


Zprávy Klubu 
Za starou Prahu 

1/95 

Redakce se omlouvá čtenářům i paní Jarmile Kutové. V minulém čísle použili jsme 
její fotografii jako ilustraci článku Dr. Bečkové o Dittrichově lékárně, ale nedopatře-
ním vypadla popiska. Čtenáři si jistě domysleli, co je na obrázku, ale autorku záběru 

mohli bez popisky poznat jen stěží. 
Stejně tak šotek zmátl všechny zájemce o vycházku doc. M. Benešové po Praze 

secesní. Dotčená sobota nebyla 18., ale 15. října. Paní docentka přislíbila uspořádat 
vycházku na stejné thema znovu. 
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Klubovní program na I. pololetí roku 1995 

Výroční valné shromážďení koná se poslední lednovou sobotu, 28.1.1995, v 8.30 
hodin v Malostranské besedě na Malostranském náměstí 21 

Pořad: 
1. Zahájení 2. Zpráva jednatelská, pokladní a revisorů účtů 3. Volba domácí rady 4. 

Diskuse 5. Usnesení 6. Závěr 

HOVORY O PRAZE 
Přednáškový cyklus, pořádaný ve spolupráci s Obvodní knihovnou Prahy 5 

v Národním domě na Smíchově, náměstí 14. října 16, Praha 5. Vždy v pondělí, od 18 
hodin. 

229. 23. ledna 
doc.Dr. Václav Huňáček, CSc.: Významné osobnosti a důležité události v Praze, 10. 

pokračování 
230. 20. února 

RNDr. Jiří Kouřimský, CSc.: O drahých kamenech svatováclavských korunovačních 
klenotů 

231. 20. března 
mgr. Karel Ksandr: Josef Hlávka, stavitel a mecenáš 

232.24. dubna 
Jindřiška Smetanová: O Praze méně známé 

233.22. května 
PhDr. Helga Turková: Nejstarší pražský literární salon 

234.19. června 
Aktuality z domácí rady Klubu 

PRAŽSKÉ VYCHÁZKY 
vždy v sobotu od 14.30 hodin 

15. dubna 
Ing. Marek Krejčí: Žižkov jinak 

sraz na stanici elektriky č. 5,9 a 26 „Husinecká", před stadionem Viktorie Žižkov 
20. května 

Oldřich Závora: Kostel sv. Vojtěcha na Novém Městě 
sraz před vchodem do kostela 

17. června 
Milada Horáková: Maltézská jurisdikce, řád johanitů a kostel Panny Marie pod 

řetězem 
sraz před Malostranskou besedou na Malostranském náměstí 

Hospodářská komise Klubu Za staropu Prahu sejde se 20. března 1995 od 
17. hodin v klubovních místnostech. Zájemci seznámí se podrobněji s prací a 

hospodařením Klubu a projednají možnosti jejich zlepšení. Každý člen, který chce 
pomoci, je srdečně zván. 
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Dům č.p. 574 -1, který stával na místě dnešní proluky Myslbek. Zadní průčelí 



Úloha Klubu Za starou Prahu v rozvíjející se tržní 
ekonomice 

PhDr. Dobroslav Líbal 

Klub bude zakrátko slavit své stoleté výročí. V průběhu uplynulých deseti-
letí se kulturní úloha Klubu proměňovala. Bylo to způsobeno jednak specific-
kou situací té které doby, jednak i skladbou klubovní representace. V letech 
před I. světovou válkou nebyla organisace památkové péče v Praze hlouběji 
propracována. První zemský konservátor pro Čechy, se sídlem v Praze, byl 
jmenován až roku 1911. Klub měl z tohoto důvodu zcela prvořadou, nezastu-
pitelnou funkci přímého iniciátora i realisátora ochrany památkových hodnot 
Prahy. Bylo jedinečnou morální a kulturní, ale i praktickou silou Klubu, že se 
přímo ve vedení seskupili, s malými výjimkami, nejčelnější architekti - v do-
bě, kdy česká architektura byla na světové úrovni. Průkopnická aktivita klu-
bovní práce se záhy neomezovala jen na Prahu, ale rozšířila své působiště i na 
řadu významných českých historických měst. Vedoucí representanti Klubu se 
aktivně podíleli na řešení palčivých urbanistických i architektonických pro-
blémů. V těchto kulturně bohatých letech před I. světovou válkou se v rámci 
Klubu zformovaly základní principy respektování historického urbanismu. 
Klubovní zájem se neomezoval pouze na jednotlivé historické stavby či jejich 
části, ale zaměřoval se na architektonické soubory, uliční prostory, náměstí 
i na celá historická města. Klubovní práce v úrovni teorie i praxe ochrany his-
torických sídel předstihla tehdy vývoj standardní památkové péče o několik 
desetiletí. Velmi významnou roli tu sehrál i historik umění Zdeněk Wirth. 

Po I. světové válce se postavení Klubu poněkud proměnilo. Jeho zakladate-
lé a čelní representanti dostali se na významná místa státní i městské adminis-
trativy. Mělo to nezbytně vliv i na celkový profil klubové práce. Je třeba na 
závěr tohoto období konstatovat, že se v průběhu dvaceti let existence první 
republiky nepodařilo prosadit zákon na ochranu památek, o kterém se v čes-
kém sněmu uvažovalo již v roce 1911. 

Valná většina klubovních zakladatelů přežila do doby po II. světové válce, 
hlavní autoritou se tehdy stal nesporně Zdeněk Wirth, jehož vztah k ministru 
Nejedlému zajistil Klubu přežití i v dalších desetiletích po únoru 1948. Klub 
zažil naplnění svých ideí, především vznik instituce reservačních měst a po-
zději vyhlášení zákona na ochranu památek v roce 1958. Celková vnitřní si-
tuace Klubu se pochopitelně pronikavě změnila. Nadále se intensivně rozvíje-
la kulturní propagace pořádáním odborných vycházek a přednášek. Tento stav 
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přežíval velmi dlouhou dobu. Základní změna nastala až s nástupem prof. 
Emanuela Hrušky do čela Klubu v roce 1979. Hruška byl urbanista s vysokou 
erudicí, za jehož řízení se aktivita Klubu orientovala opět k zásadním památ-
kovým problémům. Velkou zásluhu tu měla technická komise Klubu v čele 
s nedávno předčasně zesnulým Ing. Zdeňkem Fukou. Byla tu ovšem pronika-
vě rozdílná situace než před a po I. světové válce. Fungovala velmi dobře orga-
nisovaná administrativa památkové péče v několika úrovních, s množstvím 
erudovaných pracovníků, architektů, techniků, uměleckých historiků i odbor-
níků pro ochranu přírody, zoologů a botaniků. Mohlo by se zdát, že za dané 
situace ztratila činnost Klubu část svého opodstatnění. Nestalo se tak. V této 
době představoval Klub veřejné mínění odborníků i vzdělaných amatérů, mi-
mo okruh státní i městské administrativy. S postupem času morální i skuteč-
ný význam Klubu narůstal. Stal se nepostradatelným článkem kulturní fronty 
v zápasu o všestranný rozkvět všech urbanistických i architektonických hod-
not Prahy. 

Toto poslání se hluboce posílilo a prohloubilo v současné době, kdy Klub se 
dostává v řadě případů do protikladného postoje k rozmanitým námětům 
transformace historické Prahy v rámci důsledků procesu rozvíjející se tržní 
ekonomiky. Pro vedení Klubu nastala situace, kterou dosud nezažilo. Liší se 
i od podobných poměrů před I. světovou válkou. Tehdy vlastně Klub převáž-
ně nahrazoval památkovou péči. Dnes je z tohoto hlediska situace diametrál-
ně rozdílná. Organismus památkové péče je plně vybudován, včetně památ-
kového zákona. Ukazuje se však, že příslušná zákonná i administrativní usta-
novení za určitých situací nedostačují k plnému a důslednému prosazení po-
žadavků památkové péče na území hlavního města. Je to tím bolestnější, že 
světově kulturní význam Prahy vzrůstá den ze dne, prudkým zvýšením poč-
tu jejích zahraničních návštěvníků a zejména též povýšením historické Prahy 
mezi světové památky. Tato nejvyšší kategorie by nezbytně vyžadovala i spe-
cifickou legislativní úpravu, vytvoření kvalifikované památkové ochrany. Za 
této situace morální a kulturní význam Klubu prudce narůstá. Klub musí bo-
jovat proti důsledkům mimořádných tlaků ekonomických zájmů domácích 
i zahraničních, někdy dokonce v určité isolaci, bez podpory městských pa-
mátkových orgánů. Při této příležitosti považujeme za nezbytné pokusit se 
o formulování ideových zásad Klubu Za starou Prahu, jež podmiňují a určují 
jeho současnou aktivitu. Nemůžeme pochopitelně přejít do velkých podrob-
ností. Zmíníme se pouze o základních zásadách klubovní práce. 

Klub vychází především z hlubokého poznání a přesvědčení, že historická 
Praha je vpravdě nejkrásnějším městem na světě, nejen pro působivý vnější 
zjev panoramatu Hradčan a Malé Strany v kontrapostu s mimořádně rozsáh-
lou hladinou střech na protilehlém vltavském břehu, prostoupenou přečetný-
mi historickými dominantami. Podivuhodnou předností historické Prahy je 
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její mimořádně složitá, bohatá a rozmanitá půdorysná konfigurace. Její dokla-
dy 14. století na Novém Městě pražském jsou svědectvím nej velkolepější ho 
urbanistického díla celého středověku. V rámci evropských historických vel-
koměst je snad ještě důležitější problematika výtvarná. Architektonický obsah 
historické Prahy je přímým svědectvím její 1100 leté existence, v jejímž rámci 
opětovně vystoupila pražská tvorba do nejvyšší polohy umělecké kultury svě-
tové. Přitom není Praha „monothematická", ale jsou v ní dochovány doklady 
všech slohových období, v mnoha případech vysoké, až nejvyšší úrovně ar-
chitektonické. Stavební obsah Prahy je pravdivým, nevyvratitelným svědect-
vím našich dějin a současně i výtvarné kultury města. Mimořádně význam-
ným rysem pražského prostředí, který nemá obdoby, je vyrovnání mezi vý-
tvarnou úrovní exterierů a interierů. Za pozoruhodnými průčelími se zpra-
vidla rozvíjí ještě složitější a bohatší výtvarný děj. Domy a paláce nejsou při-
tažlivé pouze svými fasádami, ale zcela rovnoměrně i pozoruhodnými dispo-
sicemi i uměleckým řešením interierů s rozmanitými klenbami a stropy. Mi-
mořádná ba jedinečná je hodnota pražských historických konstrukcí s docho-
vanými příklady gotických krovů, neboť v centrální oblasti Starého Města, dí-
ky solidnosti staveb, neuskutečnil se žádný hromadný požár od roku 1316. 
Celá historická Praha je tím nejtěsnějším, nejdynamičtějším způsobem spjata 
s naší historií. Doklady jejích etap dobrých i zlých jsou tu mnohdy dokumen-
továny v plné stavební realitě. Samostatným problémem je Pražský hrad, hlavní 
dominanta i architektonické centrum města, skvělý doklad architektonický. 
Od konce 9. století nepřetržitě byl zeměpanským sídlem, odkud se vládlo ce-
lému Českému státu. 

K tomu přistupuje nedozírné množství uměleckých i řemeslných detailů, 
vysoké úrovně. Velkolepá akumulace uvedených hodnot historických, urba-
nistických, architektonických a obecně kulturních, vytvářejí neopakovatelnou, 
jedinečnou Prahu, která vyžaduje zcela specifický, jemný a pozorný přístup. 

Na Prahu nelze vztahovat běžné podmínky přestavby historických velko-
měst. To je jedna ze závažných zásad Klubu Za starou Prahu. Praha v rámci 
historických hranic představuje ve své základní podstatě dořešený urbanistic-
ký a architektonický celek, který nesnese výraznější proměny a zásahy, které 
by se dotkly jejích dochovaných hodnot. Jedním z argumentů požadavků na-
stupujících tlaků na novostavby a přestavby je princip permanentní architek-
tonické proměny sídel. Uplatňovala se v plné síle v době, kdy po staletí bylo 
město stěsnáno v hradbách. V Praze tomu bylo v konečné podobě od 14. do 
19. století. Představa permanentní přeměny je v nepřekonatelném rozporu se 
smyslem památkové péče, která se zrodila ve druhé třetině 19. století, kdy 
právě nastoupila hromadná přestavba starých měst, provázená naprostým ne-
respektováním jejich půdorysné osnovy, parcelní skladby, hmoty i výšky jed-
notlivých budov. Individualisované bydlení mnoha staletí vystřídaly velké 
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činžovní domy, po jejichž boku se připojily nesčetné veřejné budovy nejrůz-
nějšího druhu. Současně se město neomezovalo na prostor uvnitř hradeb a na 
historická předměstí, ale počalo se rozrůstat všemi směry. Zabrzdění uvedené 
architektonické transformace zachránilo v Praze historickou architektonickou 
podstatu a dalo základ k její soudobé valorisaci. Pro historické části města ne-
může být za žádných okolností prosazována zásada transformace. Představu-
je totiž trvalé ohrožení hodnot chráněných památkovými ustanoveními. Při-
puštění zásad permanentní přestavby by mělo za následek jakýsi památkářský 
nihilismus. Uvolnilo by to znovu proces, který byl zastaven uplatněním prin-
cipů památkové ochrany. Nelze přece na jedné straně chránit a současně i bo-
řit v rámci permanentní transformace. Nedovedeme si vysvětlit ani pochopit, 
jak mohou lidé vzdělaní ve staré i nové stavební kultuře, architekti, stavební 
inženýři, technici, bohužel někdy i historici umění a dokonce i památkáři, uva-
žovat naznačeným destruktivním způsobem. Památkář, který má v tomto smě-
ru pochybnosti a nechá se ovlivnit populistickými pohádkami o možnostech 
Dientzenhoferů a podobně, by měl své místo dobrovolně opustit. 

Celou situaci komplikuje skutečnost, vžitá v minulých desetiletích, a bohu-
žel dosud přežívající se značnou intensitou, že ustanovení památkové péče 
jsou předpisy druhého řádu, jejich porušování nezpůsobí narušiteli žádné pro-
blémy. Klub Za starou Prahu měl v uvedené transformační problematice jasno 
od samého počátku, jinak by totiž neměl žádný vnitřní smysl. Antitransfor-
mační princip se pochopitelně vztahuje i na urbanistické komponenty, histo-
rická panorama, siluetu, dominanty, výškovou hladinu ulic i náměstí. Vždyť 
estetická krása určitých sídel, architektonických souborů, či městských pro-
storů spočívá právě v jejich výškové a hmotové ukázněnosti. Stačí představa 
náměstí v Telči. Není pochyby o tom, že doplňování historické pražské silue-
ty novými dominantami je nepřípustné. Právě nejstarší čísla věstníku Klubu 
Za starou Prahu z let před I. světovou válkou dokládají přesvědčivě plné po-
chopení a prosazování urbanistických komponentů. Klub zůstal podnes vě-
ren respektování uvedených principů, jež formuloval v podivuhodné jasno-
zřivosti již v samotných počátcích. Nezbytnost respektování urbanistických 
komponentů hraje stěžejní roli i při novostavbách v historickém prostředí. Stačí 
si představit již zmíněné náměstí v Telči, prostoupené jediným převýšeným 
funkcionalistickým holotypem. Výsledný dojem by byl nadobro zničen. Z to-
ho vyplývá, že zásady kolektivní památkové péče, jež vytvořily institut měst-
ských památkových reservací, je nutno přiměřeným způsobem aplikovat i na 
novostavby v historickém prostředí. Tato okolnost představuje snad vůbec nej-
těžší otázku v soudobé architektonické tvorbě. Při dostavbě na místě zboře-
ných historických domů v chebské nebo litoměřické reservaci si v 60. letech 
navrhovatelé celou problematiku zdánlivě usnadnili a zjednodušili stavbou 
domů bez architektonického projevu, jež svou výškou, hmotou a zcela neut-
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rálním zjevem takřka zapadly do daného historického prostředí. Tento po-
stup byl záhy shledán jako nesprávný. Reakce proti němu směřovala k druhé-
mu extrému. Nenápadnost vystřídala tendence k velké nápadnosti. Ani tato 
cesta není dobrá. Nejmoudřejším kulturním a estetickým pokynem je latinská 
věta „locus regit actum." Znamená to prakticky aby nově navržená architek-
tura čerpala z domácích zdrojů, tvořila harmonický článek v místním tvoři-
vém vývoji. Největší tragedií je násilné zhlédnutí se v cizích vzorech, jak se to 
projevilo na návrzích průčelí zástavby proluky Myslbek na straně do Ovocné-
ho trhu, kde vystoupily na scénu prvky z historisujícího prostředí pařížského 
(rue Rivoli a jiné). 

Historické architektury prodělávaly po staletí funkční proměny a tento pro-
ces se podnes nezastavil. Vyvolává nezbytnost přiměřené regenerace. Její mí-
ra a možnosti jsou vymezeny hodnotami historické stavby samotné. Takřka 
půlstoleté poválečné zkušenosti přesvědčivě prokázaly, že uskutečnění vše-
stranné úspěšné regenerace nevyžaduje nepřiměřených zásahů do architekto-
nické podstaty historického objektu, do jeho disposice i do vertikálních a ho-
risontálních konstrukcí. Cílem každé větší úpravy je navrácení památkové ar-
chitektury k plnému životu, spojenému se striktním zachováním všech archi-
tektonických hodnot minulosti. Taková úprava nemůže probíhat metodou běž-
ných adaptací nebo dokonce podle projektu záměrně rozbíjejícího dochované 
hodnoty ve snaze uplatnit tu soudobé prvky. Bohužel tyto principy byly v mi-
nulosti porušovány snad ještě pronikavěji než u proměn urbanistických. Smys-
lem památkové péče je přece zachování všech starších architektonických hod-
not, pokud jsou alespoň zčásti schopné života. V opačném případě lze pořídit 
kopii porušeného nebo zaniklého článku. Nejsou - li pro to podmínky, nastu-
puje nová tvorba, pro niž platí zákonitosti naznačené v předchozích odstav-
cích příspěvku. Pořizování kopií vyžaduje ovšem mimořádně zodpovědnou 
předchozí úvahu. Absolutně je třeba dáti přednost řemeslné či umělecké opra-
vě porušeného článku. Klub Za starou Prahu se prakticky po celou dobu své 
existence řídil základními zásadami, výše rozvedenými. 

V poslední době vyvstává zvláště na Malé Straně otázka vikýřů. Jejich ne-
citlivé novotvary hrozí pokazit jedinečný pohledový soubor malostranských 
střech. Klub připravuje v tomto směru souborný materiál. 

Ekonomické tlaky rozvíjející se tržní společnosti počínají se neblaze proje-
vovat i prosazovat v prostředí historické Prahy, jež převážně uniklo válečným 
zkázám i poválečným přestavbám velkoměst západního světa. Naopak, skvě-
lá instituce městských památkových reservací, na ni navazující komplexní sta-
vebněhistorický průzkum a jím podmíněné nové poznání nedohledných hod-
not Prahy, vzbuzovaly naději, že historická Praha bude i do budoucna ušetře-
na zásahů, před nimiž nás opětovně varovali a varují návštěvníci západního 
světa. Bohužel, současná situace v několika závažných případech prokazuje, 
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že uvedené nebezpečí ohrožuje i historickou Prahu, přes její absolutní krásu 
i zařazení mezi světové kulturní památky. Nebudeme se v této souvislosti vracet 
k problematice zástavby proluky Myslbek, ale s ní spojený výkop sjezdové 
rampy při vyústění Panské ulice v samém středu Příkop, je nejhrubším poru-
šením základní kulturní etiky celé společnosti. Ti, kteří tento zásah navrhli, ti 
kteří ho schválili, dle našeho názoru nemají kvalifikovanou kompetentnost 
a morální odpovědnost o tak závažných otázkách rozhodovat. Klub Za sta-
rou Prahu se právě v současné době stal oficiálně leckdy neoblíbeným, ale 
přes to důsledným bojovníkem za ideály, pro které byl vytvořem bezmála před 
sto lety. Jeho rysem je pevnost a houževnatost do poslední chvíle. Nevzdává 
se, dokud je sebemenší naděje. 

Tunel pod Příkopy 

Ing. František Polák, Metrostav 

Jedním z bolavých míst pražské dopravy jsou její pěší zony, kde se potvrzu-
je známý paradox, že největším problémem pěší zony je její dopravní obsluha. 
Nelze totiž provoz automobilů prostě zakázat. I v prostoru pěší zony je řada 
objektů, které dopravní obsluhu potřebují ke své funkci ať již z hlediska záso-
bování nebo parkování svých uživatelů. Klasickým příkladem špatně fungu-
jící pěší zony jsou Příkopy. Řada bank, nově budované prestižní kancelářské 
prostory, hotel Ritz-Carlton, rozhodně dopravní obsluhu potřebují, turistická 
a dopravní funkce lokality ji de facto vylučují. Chceme - li vyhovět všem po-
žadavkům města i všem požadavkům obyvatel, nezbývá nám nic jiného, než 
některou funkci utlumit, zrušit nebo přemístit. Rušit banky, kancelářské plo-
chy a hotely je proti zájmům města. Zrušit dopravu se nepodařilo ani v do-
bách, kdy poroučet bylo podstatně jednodušší než dnes. Konstatujeme - li, že 
žádná funkce není zrušitelná, nabízí se úvaha, která je přemístitelná. O větši-
ně funkcí lze říci, že přemístěním je funkce rušena. Jediná, kterou lze přemístit 
je doprava a jediné volné místo je podzemí. 

K prověření tohoto záměru se spojily tři pražské organisace: Urbia, s. r. o., 
zabývající se inženýrskou činností, Ingutis - inženýrská společnost pro tech-
niku životního prostředí a infrastrukturu jako projektant a Metrostav, a. s., ja-
ko vedoucí projektu a dodavatel.Sdružení Projekt Příkopy, které tyto organi-
sace založily, navrhuje přemístit dopravu pod zem, na úroveň -1 a z tohoto 
podzemního prostoru napojit existující i budoucí podzemní garáže a zásobo-
vání. Pracovní postup je definován lokalitou, která nedovoluje dlouhodobé 
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otevření stavební jámy. To tedy znamená z povrchu vyvrtat pouze piloty a vy-
betonovat stropní desku, odtěžovat potom z podzemí. Technicky je projekt 
rozhodně zajímavý, ale ne mimořádně náročný. Nové na projektu jsou dvě 
skutečnosti: za prvé spolupráce s veřejností od samého začátku, to jest disku-
se s památkáři, Klubem Za starou Prahu, dopravními odborníky a pochopi-
telně s vedením města. Za druhé pak financování. Sdružení je si vědomo, že 
tuto akci nelze platit z veřejných prostředků. Ne proto, že by nebyla pro Pra-
hu přínosem, ale prostě proto, že město má jiné, rozhodně naléhavější starosti. 
Sdružení se proto obrátilo na uživatele nejprestižnějších objektů v dané loka-
litě, kterým projekt zároveň přinese nejvíce užitku. Nabídlo bankám, že myš-
lenku technicky prověří a v případě jejich zájmu zrealisuje jako neveřejnou 
stavbu, která zajistí jejich dopravní obsluhu. Představa je taková, že na vjezdu 
bude odbavovací čára, která propustí pouze abonenty. Investory by měly být 
Česká národní banka, Česká obchodní banka, Komerční banka, hotel Ritz-
Carlton, společnost Myslbek, případně další majitelé realit v ulici. Na objed-
návku prvních třech jmenovaných bank byla zpracována studie, která pro-
blém řeší technicky, urbanisticky, dopravně a provozně. Urbia ji projednává 
s městskými úřady a objednavatelům byla zaslána k vyjádření. Rozhodnuto 
by mělo být na konci roku 1994. Projekt je pro Prahu 90. let novinkou. Je mož-
né, že nebude realisován ihned, především pro nezvyklý model financování. 
Je však vlašťovkou, která jaro rozhodně přinese a ukazuje cestu, jak pomoci 
sobě tím, že bude pomoženo městu. 

Projekt Příkopy reaguje sice na okamžitou potřebu města, je však natolik 
systémový, že odpovídá i na problémy, které tuto nesmírně cennou lokalitu 
čekají v nejbližších letech. Představme si požadavky dopravní obsluhy hotelu 
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Ritz-Carlton, co tam ekonomický tlak prosadí!? O objektu kasáren na náměstí 
Republiky, Hypobance a dalších ani nemluvě. Je také dnes pochopitelně jedi-
ným argumentem proti rampě v Panské ulici, řeší dopravní napojení zástav-
by proluky Myslbek lépe a rozhodně ne dráže než nynější řešení, které je kom-
promisem a neuspokojuje vlastně nikoho. 

Zaujal - li Klub Za starou Prahu po podrobné diskusi k projektu kladné 
stanovisko, předurčil tak možná trend další spolupráce s odbornou technic-
kou veřejností. Město Praha je neopakovatelný fenomen urbanistický i histo-
rický, úloha jeho centra je pro celou tvář města rozhodující a vše, co jeho tvář 
devastuje je nepřijatelné. Podzemní stavitelství může často pomoci spojit ne-
zbytnou památkovou i funkční ochranu s měnícími se požadavky na standard 
obsluhy. 

Návrh tunelu na podzemní parkování a zásobování považuje Klub v zásadě za mož-
ný a vyřešil by celou řadu závažných problémů dnešní i budoucí dopravní obsluhy. 
Avšak vjezdy a výjezdy není vhodné situovat do ulic. Navrhujeme využít vnitrobloky, 
nabízí se prostranství za bývalým hybernským klášterem. U objektů se středověkými 
sklepy jsou vjezdy do garáží vyloučeny. Na konec tunelu u Václavského náměstí patří 
otočka místo dalšího vjezdu/ výjezdu. 

Tunel umožnil by také dopravní obsluhu Myslbeku, která by nebyla v rozporu se 
skvělými hodnotami Prahy. Odstranil by drastický zásah projektované rampy při vy-
ústění Panské ulice do Příkopů a naprosto neuvážené zahlcení dopravy v obnoveném 
klidném prostředí Ovocného trhu. 

(z posudku Klubu Za starou Prahu, 20. listopadu 1994) 

Pražské proluky 

Ing. arch. Helena Polívková, CSc. 

Brzy po revoluci v listopadu 1989 začali investoři, a to především zahranič-
ní, projevovat nebývalý zájem o volná staveniště v historickém jádru města. 
Jak však rychle přicházeli, tak po několika marných pokusech překonat složi-
tou a nepřehlednou administrativu postupně odcházeli. Zůstali jen vytrvalí 
a ti, kteří mohli své sliby podpořit lukrativní finanční nabídkou. Jejich výběr 
prováděl a s konečnou platností určoval magistrát. A od tohoto okamžiku za-
čaly problémy a střety názorů mezi magistrátem, Útvarem hlavního architek-
ta a odbornou i laickou veřejností. 

Odborná i laická veřejnost se zpravidla dostává do oposice vůči nárokům a roz-
hodnutím magistrátu. Začíná to kritikou výběru konkursních řízení na investo-
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ra a končí určením funkčního využití stavby. Složité je i hledání formy soutěže 
a s tím spojené závaznosti urbanistických podmínek. Zásadní chybou v tomto 
procesu však je, že se veřejnost o zásadních rozhodnutích magistrátu a Útvaru 
hlavního architekta dozvídá zpravidla pozdě. Ve stadiu, kdy je s investorem uza-
vřena smlouva o pronájmu či koupi pozemku a určena funkce budovy se těžce 
hledá přijatelný kompromis. Nastává období zdlouhavého jednání a polemiky 
mezi magistrátem a veřejností. Nakonec se vždy konstatuje, že je investor vy-
brán, smlouva podepsána a funkce určena. Takřka ve všech případech se jedná 
o výstavbu administrativních monster a luxusních hotelů. Snahy oponentů ma-
gistrátu získat vybavenost pro obyvatele, pro kterou byly pozemky územním 
plánem určeny, stávají se pouhým přáním. Pak následují spory a dohady o for-
mě soutěže, o stanovení závazných urbanistických podmínek. Jejich nedodržo-
vání je typickým znakem pro všechny doposud realisované a připravované ak-
ce, tak jako omezování i té minimální míry občanské vybavenosti. Jako příklad 
uveďme Jiráskovo náměstí, kde došlo k hrubému porušení závazných regulač-
ních podmínek a pro druhý případ zástavbu Pexider na rohu Anglické a Běle-
hradské ulice. 

Nejednotné stanovisko památkových orgánů bylo hlavní příčinou zbourání 
Špačkova domu. Stavební program zcela ovládla administrativa, obyvatelům 
poskytne omezenou kapacitu obchodů a služeb. Protože se nepodařilo prosa-
dit veřejnou soutěž, je výsledkem hmotově nevhodná a architektonicky prů-
měrná budova. 

O Myslbeku bylo popsáno mnoho stránek a proneseno mnoho slov. Neuvá-
žené rozhodnutí magistrátu při výběru investora, nepříznivý poměr ploch pro 
administrativu k plochám vybavenosti pro obyvatele a návštěvníky města 
a nadměrné zvýšení kapacity objektu s problematickou rampou do makroga-
ráží, postavily projektanty před těžko řešitelný úkol. Ani stopa po zeleni a vol-
ném prostoru ve slibovaném atriu. Výsledný návrh oprávněně vzbudil vlnu 
kritických ohlasů. Vox populi zazněl na výstavě, pořádané v době vydání sta-
vebního povolení, velmi negativně pro tuto formu a funkci zástavby. 

A můžeme pokračovat připravovanou akcí - výstavbou hotelu na Alšově 
nábřeží. Klub Za starou Prahu byl první, kdo zvedl hlas proti zamýšlené reali-
saci. Pražské grémium svolalo diskusní dopoledne s přizvanými hosty a jed-
noznačným závěrem - nepřipustit výstavbu hotelu v tak citlivé a jedinečné 
lokalitě. Je určitým paradoxem, že týž den, kdy se na Grémiu horlilo proti 
záměru investora a rozhodnutí magistrátu, začala porota přejímat soutěžní 
návrhy na hotelový komplex. 

Připravuje se dále soutěž na Hypobanku na náměstí Republiky - opět bez 
včasného informování odborné veřejnosti, o obyvatelích Prahy ani nemluvě. 
V objektu se sice počítá s dostatečným počtem garáží, ale plochy pro občan-
skou vybavenost jsou opět minimální. 
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Jedna věc je společná a doprovází všechny zmíněné zástavby proluk. Jsou 
to napjaté vztahy mezi magistrátem a odbornou veřejností. Dosud u žádné 
projednávané zástavby nepodařilo se dospět ke společnému názoru. Pozdní 
informace přinášejí do procesu projednávání nervositu, která vede ve svých 
důsledcích k ukvapeným závěrům a nesprávným rozhodnutím. Odborná i laic-
ká veřejnost má pocit, že je veškeré její snažení marné a zbytečné. Magistrát se 
naopak domnívá, že plní volební sliby, usiluje o dostavbu proluk, kterým dlou-
há léta mimo studentských prací a studií nevěnoval nikdo pozornost. Vytýká 
odborné veřejnosti její vzájemnou hašteřivost a nejednotnost názorů. Každý 
má svou pravdu a na adresu svého oponenta snese celou řadu výhrad a vý-
tek. Co je to však platné - stav, který v Praze stále existuje, nedává absolutně 
žádné záruky, že se stejné chyby nebudou stále opakovat. Závislost pražské 
památkové péče na magistrátu se projevuje velmi negativně. Stejně tak ne-
účast památkářů při koncipování smluv s investory. 

Dokud obě strany nevystoupí ze svých zákopových posic k tvůrčímu dialo-
gu a společným dohodám, nebudou mít dobré urbanistické řešení, kvalitní 
architektura a pro město žádoucí funkce šanci. Nestane - li se tak, bude to 
prohra dnešní generace a smutný odkaz pro generaci příští. 

Zhotovení faksimile rukopisu statut Svatovítského dómu 
(Ochrana vzácných rukopisů před vlivem prostředí na konkrétním pří-
kladu) 

Vera Dědičova, akademická malířka 

Preventivní ochranou stavebních památek, malířských a sochařských děl, 
zabývá se mnoho článků a statí. Méně známou skutečností je ochrana vzác-
ných listin, iluminovaných rukopisů a v poslední době i starých stavebních 
plánů. Tyto památky jsou často zapůjčovány na různé výstavy, kde originály 
provedené na ručním papíru či pergamenu trpí přes péči a uzpůsobení vý-
stavních prostor nárokům historických materiálů. Přes omezení přístupu den-
ního světla a utlumení světel vůbec i přes úpravu teplotních a vlhkostních po-
měrů, tyto materiály reagují. Zvláště, mají - li být vystaveny dlouhodobě, na-
příklad ve stálé exposici musea. Zde je vhodné nahradit originál kopií. Faksi-
mile, pořízené dle původní předlohy, při použití téhož materiálu a touž tech-
nikou a následně přizpůsobené vzhledově technickému stavu originálu, za-
stoupí dobře vzácnou památku. Představa, že lze dobře provedenou fotogra-
fií nahradit malovanou kopii, ukazuje se být ne zcela odpovídající. Dobře pro-
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vedené faksimile navodí totiž též hmotový a prostorový vjem památky. Tento 
způsob ochrany může v současné době zachránit choulostivý originál a pro-
dlouží tak život díla až do doby, kdy budou nalezeny vhodné způsoby nové, 
které umožní vystavení třeba i originálu. Zatím však kopie zhotovená lidskou 
rukou, přes drobné odchylky od originálu, zůstává přesvědčivější, než me-
chanická kopie pořízená strojem. 

Jednou z institucí, které svůj fond rukopisů doplňují i o faksimile je archiv 
Pražského hradu. Vedení archivu pečlivě zvažuje, které z rukopisů jsou často 
žádány k různým zápůjčkám na výstavy doma i v cizině, které chtějí použít 
pro pořízení dokumentárních záběrů filmaři či fotografové. Pro badatelské 
účely dobře poslouží fotokopie a mikrofilmy, pro výstavy je však třeba zapůj-
čit hmotu uměleckého archivního materálu. Zde může majitel nabídnout fak-
simile. Originály pak není třeba restaurovat dříve, než je to bezpodmínečně 
nutné a do starých děl nejsou zbytečně vnášeny nové materiály. 

Pro větší názornost bude nyní uveden postup při zhotovení konkrétní fak-
simile důležitého dokumentu z hradního archivu. Investorem v těchto přípa-
dech je kancelář presidenta republiky. Kopie statutu Svatovítského dómu byla 
pořízena v roce 1992. Pro informaci ocitujeme krátký popis díla, vypracovaný 
PhDr. Marií Kostílkovou, vedoucí archivu, jako doprovod při přípravě práce: 

Návrh na zhotovení faksimile nejstaršího dochovaného textu statutu Svato-
vítského dómu, který je uložen ve fondu knihovny metropolitní kapituly u sv. 
Víta pod signaturou C 119, fol. la až 13a: 

Původní znění statut, která vypracovali z příkazu arcibiskupa a kapituly 
statutáři, zvolení kapitulou, zapsal na devíti pergamenových listech veřejný 
notář a notář kapituly Albert Vilémův. Protože se autoři nemohli v několika 
bodech shodnout, byl statut předán z rozhodnutí kapituly arcibiskupovi 
Arnoštovi z Pardubic k doplnění. Doplněné znění, zapsané na pergameno-
vých listech, arcibiskup zveřejnil 18. listopadu 1350 notářským instrumentem 
Bernarda Konrádova a Alberta Vilémova. Tento doplněný text byl kaligrafic-
ky opsán na třinácti pegamenových listech a spolu s dalšími výnosy svázán 
v kodex, opatřený vazbou. Aby všichni, pro něž byl text závazný, mohli do něj 
kdykoliv nahlédnout a rukopis nemohl být zcizen, byl celý svazek připoután 
řetězem k pultu, umístěnému pravděpodobně v sakristii katedrály. Bez řetě-
zu dochoval se v kapitulní knihovně dodnes. Dne 4. července 1458, na žádost 
administrátora arcibiskupství a kapitulního děkana, Václava z Krumlova, ově-
řili znění statut administrátoři arcibiskupství Martin ze Strašecího a Mistr Pro-
kop z Plzně (viz sign. KA 924-XXXI-12b). Statut nepozbyl platnosti ani v ná-
sledujících staletích. 

Rukopis sign. C 119 tvoří 59 pergamenových folií rozměru 320 x 215 mm 
a soudobá vazba se dvěma dřevěnými deskami a koženým hřbetem. Pravdě-
podobně koncem minulého století byl hřbet rukopisu opraven. Středověká 
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kůže, nejspíše silně poškozená, byla odstraněna a nahrazena novou, karmí-
nově zbarvenou. Obě přesky, které rukopis zavíraly jsou odtrženy a ztraceny, 
pouze na přední desce zůstaly zbytky dvou trnů, na které se nasazovala očka 
spon. Vlastní postup práce na faksimili je uveden v doprovodné zprávě, do-
dané spolu se zhotovenou kopií investorovi. 

Postup práce při zhotovení dvojstrany: Malířská kopie byla zhotovena dle folia 
9v a protilehlé strany lOr, kde jsou vždy v 39 řádcích opsány povinnosti kan-
tora, mistra theologie a Školmistra. Pro kopii byl užit soudobý pergamen, pří-
slušně upravený obroušením a uhlazením. Řádky textu byly rozvrženy tak, 
aby byla napodobena nepřesnost rozměření na stránce, která je zde charakte-
ristická a nápadná. Ke psaní posloužila upravená a vytvrzená husí brka a hně-
dá barva odpovídajícího odstínu. Nadpisy odstavců byly provedeny červe-
nou akvarelovou barvou a rovněž tak čtyři písařské iniciály. Písařským duk-
tem i odstínem barvy byly odlišeny marginální přípisy. Napodobeny byly i ra-
zury a opravy korektora. Na foliu lOr bylo v rohu vyznačeno číslo a také 
inkoustová paginace z počátku 20. století. Obě strany byly po napsání patino-
vány, zvrásněny a byly naznačeny defekty vzniklé v průběhu času, to jest růz-
né skvrny, opotřebení rohů stránek, otvory po červotoči, zaprášení atd. Pak 
následovalo všití do makety knižního korpusu. 

Postup práce při zhotovení makety knižního korpusu a vazby: Knižní korpus byl 
zhotoven z papíru, který svým vzhledem napodobí po zapatinování originál-
ní materiál. Stránky byly svázány na originálu odpovídající počet vazů. Kor-
pus byl pak vsazen do dřevěných desek a hřbet byl převázán červeně zbarve-
nou kůží. Povrch desek byl barevně přizpůsoben tak, aby se přiblížil originá-
lu. Byla rovněž prohloubena místa při okraji desek, sloužící k uchycení kože-
ných pásků. Na rubu desek byly osazeny kovové plíšky a na líci přilepena 
napodobenina papírového štítku. Také na hřbetě byly umístěny prázdné bílé 
štítky. Korpus i desky byly kopírovány tak, aby při rozevření knihy odpoví-
daly co nejvíce skutečnému originálu. Dokončená faksimile byla zařazena 
k ostatním, dříve zhotoveným kopiím, a bude využívána pro výstavní účely. 

Ukřižovaný, který zmizel a pak se zase objevil 

PhDr. Kateřina Bečková 

Název tohoto příspěvku by mohl vzbuzovat mylný dojem, že bude líčit pří-
běh typu „setkání s tajemnem." Je tomu právě naopak, jde totiž o přízemně 
prosaický příběh jedné památky. 
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V obci Hlubočepy, připojené ku Praze 5, bylo v roce 1976 (dle Operativního 
příručního seznamu nemovitých kulturních památek hl. m. Prahy z toho ro-
ku) chráněno celkem 11 památkových objektů. Mezi nimi též kaplička při čp. 
118 na nároží ulic Hlubočepské a Pod Žvahovem. Text Seznamu k ní praví 
toto: „Drobná architektura z doby okolo roku 1800 ve formě vysoké niky 
s obloukově vyklenutou římsou a klenákem. Uvnitř umístěna dřevořezba Ukři-
žovaného. Na římse dřevěná stříška zvoničky." 

V době rekonstrukce Hlubočepské silnice v první polovině 80 . let byla kap-
lička zbořena a rozměrná dřevěná plastika zmizela obyvatelům Hlubočep ze 
zorného úhlu zdánlivě beze stop. Po listopadu 1989 začali Hlubočepští po 
„svém" Kristu pátrat. Několik bezvýsledných dotazů, i když ne šťastně smě-
rovaných, již vzbuzovalo chmurné představy o tom, že si hlubočepský kruci-
fix „ulil" někdo z protagonistů tehdejší stavební akce. Náhodný kontakt s Mu-
zeem hlavního města Prahy a Pražským ústavem památkové péče naštěstí osud 
hledané plastiky vysvětlil příznivějším způsobem, avšak zároveň poodhalil 
jednu z negativních stránek památkové politiky minulého režimu. 

Rozšíření, nebo jak se tehdy říkalo, „zkapacitnění", Hlubočepské ulice bylo 
součástí projektovaného úkolu Výstupní barrandovské komunikace v rámci 
základního komunikačního systému. Její rozšíření na nejméně 7 metrů si žá-
dalo v úzkých místech asanaci a úpravy přilehlých objektů. Pražský ústav pa-
mátkové péče tehdy v případě kapličky při čp. 118 důsledně požadoval její 
přemístění mimo dotčenou trasu či její nové vystavění s použitím originálních 
fragmentů. Plastika měla být sejmuta, restaurována pro Národní galerii a do 
nové kapličky osazena její kopie. Řešení celé této akce bylo dne 8. 7.1980 jed-
ním z bodů jednání výtvarné rady NVP, která, dbalá „ideové čistoty" veřej-
ných prostranství, vyslovila sice souhlas se sejmutím a restaurováním sochy 
Krista, avšak: „... s ostatní částí výtvarného záměru, jakož i s vlastní novou 
výstavbou kapličky výtvarná rada NVP nesouhlasí, protože tento objekt musí 
ustoupit veřejnému zájmu a jeho obnovení v dané lokalitě není opodstatněno. 
Investor požádá Pražské středisko památkové péče o přezkoumání stanovis-
ka." 

V roce 1982 žádalo naopak Pražské středisko památkové péče v dopise Vý-
stavbu hl. města Prahy: „Bývalá hlubočepská zvonička ... je součástí souboru 
starých Hlubočep. Vzhledem k tomu, že předmětný objekt organicky náleží 
do urbanistického celku starých Hlubočep, žádáme znovu o přezkoumání 
možnosti přemístění mimo trasu podle našich původních požadavků. V pří-
padě, že objekt nebude možno posunout, je třeba podat žádost o upuštění od 
památkové ochrany objektu ve smyslu § 13 zákona č. 22/ 1958 Sb." Mimocho-
dem, žádost o upuštění od památkové ochrany objektu zřejmě nikdy podána 
nebyla, neboť v dokumentaci Státního ústavu památkové péče ještě i v sou-
časné době je kaplička vedena bez záznamu o její demolici. 
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Zajímavou kapitolou celého příběhu je sama plastika Ukřižovaného. Při je-
jím restaurování v Národní galerii byla překvapivě odhalena signatura socha-
ře Jana Bedřicha Kohla - Severy i s datem vzniku 1718. Historický i umělecký 
význam díla je tedy podstatně větší, než se dříve předpokládalo a jeho setrvá-
ní na původním místě do počátku 80. let 20. století je malým zázrakem. Restau-
rovaná plastika byla umístěna nejprve v exposici Národní galerie v Jiřském 
klášteře, v roce 1994 byla převezena do exposice na zámku v Duchcově. 

Je - li cenná plastika Ukřižovaného z hlubočepské zvoničky v bezpečí expo-
sice Národní galerie, může se zdát, že vše je za daných možností v nejlepším 
pořádku. Není tomu tak! Hlubočepy byly arogancí atheistické direktivní poli-
tiky minulého režimu ochuzeny o součást své historické tváře. Před 15 lety na 
obnovení kapličky s kopií krucifxu byly peníze, avšak nebylo shledáno teh-
dejšími mocipány „opodstatněným." Dnes by tomu bylo zřejmě opačně. 

Příspěvek k dějinám bojů za záchranu pražských pa-
mátek 
(Dientzenhoferův pavilon na Smíchově) 

Ing. Marek Krejčí 

Jednou z mála historických, leč nedochovaných, památek starého Smícho-
va byl jesuitský pavilon (dále jen pavilon), vystavěný roku 1735 velkým ba-
rokním architektem střední Evropy, Kiliánem Ignácem Dientzenhoíerem, jako 
dispensář pro chovance jesuitského konviktu u sv. Bartoloměje na Starém Městě 
pražském. Otázkou autorství se podrobně srovnávací metodou zabýval Dr. 
Václav Wagner ve 30. letech a jeho závěry potvrzuje i novější literatura (M. 
Vilímková). Po zrušení jesuitského řádu se pavilon stal sídlem ředitele nově 
zřízené botanické zahrady pražské university. 

Když byla roku 1898 botanická zahrada ze záplavového pásma přeložena 
na druhý břeh Vltavy do novoměstské ulice Na slupi, smíchovská městská 
rada prostřednictvím poslance říšské rady Františka Fiedlera zahájila inter-
vence ve Vídni, aby pozemky byly odprodány městu za pokud možno přimě-
řenou cenu. Ale teprve roku 1902 podala finanční prokuratura v zastoupení 
studijního fondu jako majitele žádost o povolení parcelace, které bylo ihned 
vyhověno. V západní části bývalé zahrady erár v letech 1905 - 06 vystavěl 
rozsáhlou budovu Zemského úřadu čp. 81, doplněnou roku 1923 o dvojdům 
státních úřadů čp. 1504 -1505 při ulici V botanice. Zbývajících osm stavebních 
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míst zakoupila Občanská zálož-
na na Smíchově a postupně je 
odprodávala movitým zájem-
cům. Na pozemcích botanické 
zahrady vystavěli v letech 1904 
- 05 pro sebe domy architekt 
Emil Krejza (čp. 1118), stavitel 
a civilní geometr Ing. Antonín 
Los (čp. 1102), architekt Emil 
Pištěk (čp. 1115), zednický mis-
tr Rudolf Hora (čp. 1117), dále 
týž Hora pro tesařského mistra 
Josefa Šulce (čp. 1116), dva do-
my novoměstský stavitel Jan Ev. 
Deport pro sekretáře Zemské 

BBM^Tjpfrx banky Antonína Schmalfusse 
P g (čp. 1112 a 1113) a dodatečně ro-

ku 1907 stavitel Ferdinand Ša-
monil pro majitele realit Josefa 
Fárku (čp. 1153). Všechny uve-
dené domy si vedle bohaté 
komposice průčelí podnes za-

Altan u Dientzenhoferova pavilonu na Smíchově chovaly řadu autentických umě-
leckořemeslných detailů ve ve-

řejných interierech. Na druhé straně se do památkové hodnoty nepříznivě 
promítly zanedbaná údržba a necitlivé zásahy, jakými bylo například u domů 
na severní straně Dientzenhoferových sadů nahrazení dobových vstupních 
dveří plechovými vraty. Přesto by podle mého názoru stálo za úvahu na zá-
kladě podrobnějšího průzkumu iniciovat zápis některých objektů do Ústřed-
ního seznamu kulturních památek. 

Zbytek botanické zahrady i s pavilonem byl určen pro založení veřejného 
sadu. Avšak teprve 10.6.1908 byla podepsána trhová smlouva, podle níž smí-
chovská obec zakoupila pozemky v hodnotě téměř 50.000 K a bezplatně zís-
kala památný pavilon s podmínkou, že „tak dlouho bude zachován a v dob-
rém stavu udržován, dokud Zemským výborem Království Českého neb c. k. 
ministerstvem financí nebude dáno povolení k jinému zužitkování neb upo-
třebení tohoto domu." Za tento pasus lze vděčit pracovníkům památkové pé-
če, kteří při stavbě nábřeží zachránili pavilon od potupné zkázy. Bohužel se 
už nepodařilo realisovat citlivý návrh úprav okolí, zpracovaný architektem 
Pavlem Janákem, podporovaný Klubem Za starou Prahu, ale bylo prosazeno 
přímé vedení nábřežní komunikace ve zvýšené niveletě, která sahala až 
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ke kordonové římse 1. patra za-
padního průčelí pavilonu. 

Souběžně se stavbou nábřeží 
oživila se otázka potřeby další-
ho mostu přes Vltavu. Zejména 
rychle se rozvíjejícímu Smícho-
vu nedostačoval stávající Palac-
kého most z roku 1878, jehož úz-
ká vozovka, zatížená navíc ko-
lejemi elektrické dráhy, záhy ne-
stačila kapacitně rostoucímu 
provozu. Trasu nového mostu 
odborníci původně stanovili 
v prodloužení Žitné a Myslíko-
vy ulice, s vyústěním na smí-
chovské straně v prostoru dneš- 
nich ulic Pavla Švandy ze Se-
mčic a Kořenského. Souběžně 
roku 1908 byla formulována al-
ternativní trasa v prodloužení 
Ječné a Resslovy ulice, která při 
obnovení prací po skončení svě-
tové války získala převahu. D i e n t z e n h o f e r ů v a v i l o n n a S m í c h o v ě . ů j e z d 
V roce 1926 Praha vypsala veřej-
nou soutěž na projekt mostu, v níž porota vybrala mimosoutěžně podaný spo-
lečný návrh Ing. Františka Mencla a arch. Vlastimila Hoffmanna. (Kuriosita 
rozhodnutí spočívala ve skutečnosti, že vrchní stavební rada Mencl byl ředite-
lem 5. odboru stavebního úřadu pražského magistrátu, jenž připravoval pro-
posice pro soutěž a nakonec i realisoval projekt svého přednosty). Bohužel, 
trasa vítězného návrhu na smíchovské straně procházela přímo hmotou pavi-
lonu. 

20. října 1927 svolala Zemská správa politická vodoprávní komisi ke stavbě 
nového mostu. Přítomný zástupce Státního památkového úřadu upozornil na 
neúplnost projektu smíchovského předmostí a vyslovil se pro jeho přeložení 
jižním směrem, aby pavilon mohl zůstat nepoškozen na svém místě. Přesto 
Zemská správa politická schválila předložený projekt mostu a na základě po-
sudku profesora Bechyně vyslovila souhlas s přemístěním pavilonu. Státní pa-
mátkový úřad proto ve stanovené lhůtě podal odvolání k ministerstvu země-
dělství jako odvolacímu orgánu ve vodoprávních záležitostech. Úředníci mi-
nisterstva po prozkoumání spisového materialu zamítli z formálních důvodů 
odvolání Památkového úřadu, ale také zjistili, že orgán prvního stupně po-
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chybil, když v rozhodnutí se zabýval otázkou přenesení pavilonu, která ne-
spadá do vedoprávního řízení. Tato část rozhodnutí byla v odvolacím řízení 
zrušena a celý problém poukázán do kompetence magistrátu hlavního města 
Prahy jako stavebníka. Avšak v půli roku 1928 se městská rada většinou hlasů 
rozhodla Dientzenhořerův pavilon zbořit. 

Jménem znepokojené kulturní veřejnosti svolala domácí rada Klubu Za sta-
rou Prahu 30. října 1928 na půdu filosofické fakulty české university veřejnou 
anketu. Po vyslechnutí čtyř referátů Dr. Zdeňka Wirtha, ministerského rady 
Eduarda Schwarzera, architektů Pecánka a Stiebra a diskusi, většina přítom-
ných schválila připravenou resoluci, stylisovanou přednostou historického od-
dělení Národního musea, Dr. Karlem Guthem, vyzývající městskou radu k vy-
psání veřejné soutěže na přenesení pavilonu. 

Bohužel, jak se záhy ukázalo, mezi odbornou veřejností nedošlo k trvalé 
shodě ke škodě věci samé. Z fronty pražských kulturních spolků a institucí, 
které se postavily za klubovní resoluci, vystoupil první Spolek výtvarných 
umělců Mánes, jehož předseda, arch. Otakar Novotný, nesouhlas zdůvodnil 
těmiti slovy: „Záchrana pavilonu je ideově problematická, neboť taková stav-
ba, zbavena jsouc ztrátou svého okolí podstatné části své koncepce, nemůže 
na jakémkoliv jiném místě dojiti svého nového uplatnění." Svůj hlas nechal 
zaznít i pozdější ředitel Městského musea, Dr. Antonín Novotný, který na strán-
kách Národních listů vystoupil proti návrhu na vystavění novodobé repliky 
v původních formách a zdůraznil nutnost zachování autenticity kulturní pa-
mátky. Většina novinářů však dala své pero - řečeno s Maxem Dvořákem - do 
služeb špatně pochopemých pokrokových ideí a požadavků současnosti, pro-
ti „příliš sentimentálnímu poměru k historii", jak snažení Klubu ocejchoval 
referent sociálně demokratického Práva lidu. Pochopení však ochránci pamá-
tek nenašli ani v listech opačného politického spektra. Za všechny jmenujme 
alespoň stať dramatika Jaroslava Hilberta, otištěnou v agrárním listě Venkov 4. 
11. 1928 pod příznačným názvem Od přemrštěného ochranářství k potřebám 
dneška, kde v závěru autor parafrázuje Mrštíkovu Bestii triumphans patetickou 
výzvou: „Nechť nová potřeba života má přednost před překážející jí starou pa-
mátkou a jde přes ni nikoliv jako vítězící bestie, nýbrž jako vítězící pokrok!" 

Klíčovým problémem stala se ryze technická stránka možnosti přenesení 
pavilonu, na niž se názory odborníků různily. Ve vypsané soutěži podalo své 
oferty na přemístění celkem sedm stavebních firem, které - jak vyjádřil za 
všechny Ing. Řehák - považovaly realisaci zadání za věc cti inženýrského sta-
vu. Vítězná firma Nejedlý a Řehák navrhovala odříznutí pavilonu od základů 
parní pilou, zvednutí hydraulickými lisy a přesun pomocí tří tisíc koulí o prů-
měru 52 mm na nově založený železobetonový rošt. Ačkoliv se právem zdů-
razňovalo, že uskutečnění přesunu by sloužilo jako propagace kulturní a tech-
nické vyspělosti Československa ve světě, věc ztroskotala na nedostatku pe-
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něz. Ze všech státních úřadů jediné Ministerstvo školství a národní osvěty 
rozhodlo přispět subvencí 200.000 Kč, která v porovnání s celkovými nákla-
dy, vyčíslenými na 2.376.096 Kč neznamenala téměř nic. Pražská obec odmíta-
la náklady uhradit s poukazem na svou pasivní finanční situaci a trvala na 
zboření pavilonu, neboť stavba mostu pokročila natolik, že bylo zapotřebí za-
čít s vyzdíváním pilířů na smíchovské straně. 

Za této situace, v časové tísni a pod tlakem, Státní památkový ústav přistoupil 
na kompromis. Upustil od památkové ochrany objektu jako celku a souhlasil 
s vystavěním nové stavební substrukce, na niž by byly přeneseny vybrané části 
(dlažby, dveře, kamenné prvky, krov, mříže, okna, štíty, vikýře) a cenné detaily 
fasády. Pražská obec zpočátku tento kompromisní návrh z taktických důvodů 
podporovala a svolala 11. 9.1930 komisi, která pro umístění repliky pavilonu 
vyhledala vhodné místo v Seminářské zahradě (uvažovalo se ještě o Grébovce 
a Chotkových sadech). Záhy se však ukázalo, že postavení repliky podle poky-
nů Státního památkového úřadu by si vyžádalo částku 1.400.000 Kč. Městská 
rada v zasedání 13. 2.1931 uvolnila ze svého rozpočtu 160.000 Kč (!) a zároveň 
rozhodla „zachovat pouze ty části, u nichž práce a doprava nepřekročí obvyklé 
meze a od dalších částí, které bude nutno zničit, pořídit přesné odlitky." Za jedi-
ný klad lze považovat podrobné architektonické zaměření objektu, dnes ulože-
né ve sbírkách plánové dokumentace Státního ústavu památkové péče. 

Státní památkový úřad 28.3.1931, když zjistil, že bez ohlášení začala demo-
lice pavilonu, vyzval magistrát k okamžitému zastavení bouracích prací. Mar-
ně, městská rada argumentovala „vyššími zájmy dostavby mostu." Další do-
pis 15. 4. 1931 ministerstvu školství a národní osvěty s žádostí o koordinaci 
stanovisek je jen výkřikem do tmy. Pavilon v té době již nestál a rozsáhlý spi-
sový material putoval do archivu. 

Ačkoliv souhlas ministerstva financí a Zemského úřadu se zbořením, který 
vyplýval ze znění kupní smlouvy roku 1908, byl vydán pouze podmínečně 
a požadoval znovupostavení pavilonu, městská rada nijak nespěchala. A tak 
Klub Za starou Prahu obdržel odpověď ředitelství magistrátní technické služ-
by na dotaz po osudu předmětů z pavilonu, kde se pravilo, že zachované části 
jakož i odlitky architektonických ozdob jsou uloženy dílem ve sklepě a dílem 
v kolnách reformovaného reálného dívčího gymnasia na Smíchově a jsou při-
pravené k sestavení repliky na zahradě sousedící s gymnasiem. K čemuž, jak 
víme, samozřejmě nedošlo. Symbolickou tečku za celou causou pavilonu uči-
nil popisný referát magistrátu, když roku 1936 přidělil uvolněné číslo popisné 
74 novostavbě rodinného domku v ulici Nad Santoškou. 

Na případě prohraného boje o pavilon lze podle mého názoru zobecnit ně-
které zkušenosti. Celá kausa byla projednávána samosprávnými i státními or-
gány povýtce ve směru technickém za pasivní účasti zástupců památkových 
organisací a sdružení, kteří se omezili na předkládání námitek, aniž by for-
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mulovali a předložili k projednávání propracovaný alternativní projekt. Na 
jejich obranu však musím podotknout, že v 30. letech nebyla zákonem upra-
vena ochrana památek. Klub sváděl se střídavým úspěchem líté boje na něko-
lika frontách (petřínská komunikace, otázka provisorní zdi při dostavbě kate-
drály sv. Víta) a nemohl se zejména v počáteční fasi plně koncentrovat na smí-
chovský pavilon. Kampaň, vyvolaná v době, kdy projekt mostu po dlouhém 
projednávání byl konečně schválen, neměla přílišné Šance na úspěch. Působi-
vost argumentů ochránců památek v širší veřejnosti také paralysovala určitá 
omezenost na odborné kruhy a jejich tiskové orgány, zatímco běžný čtenář 
novin byl spíše zmaten rozporuplnými názory. Péče o kulturní památky v sou-
časné Praze je upravena zákonem č. 20/ 1987 Sb. o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, ale přesto například takový osud Špačkova domu 
může vyvolat určité asociace. 

Za obecně platné poučení z výše popsaného případu Dientzenhoferova pa-
vilonu považuji nutnost účasti památkářů a důsledné uplatňování zájmů pa-
mátkové péče již během zpracování projektové dokumentace. Oporou jim může 
být ustanovení § 14 citovaného zákona, podle něhož vlastník před zahájením 
obnovy kulturní památky nebo stavební činnosti na území památkové reserva-
ce, památkové zony či jejich ochranných pásem má povinnost vyžádat si zá-
vazné stanovisko orgánu státní památkové péče, který v něm uvede, zda za-
mýšlené práce jsou z hlediska zájmů státní památkové péče vůbec přípustné 
a stanoví základní podmínky. Teprve na základě tohoto závazného stanovis-
ka vlastník nebo projektant může zahájit zpracování projektové dokumenta-
ce, kterou v rozpracovanosti průběžně konsultuje s příslušnou organisací státní 
památkové péče. Jak vidno, stávající právní úprava, byť často kritisovaná, při 
DŮSLEDNÉM uplatňování litery zákona přináší možnosti, o jakých se našim 
předchůdcům před půl stoletím mohlo jen zdát. 

Pohřebiště v Betlémské kapli 

Jeroným Lány 

Kaple sv. nemluvňátek v Betlémě je osudovým místem v církevních ději-
nách českých. Byla založena z úmyslů nejšlechetnějších a stala se ohniskem, 
z něhož vyšlehl požár, který obrátil zemi v poušť a přivedl ji na pokraj záhu-
by. V kryptách byli pohřbeni a náhrobky zde měli: 
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Hanuš z Muehlheimu, zakladatel kaple 11405 
Jakoubek ze Stříbra, bakalář theologie +4. 8. 1429 
P. Václav z Kařízku unhošťského + 1.11. 1540 
M. Jan Orpheus z Chotěřiny + 1.10. 1542 
Šebestián Aerichálek Přeštický 120.11. 1555 
Magister Jan Hortensius (Zahrádka), profesor matematiky 

a po 5x rektor university 12. 4. 1557 
Jan Karyk z Křečína, urozený vladyka t 6.11. 1559 
Václav Černohorský, urozený pán + 21.11. 1562 
Kateřina z Únětic, slovutná měšťka + 5. 9. 1563 
Matouš Collin z Chotěřiny, rodák z velmi starobylého města 

Kouřimě, profesor řeckého písemnictví, význačný filosof, 
básník, řečník a bohoslovec + 4. 6. 1566 

P. Jan Mystopolos, ctihodný kněz, děkan u sv. Apolináře 
a kazatel v kapli Betlémské + 28. 3. 1568 

Duchek Chmelíř ze Semechova, bakalář a primas staroměstský + 13. 4. 1569 
Magdalena, dcera Zikmunda Karyka z Řezná + 8. 6. 1571 
Markéta Wolfštorfarová z Bornštorfu, vdova po Michalu 

Karykovi z Řezná + 1574 
Kateřina Škornová ze Stránova, první manželka Mistra 

Tadeáše Hájka z Hájku + 3.2. 1577 
Zikmund Karyk z Řezná, urozený s statečný rytiř + 24. 3. 1577 
Anna, první manželka Jiřího Melantricha z Aventina + 30. 4. 1577 
Jiří starší Melantrich - Roždalovský z Aventina, impresor, 

měštěnín a senátor Starého Města pražského, spisovatel, 
tchán Daniela Adama z Weleslavína, 691etý + 19.11. 1580 

Markéta Vokounová z Zbyslavic + 1580 
P. Šimon Kouřimský, kaplan v Betlémě, člen konsistoře + 1581 

24 



Sidonia Karykova z Řezná, urozená paní 128. 6. 1582 
Anna Karykova z Řezná, dcera urozeného pána Karyka + 9.8. 1582 
Venand Rajc z Frenců z Rýna Kolína, cis. harcíř 15. 9. 1582 
Václav Vokoun z Sázavy 11582 
Jarolím Čejka z Olbramovic, urozený rytíř 11582 
Jan z Furtenbachu, pán na Reichenwartu a Eisenhořenu 111.11. 1585 
Mikuláš Karyk z Řezná na Chválách a Sluhách 11586 
Matyáš Holeček z Karlovy Hory, urozený 

pán vod Zlaté Hvězdy 110. 9. 1589 
Jiřík Libocký z Libé Hory, senátor Starého Města pražského, 

ve stáří 90 let 110. 6. 1591 
Valentin Kirchmayer z Rejchvic 123. 5. 1594 
Dorota, první manželka Jana Kapouna z Karlova 1594 
Kateřina z Semechova, druhá manželka Tomáše Grořfa 

z Greifenberka 11. 5. 1595 
Jan starší Libocký z Libé Hory, slovutný pán, senátor 

Starého Města pražského + 16. 2. 1598 
Tomáš Grořř z Greiřenberku, senátor Starého Města pražského 114. 3. 1600 
M. Tadeáš Hájek z Hájku, Nemicus, astronom, 

lékař a spisovatel, 1.10.1525 11. 9. 1600 
Ludmila Hložková z Vodolína a na Nuslích, ve věku 65 let 125. 3. 1602 
Jan Kapoun z Karlova 11606 
Markéta z Vysoké, druhá manželka Jana Kapouna z Karlova 11606 
Jan Tejfl z Cejlperku a Ester Tejflová ze Streitenfeldu, 

majitelé pověstného Teufelhausu v Michalské ulici 11606 
Nathanael Hložek z Zbyslavic a na Nuslích i 18. 9. 1608 
Jarolím Čejka z Olbramovic, statečný rytíř na Chválách 

a Dolejších Počernicích + 4.11. 1609 
Dorota Hložková, rodem Opršalová, urozená paní t 6.12. 1609 
Bernart Hochauzar z Hochauzu na Malém Bášti, 

urozený a statečný pán 15. 5. 1611 
Václa Hochauzar z Hochauzu a na Pšovlcích 111. 5. 1612 
Simeon Humburk z Humburku, kancléř Starého Města 

pražského + 30. 8. 1612 
Adam Zalužanský rytíř ze Zálužan, velmi slavný muž nejvyššího 

nadání i hluboké učenosti, lékař, který jako první zavedl pitvu, 
profesor, rektor university, botanik a spisovatel český + 8.12. 1613 

Šimon Skála Klatovský z Kolince, profesor na pražské universitě, 
děkan i rektor, ředitel koleje Nazaretské, probošt koleje 
krále Václava 110. 8. 1617 

Friedrich Seidl Zhořelecký 11618 
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Ester Bělská, rozená Grejnárka z Veveří a z Mysletína a na Lhenicích, 
nejmilejší a zasnoubená urozeného a statečného rytíře pana 
Jiřího Vilíma Berbištorřa z Berbištoríu, ve věku 18 let + 24. 7. 

Johanka Kolovratová, rozená Hochauzová, manželka pana 
Viléma Jindřicha z Kolowrat, posledního potomka bysterské 
větve Kolowartů Bezdružických 

Jan Kaňka z Karlova, slovutný pán 
Matěj Jan František z Vunšvic, syn Matyáše Bohumíra Vunšvice, 

pána na Ronšperku a Bezvěrově, známého původce sochy 
sv. Jana Nepomuckého na Kaelově mostě, přísedícího komorního 
soudu, hejtmana kraje plzeňského, i manželky jeho Anny 
Feliciany, rozené Pachtovy z Rájová. Narozen v Brně 27.12.1670 
+ v Praze 23. 5. 
(1693 byl exhumován a přenesen do Ronšperka.)" 

* Dle svědecké tradice provázeli smrt tohoto chlapce andělé zpěvem a hudbou. 

Raněstředověký medailon s motivem orla (?) z Vyše-
hradu 

PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc. 

Mezi cenné archeologické nálezy, svým způsobem zcela unikátní, řadíme 
raněstředověké medailony. Jsou nám cenným svědectvím kulturních styků 
a v nejednom případě i sociálním profilem prostředí v místě svého nálezu. Jed-
ním z nich je i nový nález z Vyšehradu, získaný při archeologickém výzkumu 
s ověřenými nálezovými okolnostmi a cennou stratigrařickou situací. 

V letech 1981 -1984 prováděl Archeologický ústav ČSAV (nyní ČAV) v Pra-
ze, za souhlasu státních a památkových orgánů, včetně souhlasu vlastníka ob-
jektu, Královské kollegiátní vyšehradské kapituly, komplexní archeologický 
výzkum basiliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, v době její generální opravy. 
V roce 1984, při výzkumu severní lodi, byl zjištěn v sektoru S - 198, ve vý-
chodním profilu (řez 292), v úrovni horní části sídlištní vrstvy z 10. -11. stole-
tí, v zasypané polozahloubené zemnici, kruhový medailon o 0 43 mm, vyro-
bený ze zvířecí kosti, patrně s motivem orla (?). Jde o unikátní nález řemeslné 
produkce mladohradištního období. 1 / 

Nálezy tohoto druhu, zhotovené z kosti (dle laskavého určení Dr. L. Peške-

1619 

+ 1620 

1682 
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ho z AÚ ČAV se jedná o paroží jelena), jsou v našich podmínkách, jak bylo 
zdůrazněno při archeologických výzkumech, vzácné 2/ a proto se budeme 
tímto nálezem v našem sdělení zabývat. 

V kruhovém medailonu, ohraničeném na obvodu dvěma výraznými reliéfní-
mi linkami, je v částečném poloprofilu, zaplňující větší část kruhu, vkompo-
nováno okřídlené zvíře. Hlava s poměrně ro-
bustním krkem má zvýrazněné kruhové oko 
a ostrý zobák, směřující vzhůru. Vlastní tělo 
s dvěma křídly, je ve spodní partii zakončeno 
dvěma poměrně krátkýma nohama s výrazný-
mi pařáty. Křídlo na pravé straně zvířete (he-
raldicky) je na svém konci projmuto pěti záře-
zy, zatímco druhé křídlo je kolmo vztyčené 
a špičatě zakončené; jeho projmutí je nazna-
čeno pouze schematicky, silnějším středovým 
projmutím. Zadní strana medailonu je hladká 
a nezdobená, bez jakýchkoliv stop po funkč-
ním upevnění. Na medailonu jde spíše o zna-
kové vyjádření, než o reálné zpodobnění zví-
řete, tedy o určitý slohový princip, který se vá-
že zřetelně k zásadám raně středověkého umě-
ní, který jsme měli možnost sledovat například 
na řadě zvířecích figur u vyšehradských dlaž-
dic z basiliky sv. Vavřince na Vyšehradě, datovaných do poslední třetiny 11. 
století. 3/ V našem případě je možno ikonografickým rozborem určit rámco-
vě rod zvířete, ale nelze přesněji specifikovat jeho odrůdu. Na základě nálezo-
vé situace jej datujeme do doby před rokem 1070, než v místě nálezu byla 
postavena raněrománská basilika sv. Petra a Pavla, která překryla svou stav-
bou sídlištní mladohradištní vrstvy, které se v těchoto místech nacházely 
a z nichž pochází medailon. 

Pokusíme se blíže zdůvodnit interpretaci vyslovenou při nálezu medailo-
nu, že se jedná o zpodobení orla, který v biblických textech bývá spojován se 
sv. Janem Evangelistou. Jako nejbližší ikonografický pramen 4/ nabízí se nám 
evangelistář zv. Kodex vyšehradský 5/, spojovaný s prvou královskou koru-
novací v Čechách a datovaný k roku 1085. Po novém, prohloubeném studiu 
písemných pramenů 6/ se zjistilo, že vlastní korunovace byla uskutečněna až 
v roce 1086. V prvé úvodní partii, na fol. 1., kde v obdélných polích jsou všich-
ni evangelisté se svými symboly, je Jan umístěný v prvé horní řadě na pravé 
straně a má nad hlavou, jako svůj znakový symbol orla. Je zpodobněn v klid-
ném a vážném majestátu, s nerozevřenými křídly, téměř schlíplými a od na-
šeho se poměrně liší. 

Reliefní medailon s motivem 
orla, z doby před rokem 1070, z 
basiliky sv. Petra a Pavla na Vy-
šehradě. 
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Motiv čtyř evangelistů je uplatněn rovněž na další archeologické památce, 
na ostatkovém křížku z Vyšehradu, nalezeném v roce 1884, při východní části 
vyšehradského hřbitova, při výkopu hrobu Bedřicha Smetany. Křížek s moti-
vem Panny Marie jako orantky, má přesné analogie v Kyjevě, v široké kultur-
ní oblasti byzantsko - kyjevské a je nám vzácným dokladem česko - ruských 
styků 10. - 12. století, které velmi sporadicky zjišťujeme ve hmotné kultuře 
našich zemí. 7/ Evangelisté jsou zde zpodobeni pouze v obrysových plaketkách 
hlavy s horní částí těla, bez dalších atributů. 

Mnohem blíže se našemu medailonu podobá další vyobrazení z Vyšehrad-
ského korunovačního kodexu na fol. 9v., kde je Kristus vyobrazen v mandor-
le, je nadnášen anděly v křížovém uspořádání, se znaky jednotlivých evange-
listů, z nichž na čelném, nejhořejším místě je orel směřující vzhůru - znakové 
označení sv. Jana Evangelisty, které se v mnohém podobá zvířeti vyobraze-
ném na našem medailonu. Stejná stylisace hlavy se zobcem, rozevřená křídla 
a pařáty, i když levé křídlo předchází hlavu otočenou vzhůru, jakoby symbo-
licky k Bohu, s výrazným kruhovým okem. Komposice celého zvířete je po 
výtvarné a po ideové stránce velmi blízká našemu medailonu a není tudíž po-
chyb o jeho přesném určení. 

Symbol orla je znám a doložen jako motiv před křesťanský, setkáváme se 
s ním například již ve Starém zákoně, v knize Ezechiel, v úvodní partii, když 
je Ezechiel povolán za proroka. 8/ Zvláštní postavení má motiv především 
v Novém zákoně - Zjevení sv. Jana - část 4.- Vidění Boží moci. 9/ Zde je jeho 
výsostné postavení podáno jako jeden ze čtyř symbolů. Bylo by jistě možné 
atribut orla, jako symbol evangelisty sv. Jana, předvádět a sledovat na početné 
cizí literatuře 10/, z domácí je možno upozornit především na práce V. Ryneše 
11/ a nejnověji na velkou práci V. Denksteina 12/ i na další řadu prací překla-
dových, které sledují jednak vývoj motivu, jeho vrstevnatost a také různoro-
dost interpretace. 13/ Pro další sledování významu a ikonografického výkla-
du medailonu to však nemá podstatnější význam. 

Důležitější je skutečnost, že symbol orla je - jak bylo ukázáno - symbolem 
sv. Jana Evangelisty a dále okolnost, že je na Vyšehradě pro nejstarší období 
doložen kostel s patrociniem sv. Jana Evangelisty, uváděný jako „in curia re-
gis" - v okrsku krále a jeho podoba je označována „capella rotunda". 14/ Ne-
méně významnou skutečností je zjištění, že rozborem denárů kolem roku 1000 
z vyšehradské mincovny, který provedla J. Hásková, bylo'prokázáno, že na 
některých jsou označení EAN, IAN nebo IEAN ve staroslověnské formě, která 
jsou zřejmě použita pro jméno Jan. 15/ Není vyloučeno, že toto označení má 
spojitost se zasvěcením rotundy sv. Jana Evangelisty. 16/ Její poloha ani podo-
ba nebyly zatím komplexním archeologickým výzkumem zjištěny. 

Na důkaz velkého stáří kostelíka sv. Jana Evangelisty bývá často uváděn 
text listin 17/ pražského biskupa Jana III. z Dražic, z let 1258 -1264. Stav kos-
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tela byl v této době špatný a potřeboval velkou opravu. Tou byl pověřen správce 
kostela sv. Štěpána na Zlíchově, kanovník Bartoloměj a dostalo se mu povole-
ní přenést zasvěcení sv. Štěpána i s ostatky ze Zlíchova do kaple sv. Jana Evange-
listy na Vyšehrad. Při tomto přenesení zjistil biskup Jan III. z Dražic staré znám-
ky toho, že kapli kdysi světil sv. Vojtěch. Jaké doklady to byly, nevíme, ale je 
nepravděpodobné, že by mohlo jít o autentiku biskupské péčeti 18/, kterou 
známe později, až z období biskupa Daniela (1148 - 1167). Není důvodu, jak 
již bylo naznačeno, proč nevěřit tradici, i když poměrně pozdní, podle které 
by bylo možno datovat stavbu do posledních dvou desetiletí 10. století. O po-
době kostela je v obou listinách shodně zdůrazněn tvar „capella rotunda", 
čímž máme rozmnožen počet vyšehradských rotund. Z hlediska lokalisace stav-
by je pro nás určující termín „in curia regis", kterým je kromě umístění dána 
i funkce stavby jako palácové kaple knížete a krále. 19/ O této kapli je patrně 
zmínka v polovině 13. století, i když bez uvedení patrocinia, „capella nostra 
specialis", jak na ni před časem, i když v jiné souvislosti, upozornil P. Sommer 
při interpretaci církevní terminologie sakrálních objektů 20/, pokud zde není 
míněna instituce kapituly jako celku. 

Neznáme funkci medailonu, neboť jeho tvarová podoba není spolehlivým 
vodítkem k jeho interpretaci. Nelze uvažovat o tom, jak navrhla A. Merhauto-
vá 21 /, že by mohlo jít o hrací kostku, jak se s nimi v tomto období běžně 
setkáváme, neboť symbol předního z evangelistů by takové uplatnění v ra-
něstředověkém období neumožňoval. Rovněž uplatnění motivu na textilní ná-
šivce, například doložené v Litvě, není pro naši interpretaci motivem nejjistěj-
ším. 22/ Snad nejpravděpodobnější je vysvětlení možnosti, že medailon byl 
vsazen do kruhové objímky a použit na držadle hole, berle nebo jiné opěrky. 

Provenienci kulturní oblasti, odkud pochází medailon s motivem orla z Vy-
šehradu, je obtížné zjistit. Výrobky tohoto druhu se pravděpodobně u nás ob-
jevovaly po celé období raného středověku a není vyloučeno, že kromě im-
portu mohly být u nás také vyráběny. V nejednom případě, jak bylo poukázá-
no při analyse medailonu Oběti Abrahamovy z Vyšehradu, byla slonovina v do-
mácím prostředí nedostupná a byla nahrazována mastkem. 23/ Výrobky z kos-
ti, které mají charakter uměleckého řemesla, dochovaly se v omezené míře. 
Jsou to převážně slovanské mladohradištní hřebeny, jejich střenka je většinou 
ornamentálně zdobena. Ve výzdobných motivech převažuje zalamovaná pás-
ka, prolamovaný ornament a dále především motiv soustředných kroužků, 
jež tvoří tzv. očka. Pouze drobná zmínka, uváděná v Kosmově kronice o za-
vraždění synů Mutinových, 24/ kdy je jejich krása přirovnávána k plastice ze 
slonoviny, svědčí o tom, že znalost těchto výrobků je doložena i v našem pro-
středí. 

Na závěr můžeme říci, že jsme měli možnost upozornit jen na některé ze 
základních souvislostí, se kterými musíme počítat při interpretaci kostěného 
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reliefu s motivem orla z Vyšehradu, jako motivu jednoho z nejpřednějších evan-
gelistů a také významné sakrální stavby, dané nejen jejím zasvěcením, ale 
i umístěním v samotném srdci původního slovanského hradiště a později síd-
la prvého českého krále Vratislava II., druhého místa české státnosti.25/ 
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Zprávy z Klubu přátel Českých Budějovic 

Karel Kakuška, předseda 

Klub přátel Českých Budějovic je vlastně nový název z dřívějška známého 
Klubu za staré Budějovice, odbočky Klubu Za starou Prahu, založené již v ro-
ce 1912. Když po listopadu 1989 vytvořily se vhodné podmínky k opětovné-
mu rozvoji spolkové činnosti a mnozí z umlčených „ad perpetuum silentium" 
mohli opět svobodně promluvit, pokládali jsme za velmi potřebné obnovit 
tradici a pomoci „neúředně" při ochraně kulturních památek i ostatních hod-
not města na soutoku Malše s Vltavou. Po dobré úvaze a konsultacích s vede-
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ním Klubu za starou Prahu bylo rozhodnuto ustavit Klub přátel Českých Bu-
dějovic. Očekávali jsme, že se v Klubu sejdou lidé mající opravdový zájem 
o město. Překvapilo nás poměrně značné množství zájemců širokého spole-
čenského spektra i odbornosti, nejvíce pochopitelně inteligence. 

Již v devadesátém roce, po překonání organisačních a administrativních ne-
zbytností, Klub účinně zasáhl do památkové péče v městské reservaci, nut-
nosti zřízení ochranného pásma kolem této reservace, řešení Sokolského ost-
rova. Vedení města mohl presentovat bohaté materialy o jednání k tomuto pro-
blému z 20. let. Kvalifikovaně přispěl i k projednávání využití bývalé městské 
zbrojnice a upozornil na skutečnost, že největší hodnotou zmíněného objektu 
je intaktně zachovaná vnitřní dřevěná konstrukce. Doporučil zpracování vi-
deo-filmu i uspořádání tematické konference odborníků. Celý objekt je nutno 
posuzovat v kontextu s jedinečným souborem staveb v této části Piaristického 
náměstí. 

Jistě značným úspěchem Klubu bylo navázání a postupné rozšiřování spo-
lupráce s odborem hlavního architekta a územního plánu, se stavebním úřa-
dem a zejména se samým primátorem a jeho náměstky. Odborné připomínky 
Klubu byly brány se vší vážností a na konkrétních případech rozvíjela se plodná 
spolupráce ve prospěch města. V průběhu roku 1991 ustálila se praxe nejmé-
ně jednoho členského shromáždění měsíčně, jedné vycházky či exkurse, schů-
ze domácí rady pak podle potřeby. Mimořádně dobře rozvíjela se spolupráce 
se sdělovacími prostředky. Jako velmi účinný ukázal se dlouhodobý seriál 
„Město si pamatuje", uveřejňovaný v Českobudějovických listech, se snímky 
konfrontujícími současnost a skutečnost před desítkami let. Většina klubovních 
akcí konala se ve Státní vědecké knihovně, díky nevšednímu porozumění její-
ho ředitelství. Postupně však knihovní prostory nestačily a tak byla využívá-
na velká zasedací síň „nové radnice", bývalého Jihočeského krajského národ-
ního výboru. 

Klub zdůrazňoval, že by se neměly opakovat chyby typické pro období ra-
ného kapitalismu minulého století, kdy došlo ke zbytečnému ničení význam-
ných historických objektů. Cesta do Evropy nevede přes praxi staromilství, 
prožívaného v minulých desetiletích, ani přes vědomé barbarství některých 
málo vzdělaných aparátčíků a jejich nohsledů. Zbytečná demolice gotického 
„Špalíčku", dvorního traktu Wortnerova domu, jedinečného gotického domu 
evropské úrovně vedle hotelu Slunce na rynku, naprosté odstranění veškeré 
dvorní zástavby v asanovaném bloku v Kněžské ulici (včetně gotických ob-
jektů, barokní zvonárny, bez archeologického průzkumu) atd., je jistě stálým 
mementem. Na konkrétních příkladech také Klub prokázal nedokonalost Stát-
ního seznamu kulturních památek českobudějovického okresu i nutnost jeho 
revise. Klubu se podařilo aktivisovat zájem veřejnosti o kulturní památky města 
a jeho okolí, o záležitosti ekologické i estetické. 
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V roce 80. výročí založení českobudějovické odbočky Klubu Za starou Pra-
hu pokračovala ještě intensivněji práce na ochraně opravdových hodnot sta-
rých i nových Českých Budějovic. Velmi úspěšná byla velká výstava starých 
pohlednic města ze sbírek členů Klubu ve velké hale Státní vědecké knihovny, 
nazvaná „Město v proměnách času." Oslavy 80. výročí založení na přelomu 
listopadu a prosince 1992 uspořádal Klub za spolupráce Úřadu města a česko-
budějovického Budvaru. Slavnostního zasedání zúčastnili se četní hosté včet-
ně primátora, konference, věnované problematice památkové péče a účinné 
ochraně památek, zúčastnil se značný počet profesionálních i dobrovolných 
památkových pracovníků. V galerii „K" u Černé věže byla ve spolupráci s Klu-
bem uspořádána výstava českobudějovického rodáka „F. B. Doubek - zapo-
menutý malíř." Vernisáž stala se společenskou událostí. 

Na začátku roku připravila galerie VIDA v České ulici vzpomínkovou vý-
stavu z díla prof. Adolfa Traegra, předsedy odbočky Klubu Za starou Prahu 
a konservátora památkové péče. O Traegrově činnosti a zásluhách o město pro-
mluvil při zahájení výstavy současný předseda Klubu přátel Č. Budějovic, 
také konservátor památkové péče. Vedení Klubu iniciovalo seminář o ochra-
ně památek pro učitele dějepisu a výtvarné výchovy, který uskutečnilo česko-
budějovické pedagogické středisko. 

Nejvýznamnější akcí roku bylo znovupostavení pomníků Jana Valeriána Jirsí-
ka, vlasteneckého biskupa českobudějovického, dílo Mistra Myslbeka, a po-
mníku Adalberta Lanny, českobudějovického rodáka a významného podni-
katele, dílo F. Poenningera, profesora vídeňské Akademie. Jirsíkův pomník, 
umístěný při úpatí Černé věže před katedrálou sv. Mikuláše, zničili za okupa-
ce fanatičtí českobudějovičtí Němci, Lannův pomník v městských sadech po-
valili v květnových dnech roku 1945 nevzdělaní čeští soudruzi. 

Člen Klubu, rodák, který se po letech ztrávených od roku 1948 v emigraci 
vrátil do Českých Budějovic, podpořil finančně uskutečnění celé akce, v sou-
časných českých podmínkách jistě nevšední. Mimořádným partnerem při ob-
nově byl nám akad. sochař Ivan Tlášek, předseda nadace Samson. Pomníky, 
obnovené na svých původních místech, byly slavnostně odhaleny ve stanove-
ném datu začátkem října 1993. V průběhu měsíce září konala se celá řada do-
provodných akcí. Velmi příznivě byla přijata nevšední procházka městem 
Lannovým a Jirsíkovým, uspořádaná ve spolupráci s odborem kultury města. 

Opět ve spolupráci se Samsonovou nadací podařilo se i znovupostavit mo-
hylu a žulový kříž s Kristem na křížení hlavních cest největšího hřbitova měs-
ta u svaté Otylie. Mohyla byla rozvezena a kříž zničen za komunistické samo-
vlády. 

Celkové náklady zmíněných obnovovacích akcí dosáhly částky 2.133.250 
Kč, další vydání byla spojena s oslavami, pamětním tiskem apod. Veškerá vy-
dání Klubu ušlechtile pokryl jeho člen, pan Jan Mikeš, který si do doby usku-
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tečnění díla nepřál být jmenován. Podle jeho vyjádření uctil tak památku svých 
rodičů a projevil svůj vztah k rodnému městu. 

V přednáškové činnosti vracel se Klub i k třetí významné osobnosti města 
19. století a začátku století tohoto, JUDr. Augustu Zátkovi, „vůdci Čechů česko-
budějovických", jehož pomník zdejší Němci za okupace také zničili. Obnova 
tohoto pomníku a nalezení vhodného místa k jeho postavení zůstává úkolem 
pro město. Se sympatiemi Klub uvítal návrh na vypracování projektu důstoj-
ného památníku všem obětem boje za svobodu národa. 

Zástupci domácí rady Klubu, jeho předseda a jednatelka, zúčastnili se na 
pozvání primátora města a vrchního starosty Pašova slavnostního podpisu 
partnerské smlouvy obou měst v Pasově. Veřejnými diskusemi s autorem do-
pravního generelu a odbornými připomínkami odboru dopravy i hlavního ar-
chitekta a územního plánu přispěl Klub k řešení dopravní problematiky měs-
ta. Příslušnými odbory mu bylo za tuto činnost písemně poděkováno. 

Klub zabýval se i otázkami ekologickými: uspořádal veřejnou diskusi od-
borníků dvou konkurenčních společností, majících zájem vybudovat spalov-
ny na likvidaci škodlivých odpadů přímo v areálu města a v Mydlovarech. 
Klub uspořádal exkursi na staveniště jaderné elektrárny v Temelíně, prohlíd-
ku jednotlivých objektů a besedu s pracovníky investora. 

Mimořádně významný byl podíl Klubu při organisaci a náplni akcí „Dne 
otevřených dveří památek 1994", ať již se jedná o přednášky a besedy na vý-
stavě Evropská náměstí v gotických ambitech dominikánského kláštera, vý-
stavy pořádané a organisované Delegací Evropské komise EU v Praze, či o pro-
hlídky některých objektů památkové reservace, vesměs s novými objevy. Úspěš-
ná byla i beseda na výstavě archeologických nálezů v městské památkové re-
servaci, uspořádaná v Jihočeském museu. Očekáváme dobrou spolupráci se 
zdejším střediskem British Council a zejména se střediskem města Saint Louis 
v Českých Budějovicích. 

Před skončením volebního období uspořádali jsme veřejnou schůzi za účas-
ti dosavadního primátora, jeho náměstků a tajemníka města. Zde se otevřeně 
hovořilo o problémech města a ukázalo se, že veřejnost velmi nelibě nese etab-
lování přemíry peněžních ústavů v centru, vymisťování obchodů a bytů. Ve-
řejnost začíná být citlivá i na nevhodné reklamy a podporuje v tomto směru 
úsilí Klubu přátel Českých Budějovic. 

Zdá se, že Klub stal se již nedílnou součástí veřejného a kulturního života 
města a prokázal, že nejen „úřední" ochrana památek a péče o ně je důležitá 
pro jejich přežití. Mnohdy je daleko důležitější živý zájem veřejnosti. Klubov-
ní činností může být pěstován a rozvíjen niterný vztah jednotlivce, občana, 
k místu ve kterém žije. A v neposlední řadě i rozšiřováno jeho vzdělání. 
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Detaily a doplňky staveb II - dveře 

PhDr. Jindřich Noll 

Po pojednání o oknech jako ohrožených doplňcích staveb pokračujeme dal-
ším příspěvkem o dveřích. I ty jsou ohroženy neuváženými obnovovacími zá-
sahy. Bez rozdílu, zda se jedná o dveře interierové nebo o takové, které se 
uplatňují ve vnějším výrazu stavby. 

Pojem dveře v sobě spojuje dvojí význam, dveře jsou jak otvor ve stavbě 
sloužící procházení, tak zařízení tento otvor uzavírající. Dveře jako uzavírací 
zařízení tvoří jedno nebo více křídel. Podle způsobu upevnění křídel známe 
dveře závěsové, kyvné, posuvné, skládací. Podle počtu křídel jednokřídlé 
a dvojkřídlé, mohou být dvojité i vícekřídlé. Podle konstrukce křídel rozezná-
vají se dveře svlakové, rámové (výplňové), plnostěné, žaluziové. Podle umís-
tění otvorů pravé a levé. Jako materiál převládá dřevo, nezřídka v kombinaci 
s jinými látkami. Celokovové dveře jsou v historických stavbách poměrně vzác-
né, jejich doba přišla vlastně až ve 20. století spolu s novými konstrukčními 
systémy a materiály, podobně jako například dveře z jedné tabule skla nebo 
kombinované z plastu a skla. 

Do nástupu moderny počátkem 20. století se dveře přes vývoj tvaru, profi-
lace, pojednání povrchu, doplňky, ve svých základních rysech - materiálu 
a konstrukci - v zásadě neměnily. Převládaly dřevěné svlakové, od renesance 
i rámové s výplněmi. Až moderna s novým pojetím prostoru a v souvislosti 
s pronikáním nových konstrukčních systémů a materiálů, s sebou přinesla 
možnosti netradičních otvorových výplní. Rozšířily se dveře posuvné, sklá-
dací, kovové, překližkové, skleněné, kombinave různých materiálů. Zejména 
funkcionalismus přispěl k proměně dveří z prvku oddělujícího a rozdělující-
ho na prvek prostorotvorný nebo alespoň přispívající k vytváření prostoru. 

V našem prostředí jsou dochovány dveře od středověku. Vzpomeňme na-
příklad severní dveře svatováclavské kaple v chrámu sv. Víta. Renesančních 
dveří zachovalo se více, zejména na hradech a zámcích. I v pražské památko-
vé reservaci najdou se několikerý renesanční vstupní dveře, některé i datova-
né, ovšem spíše z pozdějšího období slohu. Většinu domovních dveří v pa-
mátkové reservaci pražské tvoří díla barokní a pozdější. Ještě v 1. polovině 19. 
století lze u dveří pozorovat a stanovit určitý slohový charakter, ale ten se po 
polovině století vytrácí. Dveře se tak na přechodnou dobu staly účelovým za-
řízením bez nároků na zdobnost a výrazný slohový ráz. 

Až období pozdního historismu pojalo i dveře, spolu se zádveřím (vestibu-
lem), jako součást průčelí a vtisklo jim i průchodním dveřím mezi zádveřím 
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a vnitřními prostorami domu slohový ráz s průčelím korespondující. Toto po-
jetí pokračovalo i v secesi. Jen ojediněle vyskytly se dveře jiné než klasické 
konstrukce - například kovové. Změnu přinesla moderna a hlavně až období 
meziválečné. Tak mohly funkcionalistické paláce a prosklené obchody dostat 
i dveře se subtilním kovovým rámem a s převažujícím podílem skla. 

Historické dveře, respektive dveře tvořící součást nemovité kulturní památ-
ky, jsou ohroženy podobně jako jiné odmontovatelné příslušenství stavby a jsou 
jako takové chráněny podle ustanovení zákona č. 20/ 1987 Sb. o státní památ-
kové péči, ve znění pozdějších předpisů. Horší je situace u nemovistostí, které 
nebyly prohlášeny za kulturní památky, jež jsou ale opatřeny kvalitním, byť 
ne špičkovým detailem včetně dveří, oken, zábradlí apod. Kritickým byl v tom-
to ohledu přelom 70. a 80. let, kdy i na území pražské památkové reservace 
docházelo k necitlivým výměnám původních dveří, zejména z konce 19. sto-
letí, za dveře ocelové s hliníkovým obkladem, mimo reservaci i za prosté dve-
ře plechové. V té době se jako jistá naděje presentovaly výrobky tehdejšího 
stavebně výrobního družstva MONTÁŽ - historisujícím způsobem se tvářící 
dveře z ocelových profilů, deštěné vodovzdornou překližkou s aplikovaným 
detailem z plněné polyesterové pryskyřice a s mřížkami ze stáčené ocelové 
pásoviny. Výrobce dokonce zaměstnal na výrobu dobového kování kovolijce, 
neboť družstvo mělo ambiciosní plán na restaurování historických dveří. Vý-
sledkem celé této snahy byl ale výtvor natolik nápadný svým charakterem 
imitace v pseudo-pseudohistorisujícím stylu, že výroba po několika letech 
skončila (i pro přemrštěnou cenu). Výběr vzorů, předvedených na prototy-
pech, zúžil se při sériové výrobě na minimální počet a takto vyráběné dveře se 
bez ohledu na slohový charakter domu vyskytovaly po celé Praze. 

Hromadné vyměňování dveří snad skončilo s plánováním předepsaných 
oprav a s nutností proinvestovat stanovenou finanční kvótu. Ku prospěchu 
věci objevují se další výměny vstupních dveří sporadicky, většinou v souvis-
losti s úpravou parteru a jeho „modernisací" pro komerční využití. 

Problémem méně nápadným, ale neméně závažným je výměna interiéro-
vých dveří nebo osazování typisovaných hladkých dveří v kovové zárubni 
všude, kde se bud mění disposice nebo staré dveře z nějakého důvodu nevy-
hovují. Může se proto stát, že po vstupu do poměrně dobře zachovalého čin-
žovního domu z konce 19. století se nestačíme divit: při modernisaci a adap-
taci podle požadavků do nedávná platného zákona o hospodaření s byty jsou 
ve všech podlažích schodiště místo fládrovaných dvojkřídlých dveří do bytů 
hladké jednokřídlé plné dveře s bakelitovými štítky. Bohužel ani chráněné pa-
mátky nebývají podobných zásahů ušetřeny. Je na organisacích a orgánech 
státní památkové péče, aby při projednávání změn disposic a intensifikace vy-
užití obezřetně dbaly i na takovéto detaily. 
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Z nových knih: 

Alois Doležel, Duše Prahy - výtvarný řád města. ČVUT Praha 2994, 269 stran 

Celková podoba, tvářnost Prahy a nesnáze jejího překotného vývoje jsou 
námětem celoživotního obdivovatele a znalce města, dlouholetého pracovní-
ka bývalého Útvaru hlavního architekta v oboru urbanistické komposice, zná-
mého rovněž z četných časopiseckých příspěvků a přednášek. 

Poměrně útlá knížka je bohatá na údaje, rozbory, myšlenky, kresby i čísla. 
Naléhavě upozorňuje na rostoucí drtivý protiklad nepříliš vhodného rámce 
velkoměstského obalu okolo starého jádra Prahy i na příliš násilné příměsi. 
Upozorňuje, že obzor kotliny je ochranný, že obraz provázané sestavy 30 - 40 
křehkých věží a bání, který je vedle krajiny hlavní podstatou dosavadní pro-
slulosti Prahy neoddává již nyní asi 15 - 20 převýšeným a v dálkovém dojmu 
těžkopádným budovám rozvojového pásu a hradbám sídlišť, prohlubujícím 
kotlinu a oslabujícím váhu působivého středu města. Upozorňuje, že je nutno 
dbát i na obrácené pohledy, v jejichž příznačné hvězdici by měl zůstat těžiš-
těm Hrad a částečně i vyšší zalesněný Petřín. Vybízí k dotvoření trojlístku 
ústřední kotliny kolem Letné a Hradu a k rozšíření všestranné prostorové i vý-
tvarné úrovně jádra do prostoru nové zástavby, kde je asi 30 dalších svébyt-
ných a zatím nedořešených prostorových okruhů. Upozorňuje na zavazující 
smíšenost, nesouměrnost a nepravidelnost pražské zástavby, na její „ostrovna-
tost", která připomíná spíše Benátky než Řím. V povrchu krajiny odhaluje 
podnětnou soustavu údolních druhů a plání, úžlabí a hran, ostrohů a skal-
ních útvarů se zajímavými vzájemnými vztahy. Dostředné klíny zeleně navr-
huje doplnit okruhy. 

Přílohy obsahují přehled pohledových stanovišť, včetně zhodnocení a utří-
dění hlavních panoramat, příklad metodiky cykloramatického rozboru vi-
suálních vztahů, příklad scénářů komunikačních páteří, rozbor pohyblivých 
prostorových vztahů a dílčí námět „Vodní živel v architektuře Prahy." 

Přínosem jsou také vložky obecnějších úvah, které hledají východisko z ob-
tíží a pokoušejí se vymezit jak pojem Prahy a rozsah jejího hmotného, výtvar-
ného jevu, tak individuality v soudobé urbanisované krajině a pochopit širší 
důvody nynějšího stavu rozborem vývoje myšlenkových směrů a společen-
ských událostí od osvícenství a jejich důsledky s výrazným zlomem k úpad-
ku zájmu o celkovou tvářnost města v tomto století. Mile překvapí, že nejde 
jen o průměrné teoretisování, o teorii, za kterou někteří architekti považují 
i pouhé souvislé psaní. Autor to prokazuje již v samém názvu sborníku, za 
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nímž se skrývá aristotelské „duše je tvar těla." Posouvá ale toto upřesnění 
víceznačného výrazu „duše" k výstižnější „uspořádanosti." 

Můžeme shrnout, že sborník arch. Doležela je záslužným činem. Obsahuje 
mnoho podnětů pro všechny účastníky správy, plánování i výstavby města, 
včetně památkových pracovníků. Lze jen litovat, že se jej nepodařilo vytisk-
nout v lepší úpravě, bez rušivých chyb, zato ale ve větším počtu výtisků. Au-
torovi i sobě přejeme další vydání, obohacené hlavně grafickými přílohami, 
které úspěšně předvádí při svých přednáškách. RR 

Poznámka redakce: Recensovaná publikace je dostupná v knihovně Klubu Za starou 
Prahu, stejně jako ve studovně pragensií, knihovně Uměleckoprůmyslového musea či 
na sekretariátu Obce architektů. 

Jednatelská zpráva 

Tomáš Kleisner 

Zpráva jednatele omezí se na hlavní akce Klubu v uplynulém období. Po-
drobnou informaci přinese druhé letošní číslo věstníku. 

Již dnes jest však třeba uvést velice příznivou zprávu: Klub Za starou Prahu 
bude příštích 99 let platit za pronájem Juditiny věže 1 Kč ročně. Toto rozhod-
nutí obvodního úřadu Prahy 1 prokazuje jeho hluboké pochopení pro dnes již 
pomalu sto let trvající aktivitu Klubu a dokazuje jeho celkový kulturní nad-
hled. Navazuje tak na vynikající vztah obce pražské k činnosti Klubu v minu-
lých desetiletích. Ministerstvo kultury pak finančně podpořilo vydání Zpráv 
v roce 1994. 

Proluka Myslbek 

Proluka Myslbek bude po dlouhých desetiletích zastavěna. Investorem no-
vé budovy je akciová společnost Myslbek, v níž jsou podílníky francouzská 
Casse des Depots et Consignations a hlavní město Praha. Nezbytnost soudo-
bého vhodného využití volné parcely v centru města rozumí se sama sebou. 
Avšak přijatý projekt architektů Clauda Parenta, Zdeňka Hoelzela a Jana Ke-
rela úrovně tohoto všestranně nejcenějšího prostoru města nedosahuje. 

Řešení obou hlavních průčelí, schválená magistrátními institucemi, neod-
povídají danému prostředí. Jsme si plně vědomi moudrého francouzského pří-
sloví „la critique est aisée, mais V art est difficile", což nutno rozhodně vztaho-
vat i na projevy architektonické. Na druhé straně platí obecně určité principy 
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urbanistické a architektonické, které určují přímo či nepřímo meze novému 
dílu. Platí to tím spíše v historickém prostředí pražském. Na straně do ulice 
Na příkopě byli si sami projektanti vědomi šedé monotónnosti skleněného 
průčelí a vykonstruovali jeho oživení podivným motivem pohyblivé „brány", 
velmi nápadným, zcela afunkčním a vlastně i antiarchitektonickým motivem, 
který se projeví jako rozkladný, škodlivý prvek v obraze Příkop. 

Kontrast k řešení průčelí do Příkop představuje soubor průčelí do vysoce 
historicky exponovaného Ovocného trhu. Projektanti zásadně evokují mno-
host předcházející historické zástavby a pokusili se na ni ve svém řešení navá-
zat. Přes vnitřní vědomí obtížnosti kritiky nově navrhovaného architektonic-
kého projevu považuje Klub za dané situace za nutné vyslovit jednoznačný, 
radikální nesouhlas s předloženým návrhem. Obsahuje především řadu prv-
ků, které nelze za žádných okolností v dochovaném historickém prostředí 
uplatnit. Uvedeme zde mimo jiné zaoblené střechy s množstvím vikýřů, šik-
mé členění fasády, kruhový tambur krajního levého objektu, řešení oken, vi-
kýřů, ztvárnění jednotlivých úseků průčelí. Celek působí krajně nervosně až 
rozkladně, poplatný trendu vyvolat šok, což je s vysoce noblesním prostře-
dím Ovocného trhu naprosto neslučitelné. Nemělo by smyslu zabývat se ne-
sčetnými dalšími prvky. Celé průčelí Myslbeku do Ovocného trhu je nutno 
absolutně, bez sebemenších pochybností odmítnout. Navrhované řešení by 
znamenalo hrubé a trvalé porušení mimořádně významného pražského pro-
storu, aniž by tato urbanistická a architektonická zkáza byla sebeméně vyvá-
žena případnými individuálními hodnotami navržených nových realisací. Ne-
lze je do prostředí Ovocného trhu připustit. 

Nepovažujeme obecně ani architektonické řešení do třídy Na příkopě za 
adekvátní danému prostředí, pochopitelně po odstranění funkčně nesmyslné, 
brutální „brány." Chápeme však daný výsledek jako projev mnohaletého úsi-
lí, jehož závěr nelze hodnotit positivně. Takových případů je ve výsledcích 
architektonické práce bohužel velmi mnoho. Ovšem hodnocení řešení do 
Ovocného trhu nepřipouští sebemenší zmírnění naprostého a bezvýhradné-
ho odsouzení. Dané řešení prostě na Ovocný trh nepatří a nemůže tam být 
realisováno za žádných okolností. Za tohoto stavu by nemělo patrně smysl 
dále se zabývat předimensovanou funkční náplní objektu. 

Nezbytnost podzemních garáží v pražském centru je mimo diskusi. Jejich 
kapacita se však za žádných okolností nemůže zvažovat podle vykonstruova-
né potřeby, ale podle „únosnosti" celého prostředí. Nelze si vůbec představit, 
jak by výjezdy z projektovaných velkokapacitních velkogaráží narušily ušlech-
tilé, klidné prostředí Ovocného trhu, druhého nejstaršího historického náměstí 
v Praze. A což teprve soutěska při vyústění Ovocného trhu do Celetné ulice 
a její pokračování k Prašné bráně a dále úzkou ulicí Králodvorskou! Při zva-
žování se zájem některých úřadů vpravdě zaslepeně zahleděl na teoretické 
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možnosti parcely „Myslbek", ale již nedohlédl „za roh", co vyvolá dimenso-
vání garáží, kumulované s dalším přísunem zboží a osob, v přilehlých histo-
rických prostorách. 

Rampu při vyústění Panské ulice, vynikajícího historického prostoru Nové-
ho Města, s řadou paláců, po nichž má své jméno, a přímo těsně při kostele sv. 
Kříže, považují členové Klubu, právě tak jako každý Pražan, mající zájem o dal-
ší kulturní vývoj našeho hlavního města, za brutální čin. Zvažujeme předem 
urbanistickou otázku rozbití vazby Panské ulice na Příkopy v citlivém místě 
vzájemného propojení. K tomu přistupuje i statické ohrožení vynikající archi-
tektury kostela sv. Kříže hloubením jámy pod jeho základy. 

Rozhodnutí pražského magistrátu dokládá, že nejen zahraniční architekti, 
ale ani naše byrokracie nemá ponětí o pražských urbanistických a architekto-
nických hodnotách. Radnice se halasně schovává za pochybné tvrzení, že pro-
jekt byl vybrán veřejnou soutěží. Činnost poroty byla velmi složitá a mnoho 
jejích členů na protest proti neregulérním podmínkám z ní dokonce předčas-
ně odešlo. Již tehdy objevily se hlasy varující před ohromnými garážemi a mo-
nofunkčním kolosem kanceláří. Kritisováno bylo i nedostatečné seznámení ve-
řejnosti s vítězným projektem. Tehdejší domněnku, že se investor obává „ne-
žádoucí publicity" další vývoj jen potvrdil. O soutěži bylo trefně řečeno, že 
byla jen nepatrnou úlitbou k uklidnění reptajících - magistrát zde totiž hodně 
investoval a proto musel spoluinvestorovi hodně povolit. Ostatně, nově schvá-
lený projekt se pronikavě liší od oceněného výsledku této „soutěže." Slíbená 
výstava v druhé polovině října pak byla pouhou zástěrkou. Stavební povolení 
bylo vydáno ještě před jejím skončením a sám primátor dal na zahájení jasně 
najevo, že jej názor veřejnosti nezajímá. Postup však musí být zcela opačný -
výsledky široké veřejné diskuse, které vzejdou po vystavení poslední verse 
projektu je nutno nejdříve do konečného projektu včlenit a pak teprve hovořit 
o stavebním povolení. Zejména pak, když pozemek patří městu. 

V této souvislosti Klub Za starou Prahu velice překvapily útoky jednoho 
z autorů, arch. Kerela, že Klub vystoupil proti jeho řešení opožděně nebo do-
konce, že původně projekt odsouhlasil! Každému je známo, že příprava řeše-
ní probíhala velice skrytě. Přesto se Klubu podařilo opatřit si projekt, na jehož 
základě byl již 5. června vypracován obsáhlý protest. Své výhrady zástupci 
Klubu sdělili i osobně. Proto je informace p. arch. Kerela nesprávná. 

Celkový dojem z jednání o zástavbě proluky Myslbek je ten, že se pražský 
magistrát obával veřejné presentace projektu a diskuse o něm. Je totiž jak 
investorem, tak i tím, kdo sám sobě svou investici schvaluje a povoluje. Obe-
šel nezávislý Státní ústav památkové péče, garanta hodnot u národních kul-
turních památek, ačkoliv v bezprostředním sousedství stojí budovy Stavov-
ského divadla a Karolina, nejstarší nepřetržitě používané universitní budovy 
na evropském kontinentě a možná i na světě. 
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Klub Za starou Prahu požádal ministerstvo kultury, aby zrušilo magistrátní 
rozhodnutí o zástavbě proluky Myslbek, která stojí v rozporu s platnými zá-
kony. 

Znehodnocené průčelí domu čp. 112 - III 

Nedávná stavební 
úprava domu čp. 112 
- III v ulici U lužické-
ho semináře 19 závaž-
ně narušila jeho sloho-
vý charakter. Dům má 
prosté průčelí s bal-
kónkem nad vjezdem, 
vstup tvoří pozdně 
barokní portál s čás-
tečně intarsovanými 
dobovými vraty. Slo-
hový charakter barok-
ního průčelí byl naru-
šen otevřením dvou 
dalších vchodů po 
stranách, na místě bý-
valého okna vlevo 
a krámského portálu vpravo. 
V obou nových vchodech jsou 
osazeny prosklené dveře, děle-
né na 10 tabulek a členěné příč-
kami. Dveře mají spíše interié-
rový charakter, jejich špalety 
jsou tvrdě vyříznuty do zdi bez 
jakéhokoliv architektonického 
detailu. Nová okna v přízemí 
tvoří velké, nedělené tabule 
skla. 

Výkonné orgány památkové 
péče posoudily úpravu jako při-
jatelnou, s tím, že neodporuje 
charakteru domu, ale naopak je 
přínosem pro uživatele ulice 
(sic!). 

Dům č.p. 112-111 v ulici u Lužického semináře 19 dříve . 

... a nyní. 
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Je přitom nabíledni, že jsou-li všechna okna domu dělená na menší tabulky, 
pak se jim nové okno přizpůsobí. Stejně tak nové dveře potřebují ostění, která 
jinak rámují všechny otvory fasády. 

Klub požádal ministerstvo kultury, aby zrušilo nepochopitelné rozhodnutí 
památkových pracovníků. Nápravu lze v tomto případě zjednat velmi snad-
no - výměnou nevhodných oken za okna členěná a pořízením vhodného ostě-
ní pro nové dveře, což lze obojí učinit s malým nákladem. Pak teprve bude 
provedená úprava domu přijatelná, nebude odporovat jeho charakteru a bu-
de i přínosem pro uživatele ulice. Závažnost obdobných degradujících zása-
hů v pražské památkové reservaci a zejména v její slohově nejucelenější části, 
jako je Malá Strana, je mimořádná. Nelze přehlížet ani drobný architektonic-
ký a urbanistický detail, který spoluvytváří zdejšího genia loci. 

Kritika „skic" hotelu Ritz-Carlton při někdejším paláci Pří-
chovských čp. 859-11 Na příkopě. 

Úvodem je nutno pozastavit se nad předloženou zahraniční dokumentací 
posuzovaného záměru, která je z hlediska pražských stavebních předpisů zcela 
nedostatečná, nenázorná, neúplná a zkreslující. Nedovedeme pochopit, že „do-
kumentace" tohoto typu mohla být vůbec předmětem jakéhokoliv úředního 
posuzování. Svědčí o skutečném pohrdání zahraničních předkladatelů naším 
právním řádem. Domnívají se, že se dá našim příslušným orgánům prostě 
předložit cokoliv. Postrádáme mimo jiné zakreslení současného stavu pro jas-
né posouzení změn. 

Přes uvedenou dokumentační nenázornost je však z předložených skic pa-
trno, že zahraniční navrhovatelé zamýšlejí do pražského historického prostředí 
doslova propašovat jeden z typických hotelů nedávné éry, které zamořily ne-
napravitelným způsobem všechna lázeňská přímořská místa od Kanárských 
ostrovů až po Kypr a ještě dále. Tyto stavby v mnoha případech přímo zničily 
domácí architektonické prostředí a vytvořily pevný krunýř oddělující krajinu 
od moře. Je zcela nepochopitelné, že podobná stavba by měla být realizována 
v Praze, v přímé vazbě na velmi významnou architekturu paláce Příchovských, 
v přímém sousedství Plodinové bursy, bývalé zemské banky, nedaleko Prašné 
brány, v celkově velmi působivém architektonickém prostředí, kde díla dob 
minulých presentují se v působivé harmonii s díly doby zcela nedávné. Hote-
lové stavby tohoto druhu a rázu by se měly obloukem vyhnout každému his-
torickému prostředí, zvláště pak pražské památkové reservaci. Velký smutek 
v nás vzbudilo přečtení novinové stati, kde se někteří pražští funkcionáři vy-
slovili velmi positivně o hotelovém záměru, ovšem pouze z hlediska jeho lukra-
tivnosti, aniž ztratili jediné slovo i o nesčetných negativních problémech, jež 
by byly s realizací spojeny. Stačí prolistovat katalog cestovní kanceláře a po-
známe ihned děsivou monotónnost, bezútěšnost a bezvýchodnost obdobných 
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hotelových řešení. Jsme ostatně přesvědčeni, že stavění hotelů nejvyšších ka-
tegorií v Praze, bez adekvátního zajištění důstojného občanského ubytování, 
má v sobě určité antihumanistické rysy. Touto problematikou by se dle našeho 
názoru měla Praha velmi intensivně zabývat. 

Restituce majetku spolku výtvarných umělců Mánes 
Spolek výtvarných umělců Mánes byl založen v roce 1887, tedy již více než 

před sto lety. Je jistě zbytečné blíže se zmiňovat o významu všestranné aktivi-
ty Mánesa pro nejvyšší úroveň české kultury. Zrušení spolku v roce 1956 bylo 
součástí ryzích represivních opatření minulého režimu, jejichž nezákonnost 
a současně krajní antikulturnost netřeba jistě dále rozvádět. Bohužel, určité 
mezery v restitučním zákonodárství způsobily, že záměr omezit na určitou 
míru restituce z důvodů ekonomických (otázka právnických osob), prodlou-
žil bez možnosti zákonné nápravy i platnost antikulturních opatření uplynu-
lých desetiletí. V případě Mánesa se dnešní situace, vyjádřená právnicky se 
vší tvrdostí v rozsudku obvodního soudu pro Prahu 1, jeví jako zvláště ne-
spravedlivá. Celý náš veřejný a zvláště kulturní život v nejrůznějších směrech 
a polohách se rozvíjí s programem nápravy křivd. Jak je pak vůbec možná 
situace spolku Mánes, jemuž hrozí velmi vážné, tragické nebezpečí, že jím 
obětavě vybudovaný objekt, někdejší ztělesnění spolkového kulturního úsilí, 
bude v rámci nějaké blíže nespecifikované privatizační akce prodán a v bu-
doucnu využit případně ke zcela nekulturním účelům. Obnovený spolek Má-
nes ztratí tím definitivní naději na rehabilitaci svého někdejšího životního pro-
středí a bude tak de facto podruhé zrušen. V daném případě se rýsuje napros-
tá nezbytnost vytvořit naléhavě administrativní opatření, které by prakticky 
překlenulo mezeru zákona a umožnilo výtvarnému spolku Mánes nabýt zpět 
zabavený majetek. Navrácení budovy Mánesa výtvarnému spolku Mánes, své-
mocně rozpuštěnému v 50. letech, je morální povinností. Blízká budoucnost 
by nesplnění tohoto základního kulturněmorálního postulátu nikdy nepocho-
pila a neprominula. 

Urbanistická studie pražské památkové reservace 
Klub Za starou Prahu seznámil se s projednávanou urbanistickou studií praž-

ské památkové reservace, vypracovanou Útvarem hlavního architekta. 
Co se památkové péče týká - předložený plán nezaručuje dobrý vývoj měs-

ta. Například výkres nemovitých kulturních památek není zdaleka úplný. Oče-
kávali jsme větší pečlivost a podrobnost. Vzhledem k již provedeným průzku-
mům v rámci územní prognosy pražské památkové reservace jsme se domní-
vali, že způsob zacházení s Prahou bude propracovanější. S ohledem na cha-
rakter Prahy je úkolem architektů jít nad památkáře a vyhodnotit jednotlivé 
objekty - i ty, co nejsou chráněné. 
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Na schématu zón památkové ochrany je dán nebezpečný precedens pro další 
vývoj města, zejména v oblasti Všeobecné nemocnice, Slupi a Albertova. Zde 
jsou do území „k modifikaci" zahrnuty dokonce památkově chráněné objek-
ty-

Návrh urbanistické studie zakresluje plochy pro předpokládanou expansi 
centra za hranice památkové reservace. Z památkového hlediska je naprosto 
nedostatečný. Uvažované plochy dotýkají se velmi důležitých oblastí, které 
by měly být především expansí památek, než čím jiným, zejména na rozhraní 
Malé Strany a Smíchova, dále Janáčkovo nábřeží, spodní část Vinohrad a Karlín. 

Udržení bydlení v centru je bezpodmínečné. Nejen na Starém Městě, jak je 
zde plánováno, ale i na Novém Městě. Úkolem obecní správy je vyhledat a po-
užít všechny administrativní prostředky, které budou bydlení nejen udržovat, 
ale také zvyšovat. 

Úzká Washingtonova ulice není vhodná pro tramvaj - lepší trasa by byla po 
opuštěné magistrále, před budovou Federálního shromáždění. 

Tramvaj Na valech nemá žádnou návaznost na metro. 
Nesouhlasíme s novým otevřením Uhelného trhu, tentokráte pro „citybus", 

což je patrně městský autobus. 
Klub Za starou Prahu dovoluje si doporučit, aby na základě připomínek 

byla urbanistická studie pražské památkové reservace prohloubena, aby vů-
bec mohla být předmětem urbanistického vývoje města, které je světovou kul-
turní památkou UNESCO. 

Uvažovaná demolice domu čp. 9 v Gotthardské ulici v Bubenči 
V rámci zpracování podkladů pro seznam kulturních památek pražských 

okrajových čtvrtí byly tehdy vyhlédnuty 3 lokality s dochovanými soubory 
historické zástavby - Hloubětín, Ruzyně a především areál bývalé vsi Bube-
neč. V tomto smyslu byla tam již tehdy řada domů navržena do seznamu kul-
turních památek, některé z nich hlavně pro svůj celkový ráz, dobře charakte-
rizující prostředí někdejší vsi na okraji Prahy. Klub Za starou Prahu předpo-
kládá, že v mezidobí byla vypracována v rámci přípravy zóny nějaká urba-
nistická a památková studie, která by možnost uchování prostředí - nesmírně 
poničeného zástavbou v rámci pomocných budov vyslanectví - zajistila. 

Přímo v ohnisku historického Bubenče stojí dům čp. 9 v Gotthardské ulici, 
zapadající mimořádně harmonicky do rámce celého prostředí v těsném sou-
sedství kostela sv. Gotharda. Jeho zboření a nepochybně zcela nepřiměřená 
náhradní zástavba by se staly osudným zásahem, kompromitujícím další bu-
doucnost bubenečské památkové zóny Doporučujeme proto naléhavě, aby 
dům byl do budoucna zachován, což umožní nejlépe jeho zápis do seznamu 
kulturních památek. 
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Pokladní zpráva za rok 1993 

JUDr. Jan Cejp 

příjmy vydání 

23.548 
6.200 

110 
1.986.20 

4.612 
807 
672 

1.245.40 
1.977.50 

335 

13.400 
927.65 

9.745 
28.544 

1.720 
788 

15.023.75 

55.820.75 55.820.75 

Odhlédneme -li od opravy chyby spořitelny z předchozího roku, číní sku-
tečná ztráta roku 1993 1.623.75 Kč. Tehdy nebyly žádné náklady na tisk sbor-
níku. 

Evropská cena za ochranu památek, uložená v DM u České obchodní banky: 

příjmy vydání 

úroky 1.176.28 
poplatek za vědní účtu 18.22 
daň z úroků 240.01 
zisk roku 1993 918.05 

1.176.28 1.176.28 

nájemné 
mzdy a odměny 
opravy a údržba 
material pro Olšany 
poštovné 
telefon 
kancelářské potřeby 
knihy a časopisy 
tisk a kopírování 
květinové dary 
oprava chybného přípisu 
spořitelny z roku 1992 
ostatní 
základní členské příspěvky 

zvýšené příspěvky 
dary 
úroky 
ztráta roku 1993 
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účetní rozvaha: 
stav majetku 
pokladna 
účet u České spořitelny 
certifikáty a vkladní listy 
ztráta roku 1993 

1.1.1993 
3.405.45 

15.766.99 
70.000 

15.023.75 

31.12.1993 
878.30 

3.270.39 
70.000 

89.172.44 89.172.44 

účetní rozvaha Evropské ceny: 
účet u české obchodní banky" 26.744.90 27.662.95 
zisk roku 1993 918.05 

27.662.95 27.662.95 

Z 1290 členů Klubu Za starou Prahu v roce 1993 zaplatilo příspěvky 658 
členů (někteří z nich i za několik let zpět). Průměrný příspěvek tedy bvl 58.20 
Kč. 

Člen domácí rady Klubu Za starou Prahu, Ing. arch. Jiří Girsa, zemřel 9. září 
1994 a jeho úmrtí je velkou ztrátou i pro Klub. 

Narodil se 28. března 1914 v rodině významného pracovníka národního od-
boje v Rusku za první světové války a pak československého diplomata. Stej-
ně jako jeho bratr vystudoval architekturu. Výrazně se podílel na architektuře 
velkých průmyslových komplexů, nejdříve jako pracovník Konstruktivy (na-
příklad penicilinka v Roztokách u Prahy, Transporta Chrudim, dřevokombi-
nát v Banské Bystrici). Věnoval se tvpisaci průmyslových staveb v ústavech 
VTU a VUVA. Z tohoto oboru publikoval pojednání ve sborníku Navrhování 
průmyslových staveb roku 1954. Ve Státním nakladatelství technické literatu-
ry vydal v roce 1964 knihu Tvpisace v průmyslové výstavbě. Byl předsedou 
průmyslové sekce Svazu architektů. Na konci své profesní dráhy chtěl se vrá-
tit k projektování a pracoval v Metroprojektu. 

V důchodu se podobně jako řada vynikajících architektů věnoval ochraně 
architektonického a urbanistického dědictví a zvláště jeho jedinečného bohat-

IN MEMORIAM 

Ing. arch. Jiří Girsa 
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ství v Praze. Jako člen domácí rady Klubu zpracoval v poslední době protesty 
proti architektuře tehdy projektované novostavby na Jiráskově náměstí. Přál 
si zde budovu přiměřenou jejímu okolí. Nakreslil několik řešení k odvrácení 
soustředění automobilové dopravy z centra města. Založil rodinnou ochra-
nářskou tradici. V jeho úsilí pokračuje syn Václav, architekt a restaurátor pa-
mátkových objektů a sídel, také člen Klubu Za starou Prahu. 

Jan Cejp 

Zprávy Klubu Za starou Prahu získají zájemci: 
a) v Juditině věži Karlova mostu, Mostecká 1, Praha 1, v klubovních úředních 

hodinách 
b) na pořadech Rendez-vous se stověžatou dámou v Museu hlavního města 

Prahy 
c) v redakci časopisu Res musei pragensis (Dr. K. Bečková, R. Štípková) 

V Klubu Za starou Prahu jsou dostupná i starší čísla. 

Zprávy Klubu Za starou Prahu, 1. číslo roku 1995 
Bylo dáno do tisku 1. prosince 1994 za této domácí rady: 
Ing.arch. Josef Hvzler - předseda 
PhDr. Dobroslav Líbal, Josef Hrubeš - místopředsedové 
doc.Dr. Marie Benešová, DrSc., JUDr. Jan Cejp, akad.mal. Věra Dědičova, JUDr. 
Zdeněk Dušek, Tomáš Kleisner, Dr. Ing. Jan Kloub, PhDr. Jindřich Noll, Ing. 
Jiří Novák, doc. Ing. Jiří Pauli, CSc, Ing.arch. Helena Polívková, CSc., PhDr. 
Helga Turková 
PhDr. Kateřina Bečková, Ing.arch. Karel Firbas, + Ing.arch. Jiří Girsa, doc.Dr. 
Jiří Kropáček, CSc., Ing.arch. Karel Kunca - náhradníci 
Milan Patka, Milan Wasserbauer - revisoři 

Redakci měl Tomáš Kleisner 
Obálku navrhla akad. mal. Vera Dědičova, s použitím předlohy Miloše Endle-
ra. 
Projekt fasády zástavby proluky Myslbek poskytl Jean Lavieille ze stejnojmenné 
akciové společnosti. 

Podávání novinových zásilek bylo povoleno Ředitelstvím pošt Praha pod čj. 
NP 154/ 94 ze dne 20. ledna 1994. 
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