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ZamýšleNá přeStavba dOmINIkáNSkéhO kláštera 

Na Starém měStě aNeb Z pOhádky dO pOhádky. 

NOvOStavba U mIlOSrdNých v hOdINě dvaNácté. 

Neblahá bUdOUcNOSt paláce harbUval-chamaré 

aNeb další mIlNík Na ceStě malé StraNy k hOte-

lOvémU SkaNZeNU. Sklepy dOmů čp. 69–73 ve 

SpáleNé UlIcI. pOZNámky UrbaNISty ke kONceptU 

úZemNíhO pláNU prahy. Náš mIlý Svatý václave! 

Příloha: Jan Kotěra a olšansKé hřbitovy 

rOčNík XXXIX. (X.)                               číSlO 3 / 2009

věStNík klUbU Za StarOU prahU
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V ulici U Milosrdných se pražská asanace zastavila. Nestihla vše staré zbourat a zbourané zastavět.  
Nyní se v těchto končinách plánují novostavby: proklamují respekt ke staré Praze, ale chovají se  

jako asanátoři. Čtěte článek na str. 8



1 –  čtrnáct drobných domků ve svou řadách, podle nichž se této části ulice říkalo vrabčí  
 nebo vrabčírna a uličce mezi domky myší díra. domy byly zbourány postupně v letech  
 1935–1975. dnes je tato plocha využita jako parkoviště a tvoří jednu stavební parcelu, na níž se  
 schyluje k zástavě vzhledově problematické budovy. Směrem blíže k vltavě stál vojenský objekt  
 tzv. transporthaus zbořený v roce 1935. Na tom místě je dnes dětské hřiště.  

2 –  areál kláštera milosrdných se špitálem. dnes Nemocnice na Františku s přístavbou směrem  
 k řece.

3 –  areál anežského kláštera, na modelu dosud obestavěný od severu i východu další drobnou   
 zástavbou s uličkou zvanou malá klášterní. tato zástavba byla postupně odstraněna v letech  
 1927–1987. 

4 –  areál Staroměstského obecního dvora, v jehož severní části se připravuje další novostavba  
 v souvislosti s konverzí budov tohoto městského areálu pro bydlení.

: Za staroU PrahU :

hIStOrIcká SItUace v UlIcI U mIlOSrdNých  
(k čláNkU Na Str. 8)

Ortopohled na část digitalizovaného Langweilova modelu Prahy (kolem 1830).  
Muzeum hlav. města Prahy
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VĚsTník klUBU ZA sTARoU PRAHU
Ročník XXXiX. (X.)                                                                                            číslo 3 / 2009

…A se mnoU Přijde Zákon
„Já se vrátím a se mnou přijde zákon!“ upozornil důrazně limonádový joe padouchy v saloonu a filmový divák 

si mohl být jist, že spravedlnosti bude v příští části filmu učiněno zadost. Podobná věta mne občas svrbí na 
jazyku, když jsem přítomna prezentaci nějakého podnikatelského či developerského nápadu, který z mého úhlu 
pohledu město zcela očividně ničí. Ó, jak to měl ten limonádník jednoduché! jen zkuste přemluvit zákon, aby šel 
s Vámi chránit památky… místo toho se dočítám, jak se kroutí a vymlouvá: Správní orgán musí i při rozhodování 
na úseku památkové ochrany vždy pečlivě vážit, zda omezení vlastnického práva, kterým je i závazné stanovení, 
jakým způsobem vlastník nemovitosti smí, či naopak nesmí, tuto nemovitost opravit, upravit či přebudovat, je pro-
porcionální veřejnému zájmu na zachování památkové hodnoty dané lokality. (Realit, �2/2009, str. 70–7�)  To je 
citace z komentáře nejvyššího správního soudu, jímž odůvodňuje svůj výrok ve prospěch vlastníka nemovitosti 
v olomouci, kterému památkáři nechtěli povolit výměnu dřevěných oken za plastová.

A te si představte, jak tu kýženou proporcionalitu odvážíte: přiměřené množství omezení vlastnických práv 
na jedné misce vah a přiměřené množství veřejného zájmu na misce druhé. dvě deka, tři deka, tuna, váha se 
hroutí….  V jakých jednotkách se vlastně měří omezení vlastnických práv? V nedobrovolných ústupcích? A jak se 
měří veřejný zájem? Všeobecným užitkem? kolektivním blahem? 

ne, nechci dělat hloupou, vím, jak byla ta věta myšlena a proti její podstatě a smyslu nemám námitek. kdyby 
však selský rozum, dobrá vůle a právo šli svorně ruku v ruce! Ale tak to nebývá. Podnikatelé a developeři žádný 
veřejný zájem nectí, přesněji řečeno, teoreticky o něm vědí, ale dokáží jej rozpoznat jen u konkurenčních projektů, 
v rámci vlastní aktivity nikdy. Ta uznává jedinou svatou hodnotu, které je podřízeno vše, a tou je zájem vlastní. 
Z hlediska takto pokřivené optiky, kterou podporují i zainteresovaní architekti (rozuměj: jindy uvážlivě přemýšlející 
jedinci, kteří v rámci obhajoby vlastních tvůrčích záměrů ztrácejí soudnost), a s podporou výše uvedeného výroku 
nejvyššího správního soudu to bude právě bezskrupulózní developer, který, až ho přejde trpělivost při marném 
jednání s památkáři, vstane a mezi dveřmi důrazně prohlásí „Já se vrátím a se mnou přijde zákon!“ 

Že společenská úloha klubu Za starou Prahu je ze své podstaty donkichotská, jsme si již za sto deset let jeho 
existence zvykli, že se do kategorie směšně bezmocných mravokárců bude napříště řadit i státní památková péče, 
je zlé.  

         Kateřina Bečková

Kresba Vlastimila 
Rady z časopisu TRN, 
1924.
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Hovory o Praze
Termíny pro první pololetí roku 20�0:

25. ledna, 22. února, 22. března, 26. dubna, 24. května a 28. června

Uvádějí: Phdr. Helga Turková, členka domácí rady klubu, a ing. arch. josef Hyzler, emeritní předseda klubu.

Hovory o Praze se konají vždy v pondělí v 18 hodin v přednáškovém sále hlavní budovy Národního muzea, 
v přízemí vzadu, Václavské náměstí 68, Praha �. stanice metra muzeum, trasa A, c.

V průběhu jara 20�0 budou přednášky přemístěny v souvislosti s rekonstrukcí nm do nové budovy muzea 
(bývalého Federálního shromáždění).

aKCe Pro veŘeJNoST v JUDITINĚ vĚŽI
Program sledujte na www.zastarouprahu.cz, dále na letáčcích a vývěskách v knihkupectví juditina věž.

juditina síň, mostecká � (vstup knihkupectvím), akce se konají zpravidla v pondělí v �8 hod.,  
pokud není uvedeno jinak. Vstupné dobrovolné.

vydání časopisu bylo podpořeno dotací Ministerstva kultury Čr.

ZA sTARoU PRAHU
 VĚsTník klUBU ZA sTARoU PRAHU

ročník XXXiX. (X.), číslo 3/2009
založeno �9�0, přerušeno �954, obnoveno 2000

Redakce: Phdr. kateřina Bečková 
ve spolupráci s členy domácí rady klubu Za starou Prahu

Grafická úprava: Pavel Bosák
číslo 3/2009 mělo redakční uzávěrku 20. �2. 2009.

číslo �/20�0 vyjde v kvěnu 20�0.
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časopis je zasílán členům klubu zdarma v rámci členského příspěvku.

Zájemci, kteří nejsou členy klubu, si mohou časopis koupit za cenu 50 kč v knihkupectví juditina věž (mostecká �) nebo 
v knihkupectvích Fišer (kaprova �0) a Academia (Václavské nám. 34). mohou si též časopis předplatit za cenu 50 kč za 

výtisk (včetně poštovného a balného).

Adresa kanceláře klubu Za starou Prahu: mostecká �, ��8 00 Praha �

návštěvní hodiny: vždy ve středu �5-�7,30 hod.

Telefon: 257 530 599

e-mail: zastarouprahu@seznam.cz

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

Čtěte a přispívejte do diskusního fóra na internetových stránkách Klubu!
členství v klubu Za starou Prahu je otevřené, členský příspěvek pro rok 2009 je stanoven takto: 450 kč (základní),  

250 kč (studenti, důchodci), �00 kč (člen, který je rodinným příslušníkem jiného člena a nedostává vlastní Věstník),  
nad 999 kč (člen – mecenáš).

Přihlášky jsou pro zájemce k dispozici v knihkupectví juditina věž mostecká � (denně �0–�8 hod.), kde je možné též 
zaplatit členské příspěvky a získat informace o programu klubu. 

editorial: … a se mnou přijde zákon   
(Kateřina Bečková) ........................................... �

PaMáTKové KaUzy

Zamýšlená přestavba dominikánského kláštera 
na starém městě aneb z pohádky do pohádky 
(Kateřina Samojská) ......................................... 4

novostavba U milosrdných v hodině dvanácté  
(Richard Biegel) ................................................ 8

neblahá budoucnost paláce Harbuval-chamaré 
aneb další milník na cestě malé strany  
k hotelovému skanzenu  
(Pavla Priknerová, Jakub Bachtík) ................... �6

sklepy domů čp. 69 – 73 ve spálené ulici  
(Michal Novotný) ............................................. 20

ke konceptu územního plánu Prahy.  
Poznámky urbanisty  
(Martin Krise).................................................. 23

zaJíMavoSTI

náš milý svatý Václave!  
(Václav Huňáček) ........................................... 27

PŘíloHa

jan kotěra a olšanské hřbitovy  
(Drahomíra Březinová, Barbora Dudíková  
Schulmannová, Jana Růžičková) 

domácí RAdA klUBU ZA sTARoU PRAHU PRo Rok 2009:

Phdr. kateřina Bečková – předsedkyně

ing. arch. martin krise, Bc. karel ksandr – místopředsedové

ing. arch. jan Bárta, Phdr. Richard Biegel, Ph.d. (jednatel), ing. Zbyněk Bureš, Ph.d. (správce  
fotoarchivu), mgr. lucie ernstová, mgr. stanislav Holeš, ing. arch. josef Hyzler (čestný předseda),  

ing. Václav jandáček, doc. ing. arch. František kašička, Phdr. kristýna ledererová kolajová,  
mgr. Blanka kynčlová (správce knihovny), mgr. kateřina samojská, ing. arch. michal sborwitz,  

ing. arch. miloš solař, doc. Phdr. josef Štulc, prof. Phdr. Rostislav Švácha, Phdr. Helga Turková,  
ing. arch. jan Veselý (archivář), ing. karel Zeithammer – členové

marek Foltýn, martin micka – revizoři

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

AneB Z PoHádky do PoHádky

 Záměr přestavby dominikánského kláštera na pražském Starém Městě na vzdělávací a kulturní 
centrum pronikl do povědomí veřejnosti na začátku tohoto roku ve chvíli, kdy byli osloveni pražští 

archeologové. Ti se měli vyjádřit k úmyslu odstranění archeologických terénů na velké části rajského 
dvora, pod kterým má vzniknout společenský sál. Tím byla zahájena diskuse odborníků o různých 
aspektech tohoto projektu, která trvá dodnes a která vyvrcholila koncem října otevřenou diskusí na 

půdě kláštera. Pozvolna se tak rozbíhá projekt, který je značně ambiciózní a který, bude-li realizován, 
se postaví bok po boku podobných přestaveb klášterů jakými jsou hotel Mandarin nebo Rocco Forte.  
Je zde ale jeden zásadní rozdíl. Zatímco výše jmenované projekty byly ryze komerční záležitostí, šlo  

o hotely vyššího standartu, kulturní a vzdělávací centrum v klášteře dominikánů s možností ubytování 
je deklarováno jako neziskové a počítá zároveň s plným zachováním komunitního života řádových bratří 
ve všech prostorách kláštera. Tento záměr, spolu s velice vstřícným přístupem dominikánů samotných, 

by měl být příslibem, že nebude bezhlavě exploatována fyzická památková podstata historických budov 
ve prospěch finančního zisku. Ponořme se na chvíli do laskavého světa pohádek, abychom se alespoň 

prozatím vyhnuli střetu s tvrdou realitou světa skutečného.

O kouzelném dědečkovi
kde se vzal tu se vzal ... a splnil jakékoli přání. 
V případě dominikánů je tímto pohádkovým dědeč-
kem (rozuměj sponzorem) společnost cortuum 
s.r.o. Vynořila se z neznáma a je patrně pohádkově 
bohatá (rozuměj kapitálově silná), protože chce 
investovat do projektu, který je od počátku prezen-
tován jako neziskový a jeho návratnost odhadována 
na několik desítek let. jaký jiný než jako z pohádky 

by mohl být investor, jehož minulost je neznámá 
a kterého, zdá se, nijak netíží finanční návratnost 
projektu. Podle slov zástupkyně společnosti Radky 
Turkové je rozpočet projektu kolem �50 miliónů 
korun a jsou na něj již zajištěny soukromé pro-
středky s bankovním úvěrem. Podrobnosti se necítí 
povinni veřejnosti sdělovat, podobně zůstanou 
zvědavým pohledům veřejnosti skryty i podrob-
nosti smluvního vztahu mezi společností cortuum  

Rajský dvůr dominikánského kláštera. Foto Muzeum hlav. města Prahy, kolem 1920 
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a řádovou provincií dominikánů, na jehož podkla-
dě má projekt vzdělávacího a kulturního centra 
vzniknout. cortuum v překladu znamená „srdce  
tvé“. srdeční záležitostí se zdá být přestavba domi-
nikánského kláštera nejen pro představitele řádu, 
ale především pro tuto rodinnou společnost, která 
se do jeho obhajoby před veřejností vložila celým 
srdcem. Podle prezentace společnosti na jejích 
internetových stránkách je jejím hlavním a vlast-
ně jediným cílem budoucí založení a provozování 
centra v dominikánském klášteře, ovšem jedinou 
prozatím reálně vykázanou činností je pronájem 
refektáře pro cateringové akce. Přitom vize a cíle 
centra představené na webu jsou velmi obecné 
a nekonkrétní – vzdělávání v duchu křesanské 
tradice, poskytnutí prostoru pro to nejlepší z čes-
ké kultury apod. daleko konkrétnější doposud 
realizovaný pronájem refektáře poukazuje také na 
plánované komerční a prozaičtější využití, které je 
pochopitelné, ale o kterém se zatím na veřejnosti 
příliš nemluví. na webových stránkách cortuum 
s.r.o se vedle nejobecnějších činností typických 
pro obchodní společnosti nabízejí praktické služby  
v oblasti projektování, realizace staveb či jejich 
změn, realitní činnost, správa a údržba nemovitos-
tí. To vše přímo sugeruje myšlenku, že společnost 
cortuum byla založena s jediným cílem – přestavby 
a využití kláštera u sv. jiljí.

Velice konkrétním a docela nápaditým využi-
tím, které bylo naznačeno na diskusní návštěvě 
v klášteře, je vize tak trochu „jiného hotelu“ pro 
přepracované manažery, kteří si chtějí vyčistit 

hlavu a během originální dovolené v kruhu řádové 
komunity nabrat nové síly pro fungování ve sféře 
konzumu a byznysu. 

Zatímco konkrétní podoby fungování centra 
v budoucnosti ještě zdaleka (a zdá se, že záměrně) 
nebyly prozrazeny, důvody které dominikány vedou 
k revitalizaci areálu jsou zcela zřejmé. Tak přede-
vším je tíží, podobně jako další nepočetné řádové 
komunity na území Prahy, břímě příliš velkých, na 
provoz náročných, plně nevyužitých a často i zane-
dbaných historických areálů. A neméně důležitá 
je potřeba a touha otevřít se soudobé společnosti, 
nabídnout duchovní hodnoty a prožitky dnešnímu 
konzumem zatíženému člověku a aktualizovat 
křesanské poselství v dnešním eklekticky zamě-
řeném světě. To jsou nesporně cíle velmi pozitivní, 
ale je otázkou, jakými konkrétními prostředky jich 
nakonec bude dosaženo. 

Tři oříšky pro Popelku
Představují v našem vypravování tři památkově 
sporné body předkládaného projektu. stavebníci 
spolu s projektantem jsou přesvědčeni, že jejich 
prostřednictvím vyroste klášter (dosavadní Popelka) 
do krásy, nepozdvihne-li se přímo z popela zkázy 
a zapomnění, a získá na nových hodnotách. Pro 
památkáře však zatím představují docela tvrdý 
oříšek k rozlousknutí.

oříšek první: Prolomení nového vstupu z ulice.
stavebníci našli příslib ztělesnění svých vizí v osobě 
architekta josefa Pleskota, renomovaného a výraz-

Pohled od západu na 
uliční frontu klášterní 
budovy se zalomením 
při sběhu ulic Husovy 
a Jalovcové. Langwei-
lův modelu Prahy, 
kolem 1830, Muzeum 
hlav. města Prahy
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ného tvůrce, od kterého lze nepochybně očekávat 
více než jen pietní renovaci. Architekt jako první 
a výchozí bod projektu navrhl přemístění hlavní-
ho vstupu do místa zkoseného nároží konventní 
budovy mezi ulicemi jalovcovou a Husovou. starý 
vstup úzkým průchodem se strmě stoupajícím 
schodištěm by totiž podle názoru projektanta 
i stavebníků nezajistil dostatečné „otevření se 
kláštera vůči městu“ a nevybízel návštěvníky ke 
vstupu do kdysi zapovězeného území. Architek-
tonicky snad správná idea s sebou nese značné 
komplikace z památkového hlediska. neznamená 
totiž zdaleka jen porušení kompaktní a do ulice 
záměrně odvrácené barokní fasády prolomením 
velkého okna připomínajícího výkladec, skrze 
nějž bude uliční pozorovatel nahlížet „za klášterní 
zdi“. na nový vstup musí navázat nový vestibul se 
schodištěm procházejícím všemi patry objektu, což 
znamená masivní bourání historických konstrukcí. 
„Výkladcovitý“ vstup do kláštera nelze nazvat jinak 
než podbízivým. stejně anebo ještě více podbízivý 
vůči potenciálnímu návštěvníkovi, ale paradoxně 
památkově ohleduplnější, by byl i prvotní záměr 
umístit namísto velkého okna u vchodu promítací 
panel na kterém by neustále běžely záběry „dění“ 
v interiéru. 

oříšek druhý: Podzemní sál pod rajským dvorem.
na nové schodiště přirozeně naváže nová komuni-
kační osa procházející celým areálem. Ta má vést 
v první řadě k podzemnímu sálu projektovanému 
pro �00 osob. V tomto bodě památkové námitky 
ještě více zesilují. jeho realizace by znamenala 
odtěžení vysoce hodnotných archeologických 
terénů o mocnosti více než 4,5 m, které jsou nejen 
na seznamu ploch pod ochranou pražských arche-
ologů, ale především spadají pod ochranu maltské 
konvence. Podle zjišovacích archeologických sond 
se na dotčené ploše nalézal typický městský etážo-
vý hřbitov a předpokládány jsou i nálezy zbytků 
románské a gotické zástavby kapituly starších 
konventních staveb. jedná se o jednu z posledních 
intaktně zachovaných klášterních ploch na starém 
městě. Pražská archeologická komise proto na svém 
jednání v únoru tohoto roku vytěžení rajského dvo-
ra z výše uvedených důvodů jednoznačně nedopo-
ručila. Projektant ale na umístění sálu do podzemí 
dále trvá a jeho situování v rámci dispozice přízemí 
vylučuje. je třeba si ale položit otázku, proč by pro 
dané účely nemohl být využíván stávající prostor 
refektáře, který je ostatně již nyní pronajímán. je 
nepřijatelné, aby z provozních důvodů projektu 
byly zničeny archeologické památky, které požívají 
hned několikanásobné ochrany: v rámci Pražské 
památkové rezervace, jako archeologicky chráněná 
plocha Pražské památkové rezervace a jako objekty 
a situace chráněné maltskou konvencí. V tomto 
ohledu je třeba jednoznačně požadovat, aby se 
projekt přizpůsobil památkovým požadavkům 
daného místa.

oříšek třetí: nástavba jižního křídla konventu.
Třetím a prozatím posledním známým památkově 
citlivým tématem projektu je nástavba nad jižním 
křídlem konventu, těsně přiléhajícím ke kostelu. 
Tento bod se naopak zdá zatím asi nejvíce přístup-
ný diskusi mezi památkáři a projektantem. V úva-
hu připadá hned několik zcela odlišných variant, 
které oscilují od prosklené atiky zcela soudobého 
architektonického výrazu po repliku historického 
stavu jednoduché barokní fasády shodného členění 
jako na ostatních křídlech konventu. nespornou 
výhodou této posledně zmíněné varianty by byl jed-
notný vzhled fasád, střech a linie korunní římsy.

O chytré horákyni
jak je vidět z předchozího textu, jeví se projekt 
přestavby dominikánského kláštera z památko-
vého hlediska jako značně rozporuplný. Zástupci 
dominikánů by však rozpory chtěli usmířit, a tak 
poněkud připomínají chytrou horákyni, která se 
dostavila ke králi „ani pěšky, ani vozem“, „učesaná 
i neučesaná“, „obutá i neobutá“. Podobně by jejich 
klášter měl být zároveň „hotel“ i „nehotel“, intimní 

Průhled Husovou ulicí ke klášternímu komplexu 
s monumentální hmotou kostela sv. Jiljí.  
Foto Muzeum hlav. města Prahy, kolem 1920
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meditační místo i veřejný rušný prostor. chtěli by 
zároveň návštěvníkům nabídnout řádovou skrom-
nost i hotelový komfort. očekávány jsou výrazné 
zásahy moderní architektury i vstřícně napřažená 
ruka památkářů. moderní duchovní centrum, oáza 
klidu v srdci velkoměsta, meditační do sebe uzavře-
ný prostor a zároveň otevření kláštera ruchu ulice. 
Ten si má uchovat svoji duchovní výlučnost, ale 
zároveň je otevřen veřejnému provozu jako přímé 
pokračování ulice, od věků centralizovaný rajský 
dvůr s ambitem se má změnit v malé náměstí lemo-
vané arkádami. Všechny tyto požadavky asi neladí 
úplně dohromady, ale pokud se je nakonec přece jen 
podaří skloubit, bude to dozajista pohádka s dob-
rým koncem a převor pražského dominikánského 
kláštera Romuald Rob i provinciál řádu Benedikt 
mohelník dosáhnout nedostižných kvalit chytré 
horákyně. 

Sůl nad zlato
V jednom ohledu se zástupci dominikánů i společ-
nosti cortuum přes veškerou vstřícnost a otevřenost 
k diskusi příliš neliší od jiných investorů pohybu-
jících se dnes v historickém prostředí. je to pocit a 
přesvědčení, že staromilská a zkostnatělá památ-
ková péče brání jejich oprávněným zájmům účelově 
naložit s opravovanou památkou ve prospěch vyš-
šího, v tomto případě dokonce obecně prospěšného 

zájmu. jakoby právě v tomto případě bylo možné 
nad památkově spornými momenty přimhouřit oko 
a udělat výjimku. je to pocit, že pokud investor 
zaplatí řádné a podrobné průzkumy, památky 
nechá zdokumentovat a vše projít veřejnou diskusí 
(odborníci si tak přijdou na své), jeho povinnost 
vůči památkové péči bude splněna a fyzicky mohou 
památky zmizet. Problém je opakovaně stavěn jako 
střet konzervativně památkových zájmů a progre-
sivních požadavků na nové využití a modernizaci. 
Tento pohled je ale od počátku špatný a zavádějí-
cí. je třeba si uvědomit, že vzdělávací a kulturní 
centrum v dominikánském klášteře lze vybudovat i 
bez masivního narušení autentických historických 
objektů. V pohádce sůl nad zlato hlavní protago-
nisté hledají skutečné hodnoty hodné následování. 
Veřejný zájem vyjádřený v památkovém zákoně 
takovou hodnotou bezesporu je už proto, že jako 
každý zákon je přirozeně nadřazen jednotlivým 
soukromým zájmům, i těm jinak obecně prospěš-
ným. stejně jako nově založená soukromá nemoc-
nice se musí řídit zákonem o státní zdravotní 
péči a hospodaření soukromé nadace odpovídat 
právním podmínkám daného státu, také každý, 
kdo chce stavět v historickém prostředí, se musí 
řídit památkovým zákonem.

       
 Kateřina Samojská

Pohled od severu k rajskému dvoru kláštera a kostelu. Langweilův model Prahy, kolem 1830,  
Muzeum hlav. města Prahy



8                          PAmáTkoVé kAUZy

noVosTAVBA U milosRdnýcH V HodinĚ dVAnácTé

Okolí Anežského kláštera patří k nejpůvabnějším, avšak z hlediska urbanismu zároveň 
nejproblematičtějším partiím Starého Města. Přes své nepopiratelné kouzlo bylo v době ohnivých bojů 

za záchranu staré Prahy tak trochu na okraji zájmu a právě zde dobíhala pražská asanace, spojovaná 
často mylně jen s demolicí Židovského města, nejdéle, až do 30. let  20. století. I přes četné ztráty 

– které překvapivě pokračovaly ještě v 70. a 80. letech 20. století – si však zdejší historická zástavba 
uchovala velmi silný a specifický charakter, který musí být pečlivě zvažován při každém záměru 

dostavby či novostavby v oblasti, která s ní bezprostředně souvisí. 

Pohled z Letné (tj. od severu přes Vltavu) k ulici U Milosrdných. V popředí v pravé části snímku prázdná plocha  
po asanovaných domech mezi Nemocnicí Na Františku (vpravo) a areálem Anežského kláštera (vlevo).

Výřez z plánu s vyznačenou stavební parcelou na severní straně ulice U Milosrdných. Vlevo areál Nemocnice  
Na Františku, vpravo Anežský klášter. 
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V roce 2002 byla na stránkách revue Architekt 
publikována vyzvaná soutěž, ve které měli archi-
tekti slovutných jmen navrhnout novostavbu byto-
vého domu na místě zbořených domů mezi ulicí  
U milosrdných a tzv. myší dírou.� V charakteristice 
místa, která byla publikována spolu s jednotlivými 
návrhy, se konstatuje, že „vzhledem k mimořádným 
hodnotám Pražské památkové rezervace“ se má 
soutěží vyjádřit „snaha zbývající nezastavěná místa 
zastavět stavbami výjimečné architektonické kvali-
ty.“ do soutěže byli přizváni zahraniční architekti 
mario Botta, Ricardo Boffil (omluvil se, místo něj 
vyzván jean-claude lesuisse), claudio lazzarini 
& Pickering a český architekt jan Bočan. soutěž-
ní podmínky předpokládaly vznik čtyřpodlažního 
domu na půdoryse písmene „U“, což je z hlediska 
složitých výškových poměrů v okolí návrh víceméně 

kompromisní. Po shlédnutí návrhů porota konsta-
tovala, že „žádný z předložených návrhů nesplnil 
zcela požadované podmínky,“ takže „neexistuje 
návrh vhodný k realizaci bez výhrad“. dopracování 
další fáze projektu bylo dále svěřeno ateliéru laza-
rini & Pickering, jehož lapidární hmotové řešení 
zjevně nejlépe vyhovovalo zadaným podmínkám 
soutěže. 

Realizace tohoto projektu je v současné době 
dovedena téměř do finále. dům s trochu pozměně-
nou fasádou získal územní rozhodnutí, které bylo 
zpochybněno pouze odvoláním jednoho z účastní-
ků řízení – Ateliéru pro životní prostředí. národní 

Ze soutěžního návrhu Maria Botty.  
Z časopisu Architekt 6/2002, s. 62-65

Ze soutěžního návrhu ateliéru Lesuisse.  
Z časopisu Architekt 6/2002, s. 62-65

� / obytný dům v ulici u milosrdných, in: Architekt 6/2002, s. 62–65
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památkový ústav stavbu shledal realizovatelnou za 
dílčích podmínek, které v následném rozhodnutí 
magistrát hl.m. Prahy ještě výrazně zredukoval. Až 
na zmíněné odvolání tak stavbě domu již nestojí 
nic v cestě. Průběh návrhu i schválení projektu 
vypadá na první pohled zcela neproblematicky. 
na počátku byly zadány hmotově kompromisní 
zastavovací podmínky, následovala soutěž, z níž 
vzešel projekt určený k dopracování, a vše bylo 
nakonec (v různé míře) posvěceno oběma památ-
kovými institucemi. A přesto stačí jediný pohled 
na předložený návrh, aby bylo zřejmé, že zde něco 
nehraje. namísto deklarované kvalitní soudobé 
architektury je zde prezentována hřmotná budova, 
která je pojetím i kvalitou hluboko pod průměrem 
současných pražských developerských projektů. 
Bohužel je nutno říci, že realizace stavby v této 
podobě by nevratně poškodila charakter Anežské 
čtvrti a navždy znemožnila její důstojnou rehabili-
taci. A přesto má projekt všechna potřebná povo-
lení a jeho realizaci v tuto chvíli brání jen odvolání 
občanského sdružení. jak vlastně mohlo k této 
situaci dojít?

Anežská čtvr má v rámci starého města velmi 
zvláštní postavení. její poloha stranou obchod-
ních cest a daleko od dnešního karlova mostu ji 

od počátku předurčila roli staroměstské periferie, 
jejíž specifický charakter je dán zvláštní symbiózou 
pitoreskní zástavby a gotického kláštera klarisek 
a menších bratří, založeného při vzniku starého 
města ve 30. letech �3. století. Rozlehlý klášterní 
areál se stal těžištěm celé čtvrti a pomyslným ost-
rovem, který uliční sí i okolní zástavba obchází a 
zároveň velmi těsně obepíná. organické zapojení 
klášterního areálu do složité půdorysné struktu-
ry celé čtvrti, které je v takovémto rozsahu dosti 
výjimečné, ještě zesílilo po zrušení kláštera v roce 
�782 a jeho následné přestavbě na chudinský 
nájemní dům po roce �793. Během �9. století pak 
okolní zástavba klášter téměř pohltila a jeho areál 
se změnil na složitý labyrint průchodů, uliček a 
více či méně zastavěných dvorů.2

Plány radikální asanace Židovského a starého 
města pražského zahrnovaly již v prvních fázích 
záměr plošné demolice kláštera, který se díky 
stavbě řetězového eliščina mostu náhle ocitl téměř  
v trase plánované radiální třídy mezi staroměst-
ským náměstím a novým mostem. Ustavením 
jednoty pro obnovu kláštera Blahoslavené Anežky 

Ze soutěžního návrhu Jana Bočana, zákres pohledu  
z ulice U Milosrdných.  
Z časopisu Architekt 6/2002, s. 62-65

Ze soutěžního návrhu Jana Bočana, zákres pohledu  
z Letné. Z časopisu Architekt 6/2002, s. 62-65

Ze soutěžního návrhu ateliéru Lazzarini & Pickering, 
zákres pohledu z ulice U Milosrdných. Z časopisu  
Architekt 6/2002, s. 62-65

Ze soutěžního návrhu ateliéru Lazzarini & Pickering, 
zákres pohledu z Letné. Z časopisu Architekt 6/2002, 
s. 62-65

2 / Historie kláštera a literatura viz Pavel Vlček (ed.): Umělecké 
památky Prahy, staré město a josefov, Praha �996, s. 48�-488.
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v roce �893 vzniklo silné hnutí za zachování cenné-
ho areálu, kterému se podařilo demolici zabránit. 
Roku �895 vznikl projekt arch. jana kouly na 
novogotickou rekonstrukci kláštera, který počítal 
s jeho izolováním od okolních staveb a se „zao-
krouhlením“ dílčími dostavbami, které by z něj uči-
nily samostatný blok, odpovídající předpokládané 
blokové zástavbě asanované čtvrti. Proti tomuto 
puristickému pojetí obnovy se rázně postavila 
vídeňská centrální komise, která dala roku �900 
povolení pouze ke konzervaci stávajících staveb, jež 
následně proběhla pod vedením architekta Antoní-
na cechnera v letech �900–�9�3.3

Roku �9�3 byly prostředky jednoty vyčerpány 
a restaurační práce na téměř tři desetiletí ustaly. 
klášter i celá čtvr si přes provedené práce stále 
zachovávala svůj pitoreskní charakter, který na 
pozadí masivních demolic historického města 
získával na kouzlu a přitažlivosti. esencí toho-
to nového pohledu je poutavá a naléhavá kniha 
Pražské tajemství, kterou v roce �944 vydává 

Géza Včelička.4 střípky ze života chudé čtvrti jsou 
prostoupeny její podmanivou atmosférou, která je 
do značné míry založena právě na zvláštní symbi-
óze zrušeného kláštera a tajuplné čtvrti. literární 
„objevení“ Anežské čtvrti je pro její pochopení 
klíčové: Včeličkovi se podařilo vykreslit její portrét 
způsobem, který i po desetiletích umožňuje před-
stavit si její atmosféru a zcela svébytný charakter. 
V jednotlivých vydáních knihy se autor stal zároveň 
kronikářem jejího mizení, které se odehrávalo téměř 
bez zájmu kulturní veřejnosti, jež byla tak aktivní 
v případě zachování samotného kláštera. Prvním, 
kdo na problém mizení cenné čtvrti upozornil, byl 
patrně klub Za starou Prahu, který ve svém Věst-
níku v roce �93� publikoval návrh arch. Františka 
Tchoře na částečnou korekci mechanického asa-
načního plánu z roku �903.5 Ani tento, ani pozdější 
návrh na úpravu regulačního plánu z pera arch. 
Bohumila Hypšmana (který mimochodem jako 
první včlenil do oblasti regulačního památkového 
zájmu i oblast ulice U milosrdných), nebyl nako-

Ze soutěžního návrhu ateliéru Lazzarini & Pickering, 
hmota a půdorys novostavby. Z časopisu Architekt 
6/2002, s. 62-65

Ze soutěžního návrhu ateliéru Lazzarini & Pickering, 
plán a fasáda novostavby. Z časopisu Architekt 
6/2002, s. 62-65

3 / Helena soukupová: Anežský klášter v Praze, Praha �989, s. 269-28�.
4 / Géza Včelička: Pražské Tajemství, Praha �944.
5 / František Tchoř: Plán úpravy okolí kláštera bl. Anežky, in: Za starou Prahu, Věstník klubu Za starou Prahu, roč. XV, �93�, s. 35-39
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nec oficiálně přijat.6 Pomyslný protiklad cenného 
kláštera a jeho pauperitního okolí, který explicitně 
znázornili ve svých projektech jan koula i Antonín 
cechner,7 tak zůstával stále v platnosti a projevil se 
bohužel i při definitivní obnově kláštera ve druhé 
polovině 20. století.

Roku �939 byl vedoucím projektantem obnovy 
kláštra jmenován oldřich stefan. do roku �942 
probíhaly průzkumy, na které navázala obnova 
zahájená v roce �949. Zásadní etapy proběhly 
v letech �958–�963 (j. Hyzler) a �965–�986 (k. 
kunca, j. Hlavatý).8 Během desetiletí této zásluž-
né obnovy byl klášter bohužel „očištěn“ od většiny 
staveb, které jej obklopovaly a které dotvářely 
jeho neopakovatelnou atmosféru. Včeličkův plán  
z roku �944 ukazuje, že před započetím obnovy byly  
v okolí kláštera zachovány všechny domy s výjim-
kou části řásnovky, která musela ustoupit Fantově 
novostavbě ministerstva obchodu. na Včeličkově 
plánu tak zaznamenáváme například nábřeží na 
Františku tvořené souvislou řadou klasicistních 
domů, malou klášterní uličku zalomenou mezi kon-
ventem klarisek a mausoleem Přemyslovců (chór 
kostela sv. salvátora), severní stranu ulice U milo-
srdných a tzv. myší díru, která přiléhala k zadním 
traktům těchto domů. Postupné demolice staveb 
započaly již ve 40. a 50. letech, nábřeží na Fran-
tišku a většina domů v ulici U milosrdných zanikly 
v letech 70. a poslední barokní domek čp. 838  
v malé klášterní uličce byl zbořen až roku �987.9 

Pohled z nároží ulic Kozí a U Milosrdných na frontu 
drobných historických domů, které zde stály ve dvou 
řadách za sebou s vnitřní uličkou zvanou Myší díra. 
Odstup fotografovi umožnila dosud prázdná parcela 
po zbořeném domě na protějším nároží ulice, do níž byl 
pak nešetrně vsazen funkcionalistický nájemní dům  
čp. 804. Foto Muzeum hlav. města Prahy, 1932

Průhled od nároží ulice Kozí do ulice U Milosrdných smě-
rem k Anežskému klášteru. Drobné domy po levé straně 
byly bourány postupně v letech 1935-1976. Po pravé 
straně v pozadí část areálu Staroměstského obecního 
dvora. Foto Muzeum hlav. města Prahy, kolem 1955

6 / Bojumil Hübschmann, Úprava okolí kláštera bl. Anežky, 
Průvodní zpráva k náčrtu podanému státní regulační komisi v říjnu 
�935
7 / návrhy publikovala např. Helena soukupová – viz pozn. 3, 
s.274-275
8 / viz pozn. 2
9 / kateřina Bečková, Zmizelá Praha – staré město, Praha 2005, 
s.��0 ad.
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Po dokončení obnovy se tak s výjimkou zachované 
Anežské ulice a části řásnovky klášter ocitl v izo-
laci od okolní zástavby, přičemž volné plochy byly 
většinou ponechány svému osudu. Tato nelogická 
a evidentně provizorní situace trvá dodnes. o to 
zvláštnější je skutečnost, že přes všechny ztráty si 
místo uchovalo atmosféru, která v mnohém evokuje 
obrazy a náladu „Pražského tajemství“. Z urbanis-
tického hlediska je území bezesporu poškozené a 
nehotové. spíše než k radikální přestavbě však 
vyzývá k opětnému zacelení.

mnohokrát bylo na stránkách Věstníku kon-
statováno, že historické centrum Prahy není  
s výjimkou Anenské čtvrti nijak stavebně regulová-
no a že ze strany města není ani náznak tendence 
na tomto stavu něco měnit. To, co je pro stabilizo-
vaná území komplikací, může být v případě urba-
nisticky nedokončeného území přímo katastrofou, 
jak názorně ukazuje současný příklad Anežské 
čtvrti. V okolí kláštera se ostře střetávají dva světy. 
První, historický, je založen na harmonické symbi-
óze kláštera s okolní zástavbou. Právě on vytváří 
charakter, který nás opravňuje hovořit o „Anežské 
čtvrti“ jako o něčem výjimečném a jedinečném. je 
až překvapivé, že přes množství demolic je stále 
ještě dominující a zásadním způsobem ovlivňuje 
naše vnímání kláštera a jeho pozici v kontextu his-
torického města. Pro vnímání tohoto historického 
světa je klíčové, že volné parcely kolem kláštera 
– tedy i místo navržené novostavby – nebyly zatím 
zastavěny a je tak možno představit si zde drobné 
měřítko původní zástavby. 

Průhled vyústěním úzké ulice U Milosrdných do prosto-
ru budoucí novostavby, dnes využité jako parkoviště.

Asanační plán v oblasti 
haštalské čtvrti, uprave-
ný při prodloužení plat-
nosti asanačního zákona 
v roce 1903.
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druhý, „asanační“ svět, je založen na mechanic-
ké skladbě domovních bloků, které jsou založeny 
na vysoké podezdívce a historické okolí záměrně 
ignorují, takže při jejich dokončení by Anežská 
čtvr úplně zmizela. Vyhrocený střet obou těchto 
urbanistických světů je nejvíce patrný právě v ulici 
U milosrdných. Rohový dům čp. 804-i ze 30. let se 
v blízkých i dálkových pohledech jeví jako závažná 
kompoziční chyba, která jakoby převážila jazýček 
na pomyslných urbanistických vahách směrem k 
nesmiřitelné konfrontaci. jakákoli architektonická 

intervence se musí s tímto rozporem vyrovnat a 
pokusit se jej zmírnit. Volná plocha po zbořených 
domech v ulici U milosrdných není v tomto kontex-
tu jen „prolukou“ či „volnou stavební parcelou“: je 
to místo, které je skutečným klíčem k budoucímu 
celkovému vyznění celé čtvrti. 

je jasné, že tento rozpor může vyřešit jen součas-
ná kvalitní architektura. sama o sobě však lékem 
není: jejímu vzniku musí předcházet podrobná 
analýza území s jasně definovanými prioritami a 
rolí, kterou má v celkovém obrazu čtvrti a města 

Stavební parcela 
budoucí novostavby  
v pohledu od jiho-
východu. V pozadí 
Nemocnice na Fran-
tišku (čp. 847).

Stavení parcela 
budoucí novostavby  
v pohledu od jihozá-
padu. V pozadí vpra-
vo areál Anežského 
kláštera (čp. 811).
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novostavba hrát. Zdánlivě pregnantní a kompro-
misní podmínky soutěže v tomto případě jasně 
dokázaly svou nedostatečnost, nebo pouhá hmo-
ta a výškové vymezení nemohou složitost území 
postihnout. Zákresy do fotografie již ve fázi soutěže 
bohužel jasně prokázaly, že navržená horizontální 
hmota s masivní plochou střechou vnáší do daného 
území jen další solitérní element, který přispívá  
k jeho rozbití a disharmonizaci. skutečnost, že prá-
vě tato „vizualizovaná hmotová studie“ byla určena 
k dalšímu dopracování, vrhá spolu s kolísavou kva-
litou soutěžních návrhů zvláštní světlo na soutěž 
i její hodnocení porotou, v níž zájmy památkové 
péče zastupoval jako jediný „památkář“ tehdejší 
zástupce ředitele oPP mHmP jiří musálek. 

je samozřejmé, že vyhlášení soutěže i volba poro-
ty je zcela v kompetenci investora a že přes výše 
zmíněné námitky je třeba jeho postup rozhodně 
ocenit. je však také jasné, že vítězství o obdob-
né soutěži nemůže nahradit rozhodování orgánů 
památkové péče, jejichž hlavní úlohou by mělo být 
výše zmíněné historicko-urbanistické posouzení 
místa a formulace zásad, které by měla novostavba 
respektovat. Ze stanovisek a rozhodnutí památko-
vých orgánů bohužel jasně vysvítá, že na tuto svou 
klíčovou roli v případě novostavby u milosrdných 
evidentně rezignovaly a spokojily se s povrchní 
diskusí o materiálovém řešení její fasády.

složitým, avšak mimořádně důležitým tématem 
novostavby v historickém prostředí se klub Za sta-
rou Prahu zabývá systematicky nejen při probírání 
jednotlivých památkových případů, ale zejména při 

každoročním udělování ceny klubu Za starou Pra-
hu za novou stavbu v historickém prostředí. mno-
hokrát bylo ze strany klubu konstatováno, že nová 
architektura do historického prostředí patří a že je 
to právě jen ona, která může zacelit rány vzniklé 
dřívějším nerozumným nebo dokonce devastačním 
urbanistickým přístupem k historickým městům. 
okamžik udílení ceny patří k nejpříjemnějším 
chvílím klubovní činnosti: souznění mezi starým 
a novým, resp. historickým a současným je to nej-
cennější, co může architekty i památkáře potkat.  
o to bolestivější je pro všechny zúčastněné situace,  
v níž je třeba otevřeně konstatovat, že přes veškerou 
vynaloženou snahu by realizace navrženého domu 
vedla k nevratnému poškození území, do něhož 
vstupuje. Roztříštěnost místa, ani různý historický 
původ jednotlivých staveb nejsou automatickým 
oprávněním ke vstupu jakékoli novostavby do 
daného prostředí. Pokud se první pokus o návrh 
novostavby nezdařil, je třeba to otevřeně přiznat a 
pokusit se začít znovu a lépe, a to i v situaci, kdy 
je projekt těsně před nabytím územního rozhodnu-
tí. není vinou investora, že v případě novostavby 
bytového domu U milosrdných instituce, které 
měly tuto skutečnost včas konstatovat, flagrantně 
selhaly. Přivíráním očí před realitou se však ještě 
žádný projekt kvalitnějším ani citlivějším nestal. 
odvolání občanského sdružení – by v poslední 
fázi rozhodovacího procesu – dává památkové péči 
jedinečnou možnost neblahou situaci zvrátit. klub 
Za starou Prahu učiní vše proto, aby jej dokázala 
se ctí využít.

    Richard Biegel

Stavební parcela 
budoucí novostavby 
v pohledu od seve-
rozápadu. Vpravo 
funkcionalistický 
nájemní dům na 
rohu Kozí ulice  
(čp. 804), v pozadí 
budovy Staroměst-
ského obecního 
dvora (čp. 800).

Foto ze současnosti autor článku, prosinec 2009
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neBlAHá BUdoUcnosT PAláce HARBUVAl-cHAmARé  
AneB dAlŠí milník nA cesTĚ mAlé sTRAny k HoTeloVémU 

skAnZenU 

Podzemní bazén, prosklená snídárna a k příjemnému posezení dvůr krytý průhlednou střechou.  
Pro luxusní hotelové bydlení jistě příjemná výbava. Musí ale kvůli ní utrpět palác v srdci pražské 

památkové rezervace? Ve hře o osud nenápadné stavby pod Hradem jde přitom o hodně: zastřešování 
palácových dvorů a hloubení bazénů se stává všední rutinou i v nejcennějších lokalitách Prahy. 

Palác Harbuval-chamaré, nebo také schützenů 
(malá strana čp. �7�, sněmovní �3) působí ve svém 
prostředí poměrně nenápadně. Původně středověká 
stavba, jejíž definitivní podoba pochází zejména  
z �6. a �7. století, tvoří vysokou hradbu stísněnému 
svažitému Pětikostelnímu náměstí. Zpoza košatých 
stromů poutá pozornost jen převyšující vyhlídko-
vá věž, přesto je tento objekt jedním z největších 
ve svém okolí. A to nejen co do velikosti svých 
vnitřních prostorů – nad ostatní vyčnívá hlavně 
pro svůj dvůr a krásnou, vyvýšenou a prostornou 
zahradu, odstíněnou od ruchu ulice a schovanou 

pod hradním masivem, jakou už nemá asi žádný 
další pražský palác. i v rámci malé strany jde tedy 
o poměrně výlučné místo. 

Už tento stručný popis naznačuje, že palác 
Harbuval-chamaré musí být lákavý pro každého 
milovníka památek. není ale divu, že přilákal i zá-
jem bohatého investora. Ten s ním však má zcela 
jiné plány; není to pro něj ani tak krásný starobylý 
palác, jako spíš výnosná parcela, na které se toho 
dá hodně přestavět, vystavět – a posléze na ní 
pořádně vydělat. Palác si totiž se záměrem vybudo-
vat luxusní hotel vyhlédla firma Giraffe group, a.s., 

Průčelí paláce Harbuval–Chamaré. Vedle reklamy na další investorův podnik – hotel U Zlaté studně – by měly být 
na místě okna proraženy dveře pro zásobování.
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která už na malé straně dva hotely 
vlastní – jedním z nich je i z hlediska 
přístupu k památce nechvalně zná-
mý hotel U Zlaté studně, který stojí 
jen kousek od paláce schützenů. 

na přestavbu paláce si investor 
najal jako projektanta firmu Faber 
project, s.r.o. a společně plánují 
hned několik radikálních zásahů 
do podoby paláce. Prolomení nové-
ho vchodu do hlavního průčelí. 
Podbagrování nádvoří a likvidaci 
klasicistního sklepa. Zastřešení 
vnitřního dvora skleněnou střechou. 
Vyhloubení podzemního bazénu pod 
zahradou. Zplundrování zahrady 
kvůli skleněné novostavbě snídárny. 
To jsou asi ty největší z chystaných 
průšvihů. Už jen při jejich dlou-
hém výčtu člověka napadá, že by 
si investor přál nejspíše úplně jiný 
dům, než jaký zde stojí. jinak by se 

Zanedbaný dvůr se má proměnit  
v prosklenou halu s recepcí a také  
s otevřeným atriem uprostřed jako 
úlitbou pro památkáře.

Pohled na areál paláce Harbuval-
Chamaré ze zahrady Na Valech.  
Na místě pokácených stromů vyroste 
skleněná snídárna a zahrada se tak 
stane spíš cvičištěm hotelových hostů.
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do něj nesnažil za každou cenu umístit prostory, 
které tomuto paláci přirozeně vůbec nenáleží. je 
to počínání, které je nanejvýš absurdní; také na 
něm ale zaráží, s jak malým respektem se investor 
chová vůči vzácné památce a jak málo ji bere ve 
svých úvahách o novém využití v potaz. 

Podívejme se ale na chystané zásahy konkrétněji. 
Průčelní fasáda se má probourat kvůli vybudování 
nového vchodu pro zásobování. Projektant vchod 
zdůvodňuje také bezpečnostními a jinými norma-
mi, které tento požadavek hotelovým zařízením 
ukládají. Památka se jim má zcela automaticky 
přizpůsobit. 

Zastřešení dvora začíná být pražským evergre-
enem. není motivováno ničím jiným, než snahou 
snadno získat další prostor mimo samotnou stav-
bu. Přitom je to principiální problém, protože se 
tak narušuje logika celého prostoru a komunikač-
ního schématu, které by také mělo být památkově 
chráněno. Potvrzuje se tu navíc důležitý precedens 
– podobných dvorů čekajících na zastřešení je na 
male straně ještě mnoho…

dalším neomaleným způsobem, jak nahánět 
metry prostoru, je budování v suterénu. Zde má 
vzniknout pod zahradou podzemní bazén, a to 
v těsné blízkosti lokality románského pohřebiště. 
A podsklepen má být i dvůr. Projektanti zde hod-
lají „ohleduplně“ obejít středověký sklep, ale bez 
mrknutí oka zbourat mladší, klasicistní.

nedostatek prostoru vede investora i k zničení 
zahrady. má tu totiž vyrůst hmota nové skleněné 
snídárny. Ta nerespektuje původní dispozici zahra-
dy ani v půdorysu, ani v celkové kompozici (skleník 
má být postaven přímo před zahradní křídlo, které 
je komponováno jako průčelí zahrady). kvůli stav-
bám na místě zahrady také vezmou za své vysoké 
vzrostlé stromy, díky kterým je zahrada odstíněna a 
tak trochu skryta. Ze zahrady na Valech tak bude-
me při procházkách sledovat hemžení hotelových 
hostů ve snídárně a „fitku“ v bočním zahradním 
křídle.

Šíře a radikalita zásahů do podoby paláce člově-
ka přestane udivovat, když se blíže podívá na firmu, 
která za nimi stojí. Faber project má s podobnými 

Pohled z palácové zahrady na Hrad a zahradu Na Valech. Terasa ve třetím patře zahradního křídla má být také 
zastřešena – ovšem tentokrát historizujícím zámeckým skleníkem.
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zakázkami svou zkušenost – projektoval na malé 
straně například přestavby hotelu Aria, hotelu 
Alchymist nebo již zmiňovaného hotelu U Zlaté 
studně.

nejvíce zarážející je ale na této kauze chování 
magistrátu a pražského pracoviště nPÚ. obě insti-
tuce se k požadavkům investora postavily celkem 
vstřícně a bez jednoznačných přísných podmínek. 
když potom na ústním jednání padly od klubu 
Za starou Prahu poměrně vážné argumenty proti 
devastačním záměrům, dočkaly se sice očekávané 
odmítavé odezvy ze strany investora, ale nulové 

Západní křídlo se zahradním průčelím. Na fasádu bočního rizalitu má být přilepen podivný novotvar skleněné 
snídárny. 

odezvy ze strany úřadů pečujících o památky. 
Vyslankyně magistrátu zodpovědná za kulturu a 
cestovní ruch (sic!) považovala zájem o osud palá-
ce za „kverulování, které bychom si mohli jednou 
konečně odpustit“. A překvapující byl i přístup 
pražských památkářů, kteří jen nečinně přihlíželi 
debatě ostatních. 

Vzhledem k tomu, že se zde jedná o palác v cen-
tru malé strany, tedy ve vůbec nejcennější možné 
lokalitě u nás, je takový přístup hrozivý. A pro 
systém pražské péče o památky je to rozhodně dost 
nelichotivá vizitka.

Pavla Priknerová, Jakub Bachtík

Foto autoři článku, listopad 2009



20                          PAmáTkoVé kAUZy

�/  dům čp. 69 „U černého koně“; dům čp. 70 „U stolu záduší sv. Bartoloměje“; dům čp. 7� „křepelkovský“; dům čp. 72 „U bílého lva“, 
bývalá Horákova plzeňská restaurace „U ježíška“; dům čp. 73 „U bílé boty“, „U samaritánky“. starší domy čp. 55, �404, 54, �544, 56 
v ulicích Purkyňova a Vladislavova byly v průběhu �9. a první poloviny 20. století nahrazeny novostavbami.

2/  Za zmínku snad v této souvislosti stojí, že již o půlstoletí dříve bylo při likvidaci Šlikova paláce, který značně přesahoval svým 
půdorysem ideální regulační čáru, počítáno se stavbou obchodního a činžovního domu s tím, že „pod novým palácem bude vybudováno 
první nástupiště a zajištěn prostor pro křižovatku pražského metra.“ (Výstřižek z pražských novin (bez citace). in: soA Zámrsk, Rodový 
archiv Šliků, novinové výstřižky, ič. 67).

3/  Biegel, Richard, coPA centrum ve spálené ulici. in: Věstník klubu za starou Prahu, roč. 36 (7), č. 2, 2006, s. 4–6.

sklePy domů čP. 69 – 73 Ve sPálené Ulici

Blok domů mezi ulicemi Národní třída, Spálená, Purkyňova a Charvátova prodělal v uplynulých 
desetiletích složitý vývoj. Trend započatý již zbouráním komplexu domů tvořících Šlikovský palác  

(čp. 61, 62, 57) v roce 1938 pokračoval na začátku sedmdesátých let, když zmizelo několik dalších 
domů (čp. 63, 64, 66, 67, 68), aby uvolnily místo pro stavbu obchodního domu Máj. Zbylé budovy  
(čp. 69, 70, 71, 72, 73, 54, 55, 56, 1404 a 1544) 1 byly zbourány o několik let později při výstavbě 
stanice metra Národní třída.2 Snahou tehdejších zaměstnanců Státní památkové péče se podařilo  

do dnešních dnů téměř zcela zachovat středověké sklepní prostory domů stojících při Spálené ulici.

situace vzniklá postavením obchodního domu máj 
(nyní Tesco – my národní) a likvidací zbytku bloku 
při výstavbě metra měla pro vzhled celého okolí 
této části nového města osudový dopad spočívající 
– kromě ztráty cenných budov pocházejících z obdo-
bí lokace nového města pražského ve �4. století 
– především v odstranění členitosti uliční fronty ve 
spálené a jejím nahrazení monolitem obchodního 
domu. snad významnějším dopadem pak bylo vytvo-
ření nového volného prostranství v bezprostředním 

okolí přízemní budovy stanice metra ohraničeném 
ulicemi spálená, Purkyňova, Vladislavova a charvá-
tova. na zástavbu tohoto prostranství byla vypsána 
roku 200� soutěž. investorem plánované stavby se 
stala firma coPA, pro kterou projekt zpracoval ate-
lier cigler marani Architects. Problémům spojeným 
s projektem „nad zemí“ byl již na stránkách Věstníku 
věnován prostor.3 Po zahájení přípravy k výstavbě se 
otevírají další důležité otázky k řešení, které problém 
posouvají pod zemský povrch.

Stabilní katastr 1856 (Zdroj: Lašovka Marek, Lašov-
ková, Barbora, Plán Prahy a Vyšehradu na základě 
mapování stabilního katastru (1856), 2008 – upraveno)

Přibližná situace bloku v polovině 20. století vykazující 
ovšem dílčí nepřesnosti (Zdroj: Orientační plán hlavního 
města Prahy s okolím, 1948)
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V souvislosti s plánovanou realizací byl v čer-
venci roku 2009 zahájen Archeologickým odbo-
rem národního památkového ústavu, územního 
odborného pracoviště v hlavním městě Praze pod 
vedením Tomasze cymbalaka dlouho připravovaný 
archeologický výzkum. Vlastním pracím předchá-
zel několikaletý rešeršní průzkum, během kterého 
byly mj. využity předcházející sondážní průzkumy 
lokality ještě před zbořením domů před výstavbou 
metra v sedmdesátých letech prováděné Helenou 
olmerovou a michalem Trymlem. Výzkum započal 
na území východní části budoucího staveniště při 
charvátově ulici, kde se před demolicí v roce �979 
nacházela budova čp. 56 – německé dívčí lyceum 
postavené po roce �883. Při Vladislavově ulici se 
jednalo o území, na kterém stával dům čp. �544 
– novostavba z roku �875 stojící na místě staršího 
domu. na rohu Vladislavovy a Purkyňovy ulice to 
byl dům čp. 54 – novostavba z roku �892 stojící 
do roku �979 na místě krátce předtím zbouraného 
domu U zeleného vrchu. V Purkyňově ulici stávaly 
do demolice domy čp. 55 – novostavba z roku �938 
stojící na místě barokního domu U kohoutů, která 

však ustoupila oproti původní uliční čáře Purky-
ňovy ulice o 5 metrů, a čp. �404 – pravděpodobná 
novostavba z doby kolem roku �86�.4 Výzkum 
objevil cenné doklady mapující vývoj nového města. 
Za mnohé je zapotřebí jmenovat čtvercovou stavbu 
nacházející se na území někdejšího dvora dívčího 
lycea čp. 56, která je jednou ze zdejších nejstarších 
zděných stavebních konstrukcí. objekt vystavěný  
z lomové opuky spadá vznikem do období před loka-
cí nového města pražského.5 Úvahy o případném 
zachování zde odhalených archeologických situací 
se mi nepodařilo zatím zaznamenat.

Větší naději na zachování in situ má snad nález 
intaktně zachovaných sklepů domů čp. 69, 70, 72 a 
73 dříve stojících při spálené ulici. Ve vytypovaných 
lokalitách archeologové existenci dochovaných 
středověkých sklepů těchto budov předpokládali. 
Překvapením však byl velmi dobrý stav těchto 
sklepních prostor, který před samotným zahájením 
výzkumu nebyl archeologům znám. Tato uspokoji-
vá situace byla dána především zakonzervováním 
(částečná výdřeva, betonová deska zpevňující 
klenby), kterému se sklepům dostalo po likvidaci 

Blok domů zbořený postupně pro stavbu obchodního domu Máj a stanici metra Národní třída.  
Foto Muzeum hlav. města Prahy, 1969

4/  Údaje vycházejí z dokumentace domů před demolicí zpracované v roce �979 pracovníky odboru stavební archeologie Pražského střediska 
státní památkové péče a ochrany přírody jmenovitě danou stehlíkovou.

5/  cymbalak, Tomasz, Záchranný archeologický výzkum u spálené ulice pokračuje. in: http://www.archeopraha.cz/index.php?cid=283 
(20. ��. 2009). Tento nález byl již v současné době likvidován, aby uvolnil místo novostavbě.
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původních domů koncem sedmdesátých let.6 jedná 
se o  sklepní místnosti ve dvou traktech pod čp. 69 
(U černého koně), přičemž jihovýchodní ze sklepů 
ve druhém traktu od ulice je pravděpodobně nej-
starší, dále s nimi sousedící dva trakty sklepů pod 
čp. 70 (U stolu záduší sv. Bartoloměje). Při spálené 
ulici nejsou v tuto chvíli (leden 20�0) ještě odkryty 
sklepy domu čp. 7�, přes jehož prostor zatím vede 
vstup do vestibulu metra. Tyto sklepy jsou v tuto 
chvíli zavaleny cihelnou sutí. sousedícím sklepem 
je dvojice místností pod čp. 72 (U Bílého lva, bývalá 
Horákova plzeňská restaurace U ježíška). Uliční 
frontu do spálené ulice uzavírají tři trakty sklepů 
pod čp. 73 (U Bílé boty, U samaritánky) tvořící roh 
spálené a Purkyňovy ulice. nejstarší z celé sestavy 
sklepů této budovy se nachází ve třetím traktu.7

jelikož nález zachovaných sklepů, jejichž cel-
ková zastavěná plocha činí 550 m2, byl na základě 
předchozích výzkumů očekáván, byl před samot-
ným zahájením probíhajícího výzkumu archeology 
avizován,8 s čímž byl obeznámen jak investor, 
tak projektant coPA centrum.9 V současné době 
(leden 20�0) není archeologický průzkum celého 
areálu ještě ukončen. kromě čp. 7� čekají na další 
výzkum ještě některé plochy při ulicích Purkyňova 
a Vladislavova (čp. �404, 56, �544). o budoucnosti 
dochovaných sklepů se ještě bude jednat. 

Zprávy z medií vyznívají zatím pro osud skle-
pů při spálené ulici příznivě; hovoří se o jejich 
zachování v novostavbě coPA centrum. Hodnota 
dochovaných sklepních prostor je neoddiskutova-
telná a požadavek na jejich plné zachování in situ 
je tedy na místě. nezbývá v tuto chvíli než doufat, 
že bude rozhodnuto o jejich plném zachování a jak 
investor, tak projektant přistoupí k tomuto cenné-
mu pokladu středověké architektury s náležitým 
respektem a důstojně ho v plné míře (některé ze 
sklepů mají více traktů, kterými zasahují hlouběji 
do staveniště!) začlení do chystané novostavby, jak 
bylo koneckonců předpokládáno již koncem sedm-
desátých let, když byly sklepy pro budoucí novou 
zástavbu proluky zakonzervovány. domnívám se, 
že zachování této stavebně historické památky  
a její organická implementace do novostavby (včet-
ně přiměřeného restaurování) by mohla být vzru-
šující výzvou pro architekty. stejně tak by mohla 
být i příležitostí aplikovat důstojnější možnosti 
prezentace archeologické památky, než jakými jsou 
například betonový „sarkofág“ uchovávající památ-
ku v podzemních garážích pro budoucí generace, 
nebo „preparát“ památky prezentující ji vytrženou 
z původního kontextu v suterénu obchodního 
domu. V každém případě je dění kolem sklepů 
dalším výrazným upozorněním na problematiku 
archeologických památek jako takových, které se 
vzhledem ke vzmáhající se výstavbě na území histo-
rického centra Prahy stávají stále ohroženějšími. 

       
 Michal Novotný

6/  Hybatelem záchrany sklepů byl pracovník archeologického oddělení tehdejšího Pražského střediska památkové péče Hubert ječný.  
in: Tryml, michal, copa centrum národní. in: http://www.archeopraha.cz/index.php?cid=�46 (20. ��. 2009).

7/  dle sdělení vedoucího výzkumu Tomasze cymbalaka. 

8/  Tryml, michal, copa centrum národní. in: http://www.archeopraha.cz/index.php?cid=�46 (20. ��. 2009).

9/  cymbalak, Tomasz, Rykl, michael, středověké sklepy u spálené ulice – aktuální nálezy. in: http://www.archeopraha.cz/index.
php?cid=284 (20. ��. 2009).

Domy čp. 71-73 při nároží ulic Purkyňovy a Spálené. 
Foto Muzeum hlav. města Prahy, 1969



Ročník XXXiX. (X.) číslo 3 / 2009        23

ke koncePTU noVéHo ÚZemníHo PlánU PRAHy 
PoZnámky URBAnisTy

V listopadu 2009 představil Útvar rozvoje města své nové dílo – koncept územního plánu Prahy –  
na výstavách pro veřejnost. V tisku se objevila zpráva, že plán zobrazuje možný rozvoj města  

na příštích deset až patnáct let. Platit by měl po projednání a zapracování připomínek a schválení 
městským zastupitelstvem snad od roku 2012.

K formě plánu
na první pohled zjednodušená legenda hlavního 
výkresu funkčního využití ploch je významnou 
a velice kladnou změnou regulace stanovované 
územním plánem. Ve stavebním zákoně, vyhlášce  
i v dosavadní praxi zveličený význam „funkcionalis-
mu“ v územním plánování tímto územním plánem 
Prahy skončí. smíšené plochy zahrnují obrovskou 
škálu možností.

Pro všechny zúčastněné přinese nová a jedno-
duchá legenda čtyř barev se třemi, nejvýše čtyřmi 
odstíny konec košatému úřednímu martyriu, které 
se nazývalo Změny územního plánu. Architekti  
a úředníci budou mít čas věnovat se racionální a 
účinnější prostorové regulaci nové výstavby. Politici 
a občané se mohou soustředit na podstatné věci.  
i když v umístění barev do mapy ještě panují rozpaky, 
protože stadion sparty je žlutý a slavie červený.

Nutné regulace
dohled nad překotným rozvojem města mohou 
pozitivně ovlivnit regulační plány, které vyžadu-
je stavební zákon (č. �83/2006 sb., odd. 2 § 43 
odst. 2). Proto by koncept územního plánu měl být 
doplněn o postup pořizování regulačních plánů ve 
smyslu citované právní normy.

K celkové koncepci
od konceptu plánu se očekává, že bude pro dané 
návrhové období platnosti pokusem o profesionál-
ně vyváženou koncepci, tj. že bude harmonizovat 
již rozmyšlené stavby, které mohou být realizovány,  
a to ještě v dohledné době. V tomto ohledu se 
jedná o nedorozumění, zejména v zakresle-
ných konceptech mnoha rozporných dopravních 
koncepcí. 

Podle zpracovatelů se má stavět všechno: dokon-
čování vnějšího i vnitřního okruhu, prodloužení 
metra A i nová linka d, okružní tramvajová trasa 
(i přes malou stranu!), dobrodružné prodlužování 
radiálních tramvajových tras (Podbaba!, komořa-
ny), nevídaně centralizovaný a zbrusu nový systém 
železniční. Autoři se podbízejí veřejnosti zatunelo-
váním  zatížených komunikací, objízdnými tunely 
(tunel pod Hanspaulkou!) anebo odstrkováním 
automobilové dopravy k sousedům.

jakoby zpracovatelé plánu rezignovali na vlastní 
rozum a vyzývali: vyberte si, tohle všechno je mož-
né! mnohé dopravní stavby, zejména stavby želez-
niční, jsou natolik finančně náročné a jejich trasy 
tak diskutabilní, že jimi měli zpracovatelé šetřit. 

stejně velkorysá a z možností a potřeb města 
vyšinutá je vize vnějšího zeleného pásu. 

Soubor obytných věží Central Park pod Parukářkou v Praze 3 by podle nově navržené výškové regulace  
již pavděpodobně nebylo možné postavit. Kéž by se tak podobným excesům dalo napříště zabránit.  

Foto Pepa Středa, prosinec 2007
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Ke středu města
Pro přátele a obdivovatele staré Prahy je zvláště 
důležitý list č. 5 s historickými městy a starými 
předměstími. již dávno neúčinná regulace funkce-
mi a třemi nesourodými koeficienty je v památkové 
rezervaci nahrazena pravidlem, že se při rozho-
dování o výšce a objemu stavby vychází ze stavu 
pozemku a budovy na něm, a že změna v památko-
vé rezervaci je za prvé nepřípustná, případně pří-
pustná jen výjimečně a za předpokladu zvláštního 
posouzení, které bude příslušný stavební úřad 
povinen pořídit. 

Podle územního plánu se tak otevírá možnost 
pro občany zasáhnout do přípravy stavby, která 
zjevně není vhodná, která mění status pozemku, 
by by byl volný, nezastavěný. V územním plánu 
Prahy se tak objevuje nástroj nesmírně důležitý 
a mělo by být tak zajištěno průhlednější jednání  
v diskusi. Alespoň doufáme, že se zmenšuje vyjed-
návací prostor pro vyjednavače přetloustlých budov 
s nástavbami až do mraků, zastřešovače dvorů a 
celých památných staveb.

dozor nad radikálními změnami v ochranném 
pásmu památkové rezervace, by měl být díky apli-
kaci počítačové studie důkladnější. Zde by opravdu 
bylo vhodné stanovit maximální výšky staveb a 
názorně je prezentovat politikům, které možná pře-
devším zajímá výnosnost, prodejnost a exkluzivita 
místností s výhledem až na staroměstské náměstí. 
Aby již tak snadno neuvěřili slibům, že skleněné, 
průhledné mrakodrapy nebudou směrem z města 
postřehnutelné. 

A tak by snad orgány územního plánování mohly 
mít jednoduchý dokument, který by stanovil maxi-
mální výšku novostaveb. co třeba takhle: letná 6 

podlaží, Holešovice �2 a místy 20, libeň �8, karlín 9, 
Žižkov 7. Vinohrady 6, Pankrác �8, smíchov 8, stra-
hov 4, Břevnov 5, střešovice 3, Hanspaulka 3, dejvice 
8, Troja 4 a severní město uvnitř sídliš �6?

K místním řešením
koncept územního plánu má detaily, které chvalme 
se znalostí všech poplašných kauz z minulosti a 
které nakreslit vyžadovalo značnou odvahu auto-
rů plánu. může na ně dopadnout msta politiků 
za zmařené záměry jejich přátel. jen namátkou 
příklady hrdinství: zelená letenská pláň, pole na 
kousku bojiště kolem mohyly na Bílé Hoře, zelené 
dívčí Hrady, prezentace zeleného hradebního pásu 
nad tunelem Blanka. drobné přeživší zahrady. 
Velká skála. suchdolský most.

V plánu jsou dobré nápady: civilizace malešicko-
hostivařské průmyslové oblasti, rozvojové území 
Vysočany, rozvojové území z železniční pouště 
Trnkov.

občanská společnost nemůže nevědět o tom, co 
plán pro svou všeobecnost skrývá a co bude osou 
diskusí. není jasné, jaké možnosti nové výstavby 
jsou skryté v zelených plochách. není jistě v silách 
tak pojatého dokumentu zachránit pro studenty 
strahov a vůbec i pobyt studentů v Praze, vysoké 
školy se musí zase spolehnout na sebe. Vždy 
studentstvo je u nás již po věky jediným kladným 
hybatelem pokroku! 

není možné přesvědčit stavebníky o nutné decen-
tralizaci metropole ven z Pražské památkové rezer-
vace silněji a jinak, než to dělá územní plán, a to 
pouhou nabídkou vhodných ploch v Holešovicích, 
v libni a Vysočanech, na smíchově, v dejvicích 
nebo ve stále nedostavěných pražských obřích 
sídlištích. 

Plánovaná převýšená až jedenáctipodlažní zástavba ve vnitrobloku mezi Václavským náměstím a ulicemi  
Jindřišskou, Panskou, Na Příkopě by při platnosti navrženého územnho plánu nebyla myslitelná.  

Pohled od Černé růže do prostoru, který má být kompletně zastavěn. Foto Pepa Středa, duben 2009 
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není možné zabránit zničení magického památ-
ného města, než takovou nabídkou ploch mimo 
Pražskou památkovou rezervaci a důslednou pro-
storovou regulací. Proto je nezbytné, aby buto 
magistrát sám, anebo městské části, začaly nepro-
dleně pracovat na regulačních plánech jednotlivých 
území uvnitř i v okolí památkové rezervace, které 
jsou atakovány novostavbami. Takový vhodný 
námět by byl například plán okolí Anežského kláš-
tera, kde se připravují hned tři naprosto nevhodné 
stavby.

V nátlakových místech koncept plánu podlehl 
pozemkové spekulaci, viditelně v „bulvarizaci“ ulic. 
důležitější ulice centra jsou na plánu vyznačeny 
jako stejné, rovnocenné společenské prostory. Tato 
inflace, která nemůže nikdy být obrácena v usku-
tečnitelné přání, přeceňuje schopnost města. Ani 
po devadesáti letech od obnovení hlavního města 
samostatného státu, ani po víc než pěti stoletích 
po založení nového města se nevyužilo možností, 
nabídnutých Zlatým křížem, karlovým a senováž-
ným náměstím a posléze Revoluční ulicí. naopak: 
postupem doby přestává Václavské náměstí bulvá-
rem být a jeho úpadek není řešitelný v územním 
plánu, ani návratem tramvají, ale vycvičenou jed-
notkou a neúplatnými právníky.

souběžně s trasami, které jsou pro bulváry jako 
stvořené a zanedbávané, jako je Václavské náměstí 
či na Poříčí, má být nedomrlá, bez původu, a prá-
vě dokončená ulice V celnici spojena s okrajovou 
karlínskou Pernerovou jen proto, že by někdo rád 
stavěl. A staré trasy města mají být ponechány 
svému osudu.

Vztah k bulvárům v okrajových čtvrtích je růz-
norodý. Žižkov, neukojený seifertovou a koněvo-

vou ulicí, potahuje mrtvou olšanskou až někam 
na východ za Židovské pece, bouraje skvostnou 
architekturu nákladového nádraží. Ale Vršovice, 
ty si ještě ani nevšimly, že mají jednou dostavět 
kubánské náměstí.

Vrcholem mýlky o bulvárech je navrhované pro-
pojení ulic opletalova – na Florenci, šalamounsky 
přerušené kolejištěm masarykova nádraží, právě 
rekonstruovaným. Zůstane-li nádraží, a mělo by 
zůstat, protože je to dopravně nejšikovnější nádraží 
v Praze, není kudy bulvár prostrčit. Ani pod zemí 
a kanalizací, ani klopýtáním přes koleje, ani nad 
nimi, protože další most vedle magistrály není již 
v památkové rezervaci možný. Zbytkové plochy 
nádraží, vyspílané do brownfields neboli hnědých 
polí včetně historických budov, mají prý být zasta-
věny. To by byl stejný čin, jehož Praha lituje již 
skoro �20 let. mezi novým městem a Vinohrady je 
zástavba bývalého hradebního území – do úpadu  
a načisto. nyní se napínavě luští, mají-li být v lege-
rově širší chodníky nebo jen tři jízdní pruhy.

nové bloky krystalizují na Florenci v novém 
konceptu plánu a v naprostém chaosu. lživý park 
místo kolejiště je pak výsměchem proklamacím  
o přírodě a o Praze. celé schéma Florence má být 
obráceně: založit park hned a na plochách, které 
jsou te k použití. 

Problematické jsou tyto konkrétní momenty 
v hlavním výkresu grafické části konceptu územ-
ního plánu:

Severozápad  
Portál tunelu u Břevnovského kláštera. Při zahlou-
bení Patočkovy do tunelu posunout portál od Břev-
novského kláštera až na Vypich 

Olšanská ulice dosud končí před bariérou Nákladového nádraží Žižkov. Koncept územního plánu bohužel  
dovoluje nádraží prorazit novým bulvárem.  

Foto Pepa Středa, duben 2009
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Tunel pod Hanspaulkou nahradit jiným řešením.

Podbabskou změnit z autostrády na městskou ulici, 
případné koleje prodloužené tramvaje do suchdola 
zadláždit do vozovky. 

Redukovat vozovky nad tunelem Blanka, vytvořit 
městské prostředí v ulici milady Horákové.

Pěší spojení mezi dejvicemi a Pražským hradem 
vést po povrchu, nikoli v podchodech

Sever
otep tunelů pod severní terasou redukovat, postačí 
jeden směr v tunelu pod Bílou skálou

je zveličen význam libeňského mostu, je to jen 
záminka k jeho“demoliční“ rekonstrukci. V sou-
běhu výkonných radiál – Přístavní a Povltavská je 
tunel v libni zbytečný, ohrožuje synagogu.

V Holešovicích se zbytečně napřimují trasy Hole-
šovické nábřeží a jankovcova. 

Z plánu zmizela a chybí pěší lávka Holešovická 
tržnice – Štvanice – karlínské nám.

V karlíně je komorní lyčkovo náměstí chybně 
spojováno s řekou.

naopak osa invalidovny by měla dosahovat par-
kem v šířce průčelí až k vodě. návrh parku mimo 
tuto osu pochází z předešlého ÚP Prahy. je možné 
takový diletantismus opravit?

Východ
Prodloužení olšanské přes nákladové nádraží  
do země nikoho.

Střed
Trasa d metra končí rozpačitě na nám. Republiky. 
doporučujeme skončit na nám. míru nebo na jiřího 
z Poděbrad 

Veřejné prostory. Vzhledem ke zmatku v plánu 
zakresleném, doporučujeme tyto šrafy vynechat, 
anebo je po zralejší práci opravit. společenské 
prostory jsou zakresleny bu téměř všude (v PPR) 
anebo na místech nevýrazných, zapadlých a bez 
možnosti zatraktivnění (např. Rooseveltova, Šolíno-
va, Thákurova, Uralské nám. a Uralská, kostelní, 
dvorek v Holešovickém pivovaru,…..). Tam, kde 
společenské prostory již dnes jsou, naopak šrafa 
chybí (např. milady Horákové na letné, dejvická, 
seifertova, Prokopovo nám., moskevská,……). 
Tam, kde by jednou měly být, chybí vůbec (Vítězné 
námětí, rozvojové území Bubny,….)

Předpokládáme, že se v hranici jednotek systému 
ekologické stability podle řeky neskrývají cyklostez-
ky nebo promenády po nových náplavkách, např. 
pod smetanovým nábřežím. Ve výkresu dopravy, 
který je nutno selským rozumem redukovat, je však 
naznačena stezka pod Vyšehradem, kolem bájné 
skály! To je nepřijatelné.

Západ
je zakreslen rozporuplný projekt záboru Vltavy  
u Hořejšího nábřeží.

    Martin Krise
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náŠ milý sVATý VáclAVe!

Uplynulým 1100. výročím Václavova narození byly zahájeny svatováclavské oslavy, které v tomto roce 
vyvrcholily příjezdem papeže Benedikta XVI. do Staré Boleslavi. To nás nutí k zamyšlení, čeho dosáhlo 

toto zdánlivě málo významné české knížátko ve svém druhém životě, který začal spolu se vznikem  
jeho kultu a sepsáním prvních legend o něm v latině a staroslověnštině.

Uvědomme si, že co do rozšíření uctívání tento 
český panovník předčil oba nejslavnější křesanské 
monarchy, kterými byli císařové konstantin Veliký 
a karel Veliký. ovšem na rozdíl od Václava, jenž je 
světcem západní i východní církve, je konstantin 
jen světcem pravoslavného Východu a karel se jako 
svatý prosadil pouze ve třech katolických diecézích: 
cáchách (Aachen), osnabrücku a Praze.

V západním křesanstvu je navíc Václav jediným 
původně světským panovníkem, jemuž se dostalo 
pocty zasvěcení bočního oltáře v hlavním chrámu 
sv. Petra a Pavla v římě, který je jinak vyhrazen 
výlučně světcům duchovního stavu! Tento oltář 
– již od dob otce vlasti nazývaný AlTARe sAncTi 
VenceslAi ReGis BoHemiAe – přisoudil Václa-
vovi královské důstojenství, s nímž se pak u něho 
setkáváme, vyjma našich zemí, zemí německého 
jazyka a zemí křesanského Východu, po celém 
křesanském světě, od italského kalendářního 
santo Venceslao Re přes anglickou koledu Good 
king Wenceslas až po francouzskou ódu saint Ven-

ceslas, roi et martyr, kterou složil známý básník, 
diplomat a světoběžník Paul claudel.

královské důstojenství sv. Václava máme dolo-
ženo v misálu patriarchátu v Aquileji z roku �478, 
v němž je uveden Venceslaus rex. Ve stejné, jagel-
lonské době byl náš světec zobrazen s královskou 
korunou na hlavě na vitráži hradní kaple na křivo-
klátě. odtud také pocházel malíř matyáš Hutský od 
křivoklátu, který se o století později, v rudolfínské 
době, pokusil myšlenku královské hodnosti sv. 
Václava a císařského původu jeho koruny i sva-
továclavské orlice vnuknout přímo Habsburkům. 
Učinil tak roku �585 v kresleném zpracování Václa-
vovy legendy, provedeném podle nástěnných maleb 
svatováclavské kaple Pražského hradu pod názvem 
icones Historici Vitam et martyrium sancti Ven-
ceslai Principis Boemiae designantes. svůj elaborát 
dedikoval místodržícímu v čechách – arcivévodovi 
Ferdinandovi ii. Tyrolskému, synovi císaře Ferdi-
nanda i. a Anny jagellonské –, jemuž Praha vděčí 
za letohrádek Hvězda na Bílé Hoře. Zřejmě přímo 

Koňský trh na vedutě Josefa Carmineho z roku 1785. Socha sv. Václava od Jana Jiřího Bendla z roku 1680  
je dosud na svém původním umístění na kašně v polovině náměstí. Muzeum hlav. města Prahy, kolorovaná  

mědirytina
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pro císaře Rudolfa ii. byl téměř současně pořízen 
ve stejném duchu výtvarně mnohem výpravnější 
kodex, který již nesl název „Vita et martyrium san-
cti Venceslai Bohemiae Regis“ – „Život a umučení 
svatého Václava, krále čech.“

Počínaje románskou bazilikou na pražském 
Proseku a rotundou na malé straně a konče roku 
2008 vysvěcenou pravoslavnou cerkví v prezident-
ské rezidenci Barvicha u moskvy jsou Václavovi 
zasvěcovány chrámy v nejrůznějších končinách: od 
gotického kostela na Wenzelsplatzu v německém 
naumburgu přes hlavní chrám moravy, jímž je 
svatováclavský dóm v olomouci, a pravoslavnou 
konkatedrálu sv. Václava v Brně, katedru świętego 
Wacl/awa i stanisl/awa na krakovském Wawelu až po 
gotický kostel téhož zasvěcení ve slezské svidnici, 
odkud karel iV. pojal svou třetí manželku Annu 
svidnickou, matku dědice trůnu Václava iV. jmé-
nem Václav byl pokřtěn již prvorozený karlův syn, 
jehož mu porodila Anna Falcká a který však zůstal 
naživu pouze rok.

svůj vztah ke sv. Václavovi otec vlasti a autor 
legendy Historia nova de sancto Venceslao nejlépe 
vyjádřil tím, že novou korunu českých králů nazval 
svatováclavskou. ještě výrazněji ho zdůraznil na 
pečeti karlovy univerzity, kde jako nejvyšší politic-
ký představitel křesanského Západu klečí tento 
císař svaté říše římské před knížecím patronem 
země české.

jako císař (od roku �355) užíval otec vlasti svého 
biřmovacího jména karel po svém kmotru, fran-
couzském králi karlu iV. kapetovci. jeho křestním 
jménem však bylo rovněž jméno českého prvomu-
čedníka Václava. Po karlu iV. se nositeli Václavova 
jména stala řada dalších významných osobností až 
po naše oba poslední prezidenty, Václava Havla a 
Václava klause. Z novověkých dějin českých zemí 
lze uvést alespoň takové všeobecně známé posta-
vy, jako byli vojevůdci generalissimus Albrecht 
Václav eusebius Valdštejn a maršál jan josef 
Václav Radecký či kancléři Václav Antonín kaunic 
a clemens Wenzel nepomuk lothar metternich. 
Z nejnovějších světových dějin pak ministr zahra-
ničí sssR Vjačeslav michajlovič molotov, španělský 
antifašista Wenceslao carillo a vůdce sudetoněmec-
ké sociální demokracie Wenzel jaksch.

nespočetné mazlivé domácké zdrobněliny Václa-
vova jména, jako Vach, Váša, Vašát, Vašata, Vašát-
ko, Vašek, Vašík, Vašíček, Vašica, Vašička, Vašín, 
Vašina, Vašinka, Václavek, Václaveček, Václavík, 
Václavíček, Vaculík, Vaculčík, Vaculíček, Váň, 
Váňa, Vaněk, Vaněček, Vaško, Vašků, Vaškovič, 
Vašta, Vašut, Vašuta a podobně, se staly zdrojem 
bezpočtu našich příjmení.

V latinsky psaných legendách i římském misá-
lu je uváděna latinská podoba jména českého 
protomartyra – Venceslaus. odtud pochází i jeho 
západokřesanská exonyma, jako italské Venceslao 

a španělské Wenceslao, francouzské Venceslas a 
anglické Wenceslas, německé Wenzel a maarské 
Vencel. jedině v případě místního názvu szent 
Václav se i maarština zcela podřídila českému 
vzoru, jemuž se přibližuje také litevština svým 
Vaclovas, vzniklým zřejmě pod vlivem polštiny, 
která se striktně drží českého Wacl/aw, přestože 
by polská podoba tohoto jména měla správně znít 
Więcesl/aw.

je pozoruhodné, že zřejmě zásluhou Václavovy 
neteře dobravy, která jako cho polského knížete 
měška i. přinášela do této dosud pohanské země 
křesanství, zvítězilo v Polsku jednoznačně nad 
oblibou Václavova jména jméno jejího otce Bole-
slava, což je církevněslovanské synonymum téhož 
jména, stejně jako Vyšeslav a Pačeslav.

V pozdější české lidové etymologii byla obě 
původní synonyma, označující muže větší slávy, 
vyložena mylně, o čemž nejlépe svědčí nápis na 
vstupní bráně do staré Boleslavi: „Zde právě Bole-
slav mne bolem oslavil, když věnec své slávy zde 
dovil Věnceslav.“

dosti rozšířené ruské křestní jméno Vjačeslav je 
náležitou východoslovanskou podobou církevně-
slovanského Vjaščeslav a staroslověnského Ven-
šteslav (Vęšteslavъ) a praslovanského Ventjeslav 
(Vętieslavъ), jemuž odpovídá srbochorvatské 
Većeslav.

Zbývá ještě dodat, že ono latinské Venceslaus, 
odrážející původní praslovanskou nosovku ę, bylo 
zdrojem nejen uvedených západních cizojazyčných 
exonym jména Václav, ale také další řady českých 
hypokoristik jako, Véna, Venca, Venda, Vendelín, 
Venouš, Venoušek…

svatý Václav svým svátkem zaujal trvalé místo 
v kalendářích katolické a pravoslavné církve, jejíž 
věřící jsou jmény světců křtěni, modlí se k nim, 
vzdávají jim úctu v bohoslužbách a zasvěcují jim 
chrámy. Z reformačních církví nechybí jeho jméno 
v kalendářích těch, které zcela neopovrhly svatými 
a uvádějí je mezi každodenními jmeninami, jako 
například církev československá husitská a lute-
ránská církev. je zajímavé, že podobné stanovisko 
zaujímá také náš občanský kalendář, jímž se řídí 
ateistická většina naší společnosti. 

oproti tomu nejdůslednější stoupenci reforma-
ce, jako dříve jednota bratrská a k jejímu odkazu 
se hlásící českobratrská církev evangelická, ve 
svých kalendářích neuvádějí žádné svaté s výjim-
kou prvomučedníka Štěpána a věrozvěstů cyrila 
a metoděje. Podobně postupují všechny církve 
kalvínského směru a též církve evangelikální, jako 
kongregacionalistická církev bratrská, baptisté, 
metodisté, adventisté a podobně. Ani tak obřad-
nická protestantská církev, jako je anglikánská, 
ve svých kalendářích jména svatých nepřipouští 
– s výjimkou zemských patronů, jako sv. jiří,  
sv. ondřej, sv. Patrik a sv. david Waleský.

ZAjímAVosTi
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Pokud jde o Anglii, mohla snad být první cti-
telkou sv. Václava již ona údajně anglosaská 
princezna emma, která se měla stát chotí Václa-
vova synovce Boleslava ii. Pro ni byl pořízen opis 
Gumpoldovy legendy, kde je nejstarší známé vyob-
razení sv. Václava. nepochybujeme, že ani dcera 
našeho karla iV., která byla provdána za anglic-
kého Richarda ii. a stala se pro Angličany dobrou 
královnou Annou „Good Qeen Anne“, nezapomínala 
šířit úctu ke sv.Václavu, který se mnohem později 
stal anglickým dobrým králem Václavem – „Good 
king Wenceslas“.

Reformace v Anglii kult svatých důkladně 
vymýtila, Václava nevyjímaje. Proto můžeme před-
pokládat, že jej v té době uctívala nejvýše hrstka 
katolických emigrantů, kteří se uchýlili do Prahy. 
Byly mezi nimi tak významné osobnosti jako byl 
pozdější svatý mučedník edmund campion a 
největší básnířka shakespearovy doby elizabeth 
Weston.

Vezmeme-li v úvahu toto naprosté utlumení 
uctívání svatých v Anglii v poreformační alžbětinské 
době, udivuje nás, že se nicméně jakési povědomí 
o našem sv. Václavu dochovalo až do dob vlády 
královny Viktorie, za níž se známá píseň o něm, 
Good king Wenceslas, ocitla jako vánoční koleda 
v oficiálním zpěvníku anglikánské církve Hymns 

Ancient and modern, který roku �86� vydal známý 
duchovní skladatel Henry Williams Baker. Autorem 
této vánoční koledy je jiný, neméně známý skladatel 
a překladatel náboženských hymnů john mason 
neale (�8�8-�866). na melodii středověké latinské 
velikonoční koledy Tempus Adest Floridum ze �3. 
století vlastně vytvořil nejnovější, anglickou verzi 
svatováclavské legendy, nejen uznávající Václava za 
krále, ale povyšující ho přímo na „vánoční bytost“, 
od té doby nerozlučně spjatou s nejradostnějšími 
křesanskými svátky celého roku.

oficiální anglikánský kancionál rozšířil vánoční 
koledu o dobrém králi Václavovi do celého anglicky 
mluvícího světa – nejen všem anglikánům, ale i 
ostatním protestantům, k nimž by se jeho jméno 
nikdy nemohlo dostat prostřednictvím kalendáře 
se jmény světců. To se týká též moravských bratří 
jednoty bratrské, kteří dali severní Americe první 
varhany a jejich středisko Bethlehem v Pennsyl-
vánii dostalo přízvisko „Vánoční město spojených 
států“ (The christmas city of The United states).

Tak přicházel kult sv. Václava již čtvrtou cestou, 
tentokrát anglicko-protestantskou, také do severní 
Ameriky, kam jej již dávno předtím přinášely od jihu 
španělské misie, v nichž duchovní českého původu 
hráli nezanedbatelnou roli. Tak např. odchovanec 
pražských jezuitů, misionář Václav link, razil roku 

Slavná Svatováclavská mše sloužená 12. června 1848 u sochy sv. Václava na Koňském trhu. Socha byla přibližně 
od roku 1827 posunuta do horní části náměstí, aby nebránila provozu mezi Jindřišskou a Vodičkovou ulicí.  

Muzeum hlav. města Prahy, litografie 
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�767 jako první suchozemskou cestu do kalifornie, 
dříve mylně pokládané za ostrov. dalšími nositeli 
úcty ke knížeti Václavovi byli pochopitelně katoličtí 
přistěhovalci z českých zemí, kteří vytvořili počet-
nou vrstvu čechoameričanů (profesor František 
dvorník napočítal v UsA na 60 kostelů sv. Václava 
– u nás je jich 330). od katolických čechoameri-
čanů pochází ona nádherná secesní diadémová 
čelenka, která od oslav svatováclavského milénia 
�929 zdobí lebku sv. Václava.

jednou z prvních cest, kterou se svatováclav-
ský kult dostával do severní Ameriky, byla cesta 
rusko-pravoslavná, a to v době, kdy Aljaška byla 
ještě součástí ruské říše (do roku �867), Z Aljaš-
ky se tento kult šířil dále, až do kalifornie. Tam 
dodnes stojí na někdejší rusko-španělské hranici 
nejjižnější ruská pevnost Fort Ross, v jejíž cerkvi je 
zavěšen historicky první zvon doložený na západě 
UsA, zatímco první varhany měl luterský kostel 
ve městě sitka, které bylo metropolí ruské severní 
Ameriky.

od přijetí křesanství před �020 lety byl sv. Vác-
lav na Rusi uctíván bezesporu díky oběma českým 
manželkám sv. Vladimíra, jehož syn, prvomučedník 
sv. Boris, vzýval Václava před svou smrtí. Právě  
v ruském pravoslavném i starověreckém kalendáři 
se nám dodnes zachovaly oba svátky sv. Václava: 
Umučení (28. září) a Přenesení ostatků (4. března) 
původního juliánského kalendáře. den 28. září se 
v ruském kalendáři vyznačuje tím, že Václavovo 
jméno uzavírá rekordní výčet celkem 96 světců, 
jejichž památka připadá na tentýž den. je to nej-
větší počet svatých ze všech dní v roce a ruská 
církev proto v současné době přistoupila k jejich 
přerozdělování do jiných dní. Budiž zde zároveň 
připomenuto, že Rusové užívají stále a důsledně 
vedle křestního jména a příjmení též jména po otci 
– tzv. patronymika, rusky otčestva –, což v našem 
případě znamená, že každý syn každého Václava 
Vjačeslava je Václavovic Vjačeslavovič a každá 
dcera Václavovna Vjačeslavovna. na Rusi se popr-
vé objevil také dnes velmi neobvyklý ženský tvar 
Václavova jména – Vjačeslava; nestal se však nikdy 
jménem kalendářním. další zvláštností ruského 
pravoslavného kalendáře je, že vedle českého sv. 
Václava, „blahověrného knížete českého“, má pět 
dalších svatých Václavů z řad nedávno svatořeče-
ných novomučedníků duchovního stavu, kteří byli 
nositeli jména českého prvomučedníka.

V této souvislosti budiž podotknuto, že Václavovo 
jméno se pochopitelně od nejstarších dob dodnes 
vyskytuje i u významných duchovních katolické 
církve. V zemích německého jazyka byl takovým 
prvním známým Václavem opat benediktinského 
opatství v niederalteichu na dunaji, které je nej-
starším bavorským klášterem, založeným v roce 
73�. Toto opatství mělo v ��. století velikou zásluhu 
na tom, že se niederalteich stal jedním z hlavních 

středisek letopisectví. V současné době je ohnis-
kem styků s křesanským Východem a jeho mniši 
jsou západního římského i východního byzantské-
ho obřadu. důkazem, že ani dnes nechybí mezi 
významnými církevními osobnostmi Václavové, 
může být pražský světící biskup Václav malý, který 
ve svatováclavském roce 2008 navštívil svého spo-
lubratra a jmenovce biskupa Vence Padillu, jenž 
stojí v čele katolické církve v mongolsku. Tento 
mongolský Václav pochází z nejkatoličtější země 
Asie, jíž jsou Filipíny.

Zajímavé je zjištění, že nositelem Václavova 
jména mohou být i velekněží nekřesanských deno-
minací, jako jsou například turkičtí karaimové, 
vyznavači karaitské větve judaismu, považující se 
za potomky chazarů, k nimž byli z Byzance vyslá-
ni konstantin a metoděj před svými odchodem 
na Velkou moravu. nejvyšší duchovní hodnostář 
karaimů, zvaný hazan, sídlí na krymu a jmenuje 
se Vjačeslav lebeděv.

od nejstarších dob se někteří Václavové proslavili 
v církevním umění. Z nich nejvýznamnější místo 
zaujímá stavitel Václav z Prahy, jenž byl mezi budo-
vateli nejslavnější gotické katedrály na německo-
francouzském rozmezí ve strasburku, zatímco zlat-
ník, mědirytec a vůbec kovolitec Václav z olomouce 
proslul v těsně předreformační době v Porýní. 

od prvních anonymních legendistů až po nej-
novější literaturu faktu miroslava ivanova je svatý 
Václav stále středem pozornosti beletristů stejně 
jako odborných autorů, například dušana Třeštíka 
nebo jiřího Hošny, dnes největšího znalce sv. Vác-
lava mezi našimi bohemisty. chvalozpěv náš milý 
svatý Václave od Adama Václava michny z otrado-
vic svědčí o síle Václavova kultu v barokní době, kdy 
se i Habsburkové po Přemyslovcích, lucemburcích 
a jagelloncích začali hlásit k potomstvu sv. Vác-
lava. Papež klement X. roku �670 rozšířil slavení 
Václavova svátku na celou katolickou církev. 

Balbínův přítel jan Tanner ve své knize svatá 
cesta z Prahy do staré Boleslavi náležitě zdůraznil 
návaznost svatováclavského kultu na cyrilometo-
dějskou tradici. svatý Václav byl v průběhu celých 
českých dějin hlavním symbolem české státnosti. 
Úcta ke knížeti Václavovi trvala nepřetržitě až do 
protireformace jak u římskokatolické církve, tak i 
v české církvi přijímající pod obojí. svatý Václav byl 
vyobrazen i na středu pečeti dolní (utrakvistické) 
konsistoře, jindy byl vyobrazován také s korouhví 
a kalichem v ruce. V době husitské vznikla i roz-
sáhlá, avšak málo známá protihusitská báseň 
Václav, Havel a Tábor (s podtitulem Rozmlouvání 
o čechách roku�424), která zároveň pranýřovala 
neřesti českého lidu. Tiskem ji poprvé vydal až 
František Palacký.

Též v době násilné protireformace po bělohorské 
tragédii a navíc s hrozícím tureckým vpádem byla 
úcta ke knížeti Václavovi silná, a to jak u katolíků 
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tak u protestantů. jeden z největších našich Vác-
lavů té doby, autor slavného spisu Anti-Alkorán, 
přední český bratr Václav Budovec z Budova skon-
čil na staroměstském popravišti, zatímco přední 
katolický šlechtic Václav Vratislav z mitrovic, jenž 
vedle diplomatické služby osobně zažil a popsal 
navíc také turecké galeje a žalář, stanul na straně 
bělohorských vítězů. jinému římskému katolíkovi 
– grafikovi Václavu Hollarovi – se dostalo světového 
věhlasu v protestantských zemích, kam směřovali 
naši pobělohorští exulanti.

doma tehdy nelenili jiní Václavové. jezuita Vác-
lav matěj Šteyer založil nadační středisko dědictví 
svatováclavské, jehož péčí vyšel nový český kan-
cionál a zejména svatováclavská Bible, jimiž česká 
protireformace navazovala na dílo reformační. Var-
haník a dirigent Václav Holan Rovenský svou kaplí 
královskou, zpěvní i muzikální značně povznesl 
úroveň naší duchovní hudby, zatímco známý jazy-
kovědec a brusič naší mateřštiny Václav jan Rosa 
po sobě zanechal rukopis svého celoživotního díla, 
jímž byl čtyřsvazkový Thesaurus linguae Bohe-
micae (slovník jazyka českého s významy latin-
skými a německými) – náš vůbec první dokladový 
a výkladový slovník češtiny, který později použili 

čeští obrozenci (jungmann). V roce Rosovy smrti 
(�689) se narodil největší mistr naší monumentální 
nástěnné a nástropní malby pozdního baroka Vác-
lav Vavřinec Reiner, jenž povznesl českou fresku 
na světovou úroveň. Z této doby se nám dochovala 
i latinsko-česká divadelní hra ondřeje Františka 
de Waldt kázání o svatým Vácslavu v městě Písku 
dělaném �709.

Zakladatel naší obrozenecké jazykovědy Václav 
Fortunát durych měl ke svému křestnímu jménu 
zcela osobitý vztah. narodil se totiž na den svého 
svatého patrona a Václav se jmenovali jak jeho 
křtitel, tak jeho kmotr. osudnými pro něho byly 
49. narozeniny a zároveň svátek sv. Václava roku 
�784. V ten den totiž císař josef ii. zrušil klášter 
řádu nejmenších bratří sv. Františka z Paoly (mini-
mů), řečených pavláni, na starém městě pražském 
při původně evangelickém chrámu sv. salvátora, 
v němž durych působil. To bylo příčinou, že durych 
mohl uskutečnit jen část svých dalekosáhlých 
vědeckých záměrů. naštěstí si vychoval vynikající-
ho pokračovatele ve svém oddaném žákovi exjezu-
itovi josefu dobrovském, který jeho dílo dovršil. 
největším zadostiučiněním pro durycha bylo,  
že se dožil objevu První staroslověnské legendy o sv. 
Václavu, který učinil ruský badatel A. ch. Vosto-
kov. Zmíněný řád minimů proslul v minulosti mimo 
jiné tím, že jeho člen Bernard Boil, jakožto vůbec 
první křesanský duchovní, byl roku �492 spolu 
s kolumbem při objevení Ameriky. V současnosti  
u nás obnovil tento zcela raritní mnišský řád čin-
nost a patří k němu i František Holeček, náš nej-
větší znalec jana Husa, o němž přímo ve Vatikánu 
spolupořádal vědecké symposium. (dnes je ovšem 
také známo, že tam předtím po řadu let pracoval 
jako agent „čeřich“ pro výzvědnou službu čssR.)

Přítelem josefa dobrovského byl zakladatel čes-
kého novinářství Václav matěj kramerius. k žákům 
dobrovského se hlásil i Václav Hanka. nicméně 
slávu autora vůbec prvního českého románu, Záře 
nad pohanstvem nebo Václav a Boleslav, přene-
chal svému nejbližšímu spolupracovníkovi josefu 
lindovi.

Hankův současník, průkopník obrozeneckého 
divadla Václav kliment klicpera, nezapomněl 
oslavit svého patrona a jeho družinu ve své první 
historické hře Blaník. nejznámější herec našeho 
obrození Václav Thám zahájil plejádu slavných 
hereckých Václavů, která v naší době pokračuje 
Václavem Vydrou, Václavem Postráneckým a pře-
devším sašou Rašilovem, jehož vlastní jméno bylo 
Wenzel Rasch von Hessen.

klicpera o tři roky přežil svého o patnáct let mlad-
šího oddaného žáka josefa kajetána Tyla, jehož 
tragédie krvavé křtiny aneb drahomíra a její synové 
patřila k nejpůsobivějším hrám obrození. Tylovi 
se souhrou okolností dostalo cti stát se původcem 
textu naší již v pořadí čtvrté národní hymny (po 

Fotografie Bendlovy sochy sv. Václava na kamenném 
soklu v horní části Václavského náměstí. V roce 1879 
byla socha přemístěna na Vyšehrad, dnes je originál 
v Lapidáriu Národního muzea a kopie na Vyšehradě. 
Muzeum hlav. města Prahy, kolem 1870
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Hospodine, pomiluj ny, svatý Václave a ktož sú 
boží bojovníci). Z nich svatováclavský chorál je 
vůbec první známou skladbou, oslavující našeho 
hlavního zemského patrona. dosud nejpůsobivěji 
zazpíval tento chorál svým nenapodobitelným 
basem, a to česky, hned při vystupování z letadla, 
největší pěvec černé Ameriky Paul Robeson, kte-
rý po dvaceti letech od svatováclavského milénia 
�929 opět zavítal do Prahy. Překvapil tím zástup 
vítajících soudruhů, kteří od tohoto renomovaného 
pokrokového bojovníka za mír rozhodně očekávali 
chorál husitský, tím spíše, že Robeson napsal studii 
o husitském zpěvu. Zvítězil zde zřejmě Robesonův 
předchozí pražský zážitek.

naše novodobé dějiny začínají v revolučním roce 
�848. na schůzi ve svatováclavských lázních na 
novém městě pražském byl tehdy ustaven svato-
václavský výbor a na obranu revoluce bylo zřízeno 
ozbrojené svatováclavské bratrstvo. nenásilná část 
revoluce vyvrcholila na svatodušní sbratřovací mši 
u Bendlovy barokní jezdecké sochy sv. Václava na 
koňském trhu, dnes Václavském náměstí, po níž 
následovalo krvavé potlačení pražského povstání 
císařskými vojsky.

jako středověký světec byl Václav zobrazován 
celým zástupem malířů a sochařů všech slohů a 
směrů a pochopitelně neušel ani osobitému stylu 
východních ikonopisců. nicméně poněkud překva-
pit nás může jeho zobrazování na vánočních bla-
hopřáních anglikánů: je to totiž stařičký monarcha 
dost pokročilého věku. stejně je tomu i na obou 
známých ruských nástěnných vyobrazeních sv. 
Václava z konce �7. století – v Uspenském chrámu 
Trojicko-sergijevské lávry a v sofijské katedrále 
ve Vologdě. Podobným překvapením je naopak pro 
cizince z Východu i Západu jeho ztvárnění jako 
jezdce v plné zbroji, a již na nejznámějším sou-
soší od josefa Václava myslbeka na Václavském 
náměstí, nebo socha jeho barokního předchůdce 
jana jiřího Bendla na Vyšehradě. ještě podivnější 
je, že sv. Václav je tímto v čechách obvyklým způ-
sobem představován také na půdě svaté země, a to 
ve vestibulu apoštolské delegatury Vatikánu, která 
od 2. světové války sídlí v našem cyrilometodějském 
duchovním středisku na olivetské hoře v jeru-
zalémě. Tam před bustou prvního našeho prezi-
denta TGm, stejně jako před jezdeckým sousoším 
sv.Václava od sochaře jana Znoje, dědečka sou-
časného husitského patriarchy Tomáše Buty, došlo 
k řadě významných setkání, z nichž nejdůležitější 
bylo roku �964, 9�0 let po rozkolu v křesanské 
církvi. Zde proběhlo první setkání římského papeže 
Pavla Vi. a cařihradského ekumenického patriarchy 
Athenagory i., který se na stejném místě poprvé 
objal také s nejvyšším představitelem řeckokatolic-
ké uniatské církve, jímž byl melchitský patriarcha 
antiochijsko-alexandrijsko-jeruzalémský maximos 
iV. saigh, rodilý Arab.

Zobrazení Václava jako ozbrojeného jezdce na 
koni, nikoli nepodobné svatému jiří, svatému mar-
tinovi či jiným bojovníkům, přímo vybízí k tomu, 
aby byl sv. Václav chápán mimo jiné i jako ochránce 
bojujících, což se v minulosti také dost často stáva-
lo. Tak tomu bylo i u našich legionářů na Ukrajině 
za �. světové války, stejně jako za 2. světové války 
v Anglii, kde svatováclavskou zástavu slavnostně 
předali našim zahraničním vojákům sám prezident 
e. Beneš a premiér msgr. j. Šrámek. nejnověji se 
tak stalo v roce ��00. výročí Václavova narození, 
a to v Rusku, kde byl Václav roku 2008 prohlášen 
za patrona elitního gardového kremelského pluku 
tělesné stráže, která se obléká do historických 
stejnokrojů ruské armády z napoleonských válek  
a na jejíž počest jan jakub Ryba složil svůj moska-
lenmarsch neboli Pochod statečných moskvanů. 
Pravoslavný metropolita českých zemí a sloven-
ska kryštof, od něhož získal ikonu sv. Václava a 
sv. ludmily prezident Putin za svého posledního 
pobytu v Praze �. 3. 2006, přivezl při této příležitosti 
do moskvy část Václavových ostatků s autentickou 
pečetí českého primase kardinála miloslava Vlka. 
Tyto ostatky byly uloženy v posádkovém chrámu 
kremelského pluku v osadě Barvicha u moskvy. 
To je v Rusku první a dosud jediná Vjačeslavská 
cerkev, zasvěcená českému knížeti a mučedníko-
vi. Tento významný akt dobré vůle a usmíření je 
o to působivější, že k němu došlo právě v srpnu 
2008, kdy jsme si připomínali 40. výročí nejstraš-
nější události v dějinách česko-ruských vztahů a 
na kavkaze byla opět prolévána krev, tentokrát 
v bojovém střetnutí největší pravoslavné země světa 
s nejstarší neřeckou pravoslavnou zemí, z nichž obě 
mají ve znaku sv. jiří (Georgia) drakobijce. Toto 
válečné vyhrocení rusko-gruzínského konfliktu 
zaskočilo i nejpovolanější kaukazology, mezi nimiž 
zaujímá přední místo i náš největší znalec Gruzie 
Václav černý.

nejproslulejší jezdecké sousoší sv. Václava, od 
josefa Václava myslbeka před národním muzeem, 
bylo dokončováno v roce �9�2, kdy začal dout-
nat balkánský sud prachu. dramatik František 
langer z generace bratří čapků právě téhož roku 
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vydal svou novoklasicistní hru svatý Václav a jako 
vojenský lékař a posléze i ruský legionář se záhy 
stal očitým svědkem všeho, co se kolem sv. Václa-
va odehrálo v nejbližších letech. Právě roku �9�2 
vzplanula mezi našimi předními historiky učená 
akademická pře o smyslu našich dějin. současně 
s tím však celé další století těchto dějin získávalo 
mimořádně tragickou náplň a příchu.

Předposlední monarcha v českých zemích císař 
František josef i., který právě tehdy jmenoval 
einsteina řádným profesorem v Praze, stále jezdil 
mezi vídeňským Hofburgem a schönbrunnem, jeho 
následník František Ferdinand d´éste sídlil na 
konopišti a následník tohoto následníka karel velel 
dragounům v Brandýse nad labem – na dohled od 
svatováclavské staré Boleslavi.

Ve Vídni již tehdy delší dobu politicky působil 
Tomáš masaryk, jemuž bylo onoho roku �9�2 
již 62 let, čtyřicetiletý erudovaný právník emil 
Hácha tu sloužil v nejvyšších justičních institucích 
monarchie, zatímco šestnáctiletý klement Gottwald 
se rovněž ve Vídni učil truhlářem. mohlo tehdy 
v největší fantazii někoho napadnout, že všichni 
tři stanou jednou za tak rozdílných okolností na 
svatováclavském Pražském hradě jako prezidenti 
republiky?

Ze všeho nejpodstatnější je ovšem fakt, že v témž 
roce �9�2 se jako bezdomovec potloukal po Vídni 
třiadvacetiletý zneuznaný umělec Adolf Hitler, 
rodák z rakouského innviertelu, a v bezprostřední 
blízkosti císařského schönbrunnu byl v dost dra-
hém penzionu ubytován třiatřicetiletý nedostudo-
vaný pravoslavný bohoslovec josif džugašvili až 
z daleké slunné Gruzie, který zde sepisoval své 
stěžejní dílo marxismus a národnostní a koloniální 
otázka. Zastihla ho tu zpráva, že byl právě v Praze 
kooptován do ústředního výboru leninovy bolše-
vické strany, která byla ustavena na konferenci 
v lidovém domě v Hybernské ulici. od té doby 
začal užívat nového pseudonymu stalin a v Praze 
měl tedy stalinismus své prvopočátky. mohlo tehdy 
někoho napadnout, že neuplyne ani půl století a 
Praze bude vévodit největší stalinův pomník, jaký 
kdy byl postaven, a strhnou ho titíž lidé, kteří ho 
vztyčili?

sarajevský atentát roku �9�4 posunul násled-
nictví rakouského trůnu do rukou arcivévody karla, 
který ještě v roce �9�2 sídlil na zámku v Brandý-
se nad labem. Velkolepé svatováclavské procesí 
v Praze 28. září téhož roku mělo být od vypuknutí 
války největší manifestací oddanosti českých zemí 
posledním dvěma monarchům jejich dějin: stařič-
kému Františku josefovi a mladičkému karlovi. 
V tentýž den o dva roky později, na svatého Václava 
�9�4, však již v dalekém kyjevě skládala slavnostní 
přísahu česká družina, do níž dobrovolně vstu-
povali v Rusku usedlí češi, aby v řadách armády 
ruského cara mikuláše ii. bojovali proti Rakousku a 
jeho spojencům. První bojový útvar, který vytvořili, 
nazvali svatováclavským. Bylo to jádro budoucích 
legií, které vznikly z českých a slovenských zajatců 
a přeběhlíků z rakousko-uherské armády.

legie v Rusku, Francii a itálii se staly ozbroje-
nými silami našeho zahraničního odboje, v jehož 
čele stanul T. G. masaryk, což veřejně vyhlásil na 
den 500. výročí upálení jana Husa, kdy se v Praze 
odhaloval Husův velkolepý pomník od ladislava 
Šalouna.

mezi vůbec prvními starodružiníky byl i pozdější 
plukovník j. j. Švec, jehož budou pochovávat jako 
velitele i. divize československých legií až v zaural-
ském čeljabinsku 28. října �9�8, v den, kdy bude 
před pomníkem sv. Václava v Praze vyhlašováno 
nezávislé československo. Švec si vzal život ze zou-
falství nad krajně neukázněným a nezodpovědným 
počínáním některých legionářů, jejichž prototypem 
byl spisovatel jaroslav Hašek.

Hašek totiž téhož roku �9�8 vstoupil do bolše-
vické strany a její Rudé armády a jako politický 
komisař velel její armádní tiskárně a vedl oddělení 
pro styk s cizinci až v baškirské Ufě. svou vojen-
skou kariéru zahájil autor „Švejka“ v Haliči jako 
zběhlý příslušník 9�. pluku, k němuž dobrovolně 
narukoval již na samém počátku války �9�4.

ke konci války bylo v itálii mučeno a popraveno 
rakouskou vojenskou justicí nejvíce našich zaja-
tých legionářů jako velezrádci. Zcela záměrně byl 
na den sv.Václava 28. září �9�8 před popravčí četu 
postaven také četař 9�. rakouského pluku jan 
liška, jehož jediným proviněním bylo, že u něho 
byl nalezen protiválečný leták. Po vzniku čsR byly 
liškovy ostatky spolu s ostatky dalších poprave-
ných legionářů převezeny do vlasti, roku �92� 
byly vystaveny v rakvích v Panteonu národního 
muzea a s vojenskými poctami pochovány na čest-
ném pohřebišti olšanských hřbitovů. Plukovníku 
Švecovi, jenž stál u zrodu našich legií a obětoval za 
ně svůj život, byl postaven pomník na Hradčanech 
přímo před branami pražského Hradu, který se stal 
sídlem prezidenta republiky.

Za První republiky byl pochopitelně za sídlo hlavy 
státu zvolen Pražský hrad (tedy místo s hrobem 
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sv.Václava), který byl historickou rezidencí našich 
panovníků a zároveň také sídlem nejvyššího cír-
kevního hodnostáře země, což je dodnes světová 
zvláštnost. letní rezidencí prezidentů se stal zámek 
lány v bezprostřední blízkosti Václavova předpo-
kládaného rodiště, vesnice stochov, kde se dědic 
české země měl narodit v době kolem pádu Velké 
moravy roku 907. Železniční zastávka stochov se 
tak stala oficiálním nádražím hlavy státu se zvlášt-
ním prezidentským salonkem.

V polovině své existence měla První republika 
jedinečnou příležitost přihlásit se vedle zdůrazňo-
vané husitské tradice také k tisíciletým kořenům 
české státnosti, a to u příležitosti svatováclavského 
milénia slaveného roku �929. oficiální oslavy byly 
zahájeny za účasti prezidenta republiky v obecním 
domě Velkolepým kantátovým oratoriem svatý 
Václav od josefa Bohuslava Foerstra, jenž měl své 
nejoblíbenější sídlo na dohled od místa Václavovy 
smrti. Prezident masaryk byl také hlavním řeční-
kem na svatováclavské mezinárodní manifestaci 
u pomníku sv. Václava na Václavském náměstí, 
která vyvrcholila vojenskou přehlídkou. Při ní pře-
vzal z rukou svého vrchního velitele novou bojovou 
zástavu jezdecký pluk číslo osm „knížete Václava 
svatého“. na Pražském hradě byla rovněž za účasti 
prezidenta republiky slavnostně otevřen dostavěný 
chrám sv. Víta, založený knížetem Václavem jako 
předrománská rotunda. To vše se odehrávalo za 
zvonění všech pražských zvonů, slavnostního osvět-
lení Prahy a průvodu z Vyšehradu na Hradčany. 

Hlavní těžiště církevních oslav bylo pochopitel-
ně ve staré Boleslavi, kde sv. Václavovi vzdávali 
čest vysocí představitelé církve v čele s titulárním 
arcibiskupem areopolským Angelem Giuseppem 
Roncallim, apoštolským vizitátorem Vatikánu, jenž 
bude do třiceti let poté jako benátský patriarcha 
zvolen papežem. katolíky byzantského obřadu 
reprezentovala při těchto oslavách ve staré Boleslavi 
impozantní postava vladyky josafata kocilovského, 
biskupa z Přemyšlu, jehož doprovázel pětadvace-
tiletý novokněz Vasil Hopko, který do 20 let jako 
pomocný biskup prešovský bude spolusnášet útra-
py svého eparchy – biskupa Pavla Gojdiče pro Unii 
s římem. Prvopočátky této Unie východních slova-
nů s papežem mají mnoho společného s dvojměs-
tím Brandýs-stará Boleslav. sem totiž roku �588 
přijel za císařem Rudolfem ii. kardinál Hippolito 
Aldobrandini jednat o polských záležitostech. Za 
pouhé 4 roky byl tento kardinál zvolen papežem 
jako klement Viii., jehož největším triumfem bylo za 
další 4 roky (v roce �596) uzavření první východoslo-
vanské „Brestské“ unie s pravoslavnými hierarchy 
kyjevské metropolie cařihradského patriarchátu 
na území polsko-litevského soustátí. Půl století po 
Brestské unii, uzavřené v Brestu litevském, násle-
dovala Užhorodská unie v Zakarpatí a další půl 

století – unie sedmihradská v Alba julia a konečně 
unie Haličská ve lvově a Přemyšlu, kde Brestské 
unii vzdorovali, přestože již za tataro-mongolské 
expanze přijal roku �247 právě haličsko-volyňský 
kníže daniel Romanovič unii s papežem inocencem 
iV., jenž ho za to roku �254 odměnil královskou 
korunou. Brestská unie byla reakcí i. říma na  
postavení ii. říma – cařihradu, který byl v té době 
již půldruhého století v područí tureckého sultána, 
a zejména také na postavení iii. říma – moskvy, od 
ivana Hrozného již půl století sídla ruských carů a 
zcela nově, pouhých 7 let – rezidence nejnovějšího 
pravoslavného patriarchy, který si na polsko-litev-
ské východní slovany pochopitelně dělal zálusk. 
nejnovější mučedníky všech těchto unií prohlásil 
za blahoslavené první slovanský papež – Polák jan 
Pavel ii., jemuž vděčíme za dosud největší počet sva-
tých a blahoslavených v dějinách. k nim kupodivu 
rovněž patří jím blahoslavený poslední monarcha 
naší historie císař karel i., jehož sídlem byl před 
První světovou válkou císařský zámek v Brandýse 
nad labem, na dohled od svatováclavského mučed-
niště ve staré Boleslavi.

svatováclavské milénium �929 udělalo svými 
oslavami silný dojem na řadu zahraničních náv-
štěvníků (zejména z uměleckých kruhů), jako 
byli španělský spisovatel Fernandez Flores, který 
prohlásil, že jeho skutečným křestním jménem je 
Wenceslao, nebo již zmiňovaný největší afroame-
rický pěvec Paul Robeson, jenž si oblíbil svatovác-
lavský chorál.

Pouhé čtyři roky po tomto miléniu došlo k vyhlá-
šení Třetí říše, zvané Velkoněmecká, v Berlíně, kde 
navíc deset let po miléniu došlo k oznámení vzni-
ku Protektorátu čechy a morava jako autonomní 
součásti této říše. Bylo to v končinách někdejší 
braniborské vlasti Václavovy matky drahomíry 
z veletského kmene stodoranů na řece Havola 
(Havel), po níž se od roku 2005 plaví po ní nazvaná 
osobní lo dragomira. 

ZAjímAVosTi
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Znakem Hitlerovy Třetí říše se stala orlice, 
podobná té, jakou užíval Václav, doplněná tou-
též svastikou, jaká zdobí závoj Václavovy báby 
ludmily, dodnes dochovaný na Pražském hradě. 
svastikami je také ozdobena apsida pravé boční 
lodi prvního Václavovi zasvěceného kostela, který 
je na pražském Proseku. Při absurdním včleňování 
českých zemí do Třetí říše se nacisté nezapomněli 
dovolávat Václavovy loajality k svaté říši římské a 
svatováclavskou orlicí začali vyznamenávat kola-
boranty. i zde je však nutno rozlišovat! nositelem 
této orlice se stal také největší z našich Václavů té 
doby – vědec Václav Peržilka (podle sdělení jeho 
kolegy jaderného fyzika Václava Bartoška), a to 
nikoliv za spolupráci s nacisty, nýbrž za předváleč-
né výsledky své práce, kterých Třetí říše využívala. 
jako praktikující katolík uctíval prof. Petržilka 
svého svatého patrona velmi intenzivně. nebývalé 
možnosti působení se mu otevřely po válce v oblasti 
využívání jaderné energie. jako profesor a aka-
demický hodnostář karlovy univerzity a českého 
vysokého učení technického a člen československé 
akademie věd a laureát státní ceny, vyznamenaný 
řádem práce, nemohl Václav Peržilka nepřijít do 
styku se svým jmenovcem, ministrem vysokých 
škol sssR, Vjačeslavem Petrovičem jeljutinem, 
po molotovovi druhým Václavem v sovětské vládě. 
Tento velmi vzdělaný metalurg během svého třice-
tiletého ministrování (od stalina až po Gorbačova) 
několikrát zavítal do Prahy a neopomenul přitom 
navštívit hrob sv. Václava.

na rozdíl od protestanta masaryka a svobodného 
zednáře Beneše si kupodivu komunista Gottwald, 
podobně jako katolík Hácha, při svém nastoupení 
na prezidentský post neodpustil církevní obřady, 
které začínaly a končily u svatováclavské kaple a 
vyvrcholily jako Te deum u hlavního oltáře dómu 
sv. Víta. Při svatováclavském sjezdu katolického 
duchovenstva si představitelé nového režimu snažili 
zajistit jeho loajalitu odvoláním na svatováclavskou 
tradici. mezi čelnými představiteli režimu byli tři 
nejvlivnější Václavové: ministr vnitra Václav nosek, 
ministr informací Václav kopecký a posléze i minis-
tr zahraničí Václav david.

Postupem času začaly být jakékoliv oslavy sv. 
Václava omezovány na čistě církevní pole. jakékoliv 
veřejné projevy svatováclavského kultu, například 
zdobení jeho pomníku na Václavském náměstí 
květinami 28. září a podobně, byly čím dále tím 
více hodnoceny jako protirežimní, o shromažování 
kolem tohoto pomníku ani nemluvě.

Položíme-li te přímo otázku, který z našich 
Václavů v té době nesvobody nejvíce hájil a pro-
sazoval památku sv. Václava na všech úrovních 
a zároveň se stal tím nejpovolanějším znalcem 
svatováclavské problematiky, docházíme k závěru, 
že to byl náš největší slavista 20. století František 

Václav mareš. Přestože se stal z pracovníka čsAV 
profesorem vídeňské univerzity, uchovával si vždy 
bezprostřední styk s vlastí a dokázal se velkoryse 
přenést i přes umělé rozdělování evropy mocnými 
tohoto světa. Profesor mareš sní již patnáct let 
svůj věčný sen na hřbitově v rodném Benešově. 
naštěstí se ještě za jeho nesmírně plodného života 
v Akademii věd uchopil svatováclavské štafety jiný 
Václav mezi našimi paleoslavisty – Václav konzal 
ze známého rodu konzalů, který se výrazně zapsal 
do našich nejnovějších církevních dějin. Zajisté 
s povděkem přijal skutečnost, že právě v podvečer 
svatováclavského jubilea stál v čele Akademie věd 
nejznámější Václav naší současné vědy – světozná-
mý biochemik Václav Pačes. Za něho se na vědě 
ještě nešetřilo tolik jako dnes. 

V čele karlovy Univerzity stanul ke svatováclav-
skému výročí jiný významný Václav – Václav Hampl, 
světově uznávaný fyziolog. jemu připadl historický 
úkol – poprvé v dějinách českých vysokých učení 
přijmout a uvítat v předvečer svátku sv. Václava 
2009 římského papeže mezi zástupci naší nejšir-
ší akademické obce. Zásluhou našeho předního 
pracovníka v oboru žurnalistiky Václava moravce, 
televizního reportéra, moderátora a komentátora, 
se tato návštěva papeže Benedikta XVi. stala snad 
dosud nejsledovanější událostí v dějinách našich 
sdělovacích prostředků.

je takřka symbolické, že v závěru svatováclav-
ských oslav tohoto roku 2009 odešel na věčnost 
diplomat, publicista a historik Václav Vaško, nej-
povolanější svědek pseudosocialistické totalitní 
diktatury, kterou důkladně zažil na vlastní kůži. 
jeho jméno je více než příznačné!

o rok dříve zemřel druhý nejvýznamnější Václav 
té doby, Václav dvořák, generální vikář českobu-
dějovický, jenž proslul jako dobrý duchovní pastýř, 
oddaný skaut, vynikající tanečník a především 
v pravém smyslu slova ten nejpovolanější vycho-
vatel mládeže v krajně nepříznivých podmínkách. 
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Bylo mu dopřáno dožít se oslav ��00. výročí naro-
zení jeho patrona sv. Václava ve zcela svobodných 
podmínkách. Zároveň ho však těsně před smrtí 
jímala hrůza z té apokalyptické absurdity naší 
doby, která se výrazně dotkla i jeho rodné Bechyně, 
kde byl uložen k věčnému odpočinku.

slavný bechyňský královský hrad a zámek, 
v němž poslední Rožmberk Petr Vok vybudoval 
modlitebnu jednoty bratrské jakožto útulek pro 
nejčistší květ české reformace, již nepatří Akade-
mii věd jako za komunistů. nevlastní ho však ani 
poslední majitel, knížecí rod Paarů, z nichž karel 
dnes stojí v čele českého velkopřevorství suve-
rénního řádu maltézských rytířů (johanitů). nově 
bechyňský zámek totiž odkoupil pohádkově bohatý 
podnikatel josef Šáva, jehož firma diag Human 
vymáhá arbitráží na českém státu 8,33 miliardy 
korun jako odškodné za zmařené obchody s krevní 
plazmou.

Pro nejkritičtějšího filozofa naší doby – Václava 
Bělohradského – je zde dostatek látky k přemýšle-
ní o podstatě naší současné pseudodemokratické 
asociální plutokracie.

do dvou měsíců po poměrně neokázalém pohřbu 
msgre. Václava dvořáka zažilo hlavní město Praha 
mnohem velkolepější pohřeb, směřující z arci-
opatství břevnovského na hřbitov v řepích, kde 
je pochován nejproslulejší z českých loupežníků 
a lapků Václav Babinský, jehož dodnes opěvuje 
známá kramářská píseň. Bylo zde pohřbíváno tělo 
čtyřicetiletého Václava kočky mladšího, syna Vác-
lava kočky staršího z rodinného klanu světských, 
podnikajících v kolotočích. Zastřelil ho jako zku-
šený pistolník z divokého Západu jiný podnikatel 
– hoteliér Ďuričko – při zcela nevinné rozepři po 
„křtinách“ jakési publikace jednoho z našich expre-
miérů. Při kázání nad kočkovou rakví v bazilice 
sv. markéty tohoto nejstaršího českého mužského 
kláštera neváhal jeho převor přirovnat smrt Václava 

kočky k smrti jeho patrona svatého Václava. dodal 
tím zcela mimořádného lesku čtyřkilometrové kolo-
ně nejdražších limuzín všech značek, která násle-
dovala pohřební vůz, tažený šestispřežím vraníků 
a doprovázený slavnostně oděnými funebráky k té 
nejdražší hrobce, jaká kdy byla u nás pořízena.  
Po skončení smuteční slavnosti snad nikdo z účast-
níků nezapomněl postát též nad hrobem Václava 
Babinského.

naštěstí se tento národ o tak významném výročí 
svého hlavního patrona neprezentoval jen tímto 
způsobem. k ��00. výročí narození sv. Václava 
proběhla péčí arcibiskupství pražského vynikající 
výstava svatováclavských artefaktů v klášteře  
sv. Anežky a na půdě katolické teologické fakulty 
uspořádala Univerzita karlova vědecké svatová-
clavské kolokvium vysoké úrovně. do třetice došlo 
ke svatováclavskému výročí přímo na Pražském 
hradě k obnově slavné svatováclavské vinice, nebo 
český prvomučedník se zároveň stal také patronem 
vinařů. 

Zásluhou společnosti pro duchovní hudbu 
se v období od svátku sv. ludmily až do svátku  
sv. Václava letos již po osmnácté rozezněly pražské 
chrámy a koncertní síně svatováclavskými 
slavnostmi západokřesanské, východokřesanské 
i nekřesanské duchovní hudby. lze jen litovat, že 
se zavedení této nové tradice nedožil dlouholetý 
organizátor hudebního života v Praze – Václav 
Holzknecht.

o neutuchajícím zájmu o sv. Václava v anglo-
saském světě svědčí mimo jiné i současná an-
glická opera Good king Wenceslas od skladatele 
Wilfrida Price, stejně jako stejnojmenný americký 
film z roku �994, který naše televize představila 
divákům o svátku sv. Václava 2007, k ��00. výročí 
jeho narození. Ani britský parlament nezahálel a 
dal si ověřit, že češi vzpomínající ��00. výročí naro-
zení svého panovníka Václava mu dodnes upírají 
jeho královské důstojenství a co je mnohem horší, 
vůbec nespojují jeho památku s nejradostnějšími 
svátky roku, jimiž jsou Vánoce. Z tohoto zjištění 
vyplynula otázka, jaká je tedy nejproslulejší česká 
vánoční skladba, když o nějaké české svatová-
clavské koledě nemůže být řeč? jediná správná 
odpově zní Rybova mše vánoční. Budiž ke cti to-
hoto zákonodárného tělesa, že jeho sbor a orchestr 
sestávající vesměs ze ctihodných členů obou jeho 
komor, horní i dolní sněmovny, nelenil a slavnou 
obrozeneckou pastorelu jana jakuba Ryby nacvičil 
a přednesl ji česky na svém obvyklém slavnostním 
adventním koncertu v předvečer Vánoc 2007.

o rok později, před Vánocemi 2008, napodobil 
Brity též český parlament a jeho poslanci a senátoři 
zazpívali „Rybovku“ přímo u Václavova hrobu  
v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském 
hradě.

Václav Huňáček

ZAjímAVosTi
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VlAjkoVé sToŽáRy nA PRAŽskýcH domecH
Tento příspěvek, podobně jako příspěvky v předchozích číslech Věstníku, pojednává o zajímavých, 

ale snadno přehlédnutelných artefaktech na průčelích budov. Dnes se zaměříme na vlajkové domovní 
stožáry.

Širokému uplatnění vlajkových stožárů na pražských 
budovách pomohla rozsáhlá výstavba v Praze na konci 
devatenáctého a začátku dvacátého století. Používání 
vlajkových stožárů souviselo též s rozvojem vlastenec-
kého cítění českých občanů po odstranění monarchie a 
vzniku nového československého státu. stožár umožnil 
i usnadnil vyvěšování vlajek při různých svátcích, osla-
vách výročí, státních návštěvách apod. V současnosti 
tuto funkci plní vlajkové stožáry jen na budovách stát-
ních institucí. další funkci – vylepšení vzhledu domu – si 
vlajkové stožáry ponechaly celkem úspěšně dodnes. Třetí 
funkce – informující iniciálami na špici stožáru o majiteli 
objektu – je v současnosti, po převratných politických 
změnách poněkud dezinformační. ovšem osobám, které 
se zabývají historií pražských staveb, poskytuje i nadále 
zajímavé informace.

Konstrukce domovních vlajkových stožárů
Hlavní součást vlajkových stožárů je současně částí nej-
větší, převážně jde o kovovou tyč délky dva až pět metrů. 
Tyč je většinou v šikmé poloze, horní část tyče je od stěny 

domu odkloněna. menší počet tyčí vlajkových stožárů 
je v poloze svislé – rovnoběžné se stěnou objektu. Tyče 
bývají ke stěně připevněny ve dvou bodech. spodní část 
je zakotvena do stěny, nebo upevněna na stěnu pomocí 
různých štítových úchytů. druhý úchyt je zhruba ve 
dvou třetinách délky tyče. Prvky připevňující tyč na stě-
nu mohou být ozdobeny. U některých vlajkových stožárů 
zůstal zachován mechanismus umožňující zavěšení  
a vztyčení vlajky, tj. lanko se závěsy a kladkou. 

Tyč stožáru bývá ukončena prostým hrotem, koulí, 
kuželem, jehlanem, či jinými složitějšími tvary. V převlá-
dajícím počtu ovšem je na konci tyče připevněn kovový 
kroužek (terč) z drátu o kruhovém průřezu. obvodový 
kroužek může být hladký, ozdoben trny, koulemi, listy 
střídavými nebo ve věnečku. Vnitřek terče je výjimeč-
ně prázdný, řídce může být vyplněn plechem, lvem ve 
skoku, znakem Prahy i jinými náměty, tato nevšední a 
zajímavá ukončení tyčí jsou dále popsána podrobněji. 
nejčastěji jsou však náplní terčů monogramy nebo 
zkratky bývalých majitelů domů, na kterých jsou stožáry 
upevněny.

Vlajkové stožáry s ozdobami 
tyčí a upevňovacích prvků
dům na rohu staroměstského 
náměstí čp. 608 a dlouhé ulice 
zdobí tři vlajkové stožáry, jeden na 
náměstí, dva v ulici. Pěkně zdobené 
stožáry, které se nacházejí na stěně 
obrácené na staroměstské náměstí 

(obr. 1) jsou příkladem ozdob ter-
če i obou kotvících částí. stožáry  
v dlouhé mají provedení prostší. 

na malém náměstí stojí známý 
Rottův dům čp. �42, který má na 
průčelí dva vlajkové stožáry s velmi 
zajímavými spodními úchyty. jsou 
na nich použity dokonale provedené 
motivy dračích hlav.
Topičův dům na národní třídě čp. 
�0�0 má ojedinělé provedení spodní-

ho úchytu žerdi (obr. 2). je to vitráž 
složená z různých tvarů skel v šesti 
barevných odstínech vsazená do 
oválného kovového rámu.
na sousedním domě se nachází 
celokovová ozdoba s pozlaceným 
rostlinným dekorem a plecho-
vou pozlacenou postavičkou dívky  
(obr. 3). 
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dva činžovní domy, na nichž jsou 
upevněny vlajkové stožáry se stej-
ným zajímavým ukončením horního 
konce stožáru stojí na senovážném 
náměstí. dům čp. 995 má čtyři 
vlajkové stožáry: dva do ulice jsou 
nepoškozené (obr. 4), do náměstí 
je jeden poškozený – levá spirála 
chybí. na domu s čp. 994 jsou čtyři 
stejné vlajkové stožáry, všechny 
nepoškozené.

Zajímavou ukázku vlajkových 
stožárů, u kterých řemeslníci ozdo-
bili konce tyčí, upevňovací konzoly i 
kotvení spodních částí, přinášejí dva 
stejné vlajkové stožáry, které jsou 
upevněny na rohovém domě ulic 
Bělehradská a jugoslávská na 
Vinohradech. Hlavní ozdobné prvky, 
kroužky a spirály, jsou sladěny do 
zajímavých tvarů.

Velký pražský znak vznikl po roce 
�9�8 podle návrhu Františka kyse-
ly. U tohoto znaku je na vodorovné 
lipové ratolesti erb Prahy přidržován 
z každé strany českým královským 
lvem ve skoku. Pod ratolestí je stuha 
s nápisem „PRAHA mATkA mĚsT“. 
nad erbem se nacházejí tři koruny, 
po stranách stožáry s vlajkami a 
uprostřed třetí český královský lev. 
část velkých znaků města Prahy 
nad domovními vlakovými stožáry je 
z dílny Pavla salaje z roku �929.

na domovních vlajkových sto-
žárech se horní lev liší způsoby 
provedení hrudi, která je se štítem 
nebo bez štítu. na štítu může být 
slovenský státní znak (toto provede-
ní pochází z období první republiky), 
nebo je štít čistý. nápis na spodní 
stuze je malý a většinou i při použití 
dalekohledu nečitelný. 

Štíty na hrudích horního lva 
se slovenským státním znakem 
jsou použity na dvou vlajkových 
stožárech domu čp. 608 na sta-
roměstském náměstí (obr. 5); a na 
domě čp. 404 v Rytířské ulici.

Štíty na hrudi horních lvů bez 
jakýchkoliv další atributů se nachá-
zejí minimálně na pěti objektech. 
jedním je Pražská tržnice čp. 406 
v Rytířské ulici (obr. 6), druhým 
rohový dům náměstí staroměst-
ského a malého se dvěma vlajko-
vým stožáry; třetím objektem je 
magistrát hlavního města Prahy na 
mariánském náměstí, zde jsou nad 
balkonem tři stožáry tohoto typu a 
čtvrtým objektem je nárožní novore-

Znaky hlavního města  
nad domovními vlajkovými 
stožáry
odstavec obsahuje informace o ob-
jektech, na kterých jsou upevněny 
vlajkové stožáry se znakem naší 
metropole. nejsou zde zahrnuty 
všechny budovy, kde je toto ukon-
čení vlajkového stožáru použito. 
Znaky nad vlajkovými stožáry mají 
tvar zmenšených i upravených replik 
oficiálního velkého znaku Prahy, 
upevněných přímo na konci stožá-
ru nebo v kroužku na hrotu žerdi; 
určitou obměnou je použití znaku 
starého města pražského.

nesanční budova bývalé Vyšší dívčí 
školy ve Vodičkově ulici čp. 687. 

častější je použití velkých znaků 
Prahy, na kterých horní lev na hrudi 
štít nenese. jde například o stožáry 
ve Vladislavově ulici na masivní 
budově s čp 47; stejné provedení 
vlajkových stožárů se znaky města 
Prahy je možné též vyhledat na 
starém městě v kozí ulici a v kli-
mentské ulici na budovách Základní 
školy. V klimentské ulici čp.�550 
na škole z roku �875 je kromě dvou 
domovních vlajkových stožárů v nice 
na rohu socha svatého klimenta  
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a u vchodu do školy značka s výškou 
hladiny při srpnové povodni v roce 
2002 – dva metry nad úrovní chod-
níku. Také na budově Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové na Palachově 
náměstí mají křídla do ulice křižov-
nické a na Alšovo nábřeží po dvou 
vlajkových stožárech se znakem Pra-
hy popisovaném v tomto odstavci. 

Poněkud odlišné je provedení 
velkého pražského znaku, který 
najdeme na domě stojícím na rohu 
staroměstského náměstí a dlouhé 
ulice. na obou průčelích u tohoto 
rohového domu jsou upevněny vlaj-
kové stožáry ukončené kruhovým 
terčem do něhož je vložen velký znak 
hlavního města Prahy (obr. 7).

Průčelí staroměstské radnice 
nese dva vlajkové stožáry nad který-
mi se v pozlaceném kroužku nachází 
znak starého města pražského. na 
náměstí France kafky na domě čp. 
�6, ve kterém také sídlí magistrát 
hlavního města Prahy, jsou nad 
vchodem upevněny dva svislé vlaj-
kové stožáry nahoře ukončené kru-
hovými terči, do nichž jsou vloženy 
plechové stylizované znaky města 
(obr. 8). Tato provedení, by je erb 
pozlacený, vypadají jako chudí pří-
buzní vlajkových stožárů s velkým 
znakem Prahy. Podobné plechové 
precizněji provedené znaky Prahy 
v kruhových terčích nad dvěma 
vlajkovými stožáry se nacházejí na 
budově městského úřadu Prahy 2 na 
náměstí míru (obr. 9) a na balkonu 
školy svatopluka čecha v Trojské 
ulici v Praze 7.

Domovní vlajkové stožáry  
se zkratkami a názvy 
institucí

Písmeno „B“ z pozlaceného plechu 
je v terčích dvou vlajkových stožárů 
s krátkou svislou žerdí na balkonu 
zadního traktu čnB obráceného do 
senovážného náměstí. 

Písmena „čsd“ v kruhovém terči 
na vlajkovém stožáru upevněném na 
stěně budovy čp. 986 v opletalově 
ulici nejsou stejně velká, „č“ a „d“ 
jsou menší než „s“ uprostřed; pís-
mena jsou iniciálami majitele domu 
českosloveských drah

„čsd“ je však také zkratka čes-
koslovenského svazu důstojnictva, 
který byl v letech �929–�930 staveb-

níkem Štefánikova domu v sokolské 
ulici čp. 486 na novém městě. Tento 
moderní objekt navrhli architekti 
jan Zázvorka a Vojtěch kerhart. Po 
roce �945 připadl dům armádě a 
byl označován jako ÚdA ii., v roce 
�996 byl armádou postoupen čes-
koslovenské obci legionářské. část 
objektu obec využívá, část je prona-
jímána. na průčelí do sokolské ulice 
jsou upevněny dva vlajkové stožáry 
na jejichž koncích jsou upevněny 
kroužky s výběžky a s písmeny 
„čsd“. Písmeno „č“ je nad písmeny 
„sd“.

„Ho“, kdy písmeno „H“ je umís-
těno nad písmeno „o“, v kruhu 
ozdobeném krajkami jsou počáteční 
písmena hotelu opera na Těšnově. 
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ozdobený kruh terče nad vlajkovým 
stožárem odpovídá provedení průčelí 
hotelu.

„kA“ v terči nad vlajkovým 
stožárem budovy nemocnice svaté 
Alžběty, čp. 448 v ulici na slupi je 
příkladem  jednoduchého tvaru ter-
če. Písmena patrně vyjadřují zkratku 
kláštera alžbětinek.

„mc“ jsou písmena nad dvěma 
stožáry domu v ječné �9 ve kterém 
je sídlo evangelické církve meto-
dické. Písmena vyjadřují zkratku 
metodické církve.

Zkratku „nP“ mají terče nad třemi 
stožáry rozsáhlého objektu s vchody 
v ulicích lannova a klimentská, čp. 
�235. Písmena náleží původní insti-
tuci, která zde sídlila – nemocenské 
pojišovně, dalšími byly fakultní 
poliklinika a český ústav sociálního 
zabezpečení. 

„od“ je zkratka odborového 
domu, které postavilo na Perštýně 
v letech �92�-�926 jako své sídlo 
stavební družstvo odborový dům. 
na průčelí domu čp. 347 má vlajkový 
stožár na svém vrcholu poněkud´ 
odlišný terč. V kovovém rámečku 
tvaru pětiúhelníku jsou umístěna 
velká ozdobná psací písmena. 

„P“ v terčích četných stožárů 
označují v Praze domy, jež náležejí 
městu. jsou to například domy na 
východní straně ulice U Radnice, 
čp. �� v Praze � (proti bývalému 
železářství U Rotta), jednopodlažní 
dům čp. 439 v ulici Všehrdově, domy 
v Praze 6 v ulici svatovítské. Písme-
no „P“ v terčích může být z drátu 

kruhového profilu různého průměru 
či z úzkého nebo širokého pásku 
plechu. Plechová písmena mají na 
starém městě, v Platnéřské ulici čp. 
���; v Žatecké ulici čp. ��0 (sídlo 
magistrátu HmP); v Bílkově ulici 
na domě čp. 856; na domě čp. 660  
v Bělehradské ulici; v Praze 6 v ulici 
U Zeměpisného ústavu na domě čp. 
505 a na domě čp. 556 v celetné 
ulici na starém městě pražském.

„sVAToBoR“ je náplní věnečku 
na hrotu stěžně vlajkového stožáru 
na pětipatrovém domě čp. 599 na 
Újezdu. nápis je rozdělen do dvou 
částí pod sebou: sVATo – BoR (obr. 
10). spolek sVAToBoR byl založen 
v roce �862 pro podporu rozvoje 
české literatury a péči o zachování 
památek na významné spisovatele. 
Prvním starostou spolku byl Fran-
tišek Palacký.

Také „máj“ (obr. 11) v terči nad 
stožárem zajímavého tvaru na domě 
v Pštrossově ulici odkazuje na kul-
turní minulost objektu. 

Domovní vlajkové stožáry 
s monogramy majitelů 
objektů
monogramy nad vlajkovými stožáry 
pražských domů jsou v jediném terči 
bu jednopísmenné (první písmeno 
příjmení), nebo dvou či třípísmen-
ném (první písmena křestních jmen 
a příjmení), v menším počtu bývají 
první písmena křestního jména  
i příjmení nad samostatnými stožá-
ry; zkratky institucí, v jejichž vlast-
nictví se objekt nacházel, jsou 
v terči jediném. Vlajkové stožáry 
s monogramy vlastníků domů byly 
na průčelí upevňovány od konce 
devatenáctého století do třicátých let 
dvacátého století. Později je použití 
domovních vlajkových stožárů toho-
to typu již ojedinělé. 

Při sestavování této části člán-
ku vznikla otázka, v jakém pořadí 

domy s vlajkovými stožáry nesou-
cími monogramy majitelů do textu 
zařadit. Podle pražských městských 
částí? Podle doby vzniku, jehož 
určení není snadné u domů, natož 
u vlajkových stožárů, jež mohly 
být na dům připevněny i mnohem 
později, než byl objekt postaven? 
Byla proto zvolena varianta abeced-
ního pořadí podle prvního písmene 
monogramu. 

ovšem u některých monogramů 
je nesnadné určit, které písmeno je 
první a které druhé.

monogram „AV“ je umístěn v terči 
nad vlajkovým stožárem opraveného 
domu s čp. 5�8 v Praze �, ječné 
ulici. Velká písmena jsou prohnutá, 
pravá noha písmena „A“ je společná 
s levou částí písmene „V“. 

„B“ je písmeno četně se vyskytují-
cí nad vlajkovými stožáry pražských 
domů. nachází se i na domu čp. 
364 na národní třídě. klasicistní 
novostavba byla postavena podle 
plánu josefa kermy ml., v roce �923 
proběhla přestavba dle projektu 
Zdeňka Pštrossa zvýšením o patro 
a upravením fasády v novoklasicist-
ním duchu. V kroužku nad stožárem 
je ornamentální „B“ z pozlaceného 
pásku plechu, které upozorňuje, 
že ve třicátých letech dvacátého 
století byli majiteli domu Alexandr 
a jindřiška Batovcovi. nepozlacené 
„B“ je součástí stožáru upevněného 
na domě čp. �059 v ulici na Poříčí 
nazývaném U Bulánků. Rovněž 
restaurace provozovaná v tomto 
domu nese tento název. Písmena 
„BF“, dekorativně ztvárněná z pás-
ku plechu nad dvěma vlajkovými 
stožáry, jsou zřejmě monogramy B. 
Fischwela, majitele módního obcho-
du, který sídlil ve dvacátých letech 
dvacátého století v pozdně barokním 
domě z roku �780 U černého med-
věda v Železné ulici čp. 492.

„c“ v terči nad stožárem značí 
první písmeno příjmení řezníka Hyn-
ka cibulky, který vlastnil asi od roku 
�900 do třicátých let dvacátého sto-
letí dům čp. 4�3 v Perlové ulici. jde 
o původně gotický objekt, později 
však několikrát přestavovaný, takže 
z doby gotické zůstaly pouze sklepy. 
současný vzhled zůstal po klasicist-
ních úpravách z let �8�6–�873. 

Písmena  „čB“ nad párem vlajko-
vých stožárů jsou v Havelské ulici na 
domě čp. 508. na místě po zbořeném 
gotickém domě vytvořil novou stav-
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bu Tomáš Pražák a Pavel moravec. 
monogram „čB“ patřil obchodní-
ku Bohumilu červenkovi, v jehož 
majetku byl dům v roce �929. „čk“ 
je monogram lékaře čeňka kliky, 
pro kterého postavil zajímavý a 
pěkný dům podle projektu Bedřicha 
ohmanna v roce �897 Quido Bělský. 
dům čp. 567 nazývaný U české 
orlice má průčelí do ovocného trhu 
a celetné ulice. Průčelí do prostoru 
ovocného trhu, nesoucí dva vlajkové 
stožáry s uvedeným monogramem, 
je vyzdobeno malbami vytvořenými 
podle kartonů mikoláše Alše.

(obr. 13). dům má nad vchodem 
skleněnou reklamní tabuli s nápi-
sem „ZámečnicTVí“, v přízemí se 
nachází bar U klíčů. Tyto indicie 
svědčí o tom, že někdejší majitel 
domu a patrně i majitel současný, 
provozoval zámečnické řemeslo. 
monogram „Fs“ se nachází v terčích 
dvou vlajkových stožárů upevněných 
na průčelí bývalého Hrzánského 
paláce čp. 558 v celetné ulici. „FTP“ 
– tato tři písmena, vytvořená z pásků 
plechu s prostředním písmenem 
téměř dvounásobně vyšším než 
písmena krajní, lze vidět v Bílkově 
ulici na starém městě. Tvoří konec 
vlajkového stožáru upevněného na 
domě čp. 862; dům byl postavený na 
přelomu devatenáctého a dvacátého 
století.

Písmeno „G“ vpletené do tří mezi-
kruží a tří vodorovných prutů je na 
vrcholu žerdi vlajkového stožáru 
domu čp. �648 na masarykově 
nábřeží (obr. 14).

„H“ je nad vlajkovými stožáry 
značně frekventované. V terči tva-
ru kroužku se nachází na domu 
U Bílého orla, čp. 490 v Železné 
ulici. Původní středověký dům byl 
několikrát přestavěn a v roce �894 
ho tehdejší majitelé otto Tille a Fer-
dinand Prokůpek vybavili neoroko-
kovou fasádou. „H“ nad stožárem 
ovšem náleží Ferdinandu Hybšovi, 
který dům vlastnil ve dvacátých 
až čtyřicátých letech dvacátého 
století a měl zde obchod s dětskou 
konfekcí. další „H“ v kroužku je na 
vlajkových stožárech obou nároží 
domu čp. 526 v Havelské ulici. 
dům ze čtrnáctého století prošel 
několika úpravami, k poslední 
úpravě průčelí došlo v roce �875 
podle plánů stavitele Václava  
džbánka. monogram „H“ náleží 
majiteli domu ze třicátých let 
dvacátého století sklenáři Albertu 
Habichovi. dva vlajkové stožáry 
na rozích průčelí na Uhelném trhu 
jsou nezvyklé konstrukce. na spod-
ním úchytu jsou od rohu domu 
diagonálně odkloněny a asi po dvou 
metrech zalomeny do svislé polohy 
(sledující roh budovy). Při pohledu 
z Havelské ulice se jeví žer jako 
nalomená. Třetí „H“ je nad dvěma 
vysokými vlajkovými stožáry domu 
U Zlatého kříže v Havelské ulici 
čp. 522 (V kotcích 5). Písmena 
se nacházejí nad stožáry ve dvou 
čtvercích se zaoblenými rohy pooto-
čenými o čtyřicet pět stupňů. dům 
z roku �890 je stavbou architekta 
Bedřicha ohmanna realizovanou 
Quidem Bělským. na domě je jedno 
z prvních průčelí v neobarokním 
slohu v Praze. monogram souvisí 
s původním majitelem domu, skle-
nářem Antonínem Habichem. 

„H“ a „l“ nad dvojicí vlajkových 
stožárů jsou první písmena křest-
ního jména a příjmení kloboučníka 
Henricha liebshova, který byl ve 
třicátých letech dvacátého století 
majitelem domu čp. �020 v Per-
lové ulici. dům vznikl v letech 
�865–�866 podle projektu stavitele 
Františka Havla. 

Písmenem „j“ začínají monogra-
my nad několika vlajkovými stožá-
ry. na Vinohradské ulici čp. 839 je 

Zlaté písmeno „d“ ve středu 
složitého terče na žerdi vlajkového 
stožáru (obr. 12) označuje velkoob-
chodníka se semeny, sazenicemi 
a zahradnickými potřebami jana 
dolejše, vlastnícího kolem roku 
�905 dům U mrázů v melantrichově 
ulici čp. 204. Původně gotický dům 
byl přestavěn v letech �928–�929 
pro lidovou banku podle projektu 
stavební firmy bratří kavalírů a 
architekta Bohumila steigenhöfera, 
kdy byla také provedena nástavba 
třetího a čtvrtého patra. monogram 
„dk“ vytvořený z velkých tiskacích 
písmen výrazně kaligraficky uprave-
ných, takže by to mohlo být i „kd“ 
je v terčích dvou stožárů na průčelí 
domu čp. �463 na senovážném 
náměstí.

Tři písmena „FmF“ vpletená do 
dvou zkřížených klíčů mají na vrcho-
lu žerdě stožáru vysokého pět metrů 
v Prokopské ulici na malé straně 
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„j“ v zajímavě dekorativně řešeném 
zlatém kroužku (obr. 15). 

Písmena „j“ lze v pražských uli- 
cích vidět ve spojení s jedním, 
dvěma i třemi písmeny. například 
„jH“ jsou  písmena vložená do terčů 
nad dva vlajkové stožáry na průčelí 
domu čp. �464 na senovážném 
náměstí. Propletená psací velká 
pozlacená písmena „jk“ v kroužku 
(může ovšem jít i o monogram „kj“) 
ukončují vlajkové stožáry domu čp. 
447 na janáčkově nábřeží (obr. 16). 

stožáry jsou na koncích balkonu 
v prvním poschodí dlouhém přes 
dvě osy oken. monogram „jn“, též 
z plechových pásků v terči, jehož 
obvod má tvar úzkého mezikruží,  
je nad dvěma vlajkovými stožáry 
rohového domu na karlově náměstí 
a v ječné ulici čp. 560 (obr. 17). dům 
byl postaven v roce �9�� v prosto-

ru, kde stával na dobytčím trhu 
dům U kamenného stolu. na rohu 
domu je osazeno novodobé domovní 
znamení, jehož autorem je sochař 
jaroslav Horejc. „jHj“ s posledním 
písmenem obráceným podle stře-
dové osy procházejícím v polovině 
písmene „H“ v zrcadlovém odrazu, je 
na dvou vlajkových stožárech domu 
čp. ��7 na národní třídě. Písmena 
tohoto monogramu jsou sestavena 
z plechových pásků a natřena čer-
venou barvou. 

na senovážném náměstí, stojí 
secesní pětipatrový dům čp. �985. 
Všechny kovové části, včetně vlaj-
kového stožáru ukončeného věneč-
kem z listí, jsou natřeny zelenou 
barvou. Vnitřní plocha věnečku 
nad stožárem obsahuje složitě pro-
pletenou skupinu písmen „jHUd“ 
(obr. 18). 

Rovněž písmeno „k“ se nad vlaj-
kovými stožáry vyskytuje často. Toto 
písmeno z pásku plechu ve tvaru 
velkého tiskacího „k“ je v trojúhel-
nících nad dvěma svislými stožáry 
na balkonu průčelí domu V kisně, 
čp. 370 v Perlové ulici. objekt byl 
v roce �932 adaptován na obchodní 
dům firmou ing. Františka Havleny. 
monogram připomíná původního 
stavebníka a majitele, obchodníka se 
zdravotními potřebami josefa kuk-
lu. Písmeno „k“, které má všechny 
části prohnuté do oblouku, je v kru-
hovém terči nad stožárem domu čp. 
587 v korunovační ulici. stejný tvar 
má „k“ v terči vlajkového stožáru na 
národní třídě čp. ��6.  

„k“ a „W“, jako zlatá první pís-
mena křestního jména a příjmení 
v malých kroužcích nesou konce 
stožárů na průčelí domu U Tří 
stromečků čp. 5�6 v Havelské ulici. 
jde o novostavbu  činžovního domu 
s neobarokní fasádou postavenou 
architektem a stavitelem josefem 
Röselem v roce �904. Ve třicátých 
letech dvacátého století byl majite-
lem domu karel Weissenstein. 

„ld“ v jednoduchém kovovém 
kroužku je nad stožáry rohové 
novorenesanční stavby z roku �857 
v Hybernské a Havlíčkově ulici 
(bývalý lannův palác). na stěnách 
paláce jsou upevněny celkem čtyři 
vlajkové stožáry, po dvou nad oběma 
ulicemi. 

Písmena „n“ s prohnutými tvary 
se nacházejí v terčích vlajkových 
stožárů na stěně domu v ječné ulici 
3�. Poměrně úzký dům s pěti osa-
mi oken a třemi patry má bohatou 
štukaturu. Ze štítu domu pozorují 
neustálý ruch ulice tři Grácie. 

dva stožáry s psacím „j“ v krouž-
kách, na nichž jsou připevněna 
drobná kolečka je na domě čp. 993 
na senovážném náměstí. Provedení 
písmen odpovídá bohaté štukové 
výzdobě průčelí pětipatrového domu 
s mansardami, pod kterými je římsa 
nesená desítkami konzol zdobených 
ornamenty.

Značně frekventovaná jsou pís-
mena „s“. samotné „s“ lze vidět 
v terči nad stožárem na domě čp. 
�069 na Poříčí, domě v Bělehradské 
87, v jaselské ulici v Praze 6, na 
rohu ulic na Baště svatého Tomáše 
a v Gogolově ulici v Praze 7. V téže 
městské části je na domě čp. 824 ve 
Veletržní ulici v malém kroužku nad 
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tyčí domovního vlajkového stožáru 
velké psací „s“.„sB“ jsou písmena 
z domovního stožáru domu na rohu 
ulic ječné a kateřinské (obr. 19).

„sHj“ vytváří poněkud odlišně 
uspořádaná skupina písmen z terče 
nad stožárem domu čp. 200� v Praze 
2 v ulici salmovské. Písmeno „s“ je 
vlevo od stejně velkého „H“, které 
je protnuto větším písmenem „j“. 
monogram „sk“ je možno v terči 
nad stožárem vidět na dvou domech. 
jednak na domě čp. �85� v Biskup-
ské ulici v Praze � a dále na domě 
v melantrichově ulici čp. �062, kte-
rý náležel kolem roku �905 karlu 
seidlovi. dekorativní stylizovaná 
propletená písmena této iniciály jsou 
z pásku plechu v kroužcích, které 
po odvodu zdobí tři květiny. dům 
postavil stavitel Antonín novotný 
v roce �899. 

domu s čp. 883 v nekázance (obr. 
20). jde o budovu se čtyřmi patry a 
s nápadnou novodobou nástavbou 
mansard, která se k průčelí domu 
příliš nehodí. 

„Vk“ je iniciála Vítězslava klumpe-
ry, vlastnícího roku �939 dům čp. 98 
v Platnéřské ulici v Praze �; ale také 
obchodníka se zeleninou Václava 
kučery na domu U Zlaté váhy čp. 
5�� v michalské ulici. Písmena jsou 
v obvyklém kroužku nad vlajkovými 
stožáry těchto domů, stožár v michal-
ské ulici je dlouhý a svislý. na Petr-
ském náměstí na domě čp. �097 je 
vlajkový stožár s kruhovým terčem 
vyplněným plechem a do plechu terče 
jsou vyřezána písmena „Vm“. 

dvojité „W“ z pásku plechu v terči 
nad vlajkovým stožárem domu U 
Bílého koníka čp. 485 v Železné ulici 
v Praze � připomíná, že vlastníkem 
domu byl v roce �939 pekař Antonín 
Wimmer. dům s pozdně klasicistní 
fasádou byl postaven v padesátých 
letech devatenáctého století. 

Písmeno „Z“ ve skupině „ZoZ“ 
uspořádané v terči diagonálně od 
prvního Z nahoře, přes o uprostřed 
dolů vpravo k Z druhému, je nad 
domovním vlajkovým stožárem 
domu čp. 548 v ječné ulici. 

Další motivy z terčů  
na domovních vlajkových 
stožárech 
neobvyklou ženskou tváří a květinou 
jsou ozdobeny dva domovní vlajko-
vé stožáry secesní budovy bývalé 
městské pojišovny, čp. �00� na 
staroměstském náměstí. V terčích 

jsou boční profily dívky v zrcadlo-
vém provedení, dívající se na sebe. 
Tato dílka jsou nesporně příkladem 
kvalitní umělecko řemeslné práce. 
informovali o nich také autoři Petr 
Šámal a Alexandr Rymarev jako 
o figurálním secesně ztvárněném 
motivu nad žerdí vlajkových stožárů 
v článku „Výzdoba průčelí budovy 
Pražské městské pojišovny“ Věstní-
ku stará Praha číslo �/2006. dívka 
na jejich fotografii se dívá doprava. 

na obr. 21 je druhá z dívčích tváří na 
staroměstském náměstí. Vlajkové 
stožáry jsou patrně z dílny karla 
sakaře. od uvedených autorů byla 
pro tento příspěvek také převzata 
část údajů o domech starého města 
uvedených v knihách „domy na sta-
rém městě pražském i. a ii.“

Písmeno „T“ se opět nachází nad 
vlajkovými stožáry u více domů. Ve 
tvaru velkého psacího „T“ je na objek-
tu čp. 852, paláci sylva-Taroucca na 
Příkopě, který v roce �900 vlastnila 
marie Antonie sylva-Taroucca; dále 
na rohovém domu malostranského 
náměstí a karmelitské ulice čp. 270 
z roku �904 a také na domě čp. 265� 
v Petrské ulici. domy s „T“ nad žerdí 
vlajkového stožáru vlastnil šlechtic-
ký rod sylva-Taroucca. 

Také písmeno „U“ má nad pražský-
mi vlajkovými stožáry zastoupení. 
je z plechového pásku již značně 
zkorodovaného na jediném stožáru 
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dva pozlacení plechoví andílci 
se usadili v kroužcích na špicích 
dlouhých vlajkových stožárů na 
průčelí domu U Zlatého anděla čp. 
588 v celetné ulici; pravý z andílků 
je nakloněný doleva, levý doprava 
(obr. 22). Tento zajímavý dům, jehož 
některé části jsou již ze čtrnáctého 
století, byl v roce �725 upraven 
na později oblíbený zájezdní hotel. 
současnou rozlohu čtyři sta met-
rů čtverečných s dvěma vnitřními 
dvory, vymezenou ulicemi celetná, 
Templářská a králodvorská, získal 
objekt hotelu na konci devatenác-
tého století; poslední přestavba byla 
ukončena v roce 2007. Původní 
domovní znamení, velký pozlacený 
dřevěný anděl, je v muzeu a na prů-
čelí domu ho nahradila kopie. 

stručné pojednání si zaslouží 
také motivy zvířat v terčích nad 
stožáry. českého královského lva ve 
skoku s korunou na hlavě a dvěma 
ocasy nese vlajkový stožár v Praze � 
v Havelské ulici na domě čp. 494, na 
rohu ulic Vladislavova a Purkyňova 
(obr. 23), na průčelí domu čp. 3�7 
U Vratislava v ulici karoliny světlé; 
v Praze 3 na domě čp. 6�9 v ulici 
Vlkova, na rohovém domě mánesovy 
ulice a náměstí jiřího z Poděbrad 
(obr. 24); v Praze 2 na slupi na domě 
čp. �42; v Praze 6 v na rohovém 
domě jaselské a eliášovy ulice čp. 
324; v Praze 7 v ulici korunovační 
čp. 587. na balkóncích průčelí 
Živnostenské banky na Příkopě 
čp. 858 jsou nad žerdí vlajkových 
stožárů čeští královští lvi dokonce 
kolorováni. 

odlišné je provedení dvou pozla-
cených lvů v plechovém mezikruží 
na dvou stožárech domu čp. 30  
U lužického semináře. Ta odlišnost 
spočívá v tom, že lvi jsou na žerdích 
kolmo ke zdi objektu (proti chodcům 
na chodníku). liší se také český lev 
v terči vlajkového stožáru na domě 
čp. 353 U Vejvodů v jilské ulici. 
do pozlaceného mezikruží je vložen 
pozlacený lev ve skoku, který drží 
v předních tlapách sekeru. lev držící 
sekeru býval součástí znaku cechu 
řeznického. 

Bájní draci jsou usazeni nad dva 
vlajkové stožáry známého domu 
U nováků ve Vodičkově ulici čp. 
699. dům má dvě části, nás zajímá 
část secesní s honosnou fasádou 
s průčelím do Vodičkovy ulice, 
projektovaná osvaldem Polívkou a 
postavená firmou matěje Blechy. 
Výraznou mozaiku navrhl grafik a 
ilustrátor jan Preisler. Z Vodičkovy 
ulice vede vchod do systému pasáží 
a dvoran obou částí domu U nová-
ků, do paláce lucerna a do ulice  

V jámě. Vlajkové stožáry vysoké 
přes dvě poschodí a široce roz-
máchlé dvojicí bočního kotvení (obr. 
25) jsou vztyčeny na balkonech 
s kovovým ozdobným zábradlím 
a s podlahou tvaru trojúhelníku. 
draci v ozubených tlamách svírají 
kladky s lanky pro vztyčování vlajek 
(obr. 26). na stěně za stožáry jsou 
letopočty s roky vzniku obou částí 
budovy: �878 a �903. 

Také na budovách používaných 
církví mohou být vlajkové stožáry se 
zajímavým ukončením. V ječné ulici 
jsou na domě čp. 505 upevněny dva 
stožáry, oba ukončené kruhovým 
terčem ve kterém jsou písmena 
„iHs“. Terče nad stožáry nejsou 
rovnoběžné s průčelím domu, jako 
je tomu u naprosté většiny stožárů, 
ale jsou otočeny o devadesát stup-
ňů – tedy kolmo k chodníku (obr. 
27.) – viz též stožáry U lužického 
semináře. 
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nad vlajkovými stožáry se též 
objevují botanické motivy. stožáry 
uspořádané do třech skupin po dvou 
dokonale odpovídající monumenta-
litě objektu má secesní obecní dům 
na náměstí Republiky. stožáry mají 
neobvykle dlouhé tyče, kotevní štíty 
i horní úchyty jsou bohatě zdobeny 
ornamenty, vše je opatřeno zeleným 
nátěrem. V kruhových terčích na 
koncích tyčí jsou zelené lipové listy 
a zlaté lipové plody; nad terčem pak 
zlatý stylizovaný květ lilie (obr. 28) 

další vzhledný botanický motiv 
tří stylizovaných listů v kroužku  
lze vidět nad vlajkovým stožárem 
domu čp. 2058 v soběslavské ulici 
v Praze 3 (obr. 30).

Pěkně vytvarované trojzubce 
atributů boha moří neptuna (Posei-
dona) s neméně pěknými stíny na 
zdi, jsou na čtyřpatrovém domě čp. 
�066 v ulici na Poříčí. Trojzubce 
tvoří vrcholy svislých žerdí stožárů 
(obr. 31). 

Bezesporu zajímavý motiv byl 
umístěn do terčů dvou vlajkových 
stožárů domu čp. 875 v kozí ulici na 
starém městě. dům s mansardou, 
s reliéfem tří zajíců nad arkýřem a 
nápisem nad vchodem „Zdař Bůh“, 
má domovní vlajkové stožáry ukon-
čeny znakem horníků – zkříženými 
kladivy. s pracovním motivem jsme 
se již setkali na obr. �3. další moti-
vy práce dokonce v trojrozměrném 
provedení se nacházejí i na dalších 

pražských domech. masivní ozu-
bené kolečko je na konci krátkého 
stožáru na průčelí domu čp. 496 
v Havelské ulici. Tato obchodní, 
kancelářská a obytná budova byla 
postavena v letech �938–�940 podle 
projektu Rudolfa eislera staviteli 
karlem duškem a Radimem mato-
lim, pro původní majitele Antonína 
a Vítězslava krumperovi. na vrcholu 
stožáru je dva centimetry silné ozu-
bené kolo a v něm také plastické 
písmeno k. jde o symboliku spojení 
majitelů domu s průmyslovou výro-
bou, jeden z majitelů domu A. krum-
pera působil jako generální ředitel 
továrny Walter. na domu v olivové 
ulici jsou nad stožáry také plastické 
motivy strojírenských detailů.

neobvyklý a originální je motiv 
ukončení vlajkového stožáru na 
domu čp. 539 v Rytířské ulici (bývalý 
klášter obutých karmelitánů u sv. 
Havla). na průčelí domu do Rytířské 
ulice jsou čtyři a do Železné ulice dva 
dlouhé svislé dvojité stožáry, nad 
nimiž jsou čtvercové odlitky s relié-
fem slunce a jeho paprsků. spodní 
kotvení stožárů je zakryté polovina-
mi koulí. Vlajkové stožáry byly na 
dům instalovány patrně v době jeho 
přestavby v roce �97�.

Též pouhé číslice je možné uvidět 
v terčích nad pražskými domovními 
vlajkovými stožáry. Příkladem může 
být Úřad městské části Praha � ve 
Vodičkově ulici. čtyři poměrně dlou-
hé vlajkové stožáry jsou umístěny 
na dvou balkóncích druhého patra. 
Žerdě končí kroužky, do kterých je 
vložena číslice „�“, vytvořená z pás-
ků plechu, který byl patrně kdysi 
pozlacen, leč v současnosti má bar-
vu spíše hnědou.    
   

Stanislav Srnský 

Autorkou fotografií je Jitka Srnská

siluety jehličnatého a listnatého 
stromu natřené dvěma odstíny zele-
né barvy byly použity v terčích nad 
dvěma vlajkovými stožáry na domě 
s čp. �604 v Bolzanově ulici. Původ-
ně dva zelené odstíny na stromech 
se v roce 2007 změnily v jednotnou 
tmavošedou barvu (obr. 29).

ZAjímAVosTi
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ZA Aloisem VAnoUŠkem

dne �4. prosince loňského roku se v požehnaném 
věku 94 let „přidal k většině“ pan Alois Vanoušek, dlou-
holetý a významný člen klubu Za starou Prahu, spolku 
svatobor a klubu přátel Žižkova. Znali jsme ho nejenom 
jako autora (společně s paní Phdr. l. neckářovou, csc., 
ředitelem správy pražských hřbitovů panem ing. V. 
Grametbauerem a dalšími) řady odborných publikací 
o hřbitovech olšanském a Vinohradském, ale i jako 
jednoho z těch, kteří se dobrovolně podíleli na celkové 
úpravě a záchranných pracech (včetně obnovy, opravy a 
rekonstrukce hrobů a náhrobků řady význačných osob-
ností) především na ii. olšanském hřbitově. A. Vanoušek 
byl rovněž průvodcem po některých pražských hřbito-
vech a jeho zasvěcené přednášky o funerálním umění si 
našly mnoho zájemců a obdivovatelů. Byl totiž rozeným 
vypravěčem a člověkem s velkým osobním kouzlem, 
které mu i tuto poněkud zvláštní tématiku pomáhalo 
zajímavě přiblížit vděčným posluchačům.

osobně vzpomínám na přítele lojzu (tak jsem ho směl 
oslovovat) jako na laskavého, hodného a moudrého (tedy 
i sebekritického) člověka s noblesou, velkorysostí a oso-
bitým smyslem pro humor. Ten mu spolu s ohromným 
životním optimismem například pomáhal mnoho let 
vzorně pečovat o jeho těžce nemocnou a nepohyblivou 
manželku v době, kdy už mu „dávno nebylo dvacet“.

osud tomu chtěl, abych se s lojzou setkal ve znojem-
ské nemocnici necelý den před jeho odchodem do „jiné 
dimenze“. Tělesné síly ho téměř opustily, ale jeho mysl 
zůstala jasná a zaostřená až do posledního dechu.

       
 Miloš Čuřík

Ps: na náhrobním kameni se jménem Aloise Vanouš-
ka (poblíž cesty proti hlavnímu vchodu na olšanský 
hřbitov) se nachází nápis: znalec hřbitovního umění. 
jak pravdivé!

Alois Vanoušek přebírá z rukou předsedkyně Klubu K. Bečkové diplom k jmenování čestným členem  
Klubu Za starou Prahu na jeho jubilejní členské schůzi k 100. výročí v roce 2000.

členské inFoRmAce
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doBRá ZPRáVA o májoVé slAVnosTi nA mAlosTRAnském HřBiToVĚ

na rozdíl od názoru převládajícího ve všech médiích, 
která nás obklopují, že jedině špatná zpráva zaujme, 
zkusím to obráceně.

na den 30. května 2009 připravil spolek svatobor 
májovou slavnost a obnovil tak po padesáti letech 
tradi-ci založenou již v roce �807. Přestože se slavnost 
odehrává v kostele a na hřbitově, bývala oblíbena zejmé-
na mezi pražským měšanstvem a rozhodně nepatřila  
k truchlivým.

důvodem, proč se rozhodl svatobor v přerušené 
tradici pokračovat, je především snaha upozornit na 
jednu ze zapomenutých památek Prahy, mezi které 
bohužel malostranský hřbitov patří. Potvrdil to nejeden 
návštěvník slavnosti, který se přiznal, že „ač Pražák“,  
o malostranském hřbitově neměl ani tušení.

dobrá zpráva číslo jedna: není pravda, že lidé o 
zapomenuté památky Prahy nemají zájem. Přes špatné 
počasí přišlo v sobotu dopoledne na slavnost asi �00 
návštěvníků.

dobrá zpráva číslo dvě: není pravda, že dnes lidé 
nejsou ochotni ve svém volném čase a zadarmo něco 
udělat. Připravený program návštěvníci hodnotili velice 
kladně, přitom všichni, kteří se na něm  podíleli za svoji 
odměnu považovali jen to, že mohou nějakým způsobem 
přispět k záchraně malostranského hřbitova.

První část slavnosti, která  probíhala v kostele, měla 
vysokou úroveň, o což se zasloužil především vynikající 
Břevnovský chrámový sbor pod vedením sbormistra 
Adolfa melichara. dále to bylo skvělé vystoupení žáků 
konzervatoře jana deyla. Bylo nám ctí, že mši celebroval 
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opat královské kanonie premonstrátů m. j. Pojezdný. 
V druhé části vystoupil zástupce svatoboru Phdr. H. 
jordan s připomenutím slavné historie hřbitova a násle-
dovala komentovaná prohlídka hřbitova, kterou provedli 
zkušení průvodci ing. G. kalinová a ing. B. kocourek.

co si organizátoři slibují od obnovy májové slavnos-
ti?

Především připomenout existenci malostranského 
hřbitova laické i odborné veřejnosti nebo jej pro ni 
dokonce objevit. Ale to je jen první krok. doufáme, že 

po vyvolání zájmu o tuto památku bude následovat  
i zájem udělat  něco pro její záchranu. Těší nás, že různé 
pozitivní ohlasy již máme, ale zatím nevíme, jak daleko 
bude od slibů k činům, tak je prozatím nechceme pro-
zrazovat. kdo své sliby mínil vážně, posoudíme příští 
rok v květnu, kdy by se v obnovené tradici měla konat 
májová slavnost 20�0. k její návštěvě zveme všechny 
zájemce již dnes.

    Za organizátory akce
    Jana Trojanová

členské inFoRmAce

P.s.
nemohu si odpustit malou poznámku. Byl to především pan Alois Vanoušek, který inicioval zájem svatoboru 

o malostranský hřbitov. od prosince minulého roku nás sice pozoruje již jen z  „památkářského nebe“, ale jsem 
přesvědčená, že májová slavnost by se mu líbila také.
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ATlAnTi, kARyATidy A HeRmoVky 
V PRAŽskýcH UlicícH

(PokRAčoVání TeXTU Z minUléHo 
číslA VĚsTníkU)

Originální karyatidy z Václavského náměstí 
na chodníku před domem s čp. 776 ve spodní části 
Václavského náměstí stojí statná lípa. Ten strom 
poněkud omezuje pohled na průčelí domu, nad 
jehož vchodem v prvním poschodí je balkon. A na 
balkonu stojí originální podpory arkýře protažené-

ho až ke střeše budovy. skutečně to nejsou podpory 
ledajaké, ale dvě ženské postavy vybavené pěknými 
obličeji a oděvem splývajícím od ramen až po cho-
didla, však nezahalujícím jejich ňadra. Arkýř nad 
nimi podpírají každá předpaženou pravou rukou. 
U levé postavy (obr. 1) je toho docíleno natočením 
bokem ku fasádě. levé paže postav jsou nahrazeny 
velikými roztaženými křídly, přitištěnými v horizon-
tální poloze k průčelí domu. i když mají postavy 
křídla, nejsou to andělé, neb každá má křídlo jen 
jedno a andělé jako bytosti nepohlavní nebývají 
obvykle znázorňovány s ňadry. Postavy se asi kdysi 
nepohodly, jejich tváře jsou odvráceny od sebe. 

celkově ale působí tato skupina, by tvořená 
postavami žen a ozdobená i kamennými květy, 
zanedbaně a v šeru za větvemi stromu téměř 
nevzhledně. Hlavy a paže plastik jsou sice chrá-
něny kovovými hroty před holuby, však hromady 
holubího trusu jsou na římsách a parapetech  
v okolí portálu. A kdesi v pozadí ukryti za postavami 
a květinami hnízdí vrabci.

Karyatidy domu U Dvou velbloudů
Pár karyatid, patřící k rozsáhlejšímu objektu  
U dvou velbloudů, je na portálu zadního východu 
na tmavý dvorek přístupný průjezdem z domu  
čp. 47� v melantrichově ulici. ihned vlevo za prů-
jezdem tyto restaurované karyatidy upoutávají 

pozornost. V příšeří dvora budí bílé luzné postavy 
žen představu pohádkových víl. jejich vzpažené 
paže podpírají hlavice pilastrů, na kterých je reliéf 
věnce s písmenem „n“ uprostřed. iniciála připomíná 
původní majitele domu – rodinu nikodémů.

Karyatidy na Masarykově nábřeží
masarykovo nábřeží od jiráskova mostu po 
národní divadlo je takřka galerií pod širým nebem 
soustřeující domy s výraznými fasádami. nechybí 
zde atlanti, karyatidy a hermy ženské či mužské. 
Tato jedinečná přehlídka začíná již na domě č. 6 a 
pokračuje na č. 8 a �0; ale podrobněji zde uvedeme 
pouze pěkné karyatidy z fasády domu č. 8. dům 
odkázal továrník František čeněk spolku svatobor 
k dobru spisovatelů českých. je to poměrně úzká 
pětipatrová stavba s vikýři nad pátým patrem a 
asymetrickým průčelím. V přízemí jsou výklady 
obchodů, v patrech arkýře a balkony. Výrazné 
karyatidy stojí na čtvercových deskách se soklíky 
v horní polovině prvního patra (obr. 2). Pod karya-
tidami jsou vysoké sloupy z části hladké, z části 
rýhované; a pod sloupy ještě podstavce. Postavy žen 
jsou částečně zahaleny do pásu textilie splývající 
až k jejich patám. Plecemi podpírají tympanon, 
nad nímž je v úrovni druhého patra balkon. celou 
kompozici zdobí rostlinným dekorem. Zajímavým 

1. Levá z páru originálních karyatid na Václavském 

náměstí
2. Karyatidy z Masarykova nábřeží

3. Karyatida a atlant nad Adamovou lékárnou

ZAjímAVosTi
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motivem je velká sova, která roztaženými křídly 
pomáhá tympanon podpírat.

Secesní karyatidy na domu Hlaholu
o činžovním domu čp. 248 na masarykově nábřeží, 
který vlastní pěvecký sbor Hlahol, bylo již výše 
psáno. Podpory dvou balkonů třetího patra budovy 
zcela odpovídají secesnímu slohu domu – žádní 
giganti či herkulové. Balkon levý podpírají s pomocí 
vavřínového pletence dvě karyatidy – sličné mladé 
ženy stojí proti sobě, toto postavení podpor bokem 
ke stěně není v Praze časté. Postavy jednou paží 
přidržují vavřínový pletenec, druhou mají založenu 
v bok. j. Pekárek je oblékl do šatů dlouhých až ke 
kotníkům. 

Karyatida a atlant nad Adamovou lékárnou
dům na Václavském náměstí označený čp. 775, 
nese velký štukový nápis „AdAmoVA lékáRnA“. 
Výlohy lékárny jsou opatřeny upozorněním, že 
Adamova lékárna byla založena v roce �520. dům 
prodělal novodobou rekonstrukci, při které byl nad 
vchodem z úrovně prvního poschodí na krátké 
konzoly postaven atlant a karyatida o výšce kolem 
čtyř metrů. Autor zajímavých plastik se nechal 
inspirovat egyptskou tématikou a vytvořil nahé 
postavy, vlevo ženy a vpravo muže (obr. 3). Hlavy 
postav se širokými čelenkami jsou skloněny a 
spolu s vnějšími pažemi podpírají rizalit. na obou 
postavách jsou hadi s korunkami na hlavách. Žena 
hada přidržuje vnitřní rukou na svém rameni a 
hlava hada spočívá na jakési podložce nad jejím 
pasem. druhý had, kterého muž také drží u svého 
vnitřního ramena, má hlavu s otevřenou tlamou  
v blízkosti jeho tváře. Hadi po rozvinutí všech 
smyček těl by mohli dosáhnout délky čtyř metrů. 
Podél těl obou postav visí přes ramena přehozené 
štoly se vzory vlnovek nezahalujícími však jejich 
nahotu. chodidla nosičů špičkami přečnívají 
konzoly, na kterých stojí. Těla postav i hadů měla 
původně zlatý nátěr připomínající bronz, po čase 
však získal tmavší nahnědlou barvu. 

Karyatidy a atlanti nad vchodem do Hlavního 
nádraží
Zatímco atlanti na věžích nádraží byli zřejmě při-
oděni dodatečně, dva atlanti a dvě karyatidy, kteří 
drží na bedrech dva malé balkony po levé a pravé 
straně původního vchodu na nádraží, dnes do 
Fantovy kavárny, jsou částečně zahaleni. Zůstaly 
nahoře bez a jsou v páru žena a muž. Ženy stojí 
uvnitř sestavy, blíže ke vchodu, muži na vnějších 
stranách. oproti tmavým skulpturám nesoucích 
koruny věží, jsou tyto u vchodu čisté s decentní 

světlou šedí. Výrazný je bohatý rostlinný dekor 
doprovázející atlanta a karyatidu pod levým a fauna 
(ptáci) pod pravým balkonem (obr. 4). 

Nezletilci z Újezdu
dům čp. 42� v ulici Újezd na malé straně má pět 
pater, to páté je patrně přístavba, nebo nad čtvrtým 
je oplechovaná římsa. Vchod do domu s kovovými 
dveřmi a světlíkem vroubí sloupy, které pak pokra-
čují přes druhé a třetí patro. nad vchodem do domu 
je tympanon, který podpírá ve funkci atlantů pár 
nejnutněji přioděného děvčete a chlapce (obr. 5). již 
uplatnění dětí je zajímavý autorský počin, neobvyklé 
je ovšem též natočení děvčete tváří ke zdi a také to, 
že postavy kromě podpírání tympanonu, přidržují 
nad dveřmi rozevláté stuhy.

Alegorie na bývalé Krocínově kašně
V letech �59�–�596 nechal postavit pražský 
primátor Václav krocín z drahobejle, významný 
renesanční milovník umění, na staroměstském 
náměstí ze sliveneckého hnědočerveného mramoru 
kašnu. o sochaři, který jednu z nejvýznamnějších 
monumentálních sochařských památek rudol-
finské doby vytvořil, je známo pouze to, že dílo 
signoval značkou lw a že šlo zřejmě o italského 
umělce. na středním pilíři kašny podpírají hlavní 
kaskádu tvořenou kruhovou mísou alegorie v té 
době uznávaných čtyř hlavních živlů. kašnu dala 
v roce �862 za primátora Pštrosse pražská rad-
nice z úsporných důvodů zbourat a některé větší 
a náročnější části, včetně uvedených atlantů se 
nacházejí v lapidáriu národního muzea. desítky 
menších fragmentů kašny byly v roce �932 naleze-
ny v základech bourané žižkovské plynárny. Podle 
V. V. Štecha si hrabě Thun nechal z kusů mramoru 
z kašny pořídit těžítka pro své přátele a dal na ně 
připevnit mosazný štítek s nápisem „Památka na 
současné české barbarství v Praze“.

4. Karyatida s atlantem pod levým balkonem 
nad původním vchodem na Hlavní nádraží
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Sirény a atlanti na kašně druhého nádvoří 
Pražského hradu
na druhém nádvoří Pražského hradu se nacházejí 
sirény a atlanti na dvou stupních pískovcové kašny 
vytesané v roce �686. Plastikami sirén, atlantů, 
lvů a dalšími skulpturami kašnu opatřil jeroným 
khol. První stupeň kašny, kruhovou mísu pod lvi, 
podpírá dvojice sirén (mořských panen). Z této 
nádržky přetéká voda tenkými praménky do mísy 
vytvořené spojením několika obřích mušlí. A z takto 
provedené velké mísy podpírané rameny a pažemi 
čtyř mužských postav, oděných pouze rouškou kol 
pasu splývající ke kolenům, přetéká přebytečná 
voda do poslední velké přízemní nádrže. Zde se 
nahodilými sprškami vody způsobenými závany 
větru baví malí i velcí návštěvníci Pražského hradu 
a kamenná krása starobylé kašny je většinou příliš 
nezajímá. 

Hermovky z Celetné ulice
dům čp. 558, bývalý Hrzánský palác, je cenným 
objektem celetné ulice. dal ho postavit na počát-
ku osmnáctého století Zikmund Valentin Hrzán  
z Harasova ve vrcholně barokním slohu. i když byl 
palác v roce �952 stavebně upraven, je původní 
stav v podstatě zachován. Palác má tři patra a sedm 
okenních os. V ose průčelí je balkon s kovovým 
zábradlím, který podpírají dvě z pískovce provedené 

mužské hermovky (obr. 6). dílo je zřejmě provedeno 
některým ze sochařů rodiny Brokofů, autor postavy 
vytvořil v téměř dokonalém zrcadlovém obrazu. 
Barokní portál bývalého Hrzánského paláce, první 
tohoto druhu v Praze, prý připomíná architekturu 
císařské Vídně. 

Mužské hermovky ve Skořepce
starší budova v ulici skořepka čp. 422 byla pře-
stavěna Františkem schlafferem do současné 
pozdně historizující podoby v roce �899. Výrazný 
neobarokní portál pomáhají dotvořit dvě hermov-

ky v podobě mužů se silně skloněnými hlavami a 
s ostrými rysy obličejů, levá plastika má úzkou 
čelenku. obě ruce levé postavy jsou vzpaženy nad 
hlavu a nesou pilastr, stejné břemeno drží druhá 
postava svojí levou rukou, pravá paže ohnutá  
v lokti podpírá ruku pravou. na pilastrech spočívá 
balkon s kovovým zábradlím. spodní část postav je 
ukončena uzly širokých pásů látky, jejichž konce 
splývají k chodníku.

Mužské hermovky z náměstí Jiřího  
z Poděbrad
čtyřpatrový činžovní rohový dům mánesovy ulice a 
náměstí jiřího z Poděbrad, na hranicích Vinohrad 
a Žižkova, má od prvního do třetího patra arkýř, 
pod kterým je vchod do hospody U růžového sadu. 
Arkýř podpírají dvě mužské hermovky klasického 
provedení. Po renovaci fasády jsou ve velmi dobrém 
stavu.

další dva páry mužských hermovek jsou také 
na rohovém domu ulic korunní a Václavská na 
Vinohradech. Tento čtyřpatrový objekt se zvýše- 
ným přízemím má zčásti opadanou omítku a  
v současnosti je obnovován. nepoškozené her-
movky jsou na balkonech druhého patra, na jejich 
hlavách spočívá římsa s trojúhelníkovou nadokenní 
nástavbou. muži jsou zahaleni do kůže a hlava 
zvířete zakrývá jejich klíny. Busty jsou ze štuku a 
jsou patrně vytvořeny stejnou šablonou (ve stejné 
formě). 

Novodobé hermovky z Ječné 35 
investor inovace třípatrového domu v ječné ulici 35 
s pěti osami oken a balkonkem s kovovým zábra-
dlím nad vchodem do budovy si přál pod balkón-
kem markýzu. Architekt inovačních prací oslovil 
uměleckého kováře libora Hurdu z Pelhřimova. 
Ten „přesvědčil investora aby upustil od svých 
historizujících představ a dal mu volnou ruku při 
zpracování návrhu, jenž by přiznal dobu svého vzni-
ku, stavbě neuškodil a svým způsobem i prospěl“. 
originálně pojatému dílu libora Hurdy z léta 2004 
se to podařilo. Plechová markýza tvaru oblouku je 
zhotovena klasickými zámečnickými technologie-
mi; písmena názvu sídla na čelní straně markýzy 
Residence ječná jsou vyřezána z leštěné mosa-
zi. nejmladší pár z pražských hermovek nesoucí 
markýzu postrádá mohutná svalstva; poloviny 
jejich postav jsou tvořeny svařením modelovaných 
částí, vyrobených ze silného plechu; dlaně s částí 
paže jsou kovány klasickými postupy (obr. 7). 

Ženské hermovky s pohanským bůžkem
V melantrichově ulici s čp. 470 stojí dům U Zlaté-
ho orla postavený stavitelem Václavem cibulkou 
kolem roku �894. na neorenesenčním průčelí se 

5. Nezletilci z Újezdu

ZAjímAVosTi
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nacházejí dvě ženské hermovky podpírající hla-
vou konzoly, na kterých spočívá balkon druhého 
poschodí. Zvláštností a jedinečností této skupiny je, 
že drží v dlaních vnitřních paží atribut představující 
zřejmě  pohanského bůžka. druhá z paží pravé 
hermovky ohnutá v lokti zakrývá ňadro. 

Hermovky domu U Dvou velbloudů
dům U dvou velbloudů s čp. 474 v kožné ulici, 
který postavil stavitel Tomáš slavíček za účas-
ti tesařského mistra Františka Hubáčka v roce 
�895, byl již čtenářům představeni při seznáme-

ní s karyatidami na portálu zadního východu  
z objektu. na stěnách vlastního domu jsou tři 
páry ženských hermovek. dva páry se nacházejí 
ve výšce druhého patra na rizalitech průčelí domu 
v kožné ulici, zde lemují dvě okna ve druhé a třetí 
i sedmé a osmé ose. jejich zdvižené paže  podpí-
rají hlavice pilastrů, na kterých je uprostřed reliéf 
věnce s písmenem n. mají tedy stejný úkol jako 
karyatidy na portálu zadního východu z objektu  
U dvou velbloudů. Třetí pár hermovek je skrytý  
na dvorním portálu domu, kde podpírají na pilas-
trech uloženou  římsu s dvojicí kamenných váz. 

Hermovky z Vinohrad    
na území městské části Prahy 2 v okolí náměstí 
míru se nacházejí ženské hermovky např. na 
nárožním domě č. 3 ulic Americká a Uruguayská. 
Tato čtyřpatrová budova má na rohu v prvním 
patru podél oken dva páry ženských hermovek ze 
štuku. Busty oděné drapérií s vnitřními pažemi 
ohnutými v loktech podpírají trojúhelníkový 
fronton nad okny. stojí na soklech vytvořených 
komolými hranoly k zemi se zužujícími, na jejich 
předních stěnách jsou reliéfní ozdoby tvaru kotou-
čů. Pod okny jsou slepé balustrády. Zajímavé je, že 
celá budova má opravenou fasádu a natřeny rámy 
oken s výjimkou oken, podél nichž jsou umístěny 
hermovky. 

Velmi zajímavě jsou provedeny hermovky na 
čtyřpatrovém domě s čp. 733 v Balbínově ulici. 
Průčelí domu s osmi okenními osami zdobí šest 
ženských bust, umístěných na balkonech spojující 
okna první a druhé i sedmé a osmé osy. Tři ženské 
postavy na balkonech s balustrádami podpírají 
opět trojúhelníkovou nadokenní nadstavbu. každá 
z bust vytvořených ze štuku má jiný tvar, oděny 
jsou drapérií, která splývá od ramen k soklům, na 
kterých jsou plastiky umístěny, avšak odhaluje 
ňadra, klín je zakryt rostlinným dekorem. skupi-
nu umístěnou na levém balkonu hyzdí dva velké 
kotouče satelitních televizních antén. 

Hermovky z Janáčkova nábřeží
nábřeží zvané janáčkovo před dienzenhoferovými 
sady končí rohovým domem. Za rohem ve Vítězné 
ulici je vchod čp. �26. na nábřeží je do budovy ještě 
jeden nepoužívaný a neočíslovaný vchod a blíže k 
nároží ve druhém poschodí je zasklený balkon se 
slepou balustrádou, spočívající na třech mohut-
ných konzolách. A tyto konzoly hlavou podpírají 
tři busty zcela identických pěkných žen s trochu 
většími bříšky (obr. 8). Hermovky stojí na konzo-
lách upevněných ve stěně průčelí v úrovni spodní 
části oken prvního patra.

Další ženské hermovky na Janáčkově 
nábřeží

6. Pískovcové mužské hermovky podpírají arkýř Hrzán-
ského paláce v Celetné ulici

7. Novodobé hermovky z Ječné 35
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Pětipatrový dům čp. �39 má sedm okenních os, 
nad okny první a druhé i šesté a sedmé osy se 
nacházejí ve výšce třetího patra společné nad-
okenní trojúhelníky spočívající na třech konzo-
lách. konzoly hlavami podpírají pečlivě vypra-
cované busty tří žen. Plastiky s pěknými obličeji  
a odkrytými ňadry drží v dlaních girlandy květů a 
pletence listí (obr. 9).

stejné hermovky jsou osazeny na rohovém domě 
čp. 40� janáčkova nábřeží a Petřínské ulice. na 
této budově umístnil architekt hermovky pod trojú-
helníkovými frontony pěti oken ve třetím poschodí, 
na průčelí k Vltavě jsou to okna první a sedmé osy, 
v Petřínské ulici okna první, druhé a sedmé osy. 

Hermovky na Pražské tržnici
nad všemi třemi portály vchodů do tržnice podle 
oken třetího poschodí jsou páry podpor v netra-
dičních smíšených sestavách – hermovky mužské 
vpravo a ženské vlevo. Hermovky drží nad okny 
reliéfy znázorňující motivy v tržnici prodávaných 
produktů (takto je zaměřena celá výzdoba průčelí 
tržnice). spodní části hermovek jsou vytvořeny 
běžně používaným komolým jehlanem. Za autora 
štukových hermovek na průčelí tržnice je považo-
ván emil Fikar.

Mužské a ženské hermovky na domě U Lišky
dům nároží melantrichovy a Havelské ulice čp. 
503 vybudoval stavitel Antonín novotný v roce 
�899. součástí štukové výzdoby domu, která má již 
secesní charakter, jsou tři smíšené páry hermovek 
ve kterých se nachází vlevo mužská a vpravo ženská 
busta. nacházejí se ve druhém poschodí a všechny 
jsou viditelné z melantrichovy ulice. První pár z leva 
je na balkonu, prostřední na stěně průčelí a pravý 
na rohovém arkýři. Hermovky podpírají konzoly, 
mezi nimiž je štuková kartuš s monogramem stavi-
tele objektu An, obklopená bohatým neobarokním 
dekorem.

Hermy v Kozí ulici

dům čp. 858 na starém městě v kozí ulici byl 
postaven patrně na začátku dvacátého století. 
má čtyři poschodí, okna v šesti osách, fasádu  
s bohatou štukaturou; v prvním a druhém patře 
jsou balkonky. Ty z prvního patra mají balustrády, 
prosklené dveře na balkon s horním obloukem a 
nad ním velikou štukovou mušli. Balkonky druhé-
ho patra zdobí železné kované zábradlí. 

na spodních balkoncích jsou dva smíšené páry 
hermovek – dívek a chlapců. neodění chlapci se 
nacházejí vlevo od dívek, ohnuté ruce s lokty při-
tištěními k bradě drží balkónek nad nimi.

dívky jim pomáhají pravými zdviženými pažemi, 
v levé ruce drží látku částečně zakrývající levá 
ňadra. 

Společnost ženských a mužských hermovek 
na Jiráskově náměstí
Rohový šestipatrový dům na rohu masarykova ná-
břeží a jiráskova náměstí má na svém průčelí do 
jiráskova náměstí bohatě členěnou fasádu. domy 
s č. � a 2 mají v prvním patře průběžný balkon s 
kovovým členitým zábradlím (obr. 10). na balko-
nech prvního patra jsou u oken umístěny hermovky 
žen a mužů podpírající balkony druhého patra.

Zvířata ve funkcích atlantů 
jako podpory architektonických článků použili 
sochaři a štukatéři v pražských ulicích též lvy a 
orly. V lipové ulici na novém městě sídlí představi-
telé obou těchto zvířecích druhů: na domě čp. 473 
podpírají dva lvi (obr. 11) balkonek s balustrádou 
ve druhém patře. Pětipatrový dům označený č. �8 
má nesymetrické průčelí s fasádou vlivem klima-
tických pražských podmínek s častým automobi-
lovým smogem značně zčernalou. Výraznými prvky 
průčelí jsou dva balkonky s balustrádami. každý z 
balkonků nese na rozpjatých křídlech statný orel 
(obr. 12).

další dva páry orlic jsou v nekázance a neru-

8. Velké hermovky pod balkonem hotelu z nároží 
Janáčkova nábřeží a Vítězné ulice 

9. Trojice hermovek u oken domu na Janáčkově nábřeží

10. Společenství ženských a mužských hermovek na 
Jiráskově náměstí
11. V Lipové ulici jsou ve funkci atlantů dva malí lvi
12. Z Lipové ulice je i tento statný orel 

ZAjímAVosTi
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ŽiŽkoVská TRiloGie dokončenA

Před nedlouhou dobou (Věstník 1/2007) jsme informovali o tom, že vyšla pozoruhodná pragensie 
týkající se historie Žižkova, kniha Zdeňka Šestáka Jak žil Žižkov před sto lety (Academia, Praha 2005). 

Za rok ji doplnila druhá publikace téhož autora Jak hřešil Žižkov před sto lety a v letošním roce byla 
tato unikátní trilogie zakončena titulem Jak se ze Žižkova stalo velké město. 

´

Ve třetím svazku svého cyklu se autor, mimo-
chodem člen klubu Za starou Prahu, povoláním 
vědec – rostlinný fyziolog –, již nezaměřuje jen 
na desetiletí vroubící přelom �9. a 20. století, ale 
sleduje bezmála celé padesátiletí vývoje Žižkova 
(�865-�9�4) od vydělení území pod novým názvem 
v rámci královských Vinohrad, přes vznik samo-

statné obce, povýšení na město, až k úvahám o 
sloučení s Prahou a počátku první světové války. 

metoda výkladu doktora Šestáka je originální 
a díky tomu mají i jeho žižkovské knihy „šávu“. 
nelíčí jen suchá fakta, historicky dané skutečnosti 
a nesporné jevy, i když to vše samozřejmě vytváří 
základ sdělení. Autor pracuje s dobovým tiskem,  
a to nejen deníky, ale též humoristickými časopi-
sy. odtud čerpá nepřeberné množství prchavých  
a dnes zcela zapomenutých detailů, které však his-
torii zlidšují i zalidňují, zpestřují, ale i vysvětlují. 
díky této metodě se můžeme překvapivě vcítit do 
politické, národnostní i komunální atmosféry měs-
ta, do vztahu obyvatel Žižkova vůči obci Pražské  
a naopak. jsou oživeny a vysvětleny lecjaké převrat-
né dobové události, které tehdy hýbaly Žižkovem, 
proslulé osobnosti i jevy místního významu, které 
bychom však bez vysvětlujícího komentáře dnes 
nejen neznali, ale možná ani nechápali.       

kniha jak se ze Žižkova stalo velké město není o 
architektuře a urbanismu, ačkoliv ze společenské 
roviny právě tuto stránku sleduje, proto také není 
doplněna nostalgickými fotografiemi starého či 
zaniklého Žižkova, ale úryvky a citáty z tisku, kari-
katurami, dobovými vtipy a úsměvnými kolážemi.  

nejen obyvatelům Žižkova vřele doporučuji tuto 
knihu i všechny ostatní díly žižkovské trilogie. 
knihy jak žil Žižkov před sto lety (260 kč), jak 
hřešil Žižkov před sto lety (280 kč) a jak se ze Žiž-
kova stalo velké město (395 kč) je možné zakoupit  
i v našem knihkupectví juditina věž s členskou 
slevou �0 %.

    Kateřina Bečková
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jednATelská ZPRáVA klUBU ZA sTARoU PRAHU ZA Rok 2007
(Pozn. redakce: V předchozím čísle Věstníku, který publikoval zápis z valné hromady Klubu Za starou Prahu 
ze dne 19. 1. 2008, bohužel nezbylo místo pro zveřejnění jednatelské zprávy za rok 2007. Toto nedopatření 

napravujeme nyní. Zprávu připravil a přednesl jednatel Klubu Richard Biegel.)

Rok 2007 byl z hlediska dějin klubu Za starou Prahu 
rokem výjimečným. Po desetiletí snah a aktivit bylo na 
konci roku 2007 konečně zrestaurováno a otevřeno 
přízemí juditiny věže, kde členové klubu naleznou 
nejen nové knihkupectví orientované na pragensie  
a architekturu, ale také zrestaurovanou juditinu síň, 
ve které se budou od března odehrávat výstavy, před-
nášky, diskuse a různé další akce, které klub fyzicky 
« zpřítomní » nejen pro své členy, ale také pro širokou 
kulturní veřejnost. oprava věže a zprovoznění knih-
kupectví by nebyly možné bez mimořádného osobního 
nasazení některých členů domácí rady. Za všechny bych 
si dovolil jmenovat ing. Václava jandáčka, který celou 
obnovu neúnavně řídil, ing. arch. jana Veselého, který 
prováděl dokumentaci a průzkum, a paní předsedkyni 
Phdr. kateřinu Bečkovou, která se ujala nesnadné 
role patronky a výkonné vedoucí nového knihkupectví. 
otevřením vlastních prostor se začíná nová kapitola  
v činnosti klubu, který napříště nebude pro své příznivce 
a oponenty jen « virtuálním » kritikem či glosátorem dění 
v Praze, ale stane se naopak známou pražskou adresou, 
která – doufejme – postupně přiláká k přednáškám  
a veřejným diskusím všechny, kterým není osud naše- 
ho jedinečného města lhostejný.

Vývoj posledních let přirozeně směroval zájem klubu 
od jednotlivých památkových kauz k celkovým systé-
movým a principiálním problémům, které v důsledku 
každou jednotlivou kauzu ovlivňují. Pražská památko-
vá péče se dostala do velmi nebezpečné situace, v níž 
památkový ústav v podstatě pozbyl vlivu a hlavní roli 
„památkového garanta“ převzal odbor kultury, památ-
kové péče a cestovního ruchu magistrátu hl. m. Prahy, 
o jehož sporných a neprůhledných rozhodnutích jsme 
již nesčíslněkrát informovali. nepokrytá arogance ředi-
tele odboru jana kněžínka vyvrcholila neuvěřitelnými 
mediálními výroky, které zpochybnily nejen zákonem 
stanovenou roli památkového ústavu, ale úlohu památ-
káře obecně. kněžínkova jen stěží uvěřitelná vyjádření 
pro lidové noviny (kde kněžínek prohlásil: stanovisko 
národního památkového ústavu neznamená nic. Vůbec 
nic.) a českou televizi (kde z jeho úst zaznělo: Památkáři 
nejsou bozi a historici umění nejsou ti, kteří by měli říci, 
jak asi město bude vypadat za deset, za sto let. nejsou 
to lidi, kteří by měli říci tohleto jo, tohleto ne. je otáz-
ka, kdo má větší cit k tomu městu – památkář, anebo 
architekt, který se tam realizuje?) přiměly domácí radu 
reagovat otevřeným dopisem, v němž byla vyslovena 
výzva zástupcům města, aby kněžínka na základě těchto 
vyjádření, mnoha sporných rozhodnutí a zejména napro-
sté odborné nezpůsobilosti z této mimořádně odpovědné 
funkce odvolali. Přes prvotní vstřícnou reakci radního 
pro kulturu pana milana Richtera však nakonec město 
nezareagovalo nijak a kněžínek ve své funkci nadále 
zůstává. Trvá tak mimo jiné i absurdní situace, kdy 
rozhodujícími činiteli v pražské památkové péči jsou ti 

členové jeho účelově vytvořeného poradního sboru, kteří 
mají jako architekti nebo teoretici přímé napojení na 
developery prosazující sporné komerční projekty. 

nejdůležitějším pražským památkovým tématem 
roku 2007 byly výškové stavby, a to nejen ty již dlouho 
diskutované na Pankráci, ale i překvapivě nově navržené 
v Holešovicích. Ve svém stanovisku klub konstatoval 
své výrazné znepokojení nejen nad razancí návrhu, ale 
zejména nad neproblematickým přijetím, kterého se 
mu zatím dostalo. je přitom zjevné, že Praha stojí na 
zásadní křižovatce. jestliže v případě mrakodrapů na 
Pankráci by se jednalo o narušení panoramatu města, 
pak v Holešovicích se výškovými stavbami již rozbíjí 
město jako takové. Takto vysoké stavby by se staly 
novými dominantami celé pražské kotliny a změnily by 
měřítko nejen Holešovic, ale i pražských historických 
čtvrtí, nebo holešovický poloostrov se nachází přesně 
uprostřed pomyslného pražského amfiteátru a obě dneš-
ní holešovické dominanty jsou součástí nejdůležitějších 
panoramatických pohledů ze strahova i z Petřína. 

Z tohoto důvodu klub ve svém zářijovém stanovisku 
vyzval magistrát hl. m. Prahy, aby urychleně vytvořil  
a následně důsledně dodržoval strategii města ve vztahu 
k výškovým stavbám a urychleně zpracoval a schválil 
závazný koncept regulace Holešovic, který umožní 
jejich další architektonický rozvoj a zároveň zabrání 
zbytečnému a v důsledcích mimořádně závažnému 
narušení panoramatických a urbanistických kvalit 
historického jádra města. shodou okolností byl ve 
stejné době zveřejněn zápis ze zasedání Výboru světo-
vého dědictví Unesco, na němž výbor vyjádřil výrazné 
znepokojení nad plány výškových budov na Pankráci  
a rovněž zavázal Prahu vypracováním regulativů, které 
vy stavbě výškových budov zabránily. díky tomuto 
vnějšímu tlaku vznikla poprvé po dlouhé době alespoň 
trochu příznivá situace, ve které se město musí výško-
vými stavbami zabývat a příslušný dokument do konce 
února 2008 vypracovat. jeho podoba je samozřejmě 
zatím neznámá a nelze ani vyloučit jeho možné účelové 
zkreslení, záměrnou nejasnost či přílišnou benevolenci. 
mimořádně důležité však je, že poprvé vznikl prostor 
pro diskusi, na kterou město musí reagovat a kterou 
nemůže obligátně odbýt. Rok 2008 proto bude v tomto 
ohledu klíčový a možná rozhodující. klub Za starou 
Prahu se očekávané diskuse pochopitelně hodlá velmi 
aktivně účastnit a bude se snažit též její závěry ovlivnit 
ve prospěch zachování jedinečných architektonických 
a panoramatických kvalit Prahy.

nejdiskutovanějším projektem roku 2007 byla nová 
národní knihovna na letné architekta jana kaplické-
ho. již na minulé Valné hromadě jsme vás informovali 
o názoru domácí rady, která k svéráznému projektu 
přes dychtivé očekávání oponentů nezaujala nijak 
negativní stanovisko, ale označila jej za pozoruhodný, 
avšak měřítkem poněkud naddimenzovaný projekt. 

členské inFoRmAcei
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Závěrem stanoviska domácí rady tehdy bylo doporučení 
výšku budovy zhruba o třetinu snížit, a tím ji dostat do 
měřítka města i jejího bezprostředního okolí. není bez 
zajímavosti, že po roce hysterických mediálních adorací 
i odsudků se k tomuto názoru začíná přiklánět i město 
samo, jakkoli se jeho náhlá starost o panorama Prahy 
zdá být v kontextu jiných, bezproblémově přijatých 
naddimenzovaných developerských projektů zvláštní až 
licoměrná. jednoznačně pozitivním výsledkem případu 
národní knihovny je tak zejména spontánní a dosti neče-
kaný zájem veřejnosti o architekturu, který se naštěstí 
zdaleka neredukoval na prvoplánové chvalozpěvy nebo 
apriorní odsudky. Za zcela negativní lze naopak označit 
pokrytectví městských zástupců v čele s primátorem, 
kteří projekt nejprve hlasitě podporovali, aby se pak 
nečekaně přiklonili k táboru jeho zarytých odpůrců. 

Za hradbou emocí obklopující projekt knihovny se 
bohužel ztrácí jiný související problém, který je mno-
hem vážnější než celá diskuse o knihovně. V sázce je 
totiž sama budoucnost letenské pláně, která začala být 
politiky i developery vnímána jako potenciální stavební 
parcela pro projekty všeho druhu. nesmyslné dopravní 
stavby, surrealistický projekt oceanária nebo provozně 
zcela nesmyslný národní stadion hrozí volný prostor 
pláně postupně rozparcelovat, přičemž neexistence hlav-
ního pražského architekta tuto hrozbu činí velmi reál-
nou. Už te lze tak říci, že letná bude jedním z hlavních  
a velmi důležitých klubovních témat roku 2008.

Velkým a bohužel očekávatelným zklamáním je vývoj 
v kauze hotelu Rocco-Forte v areálu augustiniánského 
kláštera na malé straně. Přes písemnou dohodu se 
zástupci klubu změnil architekt martin kotík původní 
barokní dispozici nejcennějších partií klášterního křídla 
a znemožnil tak dohodnuté osazení unikátního soubo-
ru barokních dveří na jejich původní místa. necitlivé 
stavební zásahy, zvyšování říms dané mechanickým 
vkládáním pater do podkroví a celková lhostejnost  
k autenticitě historických staveb přinesou bezpochyby 
zánik velké části historické hodnoty a atmosféry této 
části malé strany. mimořádným zklamáním pro mě 
samého jako účastníka jednání je nečestnost architek-
ta kotíka, který po dosažení bolestného kompromisu  
a sepsání gentlemanské dohody tuto nejen  nedodržel, 
ale ještě lhal zástupcům klubu do očí o reálném stavu 
stavebních prací. Vzhledem k závažnosti případu klub 
v této souvislosti ještě zváží právní kroky vyplývající  
z bezprecedentního porušení písemně uzavřené dohody.

jedním z příkladů snahy o komerční zneužití historic-
ké stavby je dosud neuzavřená kauza domu Potravin na 
Václavském náměstí, který má být dle představ majitele 
zvýšen válcovou nástavbou o cca 4 podlaží. Architekt 
i investor zcela ignorují fakt, že malá výška dnešního 
domu potravin vychází z promyšlené analýzy urbanis-
mu horní části Václavského náměstí, které je na rozích 
pohledově uzavřeno bočními pavilony národního muzea. 
jejich případné tupé zaclonění by nebylo jen hřmotným 
narušením kompozice elegantního domu potravin, ale 
zejména porušením vyvážených architektonických vzta-
hů celého Václavského náměstí. o výsledku kauzy vás 
budeme informovat v klubovním Věstníku.

do další fáze vstoupil případ staroměstského kostela 
sv. michala. o nově probuzeném zájmu o kostel zapří-

činěném obdivuhodnou aktivitou studentů dějin umění  
z University karlovy jsme vás informovali v loňské zprá-
vě. očekávané jednání s majitelem kostela vedlo k vypra-
cováním nového projektu exkluzivní nákupní galerie, 
který by v první fázi znamenal odstranění všech dosa-
vadních likvidačních vestaveb a ve druhé vložení lehké  
a tentokrát už snad doopravdy samonosné konstrukce do 
bočních lodí stavby. Přes oprávněné obavy o technickou 
reálnost řešení i rentabilitu provozu „exklusivní galerie“ 
určené pro nákup uměleckých šperků a oděvů lze snad 
říci, že tato iniciativa by mohla být prvním nesmělým 
krokem k nápravě současného ostudného stavu. Vzhle-
dem k tomu, že kostel je už asi definitivně v soukromých 
rukou, nelze spoléhat na zásah ministerstva nebo jiné 
vyšší moci, ale naopak napřít všechny síly na stanovení 
takových památkových podmínek, které by rehabilitaci 
fyzicky i morálně poničené stavby zaručily.

i v letošním roce pokračoval zájem klubu o hodnotné 
moderní stavby, které zatím unikaly zájmu památkové 
péče, a které by tak v budoucnu mohly být ohroženy 
likvidační komerční přestavbou. Z tohoto důvodu byl 
v závěru roku 2007 mj. vypracován návrh na zapsání 
bývalého obchodního domu Baa v celetné ulici od 
architekta josefa Gočára do seznamu kulturních pamá-
tek. o výsledku tohoto návrhu zatím ministerstvem 
rozhodnuto nebylo.

Po letech váhání a zbrklých kroků se ministerstvo 
kultury opět začalo vážně zabývat věcným záměrem 
nového památkového zákona. V současné době probíhá 
jednání komise složené z právníků, historiků umění, 
architektů a dalších odborníků, která by měla do konce 
února věcný záměr dokončit a předložit k připomínkám 
odborné veřejnosti. Prozatím se zdá, že základem nového 
předpisu bude struktura zákona stávajícího, což na jed-
né straně sice znamená odmítnutí nebezpečných idejí, 
jako je například opětné rozdělení nPÚ a jeho převod 
pod kraje nebo instituci autorizovaného památkáře 
placeného investorem, avšak na druhé přináší zacho-
vání dvojkolejnosti, a tedy i nadále velmi slabou roli 
odborníků z národního památkového ústavu. o finálním 
návrhu a průběhu jeho projednávání vás samozřejmě 
budeme průběžně informovat.

Pravidelná cena klubu Za starou Prahu za novou 
stavbu v historickém prostředí v roce 2007 udělena 
nebyla, a to nikoli z důvodu nezájmu klubu o nové 
stavby, ale kvůli plánovanému otevření juditiny věže, 
ve které by mohli být laureáti ceny před vyhlášením 
představeni. Vyhlášení ceny za léta 2007–2008 se spolu 
s výstavou nominovaných projektů odehraje na jaře 
tohoto roku.

Po celý rok se v národním muzeu péčí organizá-
torky Phdr. Helgy Turkové konaly pravidelné Hovory  
o Praze. stejně jako v minulých letech klub spolupra-
coval s různými občanskými sdruženími v čechách  
i v zahraničí. Z tuzemských jmenujme zejména Ateliér 
pro životní prostředí, Uměleckohistorickou společnost  
v českých zemích, klub za krásné karlovarsko, sdružení 
pro stavebně-historický průzkum, Památkovou obec 
českokrumlovskou a další organizace. Tradičně dobré 
styky klub udržoval se společností přátel starožitností, 
svatoborem, či spolkem Vltavan a také se spřátelenými 
spolky v Paříži, Vídni a Fribourgu.
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oPUsTil nás člen domácí RAdy  
jUdr. ZdenĚk dUŠek

se smutkem a lítostí oznamujeme členům klubu Za 
starou Prahu, že naše řady opustil člen domácí rady 
jUdr. Zdeněk dušek.

Zemřel dne �2. června 2008 ve věku 85 let. doktor 
dušek byl členem domácí rady nepřetržitě od roku 
�955, tedy rekordních 54 let. V roce 2000 byl jmenován 
čestným členem klubu.

Při jednáních a schůzích patřil k ironickým glosáto-
rům, měl rychlý úsudek a sklon k břitké upřímnosti, 
avšak pod touto přísnou a trochu akurátní slupkou 
se skrýval neúnavně obětavý a vřelý milovník Prahy. 
jeho absence bude na jednáních domácí rady bohužel 
citelná.

JUDr. Zdeněk Dušek v roce 2000 na 
slavnostním valném hromadění Klubu 

členské inFoRmAcei
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RUsTonkA PRo mne neBylA jen ToVáRnoU

VZPomínkA
V současné době se likviduje Rustonka. Pro mne znamenala něco posvátného nejen z historického 

hlediska, ale i jako příběh z osobních vzpomínek mého otce, který zde byl řadu let šéfem.

Tenkrát jsem do Rustonky občas chodil. několikrát 
jsem s otcem prošel celý areál. Poznal jsem všechny 
provozy oprav tramvají, od montážních jam, kde se 
vyměňovaly motory i dvojkolí. Poznal jsem soustružnu 
i opravnu trakčních motorů. Truhlárnu, kde se opravo-
vala sedadla starých tramvají a vlečňáků, okna, dveře  
i posuvné dveře. Prošel jsem i gumárnou, kde se opra-
vovaly pneumatiky pro autobusy. Viděl jsem rozloženou 
kolejovou křižovatku na dvoře, včetně výhybek i tzv. 
srdcí – míst, kde se kolejnice kříží, a dokonce něko-
lik maličkých drážních vozíčků, takových, co dráha 
používá při drobných opravách, s tím rozdílem, že byly 
označeny tabulkou, že mohou jet jak na drážních kole-
jích, tak na kolejích pouličních drah. obdivoval jsem 
ohýbárnu kolejí, s jakou přesností na tehdy moderním 
stroji je možné nejen ohnout kolej, ale také na jedné 
koleji vytvořit i mírně rozdílné oblouky a dokonce  
i ohnutou kolejnici vyrovnat.

V té době byla válka, otec vždy říkal, že městská 
doprava musí v Praze stále jezdit, pouze krátké úseky, 
které je možné snadno absolvovat pěšky, mohou být 
rozkopány. jinak by němci nutili chodit lidi do práce 
a z práce i dvě hodiny.

jak jsem se později dozvěděl, musel otec tehdy řešit 
řadu nepříjemných problémů. naštěstí se dobře znal 
s jedním českým němcem, který v nejhorším dokázal 
pomoci. stalo se, že někdo hodil rozřezané zbraně do 
převodovky karuselu na soustruhování obou kol na 
nápravě současně. nic se nestalo, protože se dostaly 

mimo dosah převodů, na dno. Bohužel, při údržbě 
karuselu se na to přišlo a všichni zaměstnanci si o tom 
začali povídat. otec telefonicky požádal o audienci u 
tohoto českého němce, oznámil mu, že se tam našly 
„trubičky“, ten si přivedl svého známého poddůstojní-
ka, aby pomohl. A tak se stalo. Poddůstojník si přišel 
pro balíček rozřezaných pušek, prokázal se německým 
dopisem s nějakými razítky, převzal onen balíček s tím, 
že se nesmí nikde zapsat, ani dopis předat – podařilo 
se, tím vše skončilo. 

Po vyhlášení, že se mají všechny zbraně odevzdat, si 
vrátní v Rustonce stále předávali pistoli. když se otec 
dozvěděl, že to pro zaměstnance není žádným tajem-
stvím, domluvil se s vedoucím, který měl na starosti 
vrátnici. Ten svolal všechny vrátné a společně šli v noci 
milou pistoli vyhodit do bývalého koryta Vltavy. Všichni 
pak tvrdili, že byla odevzdána.

Pamatuji si, kolikrát musel otec v noci vstávat a jít 
pěšky do Rustonky při ohlášení náletu na Prahu nebo 
jet v noci k nehodě městské dopravy. Těch příběhů o 
nehodách, co otec vykládal mně i mým bratrancům! 
Později, po válce, dělal v oboru nehod městské dopravy 
dokonce soudního znalce.

V době heydrichiády byl v oddělení uniforem tram-
vajáků v převlečení za tramvajáka lékař připravený 
ošetřit některého z parašutistů. Šéfem skladiště  
i šéfem krejčovny byl tehdy vnuk mikoláše Alše, který 
takové hrdinské kousky dělal i za revoluce v roce �945. 
Bohužel, nikdy o tom nemluvil. 

Montážní hala Rustonky na historickém snímku. Foto z archivu VCPD ČVUT
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Historie Rustonky
Továrna na parní stroje bratří Thomasových byla založe-
na v roce �832 v místě na rozhraní libně a karlína zva-
ném Švábky. Přepravu těžkých kusů zajišoval přilehlý 
vodní kanál ramene Vltavy, na kterém ještě blíže ku 
Praze ležel karlínský přístav, tehdejší okno do světa. 
(Zde si neodpustím poznámku: U karlínského přístavu 
stávalo skladiště povoznictví a také rybárna, která je 
dnes poslední památkou na přístav. stavby související 
s povoznictvím, přestože se po nedávné povodni v roce 
2002 zachovaly, byly již stejně zbourány. odtud odjížděli 
z rakousko-uherského císařství emigranti nejprve do 
Hamburku a poté námořními loděmi do světa. Vyplou-
valo se od jara do podzimu velmi brzy, kdy Vltava při 
ranním šeru již byla znatelná. Všichni měli stejné balíky 
o úctyhodných rozměrech a před ranním svítáním se 
krčili u zdi popisovaného skladiště.)

Továrna, nazývaná podle pozdějšího majitele Rus-
tonka, se proslavila též výrobou parníků a mostních 
konstrukcí. Rustonovy továrny byly v evropě i dalších 
světadílech. V libeňské Rustonce se stavěly parníky pro 
Pražskou paroplavební společnost, německé provozova-
tele lodní dopravy, ale vyráběly se i díly pro zaoceánské 
lodě. od roku �9�3 sloužila bývalá Rustonka jako 
Ústřední dílny elektrických drah hlavního města Prahy. 
Zde se prováděly opravy tramvajových vozů, autobusů 
i pomocných vozidel, kolejových i nekolejových. odtud 
vyjel roku �933 první autobus s naftovým motorem  
v evropě. Tehdejší autobusová doprava začala být proti 
tramvajím velmi ztrátová, proto otec nechal toho roku 
namontovat do autobusu právě v Rustonce motor Arco 
Bosch. Vyjel v březnu �933 a první den jezdil dobře, 
avšak druhý den již nejezdil. Byl mráz až 30 stupňů 
celsia. otec přijel na konečnou stanici na Vinohradech  

a po prohlídce všeho se zeptal: „je tam vůbec nafta?“ 
Byla, ale zcela proměněná v něco, co připomínalo husí 
sádlo. Bylo rozhodnuto, autobus byl odvlečen do tem-
perované garáže. otec kdysi četl, že pan diesel dělal u 
vznětového motoru pokusy s petrolejem (také s uhelným 
prachem, ale to mělo za následek zadření válců), a dal 
proto příkaz nalít do nádrže po dobu mrazů petrolej. Přes 
nedůvěru nadřízených pokus vyšel a autobus druhý den 
vyjel na svou pravidelnou linku bez problémů.

V roce �934 dopravní podniky objednaly dvě série 
autobusů od dvou firem se vznětovým motorem podle 
pokynů mého otce. (mezi řidiči se ale z neznámých 
důvodů rozšířila fáma, že řízení autobusů se vznětovými 
motory způsobí, že nebudou moci mít děti.) 

V Rustonce bylo mnoho dobrých lidí, ale i těch, kteří 
otce očernili. Po válce byl postaven dokonce před očist-
nou komisi, ale i nejzapálenějšími straníky byl nakonec 
očištěn. 

Během války si otec zval domů své známé, prof. 
jansu, prof. nejepsu a řadu dalších odborníků. Teh-
dy spřádali plán, jak modernizovat tramvajový park. 
Protože byla před koncem války připravována dodávka 
jednosměrných tramvají, lidově zvaných ponorky, byla 
tato dodávka po válce upravena na vozidla zvaná mevro, 
která byla vybavena moderněji. již za války vznikla  
u nás doma myšlenka koupit americkou licenci tramvaje 
„Pcc cAR“. když byl otec očištěn, požádal, aby bylo pro 
něj zřízeno koncepční pracoviště, kde mnohé své vize  
a plány mohl dále rozvíjet. s Rustonkou se rozloučil.

V době, kdy jsem pracoval u dopravních podniků 
hlav. města Prahy, měl jsem i já sám jako statik občas 
co do činění v Rustonce. nyní je tedy předmět mých 
vzpomínek, legendární továrna tolik blízká mému srdci, 
již nadobro zničen.

     Jiří Novák

Areál Rustonky před demolicí na podzim 2007. Foto z archivu VCPU ČVUT
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ZáPis Z VAlnéHo sHRomáŽdĚní klUBU ZA sTARoU PRAHU

konAnéHo dne �9. lednA 2008 V BARáčnické RycHTĚ

Zahájení
Valné shromáždění klubu Za starou Prahu bylo stejně 
jako v roce 2007 zahájeno vystoupením pěveckého sboru 
AcAnT, jenž zazpíval modifikovanou Pražskou javu, 
píseň, kterou klub Za starou Prahu ustanovil svojí 
hymnou. Poté zazněly ještě čtyři další písně.

Předsedkyně klubu kateřina Bečková zahájila 
shromáždění a uvítala přítomné. Pokračovala sezna-
mem zemřelých členů, které Valné shromáždění uctilo 
minutou ticha. dále nastínila plánovaný program schůze  
a předala slovo jednateli klubu mgr. Richardu Biegelovi, 
aby přečetl jednatelskou zprávu za rok 2007.

Jednatelská zpráva bude publikována samostat-
ně v dalším čísle Věstníku

Po přečtení jednatelské zprávy vyzvala dr. Bečková 
přítomné k diskusi o ní. Z pléna pyly položeny dva 
dotazy, jež zodpověděli členové odstupující domácí rady. 
Poté došlo k hlasování o jednatelské zprávě: pro – 96, 
proti – 0, zdržel se – �. jednatelská zpráva byla Valným 
shromážděním schválena.

Pokladní a revizní zprávy
následovala část schůze věnovaná hospodaření klubu 
v uplynulém období. Pokladní zprávu připravila pro-
fesionální firma VHl Universal, která klubu spravuje 
účetnictví. dr. Bečková citovala z pokladní zprávy 
důležité pasáže a podávala k nim detailnější vysvětlení. 
Hospodaření klubu bylo v roce 2007 vedeno ve dvou 
oddělených souborech, a to vlastní hospodaření kance-
láře klubu a pak účetnictví vztažené k obnově a provozu 
juditiny věže. Pokladní zprávu doplnil ing. jandáček, 
který referoval o organizačně ekonomické stránce dva 
roky trvající obnovy juditiny věže, jež byla v srpnu 2007 
úspěšně zkolaudována. Zatím je hlavní činností klubu 
v těchto místnostech provoz knihkupectví zaměřeného 
na odbornou památkovou literaturu a pragensie, od 
března 2008 přibudou pravidelné kulturní akce (před-
nášky a podobně). 

následně bylo plénum vyzváno k dotazům a po 
jejich zodpovězení dostal slovo jeden z revizorů – marek  
Foltýn-, který přečetl revizní zprávu. dr. Bečková pak 
vyzvala přítomné k diskusi k oběma zprávám, nikdo 
se však nepřihlásil. následovalo hlasování o pokladní  
a revizní zprávě: pro – 97, proti – 0, zdržel se – 0. Poklad-
ní a revizní zprávy byly tedy Valným shromážděním 
schváleny.

schválením tří povinných zpráv udělila valná hroma-
da domácí radě klubu Za starou Prahu pro rok 2007 
absolutorium. Tím byla skončena první část programu 
a přikročilo se k druhé, neméně závažné, a to k volbě 
nové domácí rady. 

Volba předsednictva a Domácí rady  
pro rok 2008
Tradičně bylo započato volbou Volební a mandátové 
komise: dr. Bečková navrhla za členy dr. Turkovou, 
ing. Bureše a mgr. kynčlovou. Z pléna se přihlásily paní 
Zina Širůčková a olga Urbanová. následovalo hlasování 
o navrženém složení Volební a mandátové komise: pro 
– 96, proti – 0, zdržel se – �.

Vzápětí došlo na volbu návrhové komise: dr. Bečková 
navrhla za členy doc. Štulce a arch. a solaře, jejichž 
členství v komisi bylo vzápětí odhlasováno: pro – 95, 
proti – nikdo, zdržel se – 2.

dr. Bečková předala slovo a vedení schůze před-
sedkyni Volební a mandátové komise H. Turkové. Ta 
stručně představila navržené kandidáty do domácí rady 
a seznámila přítomné se způsobem a možnostmi volby. 
dr. Z. dušek z pléna navrhl volbu aklamací. následovalo 
hlasování o postupu volby: pro aklamaci 97, proti – 0, 
zdržel se – 0. odhlasována tedy byla volba aklamací.

Volba předsedy: Za předsedkyni byla navržena dr. 
kateřina Bečková. Hlasování: pro – 97, proti – 0, zdržel 
se – 0.

Volba místopředsedů: Byli navrženi: ing. arch. martin 
krise, Bc. karel ksandr. Hlasování: pro – 97, proti – 0, 
zdržel se – 0.

Volba členů Domácí rady: Byli navrženi ing. arch. 
Bárta, mgr. Biegel, ing. Bureš, dr. dušek, mgr. ernsto-
vá, mgr. Holeš, ing. arch. Hyzler, ing. jandáček, ing. 
arch. kašička, dr. ledererová kolajová, mgr. kynčlová,  
mgr. samojská, ing. arch. sborwitz, ing. arch. solař, 
dr. Štulc, prof. Švácha, dr. Turková, ing. arch. Veselý. 
Hlasování: Pro – 97, proti – 0, zdržel se – 0.

Volba revizorů účtů: Byli navrženi mgr. martin micka, 
marek Foltýn. Hlasování: pro – 97, proti – 0, zdržel se 
– 0.

Po této části programu následovala zhruba patnácti-
minutová přestávka, v níž si bylo možné koupit drobné 
občerstvení. 

další část Valného shromáždění začala diskusí a pří-
spěvky z pléna. jako první vystoupil doc. liška za spo-
lek svatobor, vyřídil pozdrav od spřáteleného sdružení 
a předal předsedkyni dr. Bečkové pamětní plaketu  
F. Palackého, jež byla svatoborem vydána u příležitosti 
�45 let trvání spolku. dále byla omluvena nepřítomnost 
dalšího spřízněného sdružení – pražského Vltavanu, 
jejichž valné shromáždění připadlo na stejné datum. dr. 
Turková vzpomněla na pana malíře Trégra, mimo jiné 
zakladatele dceřinného spolku klub za staré Budějovice, 
od jehož narození v roce 2008 uplyne �00 let.

Z pléna zazněl dotaz, jak se vyvíjí situace okolo smí-
chovské usedlosti cibulka, která již mnoho let bez péče 
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chátrá. odpovědi se ujal arch. Bárta. Bylo dohodnuto, 
že klub bude v dalším roce své činnosti cibulku více 
sledovat.

další památkovou kauzou, jíž byla v diskusi věnována 
větší pozornost, bylo navrhování nové zástavby na leten-
ské pláni. klub je a bude striktně proti plánování nové 
zástavby letné, a již se jedná o projekty rozšířeného 
národního stadionu, oceanária či jiné. Vítá iniciativu 
městské části Praha 7, které chce zachovat stávající ráz 
letné, a bude se snažit být těmto snahám nápomocna. 
V diskusi byly dále probírány záležitosti okolo historické 
budovy klementina a internetové diskuse na webových 
stránkách klubu.

Po ukončení diskuse přečetl ing. arch. solař návrh 
usnesení Valného shromáždění sestaveného návrhovou 
komisí:

Usnesení Valného shromáždění Klubu  
Za starou Prahu konaného dne 19. ledna 
2008
Valné shromáždění klubu Za starou Prahu (dále Vs) 
souhlasí s předloženou jednatelskou, pokladní a revizní 
zprávou. odstupující domácí radě děkuje za vykonanou 
práci a vyslovuje jí absolutorium. 

Vs bere na vědomí, že klub má aktuálně ��05 členů, 
z toho 20 zahraničních. 

Vs vítá dokončení obnovy přízemí juditiny věže a jeho 
využití pro kulturní aktivity. V této souvislosti děkuje 
všem, kteří přiložili ruku k dílu či obnovu podpořili 
darem. jmenovitě děkuje paní dr. kateřině Bečkové za 
patronát nad knihkupectvím, panu ing. arch. martinu 
krisemu za projektovou přípravu, panu ing. Václavu 
jandáčkovi za obětavé vedení stavby a stovky odpra-
covaných hodin a panu ing. arch. janu Veselému za 
zpracování stavebně-historického průzkumu. 

V souvislosti s obnovou a zprovozněním juditiny síně 
a knihkupectví se Vs obrací na členy a příznivce klubu 
s prosbou o finanční podporu. 

Vs děkuje dr. Helze Turkové za obětavou dlouholetou 
organizaci Hovorů o Praze.

Účastníci Valného shromáždění děkují pěveckému 
sboru Acant za krásné vystoupení. 

Vs opakovaně vyjadřuje znepokojení nad stavem 
památkové péče v hl. m. Praze a považuje za skandální, 

že ředitelem příslušného magistrátního odboru stále 
zůstává mgr. jan kněžínek. 

Vs doporučuje nově zvolené domácí radě, aby nadále 
spolupracovala s obdobně zaměřenými občanskými 
sdruženími a odbornými institucemi, a to včetně zahra-
ničních. 

Vs ukládá nově zvolené domácí radě, aby sledovala 
nejen jednotlivé významné případy, ale také aby se zabý-
vala celkovou situací památkové péče v Praze a snažila 
se stávající neutěšený stav zlepšit. V této souvislosti 
připomíná mimo jiné závažnost dopadů nově připravo-
vaného památkového zákona a zavazuje domácí radu, 
aby oslovovala ministerstvo kultury čR  a jednotlivé 
poslance a senátory s cílem dosáhnout takového znění 
zákona, které povede ke skutečně efektivní ochraně 
památek. 

Vs ukládá domácí radě, aby organizovala Hovory  
o Praze, udílela cenu za novostavbu v historickém pro-
středí, provozovala knihkupectví, organizovala výstavy, 
vernisáže, autogramiády a přednášky, aby udržovala 
internetové stránky a diskusní fórum, vydávala Věstník 
a pořádala další akce ve prospěch péče o architektonické 
dědictví a propagace kvalitní soudobé architektonické 
tvorby. 

Vs ukládá domácí radě, aby jménem klubu protes-
tovala proti sporným stavebním zásahům a prosazovala 
ochranu kulturních hodnot a v této souvislosti vstupo-
vala do jednání s příslušnými orgány, podávala pod-
něty, vydávala vyjádření, publikovala otevřené dopisy, 
pořádala tiskové konference, organizovala petiční akce 
a v rámci platného právního rámce využívala všechny 
další možnosti směřující k naplnění ideálů, na nichž 
klub vznikl a stále stojí. 

Vs jmenovitě doporučuje pozornosti domácí rady 
situaci letné, osud usedlosti cibulka, klementina  
a invalidovny. 

Hlasování o textu usnesení: pro – všichni přítomní, 
proti – 0, zdržel se – 0.

Předsedkyně klubu v závěru poděkovala všem, 
obecenstvu i účinkujícím, za účast a pozvala členy na 
jednotlivé akce klubu i zasedání domácí rady a zejména 
do nově otevřeného knihkupectví v juditině věži, kde 
mají všichni členové slevu �0 %.

Zapsala Kristýna Ledererová Kolajová
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mAlá sTRAnA V mém mládí

dRUHá čásT VZPomínek

Vladimír Denkstein 
někdy se dost debatovalo o mladém císaři karlu i. 

měl jsem tenkrát pocit, že nějakou zvláštní náhodou 
máme – lze-li ovšem srovnávat maličké s velikým 
– společný údaj ve svých životopisech: karel po smrti 
starého mocnáře Františka josefa nastupoval na 
císařský trůn ve stejném čtvrtletí na podzim roku 
�9�6, kdy já jsem nastupoval do primy malostran-
ského gymnasia. Tenkrát jsem viděl v obrázkových 
časopisech fotografie obou císařských manželů 
a kolem nich neuvěřitelný houf jejich dětí. Brzy 
nato jsme měli školní kompozici na povinné téma 
– vypravování, jak se mladý císař šastně zachránil, 
když statečně přebrodil či přeplaval nějakou řeku  
v blízkosti fronty. Asi ji spíše přebrodil na koni, 
protože dříve ve vojenské kariéře sloužil u dragou-
nů. V mém rodném kraji byli posádkou v klatovech  
a v dobřanech. o jeho dobřanských letech jsem slyšel. 
Vídal jsem ty dobřanské dragouny dost často a musím 
říci, že pro klukovské oči to byla nádherná podívaná, 
když škadrona, tj. jízdní setnina dragounů, ujížděla 
klusem, či dokonce cvalem a hýřila barvami stejno-
krojů. nosili ostře červené soukenné kalhoty „rajtky“  
u stehen široké a u kolen zúžené, aby noha hladce vjela 
do vyleštěné černé holínky (v pravé vždy trčela rákoska, 
samozřejmě především na pobídku koně, ale tak tro-
chu také jako odznak či symbol jezdectví). kabátek byl 
bleděmodrý, čtyři do obloučků vykrajované klopy nad 
kapsami na bocích a na prsou měly tenoučké, ostře 
žluté lemování, právě tak jako svislý okraj vpředu na 
prsou, kolem něhož se blýskala řada bílých, jakoby 
stříbrných či niklových knoflíků podoby kulových 
vrchlíčků. nejnádhernější složkou dragounské uni-
formy ovšem byla slavnostní čáka či vojenská přílba 
antického tvaru, kde nad černým kulovitým krytem 
hlavy se vypíná tlustý zlacený hřeben, jenž vyrůstá  
z týlu vzhůru, obloukem se stáčí nad hlavou dopředu, 

odkud se nad čelem spodním kratším obloukem vrací 
k temeni hlavy. Ve všedním životě však dragouni nosili 
jen čapku „lodičku“, pokud se pamatuji, červenou.

říkalo se, že císař karel se průběhem roku �9�8 
začíná přiklánět k reformě monarchie, ale co platno, 
když zároveň s trůnem zdědil i celý mocenský aparát 
v úřední byrokracii i v policejním systému, v celé té 
konzervativní a houževnaté mašinérii, která směrem 
dolů vybíhala až do loyálních přisluhovačů, oddaných 
habsburskému režimu. k nim patřil i vládní rada  
a ředitel malostranského gymnasia, jemuž se po celé 
studentské generace přezdívalo „ksicht“, ale psáno 
„Xicht“. Byli jsme přesvědčeni – asi právem – že  
v této podobě nemůže rozpoznat, že se na jeho osobu 
vztahuje to podivné jméno, které v různých velikos-
tech i psací technice (uhlem, tužkou, křídou) plnilo 
v překypujícím množství pravou i levou lakovanou 
stěnu schodiště z přízemí až do druhého patra.  
V každém případě bylo jednomyslným studentským 
odsouzením nejvyššího představitele gymnasia. Byl 
jsem a stále jsem přesvědčen, že kompozice o šastném 
karlově přechodu přes řeku i jiné jí podobné, jakkoli 
byly asi uloženy shora, byly vždy vymáhány na pro-
fesorech a přísně kontrolovány Xichtem. 

karlovy úvahy o reformě, byly-li jaké, byly však 
v polovině roku předstiženy a antikvovány rychlým 
spádem událostí v létě �9�8. lidové „hladové bouře“ 
na různých místech čech byly prý vždy provázeny 
manifestacemi za mír a svobodný český stát. k tomu 
se spontánně hlásilo i obyvatelstvo Prahy. To zatím 
ještě vyvolávalo odvetná mocenská opatření. se spo-
lužákem jsme viděli na úpatí schodiště na muzejní 
rampě hlídkující rakouské vojáky z maarského 
pluku, s puškami a kulomety.

(nedávno se letos (tj. �989) v Praze v kruhu pří-
buzných hovořilo o těchto událostech. slyšel jsem 
tam vzpomínky a debaty mých vrstevníků o tom, že 
v létě �9�8 se v Berlíně dobře vědělo, jak český národ 
zdvihá hlavu a usiluje o mír i o svobodu. Tehdy prý 
císař Vilém vydal rozkaz, aby se na pomoc Rakousku 

VZPomínky

. … na průčelí stával monumentální dvouhlavý orel s široce rozpjatými křídly. Stával – ale te už tam nestál…
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�) dnes justiční palác, před kterým je na místě bývalého tanku fontána.
2) dnes sídlo Hudební akademie múzických umění, bývalý palác lichtenštejnský

vydala vzducholo Graf Zeppelin do čech, aby pro 
výstrahu manévrovala nízko nad Prahou a bedlivě 
pozorovala dění v Praze. Pravděpodobně to tedy byla 
táž vzducholo, kterou jsem cestou po Újezdě spat-
řil nízko visící nad mou hlavou, téměř bez pohybu. 
Připadala mě tenkrát jako výhružná a nepřátelská. 
měl jsem tedy pravdu.)

Po prázdninách se mezi spolužáky už hovořilo  
o hroutících se rakouských frontách, o ústupu a po- 
rážce německa i Bulharska, proskočily už i zprávy 
o jednání zahraničních čechů s dohodou, o vítěz-
né revoluci v Rusku, pádu carské vlády a zřízení 
mladého sovětského státu, republiky dělnických  
a rolnických rad.

nový školní rok snad ani pořádně nezačal a už 
musely být pro nedostatek uhlí vyhlášeny „uhelné“ 
prázdniny. Byl jsem tedy v říjnu doma, a přece jsem 
se jen pozdě dozvěděl o tom, že v naší blízkosti,  
v prostranství před smíchovskou bazilikou sv. Vác-
lava, také probíhala vzrušená lidová manifestace, 
především asi dělníků z Ringhofferovy továrny, ale  
i odjinud, která pod vlivem sovětského příkladu vytý-
čila už program jasně politicky vyhraněný, požadu-
jíc bez ohledu na Rakousko zřízení českého státu, 
republiky svobodné a socialistické. Pro toto památné 
shromáždění nese prostranství před smíchovskou 
bazilikou název náměstí �4. října.

Za dva týdny jsem doma slyšel něco volat vzrušený-
mi ženskými hlasy ze dvora. Vyšel jsem tedy v prvním 
patře na pavlač a slyšel ohromující výkřiky, letící  
z pavlače na pavlač: Už je konec války! Rakousko se 

rozpadlo!! máme republiku!!!
Tyto zvěsti byly pro mne jako výstřel startovní 

pistole. Popadl jsem čepici a vyběhl do ulic v touze 
po podrobnostech tohoto zázraku v dějinách poro-
beného národa. 

k prvnímu setkání s novou realitou jsem nemusel 
jít daleko. když jsem z Husovy třídy zabočil doprava 
a Holečkovou ulicí seběhl jen pár kroků ke vchodu 
do zahrady kinských, měl jsem před sebou přes ulici 
kasárny (dnes před nimi stojí sovětský tank z roku 
�945)�) , které se za Rakouska jmenovaly Albrechtské. 
na vrcholu jejich vznosné kupole v průčelí stával 
monumentální dvouhlavý orel s široce rozpjatými 
křídly, pozlacený a do daleka se lesknoucí. stával 
– ale te už tam nestál, z kupole vzhůru čněla jen 
vysoká železná tyč, jeho někdejší opora. Před průče-
lím byl sběh lidí. Protlačil jsem se a spatřil na zemi 
na kousky roztříštěné tělo orla z pozlacené litiny 
– prvního svrženého či jinak zničeného rakouského 
orla, kterého jsem v den osmadvacátého října viděl. 
sebral jsem špičku jedné pozlacené perutě z litiny, dal 
ji do kapsy a spěchal do centra svého studentského 
mikrosvěta, na malou stranu. na horní části náměstí, 
na širokém balkoně jiných kasáren,2) stál v sokol-
ském kroji starosta sokola dr. scheiner a podrobně 
líčil shromážděným zástupům, jak došlo k ukončení 
války a k našemu osvobození. Vyposlechl jsem to  
s uspokojením, třebaže jsem mnohému nerozuměl,  
a spěchal přes karlův most na staroměstské náměstí 
a pak můstkem na Václavské náměstí. na průčelí 
novinových vydavatelství – národní politiky, české-

 … všude byly ulice přeplněny jásajícími lidmi…
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ho slova a snad i jiných – byly na velkých tabulích 
vyvěšeny zprávy o nejnovějších událostech ve světě 
i u nás. Všude byly ulice přeplněny jásajícími lidmi. 
cizí lidé se objímali a v opojení tou radostí jeden dru-
hému znovu opakoval to, co už všichni věděli. cestou 
jsem koupil kdejaké zvláštní vydání či večerníky  
a rozvažoval, co doma učiním.

Rozhodl jsem se totiž, že te, když naše rodina 
šastně přežila válku a dožila se vyhlášení českoslo-
venské republiky a když jsem ukořistil kousek toho 
rakouského orla, že si uschovám i jiné památky na 
tuto historickou dobu, památky pro naši rodinu  
a snad i pro moje budoucí potomky, budu-li je mít.  
(dnes, po letech,  jsem tu malou sbírečku, kterou jsem 
uchoval, odevzdal už svému mladšímu synovi, jenž 
se živě zajímá o historii našeho rodu.) jsou tam tedy: 
špička peruti z rakouského orla, několikeré noviny  
z těchto dnů i o dalších událostech toho roku až do 2�. 
prosince, kdy Praha uvítala slavný příjezd profesora  
T. G. masaryka, prvního presidenta naší republiky. 
Uložil jsem si i svoji vlastnoruční kolorovanou kresbičku 
znaků, z jakých zemí bude složena naše republika, vše 
pěkně lemováno ohebnou guirlandou lipových listů: 
zemí koruny české – čech, moravy a slezska, a k nim 
jsem připojil znak slovenska, v němž – podle novinových 
zpráv – zelená barva tří tatranských štítů, tak příznač-
ná pro maarskou trikoloru, bude nahrazena barvou 
modrou, dominující v trikoloře slovanské. Také jsem si 
uložil do té krabice památek dvoulist pohotově vytištěný 
anonymním tiskařem, obsahující pod záhlavím malého 
erbu s českým lvem dlouhou, rovněž anonymní epickou 
báseň, začínající slovy: na chemin-des-dames, hotovo 
k boji, padesát tisíc jich stojí … najednou se objevila 

v pražských ulicích a zakrátko byla rozebrána. snad 
ten exemplář v mé krabici je již jen jediný, jenž tu 
krátkodobou vlnu konjunktury přežil a zůstal zacho-
ván. Právem, nebo přes některá klopýtnutí v rýmu je 
to upřímné vydechnutí ve dnech osvobození, čerstvá 
vzpomínka, vytrysklá z mysli a srdce přímého účastníka 
těch historických válečných dějů.

kromě ještě dalších drobností obsahuje ta sbíreč-
ka i některé doklady, jež mají i skutečnou hodnotu 
historického pramene. chtěl jsem zřejmě zachovat 
nějak pamě toho, co kromě padlých a raněných na 
frontě bylo v Praze nejtíživější důsledek světové války: 
hlad a drahotu. Uchoval jsem tedy potravinové lístky 
z té doby hubených přídělů na osobu, jež ovšem ve 
skutečnosti často nebyly kryty zásobou zboží. Vysoké 
ceny placené tehdy za takzvanou „aprovizaci“ jsem 
pocioval jako přemrštěné tím spíše, že jsem po pří-
chodu do Prahy roku �9�6 ještě mohl jako chlapec 
jet tramvají za tři krejcary a koupit dvoukrejcarovou 
housku opravdu za dva krejcary, tj. čtyři haléře. 
A tak jsem tak dlouho zpovídal rodiče o cenách  
v posledním roce války, že jsem mohl sestavit a svým 
klukovským kostrbatým rukopisem sepsat, kolik se 
platilo za nejrůznější druhy potravin (pokud je vůbec 
bylo možno sehnat) a kolik za šaty, boty a sandály  
s dřevěnou podešví a jiné věcné výrobky. Zdá se mi,  
že ta sbírka památek i ty záznamy o cenách jako by 
předpovídaly celou mou životní dráhu muzejního pra-
covníka. dokonce se stalo, že jsem tehdy ve svých dva-
nácti letech vlastně trochu plnil nejnovější požadavek 
našeho dnešního muzejnictví – dokumentaci součas-
nosti –, aniž jsem to tušil, s tím rozdílem, že jsem svou 
dětskou minikolekci památek vytvářel na svůj náklad 

VZPomínky

Sídlo revolučního výboru bylo v Harrachovském paláci v Jindřišské ulici.
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a nikoli pro veřejnost, nýbrž jen pro naši rodinu.
Události a změny roku �9�8 významně ovšem 

ovlivnily život a činnost v malostranském klasickém 
gymnasiu. nevím, kdy a jak zmizel jeho ředitel, řečený 
Xicht, zda sám urychleně odešel do penze, či byl-li pro 
svou známou rakušáckou loyalitu do penze poslán. 
jednoho dne prostě převzal řízení ústavu profesor 
František Pösl a stal se pověřeným zástupcem ředi-
tele gymnasia po celých pět let. Zároveň s bývalým 
ředitelem zmizel také výrazný rys rakouského školství, 
habsburská tradiční těsná spojitost státu s katolic-
kou církví. Také na našem gymnasiu bylo do té doby 
povinné vyučování náboženství od „biblické dějepra-
vy“, převyprávění biblických textů v nižších třídách 
až k apologetice (obhajobě katolického náboženství) 
a jiným fundamentálním článkům katolické teologie. 
Ve vyučování se jako katecheti střídali dr. kudr-
novský (později, myslím, profesor teologické fakulty)  
a Vincenc mutl, oba z kláštera křižovníků na protějším 
břehu Vltavy, z řádu, jenž si za josefinských reforem 
jako podmínku své existence zvolil pomoc rakouskému 
státu ve školství. V první polovině �9. století to asi byla 
nejen katecheze v hodinách náboženství, ale i vyučová-
ní v jiných předmětech, zejména v latině. na povinné 
zpovědi jsme chodili do kostela sv. Tomáše, kde každý 
žák pro kontrolu své účasti musel ve zpovědnici ode-
vzdat „zpověděnku“ se svým jménem. Povinné nedělní 
bohoslužby byly v kostele sv. josefa, při druhém boku 
gymnasia. Ráno jsme se shromáždili ve škole a odtud 
pak vyšli v uspořádaném průvodu, na začátku primáni, 
na konci oktaváni, provázeni svými třídními profesory, 
oděnými do slavnostních úředních uniforem s kordem 
po boku. na hlavě měli černý dvourohý klobouk s třepe-

ním, který se nenosil po vojensku napříč (jako měl třeba 
napoleon a jeho armáda), nýbrž v ose hlavy, jeden roh 
nad čelem, druhý nad týlem. Rozmístění žáků v kostele 
bylo pevně stanoveno. Před schůdkem s mřížkou mezi 
presbyteriem a lodí klečeli či stáli primáni, za nimi 
stáli sekundáni. V levém popředí lodě stála skupina 
terciánů, v pravém – pod kazatelnou – kvartáni. Žáci 
vyššího gymnasia seděli v lavicích, vpředu kvintáni,  
v posledních oktaváni. Příslušní třídní profesoři seděli 
u svých žáků na krajích lavic. na konci mše se na 
všech školách zpívala rakouská hymna, u nás stejně 
jako jinde lidovým vtipem mírně zpotvořená, místo 
Hospodine „hospodyně“, závěrečný verš osud trůnu 
habsburského Rakouska je osudem, vyzněl v našich 
ústech jako „rákoska je pod sudem“. sedící profesoři 
to ovšem jakoby neslyšeli a ředitel Xicht byl daleko  
a vysoko, nebo hrál na varhany. sotva si asi připustil 
představu, že tato hymna se už dlouho zpívat nebu-
de. ostatně ani autoři jejího textu jistě netušili, že 
skutečně „jednou na jejich slova dojde“, že obě staleté 
veličiny, habsburský trůn a říše rakouská, jednoho 
dne strženy společným osudem jedním rázem se zřítí 
do propasti dějin.

ještě v jednom vnějším rysu je třeba zaznamenat 
změnu. Ze tříd zmizely stejnokroje chovanců blízké 
strakovky, tj. strakovy akademie pro šlechtické syn-
ky.3) (o výchovu dcerek ve feudální monarchii nešlo, 
pro ně byly důležitější jiné stránky – dobrá kolébka 
rodu a atraktivní věno movité i nemovité.) monumen-
tální budova, kterou v novobarokním slohu postavil  
v první polovině devadesátých let arch. Václav 
Roštlapil nákladem nadace hraběte straky z neda-
bylic na vltavském břehu pod letenskou strání  

Praha uvítala slavný příjezd T. G. Masaryka…

3) dnes Úřad předsednictva vlády čR.   
4) Pan karel sklenář (+ �992).
5) Phdr. karel sklenář, csc., emeritní ředitel Historického muzea národního muzea.
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a nedaleko klárova (dnes sídlo Úřadu předsednictva 
vlády), je blízko letenské ulice. Proto do roku �9�8 
docházeli do malostranského gymnasia chovanci 
strakovy akademie ve tmavomodrých stejnokrojích, 
na jaře a na podzim v pláštěnkách, v zimě v zimníč-
cích se zlatými knoflíky, s námořnickou čapkou se 
štítkem. V mé třídě jich bylo asi sedm. Ve škole neměli 
žádné výsadní postavení, byli to dobří kamarádi  
a nedělily nás žádné společenské přehrady. ještě dnes 
mi jeden z nich4) vzkazuje pozdravy po svém synovi,5) 
vědeckém pracovníku národního muzea a úspěšném 
autoru publikací a knih z oboru dějin archeologie. 

důležitější však než vnější změny v životě ústavu 
byl jednak závan nového vzduchu, nových myšlenek 
i pocitů z nově zrozené republiky i do ovzduší naší 
školy, jednak můj vlastní, osobní vývoj v souhlasu 
s postupem do vyšších tříd a s tím související vliv 
nových profesorů. obojí však bylo v mnohých pří-
padech v těsné shodě. náš třídní v tercii, profesor 
janeček, nás koncem roku �9�8 – nevím, zda sám, 
zaplaven radostným nadšením doby, či v dohodě  
s ostatními třídními profesory – pozval ve volném 
odpoledni k dobrovolné schůzce v naší třídě, Přišli 
jsme však všichni. Profesor janeček se uprostřed 
našeho houfu posadil na desku lavice, tváří k nám 
a nohy maje na sedadle, v neformálním, přátelském 
rozhovoru nám vysvětloval nové pojmy, s nimiž jsme 
se setkávali: monarchie a republika, feudální spo-
lečnost a demokracie, občanská rovnost, politický 
systém, politické strany, volby, ale také o nábožen-
ství a laické morálce. Ptali jsme se, on odpovídal  
a vysvětloval. měl přitom zvláštní gesto, jako dnes 
ho vidím a slyším: pokrčenou levici obrátil otevře-
nou dlaní proti nám, pravicí lehce pleskl do dlaně 
a vzápětí ukazováčkem pravice do ní ukázal, jakoby 
říkal: jako černé na bílém tady vidíte, že … Vděčně 
na laskavost a srdečnost tohoto výkladu profesora 
janečka vzpomínám. Brzy odešel někam jinam.

V duchu demokracie vznikl i na našem gymnasiu 
pokus o studentskou samosprávu. nepochopil jsem, 
oč vlastně usiluje, ale v úctě k tomuto hnutí jsem jako 
ofěru ochotně přinesl zvolenému jednateli ze septimy, 
co potřeboval pro výkon své funkce, krásnou, čistou 
knihu k zápisům, největší poklad našeho psacího stolu 
ještě z dobřan, vzorné dílo předválečného knihařského 
řemesla. mnoho do ní pak nebylo zapsáno, protože 
pokus o studentskou samosprávu našeho gymnasia 
nějak ztroskotal. nijak jsem však té ofěry nelitoval, 
nebo oběti za víru v dobrou myšlenku nelze litovat.

někdy v roce �9�9 se z válečné fronty šastně  
a zdráv vrátil profesor josef Procházka. stal se naším 
třídním profesorem a byl jím až do konce našeho 
studia na malostranském gymnasiu. Byl to vynikající 
klasický filolog i pedagog. naučil mě latinu a řečtinu 
tak dobře, že jsem v letech �923–�925 sám mohl  
v několika kondicích dávat mladším žákům úspěšné 

hodiny vyučování, zejména právě v těchto jazycích. 
řečtinu jsem už pro nedostatek cviku dost poza-
pomněl, ale latinsky dodnes dobře čtu i ve starých 
tiscích �6. a �7. století, tedy texty s rozvinutou slovní 
zásobou a ve složitých stavbách vět. Učil nás zejména 
správně recitovat verše psané v rytmu hexametrů, 
neskandovat je nepřirozeným vyrážením přízvuč-
ných slabik, nýbrž podřizovat se přirozené zpěvnosti 
mluvy, krásné hudebnosti staré řečtiny. Profesoru 
Procházkovi vděčím za to, že mi úctu a lásku k antické 
vzdělanosti vštípil v takové intenzitě, že mi zůstala 
neoslabena a živá i nyní, po sedmdesáti letech.

měli jsme štěstí, že jsme ve vyšších třídách měli na 
češtinu profesora jana Voborníka, čestného doktora 
filosofie Uk, literárního vědce s mimořádnou rozlo-
hou tvůrčí aktivity a svěžesti až do své osmdesátky  
r. �934. Byl dramatik a romanopisec, autor řady 
drobných studií i velkých monografií (o k. H. máchovi, 
j. Zeyerovi, j. Vrchlickém, j. Holečkovi), člen genera-
ce lumírovců, ale zároveň nestranný literární kritik. 
krásně přednášel. Po jeho výkladu o V. B. nebeském 
jsem spěchal koupit si nebeského Protichůdce, pod 
jeho vlivem jsem odebíral spisy julia Zeyera a četl 
všechny s velikým zaujetím. jsou mi stále blízké,  
i když už nemohu dobře číst. legendární drakobijce 
jiří, jehož svátek se slaví 24. dubna, už dávno mi 
připadá jako „Zelený vítěz“, jenž po zimě otevírá jaro. 
o minulém podzimu jsem procházel napříč oborou 
Hvězda a myslel na Zeyera a jeho vilu v liboci. Bylo by 
jen přirozené, kdyby se mi v té mlžičce, jež ovíjela holé 
už kmeny podzimních stromů, byla prochvěla i mlžná 
postava litevského kavalíra olgerda Gejštora.

jan Voborník byl, už jako sedmdesátník, úctyhod-
ná, podmanivá, ale někdy i trochu svérázná osobnost. 
jednou zapomněl na katedře svůj profesorský notes. 
samozřejmě jsme se na něj o přestávce vrhli. Ale jaké 
zklamání! Žádné klasifikační známky, jen nějaké 
poznámky u našich jmen. V té tlačenici kolem notesu 
jsem stačil přečíst jen poznámku u jména jednoho 
kamaráda, spolužáka z Břevnova – byl to takový štíhlý 
blonáček modrooký, přívětivý, brzy pak společensky 
vytříbený, první náš znalec tance shimmy. Voborní-
kova poznámka zněla: Bazilišek se zelenýma očima. 
Zřejmě charakteristika, která profesoru umožňovala 
lépe identifikovat žáka než jeho jméno. Ty modré oči 
se mi nezdály zelené a baziliška jsem nikdy kamará-
dovi neprozradil, abych ho nezarmoutil.

V mých patnácti či šestnácti letech, v tom kritic-
kém věku, mě profesor Voborník jednou provždy 
získal pro krásnou literaturu a pro náš český jazyk, 
jehož krásu a bohatství významových odstínů jsem 
si z celé duše zamiloval jako nejcitlivější nástroj pro 
vyjádření myšlenky. Profesor jan Voborník, malé 
postavy, se stříbrným plnovousem, hůlčičkou v ruce 
a s kloboukem promáčklým do okrouhlého „rendlíč-
ku“ (jak se ve dvacátých a třicátých letech nosíval  
a proslul téměř jako odznak umělců z mánesa) stal 

6) Pomník Václava Radeckého (sochaři bratří j. a e. maxové). od r. �9�8 v lapidáriu národního muzea,  
Výstaviště 422, Praha 7-Holešovice.
7) Pomník ernesta denise (sochař karel dvořák) byl odstraněn po r. �940. dnes ho připomíná pamětní deska na domě  
vedle bývalé malostranské kavárny.
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V. Denkstein v roce 1983

se osobitou osobností malé strany a dlouho se kolem něho shromažoval kruh ctitelů v malostranské 
kavárně.

P r o f e s o r  d ě j e p i s u  a  z e m ě p i s u  č e n ě k  c h y s k ý  n e u č i l  

v naší třídě, ten předmět měl u nás Hubert doležil, 
bratr methuda doležila, známého sbormistra morav-
ských učitelů. Hubert doležil vyprávěl pěkně, trochu 
rozvážně a zajímavě, podpíraje si občas bradu dlouhým 
ukazovátkem na mapách. čeněk chyský, jenž někdy  
u nás suploval za onemocnělého, byl však něčím zvlášt-
ní. nezabýval se naší dějepisnou látkou, ale celou hodi-
nu věnoval tomu, co bylo zřejmě jeho zálibou a o čem 
jsme my nevěděli vlastně nic: dějinám umění a dějepi-
su (výtvarného) umění. Zeptal se třeba: kde je Štencův 
grafický kabinet a proč se tak jmenuje? nikdo nevěděl. 
Vysvětlil a já jsem se tam šel podívat. A tak jsem se po 
troškách a náhodně dozvídal o dějinách umění, které 
se měly stát hlavním vědním oborem mého povolání. 
musím však dodat, že se čeněk chyský v dalších 
letech rozsáhlou publicistickou činností velmi zasloužil  
o popularizaci zejména uměleckých památek Prahy  
a výsledků vědeckého bádání českých historiků umění, 
jichž si velmi vážil.

jak bych tedy mohl nebýt vděčný našemu ma-
lostranskému gymnasiu a jeho vynikajícím profeso-
rům, zejména Phdr. h.c. janu Voborníkovi a naše-
mu třídnímu profesoru josefu Procházkovi. jejich 
jména mám uložena hluboko ve své paměti. moji 
vrozenou klukovskou povahu zušlechtili, mou mysl 
a pamě zúrodnili bohatstvím poznatků a objasně-
ním jejich souvislostí v historickém vývoji lidstva,  
v mém citu probouzeli smysl pro umění a lásku  
k poezii starověké i české. Položili tak pevné základy pro 

mé universitní studium a budoucí povolání, pro mou 
vlastní badatelskou práci a pro celý život vůbec.

malá strana bývala právem hrdá na své klasické 
gymnasium v josefské ulici. Bývala – až do roku 
�923, kdy bylo gymnasium ministerským dekretem 
zrušeno pro malý počet žáků, 2�2 na celém ústavu, 
což ovšem – v průměru asi 25 až 26 žáků na třídu 
– bývalo z pedagogického hlediska přímo ideální. 
Rok před maturitou se musela naše septima rozdělit: 
polovina šla do Akademického gymnasia tehdy na 
Příkopech, já šel s druhou polovinou do jiráskova 
gymnasia v Resslově ulici. jak se mi stýskalo po 
malostranském gymnasiu, po starých palácích, 
chrámech a uličkách, o tom svědčí má kompozice na 
volné téma: chraňme památky staré Prahy.

Ti, kdož jako studenti prošli třídami naší staré ško-
ly, nemohli zapomenout. Vím to od některých z nich: 
řekl mi to mladší o jednu třídu než já epigramatik 
a satirik Václav lacina a zesnulý už Pavel nauman, 
spisovatel a publicista. Ze starších jmenuji aspoň 
dva, historika a spisovatele miloše V. kratochvíla  
a ovšem literárního historika, polonistu, znalce literární 
topografie staré Prahy a zasloužilého dlouholetého před-
sedu klubu Za starou Prahu prof. dr. karla krejčího.

Zaniklým institucím nelze položit na hrob kytičku. 
nemohl jsem o našem gymnasiu napsat knihu jako 
„pomník trvalejší než kov“, ale napsal jsem aspoň 
několik stránek, doufaje, že přežijí aspoň oba bývalé 
pomníky malostranské, maršála Radeckého (jenž 
dožívá svou skrytou existenci v depozitáři lapidaria 
národního muzea)6), a určitě pomník francouzského 
historika českých dějin e. denise, jenž rovněž zmizel 
z malostranského náměstí, nedoživ za okupace ani 
dvaceti let7). snad tedy aspoň tak dlouho vydrží někde 
v knihovně toto mé zamyšlení, do něhož jsem vložil 
trochu vzpomínek, zážitků a obrázků z mých dětských 
a jinošských let na malé straně, dosud ještě nevybled-
lých, a zejména vřelé poděkování mému krásnému, 
milému a nezapomenutelnému malostranskému 
klasickému gymnasiu.

PHdR. VlAdimíR denksTein, 
dRsc.

(Dobřany 2.1906 – Praha 16. 2. 1993)

druhá část vzpomínek s názvem malá strana  
v mém mládí pokračuje v roce �9�8 a končí roku 
�923, kdy bylo malostranské gymnázium v josefské 
ulici zrušeno. Vzpomínky byly napsány, podle zmínky 
v textu, roku �989. Tehdy byl již jejich autor deva-
tenáct let v důchodu, ale stále pilně vědecky praco-
val. nicméně byl již ve věku, kdy vzpomínky častěji 
zalétají do dob dětství a mládí. A jeho pracovní sepětí  
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HommAGe À GeRAldinA mUcHoVá
Hudební skladatelka Geraldina Muchová, rozená Thomsen, oslavila dne 5. 7. 2007 své neuvěřitelné  

90. narozeniny. Protože náleží k aktivním členům Klubu Za starou Prahu, měli jsme možnost 
připomenout v malém předstihu její jubileum na její vlastní přednášce v rámci dlouholetého cyklu 

Hovory o Praze. V pořadí 353. Hovory s názvem „Hudební skladatelka vzpomíná“ se konaly v pondělí 
dne 25. června 2007 v přednáškovém sále Národního muzea v Praze a byly opravdu hojně navštíveny.

je třeba připomenout, že členství v klubu Za starou 
Prahu převzala paní Geraldina muchová po svém 
zesnulém manželovi, spisovateli jiřím muchovi (�2. 3. 
�9�5 – 5. 4. �99�). 

slavný autor a novinář se totiž přes čtyřicet let přátelil 
s čestným předsedou klubu Za starou Prahu, jUdr. 
oldřichem Horou. oba plánovali ještě větší spolupráci 
po roce �989, zároveň  v obnoveném spolku svatobor, 
ale, bohužel, k realizaci již nemohlo dojít.

jiří mucha neúnavně přednášel v osmdesátých létech 
20. století v cyklu Hovory o Praze a na jeho úspěchy 
navázala paní Geraldina muchová přednáškou již �3. 4. 
�992. její vzpomínky později byly vydány v klubovním 
sborníku, stejně tak jako Hovory ze dne �2. 6. 2002 
s názvem Proč je Alfons mucha tak známý ve světě? 
(Věstník klubu, XXXV. (Vi.), 2005, č. �, s. 34–36). násle-
dovaly 325. Hovory dne �3. �0. 2004, kdy paní Geraldina 
muchová vyprávěla o životě hudební skladatelky. její 
vzpomínání bylo spojeno s promítáním rodinných foto-
grafií a s následující besedou. 

letošní Hovory o Praze byly zahájeny předáním 
kytice růží a gratulací všech přítomných členů a pří- 
znivců klubu Za starou Prahu. jubilantku pozdravila 
komorní pěvkyně paní soňa červená, která s ní 
účinkovala v české televizi ve známém pořadu michala 
Prokopa krásný ztráty, který byl letos reprízován. Paní 
jindřiška dvořáková, lidová umělkyně z křenku u měl- 
níka a potomkyně pražského zpěváka kramářských 
písní Františka Haise, předala originální voňavý dárek 
v podobě medového perníkového srdce vlastní výroby. 
slavnostní okamžik zachytila umělecká fotografka paní 
líba Taylor, která našemu klubu poskytla souhlas 
jednorázovým publikováním některých snímků. mezi 
gratulanty byl také anglický výtvarník pan christopher 
Vinz, autor bronzové busty paní Geraldiny muchové  
a jejího exlibris.

Přednáška, česky proslovená, přiblížila téměř 
románový životní příběh paní Geraldiny muchové. 
dětství  ve skotsku, mládí a studium hudby na londýn-
ské akademii, seznámení s jiřím muchou za druhé 

Paní Geraldina Muchová s perníkovým srdcem na Hovorech o Praze dne 25. 6. 2007.  
Foto Líba Taylor            
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světové války, válečný sňatek, pozdější život v Praze, 
peripetie během komunistického věznění jejího manžela, 
péči o její tchyni, paní marii muchovou-chytilovou  
a o odkaz tchána, malíře Alfonse muchy, kterého osobně 
již nemohla poznat. dále dočasný návrat do Anglie, 
který umožnil jejímu manželu v dobách totality legální 
cestování. A její působení po sametové revoluci v pro-
slulém domě na Hradčanském náměstí, který zůstal 
díky ní oblíbeným uměleckým střediskem, když se z paní 
Geraldiny muchové  stala respektovaná osobnost, která 
se pilně účastní kulturního života Prahy.

syn john mucha navázal na otcovu tradici. Založil 
v roce �992 muchovu nadaci, aby se dílo jeho dědečka 
Alfonse zachovalo v celistvosti pro budoucnost. spo-
lupracuje na výstavní činnosti pražského muchova 
muzea v Panské ulici. s manželkou sarah a třemi dětmi  

– Andrew, marcus a Tamsin – obětavě tvoří rodinné 
zázemí paní Geraldiny muchové.

narozeniny hudební skladatelky musely být samo-
zřejmě oslaveny i koncertem. konal se dne �0. července 
2007 laskavostí Velvyslanectví Velké Británie v malos-
tranském Thunovském paláci. Umělkyně jarmila 
kozderková s dcerou lenkou kozderkovou přednesly 
s velkým úspěchem dvě skladby paní muchové pro 
klavír a flétnu – moderato, z podzimu roku 2006 a Pro 
eriku, z léta 2007.

Závěrem se připojují ke všem gratulantům také 
členové předsednictva a domácí rady klubu Za starou 
Prahu, kteří paní Geraldině muchové vinšují vše nejlepší, 
hlavně zdraví, štěstí, umělecké úspěchy a rodinnou 
pohodu.

 Ad multos annos!   
                                                             Helga Turková
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oPRAVA PříZemí jUdiTiny VĚŽe A RenesAnční sínĚ  
V BýVAlé celnici

Dne 17. srpna 2007 proběhla kolaudace stavební akce Klubu Za starou Prahu, tedy obnovy přízemí 
Juditiny věže a renesanční síně v domku bývalé celnice čp. 56. Byly tak ukončeny práce trvající 

od dubna 2006, jejichž hodnota dosáhla částky kolem jednoho milionu korun. Dokončení stavby je 
důkazem, že Klub Za starou Prahu je činorodé občanské sdružení, které je schopné i vytvářet hodnoty 

trvalého rázu a konstruktivně řešit problémy s praktickou stavbou.

Výsledkem celého úsilí je existence dvou prostor (knihkupectví, výstavní a přednášková síň) 
připravených plnit své poslání v kontaktu s členy Klubu a veřejností. Naplnila se tedy myšlenka, 

vzniklá již před osmdesáti lety, kdy se Klub přestěhoval do Mostecké věže Juditina mostu, a zvažoval 
podobný záměr pro kontakt s veřejností.

PoDĚKováNí

klub Za starou Prahu děkuje všem, kteří přispěli finančním příspěvkem, věcným darem,  
prací či poskytnutím slevy na dodaných materiálech a zařizovacích předmětech. 

nebýt podpory celé řady dárců a příznivců, nebylo by možné dílo dovést do zdárného konce.  
Úprava přízemí juditiny věže dává naději, že i dobrovolná činnost a ochota pomoci může vést  
ke zdárnému završení díla, které lze nazvat dílem občanské pospolitosti a vzájemné podpory.

Na realIzaCI Se PoDílelI:

Ing. arch. Martin Krise – projekt pro stavební povolení a autorské dozory

Ing. václav Jandáček – vedení stavby, výrobní dokumentace, materiálové řešení,  
koordinace profesí

Ing. arch. Jan veselý – dokumentace rytinek a zdiva Juditiny síně, zpracování stavebně-histo-
rické dokumentace

Ing. Karel Klimt a S-Projekt Praha – stavební práce a práce instalatérské

Truhlářství Sklenář – práce truhlářské stavební 

Josef Matouš – práce elektro

Josef Červinka – práce restaurátorské v románské síni

ak. soch. Kašpar – práce restaurátorské v renesanční síň 

Pasířství Houska a Douda – olejový lustr a železné zábradlí pro renesanční síň

elektrouniversal Praha 6 – dodávka elektrospotřebičů

Ing. arch. Jan Bárta, aQUa Bárta – materiály pro malířské práce

Miloš Tomšů, reoPa liberec – práce malířské

a dobrovolníci z řad členů Klubu a jeho příznivců.
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: Za staroU PrahU :

historická situace okolí dominikánského kláštera 
mezi ulicemi Jilskou a husovou (k článku na str. 4)

Ortopohled na část digitalizovaného langweilova 
modelu prahy (kolem 1830). muzeum hlav. města 
prahy

1 –  kostel sv. Jiljí

2 –  jižní křídlo konventu, kde projekt předpokládá   
 nástavbu

3 –  zalomení klášterní budovy při sběhu ulic  
 husovy, Jalovcové a řetězové, kde projekt  
 předpokládá prolomení nového vstupu  
 do areálu

historická situace okolí paláce 
harbuval-chamaré ve Sněmovní 
ulici (k článku na str. 16)

Ortopohled na část digitalizova-
ného langweilova modelu prahy 
(kolem 1830). muzeum hlav. 
města prahy

1 – hmota paláce harbuval-  
 chamaré směřujícího prů- 
 čelím do bývalého pětikostel- 
 ního náměstí, dnes Sněmovní 
 ulice, dvůr sevřený čtyřmi 
 křídly budovy má být podle  
 projektu zastřešen  
 pro účely hotelové haly  
 a recepce

2 –  zahrada paláce, kde má být  
 vystavěn pavilon snídárny  
 a v podzemí bazén s fitcent- 
 rem



: Za staroU PrahU :PéČE 
o arChitEKtoniCKé 
DěDiCtví
patnáct renomovaných autorů se v třídílném sbor-
níku dotýká základních témat péče o architektonic-
ké dědictví od vývoje a východisek památkové péče, 
jejího právního ukotvení a ekonomických přístu-
pů přes materiálovou charakteristiku stavebních 
hmot, vývoj a urbanismus historických sídel až po 
historické stavební konstrukce a nabízí tak čtená-
řům možnost utvořit si představu o šíři a rozmani-
tosti spektra úkolů stojících před tímto stále nedo-
ceněným oborem. texty určené zejména studentům 
a pracovníkům památkové péče doprovází množství 
černobílých i barevných fotografií a vyobrazení.

Díl I, 202 str., cena 450 Kč
Autoři: Czumalo, Kotalík, Nejedlý, Štoncner, Zídek, 
Dufková

Díl II, 180 str., barevná příloha, cena 420 Kč
Autoři: Maxová, Pacáková, Novák a kol.

Díl III,  408 str., barevná příloha, cena 549 Kč
Autoři:  Kibic, Kuča, Rákosníková, Solař, Škabrada, 
Vinař

Zájemci knihu mohou zakoupit v knihkupectví 
Juditina věž, mostecká 1, praha 1, případně v jeho 
internetovém obchodě
http://zastarouprahu.shop4you.cz/
pro členy klubu Za starou prahu sleva 10%.

Knihu vydalo nakladatelství iDEa sErvis, konsorcium
603 507 994, 739 235 834, jitka.miskova@iol.cz, www.ideaknihy.cz


