, který byl OPP MHMP v době rozhodo-
vání znám Dále také proto, že odsouhlasením zástav-
by v zásobní zahradě Královské obory a odsouhlase-
ním částečné demolice chráněného skleníku odbor 
památkové péče MHMP porušil § 11, § 14 a §29 zák. 
č. 20/87 Sb. Zástavbu památkově chráněné zahrady 
(tato plocha je chráněna právě pro své zahradnicko -
urbanistické hodnoty se vzácnými stromy a historic-
kým skleníkem) a demolici části památkově chráněné-
ho skleníku, aniž by byla zrušena památková ochrana 
těchto pozemků a dotčených nemovitostí, zákon 
č. 20/87 Sb. vůbec nepřipouští 

Klub Za starou Prahu Vás, vážený pane primátore, 
co nejdůsledněji žádá o přezkoumání způsobu, Jakým 
bylo vydáno výše citované rozhodnutí Odboru památ-
kové péče MHMP a zároveň o nápravu vzniklého stavu 
a o vyvození důsledků, které zamezí do budoucna vy-
dávání takovýchto nezákonných rozhodnutí." 

Na tento protest tajemník Magistrátu Mgr. Zajíček 
se vůbec nenamáhal odpovědět a odpověď Klub obdr-
žel pouze od primátora Kasla, ze které je však patrné, 
že byla zpracována úředníky odboru památkové péče, 
na který si Klub stěžoval. V dopise primátora ze dne 
8.12. 1999je tedy konstatováno, že rozhodnutí odbo-
ru památkové péče je v pořádku. 

Současná situace 
Na základě dopisu předsedy Pražského grémia Doc. 
PhDr. Jiřího T. Kotalíka kanadskému velvyslanci v ČR 
přestala Kanada uvažovat o využití pozemku pro svůj 
zastupitelský úřad a rezidenci, neboť nechce být účast-
na nezákonných spekulací kolem dotčeného pozem-
ku a tím přirovnána ke způsobu prosazení zástavby 
části Královské obory pro potřeby velvyslanectví So-
větského svazu po roce 1968. 

Ministerstvo kultuiy ČR svým rozhodnutím ze dne 
13.4.2000 zrušilo rozhodnutí odboru památkové péče 
MHMP ze dne 31.7.1999jako nezákonné. Ve svém odů-
vodnění ministerstvo uvádí: Prvoinstanční orgán 
(odbor památkové péče MHMP) v uvedeném případě 
rozhodl aniž by vycházel ze spolehlivě zjištěného sta-
vu věci, především v zásadním rozporu se zájmy, které 
měl orgán státní památkové péče hájit, a tedy nezá-
konně Prvoinstanční orgán v rozporu s ustano-
vením § 34 odst. 5 a§ 47odst. 3 správního řádu ne-
zhodnotil důkazy jednotlivě a všechny důkazy vjejich 
vzájemné souvislosti Protože Ministerstvo kul-
tury ČR dospělo k závěru, že napadené rozhodnutí je 
nezákonné, přezkoumalo, v jaké míre je možné ochrá-
nit práva nabytá v dobré víře a dospělo k závěru, že 
v tomto případě došlo k tak závažným právním pochy-
bením, že nelze dobrou víru vlastníka výše uvedených 
nemovitostí chránit Výše uvedený zájem státní památ-
kové péče je v tomto případě natolik intenzivní že prá-
va nabytá v dobré víre na základě tohoto rozhodnutí 
OPP MHMP nelze ochránit...." 

V mezidobí, kdy platila změna územního plánu, tedy 
v době kdy předmětná část Královské obory byla za-
řazena do území všeobecně obytného, bylo vydáno Od-
borem územního rozhodování Magistrátu hlav. Města 
Prahy územní rozhodnutí pro stavbu budov velvysla-
nectví a rezidence Kanady. Proti tomuto rozhodnutí 
podaly k ministerstvu pro místní rozvoj odvolání tyto 
organizace: Český svaz ochránců přírody, Společnost 
pro trvale udržitelný život a Zelený kruh. Ministerstvo 
pro místní rozvoj ve svém rozhodnutí ze dne 7.3.2000 
zamítlo vydané územní rozhodnutí. Za rozhodující 
považovalo ministerstvo skutečnost, že v průběhu od-
volacího řízení přezkoumal ministr životního prostře-
dí rozhodnutí svého ministerstva o udělení vyjímky a 
pro porušení zákona tuto udělenou výjimku v mimo-
odvolacím řízení zrušil. Tímto rozhodnutím ministra 
životního prostředí byl potvrzen nesouhlas s umístě-
ním navrhované stavby do území přírodní památky 
Královská obora. 

Na základě výše uvedeného by se zdálo, že je již 
celá věc definitivně vyřešena, ale nezbývá než konsta-
tovat, že není. Předmětná část Královské obory byla 
sice Zastupitelstvem hlav. m. Prahy v územním plánu 
platném od 1.1. 2000 opět zařazena do plochy s par-
kovou zelení a rozhodnutí odboru památkové péče a 
odboru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Pra-
hy byla zrušena, ale přesto je zde stále platná nezá-
konná smlouva o vydání části Královské oboiy jako 
náhradní restituce Pozemkovým fondem ČR. Je ne-
zbytné, aby i tato smlouva byla soudní cestou zpo-
chybněna a aby se historický majetek Koruny země 
České opět vrátil do rukou České republiky. Věřím, že 
se tak stane v době poměrně krátké. 

Karel Ksandr 
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HOTEL JULIŠ NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ 

Případ bývalého hotelu Juliš na Václavském náměstí, čp. 
782-11, je jedním z těch, kolem něhož se vzácně jednotné-
mu šiku odborníků, památkářů a mezi nimi i Klubu Za 
starou Prahu podařilo vyvolat značný mediální rozruch a 
snad nejhoršímu zabránit. 

Rekapitulace případu 
Bývalý hotel Juliš (bývalý proto, že již zřejmě v budoucnu 
svému původnímu účelu sloužit nebude a zřejmě ani ne-
ponese svůj starý název) patří k nejvýznamnějším dílům 
české meziválečné architektury. Na jeho místě stával pů-
vodně středověký, v baroku přestavěný dům U Božího 
oka. Již od počátku století se zde nacházela proslulá Ju-
lišova cukrárna. Po první světové válce pojal majitel domu 
záměr vybudovat zde moderní hotel, požádal tedy o povo-
lení demolice starého domu. Jeho žádost však byla -
s ohledem na značnou památkovou hodnotu domu - úřa-
dy zamítnuta, zvolil tedy jakýsi kompromis. Řešením ce-
lého problému byl pověřen architekt Pavel Janák. 

Janák nejprve roku 1920 v tzv. národním slohu upra-
vil barokní fasádu starého domu a interiér cukrárny 
vjeho přízemí. Poté v letech 1922-1925vybudoval ve dvoře 
osmipodlažní novostavbu ve stylu pozdního kubismu, 
obrácenou průčelím do Františkánské zahrady. Toto prů-
čelí je velmi pozoruhodné rastrem jednoosých hranolo-
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Průčelí hotelu do náměstí kryté dnes z větší částí 
velkoplošnou reklamou. 
Foto Martin Micha, červenec 2000 

vých arkýřů s parapetními pásy. Roku 1928 se Emilu 
Julišovl konečně podařilo dosáhnout na úřadech povole-
ní demolice starého domu do náměstí, která byla prove-
dena v následujícím roce, a znovu se obraci na Pavla Ja-
náka a pověřuje jej další fází výstavby. Hlavní budova 
hotelu byla vystavěna v letech 1931 -1932 ve stylu funk-
cionalismu. Fasáda, řešená výhradně kombinaci skla a 
oceli, důsledně odrážela funkci vnitřních prostor. Zavě-
šená a předsazená ocelová kostra umožnila maximální 
prosklení. Parter budovy obsahoval pasáž s kinem a cuk-
rárnou, další dvě propojená podlaží pak kavárnu a hote-
lovou halu. Výše navazovaly hotelové pokoje - pro tato 
podlaží byl charakteristickým prvkem průběžný pás oken 
s opaxitovými skly. 

Po znárodnění v roce 1948 byl ze střechy odstraněn 
Janákem navržený firemní nápis, hotel byl přejmenován 
na Tatran a po dalších čtyřicet let byl udržován jen velmi 
sporadicky. V roce 1991 byl sice navrácen rodině Julišo-
vě, ta však po několika letech shledala, že se jí nepodaří 
získat finanční prostředky na nutnou rekonstrukci ob-
jektu a rozhodla se hotel prodat. A zde začíná další kolo-

Hotel Juliš na „historické" fotografii z roku 1992 toč problémů. 
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padé bude zcela nekompromisní. Striktně odmítavě se 
k projektu vyjádřil již dne 31. 1. 2000 Státní ústav pa-
mátkové péče. Připojují se i další instituce, např. Ústav 
dějin umění AV nebo SVU Mánes. Negativní verdikt pro-
jektu udělilo i jednání poradního sboru primátora. 

Na kauzu reagoval okamžitě také tisk. Již 7.2.2000 
vyšel v MF Dnes obsáhlý článek Martiny Klapalové pod 
titulem Hotelu Juliš hrozí zánik, tvrdí vědci. Zde je napří-
klad konstatováno, že „...pokud bude hotel Juliš přesta-
věn podle představ současného majitele, vyvolá to mezi-
národní kulturní skandáL" Hotel Juliš je totiž uveden 
takřka ve všech důležitých zahraničních publikacích 
o české moderní architektuře. Další ohlasy na sebe nene-
chaly dlouho čekat - Lidové noviny 9.3. (Zabráníme likvi-
daci hotelu Juliš? od Richarda Biegela) a opět MF Dnes 
lNecitlivá přestavba by hotel Juliš nenávratně poškodila 
od Miloše Solaře). 

Současná situace 
Firma Eltima, zastoupená M. Čulafičem, zaslala dne 
2. března 2000 poradnímu sboru primátora dopis, v němž 
se původního projektu zcela vzdává a hodlá se podřídit 
přísnějším pravidlům. Tento nečekaný obrat byl nepo-
chybně způsoben prudce odmítavou reakci, s níž se pro-
jekt Eltimy setkal. 

Odbor památkové péče magistrátu vydal dne 18. břez-
na 2000 rozhodnutí, v němž označuje projekt přestavby 
hotelu Juliš, zpracovaný pro firmu Eltima ateliérem AJT 
studio Praha za nepřípustný. 

Státní ústav památkové péče zpracoval dne 20. března 
2000 podnět k vydám základních podmínek pro přípravu 
zamýšlené rekonstrukce. Zde jsou ve dvanácti bodech 
shrnuty požadavky, které je z hlediska důsledné památ-
kové obnovy nutno dodržet. 

Poučení závěrem 
V současné době se sice nejhoršímu podařilo zabránit, 
všechny práce na objektu jsou zastaveny a Čeká se na 
zpracování nového projektu, ale přesto není bilance nej-
veselejší. Interiéry hotelu, ještě v nedávné době intaktně 
dochované, jsou nenávratné ztraceny stejně jako původ-
ní mobiliář. Budiž nám celý tento případ varováním a 
upozorněním - hlídejme si lépe naše kulturní dědictví! 

Michal Patrný 

Stanovisko Klubu 
Počátkem roku 2000 se domácí rada Klubu dozvěděla, že 
v objektu, přestože má statut kulturní památky, probí-
hají neúměrně rozsáhlé bourací a vyklízeci práce. Ukáza-
lo se, že nový majitel objektu, firma Eltima, hodlá dle 
předložené projektové dokumentace provést v podstatě 
demolici stávajícího objektu, z nějž mají zůstat zachová-
ny pouze boční štítové zdi (!). Domácí rada na tuto sku-
tečnost reagovala stanoviskem, které rozeslala dne 7. 
února 2000. Dává zde příslušným orgánům (zejména 
odboru památkové péče magistrátu) na vědomí, že pova-
žuje případné zničení této jedinečné památky za napros-
to nepřípustné a doufá, že jejich stanovisko v tomto pří-

Průčelí hotelu do Františkánské zahrady. 
Foto Michal Patrný, červenec 2000 

ZÁMĚR PŘESTAVBY BÝVALÉHO DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA 
NA MALÉ STRANĚ NA HOTEL SOFITEL 

Mezi problematická místa Malé Strany patří areál zruše-
ného kláštera dominikánů při bývalém kostele sv. Maří 
Magdalény, který je sevřen ulicemi Hellichovou, Nebovid-
skou a Harantovou. V devadesátých letech se několikrát 
vynořila myšlenka přestavět celý areál na hotel. Toto vy-
užití bývalého konventu je bezpochyby jedno z nejlepších, 
jaké může současná doba nabídnout. Podstata památko-
vého problému je však v míře zásahů a zejména dostaveb 
areálu. 

Rekapitulace případu 
Počátek historie místa spadá do 13. století, kdyměstiště 
kláštera patřilo prastaré osadě Nebovidy. Kostelík sv. Maří 
Magdaleny je zde zmiňován ve 14. století, kdy u něj sídlil 
konvent magdalenltek. Jejich klášter zanikl za husitských 
bouří a zbytky kostelíka v sobě dosud ukrývá dům čp. 
387-III. Nová éra nastala po roce 1604, kdy se u zmíně-
ného kostelíka usídlila komunita dominikánů, která zde 
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Vjezd do areálu kláštera z nároží ulic Nebovidské 
a Harantovy v pohledu od Maltézského náměstí 
Čtyřpodlažní novostavba hotelu byla plánována 
jako protějšek Nosticova paláce v Nebovidské ulici. 
Foto Richard Biegel únor 2000 

po vypuzení jezuity od sv. Klimenta a přechodném poby-
tu na Františku nalezla své konečné útočiště. V roce 1656 
byla podle projektu Francesca Carratiho zahájena výstav-
ba monumentálního kostela, který se stal hlavní domi-
nantou jižní části Malé Strany. Postupně byl přebudován 
i konvent, přičemž na dokončení kláštera i kostela se po-
dílel Kryštof Dientzenhofer. Jeho rodinná hrobka byla 
v kostele posléze umístěna. Klášter dominikánů u sv. Maří 
Magdaleny byl zrušen roku 1783 a následně prodán 
v dražbě. 

Zrušení konventu znamenalo osudné majetkové oddě-
lení kláštera a kostela. Kostel byl nejprve v roce 1790 
přestavěn na sklady a kanceláře a upraven klasicistně. 
V letech 1792-1849 zde sídlil Vrchní poštovský úřad, po-
sléze četnická kasárna a nakonec archiv ministerstva 
vnitra (později Státní ústřední archiv). Klášter byl přesta-
věn na obytný dům a tomuto účelu sloužil do roku 1879, 
kdy jej zakoupila státní tiskárna. Postupné adaptace bu-
dovy bývalého kláštera na tiskárenský provoz znamenaly 
jejich naprostou degradaci, která vedla až k současnému 
stavu, kdy jsou bývalé sály předěleny příčkami, a v místě 
ambitu je souvislý příkrov betonových hal. 

První porevoluční pokus o využití budov přišel na po-
čátku devadesátých let, kdy nadnárodní hotelová firma 
Cunard přišla s ideou výstavby obrovského komplexu 
superluxusního hotelu Kampa. Tento kolos měl zahrnout 
bývalý klášter s kostelem, protější Chotkův palác v Helli-
chově ulici, zamýšlenou novostavbu na místě tzv. Nostic-
kého divadélka v jezuitské zahradě při Čertovce a Sovovy 
mlýny jako vlajkovou restauraci komplexu. Z těchto zá-
měrů nakonec naštěstí sešlo, a to díky mlhavé koncepci, 
nevyjasněným majetkovým poměrům, tlaku odborné ve-
řejnosti a zejména pak zamítavému postoji Ministerstva 
kultury, které nepovolilo transfer památkově chráněné-
ho divadélka. Areál konventu byl posléze v polovině 90. 
let prodán v dražbě soukromému vlastníku. Kostel se po 
vyklizení ministerstvem vnitra dostal do vlastnictví re-
sortu kultury, který zde plánuje umístit Museum hudby. 
To musí totiž v nejbližší době vyklidit své dosavadní sídlo 
ve Velkopřevorském paláci. 

Na sklonku loňského roku byl orgánům památkové 
péče předložen projekt přestavby areálu na hotel Sofitel 
podle návrhu projekční kanceláře Loxia. Oproti zmíně-

ným plánům z počátku devadesátých let se návrh omezil 
jen na vlastní konvent, a to dokonce bez kostela, který se 
investorovi do vlastnictví získat nepodařilo. Projekt navr-
hoval rehabilitaci barokních budov kláštera, a dokonce 
obnovoval křížovou chodbu a volný prostor bývalého 
ambitu. Diametrálně se tak odlišil od stávající praxe ku-
lisovitých „rekonstrukcí", které znamenají faktickou li-
kvidaci památky. 

Vzhledem k tomu, že hotel počítá s kapacitou mini-
málně 180 pokojů, byla by nutnou daní za tento v pod-
statě pietní přístup výstavba nových křídel hotelu. V tom 
rovněž spočíval hlavní problém návrhu: vysoká kapacita 
si vyžádala nové křídlo v nádvoří a zejména pak vyzdviže-
ní čtyřpodlažní novostavby při úzké ulici Nebovidské, tedy 
v místě stávajícího renesančně-klasicistního křídla a ze-
jména pak volné plochy vedle něj, která je zachycena jako 
zahrada například na Langweilově modelu Prahy. Tato 
novostavba by výrazně zasáhla do podoby Maltézského 
náměstí, zastínila by dosud dominující chrám sv. Maří 
Magdaleny a hlavně by nevratně poškodila kontext 
a měřítko barokního Nostického paláce, který je dosud 
z obou stran zasazen do původního nízkého parteru 
zahradních zdí. 

Stanovisko Klubu 
Proti výše popsanému záměru novostavby Klub protesto-
val stanoviskem, ve kterém mimo jiné rovněž požadoval 
společné řešení rehabilitace kláštera a kostela, a to i s 
vědomí toho, že vzhledem k rozdílným vlastníkům může 
jit skutečně jen o koordinaci koncepční. Na toto stano-
visko Klubu reagoval v lednu 2000 Státní ústav památ-
kové péče metodickým pokynem pro obnovu areálu. V 
něm na jedné straně ocenil přístup studie k historickým 
budovám, na druhé však kategoricky odmítl novostavby 
v místech stávající volné plochy. 

Současná situace 
Z hlediska památkové péče tak nastává v případě tohoto 
návrhu takřka neřešitelný rozpor. Na jedné straně je sku-
tečnost velkorysé rehabilitace problematicky využitelné-
ho konventu, který byl dosavadním užíváním fakticky 
odsouzen k zániku, na straně druhé pak nešťastný 

Bývalý rajský dvůr kláštera zastavěný dosud hospo-
dářskými budovami měl být podle projektu Jirmy Loxia 
rehabilitován. Foto Richard Biegel únor 2000 
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Horní podlaží budovy kláštera 
nabízejí prvotřídní pohledy na 
Pražský hrad. 
Foto Richard Bíegel, únor 2000 

Co z toho vyplývá ? 
Základním problémem rekonstrukce je požadovaná ka-
pacita hotelu, kterou lze do stávajících objektů umístit 
jen za cenu likvidace jejich vnitřních konstrukcí. Taje 
však vzhledem k historické hodnotě budov, která je mimo 
jiné vyjádřena jejich památkovou ochranou, pochopitel-
ně nepřípustná. Za těchto podmínek je tedy nezbytná do-
stavba nového křídla, které by nové pokoje a jejich záze-
mí pojalo. Návrh ateliéru Loxia počítal s rehabilitací 
rajského dvora a přístavbou křídla v místě dnešní ohra-
dy. Návrh současný ambit naopak zastavuje. Z hlediska 
areálu je patrně logičtější návrh první, neboť rehabilitací 
ambitu se po dvoustech letech vrací koncepce původní, 
byť s jiným posláním. Z hlediska Malé Strany je naopak 
nepochybně příznivější návrh druhý, protože v žádném 
případě nelze připustit zástavbu volných ploch zahrad a 
nádvoří - zejména v sousedství takové architektury, ja-
kou je Nostický palác. Areál nicméně rehabilitaci nutně 

potřebuje. Je proto úkolem města 
i památkové péče spolupracovat na 
optimálním řešení problému, jež 
patří bezesporu mezi nejcitlivější 
v současné památkové praxi. Jiný-
mi slovy: má-li se stát obnova kláš-
tera precedentem, pak jedině po-
zitivním. Těch negativních už bylo 
víc než dost. 

Richard Biegel 

a v této podobě zcela nepřípustný návrh novostavby, kte-
rá by mohla strhnout lavinu podobných dostaveb nesčet-
ných volných malostranských ohrad a dvorů, což by zna-
menalo definitivní likvidaci této jedinečné historické čtvrti. 
Připomeňme v této souvislosti mnohokrát omílanou sku-
tečnost, že vše by vyřešily jednoznačné regulační pod-
mínky historického jádra. 

Ve chvíli, kdy se zdálo být jediným řešením snížení 
kapacity hotelu, které by umožnilo vypuštění zmíněné 
novostavby proti Nostickému paláci, bylo provádění pro-
jektu ateliéru Loxia odebráno. Nový architekt areálu se 
přiklonil k opětnému zastavění bývalého rajského dvora 
solitérní novostavbou, která snad nebude z Maltézského 
náměstí výrazně viditelná. Ve svém tvaru a velikosti 
je však stále ve stadiu hledání a konzultací a definitivní 
projekt zatím není k dispozici. Nicméně již nyní se lze 
zamyslet nad novou situací a srovnat ji s přístupem před-
chozím. 

POMNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA PŘED RUDOLFINEM 
V letošním roce byla realizována snaha umístit v Praze pomník Antonína Dvořáka. Chvályhodný a dlouholetý 

úmysl byl bohužel završen poněkud nešťastným koncem, který jsme se pokusili karikovat fotografií na titulu 
tohoto časopisu podtrženou navíc parafrází známé repliky z legendární filmové pohádky Mrazík. 

Rekapitulace případu 
Pro vylíčení •historie úsilí o postavení pomníku Antonína 
Dvořáka si dovolím ocitovat shrnutí vypracované Společ-
ností Antonína Dvořáka: 

„První kroky byly učiněny v roce 1931, kdy byl zalo-
žen Spolek pro postavení pomníku Antonína Dvořáka 
v Praze. Při jeho ustavení stáli J. J. Kovařík - Dvořákův 
sekretář při jeho pobytu v Americe, Otakar Šourek - Dvo-
řákův životopisec, Vítězslav Novák, Josef Suk, Rudolf 
Karel - skladatelé a Dvořákovi žáci, České kvarteto, Vik-
tor Stretti, J. M. Květ, Karel Mikysa a další V roce 1944 
změnil spolek název na Společnost Antonína Dvořáka 
v Praze (SAD). Ta ihned začala shromažďovat prostřed-
ky na pomník a do prvé peněžní reformy získala cca půl 
miliardy korun. 

16.8.1949 rozhodla Rada ÚNV Praha umístit pomník 
k budově Rudolfina, kde Dvořák řídil první koncert Čes-
ké filharmonie (leden 1896). Zde se konaly premiéry Dvo-
řákových skladeb a zde také učil skladbu v tzv. mistrov-
ské třídě konzervatoře. 

Po dohodě ÚNV s uměleckými institucemi bylo upuště-
no od vypsání soutěže na pomník. Provedení pomníku 
bylo přímo zadáno sochán prof. Joseju Wagnerovi a ar-
chitektu prof. Pavlu Smetanovi O funkci konzultanta byl 
požádán prof. dr. Jaromír Pečírka. Na realizaci pomníku 
přidělila vláda Společnosti A.D. 1,400.000 Kč. O většinu 
těchto peněz však společnost přišla při druhé měnové re-
fprmě v roce 1953. 

V roce 1951 byl na místo určené pro pomník A. D. pře-
nesen na popud ministra Zdeňka Nejedlého pomník Jo-
sefa Mánesa. 
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Pomník Antonína Dvořáka na Palachově náměstí 
Foto Martin Micka, červenec 2000 

V letech 1952-1956pokračovaly práce prof. Wagnera 
na pomníku a práce architekta Smetany na úplném ar-
chitektonicko urbanistickém řešení Pomník byl situován 
na střed náměstí poněkud blíže kFFUK čelnou stranou 
obrácenou k Vltavě. Veškeré práce byly oběma umělcům 
plně honorovány a staly se majetkem SAD. 

V roce 1957 sochař Josef Wagner zemřelacelázáleži-
tost na deset let utichla. Až v roce 1967 komise ÚNV Pra-
ha pro rozmisťováni pražských pomníků, vydala rozhod-
nutí situovat pomník A. D. do blízkosti Rudolfina 
s termínem odhalení 7. září 1971. Tento termín nebyl do-
držen a byl odsunut na rok 1975.1 tento termín se jevil 
jako nereální) vzhledem k zahájeni stavby metru. V této 
souvislosti UNV zpochybnil možnost umístit pomník na 
náměstí před Rudolfinem a stanovil nový termín na rok 
1981. Ani tento termín nebyl dodržen. Teprve v roce 1985 
v souvislosti s přípravou tzv. Pětiletí Antonína Dvořáka 
1987-1991 byla oživena snaha odhalit pomník k 150. 
výročí narozeni Antonína Dvořáka v září 1991. Společ-
nost dala k dispozici již existující Wagnerův model Ale 
na popud Svazu výtvarných umělců. Svazu architektů, 
Galerie hlav. města Prahy, Útvaru hlav. architekta a dal-
ších přijala Rada NVP usnesením ze dne 14. 12. 1988 
návrh na vypsání sourěže. Zároveň dala k dispozici pro-
stor v parku na Klárově. Soutěž vypsala Galerie hlav. 
města prahy 21.3.1989. Vyhodnocení soutěžních návr-
hů nepřineslo kýžený výsledek a členové poroty konsta-
tovali, že žádný nepředčil práci Josefa Wagnera. Rada 
NVP doporučila pověřit syna prof Wagnera, sochaře Jo-
sefa Wagnera, zvětšením modelu. 

8. září 1991 se konečně podařilo alespoň položit zá-
kladní káměn k budoucímu pomníku Antonína Dvořáka 
a to na Klárově v den 150. výročí skladatelova narození 
a v roce 60. výročí založení SAD. 

V roce 1997 zemřel dr. Jarmil Burghauser, předseda 
SAD, který v posledních letech stál v čele všech snah o 
postavení pomníku. 

Rok 1998přinesl iniciativou ministra kultury Martina 
Stropnického novou naději, že pomník bude konečně 
realizován. Odhalení bylo ustanoveno na září roku 2000 
v rámci akce Praha 2000 - Evropské město kultury. Zvět-
šená socha, podle modelu Josefa Wagnera, měla být 
umístěna na Klárově." 

Počátkem tohoto roku proběhla tiskem zpráva, že pri-
mátor Jan Kasl po dohodě s vnukem Antonína Dvořáka, 
houslovým virtuosem Josefem Sukem, přislíbil odhalení 
pomníku již v květnu 2000 při zahájení festivalu Pražské 
jaro. Protože však nelze prozatím vyhlásit soutěž na ko-
nečnou úpravu Palachova náměstí, a to vzhledem k do-
časnému pronájmu plochy soukromému subjektu (gará-
že), bylo navrženo Dvořákův pomník provizorně umístit 
na schodiště Rudolfina. Tato varianta řešení však vzbu-
dila nevoli u odborné veřejnosti včetně Klubu Za starou 
Prahu. 

Stanovisko Klubu 
Dne 17. února 2000 vydal Klub Za starou Prahu stano-
visko, které zpracoval místopředseda Klubu prof. ing. arch 
Milan Pavlík. Z tohoto stanoviska vyjímáne: 

.... Bohužel umístěníDvořákovy sochy na schody spod-
ního plato schodiště do Rudolfina nesplňuje elementární 
požadavky jak památkové péče, tak urbanistické a ar-
chitektonické: 

1. Především považujeme Rudolfinum ajeho vstup-
ní schodišťovou partii za mimořádně zdařilý příklad 
řešeni reprezaníativní budovy s kulturním posláním. 
Jeho kompozice je ukončená (Gesamtkunstwerk). Ne-
lze proto vkládat do tohoto Zítkova a Schnlzova ucele-
ného dUa další výtvarně, proporčně a provozně kom-
plikující náročný motiv. 

2. Osová poloha sochy se dostává do nevhodné kom-
pozice vzhledem k ose náměstí, kde již v nejstarších 
plánech bylo zamýšleno velké architektonicko-sochař-
ské zatížení centra prostoru. 

3. Vůči divákům vycházejícím z Rudolfina se dostá-
vá socha do nepřípustné zadní pozice, kterou divák vidí 
nadto z vysokého horizontu. 

4. Dokonalé umístění Mánesovy sochy bude stále 
poměřováno s nedokonalým umístěním sochy Dvořá-
kovy. 

5. Kritizované umístění sochy Dvořákovy by opako-
valo podobně něštasné umístění sochy Masarykovy na 
Hradčanském náměstí 

Vzhledem k pevnému rozhodnutí magistrátu pomník 
na schodiště skutečně umístit a v květnu 2000 odhalit, 
uspořádal Klub Za starou Prahu ve spolupráci se Společ-
ností Antonína Dvořáka dne 18. dubna 2000 hojně na-
vštívenou protestní tiskovou konferenci. Díky vynikající 
organizační přípravě místopředsedy Klubu Karla Ksand-
ra a vstřícnosti ředitele Galerie Rudolfinum dr. Petra Ne-
domy se akce mohla konat přímo v Masarykově salónku 
Galerie Rudolfinum za aktivní účasti těchto osobností: 
prof. Radoslava Kvapila, předsedy Společnosti Antonína 
Dvořáka, doc. dr. Jiřího T. Kotalíka, rektora AVU a před-
sedy Pražského grémia, prof. Milana Knížáka, ředitele 
Národní galerie v Praze, ing. arch. Zdeňka Lukeše, před-
sedy památkové rady primátora hlav. města Prahy, doc. 
dr. Mojmíra Hoiyny, doc. dr. Marie Benešové, arch. Karla 
Pragera, autora rekonstrukce Rudolfina, prof. Zdeňka 
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Zieglera, rektora VŠUP, generálního ředitele České filhar-
monie Jiřího Kováře, Pavla Jerieho, odborného náměst-
ka Státního ústavu památkové péče, sochaře Kurta Ge-
bauera a mnoha dalších osobností. Všichni jmenovaní se 
ve svých improvizovaných projevech svorně shodli na 
nekompromisním odmítnutí záměru umístit Dvořákův 
pomník na schodiště Rudolfina. Med přítomnými byl také 
primátor hlavního města Prahy Jan Kasl, který nepochyb-
ně pod dojmem z atmoféry tiskové konference ještě ten-
týž den rozhodl o tom, že pomník na schodišti, na němž 
již však začala montáž soklu, umístěn nebude a potvrdil 
toho rozhodnuti České televizi. 

Pyrrhovo vítězství 
Částečně rozebrané schodiště Rudolfina bylo opět uvede-
no do původního stavu. Mistr Josef Suk však ve spolu-
práci s památkovými orgány a magistrátem pak intenzív-
ně hledal náhradní kompromisní místo pro připravený 
pomník. Výsledek tohoto úsilí si může každý prohlédnout 
nejen na našich fotografiích. Pomník Antonína Dvořáka 
na problematickém místě na Palachově náměstí před 
Rudofinem, otočený zády k celému náměstí byl nakonec 
přece jen odhalen počátkem června tohoto roku. 

Kateřina Bečková 

RESTAURACE EXPO 58 

Kulturní prostor našeho hlavního města v oblasti 
ochrany kulturních památek utržil opět pořádnou ránu, 
která se bude velmi těžce napravovat. Případ vyprojekto-
vané a schválené přestavby umělecko - historicity cenné 
restaurace Praha - Expo 58 na kancelářskou budovu je 
dalším dokladem, že výkonný orgán státní památkové péče 
v Praze hrubým způsobem neplní své povinnosti v soula-
du se zákonem o státní památkové péči. Je tomu proto, 
že na odboru památkové péče pracuji nevzdělaní úřední-
ci, anebo proto, že stačí tyto úředníky vhodným způso-
bem oslovit? Nevím, ale ať je to tak či onak, je tento pří-
pad varováním, ze kterého by mělo vedení pražského 
magistrátu vyvodit důsledky a na tomto odboru zavést 
pořádek. 

Rekapitulace případu 
Československá expozice na Světové výstavě v Bruselu 
v roce 1958 získala v celkovém hodnocení v mezinárodní 
soutěži zcela mimořádně a nečekaně nejvyšší cenu ZLA-
TOU HVĚZDU a dalších třináct významných ocenění. 
Autory projektu Československé expozice byli architekti 
F. Cubr, J. Hrubý a Z. Pokorný. Nejvyšší ocenění bylo 
uděleno na základě vysokého hodnocení nejen použité 

Restaurace 
EXPO 58 ve své 
největší slávě 
v šedesátých 
letech. 
Foto Muzeum 
hlav. města Prahy 

nové techniky v konstrukci demontovatelných pavilónů 
(ocelová kostra) v kombinaci skla s plastickými hmota-
mi, ale také pro dokonalý interiér tvořený originálním 
nábytkem, uměleckými díly a užitkovými předměty. Čes-
koslovenští architekti tak ukázali světu, že po ideologic-
kých zásazích padesátých let, tedy po vnuceném socia-
listickém realismu, jsou schopni navázat na světovou 
úroveň meziválečné československé architektury. 

Vzhledem k tomuto mimořádnému úspěchu bylo roz-
hodnuto o přenesení staveb této expozice do Prahy. Vý-
stavní pavilon a stojan Kaplanovy turbíny byty znovu po-
staveny na pražském Výstavišti, plzeňská restaurace 
v Letenských sadech v Praze a Makovského plastika Nový 
věk před bránou Brněnských veletrhů. Jaký je dnešní stav 
přenesených pavilónů a jejich doplňků? V roce 1991 na 
podzim vyhořel výstavní pavilon, který byl následně zbou-
rán, takže z něj dnes najdeme pouze betonový základ. 
Plzeňská restaurace, dnes nazývaná Bruselská se nachází 
v torzu představujícím nosnou ocelovou konstrukci a hrozí 
jí konečný zánik přestavbou na kancelářskou budovu. 
Co tedy ze světově proslulého bruselského úspěchu zby-
de? Stojan Kaplanovy turbíny a plastika Nový věk. Není 
to trochu málo? 
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Zánik Bruselské restaurace začal v roce 1990, kdy byla 
zcela nesmyslné jako nemovitá kulturní památka zařaze-
na do dražby v rámci tzv. malé privatizace. Prvním viní-
kem za současnou situaci je stát, nebof tato vzácná pa-
mátka se vůbec v privatizaci neméla objevit. Vydražitel 
objektu JOINTINVEST ACTION, k.s. restauraci získala 
za 43 miliónu korun a zcela neuvážené, aniž by odhadla 
své finanční možnosti, zahájila v roce 1992 rekonstrukci, 
která skončila odstrojením budovy a bouracími pracemi. 
Následně dům propadl na základě zástavního práva Vel-
komoravské bance, která skončila v likvidaci. V rámci 
vypořádáni pohledávek této banky získal v červnu 1997 
restauraci současný vlastník ALLGEMEINEIMMOBILI-
EN VERWALTUNG, s.r.o. (AIV), která dle výpisu z obchod-
ního rejstříku ze 14.10.1998 měla základní jmění pouze 
200 000,- korun! Přesto byl touto společností dán objekt 
do zástavního práva bance Credit Lyonnais, nebo-li spo-
lečnost si vzala půjčku v hodnotě 5 940 000,- německých 
marek, což v přepočtu činí 110 miliónů a 308 tisíc korun, 
jak vyplývá z výpisu z katastru nemovitostí. Při takovém-
to dluhuje tedy jasné, že investor nemá zájem tuto nej-
významnější kulturní památku poválečného období re-
konstruovat do původní podoby s původním využitím, tak 
jak vlastníkovi objektu ukládá památkový zákon. 

Vlastník restaurace nechal v uplynulých třech letech 
objekt na pospas nekalým živlům a vandalům, kteří zde 
rozbili zbytky původní fasády a interiéru. Kovové součás-
ti skončily pravděpodobně díky bezdomovcům ve sběru a 
skleněné výplně se přeměnily na hromady střepů. Zane-
dbáním péče o tuto kulturní památku byl vážným způso-
bem porušen § 9, zák. č. 20/87 Sb., o státní památkové 
péči. Protože byla společnost AIV již několikrát na tuto 
skutečnost bez výsledku upozorňována, byla jí v roce 1999 
uložena pokuta na základě zákona o státní památkové 
péči, proti které tato společnost podala odvoláni. Toto 
odvolání však ministerstvo kultury ČR zamítlo a pokutu 
potvrdilo. Přes tuto skutečnost jí dodnes vlastník a niči-
tel památky nezaplatil a domáhá se zrušení této směšné 
pokuty soudní cestou (pokuta je ve výši 100 000, - Kč). 
Lze se domnívat, že se v tomto případě jedná o plánova-
nou destrukci kulturní památky. Důvodem je snaha po-
ukázat na to, že když již z restaurace zbyla pouze nosná 
konstrukce je nemožné požadovat po „nebohém" majiteli 
rekonstrukci do původního stavu s obnovením restau-
račního provozu! Majiteli tak nezbývá než hledat jiné vy-
užiti, tedy luxusní kanceláře. Nutno položit otázku proč 
odbor památkové péče až v červenci 1999, tedy po dvou 
letech totální devastace objektu, zahájil správní řízení 
s majitelem? Ministerstvo kultury ve svém stanovisku ze 
dne 14.10.1999 konstatuje, že tento příslušný orgán státní 
správy v důsledku nedůsledného postupu zamezil zahá-
jit řízení na vyvlastnění této kulturní památky, neboť díky 
jemu nejsou naplněny všechny zákonem stanovené pod-
mínky pro vyvlastnění. Druhým viníkem ze strany státní 
správy je tedy odbor památkové péče, který v tomto pří-
padě nesplnil včas své povinnosti uložené mu zákonem. 

V současnosti byl odborem památkové péče schválen 
projekt na přestavbu Bruselské restaurace na adminis-
trativní budovu a odborem výstavby OÚ Praha 7 bylo vy-
dáno stavební povolení. Projekt zpracoval v březnu 2000 
ateliér ATT Praha, s.r.o. pod vedením Ing.arch. Kripnera. 
Jedná se o projekt, který nectí ani památkové a ani ar-

it. 

Létající talíř? Nikoliv, současný stav restaurace EXPO 58! 
Foto Martin Micka, červen 2000 

chitektonické hodnoty této památky. Projekt radikálně 
mění podstatu památky především v těchto skutečnos-
tech: 1) mění rozsah prosklenných ploch fasády, 2) v pro-
storu vnitřního dvora se navrhuje půlkulový světlík o prů-
měru 12 m pro prosvětlení suterénu, 3) historický vstup 
do objektu s původními dvoukřídlými dveřmi a výzdobou 
ve tvaru dvou písmen X je nahrazen kruhovým turnike-
tovým vstupem, 4) v přízemí, kde se pod uzavřenou re-
staurací v prvním patře nacházela otevřená venkovní re-
staurační terasa dochází k uzavření této prostory 
prosklenými stěnami, takže objekt přijde o své charakte-
ristické hmotové řešení, 5) v nadzemních podlažích se 
prostory nově člení příčkami na kancelářské prostory a 
zřizují se nová schodiště, 6) projekt neprecizuje řádnou 
obnovu barokního viničního sklepa, který je dnes sou-
částí Bruselské restaurace. Vzhledem k výše uvedeným 
skutečnostem konstatoval Pražský ústav památkové péče, 
že předložený projekt je z hlediska státní památkové péče 
nepřípustný. Bohužel odbor památkové péče magistrátu 
nepostupoval zcela v souladu se zákonem o státní pa-
mátkové péči a rozhodl v rozporu s odborným vyjádřením 
PÚPP, neboť vydal závazné rozhodnutí čj. 15993/2000 ze 
dne 19.5.2000, kterým povolil přestavět restauraci EXPO 
58 na kancelářskou budovu. Rozhodl tak proti odborným 
hlediskům památkové péče stejně neprofesionálně jako 
již dříve například v případě zástavby části Královské obory 
či v případě přestavby Trauttrnannsdorfského paláce na 
Starém Městě. Jediné, co odbor památkové péče z výše 
uvedených výhrad proti projektu nepovolil, je uzavření 
parteru pod restaurací v 1. patře prosklennými stěnami. 
To je ovšem pro zachování kulturní památky trochu málo. 

Stanovisko Klubu 
Z výše popsané kauzy vyplývá, že současnému majiteli 
nejde o zachování kulturní památky, ale především o jeho 
sobecké zájmy. Celou současnou situaci, kdy bylo požá-
dáno o vydání stavebního povolení a na základě chybějí-
cích dokladů odbor výstavby OÚ Praha 7 dne 17.4.2000 
řízení přerušil a stavební povoleni po doplnění vydal až 3. 
8.2000, dokresluje skutečnost, že odborné veřejnosti je 
prezentována studie na obnovení restauračního provozu 
a instalaci Slovanské epopeje v suterénu objektu. Lze se 
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domnívat, že za tímto postupem se skrývá snaha investo-
ra odlákat pozornost odborníků na vedlejší kolej a v ti-
chosti projednat stavební povolení na přestavbu na ad-
ministrativní budovu! Což se také stalo. Přesto však 
koncem května podal Klub Za starou Prahu na Minister-
stvo kultury ČR podnět k přezkoumání pravomocného 
rozhodnutí odboru památkové péče, které je výše citova-
né. V tomto podnětu Klub uvádí: „Klub Za starou Prahu 
podává podnět k přezkoumání výše uvedeného pravo-
mocného rozhodnutí MHMP, Odboru památkové péče, 
neboť se domnívá, že toto rozhodnutí je zpracováno nejen 
v rozporu s odbornými hledisky památkové péče, ale že 
se jedná o rozhodnutí nezákonné. Odbor památkové péče 
totiž dostatečně nezhodnotil odborné vyjádření Pražské-
ho ústavu památkové péče, ve kterém tato odborná orga-
nizace památkové péče konstatuje, že předložený pro-
jekt je nepřípustný. Ve smyslu § 65 odst. 1 zák. č. 71/ 
1967 Sb., o správním řízení Vás žádáme o zahájení mi-
moodvolacího řízení ve věci citovaného závazného roz-
hodnutí odboru památkové péče MHMP." Ministerstvo 
po provedeném přezkoumáni dalo naiemu Klubu 
za pravdu a skuteční zrušilo závazné rozhodnutí 
odboru památkové péče jako nezákonné (čj. 8326/ 
2OOO-OPP/P z 8. 9. 2000) - doplněno po uzávěrce. 

Dne 6. 6. 2000 uspořádal Klub Za starou Prahu ve 
spolupráci s Národním technickým muzeem protestní tis-
kovou konferenci, která byla hojně navštívena novináři a 
televizními štáby, což se příznivě odrazilo v televizních 
zpravodajstvích a novinových článcích v následujícím týd-
nu. Na této protestní tiskovce podpořili stanovisko Klubu 
i významné osobnosti českého kulturního života. Přede-
vším rektor Akademie výtvarných umění Doc. PhDr. Jiří 

T. Kotalík, generální ředitel Národní galerie Prof. Milan 
Knižák, ředitelka Umělecko - průmyslového muzea PhDr. 
Helena Koenigsmarková, ředitel Národního technického 
muzea v Praze Ing. Ivo Janoušek, za kancelář prezidenta 
republiky Ing.arch. Zdeněk Lukeš, dále pak Ing. arch. Petr 
Krajči (autor petice na záchranu EXPO 58), Jana Pauli a 
PhDr. Olga Ambrožová. Tato skutečnost je také dokla-
dem, že za záchranu kulturního dědictví města Prahy stojí 
bojovat i v momentě, kdy se zdá, že tento zápas je úplně 
ztracený. Vyhráno úplně však ještě není a je nutné docílit 
i zrušení stavebního povolení, což z právního hlediska je 
možné, neboť ministerstvo kultury zrušilo jedno závazné 
rozhodnutí, bez kterého nemůže být toto stavební povo-
lení právoplatné. 

Řešení ? 
Jaké se vlastně nabízí řešení pro obnovení této významné 
kulturní památky? Vzhledem ke skutečnosti, že největši 
odpovědnost za zničení této mimořádné kulturní památ-
ky má stát, jak je výše popsáno, je nezbytné, aby stát své 
chyby napravil. Je nutno dokončit ve smyslu zákona 
o státní památkové péči řízení o vyvlastnění objektu a 
následné uvolnit dostatek finančních prostředků na dů-
slednou památkovou rekonstrukci této významné světo-
vé památky zapsané spolu s historickým jádrem Prahy 
na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Dou-
fejme tedy, že se dočkáme v poměrně krátkém časovém 
horizontu doby, kdy si opět budeme moci dát v restauraci 
Praha - Expo 58 dobrý oběd a sklenici plzeňského Pra-
zdroje namísto balíku kancelářského papíru a lahvičky 
inkoustu. 

Karel Ksandr 

PARK NA KAMPE 
Námět Klubu Za starou Prahu na uzavírání zahrad 

Za druhé světovtválky byly v rámci úpravy Kampy na 
cvičiště německé mlácteže zbořeny dělící zdi mezi starými 
šlechtickými zahradami, z nichž každá měla vlastní cha-
rakter a atmosféru. V době poválečné pak byl tento stav 
zakonzervován vytvořením lidového parku, který je na 

Kampě dodnes. Na původní vzhled ostrova pak upozor-
ňuje jen torzo zdi s bránou k Sovovým mlýnům. Klub 
Za starou Prahu již od konce války upozorňoval na ne-
důstojnost daného provizória a naléhal na celkovou rehabi-
litaci Kampy. Všechny návrhy však byly zatím neúspěšné. 
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V současné době probíhá rekonstrukce Sovových mlý-
nů a zároveň je plánováno osazeni protipovodňového sys-
tému. Domníváme se, že je proto vhodná příležitost 
k otevření diskuse, která by mohla vést k řešení tohoto 
závažného problému. Klub proto předkládá odborné i laic-
ké veřejnosti možnou koncepci úpravy zahrad. Nejde po-
chopitelně o přesnou rekonstrukci stavu před válkou, 
návrh počítá vlastně jen s prodloužením dnešního torza 
zdi od Sovových mlýnů k tzv. Werichovu domu. Tímto jed-
noduchým zásahem, který vlastně znamená obnoveni 
uličky U Sovových mlýnů, by se Kampa rozdělila na část 
otevřenou (mezi uličkou a řekou) a část uzavřenou, pří-
stupnou stávajícími i novými branami. Díky tomu by byl 
park na noc uzavíratelný, aniž by tím zmizela možnost 
nočního průchodu ostrovem podél řeky. Ulička by slou-
žila pro příjezd k Sovovu mlýnu ve směru od Kampy, ale 
může být také příjezdovou cestou z Říční ulice po nové 
rampě na Malostranské nábřeží. Rampa by byla vedle stá-
vajících schodů, které vedou na náplavku. 

Dalším důvodem, proč uzavírat zahrady Na Kampě 
v noci je i ten, že zvýšená péče o park by měla být doplně-
na i zvýšenou ostrahou. 

Uzavíratelné zahrady by měly čtyři brány: stávající 
z Nosticovy ulice a z Malostranského nábřeží a nové na 
jihu u Čertovky a z lichtenštejnské zahrady na severu. Ohra-
zení zahrad by navazovalo na stávající zdi. Mezi bývalou 
Lichtenštejnskou a Odkolkovou zahradou a severním tráv-
níkem sadů Na Kampě by byla kovaná mříž. Hlavni za-
hradou (bývalou Michnovskou) by vedla mírně zakřivená 
pěší cesta, která se u čp. 418 přiblíží k Čertovce a na 
severu skončí na malém prostranství. Na břehu Čertovky 
se navrhuje krátká pláž s haťovým břehem. 

Do uzavíraných zahrad by neměli mít přístup psi. 

ŽHAVÉ AKTUALITY: 
U HYBERNŮ - PŮDNÍ VESTAVBY - SOVOVY MLÝNY 

V předchozích článcích uvedené památkové kauzy 
nejsou samozřejmé jediné, kterými se domácí rada 
Klubu zabývala. Na sklonku jara a počátku léta jsme se 
dozvěděli o zamýšleném hrubém zásahu do památko-
vé podstaty budovy tzv. domu U Hybernů, tedy býva-
lého barokního kostela, v rámci rekonstrukce objektu pro 
potřeby muzikálového divadla. V této věci vydal Klub 
stanovisko (je vystaveno na klubovních internetových 
stránkách) a současně podal na Ministerstvo kultury pod-
nět k přezkoumání rozhodnutí odboru památkové péče 
magistrátu. O vývoji případu a jeho podrobnostech bu-
deme informovat v dalším čísle Věstníku na konci roku 
2000. 

Během jarních měsíců probíhala v Klubu diskuse 
o postoji k problému půdních vestaveb zejména v hra-
nicích památkové rezervace. Je třeba poznamenat, že 
tato diskuse byla bouřlivá a spektrum názorů bylo širo-
ké. Výsledkem bylo zpracování výzvy Problém půdních 
vestaveb v Pražské památkové rezervaci - Výzva k řešení 

problému, kterou Klub rozeslal na více než padesát adres 
(text je rovněž k dispozici na internetu). Text výzvy bude-
me publikovat a ohlas se pokusíme shrnout rovněž v ná-
sledujícím čísle. 

Nejžhavější kauzou, které se dostalo vzhledem k její-
mu významu i mediální odezvy, je záměr Čechoameri-
čanky Medy Mládkové, zvýraznit průčelí objektu So-
vových mlýnů, rekonstruovaných pro muzeum Nadace 
Medy a Jana Mládkových, soudobým uměleckým arte-
faktem ve tvaru kosé skleněné krychle vystupující nad 
hřeben střechy. Klub se ihned po získání této informace 
pokusil osobním kontaktem i písemně vyjádřit paní Mlád-
kové obavu z narušení klasického pražského panorama-
tu, v němž se Sovovy mlýny výrazně uplatňují. Snaha 
Klubu se bohužel setkala u paní Mládkové a jejích spolu-
pracovníků s naprostým nepochopením. Vývoj tohoto 
prestižního případu (pro obě strany) budeme co nejbedli-
věji sledovat a podrobný vývoj kauzy vylíčíme v příštím 
čísle Věstníku. 

-kb-

Park Na Kampě 
studie uzavíráni zahrad 50m 
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OSLAVY STOLETÉHO VÝROČÍ 

Celý rok 1999jsme se intenzivně S T O L E T 
připravovali na několik akcí, který- J^IAJBM 
mi jsme chtěli upozornit na to, že 
Klub Za starou Prahu dosáhl sta let 
své nepřetržité činnosti. Přinášíme 
zde jejich malou rekapitulaci. 

První tisková beseda 
Již 3. března 1999 jsme do zasedací 
místnosti v Juditině věži svolali tisko-
vou besedu, na níž jsme dali veřejnosti 
ve známost, že Klub právě vstoupil do 
stého roku své existence. Ohlas: MF 
DNES, Večerník Praha... 

Jubilejní sborník 
V září 1999 byl připraven k tisku jubi-
lejní sborník Klubu (vázaný v lamino-
vané obálce, formátu A4,280 stran, 145 
vyobrazení, anglické a německé resumé, 
tisk Hugo, grafický návrh obálky Michal 
Lutterer). Vydání sborníku finančně 
podpořilo Ministerstvo kultury ČR část-
kou 200 tisíc Kč a Magistrát hlav. měs-
ta Prahy grantem ve výši 50 tisíc Kč. 

S T A R O U 
P P A H U 

Výstava 
27. ledna 2000 byla zahájena v Muzeu hlavního města 
Prahy výstava Sto let Klubu Za starou Prahu. Scénář 
autorsky připravil kolektiv členů domácí rady Klubu pod 
vedením dr. Kateřiny Bečkové, architektonicko-prostoro-
vé řešení zpracoval člen Klubu doc. ing. arch. František 
Kasička, grafické řešeni panelů navrhl a realizoval vý-
tvarník Pavel Bosák, jehož tato práce inspirovala k oka-
mžitému vstupu do Klubu. 

Klub doplatil ze svých prostředků na úhradu tisku 150 
tisíc Kč. Všichni autoři a další spolupracovníci pracovali 
bez nároku na honorář. Sborník vyšel k 27. lednu 2000 
a byl ihned distribuován na pražský knižní trh v prodejní 
ceně 350 Kč (tj. výrobní cena + rabat knihkupce a distri-
butora). Členové Klubu, kteří měli řádně zaplacené člen-
ské příspěvky, obdrželi sborník zdarma. 

Druhá tisková beseda 
V den vernisáže výstavy 27. ledna 2000, tj. v předvečer 
výročí, se konala v Muzeu hlav. města Prahy v prosto-
rách výstavního sálu další tisková beseda s úctyhodnou 
účastí (45 zástupců médií). Byla zde představena jak vý-
stava, tak nově vydaný jubilejní sborník. Ohlas: MF DNES, 
lidové noviny. Večerník Praha, Svobodné slovo, Blesk. 

Výstava představovala historii Klubu od jeho založení 
po současnost a vycházela z materiálů již zpracovaných 
pro Jubilejní sborník. Jádrem výstavy byl papírový mo-
del Prahy vytvořený v režii Klubu pod vedením Bohumila 
Hypšmana v letech 1910-1938, avšak vzhledem k pro-
storovým možnostem muzejního sálu bylo možné prezen-
tovat pouze jeho větší část. Model pro vystavení očistili a 
odborným restaurátorským zásahem připravili akad. mal. 
Jiří a Martin Boudoví. Bohužel bylo nutno konstatovat, 
že model není dochován v nejlepším stavu a potřeboval 
by důkladné restaurování, které však nyní zcela přesa-
huje finanční možnosti Klubu. Součástí výstavy bylo také 
zákoutí se stolem a židlemi převezenými z klubovní kan-
celáře v Juditině věži, v jehož blízkosti byl umístěn panel 
s jmény, medailonky a portréty nejvýznamnějších osob-
ností, které Klubem prošly. 

Vernisáž výstavy byla tak hojně navštívena, že se hos-
té do přednáškového sálu muzea ani nevešli. V jejím prů-
běhu byl symbolickou sklenici šampaňského pokřtěn 
Jubilejní sborník a jeho kmotry se stali pánové Michal 
Prokop, ředitel společnosti Praha 2000 - Evropské město 
kultury, dr. Josef Štulc, ředitel Státního ústavu památ-
kové péče, a ing. Zdeněk Novák, náměstek ministra kul-
tury, kteří akt křtu doplnili krátkými projevy. Dále pro-
mluvili ing. arch. Josef Hyzler, předseda Klubu, a za 
autorský kolektiv výstavy dr. Kateřina Bečková, místo-
předsedkyně. Jednatel Richard Biegel přednesl pozdrav 
primátora ing. arch. Jana Kasla, kteiý akci zaštítil svým 
jménem, ale z důvodu zasedání zastupitelstva hlav. měs-
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ta Prahy se nemohl zúčastnit. Náladu účastníků vernisá-
že pak do skvělé formy uvedlo vystoupení skupiny The 
Swings i dostatek tekutého občerstvení. 

Výstava byla zahrnuta do programu akce Praha 2000 
- Evropské město kultury a z jejího rozpočtu byla podpo-
řena částkou 150 tisíc Kč. Přibližně stejné velkou částku 
pak vynaložil na přípravu Klub z vlastních prostředků. 
Výstava trvala do 30. dubna 2000 a navštívilo ji cca 12 
tisíc návštěvníků. 

Slavnostní valná hromada 
V sobotu 29. ledna 2000 se konala opět v Muzeu hlavní-
ho města Prahy slavnostní valná hromada (podrobněji viz 
rubrika členské informace). V její slavnostní části byli 
zvoleni čestnými členy Klubu Za starou Prahu: 

Univ. prof., dr. tech., ing. Alois Machatschekz Vídně 
Reinhold Macho, starosta města Furt im Wald 
ing. dr. Jan Muk, in memoriam 
JUDr. Zdeněk Dušek 
Alois Vanoušek 
JUDr. Jan Cejp 
a čestným předsedou Klubu byl zvolen 
ing. arch. Josef Hyzler. 

Oslavy výročí doznívaly po několik dalších týdnů při 
návštěvních hodinách Klubu, kdy si členové přicházeli 
hromadně vyzvednout svůj výtisk sborníku, a často stáli 
v kanceláři Klubu doslova frontu. Přicházelo i mnoho 
nových uchazečů o členství, jejichž zájem byl probuzen 

články v denním tisku, rozhlasovými i televizními vystou-
peními členů domácí rady Klubu. Vzrušená doba oslav 
se pak pozvolna rozplynula v zesíleném náporu událostí, 
informací a podnětů, které musel Klub podrobně projed-
nat a zaujmout k nim stanovisko. O tom však píšeme na 
jiných místech tohoto Věstníku. 

Kateřina Bečková 

INFORMACE O KONFE] 

Praha, 9. -11. června 2000 
Druhý červnový týden v Praze byl pro nás všechny 
velkou událostí, protože se zde vůbec poprvé v historii na 
české půdě konalo zasedání předsednictva Europy 
Nostry (EN), prestižní památkářské organizace a to pod 
záštitou presidenta republiky Václava Havla a presidenta 
parlamentního shromáždění Rady Evropy, lorda Russel-
la-Johnstona, s finančním přispěním Rady Evropy a Mi-
nisterstva kultury ČR Europa Nostra je panevropská za-
střešující federace nevládních organizací, které se zabývají 
ochranou a podporou rozvoje kulturního a přírodního 
dědictví. Federace, které předsedá Jeho Výsost princ dán-
ský Henrik, sdružuje nyní přes 200 organizací z 35 ev-
ropských zemí. Mezi nejvýznamnějši členy patří napří-
klad britský The National Trust, německý Deutsche 
Burgenvereinigung či italská Italia Nostra. Hlavním vyty-
čeným tématem pražské konference byly „Památky jako 
hodnota pro udržitelný rozvoj regionů", ale projednávala 
se i další témata a do programu pro zahraniční účastníky 
bylo začleněno poznání místního prostředí, exkurse (Sych-
rov. Kutná Hora) a také seznámení se s českými nestát-
ními památkářskými iniciativami. Klub Za starou Prahu 
se aktivně účastnil všech části konferenčního programu, 
jak samotných panelových diskusi k obsahu memoran-
da, tak představení českých nevládních neziskových or-
ganizací (NNO) v senátu. Přípravné diskuse formou kula-

ENCI EUROPA NOSTRA 

tého stolu, které se uskutečnily ve dnech 17.5 a 31.5. 
v pražském sídle ICN (Informační centrum neziskových 
organizací), které se laskavě ujalo role organizátora kon-
ference, se ukázaly jako velmi přínosné. VJistém smyslu 
byly dokonce zajímavější, než samotný výsledný text me-
moranda, jenž nesen v rovině obecných ideových prokla-
maci ztratil mnoho ze své průraznosti a praktické použi-
telnosti, což je ale koneckonců pro listiny tohoto druhu 
typické. Důležité bylo, že se v rámci těchto sezení vzájem-
né poznaly nejvlivnější české organizace zabývající se 
ochranou památek a že se seznámily s problémy, které 
jim konkrétně připadají nejtiživější. Jednotliví vyzvaní 
účastníci kulatého stolu připravili velmi zodpovědné tyto 
připomínky v písemné podobě. Tak akad.arch. Irena Bar-
tošová z Nadace OF vidí jako nejaktuálnější potřebu sou-
časnosti ve vytvořeni společné platformy ke spolupráci 
neziskových organizací stejného zaměření jako účinného 
nástroje k nátlaku na státní správu. PhDr.Tomáš Dur-
dík, DrSc (předseda Společnosti přátel starožitnosti čes-
kých) formuloval aktuální potřeby takto: „ iytvořerdpráv-
ního prostředí na poli ochrany národního kulturníha a 
přírodního dědictví srovnatelného se standartem běžným 
v zemích EU", což zahrnuje kupříkladu daňové zvýhod-
nění podnikatelů - sponzorů NNO a jejich projektů a dále 
„odstranění nápadné disproporce mezi oprávněným dů-
razem na ekologickou problematiku a podstatně menším 
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zájmem o zajištění ochrany kulturního dědictví" v rámci 
státní politiky. Leopoldina Dobrzenska-Lobkowicová před-
ložila poznámky k memorandu za Asociaci soukromých 
majitelů zámků. Podle ní je nedostatečný informační ser-
vis pro majitele objektů např. ve smyslu adresáře umě-
leckých řemeslníků a specializovaných stavebních firem, 
možnosti získání dotací či sponzorů apod. V rámci legis-
lativních změn navrhuje vytvoření podmínek pro majitele 
v rámci obnovy, údržby a provozování objektů (daňové 
úlevy, bezúročné půjčky, využití programů pro nezaměst-
nané). Stanovisko Klubu Za starou Prahu ve formě pěti 
připomínek k novému zákonu o ochraně kulturních pa-
mátek otiskujeme níže v plném znění. V zapracování při-
pomínek jednotlivých účastníků diskuse do konečné tex-
tové podoby memoranda hráli aktivní roli především 
předsedkyně Sdružení historických sídel Čech, Moravy a 
Slezska PhDr.Anna Matoušková a Tomáš Hájek z Minis-
terstva životního prostředí. 

Není zrovna naší nejlepší vizitkou, že se vzájemné po-
znání českých neziskových organizací na poli ochrany 
památek uskutečnilo až na přímý podnět Europy Nostiy, 
ale důležité je, že se to konečně stalo. Předsednictvo Eu-
ropy Nostiy, jež si jako jeden z bodů pražské konference 
vytyčilo zmapování situace v nestátní památkové péči 
v Čechách, vyzvalo jednotlivé české subjekty, aby sestavily 
memorandum o své představě strategie ochrany pamá-
tek a přírody jako dokument inspirativní pro české politi-
ky a zákonodárce. Byla to jedinečná příležitost kterak 
prosadit naše zájmy pod hlavičkou tak prestižní organi-
zace, jakou je Europa Nostra a budoucnost snad ukáže, 
že jsme se jí chopili dostatečně účinně. Memorandum 
bude doručeno vládě ČR a zákonodárným sborům spolu 
s výzvou, aby při dalších krocích respektovaly níže 
uvedená doporučení. Jmenovitě bude memorandum do-
ručeno Dr.Petru Marešovi, předsedovi parlamentního vý-
boru pro kulturu, vědu a výzkum a předsedovi senátní-
mu podvýboru pro kulturní dědictví, Mgr.Václavu 
Jedličkovi. 

Podle našeho názoru je škoda, že se do memoranda na 
poslední chvíli nedostal závěrečný navrhovaný bod o vět-
ší společenské angažovanosti památkářů podle příkladu 
ekologů. Domníváme se, že ve prospěch větší „uhlazenostT 
a méně „kontraverzního44 charakteru textu tak memoran-
dum přišlo o závažný požadavek. Mínusem je rovněž to, 
že nedošlo v rámci kongresového programu na projedná-
vání nominací českých iniciativ a jednotlivců na ocenění 
EN (Europa Nostra Awards), čímž jsme se dobrovolně při-
pravili o mezinárodní ocenění na poli rekonstrukce pa-
mátek. 

V nejbližší době je třeba vyřešit otázku členství Klubu 
Za starou Prahu v EN. V současnosti je EN v Čechách 
zastoupena těmito členskými organizacemi: Nadací OF, 
Společností přátel starožitností. Nezávislou památkovou 
unií a Společností přátel ochránců památek ve východ-
ních Čechách. Klub by měl co nejdříve stanout v jedné 
řadě s těmito spolky, tím spíše, že se zdá být úzce du-
chovně spřízněn s Europou Nostrou - vznikl z podobných 
pohnutek přímého ohrožení památek jako ona. Je navíc 
známým faktem, že si EN zvláště cení svých „starých" 
členů, spolků se stoletou tradicí. V brzké době budou tedy 
domácí radě předloženy k projednání všechny podklady 
pro rozhodování o členství v EN. 

Představení Klubu Za starou Prahu 

v senátu ČR v rámci konference 

EUROPA NOSTRA 

Představení českých neziskových organizací v oblasti 
ochrany památek a životního prostředí před výborem 
Europy Nostry se odehrálo na půdě senátu dne 8.června, 
ještě před zahájením samotného kongresového progra-
mu. Spíše než o předem avizovanou formu diskuse 
u kulatého stolu, šlo o prezentaci jednotlivých nezisko-
vých organizací a jejich činnosti formou referátů, která 
byla završena přečtením společného memoranda. Setká-
ní zahájil uvítacím projevem H.R.H, princ dánský, presi-
dent Europy Nostry a na půdě senátu přivítala přítomné 
senátorka Jaroslava Moserová. Samotný představovací 
blok uvedla za oblast ochrany památek PhDr. Eva Luká-
šova (SÚPP), za oblast ochrany životního prostředí RNDr. 
Miroslav Kundrata (Nadace Partnerství). Eva Lukášová 
pohovořila o historii a okolnostech vzniku českých umě-
leckých, vlastivědných a ochranářských spolků a poku-
sila se o jejich typologii. V referátu, který poskytl zahra-
ničním hostům nezbytné základní informace v podstatě 
rozdělila společnosti na badatelské, regionální a zastře-
šující, a dále na ty, které poskytují granty a informační 
servis. 

V hlavním bloku se představilo několikaminutovými 
referáty kolem dvaceti sdružení a některé velmi kvalitní 
presentace (Slavonická renesanční společnost), spolu 
s rozdávanými informačními materiály zdaleka nebyly za-
jímavé pouze pro cizí hosty. Ti ostatně naslouchali velmi 
pozorně a do jisté míry se zdáli být i překvapeni širokou 
škálou činnosti a také bohatou historií spolků působí-
cích na našem území - poznání a podpora místních inici-
ativ na území států bývalé východní Evropy je jedním 
z akutálních cflů Europy Nostry v současné době. Adre-
sář všech presentovaných sdružení spolu s texty, které 
zazněly, bude zpracován ve formě sborníku (ICN) a bude 
brzy k dispozici v knihovně Klubu. 

Klub Za starou Prahu představil v senátu jeho jedna-
tel Richard Biegel, jehož dobře sestavený projev a mla-
distvý zjev rozhodně nezůstaly bez odezvy. Členové do-
mácí rady věnovali vůbec přípravě podkladů pro 
konferenci značnou pozornost a to se doslova vyplatilo. 
Velmi dobře zapůsobilo například výstavem části panelů 
z jubilejní výstavy - s kauzami 90.1et - přímo v předsálí 
jednacího sálu na návrh arch. Martina Kriseho. Panely 
byly opatřeny zkráceným anglickým překladem - aktua-
lity z klubovní činnosti v agličtině budou mimochodem 
v blízké době publikovány na internetových stránkách 
(Martin Micka). Nebylo návštěvníka, který by se nezasta-
vil u improvizované výstavy, kde mu byly zároveň podány 
další informace přímo hlídkujícími zástupci Klubu. Pa-
nely tak rozhodné vyčnívaly ze záplavy ostatních tiště-
ných informačních materiálů a letáků, mezi kterými bylo 
k dispozici i klubovní stanovisko k věcnému záměru zá-
kona o ochraně kulturních památek. Stanovisko, které 
zpracoval na základě klubovních materiálů arch. Martin 
Krise, shrnuje názory Klubu o památkové legislativě a je 
výsledkem diskusí za několik posledních let. Zároveň je 
skutečnou esencí toho, co Klub považuje za nejdůležitěj-
ší kroky v této oblasti. Na závěr jednání v senátu věnova-
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la pak delegace Klubu (Mgr.Kateřina Hanzlíková, 
arch.Martin Krise, Richard Biegel) jako dar jubilejní sbor-
ník trojici předsedajících: senátorce Jaroslavě Moserové, 
presidentovi Europy Nostiy a PhDr.Tomášovi Durdíkovi, 
starostovi Společnosti přátel starožitností, který se stal 
neformálním mluvčím českých členů EN na této konfe-
renci. 

V kontrastu k zjevnému zájmu zahraničních hostu byla 
malá účast českých zákonodárců, ačkoli byli organizáto-
ry (ICN) pozváni, například Mgr. Václav Jedlička, předse-
da kulturního výboru v senátu. Po přečnení společného 
memoranda českých organizací k současnému stavu pa-
mátkové péče a ochrany prostředí následovaly faktické 
připomínky členů Europy Nostry. Na delší důkladnější 
diskusi však nezbyl bohužel čas, podobně jako při pří-
pravných schůzkách. To je také ostatně, podle mého ná-
zoru, jediný záporný bod celé akce. Memorandum mělo 
být před presentováním konečné podoby textu, daleko 
více podrobeno nadnárodní diskusi, což by koneckonců 

bylo zcela v dimenzích panevropské zastřešující organi-
zace jakou je Europa Nostra. Připomínky jejích členů 
k českému memorandu směřovaly především k větší prak-
tičnosti dokumentu a absenci konkrétních nástrojů 
k dosažení vytyčených cílů. To se týká například otázky 
daňových úlev pro majitele památek, téma už u nás toli-
krát diskutované až bylo poněkud zatlačeno do pozadí 
zájmu. Podle cizích hostů je třeba v dokumentu určeném 
pro zákonodárce a politiky třeba používat daleko více eko-
nomických argumentů typu zaměstnanost, turistika a 
daňové úlevy ve vztahu k památkám. Málo byl také podle 
některých (National Trust) zdůrazněn dobrovolný charak-
ter práce občanských sdružení, která ovšem dosahují 
v některých směrech značných výsledků. 

Na závěr poděkovala Jaroslava Moserová za senátory 
všem přítomným za účast a vyzvala je k viditelnějšímu 
společnému postupu a tlaku na zastupitele a zákono-
dárce. 

Kateřina Hanzlíková 

MEMORANDUM PRAŽSKÉHO KONGRESU EUROPA NOSTRA 
(ČERVEN 2000) 

1. vytvořit podmínky ke vzniku dalších nevládních neziskových organizací působících na poli péče o kulturní dědic-
tví, zejména na regionální a místní úrovni, tím že podpoříme finanční možnosti těchto NNO při naplňování jejich cílů 

2. vytvořit právní prostředí pro fungování NNO s cílem vybudování silného partnera v rámci péče o národní kulturní 
dědictví 

3. hlubší a modernější zakotvení klíčových pojmů kulturní a přírodní dědictví v obecném povědomí. Vzdělávací a 
výchovné programy pro všechny věkové skupiny obyvatelstva by měly přinášet základní poučení o významu těchto 
pojmů. Zabránit zeslabování historického povědomí mladé generace 

4. posílení váhy kvalitního vztahu ke kulturnímu a přírodnímu dědictví v obecném etickém kodexu moderní české 
občanské společnosti 

5. kulturní a přírodní dědictví vnímat jako jednu z podstat a smyslů budování sjednocené moderní Evropy. Na takto 
vytvořených duchovních základech sjednocená Evropa bude posléze bariérou pro šíření všech typů nesnášenlivosti, 
vyplývající ze ztráty identity v globalizovaném světě 

6. posílit kvalitu, stabilitu a vymahatelnost legislativních norem pro oblast péče o kulturní dědictví, tj.movité, nemo-
vité památky včetně ochrany kulturní krajiny a dále tradičního venkovského prostoru. Zejména péče o kulturní 
krajinu a uchování tradičního venkovského prostoru vyžaduje úzkou spolupráci oborů památkové péče, životního 
prostředí a místního rozvoje 

7. vytvoření informační platformy pro legislativní, finanční, ekonomickou a odborně metodickou komunikaci a výmě-
nu zkušeností všech organizací, vládních i nevládních, zabývajících se památkovou péčí a obecně péčí o kulturní a 
přírodní dědictví, s cílem koordinovaného postupu při dosahování společných cílů 

8. maximálně uplatnit organický meziresortní (Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo 
školství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství) synergický přístup při financování obnovy památek 
a intenzívně hledat nové cesty k vytváření dostatečných finančních zdrojů pro péči o kulturní dědictví, zejména za 
uplatnění principu „ peníze vyprodukované památkami zpět investovat do památek44 

9. pokračovat v uplatňování principu plánovité, komplexní a efektivní obnovy památkového fondu za maximálního 
respektování autenticity a dále tento princip prohlubovat. Zachovat státní dotační programy založené na principu 
vícezdrojového financování a zavést jejich analogy na regionální úroveň 

10. zavést systém sběru a kvalifikovaného vyhodnocování informací o ekonomice kulturního dědictví a kulturně-
přírodního dědictví 

11. podporovat všechny nástroje, které ukazují pozitivní příklad, a které vedou k veřejnému ocenění kvalitních 
počinů v oblasti péče o kulturní dědictví 
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Toto jsou obecné teze, které ve formě ideových prokla-
mací jistě mají smysl. Na protější straně přinášíme kon-
krétní podněty Klubu, jak těchto obecných cílů, alespoň 
některých dosáhnout. Toto klubovní stanovisko ve formě 
pěti bodů bylo zformulováno v rámci přípravných diskusí 
k memorandu. 

Námět Klubu Za starou Prahu na možný 
obsah jednotlivých článků memoranda 
kongresu Europy Nostry v Praze 

(zobecnění problémů věcného záměru nového zákona 
o ochraně kulturních památek a památkových území) 

1. Občané mají mít v zákoně zakotvenu spoluúčast 
v procesu územního plánování a stavebního řízení pro-
střednictvím místně příslušných neziskových organizací 
a sdružení, která mají podle stanov jako hlavní činnost 
ochranu a poznávám nemovitých památek. Tyto organi-
zace musí být předem informovány o všech zamýšlených 
zásazích a správních řízeních, která se týkají památek a 
památkových území a mohou se podle stanovených pod-
mínek stát účastníky stavebního řízení. Takové právo již 
mají v České republice občané, kteří hájí přírodu. 

2. V návrhu zákona je omezen okruh možných navr-
hovatelů věcí za kulturní památky na: Ministerstvo kul-
tury, památkový ústav, kraj či obec. Toto opatření by zna-
menalo zásadní omezení práv občanů a občanských 
iniciativ, neboť včasné navržení věci za kulturní památ-
ku je mnohdy poslední možností její záchrany a občané 
své právo využívají. 

3. Návrh zákona zachovává dnešní „dvoukolejný sys-
tém- památkové péče, tj. současnou existenci ústavů a 
odborů památkové péče. V procesu obnovy kulturních 
památek není stanovena závaznost odborného stanovis-
ka památkového ústavu a odbor památkové péče se s ním 
při svém závazném rozhodnutí musí pouze seznámit. 
Je-li nutné tento zdvojený systém zachovávat, musí se 
stanovit základní pravidla, tedy např. povinnost odboru 
památkové péče v případě nesouhlasu s názorem památ-
kového ústavu odborně odůvodnit svůj nesouhlas. V pří-
padě trvající neshody obou úřadů je nutno stanovit nezá-
vislý rozhodčí orgán. 

4. Zákon opět odděluje obnovu památek od restauro-
vání, při čemž v jednom platí systém licencí a v druhém 
nikoliv. Některé likvidační „rekonstrukce44 posledních let 
při tom ukazují bezpodmínečnou nutnost zavést do ob-
novy památek řád a jednoznačnou profesní zodpovědnost 
architektů, kteří rekonstrukci navrhují. 

5. V zákoně obecně chybí zásada „poznání předchází 
čin44. To, co je běžné v archeologické praxi, tj. průzkum 
před stavbou na náklady majitele, vyžaduje zákon u ne-
movitých památek jen v případě jejich předpokládaného 
zániku. Tato skutečnost je o to absurdnější, že je zde vy-
pracovaná skvělá metodika stavebně historických prů-
zkumů, která patří k nejlepším v Evropě. Je skutečností, 
že se návrh zákona vůbec nezabývá otázkou systému a 
licencí na provádění stavebně historických průzkumů, ani 
jejich využíváním ve stavební praxi. 

Podle podkladů Klubu Za starou Prahu vypracoval 
Martin Krise 

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU ZA STAROU PRAHU 
JAKO KOORDINÁTORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

PŮSOBÍCÍCH V OBLASTI OCHRANY A ZHODNOCENÍ 
HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ 

Klub Za starou Prahu byl do výše uvedené funkce na-
vržen z rozhodnutí II. Regionální konference nestátních 
neziskových organizací (NNO), regionu Praha, která se ko-
nala 24.1.2000 a to jako organizace, která vyvíjí široké 
spektrum ochranářských aktivit, komunikuje s orgány 
státní zprávy a je schopna přinášet koncepční řešení 
v oblasti památkové péče. Zástupce Klubu Mgr. Kateřina 
Hanzlíková prostudovala materiály o II. pražské regionál-
ní konferenci NNO, jakož i o smyslu a funkci Regionální-
ho řídícího a monitorovacího výboru pro Prahu - což je 
orgán sloužící přípravě Prahy na čerpání z fondů EU -
o předvstupní pomoci EU České Republice a úloze NNO 
v tomto procesu, a předložila je domácí radě. Ta posléze 
odsouhlasila, aby se Klub prozatímně ujal role mluvčího 
za pražské ochranářské spolky v těchto nově vznikajících 
strukturách. Doporučila však, aby se koordinační čin-
nost omezila pouze na obor ochrany historického dědic-
tví a nikoli na celou širokou oblast kultury, do které spa-
dají například hudební či divadelní umělecké soubory, 

jak původně představitelé pražského NNO předpokládali. 
Důvod je prostý - v těchto oblastech Klub není pocho-
pitelně kompetentní a nemůže tudíž jejich zájmy zastu-
povat. 

V návaznosti na rozhodnutí domácí rady (DR) byl se-
staven adresář všech pražských organizací a spolků, je-
jichž činnost souvisí s ochranou a zhodnocením historic-
kého dědictví či propagací! umění a architektury. Seznam 
vznikl jednak na podkladě databáze Informačního centra 
NNO a rovněž pak na již existujících neformálních pra-
covních kontaktech na jednotlivé spolky přes členy DR. 
Vítaným důsledkem této aktivity je mimo jiné výrazné po-
sílení spolupráce spolků na půdě Klubu. 

V dubnu se zástupkyně Hubu zúčastnila první infor-
mační schůzky koordinátorů pro jednotlivé obory nezis-
kového sektoru, jak byly stanoveny II. Regionální konfe-
rencí NNO /kromě oboru kultury obor sociální a zdravotní, 
ochrany životního prostředí, ochrany lidských práv, vzdě-
lávání a volného času./, která byla svolána a řízena 
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PhDr.Karlem Schwarzem, jež byl zvolen touž konferencí 
jako zástupce neziskového sektoru v pražském Regionál-
ním řídícím a monitorovacím výboru. Klub se zde zavázal 
uspořádat na své půdě oborovou konferenci, která by 
kromě diskuse o spolkové činnosti v oboru potvrdila man-
dát Klubu jako mluvčího pražských ochranářských spol-
ků, popřípadě zvolila jiného zástupce. 

Oborové setkání se uskutečnilo 27. června v Juditině 
věži za účasti těchto členů DR a hostů: PhDr. Kateřiny 
Bečkové, Richarda Biegla, Mgr. Kateřiny Hanzlíkové 
/KZSP/, PhDr. Michala Bureše /ARCHAIA/, PhDr. Jany 
Kobzové /Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slez-
ska/, Ing.arch. Karla Kuči /Nezávislá památková unie, 
Společnost přátel starožitností/, Miroslava Kurandy 
/Rokytka - Vlastivědný spolek Prahy 9/, Dr. Ing. Václava 
Lišky /Svatobor/, Ing.arch. Jiřího Mrázka /Sdružení pro-
fesionálních pracovníků památkové péče/, Karla Novot-
ného /Vltavan v Praze, spolek Praha-Cáchy/ a Ing. arch. 
Daniela Špičky /CORA/ 

Úvodní referát, který objasnil hostům smysl setkání, 
přednesla za KZSP Mgr.Kateřina Hanzlíková: wImpuls k 
vzájemnému sdružování neziskových organizací v rámci 
oborů vzešel takříkajíc z nejvyšších míst - tj. z Evropské 
komise - v souvislosti s přípravou vstupu naší republiky 
do EU as tím spojeného čerpání ze strukturálních fondů 
EU. Spolu se vstupem do EU získává každý člen automa-
ticky právo na čerpání z těchto fondů a ty nejsou malé. 
Předpokládá se ovšem že o tom, kam a do jakých pro-
jektů budou konkrétní peníze plynout budou rozhodovat 
veřejní představitelé společně se zástupci občanských 
iniciativ. Podmínkou pro poskytnutí těchto peněz je pří-
prava strategických dokumentů, ve kterých budou roze-
brány potřeby každého regionu. Tyto dokumenty -a to je 
výslovná podmínka EU - musejí být zpracovány na prin-
cipu partnerství tj. společně zástupci místní správy, ve-
řejného a soukromého sektoru a také za účasti nezisko-
vých organizaci škol a výzkumných ústavů v místě. 
Důležité je také uplatnění principu „zdola", tzn. zpraco-
vání strategických plánů rozvoje na nejnižší možné úrov-
ni lidí z regionu, kteří jeho potřeby znají. Je nasnadě, že 
zde vzniká nová nezávislá organizační struktura. A jak-
koli se zdá být její vznik „ vynucený shorau či umělý, mys-
lím, že je velmi důležité do tohoto procesu vstoupit, začle-
nit se do vznikajících struktur, ačkoli nikdo z nás zatím 
neví, jak budou konkrétně naplněny. součástí tohoto sys-
tému jsou vám známé Regionální rozvojové agentury a 
také již zmíněný Regionální řídící a monitorovací výbor. 
Naší snahou by mělo být vyslat co nejvíce zástupců, aby 
se účastnili práce v těchto organizacích. Pro neziskové 
organizace v oblasti kultury se tato šance zdá být dokon-
ce historickou příležitostí, jak vstoupit do procesu úřední-
ho rozhodování a spolupráce se státní správou, tzn. pře-
jít z role oponenta do pozice konstruktivní spolupráce. 
To je ostatně trend vyspělých států západní Evropy.44 

Po přednesení referátu se rozvinula diskuse, ve které 
se řečníci vyjádřili většinou v tom smyslu, že oborové se-
tkávání je prospěšné. PhDr.Michal Bureš /společnost AR-
CHAIA/ uvedl, že v západní Evropě je partnerství mezi 
státem a neziskovými organizacemi daleko více rozvinuto 

a podle jeho názoru je třeba chopit se stávající příležitos-
ti, jakkoli se zdá, že veřejní představitelé byli v rámci no-
vých struktur v rámci EU ke spolupráci s neziskovým 
sektorem víceméně uměle přinuceni. Navíc neziskový sek-
tor v oboru kultury je velmi roztříštěn ve srovnám napří-
klad s oborem sociálním či lidských práv, kde se již po 
několik let konají vlastní oborové konference (poslední 
na jaře tohoto roku za účasti 450 sdružení vytvořila spo-
lečnou institucionální platformu, aby hájila požadavky 
vůči městu). Druhým důvodem pro sdružování je podle 
něj to, aby byl obor v budoucnu schopen přijímat peníze 
z EU a byl státem respektován. PhDr. Jana Kobzová 
/SHSČMS/ a ing. Václav Liška /Svatobor/ se podělili 
o své dosavadní zkušenosti s oborovým setkáváním - Sva-
tobor například uspořádal setkání svých hromadných čle-
nů, Sdružení historických sídel pak ústy své zástupkyně 
nabídlo praktické rady a pomoc při jednání s představite-
li měst, neboť Sdružení je již svou podstatou organizace, 
která je asi nejdále v komunikaci s veřejnou správou. 

Plénum se poté jednohlasně (počtem 10 hlasů) vy-
slovilo pro to, aby Klub Za starou Prahu v osobě členky 
DR Mgr.Hanzlíkové dále vykonával funkci koordinátora 
spolků za obor ochrany historického dědictví. Úkolem 
Klubu bude komunikace s Regionálním řídícím a moni-
torovacím výborem /RŘMV/, v budoucnu pak prosazení 
člena přímo do výboru a v neposlední řadě zajišťování 
průchodu informací oběma směry, od výboru ke spolkům 
a naopak. V nejbližší době konkrétně zašle Klub do výbo-
ru připomínky k památkovým pasážím tzv. Strategické-
ho plánu hl. města Prahy, což je dokument, který byl pro-
jednáván na poslední schůzi RRMV (rozborem textu se 
zabývá místopředseda KZSP prof.Milan Pavlík). V přípa-
dě aktuální potřeby, například společného postupu v otáz-
ce památkové legislativy, Klub svolá účastníky k dalšímu 
setkání nebo si vyžádá jejich stanovisko. 

Tímto byl uveden další bod programu schůze, jímž byla 
diskuse o novém návrhu zákona o památkové péči. Jed-
natel KZSP Richard Biegel přednesl přítomným klubovní 
připomínky k návrhu, jak byly ve čtyřech bodech presen-
továny na červnovém zasedání Europa Nostra. Na jeho 
návrh byla přímo na místě ustavena pracovní skupina, 
která se bude zabývat připomínkováním zákona, a jejíž 
názor bude vyjadřovat konsensus shromážděných orga-
nizací (ve složení Richard Biegel, PhDr.Michal Bureš, 
Ing.arch.Karel Kuča, Ing.arch.Jiri Mrázek). Ustavení této 
pracovní skupiny na setkání v Juditině věži je třeba po-
važovat za skutečný přínos, stejně jako zvolení Klubu jako 
mluvčího za pražské ochranářské spolky, jehož si velice 
vážíme. 

Informačními materiály a zápisem ze schůze byly dále 
obeslány tyto organizace: ICN, Nadace Nadání Josefa, 
Marie a Zdeňky Hlávkových, nadace OF, Nadace Židov-
ské obce v Praze, Sdružení občanů a přátel Malé Strany a 
Hradčan, Společnost přátel sekce průmyslové architek-
tury při NTM, Umělecko-historická společnost - sekce pro 
ochranu památek při Ústavu dějin umění AV ČR Všech-
ny materiály jsou pro zájemce k dispozici v sídle Klubu, 
Juditině věži, v návštěvních hodinách. 

-kh-
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PŘEHLED AKTIVIT DOMÁCÍ RADY 
KLUBU V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2000 

Na prvních lednových zasedáních se domácí rada (DR) 
věnovala zejména přípravě jubilejní valné hromady a vý-
stavy ke 100. výročí klubu (podrobněji na str. 20). Krom 
toho byl obsahem jednání i záměr výstavby rezidence 
kanadského vyslanectví na pozemku zásobovací zahrady 
místodržitelského letohrádku ve Stromovce. Vydané 
územní rozhodnutí pro tento záměr bylo na popud Sdru-
žení ochránců přírody, Státního ústavu památkové péče 
a Klubu Za starou Prahu zrušeno (podrobněji na str. 8). 
Dne 19. ledna uvedl arch. Hyzler najednám DR návště-
vu, pana Mahrbacha z Rakouska, příznivce Klubu. 

V průběhu února soustředila DR svou pozornost 
k připravované a z části již probíhající degradující rekon-
strukci hotelu Juliš na Václavském náměstí a záměru 
zbudovat pomník A. Dvořáka na schodišti Rudolfina. Ve 
věci hotelu Juliš bylo vydáno stanovisko Klubu o 8 bo-
dech, které bylo předneseno na památkové radě primáto-
ra (podrobněji na str. 11). 

11. února navštívili členové DR v doprovodu archi-
tektů z atelieru LOXIA budovu bývalého dominikánské-
ho kláštera v Hellichově ulici. Byli seznámeni s projek-
tem rekonstrukce kláštera a vyjádřili také své stanovisko 
k celému záměru (podrobněji na str. 12). 

16. února byli členové DR pozvání do sídla investora 
plánované rekonstrukce Josefských kasáren, společnos-
ti EPD, kde jim byly prezentovány hlavní rysy zpracová-
vaného projektu rekonstrukce objektu. Dojem z prezen-
tace byl převážně negativní (podrobněji na str. 6). 

Svůj nesouhlas s umístěním pomníku A. Dvořáka vy-
jádřila DR dopisem ze 17.února zaslaným pražskému 
magistrátu. 

Dne 1. března navštívili domácí radu architekti Ma-
línský a Burian, kteří představili úpravu původní studie 
arch. Kotíka na objekt s věží, tzv. ASTRA II, pro dolní 
konecVáclavského náměstí. DR shledala, že na nejkon-
fliktnéjším faktu, výšce věže, úprava nic nemění (podrob-
něji na str. 5). Arch. Malínský dále prezentoval svůj pro-
jekt rekonstrukce domu čp. 425-III na Újezdě. 

Na následujícím zasedání DRV dne 15. března, byl 
za přítomnosti Dr. Bursíkové, zastupitelky hlav. města 
Prahy, prezentován architektem Kripnerem projekt vy-
užiti budovy bývalé restaurace Expo 58 na Letné pro in-
stalaci Muchovy Slovanské epopeje. Podivnost celého zá-
měru spočívala zejména v tom, že „existující* objekt 
bruselské restaurace projekt používal pro administrativ-
ní účely, zatímco pro Slovanskou epopej uvažoval zcela 
nový, do masivu Letné zapuštěný podzemní sál. Tyto zá-
měry se DR jeví jako absurdní a zcela nepatřičné. Objek-
tem restaurace Expo 58 se DR zabývala i nadále. Aktivita 
Klubu v této věci prozatím vyvrcholila tiskovou konferen-
cí pořádanou dne 6. června v prostorách NTM na protest 
proti úředně schválenému záměru majitele využít objekt 
pro administrativu (podrobněji na str. 16). 

Ve dnech 14. -16. dubna se konalo výjezdní zasedá-
ní DR do zámku v Lužanech, kde díky přátelským kon-
taktům Klubu a jeho místopředsedy Karla Ksandra s Na-
dáním Marie, Zdeňky a Josefa Hlávkových bylo možné 
absolvovat nejen zajímavý výklad o osobnosti Josefa Hláv-
ky, ale též v příjemném prostředí, prosyceném inspirativ-
ním duchem, nerušeně jednat o klubovních věcech. Na 

programu byl zejména problém přízemních prostor pro-
najatých Klubu Prahou 1 v Juditině věži a možnosti jeho 
využití jako výstavní síně pro Hybšmanův model a infor-
mační centrum nezávislých památkových aktivit. 

Poté co byly na počátku dubna vzdor četným pro-
testům odborné veřejnosti zahájeny stavební práce na 
pomníku A Dvořáka, svolal Klub Za starou Prahu se Spo-
lečností Antonína Dvořáka protestní tiskovou konferen-
ci. Ta se konala dne 25.4. v prostorách galerie Rudolfi-
num a zúčastnila sejí mimo zástupců obou společností 
celá řada osobností (podrobněji na str. 14). 

Od dubna se DR na podnět arch. Solaře zabývala též 
problémem zásahů do střešní krajiny v památkové rezer-
vaci, především pak problémem půdních vestaveb v pa-
mátkových objektech (podrobněji v příštím čísle Věstní-
ku). 

Domácí rada privítala zprávu, že bylo na podnět Klu-
bu zrušeno územní rozhodnutí souhlasící s výstavbou tzv. 
nového spojení, gigantické mostní stavby plánované při 
Hlavním nádraží, ohrožující památkové objekty v podno-
ži vrchu Vítkova a samotný tento vrch. Klub bude nadále 
usilovat o prosazení přiměřenějšího a šetrného řešení. 

24. května navštívili předsedkyně Klubu dr. Bečková 
a člen DR arch. M. Krise starostu Prahy 1, ing. Jana Búr-
germeistera. Hlavním bodem schůzky byla privatizace 
domu čp. 56-III, k němuž patří Juditina věž, v níž má 
Klub od Prahy 1 pronajaty za symbolické nájemné neby-
tové - kancelářské - prostory. Podle ujištění pana staros-
ty nedojde ze strany Prahy 1 vůči Klubu k žádné změně 
nájemní smlouvy. 

Do nového dějství vstoupila kauza rekonstrukce So-
vových mlýnů pro galerii moderního umění. Krátce po 
záhájení stavby dle projektu, který víceméně respektoval 
památkové kvality objektu a historického kontextu Malé 
Strany, zažádala galeristka Meda Mládková o změnu pro-
jektu během stavby, při které by byla na schodišťovou 
věž ve dvoře osazena skleněná krychle. Klub s touto úpra-
vou zásadně nesouhlasí (podrobnější informace bude 
uvedena v dalším čísle Věstníku). 

V budově Senátu Parlamentu ČR se v červnu usku-
tečnila konference organizace Europa Nostra (Nadnárod-
ní společnost, sdružující nestátní oganizace, jež se zabý-
vají ochranou evropského kulturního a přírodního 
dědictví). V rámci konference proběhlo setkám zástupců 
Europy Nostry s reprezantanty českých společností toho-
to zaměření. Zástupci Klubu - Mgr. Kateřina Hanzlíková 
a Richard Biegel - představili KZSP v krátkém projevu 
a v přestávkách jednání prezentovali ve foyer zahranič-
ním i tuzemským účastníkům několik panelů ze „stoleté44 

výstavy, týkající se současné situace v pražské památko-
vé péči. Na základě dojmu ze setkání a velké možnosti 
výměny kontaktů a zkušeností se DR rozhodla usilovat o 
plné členství ve zmíněné organizaci (podrobněji na str 21). 

Domácí rada se dále zabývala záměrem tzv. Werichov-
ou využít dům čp. 501-III na Kampě jako muzeum J. We-
richa (negativní stanovisko zaslal Klub starostovi Prahy 
1), hodnocením umístění sochy TGM (stanovisko Klubu 
je vystaveno na internetu), obnovou parku na Karlově 
náměstí, plánovanou rekonstrukcí Hergetovy cihelny 
a protipovodňovou úpravou ústí Čertovky. „ „ 

Jan Veselý 
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GRAFFITI V PRAZE 
Dagmar Březinová 

Historie graffiti 

Graffiti z latinského grafflare = rýt, psát. Graffiti je pra-
starý jev, jeho předchůdce můžeme najít v jeskynních 
kresbách či malbách pravěkých lovců. Historicky nejstarší 
graffiti se zachovalo v troskách Pompejí po výbuchu Ve-
suvu v roce 79. V širším pojetí patří pod název graffiti 
nejrůznejší nápisy, např. na turistických rozhlednách, 
lavičkách parků, stěnách vězeňských cel, veřejných toa-
letách a jinde. Za moderní graffiti považujeme sprejové 
malby na fasádách a štítech domů, stěnách podchodů, 
mostů, továrních komínů, betonových plochách slouží-
cích různým účelům, na městském mobiliáři (lavičky, 
stožáry s osvětlením aj.) a zvláště na obkladech stěn me-
tra, vagonech metra a vagonech vlaků ČD. Graffiti má 
podobu znaků, nápisů a maleb vytvářených černými či 

3. Nově opravené 
gotické dveře, 
Staroměstská 
mostecká věž. 

1. Tagování 
na omítce fasády. 
Mostecká ulice. 

2. Tag na pískovci, 
Karlův most. 

barevnými fixy a spreji. Autoři sprejových maleb si říkají 
kosmopolitně writers (pro naše potřeby použijeme počeš-
těné writeři). Spojuje je většinou mimo jiné věk od 12 do 
24 let. Po překročení této hranice zůstávají již jen ti nej-
lepší, kteří graffiti opravdu propadli. Writeři chtějí větši-
nou zůstat v anonymitě. Každý má svůj pseudonym, smyš-
lené jméno, které používá k signování svých „dá". Mnoho 
writerů se nedostane dál než k primitivnímu tagování, to 
znamená lineárnímu podepisování černými či barevnými 
fixy nebo spreji. V této nejjednodušší formě, která v sou-
časné době poznamenala téměř celou Prahu, včetně his-
torického centra, lze právě hledat hranici mezi skutečný-
mi graffiti jako uměním (tzv. piece - sprejový obraz) a 
pouhým značkováním teritorií (tzv. tag - jednoduchý pod-
pis). V takto vzniklém graffiti je něco z živočišného pudu. 
Je to podobné, jako když si psi svá teritoria označují svý-
mi výměšky. 

Writeři se ve své klasické podobě poprvé objevili kon-
cem 60. let na východním pobřeží USA. V létě 1970 začal 
portorikánský přistěhovalec z Harlemu, který pracoval 
jako poslíček, čmárat po newyorských zdech metra šifru 
TAKI183 znamenající jeho jméno a ulici, kde bydlel. Ta-
jemného a všudypřítomného nápisu si všiml tisk a mladí 
lidé z předměstí začali TAK1HO napodobovat a zaplňovat 
zdi města a vlaky metra nápisy. Graffiti byla jakási mož-
nost upoutat pozornost a částečně i vyjádřit nespokoje-
nost se životem ve městě jako je New York. První američtí 
writers vzešli z nejchudších vrstev obyvatelstva, portori-
kánských přistěhovalců a černochů. Počátky americké-
ho graffiti souvisejí s existencí pouličních gangů. Ve čtvr-
tích jako Bronx, Harlem ši Brooklyn graffiti rychle změnilo 
svůj význam na vyznačování teritorií jednotlivých komu-
nit. 

Na konci 70. let bylo graffiti přijato částí odborné ve-
řejnosti jako umělecký projev. V průběhu 80. let bylo zor-
ganizováno několik výstav a v roce 1982 se konala první 
graffiti boutique akce, kde byla prodávána trička, plaká-
ty a nejrůznější předměty propagující graffiti. Tvůrcům 
graffiti se otevřela jedinečná možnost opustit chudá před-
městí a vyhoupnout se do světa úspěšných lidí velkých 
peněz. Mezi nejznámější a ceněné umělce graffiti patřil 
Keith Haring a Jean Michel Basquiat. Většině z těchto 
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tvůrců graffiti, kteří se protlačili do světa umění, se nepo-
dařilo přizpůsobit a mnoho z nich se vrátilo tam, odkud 
pocházeli. 

V Evropě se začaly objevovat graffiti již na konci 70. 
let, hlavně díky tisku, obchodníkům s uměním a kultov-
ním filmům Wildstyle a Beat Street, které na pozadí umě-
lého příběhu udělaly z bezprizorných dětí ulice hrdiny. 
Zvláště v Západním Německu si graffiti získaly velkou 
oblibu. Doménou německých a zejména berlínských spre-
jerů se staly stejně jako v USA a v ostatních západních 
metropolích depa metra, nadzemní vlaky S-Bahn a hlav-
ně berlínská zeď. Tato 4,5 m vysoká betonová stěna byla 
v historii německých a evropských graffiti samostatnou 
kapitolou. Současně s graffiti vznikaly i jejich hudební a 
taneční protějšky v podobě rapu a breakdance. Jako pro-

4. Nově vyčištěné travertinové obložení Městské knihov-
ny znovu pokryto barevnými tágy, Valentinská ulice. 

dukt koexistence graffiti, rapu a breakdance vznikla tzv. 
hip-hop kultura, která stále více ovlivňuje život mládeže. 
Vedle hudebního a výtvarného projevu se tato kultura 
projevuje i v odívání a zábavě, např. skateboarding aj. 

Motivace writerú 
Mezi českými nebo vůbec evropskými na jedné a americ-
kými graffiti na druhé straně existuje jeden základní roz-
díl. Evropské vyjádření nevzniklo ze sociálně nejslabších 
vrstev. V Evropě se graffiti stalo hlavně módním směrem, 
tím, co se právě nosí, frajeřinou a pózou. Evropští writeři 
nechápou graffiti jako možnost úniku ze spodiny společ-
nosti, ale spiše naopak cestu, jak se dostat na okraj, jak 
si vytvořit vlastní subkulturu. Tento okraj není chápán 
ve své skutečné podobě, jde hlavně o prostředek vyčleně-
ní se z davu, o snahu zviditelnit se, být originální. Aby 
bylo možné alespoň částečné pochopit, proč tvorba graf-
fiti získala takovou popularitu, je nutné pokusit si ozřej-
mit její vnitřní motivaci. Jakousi psychologii sprejování 
vyjádřil mnichovský writer Loomit: „Graffiti, to jsou po-
slední dobrodružství, která městu zůstala." Jak všichni 
víme, zakázané ovoce chutná nejlépe. Skutečnost, že sto-
jí na hranici zákona a mohou být každou chvíli chyceni, 
přináší writerům pocit vzrušení. Toto vzrušení prakticky 
simuluje nebezpečí opravdové divočiny. Tvorba graffiti 
představuje jednak hájení teritoria, jímž není nic jiného 
než tagování neboli značkování jednotlivých území, a jed-

nak lov, jenž může být spatřován ve vyhlédnutí si atrak-
tivního tzv. viditelného místa a zvolení vhodné doby 
k realizaci větší výtvarné vize, ale i boj, jímž bezesporu 
je i samotné provedení díla. Tyto záležitosti podvědomě 
simulují atmosféru doby našich pravěkých předků. Graf-
fiti je mimo jiné i riskantní zábavou zahánějící nudu, mož-
ností vybití vlastního ega a uvolnění energie. Jejich moti-
vací mohou být i sociální důvody, snaha prosadit se, 
možnost vyjádřit své pocity a názory. Pro graffiti je rozho-
dující jeho svázanost s městskou civilizaci. Jeden z prv-
ních a zapřísáhlých podporovatelů sprejového uměni 
Američan Norman Meiler ve své knize Víra graffiti (1974), 
o graffiti napsal: .tento fenomén je kmenovou vzpourou 
proti zlu industriální civilizaceV Evropě je graffiti mnohdy 
spojováno s hnutím punk protestujícím proti oficiálním 
kulturám. 

Graffiti. v Praze 
V České republice se skutečná historie graffiti začala od-
víjet o Silvestru 1990, kdy dva kluci poznamenali dálnič-
ní nadjezd na Jižním Městě svým prvním sprejovým 
pokusem. Základnou českého graffiti je Praha. Její 
působnost je roztroušena po celém městě a v letošním 
roce vrcholí i v historické části Prahy, nevyjímaje ani vý-
znamné památky. K nejvýznamnějším lokalitám českého 
graffiti patří Kampa, přesněji zeď na vltavském nábřeží. 
Dďa zde vzniklá byla označována za výkvět českého graf-
fiti, přestože byla vytvořena většinou německými tvůrci. 
Dalším místem, kde jsou malby považován/ za vrchol graf-
fiti jsou stěny botonových nájezdů naTěšnově. Opravdo-
vých graffiti umělců je v Praze asi dvacet. K nejlepším 
českým skupinám patří např. TCP, ABX, SCIFI, WHS, 7SY. 
Každá z nich je malou firmičkou na pouliční obrazy. Mají 
vlastní styl, podle kterého je lze identifikovat. Nikdo je 
nesmí kopírovat. V současné době se nejlepší graffiti pre-
zentují na stanicích metra Vltavská a Palmovka. Graffiti 
mají své stránky na internetu, zde vydávají i svůj časopis 
BARRÁK, kde kromě vzájemné komunikace a informací 
získávají přehled o zahraniční scéně graffiti. Někteří čeští 
writeři působí i v zahraničí (Německo, Polsko). 

5. Pomník. 
F. L. Riegra 
(Riegrovy sady) 
posprejovaný 
podstavec 
z paštické žuly. 
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6. Typický přiklad poškozování autorských práv. 
Kamenná mozaika J. Adamcové, vestibul metra stanice 
Želivského, v roce 1999 vyčištěna a za dva měsíce opět 
vandalsky posprejována. 

V Praze se graffitl věnují většinou mladí lidé, převážně 
chlapci mezi 12-22 lety, sociální prostředí a vzdělání zde 
většinou nehraje roli. Projevuje se u nich touha vynik-
nout nad druhé, odlišit se, prožít dobrodružství spojené 
s nebezpečím, napětím a možností projevit odvahu. Proto 
se setkáváme s jejich výtvory na štítech domů, pylonech 
mostů, továrních komínech a samozřejmě v metru na 
kamenných obkladech stěn, vagónech metra či vlacích 
ČD. Na sídlištích k tomu ještě přistupuje touha zahnat 
nudu. Skupiny nezřídka mezi sebou soupeří, vedou boje, 
připomínající války gangů. Převážná většina sprejerů pra-
cuje individuáné, s konzumací a šířením tvrdých drog 
většinou nemají nic společného. Agresivní a dravou po-
dobu writerů obvykle představují ti nejmladší (12 - 15 
let), začátečníci, tzv. toyové. Většina z nich postrádá cit 
pro historické hodnoty a pro člověkem vytvořené dílo a 
práci vůbec. Nevnímají město jeho architektonický celek, 
vnímají ho jen jako svůj prostor, kde si žijí ve své subkul-
tuře a v hracicích svých pocitů. Poškozování historických 
budov, pomníků, náhrobních kamenů či pamětních de-
sek hrdinů květnového povstání nelze omluvit jejich níz-
kou věkovou hranicí. Zde se projevuje zanedbání etické 
výchovy v rodině, ve škole, ale i v celé společnosti. Spra-
vedlivě je však třeba připomenout, že na památkách 
v historickém centru se podepsalo také mnoho mladých 
zahraničních turistů - writerů. 

7. Pražský „Bronx", podloubí v Jindřišské ulici 
Poškození stěn obložených černým popovickým gabrem 
a autorskou černobílou keramickou stěnou. 

GrqffUijako vandalství 
Graffiti jako sociální jev má i druhou stránku. Pro větši-
nu lidí je přítomnost graffiti v městském prostředí jen 
dalším příznakem rozbujelého násilí, společenské anar-
chie a morálního rozvratu. Vidí v něm vandalismus, tedy 
zločin, který je příznakem toho, že spořádanou společ-
nost a její zákony už nelze brát vážně. Mnozí starší lidé 
ztrácí v počmáraném metru pocit bezpečí. Přítomnost 
graffiti pocit nezákonnosti a nebezpečí jen stupňuje. Od-
straňování vandalského sprejování stojí majitele, ale i 
ostatní občany Prahy prostřednictvím daní vysoké finanč-
ní částky. Jako příklad uvedme metro, které v letech 1994-
1999 vydalo na ochranné nátěry mramorových obkladů 
stěn a jejich čištění více než 7 milionů a za čištění vagónů 
6,5 miliónů Kč. Oprava rozměrné kamenné mozaiky ve 
stanici metra Želivského stála bezmála 70 tisíc Kč a bě-
hem několika měsíců byla vandalsky poškozena znovu. 
České dráhy vydávají na čištění vlakových souprav mě-
síčně 100 -150 tisíc Kč, Galerie hlav. města Prahy zapla-
tí za čištění soch a jejich podstavců ročně cca 100 tisíc 
Kč. Sdružení výtvarníků Karlova mostu přispělo na čiště-
ní mostu a věží od roku 1995již 350 tisíc Kč. Finanční 
náklady na odstraňování sprejů představují mnohamili-
onové částky a na některých architektonických a histo-
rických památkách jsou škody nevyčíslitelné a mnohdy 
neodstranitelné. Zbytky barev zůstávají i po vyčištění na 
kamenných obkladech z travertinu, lasturnatého vápen-
ce, ryolitu, některých pískovců, opuk, ale i několikrát čiš-
těných mramorů a žul. 

Hledání řešení 
Přes mnohé protesty občanů (organizovaly se i podpisové 
akce) trvalo samosprávným orgánům v Praze léta, než se 
odhodlaly k prvním vážným a konkrétním činům. Problé-
mu graffiti se na konci roku 1999 věnovala pátá, šestá a 
třináctá městská část. Teprve 19. ledna 2000vydala praž-
ská radnice prohlášení v deníku Metro. Graffiti - problém 
nás všech. "V současné době je připraven Městským cen-
trem sociálních a preventivních služeb obsáhlý podklad 
pro Magitrát hlav. města Prahy, který navrhuje možná 
řešení především pro historickou část města. Řešení je 
rozděleno na preventivní a represivní část a je podmíně-
no schválením městským zastupitelstvem a finančními 
možnostmi. 

1. Nejúčinější je rychlé a opětovné odstraňování graffiti 

2. Komunikace se samotnými writery a především syste-
matická osvětová práce v rodině, ve škole, v médiích 

3. Vymezení povolených ploch - tzv. legálů - po dohodě 
s writery 

4. Represivní část je vázána na kvalitu legislativy (úpra-
va výše finančních postihů, úprava věkové hradíce pro 
případ dopadení writerů, vymezení jiných přiměřených 
trestů, spolupráce a občanů). 



30 NÁZORY A ZAJÍMAVOSTI 

8. Příklad piecu na objednávku. Autoškola v Kobylisích 

Řešeni problému graffiti je dlouhodobé a finančně ná-
kladné, jak ukazují i zkušenosti ze západních metropolí. 
Za pozitivní můžeme považovat, že se o tomto problému 
veřejné mluví, píše, diskutuje a hledá řešení. Potěšující 
je i skutečnost, že samotní writeři vystupují z anonymity 
a jsou ochotni, např. v pořadu ČT 1 Na hraně, vést dialog 
s hosty a primátorem J. Kašlem. Je to závažný posun, 
kdy se střetávají generační názory s ochotou vzájemně si 
naslouchat a v tom je již zárodek možného, byť dlouho-
dobého řešení problému graffiti v Praze. 

(Článek je shrnutím přednášky - besedy 
RNDr Dagmar Březinové, která se uskutečnila 20. března 

2000, v cyklu Hovory o Praze, pořádaném Klubem 
Za starou Prahu ve spolupráci s Obvodní knihovnou v Praze 5) 

Foto Daniela Sýkorová, březen 2000 

NÁZOR 

BUDE MÍT VYŠEHRAD OPĚT SVOJI HISTORICKOU EXPOZICI? 
Bořivoj Nechvátal 

V rozhovoru se Sylvou Daníčkovou pro Akademický bul-
letin č. 12/1999 (v prosinci minulého roku), vydávaný 
AV ČR a nazvaný Královský Vyšehrad 2000 aneb sůa 
posvátných míst, jsem měl možnost upozornit na závaž-
ný a dosud neřešený problém. Dne 1. ledna 1996 byla na 
Vyšehradě zrušena stálá historická expozice, která byla 
krátce předtím nákladným způsobem renovována a opat-
řena dvojjazyčnými českými a anglickými texty. 
Vyšehrad, druhé místo české státnosti, místo spojované 
s legendární přemyslovskou ságou Staiých pověstí čes-
kých, nemá tedy už více než čtyři roky svou historickou 
expozici. I když nový nabyvatel, restituent a původní 
majitel objektu Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a 
Pavla, smlouvu na místnosti dvakrát velkoryse prodlou-
žila, nepodařilo se Správě Národní kulturní památky Vy-
šehrad, ani Magistrátu hlavního města Prahy najít nové, 
náhradní prostoiy. Je to tím smutnější, že v těsné blíz-
kosti Vyšehradu pokračuje mohutná dostavba a přestav-
ba Kongresového centra s garancí vlády 3-4 miliard ko-
run pro zasedání Světové banky a Mezinárodního 
měnového fondu. Z tohoto bývalého objektu Paláce kul-
tury, známé megalomanské stavby minulého režimu, bylo 
do nové náhradní stavby přesunuto Casino Bohemia. Patří 
k němu i nové velké parkoviště. V kontrastu k této celé 
akci se nenašlo pochopem pro to, aby byla na Vyšehradě 
vybudována alespoň provizorní, historická expozice dějin 
Vyšehradu. Je to myslím veliký hřích odpovědných orgá-
nů a představitelů města. 

Původní expozici dějin Vyšehradu si od jejího otevření 
v roce 1974 do uzavření prohlédlo více než 340 tisíc ná-
vštěvníků. Měla část historickou, literárně historickou a 
archeologickou. Na textu libreta a scénáře pracovali - na 
pravěké části dr. N. Mašek a dr. M. Fridrichová, na slo-
vanské a středověké části dr. V. Huml z Muzea hlav. města 
Prahy. Expozice byla umístěna v novogotické budově tzv. 
Nového kapitulního děkanství v dnešní ulici Štulcově 10/ 
100. Stavba byla postavena podle projektu J. Niklase 
v letech 1877-1879. Výstava vznikla ve spolupráci Muzea 
hlavního města Prahy a Archeologického ústavu AV ČR a 

po provozní stránce byla zajišťována tehdejší Správou NKP 
Vyšehrad. Byla umístěna ve třech sálech v 1. patře a 
architektonicky byla první moderně pojatou expozici Vy-
šehradu od arch. J. Stursy. Průběžně byla doplňována 
o nové archeologické nálezy a historické poznatky, které 
přináší komplexní archeologický výzkum prováděný AÚ 

Nové děkanství v novogotickém slohu na Vyšehradě od 
Josefa Niklase z let 1877-1879. Foto Alois Kleibl 1976 
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AV ČR Expozice byla ještě rok před svým uzavřením nové 
nákladně obnovena a doplněna kurátorkou Muzea hlav. 
města Prahy Mgr. P. Státníkovou. 

Není tento příběh jen jedním z mnoha dalších dokla-
dů, jak si skutečně vážíme svého kulturního dědictví? 
Vyšehradem proudí výpravy ze všech koutů světa, na-
vštěvují zdejší národní hřbitov a Slavín, hledají hroby 
Smetany, Dvořáka, ale informovanost není dostatečná. 
Kapitula sice vydala dobře vybavenou publikaci o kapi-
tulním chrámu sv. Petra a Pavla v mnoha jazykových 
mutacích, která je zatím rozebrána a připravuje se její 
nové vydání. Dále je připravován česko - anglický sbor-
ník poznatků o Vyšehradě pro laického čtenáře, kapitula 

rovněž připravuje další sborník Královský Vyšehrad U., 
kteiý bude vydán ke křesťanskému miléniu a bude obsa-
hovat nové poznatky předních odborníků o Vyšehradě. 
Tištěné texty a brožury ale nenahradí kontakt s autentic-
kým materiálem. 

Na novou expozici Vyšehradu není od zrušení staré 
nejméně šest nebo sedm roků žádná naděje. Z pohledu 
roku 2000 a akce Praha2000 - Evropské město kultury, 
ale zvláště vzhledem k nastupujícímu třetímu tisíciletí 
jde o značný dluh. Místo české státnosti, sídlo prvého 
českého krále Vratislava n., památník časů, kdy se český 
stát řadil v 10. a 11. století k předním státům Evropy 
zůstává zatím opomenuto. 

ZAJÍMAVOST 

OSUDY SVATOJÁNSKÉ MŘÍŽKY 
Zdeněk Dušek 

Koncem padesátých let zmizela z Karlova mostu ozdobná 
kovaná mřížka označující dle staré tradice místo, kde bylo 
svrženo do proudu Vltavy télo generálního vikáře Jana 
z Pomuku. O něco později se ztratila i svatozář s pěti zla-
tými hvězdičkami kolem světcovy hlavy. Vše proběhlo 
v naprosté tichosti bez zájmu tisku či veřejnosti. Byla doba 
boření mýtů. Krátká epizoda pražského jara nestačila 
k nápravě křivd. Ve víru událostí po srpnu 1968 zanikla 
nabídka společenství pražských zámečníků na zhotovení 
nové mřížky, jak o tom tehdy psaly Svobodné noviny po-
čátkem léta. Nastávající doba normalizace stačila vyma-
zat zajímavou památku historické události z povědomí 
mladé i střední generace na dalších třicet let. Ostatně 
podobných pohrom zažila svatojánská mřížka několik, 
měli bychom šije připomenout. 

Ta první, živelná, přišla s velkou povodní na podzim 
roku 1890, kdy se zřítily dva oblouky Karlova mostu a 
pohřbily mřížku na dně řeky. Podařilo se vyzvednout jen 
několik kusů deformovaného železa. Po skončení opravy 
mostu byla péčí Jednoty pro pořádání svatojánských slav-
ností umístěna na pískovcovém ostění mramorová des-
tička s mosazným křížem. Novou mřížku nabídl zhotovit 
zdarma pan Jundřich Duífe ve své zámečnické dílně na 
Malé Straně, pokud mu bude dodán potřebný nákres. Ten 

pohotové předložil sám ředitel dostavby Svatovítské ka-
tedrály architekt Mocker. Reliéfy světcova poprsí a těla 
vznášejícího se nad hladinou Vltavy nakreslil profesor 
Sequens. Pražská městská rada poskytla na úhradu ma-
teriálu částku padesáti zlatých a tak již 13. května 1896 
mohla být výborem Jednoty nové osazená mřížka slav-
nostně odhalena a předána do péče městské rady. Vydr-
žela tam necelých třiadvacet let. Po roce 1918 byla opět 
vandalsky zničena neznámými obrazoborci podobně jako 
řada dalších církevních památek v prvních letech samo-
statného státu. Trvalo opět několik let, něž byla nahraze-
na kopií, s poněkud chudší výzdobou a bez reliéfu svět-
cova poprsí na svém vrcholu. 

Větší pozornost svatojánské tradici věnují cizinci, kteří 
při návštěvě Karlova mostu neopomenou dotknout se bron-
zových reliéfů umístěných na soklu sochy sv. Jana Nepo-
muckého, které znázorňují mučení a tragickou smrt svět-
ce. Svědčí o tom plochy dozlatova vyleštěné statisíci dotyky 
lidských dlaní. Možná, že je v tom kus pověičivosti a ro-
mantiky. Ale i legendy jsou součástí historie a dotvářejí její 
zajímavý kolorit tam, kde skutečná událost proběhla mno-
hem prozaičtěji. Malého křížku si už dnes téměř nikdo ne-
povšimne. A tak se už celé desetiletí zbytečně ochuzujeme 
o autentický prvek prvořadé turistické atrakce. 

Svatojánská mřížka na Karlově mostě v roce 1896. 
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JUBILEA 

Doc. PhDr. MARIE BENEŠOVÁ, DrSc. 

V letošním roce oslavila v činorodém elánu a plné kon-
dici významné životní jubileum paní Doc. PhDr. Marie 
Benešová, DrSc. - členka Klubu Za starou Prahu. Jed-
nalo se vlastně o jubilea dvě, nebof v dubnu paní 
docentka zároveň oslavila neskutečných padesát let 
za katedrou na Českém vysokém učení technickém 
v Praze. 

Doc. Dr. Marie Benešová na vernisáži „stoleté" výstavy 
Klubu Za starou Prahy v lednu 2000. 
Foto Martin Micka 

Marie Benešová se narodila 2. března 1920 v rodi-
ně vrchního rady Zemského úřadu Ing. Eduarda Víty 
v Praze na Smíchově. Během studií na Drtinově měst-
ském reálném gymnáziu hrávala divadlo a za války 
vyučovala ve spolku pro komorní zpěvohru. Na gym-
náziu se rozhodovala mezi hudbou a dějinami umění. 
Ovlivněna architektonickou profesí svého budoucího 
manžela, rozhodla se pro studium dějin umění na filo-
zofické fakultě Univerzity Karlovy. Je absolventkou 
semináře profesora Josefa Cibulky a zároveň navště-
vovala přednášky profesorů Antonína Matějčka a Jana 
Květa. Druhým oborem, který na fakultě studovala, je 
estetika u akademika Mukařovského. Svá univerzitní 
studia zakončila disertační prací na téma architekt 
Josef Gočár a v březnu 1950 byla promována. Je té-
měř symbolické, že téma diplomové práce provází paní 
docentku celých padesát let její aktivní odborné čin-
nosti až dodnes, kdy neustále pomáhá jako poradky-
ně ve věci meziválečného Hradce Králové, jenž je pře-
devším spjat právě se jménem Gočárovým. 

Již během studií ji profesor Matějček doporučil pro-
fesoru Oldřichu Starému na místo redakčního sekre-
táře časopisu Architektura ČSR, kde v redakčních 
funkcích působila od června 1947 až do ledna 1990. 

Byl to právě Oldřich Starý, který přivedl 1. dubna 
1950 Marii Benešovou za vysokoškolskou katedru, Jako 
asistentku pro dějiny architektury 19. a 20. století. 
Od roku 1951 až do současnosti přednáší na ČVUT 
také kapitoly z dějin umění. Těžko lze dnes spočítat 
kolik studentů paní docentka za celých padesát let 
učila, jedno je však jisté, že její studenti napříč gene-
racemi rádi vzpomínají na živé a zajímavé přednášky, 
ve kterých jako pedagog plně zhodnotila divadelní prů-
pravu. Do roku 1993 učila na katedře, která vyučova-
la dějiny, vývoj a teorii architektury, dějiny umění a 
estetiku. V tomto roce přešla na nové vytvořený obor 
architektury na stavební fakultě ČVUT, kde působí 
dodnes. Přínos Marie Benešové pro pedagogiku a pa-
desátiletou věrnost Českému vysokému učení tech-
nickému ocenil v březnu letošního roku děkan sta-
vební fakulty udělením významné Šolínovy medaile 
ČVUT. 

Nezapomenutelné jsou i její tuzemské a zahraniční 
zájezdy, které jako odborný lektor provází. S těmito 
zájezdy začala se studenty v roce 1966 a dodnes v této 
tradici pokračuje. Nelze nepřipomenout neustále za-
daný čtyřdenní zájezd za památkami Vídně 19. a 20. 
století, na kterém paní docentka bravurně seznamuje 
jak se soudobými realizacemi architektů Hundertwas-
sera a Wotruby, tak i s budovami Jože Plečnika či 
s velkorysou zástavbou vídeňského Ringu z druhé 
poloviny 19. století. 

K výčtu životní tvorby paní docentky bezesporu pa-
tří bohatá bibliografie, která čítá již několik stovek od-
borných článků, publikací a samostatných knih. Z této 
bibliografie uveďme alespoň několik publikací. Mezi 
první patří monografie Josef Gočár vydaná roku 1958, 
kterou paní docentka navázala na svoji disertační prá-
ci, dále uveďme knihu Československá architektura 
vydanou roku 1962, na které spolupracovala v kolek-
tivu pod vedením Oldřicha Starého. Tato kniha měla 
celkem pět vydání. Nejvýznamnější publikací bezespo-
ru je kniha nazvaná Česká architektura v proměnách 
dvou století (1780 - 1980), která byla vydána v roce 
1984. Tato kníhaje výsledkem práce, za kterou Marie 
Benešová obdržela doktorát věd v roce 1980. Kníhaje 
dodnes nepřekonaným přehledem české architektury 
posledních dvou století, včetně technických památek 
a vývoje obytného domu. Kniha je také doplněna bo-
hatou fotografickou přílohou převážně z autorčina ar-
chivu. V současnosti samostatné připravuje k vydání 
knihu Neznámá krása Prahy, která je věnována čin-
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žovním obytným domům. Spolu s dalšími spoluauto-
ry připravuje knihu Mullerova vila a knihu Salón re-
publiky věnovanou Hradci Králové. Také se zúčastni-
la četných tuzemských a zahraničních sympozií, 
především v Itálii a Německu, kde přednesla referáty 
publikované v mezinárodních sbornících. 

V památkové péči působí paní docentka od začátku 
sedmdesátých let od chvíle, kdy se stala členkou pa-
mátkové rady ředitele tehdejšího Pražského střediska 
památkové péče a ochrany přírody Dr. Buřívala. Ná-
sledně působila v komisi památkové péče Rady teh-
dejšího Národního výboru hlav. m. Prahy. Na téma 
ochrany památek moderní architektury přednesla již 
v roce 1971 na sympoziu Praha 1860 - 1960 referát 
Česká architektura 1860 - 1960. V roce 1983 praco-
vala v kolaudační subkomisi Národního divadla č. 9. 
Aktivní zájem o záchranu kulturních památek přivedl 
Marii Benešovou v roce 1985 do řad členů Klubu Za 
starou Prahu, kde v letech 1990 až 1996 působila jako 
členka domácí rady. Pro členy Klubu připravila mno-
ho zajímavých vycházek zaměřených na architekturu 
Prahy 19. století. Mezi budovy, které paní docentka 
pomáhala zachránit patří například vedle žižkovské 

školy i zachráněná budova Zemského muzea v němec-
kém Výmaru, která byla postavena v letech 1864 až 
1869 Josefem Zítkem. Jako válečná ruina měla být 
v roce 1985 zbořena, dnes opět funguje jako muzeum. 

Aktivita paní docentky je dodnes obdivuhodná, ne-
boť neustále působí v památkové radě ředitele Praž-
ského ústavu památkové péče, v komisi rozvoje měst-
ské části Praha 1, a také v redakční radě časopisu 
Dějiny věd a techniky. Dodnes je vedle členství v Klu-
bu Za starou Prahu i členkou spolku Bloku architek-
tů a výtvarníků. 

Ve svém životě si paní docentka nejvíce cení přátel-
ství s architekty Oldřichem Starým a Karlem Honzí-
kem, kteří byli nejen vynikajícími odborníky, ale i vy-
nikajícími lidmi. Dále si cení setkání nejen s architekty 
Bohuslavem Fuchsem, Josefem Hrubým a historičkou 
umění Miladou Vilímkovou, ale také i s mnoha další-
mi žijícími přáteli. 

Do dalších let popřejme paní docentce Marii Bene-
šové nejen stálé zdraví a plno tvůrčího elánu, ale i 
mnoho spokojených studentů a radosti. 

Karel Ksandr 

Doc. Ing. arch. MILADA RADOVÁ - ŠTIKOVÁ, CSc. 

Paní docentka Milada Radová - Štiková letos oslavila 
v plné síle neuvěřitelných osmdesát let života. Blaho-
přejeme! Paní docentka se ve své vědecké činnosti za-
měřuje na středověkou architekturu. Její bibliografie 
obsahuje okolo sta titulů. Publikovala sama nebo ve 
spolupráci se svým manželem Oldřichem Radou. Její 
velkou láskou je středověký městský dům a zejména 
sklípkové klenby. V roce 1998 vydalo Miladě a Oldři-
chu Radovým nakladatelství Jalna jejich životní dílo: 
výpravnou, krásně zpracovanou a mimořádně přínos-
nou Knihu o sklípkových klenbách. 

Odborníků, kteří pravidelně publikují výsledky své 
práce v oblasti dějin architektury, není zas tak málo. 
Málo není ani vysokoškolských pedagogů, kteří obě-
tavě předávají studentům své vědomosti. Obojí je vel-
mi záslužné. Paní docentka Radová však celý život 
dělala ještě něco navíc. Dokázala oslovit své studenty 
a přitáhnout je k oboru péče o památky. Založila krou-
žek, který se stal pro mnohé školou nejen odborných 
znalostí, ale ve zlých letech byl i ostrůvkem slušného 
jednám. Paní docentka měla a má mimořádný takt, 
s nímž dokáže povzbudit, posunout debatu k jádru 

věci, vyhmátnout souvislosti nebo naznačit, že tudy 
cesta nevede. Na skvělou atmosféru pravidelných stře-
dečních setkání prostě nelze zapomenout. Bylo to 
dobře vidět i na oslavě, kterou bývalí studenti uspořá-
dali paní docentce k jejímu jubileu v kapli Sv. Kříže 
v Zemské porodnici. Tento prostor nebyl zvolen náho-
dou. Autor Zemské porodnice, mecenáš a architekt 
Josef Hlávka ji totiž zaklenul - jak jinak - sklípkovou 
klenbou. Z účastníků oslavy - bývalých studentů a 
členů kroužku - se téměř všichni profesionálně věnují 
památkám. Sešli se tu ředitel odboru památkové péče 
ministerstva kultury, šéfredaktor časopisu Zprávy 
památkové péče, pracovníci památkových ústavů, 
zpracovatelé stavebně historických průzkumů, vyso-
koškolští pedagogové přednášející dějiny architektury 
a projektanti věnující se obnově historických staveb. 
Byli mezi nimi i tři členové domácí rady Klubu Za sta-
rou Prahu. 

Milá paní docentko. Za sebe i za domácí radu Klu-
bu Vám přeji pevné zdraví, osobní štěstí a hodně dal-
ších pracovních úspěchů. A děkuji. Nejen za vědomosti, 
ale také za příklad, který jste mně i ostatním dala. 

Miloš Solař 
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IN MEMORIAM 
JUDr. OLDŘICH HORA 

Zdá se nám to nedávno, co jsme se naposled dívali do milé tváře 
doktora Oldřicha Hory, ale čas neúprosně běží a bohužel tomu 
brzy bude už rok, co není mezi námi. Protože se stále někteří 
členové neubrání překvapeni a vyptávají se na podrobnosti, 
rozdělíme se s Vámi o smutné zprávy. 

Ve čtvrtek 28. října 1999 se v 8 hodin JUDr. Oldřich Hora 
chystal na cestu. Blížil se čas Dušiček a on tradičně navštěvoval 
hroby svých rodičů i dalších příbuzných v Kostelci nad Vltavou, 
své malé sestřičky Marie v Předbořicích a svého švagra v Písku. 
Autem ho tam chtěl zavézt jeho synovec MUDr. Karel Hora, také 
člen našeho Klubu. Náhlá mozková příhoda plán zvrátila. Dr. Hora 
byl převezen do nemocnice Na Františku, kde už nenabyl vědomí 
a druhý den ráno zesnul. Shodou okolností se o této nemocnici 
často vyjadřoval, že sejí obává, protože tam zemřelo mnoho jeho 
kamarádů. 

Neblahá zpráva se rychle šířila po Praze telefonicky. Rodina 
umístila zprávu v deníku Mladá fronta Dnes a rozeslala parte, 
které bylo vyvěšeno v klubovním výkladd na Karlově mostě. Smu-
teční oznámeni neslo motto Bud vůle Tvá... a jménem pozůsta-
lých ho podepsala manželka MUDr. Marie Horová. Poslední roz-
loučeni se konalo ve velké obřadní síni krematoria v Praze -
Strašnicích ve čtvrtek 4. listopadu 1999 v 11,45 hodin. 

Rozloučit se přišlo mnoho lidí. Vedle rodiny a nejbližších přá-
tel také bývalí spolupracovníci ze Státního ústavu pro rekon-
strukce památkových měst a objektů, členové Klubu Za starou 
Prahu, Svatoboru i Vltavanu. Z Vídně přijel hrabě Karl-Eugen 
Czernin z Chudenic, jehož otce Rudolfa pojilo s dr. Horou dlou-
holeté přátelství. Spolu s hrabětem Josefem Kinským a jeho man-
želkou Bemadettou zastupovali svět české šlechty, který měl dr. 
Hora příležitost důvěrně poznat. Za Klub Za starou Prahu se roz-
loučil předseda ing. arch. Josef Hyzler zasvěceným proslovem. 
V církevní části obřadu pak P. RNDr. Ladislav Souček, kaplan 
z kostela sv. Jindřicha na Novém Městě. 

Večer v 18,30 hodin se v dominikánském kostele sv. Jiljí na 
Starém Městě konala mše, kterou sloužil doc. JUDr. Jiří Rajmund 
Tretera, O.P. Vzpomněl hned na začátku na úmrtí dr. Oldřicha 
Hory, kterého dobře znal z dob svého působení v Klubu Za starou 
Prahu. Ocenil jeho osobnost dojemnými slovy úcty a útěchy. O 
dr. Horovi se zmiňoval i ve mši, přenášené následující neděli roz-
hlasovou stanicí Svobodná Evropa. 

Na nejbližši domácí radě dne 10. 11. a na Hovorech o Praze 
Mgr. Karla Ksandra dne 15. 11. 1999 jsme uctili minutou ticha 
památku emeritního předsedy a čestného předsedy Klubu. 

Doktor Hora se již nedožil stého výročí Klubu, ani volby první 
ženy-předsedkyně v dějinách Klubu, kterou prorokoval. Letos by 
se dožil devadesáti let. Plánovali jsme je tradičně oslavit na Hovo-
rech o Praze, tak jako při jeho pětaosmdesátých narozeninách. 
Bohužel, už nerozmnožíme památníky s gratulačními zápisy přá-
tel, s kresbami a fotografiemi. Vzpomínkám se však neubráníme. 

Život dr. Oldřicha Hory byl již připomenut v oddílu Jubilea 
klubovního sborníku Zprávy 1/96, na stranách 44-47. Všechny 
údaje byly autorizovány, je třeba jen upozornit na jednu chybu, 
která se vloudila při opravování textu. Prosíme, ve větách „V roce 
1935 začal pracovat v advokátní kanceláři v Praze. Za dva roky se 
oženil s odbornou ženskou lékařkou MUDr. Marií Rybáčkovou." 
vynechte údaj „Za dva roky"a opravte si na.... kanceláři v Praze 
a oženil se s...." V původním textu bylo chybně uvedeno zaháje-
ní advokátní praxe v roce 1933, potom souhlasil údaj o dvou le-
tech do svatby v roce 1935. 

Klubovní dráha dr. Hory byla popsána v jubilejním sborníku 
Sto let Klubu Za starou Praha 1900 - 2000, na stranách 238 -

243. Byl členem domácí rady, dlouholetým místopředsedou za tří 
předsedů - prof. B. Kozáka, prof. K. Krejčího a prof. E. Hrušky. 
V roce 1988 byl zvolen předsedou a symbolicky převedl Klub do 
nové, svobodné doby. Práci v Klubu věnoval veškerý volný čas. 
Vysoce oceňoval poslání Klubu Za starou Prahu. V souvislosti 
s tím musím zmínit i příběh anekdotického rázu: Při cestě domů 
z klubovní schůze jsem chtěla doběhnout tramvaj, která již při-
jížděla na Malostranské náměstí. Pan doktor Hora mě zarazil: 
.Není důstojno člena domácí rady dobíhat tramvaji" 

JUDr. Oldřich Hora 
22.11.1910-29.10.1999 

Schůze domácí rady jím řízené důstojný průběh mívaly. Pevně 
držel otěže připraveného programu, rozděloval úkoly, ale nejvíce 
jich přiděloval sobě. Dnes už neuvěřitelné vynášeni uhlí a zatápě-
ní k tomu patřilo. Když se měnilo elektrické napětí, když se poři-
zovala akumulační kamna, zapojil se do prací. Obstarával a vy-
nášel pro řemeslníky i občerstvení a pivo. Časté ztékání příkrého 
schodiště neposloužilo jeho bolavé noze, kterou kdysi v době ne-
spravedlivého komunistického vězněni poškodil úraz v uranovém 
dolu. 

Doktor Hora měl mnoho přátel. Apoštolsky propagoval mezi 
nimi myšlenky Klubu. Mnozí z nich se stali také členy, nebo při-
jali pozvání k vystoupení na Hovorech o Praze. Z dramatických 
umělců např. Jana Štěpánková, Josef Bek, Karel Berman, Mar-
tin Růžek. Doufejme, ze v našich Zprávách vyjde plánovaný se-
znam Hovorů, přednesených od 1. 3. 1982 a navazující na již 
publikovanou první stovku přednášek. Ukáže šíři diskutovaných 
problémů a pestré spektrum přednášejících, z nichž někteří ne-
měli jinak příležitost k veřejnému vystupování - např. dr. Anna 
Masaryková, spisovatel Jiří Mucha, nebo prof. Alexandr Stich. 

I na ulici se k doktoru Horovi často hlásívali známí. Když se 
jednou večer podivil, že ho jedna dáma zná jménem, odpověděla: 
.Vždyť Jste známá pražská postava!" Při vyprávěni příběhu žerto-
val, že spíše měla říci figurka. K jeho proslulosti přispělo účinko-
vání ve slavném filmu režisérky Věry Chytilové Sedmikrásky. Přá-
telé mu psali až z Ameriky, že jeho film viděli při promítání na 
letišti v New Yorku. Vtipné výroky a činy doktora Hory byty zmí-
něny v románu Studené slunce (Praha 1968) jeho přítele a spolu-
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vězné Jiřího Muchy. Ve vzpomínkové knize Otakara Nového 
Ohňostroj pražských barů a lokálů (Praha 1995) byl Oldřich 

Hora nazván mušketýrem, jedním ze čtyř známých návštěvníků 
Lucerny. 

Celý život všem svým přátelům a známým se doktor Hora sna-
žil pomáhat, posiloval je návštěvami v nemocnicích; jako jeden 
z posledních hovořil s ing. Václavem Havlem, který zemřel ve ve-
leslavínské nemocnici. 

Zvláště měl rád studenty a mladé lidi vůbec. Často navštěvo-
val schůzky klubovní mládeže v Juditině věži na Karlově mostu. 
Když se mu svěřili s obdivem ke staré Praze, byli jeho. Některým 
zajišťoval placené prázdninové brigády ve Státním ústavu pro re-
konstrukce památkových měst a objektů (SÚRPMO), nebo do-
konce kýžené místo v architektonických ateliérech. Bylo 
s podivem, že ne všichni mu splatili příchylností ke Klubu. 

Bylo by na čase sebrat a zaznamenat jeho skutky na půdě 
Klubu. Uvedu malé ukázky. Doktor Hora velice miloval Vltavu a 
Střelecký ostrov, zbytky tamní přírody mu připomínaly rodný kraj. 
Rád vzpomínal, že měl to štěstí a jednou viděl na Nový rok na 
oblíbeném ostrově ledňáčka! Těžce nesl, když vandalové shodili 
na ostrov z mostu Legií (tehdy 1. máje) ozdobnou vázu z plastické 
výzdoby V. Amorta a J. Palouše. Zajistil provizorní úkryt 
v místnosti pod mostním schodištěm a vyjednal nové osazení. 
Tehdy se jistilo, že mezitím byla váza odcizena, takže musel 
nalézt peníze na novou. Proto je dnes na místě kopie, která se 
barvou odlišuje od třech původních váz. Když se jde po mostě 
z Malé Strany k Národnímu divadlu, je to druhá váza uprostřed 
vlevo. Bohužel, je opět poškozena, chybí jí horní kryt. 

Doktor Hora přes šedesát let bydlil v Navrátilově ulici na No-
vém Městě. Jeho snem však bylo bydlem na milované Malé Stra-
ně. V ústavu, kde pracoval, se ustanovilo v sedmdesátých letech 
bytové družstvo, do kterého vstoupil. Zajistil stavební parcelu ve 
Vlašské ulici, na místě kde byl maličký parčík. Blízko byl palác, 
který kdysi získal pro rodinu Czerninů z Chudenic, pozdější Po-
larografický ústav, nyní Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd 
ČR Dr. Hora se začal těšit na vyhlídku na zelený Petřín. Tehdy se 
začali ozývat obyvatelé okolních domů, kteří se obávali zhoršení 
životního prostředí a osvětlení svých bytů. Při projednávám zále-
žitosti v Klubu, zavtipkoval tehdejší předseda prof. Krejčí o mož-
nosti srovnávání Rožánkova domu, nevhodné vystavěného v ohybu 
Chotkovy silnice a dnes už neexistujícího, s novým, Horovým do-
mem. A tehdy bylo od stavby upuštěno. Samozřejmě, dnes je par-
cela zastavěná a zeleň podlehla novostavbě. 

Když se začátkem osmdesátých let renovovala historická bu-
dova Národního divadla, bolel doktora Horu špatný stav střechy 
barokního kostela Nejsvětéjší Trojice ve Spálené ulici. U kostela 
stojí socha sv. Judy Tadeáše, po pražsku nazývaného Tadeášek, 
u kterého se často zastavoval se svými starostmi. Rozhodl se pro-
to alespoň trochu pomoci. Nalezl na Obvodním úřadě u spřízně-
né duše pochopení a více než desetitisícovou částku. Zašel na 
střechu Národního divadla, vylíčil situaci a řemeslníci z Moravy 
přislíbili pomoc. Odborně zakryli nejvétší díiy, kterými do chrá-
mu zatékalo. Za odměnu jim dr. Hora ještě zakoupil silné kalho-
ty, které si přáli. Věděl, že zásah nebyl rozhodující, že bude nutná 
celková rekonstrukce. Ale hřálo ho, že proud vody se zmenšil. 

Navštěvoval často pražské kostely. Měl rád kostel sv. Ignáce, 
protože jeho milovaná maminka, když v Praze chodila do Vyšší 
dívčí školy, bydlela v protějším domě U Kamenného stolu. Pravi-
delně však chodil do kostela P. Marie Sněžné na Jungmannové 
náměstí. Na Malé Straně měl vedle kostela P. Marie Vítězné s Je-
zulátkem v oblibě kostel P. Marie pod řetězem, protože jeho příte-
lem byl P. Vladimír Píchá z řádu maltézských rytířů. S dojetím 
vždy vstupoval do chrámu sv. Víta a s oblibou naslouchal lore-
tánským zvonkům. Blízkým mu byl strahovský klášter, kde byl 
členem premonstrátského řádu jeho strýc. 

V Praze se zajímal o všechny novinky. Pokud mohl dobře cho-
dit, nechyběl nikde. Vidím ho v duchu, jak po sametové revoluci 
vesele volá na tehdejšího primátora dr. J. Korána u sovětského 
tanku na Smíchově, právě natřeného růžovou barvou Davidem 
Černým, „Za Prahu růžovější!" 

Téměř denně sedával v Klubu v typickém bílém plášti a praco-
val. Poslední roky mu velice pomáhal tehdejší tajemník, student 
dějin umění Tomáš Kleisner. Ulehčil mu zvláště v redakční práci 
při přípravě klubovních Zpráv. Dr. Hora se dočkal jeho promoce a 
sledoval jeho odbornou dráhu v numismatickém oddělení Národ-
ního muzea. Přátelství trojice, spolu s mou maličkostí, žertem na-
zývané rychlou rotou pomalého nasazení, pokračovalo při sobot-
ní práci na zahrádce manželů Horových v Dobřichovicích. Zkušený 
automobilista doktor Hora nás tam dovážel z Prahy svým autem. 
Vystřídal jich ve svém životě mnoho a dával jim jména. Na příklad 
oblíbenému Renaultu Zmetek, nebo poslednímu bílému Fiatu 
Bělas, podle koně Béláčka románového hrdiny Jana Cimbury. 

Nebudu opakovat, jak těžce nesl doktor Hora ztrátu přímého 
kontaktu s Klubem, když mu zdravotní problémy nedovolily špl-
hám do schodů Juditiny věže. Říkával si pro sebe italsky: wJsem 
ubohý starý pes-. Výtah v renovovaném Národním domě na Smí-
chově mu umožnil návštěvu některých Hovorů o Praze s tradičné 
následujícím posezením v hospůdce na rohu nábřeží u Palacké-
ho mostu. Poslední přednášku pronesl dne 28.9.1998 - Vzpo-
mínky k 80. výročí naší samostatnosti. Doktor Hora se snažil 
účastnit alespoň výročních valných shromáždění. Po nich pak 
v posledních letech zval přátele na oběd do restaurace U Pravdu 
v Žitné ulici. Pomáhal stále při přípravě programu Hovorů 
o Praze, převzatých v roce 1979 po prof. Krejčím. Těšil se 
z konzultací se svým nástupcem v předsednictví Klubu ing. arch. 
Josefem Hyzlerem i z každého telefonického rozhovoru se členy 
domácí rady. 

Ovzduší klubovní oslavy 85. narozenin dr. Hoiy v roce 1995 
bylo na štěstí zachováno v cyklu uměleckých fotografií Dagmar 
Hochové z nezapomenutelného prostředí bytu paní Geraldine 
Muchové, hudební skladatelky a dlouholeté přítelkyně Horových. 

Pro jubilejní sborník Klubu (Praha 2000) sepsal doktor Hora 
své Vzpomínky, v nichž rekapituloval svůj zájem o historii od stu-
dentských dob i svoje působení v Klubu Za starou Prahu. Stačil 
ještě udělat korekturu textu. Mluvili jsme s ním telefonicky 
z Juditiny věže po domácí radě dne 27. 10. 1999, tedy poslední 
večer před jeho náhlým onemocněním. Upřesňoval ještě některé 
detaily příspěvku. Těšil se, až ukáže sborník svým přátelům 
v cizině. Připravoval se na cestu do jižních Čech a pro svou vídeň-
skou známou zajišťoval odsloužení zádušní mše za jejího tatínka. 
Byl do posledního okamžiku neuvěřitelně aktivní. Týž večer mě 
ještě jednou zavolal a ptal se na popisky pod fotografiemi 
v jubilejním sborníku. Ubezpečoval se, zda bude pod jeho foto-
grafií z mládí uvedený atelier Langhans z Písku. Dále galantně 
navrhoval, aby na popisce fotografie z oslavy jeho 80. narozenin 
v Juditině věži byla ještě uvedena paní Jiřina Klenková 
z Vlastimilu, sedící po jeho levici. Protože jsem byla před cestou 
na sympozium v Českém Krumlově, nechal symbolicky pozdra-
vovat tamější zámek, kde v mládí pobýval s rodinou hraběte Czer-
nina z Chudenic. 

Rozloučili jsme se tenkrát s doktorem Oldřichem Horou, aniž 
jsme tušili, že je to naposled. Nyní ho už můžeme navštívit jen na 
venkovském hřbitově v Kostelci nad Vltavou, kde byl pohřben do 
rodinného hrobu u stěny kostela Narození P. Marie. 

Věříme však, že ti, kdo měli možnost se s ním blížeji poznat, 
nikdy nezapomenou na jeho okouzlující osobnost! 

Děkujeme za vše a na shledanou, pane doktore... 

Helga Turková 



36 IN MEMORIAM 

JUDr. JAN CEJP 

Dne 13. dubna 2000 zemřel náhle po krátké nemoci 
v nedožitých 78 letech dlouholetý člen domácí rady a čest-
ný člen Klubu Za starou Prahu JUDr. ing. Jan Cejp. 

Dr. Jan Cejp při vernisáži stoleté výstavy 
Klubu v Muzeu hlavního města Prahy 
27. ledna 2000. 

Ještě v lednu byl plný elánu, připravoval program 
jarních vycházek a zúčastňoval se debat v domácí radě 
s neumdlévající energií. Nespokojoval se ovšem jen s akti-
vitami při ochraně historických památek v rámci Klubu, 
vedl svoji soukromou korespondenci s městskými orgá-
ny, s prezidentskou kanceláří, s primátorem, spolupra-
coval s redakci časopisu Architekt, polemizoval v tisku, 
kde se objevovaly občas jeho kritické články. Netrápily 
hojen ohrožené památky, poukazoval na nesprávnosti ve 
veřejném životě, byl zván na různé konference, přednáš-
ky a uznáván představiteli veřejné správy a to nejen pro 
své odborné znalosti, kterými si dokázal získat respekt 
i v odborných kruzích. Dovedl věcně argumentovat a svá 
tvrzení doložit zákonnými předpisy. 

Byl osobností, která upoutávala pozornost osobitým 
vzhledem s nedbalou elegancí vědátora, s níž se dokázal 
pohybovat v každé společnosti. Již jako student střední 
školy byl primusem nejen třídy, ale celého ústavu, re-
spektovaný spolužáky, ale i profesory. Jako výjimečné 
nadaný žák získal Barákovo stipendium. Všechny před-
měty zvládal na jedničku a kromě povinné latiny, němči-
ny a francouzštiny studoval z vlastní záliby i řečtinu a 
chtěl se stát profesorem klasických jazyků. Po maturitě 
absolvoval abiturientský kurs na Obchodní akademii a 
po válce vystudoval práva. Měl fenomenální paměť a ani 
ve stáří nezapomínal, co kdy přečetl. Jeho zájmový okruh 

byl skutečně univerzální a bylo jen málo oborů, ve kte-
rých se nevyznal. Se sebevzděláváním prakticky nikdy 
nepřestal. Byl ovšem nesmírným tajnůstkářem a ani před 
blízkými přáteli se neprořekl, čím se právě zabývá, nevě-
děli to ani členové jeho rodiny. V Mototechně, kde byl 
celý život zaměstnán, pracoval dlouho jako odborník 
v účetnictví. Již počátkem šedesátých let absolvoval kurs 
programování na APC přístrojích ARTTMA, byl později 
výpočetním technikem a nakonec pracoval v právním 
oddělení. 

Jen tak ze zájmu vystudoval při zaměstnám strojnic-
kou fakultu, pochopitelně opět s výborným prospěchem. 
Ale nevyhýbal se ani sportovním a praktickým oborům. 
Absolvoval kurs bezmotorového létání, kurs svářečský, 
prošel šermiřskou školou a na stará kolena, asi před pěti 
lety se dokonce vyučil v soukromém učilišti kuchařem a 
získal výuční list. A to jen proto, aby dokázal, že při ztrátě 
zaměstnání není ani pokročilý věk na překážku rekvalifi-
kace. Šel s dobou technického pokroku, navštěvoval kurs 
práce s počítačem a jak se zjistilo z jeho poznámek nale-
zených v pozůstalosti, začínal se studiem japonštiny (nebo 
čínštiny?). Byl vlastně permanentním studentem a žád-
ná rekvalifikace by ho neodradila naučit se něco nového. 
Jistě by nebyl nezaměstnaným, kdyby se jeho mateřský 
podnik rozpadl o dvacet let dříve. 

Vedl zvláštní život, snad ho k tomu přinutila doba plná 
politických zvratů, ve které jako nábožensky a demokra-
ticky založený individualista neměl mnoho šancí. Pocho-
pitelně odmítal vstoupit do KSČ a jako „občan druhé ka-
tegorie" tak nemohl vyniknout v žádném zaměstnání. Přes 
své intelektuální založení se nevyhýbal manuální práci. 
Snad mu chyběla potřebná zručnost, kterou dokázal vy-
nahradit pílí. Byl nesmírně obětavý a každému se snažil 
vyhovět, když byl o cokoli požádán. Jeho vrozená dobrota 
byla překážkou úspěšnosti v právním oddělení. Nechtěl 
nikdy nikomu ublížit a raději ustupoval, což snižovalo 
jeho pracovní úspěchy. Ochota, s niž pro Klub expedoval 
Zprávy a nosil těžké balíky na poštu, byla občas zneuží-
vána pohodlnějšími členy domácí rady. Ale nikdy si ne-
postěžoval. Se skupinou ing. Petrouška odpracoval ve 
volných sobotách během více než deseti let stovky hodin 
na obnově starých Olšanských hřbitovů. Byl členem 
mnoha spolků, mezi kterými můžeme jmenovat jen ty, 
o kterých jsme se po jeho smrti dozvěděli. Kromě spřáte-
leného Svatoboru to byly Čs. obec legionářská, Klub 
přátel čs. legií, Obec architektů, Masarykova dělnická 
akademie, Masarykova společnost, Kostnická jednota 
evangelických křesťanů, Spolek přátel Milady Horákové, 
Spolek přátel Chrudimská, Spolek Praha - Cáchy 
a další. 

Byl prototypem občansky iniciaticního člověka a upo-
zorňoval na všechno, co bylo v rozporu se slušností, spra-
vedlností a právem. I to ho stálo mnoho času, dokonce 
finančních obětí. Zastal se členů spotřebního družstva 
Včela. Podal žalobu na samozvaný management, který 
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usiloval rozprodat nemovitosti a vytunelovat majetek druž-
stevníků. Zaplatil z vlastní kapsy soudní poplatek a do-
sáhl soudního rozhodnuti o zablokování prodeje. Bohu-
žel smrt mu zabránila dovést vleklé jednání ke konci. Ještě 
v nemocnici si dělal starosti a žádal o propuštění, aby 
mohl vypracovat další žalobu. Mnozí ho považovali za 
podivína. Jistě, pro mnohé jsou výjimečně nadaní a inici-
ativní jedinci podivíny už třeba tím, že se dokáží angažo-
vat i pro kauzy předem téměž ztracené. 

Nesmíme zapomenout na Cejpovy záliby. Byly to kni-
hy, které shromažďoval již od studentských let. Sháněl a 
kupoval je především v antikvariátech, na aukcích i přes 
inzerci v tisku s vytrvalostí lovce, který sleduje vyhlédnu-
tou kořist po celé týdny, až ji dopadne. Když se mu poda-
řilo koupit výhodně staiý vzácný tisk svěřil se někdy svým 
blízkým přátelům. To snad byla jediná výjimka sdílnosti, 
jinak zůstal po celý život uzavřeným vůči všem. Pořádal 
knihovnu Klubu a když zjistil, že některý svazek chybí, 
pátral po něm tak dlouho, až jej pro Klub získal. Nelze 
říci, že byl literárním badatelem, i když jeho znalosti byly 
nesmírné. Chyběla mu jen organizační schopnost knihy 

utřídit v nějakém přehledu. Skladoval je v rodinném dom-
ku v Liboci, ve kterém balíky knih vytlačily postupně čle-
ny rodiny, léta tam žil s nimi jen sám. Byly všude, i na 
půdě a co se nevešlo do domu, bylo uskladněno v za-
hradním altánu. Středem jeho zájmu byty pochopitelně 
pragensie, knihy historické, biografie a odborná literatu-
ra z oblastí architektury a umění. Příležitostně sbíral 
i grafiku, ale i kuriozity, mince a dokonce známky. Kore-
spondoval s cizinou, zejména s přáteli starého Bruselu, 
pro které býval vždy zasvěceným průvodcem, kdykoliv 
zavítali do Prahy. 

Rozsahem svých vědomostí a zájmů odpovídal dr. Cejp 
dnešním představám renesančních osobností dvacátého 
století. Snad jen přílišná skromnost a laskavost ho drže-
la v pozadí. Nestál o vlastni popularitu a pokud se mu 
podařilo zachránit nějaké kulturní hodnoty rád přene-
chával zásluhy těm, kteří mu pomáhali. Spolu s Romai-
nem Rollandem bychom i my mohli oprávněně říci, že 
dobiý člověk ještě žije, kdyby ovšem již neodešel do svého 
nebeského domova. 

Zdeněk Dušek 

ČLENSKÉ INFORMACE 

JUBILEJNÍ SBORNÍKY 

Vážení členové Klubu, 

pro každého z Vás je připraven výtisk obsáh-
lého jubilejního sborníku k 100. výročí Klubu! 
Knížka je vázaná, těžká, a proto ji neposíláme 
automaticky všem členům poštou. Přivítáme, 
když si svůj výtisk vyzvedenete v návštěvních 
hodinách v kanceláři Klubu. Prozatím, do 30. 
6. 2000 tak učinilo cca 550 členů. Mimopraž-
ským členům a těm, kteří si z různých důvodů 
osobně knihu vyzvednout nemohou, ji zašleme 
rádi poštou se složenkou na úhradu poštovné-
ho a balného (50 Kč). Všichni, kdo chcete sbor-
ník poslat poštou, sdělte nám, prosím, toto své 
přání telefonicky nebo písemně. Podmínkou je 
řádně zaplacený členský příspěvek za leta 1999-
2000, tj. celkem 200 Kč. 

Noví členové Klubu mohou získat sborník za 
mimořádný příplatek k regulérnímu členskému 
příspěvku, tj. 100 + 100 Kč. 

Domácí rada 
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VALNÉ A JUBILEJNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 
KLUBU ZA STAROU PRAHU DNE 29. LEDNA 2000 

Místo konání: 

Muzeum hlavního města Prahy, přednáškový sál 

Program: 
9 hod. - Prezence, placení příspěvků, vydávání 

sborníků 
10 hod. - Výroční část: 

Jednatelská, pokladní a revizorská zpráva 

Volby nového předsednictva 

11,30 hod. - Slavnostní část: 

Koncert 

Volba čestných členů 

Slavnostní projevy a pozdravy 

12,30 hod. - Závěrečná diskuse 

Zápis průběhu: 
Výroční část valného shromáždění zahájila místopředsed-
kyně Klubu dr.K.Bečková. Po přivítání, seznámení pří-
tomných s programem a několika organizačních poky-
nech předala slovo předsedovi Klubu ing. arch. Joseju 
HyzlerovL 

Předseda Klubu znovu přivítal přítomné a jmenovitě 
slavnostní hosty: delegaci spolku Vltavan s praporem, 
zástupce Klubu Za starý Bruntál a občanského sdružení 
Vlastenecký Poutník, prof. V. Blažka a Věru Blažkovou 
z německých Cách, jako představitele Spolku Cáchy-Praha 
a starostu města z německého pohraničí Furt im Wald 
Reinholda Macho. 

Předseda Klubu pronesl slavnostní řeč se vzpomínkou 
na zemřelé členy Klubu v uplynulém roce, zejména Hugo 
Rokytu a čestného předsedu Klubu Oldřicha Horu. 
Shrnul zásluhy členů domácí rady Klubu na přípravě akcí 
k 100. výročí, oznámil své rozhodnutí v dalším volebním 
období nekandidovat na předsednickou funkci a jako 
předsedkyni doporučil dosavadní místopředsedkyni PhDr. 
Kateřinu Bečkovou. 

Jednatel Klubu Richard Biegel přednesl JEDNA-
TELSKOU ZPRÁVU za minulé funkční období: 

JEDNATELSKÁ ZPRÁVA ř 
PRO R< 

Aktivita Klubu v roce 1999 byla mnohostranná. 
Řešily se památkové případy, které měly svůj počátek 
v době dřívější a bohužel přibyly i případy nové, které 
mnohdy svou závažností nijak nezaostávají za těmi do-
sud nejhoršími. Klub dále pokračoval v navrhování ohro-
žených domů za kulturní památky, kterážto činnost se 
ukázala velice účinnou v kauze Josefských kasáren. 
V oblasti metodiky ochrany památek a teorie památkové 
péče se klub dále věnoval problematice návrhu nového 
památkového zákona a systému památkové péče vůbec 
- v této souvislosti inicioval petici proti snížení rozpoč-
tu pro památkovou péči na rok 2000. Zástupci Klubu 
se aktivně podíleli na Workshopu o Pražské památkové 
rezervaci, jehož závěry se snad stanou jedním ze zákla-
dů tolik potřebných regulačních podmínek centra Pra-
hy. Stejně tak Klub sledoval přípravu a schválení Územ-
ního plánu. Kromě této odborné činnosti běžela naplno 
příprava stého výročí Klubu. Veškerá tíha starostí s vý-
stavou a sborníkem ležela na místopředsedkyni Klubu 
dr. Kateřině Bečkové a je nutno zdůraznit, že hladký 
průběh a úspěšné završení všech příprav je hlavně její 
zásluhou. Po celý rok dále pokračovaly Hovory o Praze 
pod vedením dr. Helgy Turkové a pořádaly se vycházky 
pod vedením dr. Jana Cejpa. Delegace Klubu se rovněž 
zúčastnila oslav 650. výročí císařské korunovace Karla 
IV. v Cáchách. 

,UBU ZA STAROU PRAHU 
K 1999 

Patrně nejvýraznějším úspěchem Klubu v první polo-
vině roku 1999 bylo prohlášení hlavní budovy a jíz-
dárny kasáren Jiřího z Poděbrad na Námistí Repub-
liky za kulturní památku. Stalo se tak na návrh Klubu 
a díky tomu bude snad v areálu kasáren zachráněna mime 
jiné i unikátní technická památka - dřevěný půlkruhový 
krov jízdárny, který patří k největším svého druhu u nás. 
Investor, kterým je stejná společnost EPD, která před lety 
zlikvidovala tzv. Špačkův dům, plánuje v areálu kasáren 
vytvořit obrovské administrativně - obchodní centrum, 
které by znamenalo demolici zmíněné jízdárny a dalších 
budov kasáren. Parcelu kasáren prodal zmíněné společ-
nosti český stát bez toho, že by stanovil jakékoli regulač-
ní či zastavovací podmínky místa, což znamená, že inves-
tor zde mohl postavit prakticky cokoli. Po prohlášení 
některých objektů kasáren se tak výrazně zvýšila mož-
nost města zasahovat do podoby a velikosti novostavby. 
Doufejme, že ji opět nepromarní. 

V roce 1998 se konala architektonická soutěž na re-
konstrukci Sovových mlýnů. Vítězný návrh výrazné 
zasahoval do stávající podoby areálu, neboť jedna z jeho 
částí byla například zakončena skleněným hranolem. Klub 
proti takovému pojetí rekonstrukce důrazně protestoval. 
Po sporech mezi galeristkou Medou Mládkovou a Komo-
rou architektů nebyly výsledky soutěže investorem, kte-
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rým jsou město Praha a Meda Mládková, vzaty v potaz a 
rekonstrukce byla ad hoc zadána architektce Bukovan-
ské. Ta posléze navrhla pouhou rekonstrukci mlýnů, 
která upustila od razantních zásahů do jejich historické 
podoby. 

Po celý rok zástupce Klubu - prof. Milan Pavlík - sledo-
val dlouhotrvající rekonstrukci Valdštejnského palá-
ce. Hlavním tématem jednání byla rekonstrukce zahrady 
paláce, kde se hledal kompromis mezi původní koncepcí 
z doby výstavby a současnou podobou, která vznikla 
v 50. letech podle projektu arch. Vincíka. Spory se dále 
vedly o způsobu restaurování bronzových soch v zahradě 
a jejich následném rozmístění. O definitivní podobě 
rekonstrukce dosud není rozhodnuto. 

Do fáze realizace postoupil nešťastný projekt hotelu 
Pour Seasons. V rámci „úprav" na hotel byly z památko-
vě chráněného klasicistního domu při řece ponechány jen 
tri obvodové zdi, což bylo investorovi umožněno dodateč-
nou změnou stavebního povolení, kterou schválil i odbor 
památkové péče Magistrátu. Klub proti této faktické li-
kvidaci kulturní památky neúspěšně protestoval u pri-
mátora hl. m. Prahy arch. Jana Kasla, kteiý postup Ma-
gistrátu i investora označil za zákonný a správný. 

Další akcí sledovanou Klubem byl záměr tzv. Nového 
spojeni, tedy velké soustavy železničních mostů na Žiž-
kově, které mají rozšířit příjezd na Hlavní nádraží. Tento 
záměr je podle názoru Klubu naddimenzován a Klub pro-
to podal návrh na zrušení územního rozhodnutí v této 
věci, se kteiým se Ministerstvo pro místní rozvoj ztotož-
nilo a územní rozhodnutí zrušilo. Věc je v dalším jednání. 

Schválení nového Územního plánu zasáhlo příznivě do 
dvou velice závažných případů- navržené zástavby Ka-
pucínské zahrady na Hradčanech a projektu reziden-
ce kanadského velvyslanectví ve Stromovce. Obé 
lokality jsou v novém plánu, kteiý platí od 1.1.2000 ozna-
čeny za veřejnou zeleň a nelze na nich tedy nic stavět. 
V Kapucínské zahradě vedle Nového Světa tak padla mož-
nost výstavby dvoupodlažní budovy, jejíž zastavovací pod-
mínky schválil Útvar rozvoje města. Ve Stromovce padl 
záměr výstavby velvyslanectví na pozemku bývalé zahra-
dy Místodržitelského letohrádku, která je součástí kul-
turní památky Královská obora a kde se nachází i samo-
statné památkově chráněný klasicistní skleník. Situace 
kolem velvyslanectví se ještě poněkud zdramatizovala tím, 
že odbor územního rozhodování Magistrátu využil poz-
dějšího termínu platnosti plánu a už po jeho schválení 
vydal pro stavbu územní rozhodnutí, ačkoli odbor i ar-
chitekt (kterým je předsesda České komory architektů 
arch. Petr Bílek) museli o novém statutu území vědět. 
Proti tomuto rozhodnutí se zvedla vlna nevole odborné 
veřejnosti a krom protestu Klubu podal oficiální odvolání 
například Státní ústav památkové péče či Ministerstvo 
životního prostředí, které zrušilo stanovisko odboru ži-
votního prostředí Magistrátu a tím i část zmíněného územ-
ního rozhodnutí, které tím mělo prakticky zaniknout. Na-
konec však, vzhledem k tlaku veřejnosti, od projektu 
odstoupil sám investor, a lze tedy snad definitivně kon-
statovat, že ve Stromovce se v dohledné době nic stavět 
nebude. 

Pokračoval (a pokračuje) rovněž případ plánované zá-
stavby bojiště na Bílé Hoře. Zda se tato památná plo-
cha nesmyslně zastaví rodinnými domy, o tom ještě není 
rozhodnuto. Klub celou akci bedlivě sleduje. 

V uplynulém roce dále beznadějně chátral restaurant 
EXPO 58. V souvislosti s ním rovněž padaly nesmyslné 
návrhy na umístění Muchovy Slovanské epopeje, hovoři-
lo se o přeměně tohoto snad nejkrásněji situovaného praž-
ského výletního restaurantu na kancelářskou budovu. 
Majitel o objekt nejeví zájem a podle názoru Klubu se zde 
jedná o exemplární případ, kdy je nemovitá kulturní pa-
mátka hodna vyvlastnění. 

Z dalších případů jmenujme alespoň renesanční dům 
ip. 125-H v Ostrovní ulici, který je zcela necitlivě pře-
stavěn na kancelářskou budovu s tím, že do bývalého 
průjezdu je umístěn vjezd do podzemních garáží. Vinou 
majitele domu se při stavbě zřítila dvorní obvodová zeď a 
málem při tom zasáhla zde pracující dělníky. Přes toto 
všechno dostal majitel od Magistrátu 750 tisíc Kč dotace 
jako příspěvek na rekonstrukci v rámci akce Praha 2000, 
proti čemuž Klub bezvýsledně protestoval. 

Prohlásit za kulturní památky navrhl Klub domy 
čp.778-H na Václavském náměstí a 1054-H Na Polí-
čí. První je cenným goticko-barokním objektem, který 
poslední umožňuje pohled z náměstí na bývalou hlavní 
dominantu prostoru - Pannu Marii Sněžnou, a druhý pak 
dokládá původní výškovou úroveň zástavby Poříče. Oba 
návrhy jsou v jednání na Ministerstvu kultury. 

Z akcí, které se týkaly pražských předměstí, jmenuj-
me například snahu Klubu urychlit prohlášení bývalé-
ho Židovského města v Libni za památkovou zónu, 
neboť v těsném sousedství zbytků ghetta vznikla mohut-
ná administrativní novostavba a lze tedy předpokládat, 
že další stavební aktivity se dotknou již ghetta samého. 

Z posledních aktivit Klubu lze zmínit vlastní návrh 
Klubu na obnovení zdí na Kampě, který je alternati-
vou k variantě, kterou na popud Prahy 1 zpracovává ate-
lier MCA. Tato oficiální varianta počítá s úplným nočním 
uzavřením Kampy a tedy s konzervací torzálního stavu, 
který vznikl zbořením zdí za II. světové války. Návrh Klu-
bu (vypracoval arch. Krise) naopak obnovuje historickou 
uličku U Sovových mlýnů a rozděluje tak ostrov na logic-
ké části uzavřených šlechtických zahrad, původní uličky 
a volně přístupného parčíku při Sovových mlýnech. Celá 
akce je stále v jednání. 

Jako nejzávažnéjší se v současné době jeví záměr za-
stavět čtyřpodlažním hotelem dosud volnou prosto-
ru v bývalém klášteře dominikánek na Malé Straně, 
v těsném sousedství Nostického paláce. Klub proti tomu-
to záměru, který by mimo jiné poškodil pohled na Nostic-
ký palác z Maltézského náměstí, důrazně protestoval. 
Jedná se o kauzu ze sklonku prosince 1999 a není tudíž 
zatím známo, jak na protesty Klubu zainteresované orgá-
ny zareagují. Faktem zůstává, že zmíněný návrh je zatím 
nejvážnějším pokusem narušit stavebně ukončený orga-
nismus Malé Strany novodobým zásahem, jakým je na 
protějším staroměstském břehu hotel Four Seasons. 

Hlasování o jednatelské zprávě: pro - většina, 
proti - nikdo, zdržel se -1. 
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Člen domácí rady Karel Ksandr přednesl 
NÁVRH ZMĚNY STANOV: 

Bylo konstatováno, že platné stanovy Klubu jsou z prv-
ního desetiletí tohoto století, což nikterak neubírá na je-
jich právní dokonalosti a formulační preciznosti. Zmény 
se tykají jen některých drobností, které lépe odpovídají 
současnému právnímu slovníku.*) 

v § 1 je formulace spolek nepolitický zménéna na „nepo-
litické občanské sdružení" 

v § 2 doplnit slovo „výkonný44 

v § 2 doplnit: Domácí rada může zakládat další občan-
ská sdružení 

v § 3 doplněna aktuální adresa Klubu 

v § 12 precizovat: domácí rada se skládá z předsedy, dvou 
místopředsedů a 12 - 20 přísedících (zároveň se vypouští 
slovo „náhradník") 

Hlasování o návrhu změn stanov: pro - většina, proti -
nikdo, zdržel se -1. 

Místopředseda Klubu dr. Zdenčk Dušek přednesl 
POKLADNÍ ZPRÁVU: 

Celkově je konstatováno, že příjmové položky se zlep-
šily nejen o účelové příspěvky k 100. výročí (Magistrát 
hlav. města Prahy 50 tisíc Kč, MK ČR 200 tisíc Kč, Praha 
2000 - Evropské město kultury 150 tisíc Kč) a sponzor-
ské příspěvky (cca 25 tisíc Kč), ale i díky zlepšené plateb-
ní morálce členů Klubu. Vzhledem k tomu se podařilo 
s úspěchem financovat obě akce k výročí: výstavu (cca 300 
tisíc Kč) a tisk jubilejního sborníku (cca 400 tisíc Kč). 

Hlasování o pokladní zprávě: pro - většina, proti -
nikdo, zdržel se -1. 

Revizor Milan Patka přednesl 
REVIZORSKOU ZPRÁVU za rok 1999: 

Konstatuje uspokojení s prací pokladníka a vyslovuje 
uznání dr. Janu Cejpovi. 

Hlasování o revizorskě zprávě: pro - většina, proti -
nikdo, zdržel se -8. 

Schválením výše uvedených zpráv bylo uděleno domá-
cí radě Klubu Za starou Prahu, činné v roce 1999, abso-
lutorium. 

VOLBY NOVÉHO PŘEDSEDNICTVA KLUBU: 
Dr. Bečková předložila plénu návrh na složení mandá-

tové a volební komise: předsedkyně komise - dr. Helga 
Turková, členové - Mgr. Kateřina Hanzlíková, ing. Jan 
Woletz. Hlasování o složení komise: pro - většina, proti -
nikdo, zdržel se - 3. 

Dr. H. Turková z pověření mandátové a volební komise 
konstatuje podle stanov Klubu a účasti členů zapsaných 
na prezenčních listinách regulérnost voleb a seznamuje 
přítomné s jednotlivými kandidáty uvedenými na kandi-
dátní listině. 

*)Schválené upravené znění stanov bude publikováno 
ve věstníku 3/2000 

V diskusi o kandidátce vystupuje člen Klubu p. Anděl, 
který navrhuje za dalšího člena domácí rady p. Josefa 
Hrubeše. Navržený ovšem není přítomen, a proto nemů-
že být bez jeho souhlasu provedena volba. Dr. Dušek kon-
statuje, že J. Hrubeš, který dlouhá léta pracoval v domá-
cí radě, již před dvěma lety na vlastní přání svou činnost 
v domácí radě ukončil. 

Dr Turková dává hlasovat o provedení volby akla-
mací: pro - většina, proti -12, zdržel se - 4. Volba tedy 
proběhne aklamaci 

Volba předsedy Klubu. 
Navržená kandidátka PhDr. Kateřina Bečková. 
Hlasování: pro - většina, proti -1, zdržel se -1. 
Dr. Bečková byla zvolena předsedkyní Klubu. 

Volba dvou místopředsedů. 
Navržení kandidáti: na 1. místopředsedu Prof. ing. arch. 
Milan Pavlík, CSc., na 2. místopředsedu Bc. Karel 
Ksandr. 
Hlasování' pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 2. 
Navržení kandidáti byli zvoleni místopředsedy Klubu. 

Volba členů domácí rady Klubu. 
Navržení kandidáti (dle abecedy): Richard Biegel, JUDr. 
Jan Cejp, JUDr. Zdeněk Dušek, Marek Foltýn, Mgr. Ka-
teřina Hanzlíková, Ing. arch. Josef Hyzler, Doc. ing. arch. 
František Kasička, Ing. arch. Martin Krise, Prof. Dr.tech. 
Martin Kubelík, Jana Kvaltinová, PhDr. Jindřich Noll, 
Michal Patrný, Ing. arch. Milan Polívka, Ing.arch. Helena 
Polívková, Ing.arch Miloš Solař, Doc.PhDr. Rostislav Švá-
cha, PhDr. Helga Turková, Jan Veselý. 
Hlasování: pro - většina, proti - 2, zdržel se - 5. 
Navržení kandidáti byli zvoleni členy domácí rady Klubu. 

Volba revizorů. 
Navržení kandidáti jsou Milan Patka, Ing. Jiří Novák. 
Hlasování pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 2. 
Navržení kandidáti byli zvoleni revizory Klubu. 

Dr. Turková gratuluje zvoleným členům předsednic-
tva Klubu Za starou Prahu a končí část valné hromady 
věnované volbám. 

Dr. Bečková, nová předsedkyně Klubu, děkuje shro-
mážděným za projevenou důvěru a vyjadřuje své přesvěd-
čení, že současné složení domácí rady je velice perspek-
tivní, neboť v něm jsou zastoupeny jak osobnosti zralého 
věku přinášející odbornost, zkušenosti a moudrost, tak 
velká skupina mladých přinášející aktivitu, strhující nad-
šení a akceschopnost. 

SLAVNOSTNÍ ČÁST: 
Smyčcové kvarteto za účasti místopředsedy Klubu 

prof.arch. M.Pavlíka zahajuje slavnostní část valného a 
jubilejního shromáždění. 

V dalším programu shromáždění probíhá volba čest-
ných členů. Dr. Bečková představuje diplomy, zhotovené 
pro navržené osobnosti, a postupné představuje jednotli-
vé kandidáty na čestné členy: 
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Univ. prof. Dr. tech. dipl. ing. Alois Machatschek 
tViděn, Rakousko) 
Prof. Machatschek je zahraniční příznivec práce Klubu, 
profesor technické univerzity ve Vídni. Byl laudatorem 
Klubu při udílení Evropské ceny památkové péče, kterou 
obdržel Klub v roce 1990 od nadace Friedricha von Stein 
založené Dr. h. c. Alfredem Tópferem. 
Hlasování; pro - všichni, proti - nikdo, zdržel se - nikdo. 

Diplom čestného člena si pro zdravotní potíže nemohl 
prof. Machatschek přijet převzít osobně, bude mu zaslán 
poštou. 

Reinhold Macho, starosta města Furt im Wald 
(Německo) 
Starosta města Furt im Wald (Brod nad Lesy) Reinhold 
Macho je velkým příznicvem českoněmeckého smíření a 
spolupráce, v rámci které již vykonal mnoho aktivit včet-
ně ekonomické pomoci ohroženým památkám v našem 
západním pohraničí. Oceňuje a podporuje práci Klubu 
zajištěním úzkých a přátelským kontaktů s vedením města 
Řezná, jehož památková problematika je blízká Praze a 
její řešení inspirativní. 
Hlasování' pro - všichni, proti - nikdo, zdržel se - nikdo. 

Diplom čestného člena si starosta Macho převzal osobně. 

PhDr.ing. Jan Muk, in memoriam 
Jan Muk, od jehož úmrtí uplynulo pět let, byl vynikajícím 
odborníkem v oblasti památkové péče, autorem četných 
statí. Byl jedním z prvních protestujících proti nevhodné-
mu využití kostela sv. Michala. Rozvinul metodiku sta-
vebně-historických průzkumů. 
Hlasování: pro - všichni proti - nikdo, zdržel se - nikdo. 

Diplom čestného člena převzala manželka ing. Jiřina 
Muková. 

Ing. arch. Josef Hyzler • navržen na Jmenování 
čestným předsedou 
Arch. Josef Hyzler dal k dispozici Klubu jako člen domácí 
rady a později předseda ve vysokém pracovním nasazení 
svou mimořádnou odbornost i lidskou moudrost. Jeho 
zásluhou došlo v posledních letech k zásadnímu zapojení 
mladé generace do činnosti Klubu. 
Hlasování: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se -1. 

Diplom převzal arch. Hyzler osobně. 

JUDr. Zdeněk Dušek 
Dr. Dušek pracuje již 45 let neúnavně a nepřetržitě v do-
mácí radě. 
Hlasování: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se -1. 

Diplom převzal dr. Dušek osobně. 

Alois Vanouiek 
A. Vanoušek již mnoho let vytrvale, dobrovolně a nezišt-
ně organizuje práci při obnově a udržování hrobů význam-
ných osobnotí na Olšanském hřbitově. 
Hlasována pro - všichni proti - nikdo, zdržel se - nikdo. 

Diplom převzal A. Vanoušek osobně. 

JUDr. Jan Cejp 
Dr. Cejp pracuje 25 let nepřetržitě v domácí radě Klubu. 
Svou nezkrotnou občanskou aktivitou stále překvapuje 
své okolí i orgány města. 
Hlasování pro - většina, proti - nikdo, zdržel se -1. 

Diplom převzal dr. Cejp osobné. 

V dalším programu slavnostní části zazněly pozdravné 
projevy: 

ředitele Státního ústavu památkové péče dr. Josefa 
Štulce, kterého zastoupil a pozdrav přečetl dr. Pavel Jerie 
(text publikujeme níže), Karla Novotného, zástupce spol-
ku Vlavan, a Petra Anderleho, zastupujícího Klub Za starý 
Bruntál a občanské sdružení Vlastenecký poutník. 

Pozdravný projev PhDr. Josefa Štulce, ředitele 
Státního ústavu Památkové péče: 

Vážení přátelé, 

nemohu se zúčastnit dnešníjubilejní valné hromady, 
a proto jsem požádal svého odborného náměstka pana 
Pavla Jerie, aby Vás mým jménem pozdravů. Sto let exis-
tence Klubu znamená nejen řetězec obětavých zápasů 
za záchranu hodnot našeho starobylého a nad jiné krás-
ného města, ale i sto let intenzivního myšlenkového vý-
voje. Každý z památkářů, který se u nás zamýšlí nad 
smyslem své práce a hledá historické kořeny svého úsilí, 
nemůže tento velký odkaz Klubu pominout 

Výjimečná byla již atmosféra, z níž se Klub zrodiL Sta-
tečný zápas proti postupující brutální asanaci dal v Pra-
ze - patrně poprvé v Evropě - vzniknout myšlence, že ne-
toliko jednotlivá památka, ale celá historická čtvrť může 
mít povahu a hodnotu uměleckého důcL Z tohoto přesvěd-
čení vycházely postupně předkládané návrhy Klubu na 
ochranu historického jádra Prahy zákonem 

Vedle vynikajících umělců, právníků a historiků umění 
Klub ve svých řadách záhy přivítal i nejlepší tehdejší ar-
chitekty. Ti - opět jako jedni z prvních - si uvědomili, že 
sebelepší právní ochrana bude neúčinná bez pozitivní 
revitalizace živých junkcí historických budov. Tak se na 
půdě Klubu zrodila obdivuhodná moderní, dodnes plat-
ná idea junkční reanimace historických čtvrtí, jako proti-
váha stále se vracejících návrhů na jejich plošnou asana-
ci a přestavbu. 

Na tyto myšlenky Klub navazoval i v době totalitního 
komunistického režimu. Ten jeho aktivity nevítal protože 
na občanskou angažovanost a iniciativu pohlížel s krajní 
nedůvěrou a podezíravostí Jako člen domácí rady Klubu 
v 80. letech mohu vydat svědectví, že ani v této pro Klub 
mimořádně těžké době se jeho členové svému poslání a 
zavazující tradici nikdy nezpronevěřilí 

O to více jsme všichni uvítali nevšední aktivizaci čin-
nosti Klubu při obnově demokratického života po roce 
1989. Brzy se totiž ukázalo, jak naléhavě tohoto měla 
historická Praha zapotřebí Sám jsem v porevoluční eufo-
rii na čas podlehl iluzi, že pádem komunistického režimu 
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natrvalo pominuly i hlavni hrozby památkovému bohat-
ství mého rodného města. Ty krátce předtím názorně 
ukázala brutální asanace historického Žižkova či ostud-
né zbořeni ušlechtilé budovy Denisova nádraží Bohužel 
jestliže historická Praha - obrazně řečeno - s mnoha bo-
lestnými šrámy, proplula kolem komunistické Skyly, če-
kalo ji záhy střetnutí s Charybdou neogrunderské kapi-
talistické spekulace. Tlak kapitálu, jeho snaha vynutit si 
- často ne zcela čistými prostředky - demolice a nepřimě-
řené novostavby či velkokapacitní podzemní parkingy 
v samém srdci památkové rezervace, zastihly odborné 
složky státní i municipální památkové péče nepřipraveny. 
Zhoubné bylo zejména přechodné oslabení až paralyzo-
vání nepostradatelné Junkce Pražského památkové ústa-
vu. V této situaci nového ohrožení historického dědictví 
našeho města se Klub ukázal spojencem nejvěrnějším a 
nejstatečnějším. Krásně tak zároveň dokládal postupné 
probouzení veřejnosti z letité, totalitním režimem vnuce-
né lethargie a jejího obnoveného zájmu podílet se na sprá-
vě věcí veřejných. Chci s hlubokým uznání vzpomenout 
řady Klubem zahájených odhodlaných kampaní, napří-
klad proti zbořeni Špačkova domu, proti prvotnímu neú-
nosně naddimenzovanému projektu na hotel Four Sea-
sons či troufalé skleněné věži na dolním konci Václavského 
náměstí Chci připomenout boj proti surové přestavbě a 
odpuzující schow v kostele sv. Michala či neurvalé pře-
stavbě Trautmannsdoifského paláce. Velmi si cením i pod-

pory Klubu v probíhajícím zápasu za zachování celistvosti 
historického parku a archeologické lokality ve Stromov-
ce. Ve všech těchto zápasech Klub demonstruje dvě vlast-
ností které stály u jeho zrodu a od nichž se nikdy ve své 
stoleté historii neodchýlilje to spojení altruistické anga-
žovaností. a odborné kvalifikace. Obě tyto vlastnostijsou 
ve stejné míře zapotřebí jedna bez druhé ztrácí svůj smysl 
a váhu. 

Myslím, že nic lepšího nemohu Klubu do příštího stole-
tí popřát, než aby si toto vzácné spojení kvalit své práce 
natrvalo udržel Město, k jehož ochraně vznikl a které 
všichni milujeme, si to vrchovatou měrou zaslouží 

ZÁVĚREČNÁ DISKUSE: 
Dr. Bečková pozvala k závěrečné části valného shro-

mážděni za předsednický stůl nově zvolené místopředse-
dy Klubu a vyzývá členy k diskusi. 

V diskusi hovoří čestný člen Klubu Alois Vanoušek za 
spolek Svatobor a informuje o postupující práci při ob-
nově náhrobků na Olšanském hřbitově. 

Arch. Martin Krise hovoří o potřebě právníků v klu-
bovních kauzách. 

Dr. Bečková děkuje všem přítomným na hojnou účast, 
trpělivost při obsáhlém programu schůze a končí valné 
shromáždění. 

Zapsala: Jana Kvaltinová 
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PŘÍLOHA 

LEGENDA ZVANÁ BESTIA TRIUMPHANS 

Několik na sobě zcela nezávislých podnětů vyzvalo v ne-
dávně době Klub Za starou Prahu, aby vydal jakýsi re-
print legendárního pamfletu Viléma Mrštíka. Vzhledem 
k tomu, že s kultovním termínem Bestia trimphans se 
v médiích i odborném tisku operuje velmi volně a dochází 
tak k častému zkreslení významu, v jakém ho do oblasti 
ochrany památek Mrstík vnesl, rozhodli jsme se námětu 
vyhovět, n, kteří se dosud domnívají, a nemusí to být jen 
laici, že stať je teoretickým nadčasovým manifestem 
ochránců památek, budou pravděpodobné velmi překva-
peni. Nebudou ovšem zklamáni, protože sžíravá ironie 
ostře nabroušeného pera Viléma Mrštíka má nejen hod-
notu kulturně-historické reálie, ale i hodnotu literární. 
Stať je tak adresná, že ještě dnes po sto letech při jejím 
čtení jakoby člověk cítil úlevu, že nepatří do tábora Mrš-
tíkových protivníků. 

Termínem Bestia triumphans byla v nedávné době 
označena i památkářská anticena, která byla v letošním 
roce udělena představitelům Odboru památkové péče Ma-
gistrátu hlav. města Prahy. V diskusích kolem této udá-
losti zazněl i názor, že název ceny znevažuje legendární 
Mrštíkovu stať. Myslíme si, že opak je pravdou. Žádný 
jiný název pro památkářskou anticenu, pokud se uděluje 
konkrétní osobě, není výstižnější. Ostatně sami na dal-
ších stranách posuďte. 

Publikujeme text první a stěžejní části Bestie trium-
phans, kteiý jsme převzali ze stejnojmenného spisku, 
vydaného po úspěchu stati v časopise Rozhledy v roce 
1897 ještě téhož roku jako zvláštní výtisk s proslulou 
obálkou Zdenky Braunerové. Z důvodu autentičnosti textu 
ponecháváme tvary cizích slov nepočeštěné a stejně tak 
nenapravujeme některé další drobné odchylky od sou-
časného pravopisu včetně nedůsledného užívání velkých 
písmen. 

Publikujeme zde také zařazujeme článek studentky dějin 
umění filozofické fakulty olomoucké univerzity Petiy Fin-
frlové, kteiý je zkráceným úvodem její postupové práce 
z roku 1998. Naopak za Mrštíkův text jsme zařadili vysvět-
lující komentář k některým detailům nebo pasážím tex-
tu, v němž opět částečně vycházíme z práce uvedené stu-
dentky. Na jednotlivé body tohoto novodobého komentáře 
upozorňují číselné odkazy v textu, naopak poznámky „pod 
čarou" jsou autentické, zařazené samotným autorem. 

Zájemcům o kontext událostí kolem vydání Bestie tri-
umphans a dalších aktivit ochránců památek v Praze 
koncem 19. století též doporučujeme první kapitolu stati 
Sto let Klubu Za starou Prahu v sedmi kapitolách, která 
je součástí jubilejního sborníku Sto let Klubu Za starou 
Prahu (Praha 2000). 

-kb-

Pamflet jako účinná zbraň v boji 
za ochranu historických a uměleckých 
památek - Vilém Mrstík: 
Bestia tríumpharisf 1897-1900 

Petra Finfrlová 

Nedávno jsem se věnovala poněkud neobvyklému téma-
tu, a to shromáždění základních biografických údajů a 
následnému zpracování stručných životopisů velkého 
množství osob, které jmenovitě uvedl Vilém Mrstík ve své 
známé stati Bestia triumphans (1). K výše zmíněnému 
úkolu mne přivedla skutečnost, že značná část těchto 
známých pražských postav konce 19. století zůstává bo-
hužel pro dnešní čtenáře pouhými jmény spojenými s jed-
ním konkrétním skutkem, často dosti negativním, díky 
kterému se do uvedené stati dostaly (2). 

Každou část své Bestie triumphans psal Mrstík jako 
reakci na určitou konkrétní událost, kterou ovšem více či 
méně zevšeobecnil. Její první část psal v rozezlení nad 
neustálým zamítáním návrhů podaných Uměleckou ko-
misí. Není proto divu, že se zde odhodlal k velice tvrdé 
kritice celého pražského zastupitelstva (tehdejšího sboru 
obecních starších). Samozřejmé mezi nimi našel i slušné 
lidi, které však považoval za výjimku potvrzující pravidlo. 
V druhé části si všímá veškerých neúspěchů Umělecké 
komise a kroků, které proti ní učinila městská rada. Tyto 
útoky na pravomoce a kompetentnost Umělecké komise 
vedly k jejímu rozpuštění prohlášením ze dne 23. února 
1898. Autor zde pokračuje v kritice zastupitelů. Uveřejnil 
dokonce úplný seznam členů městské rady a stavební 
komise v letech 1896-1898, aby příští případné kritické 
výpady na adresu městské rady byly adresné. Rozhodl se 
také postupně informovat o charakteru a skutcích jed-
notlivých radních. K uskutečnění tohoto záměru však již 
nedošlo. K napsání poslední části Bestie triumphans se 
Mrštík odhodlal až v roce 1900. Leitmotivem jsou opět 
obdobné spoiy s městským zastupitelstem. Tentokrát není 
již v roli poražených Umělecká komise, nýbrž komise Sou-
pisná, které se nedařilo v radě prosadit svoji představu 
o nutnosti chránit celé územní celky nikoliv pouze jed-
notlivé budovy. 

Při vydání Mrštíkova sborníku Moje sny Pia Desideria 
(3) došlo v celé stati k významným autorským změnám. 
Předně byla úplně vypuštěna celá její druhá část z roku 
1898, dále byla z různých důvodů vypuštěna některá 
jména. Tyká se to předně pana Alexandra Storcha, které-
ho ve spravedlivém rozhořčení nad hyzděním Staroměst-
ského náměstí zařadil mezi „historické", tedy již mrtvé 
stavebníky a majitele činžovních domů. Jeho omyl mu 
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byl nepochybné důrazné vyčten nejen dosud žijícím 
A. Storchem a musel ho tedy alespoň dodatečně opravit 
v novém vydání. Jinak je to s JUDr. Josefem Scheine-
rem, který uveřejnil v Národních listech štvavý článek proti 
Velikonočnímu manifestu těsně před jeho vydáním. Celá 
věta o jeho autorství byla později vyškrtnuta, neboť Sche-
iner se stal během dalšich tří let vášnivým a vlivným za-
stáncem snah o zachováni staré Prahy, tudíž by nebylo 
diplomatické mu jeho počáteční hřích příliš připomínat. 
Dále byty pozměněny poznámky pod textem, některé zce-
la zmizely a naopak byty nahrazeny jinými, které doplňu-
jí text informacemi o pozdějších událostech souvisejí-
cích s reakci na vydáni Bestie triumphans. Předpokládám, 
že pozadí všech těchto zásahů do původního textu bylo 
do značné míry ovlivněno osobními sympatiemi či spory. 

Jako urputný ochránce staré Prahy se Mrštík nedoká-
zal přenést přes svou zaujatost. Dělí a hodnotí proto ze 
svého úhlu pohledu všechny zúčastněné relativně černo-
bíle pod dojmem jednotlivých skutků. Příznivci asanace 
jsou zde vykresleni jako prospěcháři, zabedněnci a vůbec 
lidé na nesprávném místě. Jedná se převážně, jak již bylo 
řečeno, o členy městského zastupitelstva a lidi nebo celé 
společnosti těžící z jejich rozhodnutí. Naopak odpůrci 
modernizace a obránci staré Prahy, seskupeni v Umělec-
ké komisi, Soupisné komisi a později v Klubu Za starou 
Prahu představuji dobré zdravé jádro české společnosti, 
která je koncem století zachvácena hroznou „nemoci", 
jejímž hlavním příznakem je bezduché napodobování špat-
ných příkladů a snaha o světovost za každou cenu. Vedle 
tohoto jednoduchého klíče, používaného i pro osoby již 
nežijící, se Mrštík ve svém hodnocení opírá o známé hes-
lo Kdo nejde s námi, jde proti nám. To se týká především 
tehdejších novin a časopisů, jež zůstaly zcela stranou děni 
kolem asanace Prahy, a také jednotlivých spisovatelů, 
členů literárního spolku Máj (I. Herrmann, M. A. Šimá-
ček a V. Štech), kteří v roce 1896 odmítli podepsat Veli-
konoční manifest. 

Z nekomplikovaného děleni vyjímá Mrštík pouze ně-
kolik osobností. V první řadě je to architekt Osvald Polív-
ka, který na jedné straně kritizoval obsazení městské rady 
a její nekompetentnost, a na straně druhé předložil vlast-
ní urbanistický návrh pro asanované části Prahy, jenž 
byl podle Mrštíka stejně nepřijatelný jako ostatní podob-

né projekty. Stíny na dobrém profilu našel také u předse-
dy Soupisné komise Jana Heraina, který se sice snažil 
prosadit nutnost ochrany jednotlivých budov, nikoliv však 
urbanistických celků, čímž zcela vyhověl požadavkům 
městské rady. Dále u Josefa Hlávky a spisovatelů Jaro-
slava Vrchlického, Julia Zeyera a Svatopluka Čecha, kte-
ří přes své sympatie k Umělecké komisi zůstali do značné 
míry lhostejni k ničení staré Prahy. 

Během let, kdy psal svoji Bestii trimphans, zásadním 
způsobem změnil Mrštík svůj názor na JUDr. Jana Pod-
lipného, který byl v letech 1897-1900 starostou města. 
V roce 1896 ho považuje za zapáleného zastánce staré 
Prahy, který bude hájit myšlenky Umělecké komise proti 
přesile barbarů sedících v městské radě. Již po roce je 
Podlipnému jeho počáteční zapáleni připomínáno. Na 
konec, po zboření prelatury staroměstského kostela sv. 
Mikuláše, která proběhla s jeho tichou podporou, nedělá 
Mrštík velkého rozdílu mezi ním a ostatními členy měst-
ské rady. 

Adresnost stati Bestia triumphans si vysloužila oka-
mžitý a bouřlivý ohlas v tisku. Vášnivé osobní útoky a 
odsouzení, které se v mohutné vlně rozběhly po pražských 
novinách, však vzbudily značný zájem veřejnosti. Později 
byl díky tomuto zájmu věnován i dostatečný prostor raci-
onálnějším názorům jak z řad „ochránců", tak i „nováto-
rů". Mrštík takto svým razantním vystoupením dokázal 
na svou stranu strhnout veřejné mínění, a tím dosáh-
nout, že nejodvážnější destruktivní úvahy, jakou bylo 
např. vybudování širokého bulváru spojujícího Václav-
ské a Staroměstské náměstí, zůstaly jen úvahami. 

Poznámky: 

(1) Vilém Mrštíte Bestia triumphans. První část Roz-
hledy politické, kulturní a sociální, VI, 1896-1897, s.551-
558,588-597 a 633-644. Druhá áástRozhledy politické, 
kulturní a sociální, VII, 1897-1898, s. 581-584,642-649 
a 739-743. 

(2) Petra Ftnjrlová: Komentovaná biografie osob zmí-
něných ve stati Viléma Mrštíka Bestia triumphans. Po-
stupová práce KDU FFUP Olomouc, 1998 

13) Vilém Mrštík: Bestia triumphans, irv Moje sny Pia 
Desideria, s. 724-790 



: ZA STAROU PRAHU: 

Vernisáž výstavy Sto let Klubu 
Za starou Prahu 27. ledna 2000 v Muzeu 
hlav. města Prahy. Foto Martin Micka 

Jeden z mála okamžiků, kdy se muzejní 
přednáškový sál zdál neuvěřitelně malý. 

V rámci vernisáže byl pokřtěn Jubilejní „ stoletý" 
sborník. Na snímku zprava: předseda Klubu 
ing. arch. J. Hyzler, ředitel SÚPP dr. Josef Štulc, 
ředitel společnosti Praha 2000 
Mgr. Michal Prokop, náměstek ministra kultury 
ing. Zdeněk Novák a místopředsedkyně 
Klubu dr. Kateřina Bečková. 

Hudební těleso The Swings pozvedlo náladu 
přítomných do nečekaných výšin. Vlevo člen 
Klubu Petr Hanzlík. 

' \ Mlča 

Hypšmanův model byl ústředním exponátem 
výstavy. Nad chrámem sv. Vita stojí dr. J. Cejp, 
prof. J. Strouhalová, dále vlevo dr. Z. Dušek 
a ing. arch. J. Hyzler. 

Celkový pohled 
do přední části 
sálu v okamžiku 
vernisáže. 

STO LET 
K L U B M Cl 
STAROU 
PPAHU 



Vychází počátkem října 2000! 
Členové a příznivci Klubu Za starou Prahu 

mohou knihu získat v návštěvních hodinách klubu 
za režijní cenu 
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