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: ZA STAROU PRAHU: 

„Pekelné"jaro 2002 
v dolní části Nerudovy ulice. 
Foto Jan Veselý, duben 2002 

K L U B M 

i1 Wřm 
STAROU 
PRAHU 

Domácí rada Klubu Za starou 
Prahu, zvolená na valném 
shromáždění dne 9. 2. 2002. 
Zleva: Jaroslav Vokoun, Miloš Solar, 
Zdeněk Dušek, Marek Foltýn, Milan 
Pavlík, Martin Krise, František 
Kasička, Kateřina Hanzlíková, 
Blanka Kynčlová, Karel Ksandr, 
Radmila Kreuzziegerová, Helena 
Polívková, Jan Veselý, Milan Polívka, 
Michal Patrný, Kateřina Bečková, 
Richard Biegel, Rostislav Švácha, 
Helga Turková, Josef Hyzler. 
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: ZA STAROU PRAHU: 
VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU 
Ročník XXXII. (DL) číslo 2 / 2002 

OTEVŘENY DOPIS 
Prof. ing. Václavu Klausovi, CSc., 

předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Ing. Petru Kynštetrovi, 

vedoucímu Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Klub Za starou Prahu s mimořádným údivem sleduje 
tvrdošíjné lpění na požadavku výstavby podzemních 
garáží u objektu čp. 249-HI (Nerudova 15, palác Kin-
ských, či dům U Zlaté koruny), v němž jsou nyní budo-
vány čtyři desítky bytů pro poslance. Výstavba garáží 
barbarsky zničí historicity nesmírně cenný a ničím ne-
nahraditelný archeologický terén, a to v situaci, kdy 
není zřejmé, kdo a zda vůbec někdo zaplatí finančně i 
časově náročný archeologický výzkum. 

Obecně závamá vyhláška hl. m. Prahy č. 26 z 30.12. 
1999 (o obecných technických požadavcích v hlavním 
městě Praze) neukládá investorovi obytného domu po-
vinnost garáže vybudovat přímo v objektu, ale pouze 
zajistit odstavná a parkovací stání v dostupné vzdá-
lenosti i mimo pozemek stavby. Víme, že poslanci mají 
dostatek parkovacích možností v dalších velmi blíz-
kých a dostupných budovách patřících Parlamentu. 
Zpochybňujeme proto nejen nutnost budovat garáže 
v uvedeném objektu, ale i jejich vysoký počet, neboť 
jich je plánováno nejméně o dvě desítky více než bytů. 

Vyzýváme předsedu Poslanecké sněmovny, poslance 
aodpovědnéúředníty Kancelář 
z výše uvedených důvodů rezignovali na požadavek vy-
budování podzemních garáží u poslaneckých služebních 
bytů při domě čp. 249-HI v Nerudově ulici 15. Podle na-
šeho upřímného přesvědčení tento diskutabilní úmysl 
nejen neposiluje autoritu ústavních činitelů v očích ve-
řejnosti, ale vytváří dojem, jakoby byli přesvědčeni, že si 
z titulu „zákonodárce" mohou sami určovat pravidla a 
tudíž dovolit mnohem více než obyčejný občan, v tomto 
případě, že si stále větší a větší část Malé Strany přetvá-
řejí v luxusní „poslaneckou" čtvrť na úkor jejích trvalých 
obyvatel a návštěvníků. Pro podnikatelskou sféru to pak 
znamená přímou výzvu, aby podobným způsobem 
exploatovala výsostné historické prostředí bez ohledu ke 
kulturním hodnotám. Jak potom dosáhneme toho, aby-
chom podobným stavebním záměrům jiných investorů 
zabránili? Stručně řečeno, mohou-li podzemní garáže být 
zřízeny přímov srdci Malé Strany pod Ftažským hradem, 
mohou být v budoucnu zřízeny prakticky kdekoli! 

Praha, 23. dubna 2002 

PhDr. Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu Za starou Prahu 

Richard Biegel, jednatel Klubu Za starou Prahu 

DOMÁCÍ RADA KLUBU ZA STAROU PRAHU PRO ROK 2002: 
PhDr. Kateřina Bečková- předsedkyně 

Prof. ing. arch Milan Pavlík, Karel Ksandr -místopředsedové 
Richard Biegel [jednatel), JUDr. Zdeněk Dušek, Ing. Karel Fanty š. Marek Foltýn (pokladník), Mgr. Kateřina Hanzlíková, 

ing. arch. JosefHyzler (čestný předseda), Doc. ing. arch František Košíčka, Ing. arch Martin Krise, Mgr. RadnvlaKreuzziege-
rová, Mgr. Blanka Kynčbvá (správce knihovny), MichalPaírný (správce fotoarchivu), Ing. arch Milan Polívka, 

Ing. arch Helena Polívková, Ing. arch Miloš Solař, Doc. PhDr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková, Jan Veselý (archivář), 
Ing. archJaroslav Vokoun- členové 
Milan Patka, Ing. Jiň Novák- revizoři 

Jednání domácí rady Klubu, ktera se konají vždyjednou za čtrnáct dní (sudý týden) ve středu od 17,30 hod. 
vJuditině věn, jsou přístupná členům Klubu. 



PROGRAM PŘEDNÁŠEK NA KVETEN AZ ČERVEN 2002 

HOVORY O PRAZE 

302. 29. května 
Vývoj názorů na opravu Karlova mostu2000-2002 

Prof. ing. arch. Milan Pavlík, CSc., ing. arch. Josef Hyzler 

303. 12. června 
Vzpomínky 

Geraldine Muchová 

Přednášky uvádí PhDr. Helga Turková, členka Domácí rady Klubu. 

Přednášky se konají vždy ve středu od 18 hod. v přednáškovém sále hlavní budovy 
Národního muzea, foyer v přízemí (chodba vlevo), Václavské nám. 68, Praha 1. 

Stanice metra Muzeum, trasa A, C. 
Pozor, změna z pondělků na středy! 

KLUB ZA STAROU PRAHU 
připravuje osazení pamětní desky na dům čp. 24 v Tomášské ulici 8 

na Malé Straně v Praze 1, 
kde 19. února 1875 zemřel významný český vedutista Vincenc Morstadt. 
Náklady na zhotoveni desky představují cca 100 tisíc Kč. Patříte-li také 

k obdivovatelům Morstadtova díla, přispějte prosím i malou částkou 
na úhradu těchto nákladů-číslo účtu 1933916349/0800. variabilní symbol 

19021875 (tj. datum Morstadtova úmrtí). 
Svůj příspěvek můžete předat i v hotovosti v kanceláři Klubu v Juditině věži 

(Mostecká 1) v úředních hodinách každou středu od 15 do 17,30 hod. 

ZA STAROU PRAHU, 
VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU 

ročník XXXII. (III.), číslo 2/2002 
založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000 

Vychází třikrát ročné. 

Redakce: PhDr. Kateřina Bečková 
ve spolupráci s členy domácí rady Klubu Za starou Prahu 

Grafická úprava a sazba: Pavel Bosák, Tisk: Hugo s. r. o. 

Číslo 2/2002 mélo redakční uzávěrku 25.4.2002. 

Číslo 3/2002 vyjde v záři 2002. 
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Vydání časopisu bylo podpořeno finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR 
a grantem Magistrátu hlav. města Prahy. 

Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku. 

Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis koupit za cenu 50 Kč 
v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu nebo v knihkupectvích: Fišer (Kaprova 10) a Academia (Václavské nám. 34). 

Mohou si též časopis pro rok 2002 předplatit za cenu 50 Kč za výtisk (včetně poštovného a balného). 

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

telefon: 57530599 
e-mail: kzsp@mail.cz 
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4 PAMÁTKOVÉ KAUZY 

ŽIŽKOV TÁHL ČERNÉHO PETRA 

V minulém čísle našeho časopisujsme věnovali rozsáhlý materiál zbořeným i ohroženým stavbám 
19. století na území Pražské památkové rezervace. Ale pochopitelně nejen tam, i v prstenci historických 
pražských předměstí vyzvání leckterému domu umíráček. Příčiny a okolnosti jejich konců jsou obdobné 

jako v centru Prahy, jen na ně není tak dobře vidět. Teď si právě Černého Petra vytáhl Žižkov. 

Průčelí „ vybydleného" 
domu čp. 217 
v Husitské ulici 
na Žižkově. V pozadí 
silueta památníku 
na Vítkově. 
Foto: Michal Patrný, 
únor2002 

17. dubna tohoto roku radostně hlásal titulek na straně 4 
v deníku Večerník Praha: Ruina konečně zmizí Dále nás au-
torka tohoto článku Sabina Kunešová informuje, že „v těchto 
týdnech probíhá řízení o odstranění ruiny z rohu ulic Husit-
skáaPodVítkovem. Pokud se vše dovede ke zdárnémukonci, 
vyroste na tomto místě ubytovací zařízení hotelového typu." 
V této větě mne nezaráží věcný obsah informace, ale pobu-
řuje mne manipulace s názorem čtenáře, kterému se pod-
souvá názor, že odstranění stavby bude zdárným koncem 
řízení. Musím konstatovat, že členové Domácí rady Klubu si 
zdárný konec tohoto řízení představují úplně jinak 

Návrh na demolici domu čp. 217/Žižkov v Husitské ulici 
č. 53 byl projednáván památkovými orgány počátkem tohoto 
roku, a to vzhledem k skutečnosti, že Žižkov je památkovou 
zónou, ačkoliv dům samotný jako kulturní památka zapsán 
není. Státní památkový ústav v hlavním městě Praze nesou-
hlasil s demolicí objektu vzhledem k tomu, že jde o typologic-
ky příkladnou žižkovskou zástavbu ze 3. čtvrtiny 19. století 
v urbanisticky významné poloze. Existence těchto typických 
domů opodstatňuje žižkovskou památkovou zónu. 

Klub Za starou Prahu se připojil svým stanoviskem 
z 28. ledna 2002: 

Dozvěděli jsme se, že příslušné památkové orgány projed-
návají návrh vlastníka objektu čp. 217/Žižkov v Husitské uli-
ci na odstranění stavby z důvodu havarijního stavu. Po se-
známení s dostupnými podklady a po obhlídce vlastní stavby 
zaujímáme toto stanovisko: 

ObjektjeeukientnědlouhoudobuneLidržová^ Okapy středí 
jsou zarostlé travou. Voda vzlíná do římsy, která je tvořena 
z cihel a opukových desek Opadávám omítky z říms bylo zřej-
mě v minulé době důvodem výstavby dřevěné konstrukce ko-
lem objektu, ta je dnes dožilá, nespolehlivá, měla by být od-
straněna. Samotný objekt je uzavřený, ale nikoliv beze stop 

života. Podle místních obyvatelje dům obydlen bezdomovci, 
kteří ať s vědomím či bez vědomí majitele výrazně pomáhají 
uvést objekt do neudržitelného stavu. Přesto při vnější obhlíd-
ce nebyly na zdivu nikde nalezeny známky statických po-
ruch, žádné trhliny, a to ani na záklencích oken. To svědčí o 
dobrém založeníóbjektu. Rovina krovu z Husitské ulice je bez 
deformací. Ze dvorní strany má dům na dvou místech spad-
lou krytinu, takže dovnitř zatéká. Krajní konce krovu nad 
pavlačemi jsou poškozeny vzlínající vodou z neudržo-
vaných okapů Stropy pod krovem lze považovat za poško-
zené. Pavlače traktu do Husitské ulice jsou dřevěné omítané 
s podepřením vzpěrami Do ulice Pod Vítkovem jsou pavlače 
provizorně sloupkovány starou výdřevou. Ta je však chybně 
provedena, neboť podpírá okrcy střechy, dvě pavlače a není 
dále protažena až k zemi, takže zatížení koncentruje na pa-
vlač prvního patra. Přestože důmje citelně poškozen zane-
dbanou údržbou, z hlediska statického jej lze považovat za 
způsobilý rekonstrukce. (Citováno ze statického posudku ing. 
KarlaFantyše, 14.1.2002.) 

Dům čp. 217je budovou slohově charakteristikou pro ob-
last Žižkova, demolicí tohoto nebo některého z mála dosud 
zachovaných podobných domů by zde vyhlášeriá památko-
vá zóna ztrácela smysl Poukazujeme proto na skutečnost, že 
u památkově chráněné stavby, kterou tento dům vzhledem 
ke svému položení v památkové zóně je, lze rozhodnout o de-
molici pouze v těchto případech: 1. dům je stavebně neudrži-
telný nebo jeho stav ohrožuje životy osob (§91 stavebního 
zákona), 2. s demolici domu souhlasí památkový úřad (§ 92 
stavebního zákona). 

Jsme přesvědčeni že dům v čp. 217 v Husitské ulici na 
Žižkově je možné zachovat, a žádáme proto, aby se památko-
vé orgány i stavební odbor Úřadu městské části Prahy 3 za-
sadily o jeho důstojnou obnovu. 
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Bohužel, dnes je nad slunce jasné, že úřed-
níci Městské části Praha 3 o důstojnou obno-
uuzanedbaného domu neusilují. Raději se 
vzdají části toho mála, co lze v jejich rajónu 
nazvat památkou, a preferují hotýlek. Mluvčí 
žižkovské radnice ve výše uvedeném článku 
v deníku Večerník Praha tvrdí: „Stavebník 
doložil statickým posudkem, že nároží jako 
architektonický prvek vzhledem ke stavu 
objektu zachovat nelze." 

Šlus, je dohráno! Koho zajímá, že jiný statik 
by doložil opak? 

KateřinaBečková 

Nároží ulic Husitské a Pod Vítkovem 
sdomemčp.217. 

Foto: Michal Patrný, únor2002 

NOVOSTAVBA V PODSKALÍ? 

Díky informaci občanského sdružení Přátelé starého Podskalí se Klub Za starou Prahu dozvěděl o záměru 
výstavby polyfunkčního objektu s nadzemními garážemi na nároží ulic Svobodovy a Vyšehradské 

na Novém Městě. Nejde o první pokus využít nezastavěnou plochu v okolí torzovitého bloku domů zbylého 
z historické podskalské zástavby. Jde však o další pokus, který předkládá nudu místo nápadu a na odiv 

staví drzost místo pokory. 

Jižní okraj Podskalí, 
kde nebyla podskal-
ská asanace 
dokončena. 
V popředí budova 
celnice Na Výtoni, 
v pozadí budova 
Polygrafie na nároží 
Svobodovy a 
Vyšehradské ulice, 
blok historických 
domů stojí mezi 
nimi 

Foto: Jan Veselý, 
duben 2002 

Charakter zástavby tohoto okrajového koutu bývalého 
Podskalí výstižně komentuje Jindřich Noll v článku 
Výtoňský blok v Praze a jeho (de)regulace pro časopis 
Architekt (č. 23/98): 

„V pražském Podskalí, nejjižnější části Nového Města,je 
na Výtoni mezi pravoúhlými bloky poasančnkh vysokopo-
dlažních domů z počátku dvacátého století a záplavovým 
mostem spojovací železnice na Smíchov (mezi ulicemi Svobo-
dovou a Na Hrobci) ponechána obdélníková plocha se zbytky 
starší zástavby a parkovou úpravou. Vjejízápadníčástistojí 
známá podskalská celnice čp. 412-n,ježjekultumípamát-
kou. Plocha bloku je dále zastavěna již čtyřmi objekty, které 

lze považovat za trvalé. Nacházejí se na východ od slepé části 
ulice Na Výtoni v téměř zcela nahodilých vzájemných vzta-
zích vycházqíckhzpůvodnkh&stivodnichtokŮF 
lací Vltavy a Botiče. Budova čp. 254-11je kulturní památka, 
bývalý mlýn se starším jádrem a klasicistní fasádou. V témž 
slohu je i sousední čp. 1320-11, zatímco nárožní stavba čp. 
413-D ve Vyšehradské uMidrobnýdůmčp. 255-IIs ušlech-
tilým průčelím se přihlašují k neorenesančnímu tvarosloví Při 
Vyšehradské třídě stojí zčásti před průčelím domu čp. 255-11 
přízemní kostka trafostanice z nedávné doby, která podtrhu-
je neutěšenou urbanistickou situaci skrumáže staveb vytrže-
ných z původního kontextu." 
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Domácí rada Klubu Za starou Prahu vydala 
dne 26. února 2002 k návrhu výstavby poly-
funkčního objektu na nároží uúc Svobodovy 
a Vyšehradské stanovisko, v němž podpořila 
zamítavé rozhodnutí Odboru památkové péče 
Magistrátu hlav. města Prahy, proti němuž se 
investor odvolal: 

„Návrhpředpokládá, že novostavba se šes-
ti nadzemními podlažími bude sloužit v příze-
mijako velkoprodejna s občerstvením a ve vyš-
ších patrech jako garáže, kanceláře a byty. 
Funkce garážových stánípřevažuje v 2. až 4. 
podlaží a výraznýmzpůsobem tudíž určuje ar-
chitektonickou podobu objektu. Byty jsou pro-
jektovány do dvou nejvyšších podlaží, zejmé-
napak do prostoru pod šikmou střechou, v níž 
prorážejí výrazná střešníokna. 

s 

Parcela pro plánovaný multifunkčni objekt lemovaná štítovými zdmi 
historických domů čp. 254-11a 255-II v pohledu od Svobodovy ulice. 
Foto: Jan Veselý, duben 2002 

hém nároží Svobodovy a Vyšehradské ulice stojí v dostatečném odstupu 
od nábřeží, aby tento efekt nerušila. Avšak nově navržený polyfunkční 
objektjako by byl směrem k nábřeží násilným prodloužením této hmoty, 
která arogantně ovládne prostor zastavěný dosud v drobném měřítku. 

Je rovněž zcela nevhodné, aby v tak pohledově exponovaném místě 
stál objekt s architektonickým výrazemgarážových stáni, který znamená 
pro jakoukoliv lokalitu v památkové rezervací zřejmou degradaci 

ZuvedenýchdůixxiůKkújZastarcMPmhuzc^ 
je zamítnutí zmíněného projektu rozhodnutím odboru památkové péče 
MHMP a nabádá všechny příslušné orgány památkové péče, abypňpo-
suzováni dalších návrhů na zástavbu uvedené parcely na nároží ulic Svo-
bodovy a Vyšehradské volily řešení k urbanistickému kontextu tohoto 
místa co nejcítlivějšL" 

V okamžiku uzávěrky našeho časopisu nebylo odvolání investora Mi-
nisterstvem kultury ČR ještě vyřízeno. Věřme, že ministerští úředníci dis-
ponují dostatkem zdravého rozumu, aby v neprospěch sporného staveb-
ního záměru rozhodli i bez nápovědy. 

Kateřina Bečková 

Půvabné novorenesanční průčelí domu 
čp. 255-11 v pohledu od Vyšehradské ulice, 
vlevo kostka trafostanice. 
Foto: Jan Veselý, duben 2002 

Přestože území tohoto okrajového koutu Praž-
ské památkové rezervace (a též rezervace 
UNESCO) je poznamenáno nedokončením kon-
ceptu „podskalské asanace", v němž nepláno-
vaně zůstala zachována celá skupinka budov, 
nelze k této části Nového Města přistupovatjako 
k místu, jehož urbanistická nekoncepčnost a 
zdánlivě periferní charakter dovolují volit smě-
lá čí razantní řešení Uvedené torzo historické 
zástavby pň nároží Vyšehradské ulice je nejen 
cenným dokladem části, starého Podskalí, ale 
svým drobným měřítkem spolu s celnicí na Vy-
taní zjemňuje jižní zakončení hmoty nábřežní 
podskalské zástavby táhnoucí se od ulice Dřev-
né k ulici Na Hrobci Budova Polygrafie na dru-

Tentýž blok domů v nadhledu od jihu: čp. 254-11s pavlačemi (bývalý rene-
sanční mlýn), s ním přímo sousedí klasicistní čp. 1320-11, velkou plochou 
štítové zdi svítí čp. 255-11. Blíže k ulici stojí přizemni garážová státníjiž na 
části parcely, která má být zastavěna. Foto: Jan Veselý, duben 2002 
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ZBOURAT ČI NEZBOURAT HAŠKŮV DŮM VE ŠKOLSKÉ ULICI, 
OTÁZKA MÁLEM PRO HAMLETA 

V minulém čísle VěstnOcujsme obsáhle psali o záměru zbourat dům čp. 1325-11 ve Školské ulici 16 
v Praze 1 (rodný dům spisovatele Jaroslava Haška). Jako důvod majitel uvádí špatný statický stav 
objektu. Současně jsme informovali o názoru Klubu Za starou Prahu na tuto problematiku a rovněž 

o úsilí, které Klub vyvinul na jeho záchranu a zapsání do seznamu kulturních památek. 
Tomu se pochopitelně majitel domu brání 

V současné dobé projednává ministerstvo kultury žádost 
majitele o zbouráni objektu v odvolacím řízení. Majitel ozna-
čil vyjádřeni Klubu i ostatních organizaci za nevěrohodná, 
neúplná a zcestná, jejich posudky kvalifikuje jako chybné 
a nedostatečné. 

Klub měl možnost prostudovat základní a výchozí mate-
riál, kterým majitel podkládá své argumenty o nezbytném od-
stranění domu, podrobný statický výpočet konstrukci objek-
tu projekční kanceláří IKC spol. s.r.o. Pro rozbor této 
problematiky je ale nutno si uvědomit, za jakým účelem byl 
statický výpočet objednán a vypracován. Ve výpočtu nejsou 
chyby z hlediska statického. Jednoznačně vyčíslený posu-
dek vybraných prvků splňuje kriteria o jejich nespolehlivos-
ti. Jiná je ale otázka, zda se má dle tohoto výpočtu a zjištění 
navrhnout dům ke zbouráni nebo dát návrh na jeho opravu. 

Statický výpočet ze zjištěných a provedených sond, z je-
jich zakreslení, řeší zatížení a následně vyčíslené hodnoty 
srovnává v nerovnostech s hodnotami, které dovoluji sou-
časně platné normy. Tady je nerovnost nevyhovující a výsle-
dek vede k požadavku odstranění budovy. Pro úplnost při-
pomeňme, že bylo provedeno do podlah 15 sond, z nichž 13 
bylo vyhodnoceno jako nevyhovující, tedy trend směřující 
jasně k výše uvedenému rozhodnutí - odstranit objekt. Jaká je 
ale skutečnost stavby? Výpočet posuzoval jenom dvě po-
dlaží a krov. Podlaží přízemí nebo suterénu nebylo vůbec po-
suzováno, ale jen popsáno. Stejné tak bylo posuzováno 
zdivo, konkrétně byly posouzeny dva meziokenni pilíře, je-
den s nikou ve zdivu. Ten rovněž prokázal neúnosnost zdiva 
a podpořil tudíž návrh na snesení objektu. Avšak při veli-
kosti domu jde jen o malý počet posuzovaných míst - v úvahu 

nebyla vzata některá celá podlaží a více prvků. Můžeme 
tedy zcela hodnověrně říci, že výpočet je nedostačující 
a můžeme jej odmítnout Je proto i zarážející, že při zjištěném 
stavu stropů a zdiva nebyli nájemníci domu vystěhováni 
a byli ponecháni v celém posledním podlaží. Jsou za tohoto 
stavu konstrukce skutečně havarijní? 

Rozeberme tento příklad v situaci, kdy by byla statikovi 
položena otázka, zdaje možno konstrukce ponechat, zesílit 
nebo jinak upravit. Tak ovšem nebyl úkol zadán, protože 
pak by byly výsledek zjištění i závěry zcela jiné. Můžeme bez 
nadsázky říci, že v podobném, ne-li v horším stavu se na-
chází velký počet domů s dřevěnými trámovými stropy 
v celé Praze i vjiných městech a osadách. Dům starý 160 let 
se zabudovanými zazděnými zhlavími trámů nemůže týt jiný, 
než bylo zjištěno v provedených sondách. Všechna zhlaví 
jsou a musejí být napadena nejen hmyzem, ale i houbami 
a zejména přirozeným stavem stárnutí a degradace dřevní 
hmoty - hnilobou. Všechny přiložené barevné fotografie 
průzkumu a výpočty dokládají a potvrzují špatný stav objektu. 

Jak jsme uvedli, kdyby byla položena otázka, jak řešit 
záchranu, pak reálná odpovědje kladná. Statický výpočet 
nezakrytě také tuto skutečnost dokládá. Ve všech son-
dách byly nalezeny a jsou dokumentovány skladby podlah 
a zejména mocnosti násypů pod podlahou. Jde o násypy od 
100 do max. 160 mm, což reprezentuje zatížení 0,10x13 = 
1,30 kN/m2 až 0,16 x 13 = 2,08 kN/m2 stálého zatížení, 
které tvoří velký podíl stálého zatížení, a tedy výrazně přispí-
vá ke jištění a překročení stanovených hodnot výpočtového 
napětí. Pro širokou veřejnost tuto hodnotu zatížení převede-
me na staré jednotky zatížení, tj. 130 kg/m2 až 208 kg/m2. 
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Vždyť tyto hodnoty se rovnají přibližné nahodilému zatížení 
normovému pro bytové domy. Pokud by byty násypy odstra-
něny, pak všechny posuzované průřezy trámů vyhoví. 
Jenže tak nebyla otázka položena a tak nebyl statický posu-
dek objednán. 

Pokud ty vznikl dotaz na samotné dva meziokenní pilíře, 
pak i tento špatný stav únosnosti je řešitelný. 

Jak tedy dál? Potvrzuje se jen skutečnost, že u starých 
domů, ať zařazených nebo nezařazených do seznamu nemo-
vitých kulturních památek, by měly být vždy vyžádány mini-
málně dva oponentní posudky, které by ověřily jak výpočet, 
tak výsledný verdikt, a zejména by mělo být položeno něko-
lik otázek: jak poškozené konstrukce ochránit a zdaje lze 
opravit a rekonstruovat. Například: posudek dřevěné kon-
strukce krovu pro Haškův dům je proveden soudním znal-
cem z oboru dřevěných konstrukcí, uznávaným odborníkem, 
ale nelze souhlasit se závěrem, že průzkum nemohl být pro-
veden dokonale pro velké množství holubího trusu, a přesto 
se kloní k názoru, že konstrukce krovu má být snesena. 

Z vnější prohlídky nejsou na objektu žádné zjevné defor-

mace nebo poruchy, které by vedly k návrhu dům zbourat. 
Na objektu je řada „nehezkých detailů" jako např. opadávání 
omítek na klenbách suterénu, odtržení omítek na zdivu, trhli-
ny na přezdění vstupů přízemí atp. 

Kamenné konzoly pavlačí nejsou vůbec posuzovány, po-
souzena je pouze povalová konstrukce podlah s opadanou 
rákosovou omítkou. 

Po takovéto úvaze a rozboru stavu výše jmenovaného ob-
jektu si musíme položit otázku, týkající se i domů, které byty 
v Praze v nedávné době zbourány: jaké měly poruchy, zda 
bylo i u nich obdobně požadováno, aby byl proveden jen 
statický výpočet, který prokáže neúnosnost prvků a který 
povede k názoru o nemožností zachování objektu. Proč není 
položena statikům současně otázka, jak by se konstrukce 
daly zachránit a opravit? 

Základní materiál pro posouzení domu ve Školské ulici -
statický výpočet není úplným dokladem, a proto by měl být 
i ministerstvem kultury odmítnut. Pro posouzení by bylo 
objektivní vyžádat si ještě další posudky - architektonický, 
stavební, památkářský, finanční a pod. 

Karel Fanty š 

HAD ANKA PRO BYSTRÉ HLAVY: 
JAK OPRAVIT KARLŮV MOST A NEZNIČIT JEJ? 

Karlův most 
počátkem 60. let 

Pracovní skupina Klubu Za starou Prahu měla koncem roku 
2001 možnost posoudit zpracovanou dokumentaci 
k I. etapě rekonstrukce Karlova mostu. 

Projekt měl po věcné stránce podat architektonicko-techno-
logické řešení těchto úkolů: 

- Navrhnout novou koncepci hydroizolačního systému 
a odvodněni 

- Řešit problém statické stability základového systému 
a horní stavby vzhledem k výklonu parapetních zdí. 

- Zabezpečit stabilizaci kleneb z kamenického hlediska 
včetně konzervace zdiva v rozsahu celého pláště mostu. 

Zatímco první dvě kapitoly se zabývají zadáním relativně 
podrobně a doprovází je bohatý grafický materiál, část týkající 
se kamenických prací je podána jen stručně s návrhem, aby 
náročný úkol výměny dožilého kamene, která se odhaduje 
v překvapivém rozsahu 10 až 15 %, řešila případ od případu 
kvalifikovaná pochozí komise za účasti zástupce státní památ-
kové péče. 

Pro nezbytnou technicky náročnou výměnu vrcholového 
klenebního zdiva s nezbytným vybudováním podpěrného 
systému jsme v projektu nenalezli návrh řešení. 

Domníváme se a ze zkušenosti našich členů usuzujeme, 
že odhad výměny tak velkého rozsahu plochy - prakticky 



ROČNÍK XXXII. (III.) ČÍSLO 2 / 2002 9 

povrchy dvou mostních pilířů s oblouky - lze minimalizovat. 
Přitom jsme si vědomi rizika a zodpovědnosti volty technolo-
gických prostředků konzervační praxe v tomto pro staré 
kamenné zdivo nepříznivě exponovaném prostředí s vysokou 
vlhkostí. Konzervátorská praxe posledních více než sta let zná 
řadu prostředků považovaných za nadějné dokonalé, které 
však zklamaly, působily krátkodobé, pozměnily povrchový 
vzhled a strukturu povrchového obranného pláště, který si 
kámen samovolně vytváří. Proto doporučujeme, aby volba 
konzervační metodiky byla zodpovědná, aby nedošlo jen 
k jednorázovému efektu, ale problematika byla průběžně sle-
dována. Tato volba by neměla být izolovaným rozhodnutím, 
ale výsledkem široce rozvinuté odborné diskuse, založené 
na vyhodnocení škály našich i zahraničních zkušeností. 

V tomto ohledu však projekt postrádá grafickou pasporti-
zaci, která by dokumentovala kamenořez, jak bylo obvyklé 
pro kamenické práce ještě do nedávné doby. V té bylo možno 
odbornými způsobem evidovat jednotlivé kameny v rámci 
řad a tyto dokumentárně vyhodnocovat po stránce typu 
a původu naleziště, stupně narušení a složení, stavu pojiv. 
Z analýzy vzešla volba skladby a metodiky konzervačních 
opatření. 

Slovo konzervace by v případě Karlova mostu nemělo být 
chápáno pouze ve svém přeneseném technologickém smys-
lu, ale též ve svém podstatném kultumě-filozofickém význa-
mu, tj. v lidském úsilí bojovat proti proměnám času o zacho-
vání jedinečné hodnoty díla minulosti Toto by mělo být nosnou 
ideou celé rekonstrukce. 

Citlivost zásahů v symbióze jejich dalšího sžiti s historickou 
podstatou Karlova mostu bude normou naší kulturnosti, s níž 
jsme k tomuto zodpovědnému úkolu přistupovali. 

V tomto duchu se stavíme též negativné k projektem za-
mýšlenému systému nových odvodňovacích průrazů 
v podhledových plochách mostních oblouků, což by byl ne-
oddiskutovatelně neestetický jev, narušující tisíciletou logiku 
způsobu odvodňování mostů, ale hlavně projev sebevě-
domé nadřazující brutální technokratickou logiku nad křeh-
kou bezbrannost historického díla, s nímž kulturně soucítíme 
a bráníme je. 

JosefHyzler 

Stanovisko Klubu Za starou Prahu k projektu 
opravy Karlova mostu 

28. února 2002 byli zástupci Klubu Za starou Prahu po-
zváni k účasti na setkání primátora hlav. města Prahy Jana 
Kasla s novináři, kde byla zamýšlená oprava Karlova mostu 
jedním ze stěžejních témat. K této příležitosti zpracoval místo-
předseda Klubu prof. ing. arch. Milan Pavlík jako předseda 
Technické komise Klubu nové klubovní stanovisko 
k aktuálnímu stavu problému: 

„Názor Klubu Za starou Prahu k záměru rekonstrukce 
Koňova mostu, zpracovaný Technickou komisíKktbu ve spo-
lupráci s expertní skupinou Českého svazu stavebních inže-
nýrů (ČSSI), nyní nabyl pevných obrysů diky možnosti po-
drobného prostudovániprqjektové dokumentace (z let 1995, 
XI/1997a XI/2001) i průzkumových zpráv grantu prof. J. 
Witzanyho. Klub i skupina ČSSI se k rekonstrukci vyjádřili 
předběžným stanoviskem na jaře roku 2001, diskutovali 
s autory projektu, primátorem ing. arch. J. Kašlem, vedoucí-
mi pracovníky Technické správy komunikaci, magistrátu 

i Státního ústavu památkové péče. V současné době byla 
mtavenaz iniciativy prírrétom 
rú pod vedením prof. ing. Křistka, DrSc. zkoumá pomoci me-
tody otázek a odpovědí celý problém z hledisek jak technic-
kých, tak památkových. 

1. Klub zastává stále názor, že k rekonstrukci je nutno 
přistoupit co nejšetrněji. Rozhodně odmítá vybrání násypů 
nad klenbami, a to nejen původních gotických, ale i násypů 
z dalších oprav mostu vl6.,l 7., 18. a 19. století Je navíc 
prokázáno, že násypy se nesmí vybrat ani ze statických 
důvodů (tlaková křivka klenby se po vybrání násypů dostá-
vá do záporných hodnot). 

2. Nebezpečí hrozí mostu z dožilé hydroizolace. Na tomto 
faktu se shoduji všechny struny. Proto je oprava nesporně 
nutná. 

3. Původní představu projektantů a expertů, kteří se podí-
leli na zpracování grantu prof. Witzanyho, o hlavní hrozbě 
mostu z chemické taxikace považujeme za problém zástup-
ný.ToxikacesenelzezbcuModstraněránrnateriáluz kleneb, 
pilířů, obvodových zdi (nejdůležitějšich částí mostu). Deto-
xikaci lze pomoci kvaUtni hydmizólacL Po vyschnutíjádra 
mostu přestane chemizace působit tak agresivně, jak 
působí v současné době. 

4. Představy projektantů o nutné výměně 10-15% 
toxikovaných kamenných kvádrů jsou nepřijatelně 
vysoké. Navrhujeme provést analýzu pomocí digitálního 
fotogrammetrického zaměřeni Odborníky pro posouzení 
skutečně nezbytné výměny kamenných kvádrů by měl vy-
brat Státní ústav památkové péče. Projekt kamenických prarí 
je značně schematický, používá i nesprávných technologií 
(jluátavánQ a podle našeho názoru musí být přepracován. 

5. Statické výpočty nejsou dle námi oslovených 
odborníků dostatečně doloženy (číselné hodnoty napětí 
a deformaci). Současný projekt navrhuje náročné stavebně 
technické řešeni Problém železobetonové desky instalova-
né dle návrhu akademika Bechyněho řeší jejím odstraně-
ním. Ztužení mostu navrhuje ocelovými předpinacimi táhly. 
(Bez odstranění násypů jsou táhla nerealizovatelná!) Tato 
konstrukce používá drahé materiály (nerez), převázky (žele-
zobetonový nosník obdélného profilu500x300 mm, (Mato-
vaný, přichycený na kamenný parapet mnoha tmy vyvrta-
nými do kamenného bloku). 

6. Odstraněni železobetonové desky akademika Bechy-
něho není průkazně zdůvodněno. Chybidlouhodobé měření 
teptoty desky. Význam desky jako převázky nad neohrože-
nější částí mostu stoupá v době ohrožení mostu stoletou vo-
dou. Podlefotografu z katastrofy mostu při povodni v září 
roku 1890 byly relativně mělce založené pilíře vyvráceny 
tlcůcemvodyapřiplavenýmdřevěnýmmateríálem,kterýse 
zachytil na pilířích. Pilíře nebyly tedy destruovány podemle-
tím nesesypaly se, ale byly povaleny, vyvráceny. Bechy-
něho železobetonová převázka jako spojitý nosník 
by tomuto vyvrácení zřejmě bránila! Je správné 
nahradit stávající železobetonovou desku dle současného 
projektu železobetonovou deskou novou 18-25 cm? 

7. Původní založeni mostu je dle archivních zpráv dobré, 
ale relativně mělké. Pouze prof. Velflik dva vyvrácené pilíře 
založil v roce 1890 hlouběji Nejdůležitějšíakci kterou se 
musí začít neprodleně v nejohroženějšich místech je potá-
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pěčský průzkum specialistů na zakládání a ohledání jak 
pilířů samých, tak jejich dodatečných zpevnění pilotami po 
roce 1890. Podobně jako při současně prováděném průzku-
mu románského mostu v německém Řezně je nutno začít 
zpevněním a zajištěním základových pilířů! Nikoliv 
tedy parapetními zídkami nebo vozovkou. Pod hrozbou sto-
leté vody je tento úkol velmi aktuální. V projektuje tento 
problém naprosto přehlížen. Současná opatření proti stoleté 
vodě zamezí rozlití vody do inundačních oblastí města, a tím 
výrazně zvýší nebezpečí destrukce mostu, neboť všechna 
voda a naplavený materiál se pohrne k mostu! 

8. Problém zakládání musí vyprojektovat specialisté pro 
zakládání mostů, geotechnici špičkové úrovně! 

9. Další postup doporučujeme metodou práce his-
torické stavební hutč: po částech (metoda observační). 
Tomu však musí předcházet co nejpřesnější představa 
o mezích zásahů z hlediska památkového, technického i fi-
nančního. Tato představa vznikne nejlépe pomocí kopaných 
sond a souběžného doplnění potřebných měření, která dosud 

provedena nebyla. Odkrytí čtyř polí a jejich rekonstrukce (tzv. 
první etapa - část mostu při Malé Straně) nepomůže rekon-
strukci celého mostu tolik, jak se očekává, protože most v části 
nad řekou má zřejmě problematiku značně odlišnou (spádo-
vost, železobetonová deska, založení). 

10. Na hydroizoladjsou zpracovány tři oponentní posudky. 
Způsob navibovaný projektanty (odvedení vody do svislých 
rour) je zwfwrtně nepřijatelný vzhledem k surovému prose-
kání gotické klenby rourami o profilu220mm na čtyřech 
místechv každém poE! Pro odvod vody by bytonej lepší využit 
původních gotických chrličů, jejichž fiinkci je nutno obnovit. 
Z tohoto hlediska doporučujeme projekt zcela přepracovat. 

11. Investorská činnost byla oponentní skupinou podro-
bena kritice ve všech stupních. Domníváme se, že celý úkol 
je nutno nově koncipovat, aby odpovídal současným tren-
dům památkové péče (co nejméně zasahovat do památky) 
a zároveň aby byl zárukou co nekvalitnějšího provedení re-
konstrukce, co nejefektivněji vynaložených prostředků a na-
víc maximálně šetřící životní prostředí této části Prahy. 

NOVY PAMATKOVY ZÁKON 

Příprava nového památkového zákonajejiž více než deset let jedním z hlavních (a velmi citlivých) témat 
české památkové péče. Mnohé nedostatky stávcýícího předpisu cítí většina zúčastněných, neboť vešel 

v platnost v roce 1987 a nepočítal tedy s poměry, které nastanoujiž dva roky poté. 
Každý si ovšem představuje řešení situace trochu jinak. 

Kritici nyní platného zákona č. 20/1987 Sb. z řad památ-
kové péče mu většinou vytýkají malou účinnost, nepřehled-
nost dvojkolejného systému památkové péče (tedy situace, 
kdy existují dvě památkové složky - státní památkový ústav, 
který věc odborně posuzuje, a odbor památkové péče míst-
ně příslušného úřadu státní správy, který rozhoduje; ne vžity 
se tyto instituce shodnou a není vždy jasné, proč výkonná 
složka rozhodla jinak, než jí doporučila složka odborná...) či 
neúčast občanských sdružení v řízení o obnově památek (jako 
obdobu účasti ekologických občanských sdružení v přísluš-
ných správních řízeních podle zákona o ochraně přírody). 
Jedním z hlavních problémů je pak vnímáno nedodržováni 
zákona, které činí z předpisu nepružného předpis téměř 
zbytečný. Situace je někdy dosti absurdní - když se někdo 
rozhodne památku přestavět bez povolení památkových or-
gánů, hrozí mu pokuta směšné výše, kterou snadno započte 
do nákladů stavby... 

Z těchto důvodů Klub uvítal fakt, že se návrh nového zá-
kona stal jedním z bodů programového prohlášení vlády. Dalo 
se tedy předpokládat, že do konce volebního období bude 
návrh předložen parlamentu ke schválení, a k tomu také 
skutečně došlo. Bohužel, návrh předložený parlamentu se 
během posledních úprav dost podstatně vzdálil původnímu 
věcnému záměru zákona (který sám byl již velice diskutabil-
ní, neboť neřešil některé zásadní problémy současného zá-
kona). Bylo zřejmé, že schválení navrženého zákona by při-
neslo experiment s nedozírnými důsledky. Proto Klub spolu 
se Sdružením pro stavebně-historický průzkum a Ústavem 
pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy inicio-
val tento otevřený dopis poslancům parlamentu České re-
publiky: 

Vážená pani poslankyně, vážený pane poslanče! 

Na program probíhající schůze Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky je zařazen návrh zákona o ochraně 
památekapamátkovépéčUkterýmánahwditdosid 
zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péčí Návrh má 
za cí znovu upravit tak závažný problém, jakýmje ochrana 
a zachování kulturního dědictvízemě. 

Musíme bohužel konstatovat, že navržený zákon je špat-
ný ajeho schválení v předložené formě by de facto ohrozilo 
ochranu památkového fondu. Jménem odborné veřejnosti 
Vás proto vyzýváme k jeho odmítnuti, a to zejména z těchto 
důvodů: 

1. Návrh zákona v této podobě byl prosazen přes 
nesouhlas odborné veřejnosti. Její jednotný postoj 
naposledy zazněl na veřejném slyšení v Senátu 
7. 12. 2001, kde všichni zúčastněni odbornici vy-
sloiAUspředloženýmnáin-hemsvignesouhlas.Ozcekine^ 
systémovém přístupu svědčí i fakt, že po schválení věcného 
záměru zákona bylo zpracováno několik různých verzí 
z nichž poslední tři byly vytvořeny s vyloučením odborné 
vďejnostL Namísto ucelené a provázané právní normy před-
stavuje návrh spiše experiment, jehož důsledky lze odhad-
noutjen ztěží 

2. Návrh vůbec nereflektuje skutečnost, že pa-
mátková péče je ve své podstatě veřejný zájem. Do-
stává se tím do rozporu s mezinárodními závazky, 
které ve věci památkové péče Česká republika 
přijala. Koliduje rovněž s Listinou práv a svobod, stejně 
jako s nálezem Ústavního soudu, který památkovou péči 
jako veřejný zájem potvrdiL 



ROČNÍK XXXII. (III.) ČÍSLO 2 / 2002 11 

3. V některých paragrqfech návrh definuje pa-
mátkovou péči jako újmu, která se vlastníkovi pa-
mátky děje a kterou je třebajinančně kompenzovat. 
Toto pojetí je popřením idejí, na nichž památková péče 
vznikla. Systém finančních kompenzací jednotlivých 
rozhodnuti památkových orgánů by zcela neúměrně 
zatížil veřejné rozpočty a ve svém důsledku by 
vedl k výraznému zhoršeni kvality a účinnosti pa-
mátkové péče. Vážným rizikem je pravděpodobnost 
vzniku tlaku na redukci počtu památek na čislo, 
které si stát může „dovolit". Přitomjiž v tuto chvíli 
je počet chráněných nemovitosti v ČR výrazně nižší než 
v sousedních, velikostí srovnatelných a kulturně příbuzných 
oblastech (v ČR je počet zapsaných památek cca 40 000, 
v sousedním Bavorskujeto 110 000, v Rakousku 140 000). 

4. Návrh je nevyvážený - v některých oblastechje svou 
podrobností, na úrovni prováděcí vyhlášky či interního předpi-
su (viz zmoaiěm památkového ústavu k výrobě tabulek ozna-
čujícíchjednotlivé památky), v jiných je naopak zcela nedo-
stačující (například ve velmi citlivém problému distribuce 
finančních prostředků). V této souvislostijenepochopitel-
ná absence preambule, která by definovala důvod 
a účel zákona jako veřejného zájmu na ochraně 
kulturního dědictví 

5. Při všech zmíněných nedostatcích je návrh ne-
úměrně dlouhý a složitý. Svou nesrozumitelností dalece 
předstihuje stáixýitípředpis.Památkový zákon by přitom 
měl být srozumitelný nejen odborníkům, ale i 
vlastníkům památek a veřejnosti vůbec, neboť 
jinak nelze jeho naplněni reálně očekávat. 

6. Spoluúčast veřejnosti a občanských sdružení 
na památkové péčije zde zredukována na minimum. 
Oproti stávajícímu zákonu by bylo široké veřejností, 
odňato právo navrhovat objekty za kulturní památky. 
Účast občanských sdružení v řízeni o obnově památek 
návrh omezuje na úpravy partií viditelných z veřejně 
přístupných prostor, což jsou v podstatějenfasády a střechy. 
Dává tůn veřejnosti zcela mylný, jistě nezamýšlený, avšak 
velmi nebezpečný signál, že památková péčejejen záležitost 
vnějšího vzhledu historické stavby. Spoluúčast veřejnosti 
na obnově památek je jedním ze základních před-
pokladůfungování památkové péče, neboť kulturní 
povědomí nelze vytvořit žádnými předpisy či systé-
mem pokut. Návrh zákona má přitom spíše represivní cha-
rakter - namísto pozitivní motivace vlastníka památky operu-
ješ výší pokut, která vytváň možnost korupčního prostředí 
na úřadě, který je bude udělovat 

7. Předložený návrh zákona o ochraně památek 
a památkové péči nepřináší nové koncepční řešení Ve 
své struktuře vychází ze stávajícího zákona, který 
má nahradit právě pro jeho koncepční nedostatky. 
Schválení návrhu v této podobě by bylo promarněnou příle-
žitostí vytvořit novou koncepci ochrany památek na úrovni 
soudobě evropské památkové péče. 

8. Na přechodné období do vypracování nového kvalitního 
návrhu plné postačí stávající zákon doplněný o nezbyt-
nou technickou novelu. Hlavním problémem památkové 
péče u současné době není ani tak nepružnost zákona, jako 
jeho obcházení Je proto třeba klást důraz na jeho 
dodržováni a posílit v tomto směru jeho stávající 
kontrolní mechanismy. 

Nedostatky návrhu jsou takového charakteru, že je nelze 
zhojit eventuálními pozměňovacími návrhy. Návrhjako celek 

je špatný, nevyvážený a ve svém důsledku by zásadně po-
škodil památkovou péči na mnoho let Podle našeho názoru je 
jedinou možnostíjeho odmítnutí a následné vypracování ná-
vrhu koncepčně nového, promyšleného a skutečně účinného. 
Jsme přitom plně připraveni se na vzniku takového návrhu 
odborně podílet. V Praze, 1. února 2002 

S pozdravem 

PhDr. KateřinaBečkováv.r. 
předsedkyně Klubu Za starou Prahu 

Ing. IvanDejmal v. r. 
za organizační výbor konference Tvář naši země krajina 
domova 

PhDr. Zbyněk Dočkal v.r. 
starosta Památkářské obce českokrumlovské 

Prof. PhDr. Mojmír Horyna v.r. 
ředitel Ústavu pro dějiny umění Filosofickéfakulty Universi-
ty Karlovy v Praze 

PhDr. Lubomír Konečný v.r. 
ředitel Ústavu dějin uměni Akademie věd České republiky 

Doc. PhDr. JiříT. Kotalík CSc. v.r. 
rektorAkademie výtvarných umění 

Ing. Petr Macek v.r. 
starosta Sdruženípro stavebně-historický průzkum 

Prof PhDr. Lubomír Slavíček DrSc. v.r. 
vedoucí semináře dějin uměníFilosofckéfakulty Masaryko-
vy university v Brně a předseda Uměleckohistorické 
společnosti v českýchzemkh 

PhDr. Jan Vojta v.r. 
vedoucí Institutu restaurování a konzervačních technik 
v Litomyšli 

Doc.PhDr. etPaedDr. Jindřich Vybíral CSc. v.r. 
prorektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze 

5. února 2002 uspořádal Klub Za starou Prahu spolu se 
signatáři otevřeného dopisu tiskovou konferenci, na niž byty 
prezentovány zásadní výhrady s navrženou koncepcí nového 
zákona. Současné byli signatáři dopisu pozvání k infor-
mativní schůzce na Ministerstvo kultury ČR, která se usku-
tečnila 20. února 2002 pod vedením ing. Zdeňka Nováka, 
náměstka ministra kultury. Mezitím ovšem, a to i v důsled-
ku nátlaku odborné veřejnosti, Poslanecká sněmovna Parla-
mentu České republiky vrátila návrh zákona vládě k pře-
pracování, což vzhledem k blízkým volbám znamená odklad 
pravděpodobně o několik let. Tento výsledek lze hodnotit 
jako pozitivní, neboť dosud platný zákon, doplněný o nezbyt-
nou technickou novelu, na přechodné období plně postačí. 

Dalším krokem zmíněné společné iniciativy odborné ve-
řejnosti, který byl uvítán i při společném jednání na minis-
terstvu kultury 20. února, je vytvoření komise pro formulo-
vání zásad budoucího návrhu nového zákona, jejímiž členy 
jsou signatáři dopisu a další přizvaní odborníci. Komise 
byla zřízena pod patronací Ústavu pro dějiny umění 
FF UK a její výstupy budou postupně předkládány minister-
stvu kultury. 

Budoucnost ukáže, zda se podaří prosadit zákon, který 
by pomohl zlepšit stávající neradostnou situaci v české pa-
mátkové péči. Zdá se, že k první a hlavní podmínce pro pro-
sazení dobrého zákona - tedy k potřebnému konsensu od-
borné veřejnosti - máme blíže, než kdykoli v posledních deseti 
letech. Richard Biegel 
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SOVOVY MLYNY - MALA, ALE ŠIKOVNÁ LEKCE Z DEMAGOGIE 
(Záznam přednášky pro frekventanty politické přípravky soukromé pomocné školy páté dimenze) 

Demagogie. Způsob klamání lživými sliby, lstí a záměrným překrucováním skutečnosti; užívání 
tohoto způsobu v politice pro získání mas klamem; nepoctivé Úsilí o získání přízně nebo výhod. 

5lovník cizích slov, 5PN, Praha 1981 

Milí studenti, 
než přistoupím k výkladu, opište si prosím z tabule 

základní definici a dopňště seji naučte nazpaměť. 
Jev, který jsme se rozhodli dnes zkoumat, si objasníme na 

komickém příkladu z oblasti památkové péče. Ministr kultury 
Pavel Dostál byl požádán advokátkou, zastupující Klub Za 
starou Prahu, aby vysvětlil své rozhodnutí, kterým jako jedi-
ný, zato však poslední a rozhodující článek správního řízení 
připustil ukončení věže v areálu Sovových mlýnů skleněným 
artefaktem. Ministrova odpověď ze dne 19. prosince 2001je 
malou, zato však dokonalou lekci demagogie. Škoda jen, že 
podepsanému ministrovi nelze přisoudit též autorství dopisu. 
A naopak: kterýpak brilantní stylista mu propůjčil svůj um? 
(Vsadila bych se, že to je absolvent naší politické přípravky 
soukromé pomocné školy páté dimenze. Jestli jsem se strefila, 
chlapče, přihlas se!) 

Pojdme, váženi, a poučme se od mistra: 
1. Dopis se snaží doložit, že rozhodnutí ministra nebylo 

nekvalifikovaným hnutím mysli laika ve vysoké funkci, ale 
že se opřelo o odborný názor zpracovaný písemně rektorem 
AVU Dr. J. T. Kotalíkem (ten prý tvrdí, že ...návrh lze 
přijmout, neboť má v kontextu existujícího stavu v daném mís-
tě svou logiku jako svým způsobem ověřené řešení Je třeba 
konstatovat, že ukončeni věžice převýšeným, i když atypicky 
tvarovaným prvkem prosklené krychle, lze považovat za mož-
né.) a též o úvahu vyjádřenou v diskusi na zasedání vědecké 
rady ministra pro památkovou péči dne 24.10.2000 dr. I. 
Mobilem (ten hodnotil návrh právě v tom smyslu, žeje zamýš-
lenjako přirozeněpňeuýšený ukončujtiprvek schodištbvé věže). 

Z dopisu se však nedozvíme: 
- proč si ministrovo rozhodnuti vybralo a cituje jen Kotalí-

kův názor, když své názory, a to i písemně přímo ministrovi, 
vyjádřilo mnoho dalších odborníků (např. Doc. dr. R Švácha, 
Ing.arch.V.Girsa). 

- proč si z celé diskuse na vědecké radě pro památkovou 
péči vybralo k citaci jen nejednoznačnou úvahu dr. I. Hlobila, 
když tam zaznělo (dle zápisu, který má Klub k dispozici) 
i mnoho názorů dalších, tentokrát ovšem jednoznačně 
odmítavých (dr. Horyna, arch. Girsa, arch. Bašeová, 
arch. Vošahlík, dr. Matoušková, prof. Stretti, dr. Razím, 
arch. Škabrada). 

- proč nezmiňuje, když už o průběhu diskuse na vědecké 
radě hovoří, že hlasováni vyznělo 9:1 nikoliv pro, ale proti (!!!) 
skleněné krychli, a že mezi jejími odpůrci byl nakonec 
i zmiňovaný dr. I. Mobil. 

2. Dopis dále tvrdí, že předchozí správní instance, 
které skleněnou krychli na budově mlýnů zamítly, vykročily 
tímto rozhodnutím ze zákonných mezí protože nevzaly na vě-
domí, že § 1 památkového zákona staví na stejnou úroveň 
zachování památky a požadavek jejího vhodného využití. Um 
prý nebyla zohledněna skutečnost, že prvek prosklené krych-
le ukončující schodišťovou věžicije integrální součástí záměru 
využít areál Sovových mlýnů pro umístění sbírky moderního 
uměni. 

Z dopisu se však nedozvíme: 
-jak se to těm nešťastným mlýnům stalo, že by bez té 

krychle prostě nemohly integrálně fungovat jako galerie 
- ani jak je možné, že ministr věří tak zjevné hlouposti 
- a nakonec už vůbec ne, koho napadlo tak stupidně 

demagogickým (pardon, mistrně demagogickým) výkladem 
prvního paragrafu památkového zákona, (který ve skuteč-
nosti opravdu podmiňuje zachování památkyjejím vhod-
ným využitím, avšak z důvodu, aby se památky podílely 
„ na formováni socialistických tradic a socialistického vlaste-
nectví na estetické výchově pracujících a tím přispívaly 
k dalšímu rozvoji socialistické společnosti") dělat 
z památkářů totální idioty. 

Pochopili jste to, moji mili studenti? Abyste ve své bu-
doucí praxi politického činitele netápali, zapište si stručný, 
ale zaručený návod, jak lze metodu demagogie úspěšně a 
univerzálně uplatnit v písemném projevu (např. v zásadním 
vyjádření k problémům zeměkoule, při náboru vážné situ-
ace země nebo v komentáři poklesu či vzestupu volebních 
preferencí). Při nepatrné formální úpravě bodu 1 a 2 lze 
návod aplikovat i v projevu ústním. Pozor, připravte si papír, 
diktuji: 

1. Vezměte mnoho slov, uplácejte je do dlouhých vět 
a vražte na papír! (Protivník je předem unaven pohledem 
na moře písmenek) 

2. Čím menší písmo, kompaktnější odstavce a více stran, 
tím lépe! (Protivník musí mobilizovat více silatímje zranitel-
nější) 

3. Rozhoďte do textu co největší množství dat, čísel pa-
ragrafů ajejich odstavců, čísel jednacích, popisných, kata-
strálních a parcelních, vhodné jsou i matematické vzorce a 
chemické značky. To vše shlukujte do klubek! (Protivníkje 
zmaten, orientace v textu ho vysiluje) 

4. Nezapomeňte na cizí slova, z nichž některá si klidně 
vymyslete. Blýskejte se citáty neexistujících myslitelů, a to 
nejlépe v latině nebo esperantu! (Protivník je nemile zasko-
čen svou neznalostí a znejistí) 

5. Citujte co nejvíce nejednoznačných výroků, kterým 
dávejte suverénně jednoznačný výklad! (Protivník pochybuje 
o svém logickém uvažováni) 

6. Fakta, která vám nevyhovují, ignorujte, jako by ne-
existovala. (Než si protivník najme detektiva, který mu zjisti 
celou skutečnost, získáte rozhodující náskok) 

7. Bez ohledu na cokoliv vyvoďte jednoduchý závěr ve 
svůj prospěch a vysázejte ho tučně! (Protivníkje potěšen, 
že konečně něčemu porozuměl, a než by se znovu vrátil na 
začátek textu a vysilujícím čtením pátral po dosud nepocho-
pené logice vaší úvahy, radši vám uvěří a máte ho na lopat-
kách) 

8. Pozor na protivníky, kteří četli tento návod! 
Děkuji za pozornost, moji mili nadějní studenti, ale nera-

dujte se předčasně, příští hodinu budu zkoušet 
Kateřina Bečková 
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DROBNÉ ZPRÁVY A GLOSY 

Zasedáni Českého národního komitétu 
ICOMOS 10.12. 2001 

Poslední zasedáni řídil s plnou energií před svou náhlou smr-
tí jeho dosavadní předseda doc. PhDr. JUDr. Dobroslav 
Ubal, DrSc. Zabývalo se na úvod problémem rekonstrukce 
kostela sv. Anny. Dr. Líbal konstatoval svůj nesouhlas 
s názorem ministerstva kultury, který vyjádřil odstoupením 
z funkce předsedy Vědecké rady MK. 
Dále se zasedání ICOMOS zabývalo plánovanou výstavbou 
mrakodrapu Fisch Tower o výšce 160 mv Hané n/L. Referát 
přednesl Ing. Krejčů. Je vidět, že problém obdobný pražské-
mu Pankráci se rozrůstá i do venkovských měst. 
13. Generální shromáždění ICOMOS se bude konat v říjnu 
2002 v Zimbabwe jako výraz podpory památkové péče 
v rozvojových krajinách. 

Ještě k evergreenu Sovovy mlýny 

Ministerstvo kultury vydalo zamítavé rozhodnutí k zámě-
ru úpravy podkroví objektu F (tzv. konírna) pásovým viký-
řem a potvrdilo tak zamítavé rozhodnutí odboru památkové 
péče Magistrátu hl. m. Prahy. „Zásadně totiž mění tvar stře-
chy a její geometrii novotvarem směrem do nádvoří a nekore-
sponduje s charakterem průčelí objektu ani s konstrukcí 
krovu". 
Problémem u každé kulturní instituce (galerie, knihovna), kte-
rá dostala do vínku z povahy svého poslání značný vnitrní dy-
namický rozvoj, je permanentní nedostatek místa, který chce 
řešit různými nástavbami, přístavbami apod. To bylo jedním 
z důvodů, proč nelitujeme, že nebyla v meziválečné době re-
alizována i výstavba Státní galerie na Kampě, dílo vynikající-
ho architekta Josefa Gočára, které ve své architektonické 
kvalitě mnohonásobně převyšovalo reklamní nástavby sou-
časné rekonstrukce Sovových mlýnů. 

Mrakodrapy na Pankráci, tvář města 
a profesor Václav Klaus 
Profesor Václav Klaus, předseda Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR odpověděl redakci časopisu Architekt na otázku 
týkající se jeho osobního názoru na zástavbu Pankráce výš-
kovými budovami (Architekt XI. 2001). Profesor Klaus v úvodu 
konstatuje, že myšlenka seskupení výškových budov na Pan-
kráci ho nijak neprovokuje. Současnou podobu však hodnotí 
jako ne zcela logickou a vyváženou. V dalším odstavci píše, 
že „ nechápe puristický přístup, který ořízl původní záměr stav-
by hotelu Four Seasons či nového objektu v dolní části. Václav-
ského náměstí, i dnešní doba nejenom může, ale i musí 
přispět svými dominantami". 

V dalším odstavci vyjadřuje své pochybnosti o tom, že by 
v Praze měla nutně vzniknout umělá čtvrť typu Défense 
v Paříži. Za hlavní důvod existence výškových staveb pova-
žuje cenu pozemku. Píše: „Předevšímsestarejme, aby se mohli 
stavebníci rozhodovat podle racionálních argumentů a budou-
cího užitku staveb a ne podle přániplánovačů tváře města". 
Z krátké úvahy prof. Klause je patrné, že žije v zajetí jedno-
duchých úvah té nejagresivnějši fáze kapitalismu, která 
v historické části města již před 100 lety začala páchat ne-

nahraditelné kulturní škody. Vůbec nezaznamenal, že vývoj 
ochrany historických mést u nás sleduje celosvětové trendy. 
Svůj vztah k nim vyjádřily parlamenty kulturního světa 
platnými zákonnými normami (u nás zákon č. 20/1987 Sb). 
V Praze je dokonce lokalita Pankráce v ochranném pásmu 
pražské památkové rezervace (§ 3 vl. nař. č. 66/197). Úvaha 
prof. Klause byla publikována v listopadu 2001. Rok 2002 
byl vyhlášen za „Rok kulturního dědictví - Organizace spoje-
ných národůPozoruhodný kontrast názorů OSN a prof. 
Klause! 

Další komplikace s umístěním Slovanské 
epopeje Alfonse Muchy 
Poradní sbor primátora hlav. města Prahy se na svém po-
sledním zasedání v roce 2001 zabýval neradostným osudem 
cyklu 20 velkých obrazů Alfonse Muchy. Celou archivní do-
kumentaci nově zpracovala Dr. Hana Svatošová pro poradní 
sbor. Údaje jsou citovány s laskavým svolením autorky. 
Celý cyklus byl věnován městu Praze autorovým dopisem ze 
dne 6.11.1909. Dar byl Městskou radou přijat i se závaz-
kem, že město Praha se postará o vhodné umístění. Po získání 
mecenáše (Ch. Crane) se písemnou formou A. Mucha 
zavázal k vytvoření dfla za honorář 100 000 liber a město 
Praha k vybudování výstavní síně, kde by epopej byla vysta-
vena. Zachovaly se i skici stavebního úřadu této stavby. 
Alfons Mucha předával městu obrazy postupně od r. 1912-
1926. Vyplnění slibu města o postavení výstavní síně se 
však nedočkal. Obrazy byty postupně umístěny na zámku 
ve Zbirohu, Muchův ateliér pak různě v Praze. V roce 1950 
byty zapůjčeny do Moravského Krumlova. Autorská práva si 
A. Muchavyhradil v roce 1937 pro sebe a svoji rodinu. Vzhle-
dem k tristnímu stavu zámku v Moravském Krumlově se 
uvažuje o přemístění cyklu zpět do Prahy ajeho nové insta-
laci. Uvažované lokality: Valdštejnská jízdárna, jízdárna 
Josefských kasáren, Památník na Žižkové, nově vykopaná 
síň pod bývalou restaurací Expo 58 v Letenských sadech, 
přepažená výstavní hala Veletržního paláce ve Stromovce. 
Z uvedeného výčtu je zřejmé, že ani jedno navrhované umís-
tění není ideální. Dá se říci, že naopak jsou všechna velmi 
problematická, a to z různých důvodů. Zvítězil proto názor 
arch. Pleskota o postavení jednoduché haly vybavené 
příslušnou technikou. Hala by mohla přitáhnout zájem divá-
ků i v kulturně sterilních pražských sídlištích. Existují ovšem 
oprávněné obavy ze snahy budoucího provozovatele umístit 
halu v dnes přetíženém centru města. 

Názor na opravu Karlova mostu 
a na věžáky na Pankráci z Paříže 
Ve svém dopise datovaném 3.3.2002 v Paříži se zmiňují 
francouzští členové Klubu ing. Anina Stránská a akad. arch. 
Vladimír Stránský m. j. o svém názoru na blížící se opravu 
Karlova mostu v Praze a na věžové novostavby na Pankráci 
(oba jsou exulanti z r. 1968, živí se v Paříži statikou a archi-
tektonickými návrhy). 
Statička pí ing. Stránská píše, že pochopitelně u statického 
posouzeni historického objektu je nejdůležitější poznání pro-
blému na místě samém. Jakýkoli zásah do stávajícího stavu, 
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jako je zvětšeni nebo zmenšení zatížení (např.) má za násle-
dek změnu napětí ve spárách a základech, což je nebez-
pečné a může mít těžko předvídatelné následky. Váží si 
akademika Bechyně. Svázání mostních pilířů deskou, 
která (asi) funguje jako dokonalé vodorovné zavětrování, 
považuje za moudré a jednoduché („akorát, že se na to 
musí přijít", dodává). 
Pan architekt Stránský se zabývá myšlenkou vyvolat něja-
kou zahraniční protestní akci proti zamýšlené výstavbě 

věžáků na Pankráci. (Stejně negativně hodnotí mrakodra-
py na Pankráci v dopise z 10.3.2002 prof. Ing. arch. Jan 
Čejka z Můnsteru.) 
Jsme rádi, že naši členové v daleké a nám přesto zvlášť 
blízké Paříži se dívají na problémy v Praze shodně s námi, 
i když jsou poučeni pařížskou civilizací a kulturou. Dodá-
váme, že při jejich každoročních návštěvách v Praze jsme 
je dle časových možností mohli přivítat také v Klubu. 
Těšíme se na další shledání. 

Milan Pavlík 

PŘEHLED AKTIVIT DOMÁCÍ RADY 

V lednu nového roku se Domácí rada zabývala problé-
mem navržené demolice domu čp. 217 v Husitské ulici na 
Žižkové, k němuž vydala stanovisko (podrobněji článek na 
str. 4). Současné bylo zvažováno, zda by nebylo vhodné 
v případě dalších domů, u nichž lze vytušit ohroženi demo-
ličním záměrem, zpracovat návrhy na zapsáni do seznamu 
nemovitých kulturních památek. Konkrétné byl připraven 
návrh k objektu čp. 1234-11v Novomlýnské ulici 7 na Novém 
Městě. 

Dalším předmětem jednání byla série rozhodnutí odboru 
památkové péče MK CR, kterými zrušil v tzv. řízení mimo 
odvolání z podnětu Klubu Za starou Prahu několikero roz-
hodnutí odboru památkové péče magistrátu, vztahující se k 
obnově historické budovy Hei]getovy cihelny čp. 102-ID. Klub 
vzal také s potěšením na vědomí informaci o záměru ekume-
nického sdružení Budanka pro budoucnost ohledně využití 
zbytků osady Budánka a úsilí tohoto sdružení písemně 
podpořil, podobné jako úsilí Dobročinného spolku Medáků, 
který v bohaté kulturní aktivitě využívá několik domků Sta-
lých Střešovic, získat tyto objekty od Městské části Praha 6 
do dlouhodobého pronájmu. Domácí rada se též zabývala 
podněty na využití kostela sv. Kateřiny na Novém Městě, 
v této věci se členové rady shodli, že preferují využití co 
nejšetrnější k památkové hodnotě objektu a nejbližší jeho 
původnímu církevnímu účelu. 

Konec ledna a počátek února byl věnován přípravě 
valného shromáždění Klubu, které se uskutečnilo dne 9. 
února 2002 v sále Baráčnické rychty na Malé Straně. (Zápis 
je publikován na str. 32). S žádostí o podporu se na Klub 
obrátila zástupkyně občanského sdružení Přátelé starého 
Podskalí které protestuje proti záměru výstavby polyfunkč-
ního objektu na nároží ulice Svobodovy a Vyšehradské. Do-
mácí rada k tomuto problému zpracovala své stanovisko (po-
drobněji v článku na str. 5). Podobně žádali o podporu Klub 
majitelé usedlosti Hybšmonka v Atletické ulici na Strahově, 
kteří protestují proti plánované necitlivé zástavbě tohoto ex-
ponovaného místa. Jejich argumenty Klub písemně podpořil 
v dopise odboru územního plánováni magistrátu. Únorová 
aktivita Domácí rady se rovněž zaměřila k návrhu nového 
památkového zákona. Byl inciován a připravem Otevřený 
dopis poslancům a dne 5. února uspořádána v sále Muzea 
hlav. města Prahy tisková konference (podrobněji viz článek 
na str. 10). 

Pravděpodobné nejzávažnější kauza poslední doby, opra-
va Karlova mostu, se prolíná s větší či menší intenzitou ce-
lou činnosti Domácí rady a zejména její Technické komise 

KLUBU V LEDNU AŽ DUBNU 2002 

(podrobněji viz článek na str. 8). Toto téma bylo stěžejním 
bodem programu i při druhé návštěvě primátora hlav. města 
Prahy ing. arch. Jana Kasla na zasedání Domácí rady 
v Juditině věži dne 20. února (poprvé navštívil primátor naše 
jednání 7. března 2001). Nato navázala účast zástupců Klu-
bu, místopředsedy prof. Milana Pavlíka a předsedkyně PhDr. 
Kateřiny Bečkové, na setkání primátora s novináři dne 
28. února, kde bylo klubovní písemné stanovisko (viz st. 9) 
prezentováno v jedné složce spolu s primátorskými materiá-
ly a ústnímu vyjádření prof. Pavlíka věnován mimořádný 
prostor. Názorové přízně a důvěry primátora ing. arch. Jana 
Kasla si velice vážíme. 

V březnu a dubnu se zabývala Domácí rada též mimo-
pražskou záležitosti, a to necitlivými stavebními zásahy 
v centru Karlových Varů. O tomto problému přineseme zá-
kladní informaci v příštím čísle Věstníku. Z nových pražských 
problémů byla projednávána výstavba podzemních garáží 
v Nerudově ulici 15, pod objektem paláce Kinských čp. 249-
III, kde jsou Parlamentem ČR budovány poslanecké byty. 
Zvažováno bylo jednak nebezpečí zániku cenného archeolo-
gického terénu s předpokládaným torzem přemyslovské hrad-
by, a jednak vůči počtu bytů neúměrně vysoký počet garážo-
vých stání. I tento problém bude podrobněji rozebrán 
v příštím Věstníku. 

Mimořádně zajímavým a závažným památkovým problé-
mem je plánovaná rekonstrukce paláce Lucerna. Čle-
nové domácí rady nejprve vyslechli prezentaci záměru 
úprav z úst projektanta ing. arch. Jiřího Jiroutka a poté 
měli možnost 17. dubna na zevrubné exkurzi celým ob-
jektem Lucerny, a to doslova od podzemí po střešní te-
rasy, se na místě seznámit se stavem budovy i záměry 
investora. Stanovisko, které Klub k této záležistosti 
zaujme, je nyní zvažováno a bude pravděpodobě také 
obsahem některého z příštích článků. To lze říci i o 
zatím nejnovější památkové kauze, které se Domácí 
rada vědovala, jde o obnovu či rehabilitaci areálu Sta-
roměstského obecního dvora čp. 800-1 pro obytné účely 
a dostavbu tohoto areálu směrem do ulice U Milosrd-
ných. Projekt přišli na pozvání Domácí rady prezento-
vat na její zasedání ing. arch. Petr Malínský a zástupce 
investora, ředitel společnosti Trade Centre Praha, a.s. 
ing. Mach. Protože jde o závažný a velmi problematický 
zásah do organismu staroměstské zástavby v místě, kde 
se stýká zástavba asanovaná s torzem zástavby, která 
asanaci unikla, bude Klub projednávání této kauzy na 
památkových orgánech i ve správním řízení sledovat 
doslova zrakem ostřížím. 
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POZNÁMKY K CLANKU 
AUTENTICKÁ PRAHA V PODÁNÍ KLUBU ZA STAROU PRAHU 
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Architekt Zdeněk Lukeš si získal před cca 15 lely mezi architekty 
i památkáři dobrou povést nebojácným vystoupením proti ničení ar-
chitektonických děl 19. a 20. století v Čechách i na Moravě (měšťanské 
neostylové vily z 19. století, činžovní domy, funkcionalistická kvalitní 
architektura méně známých autorů). 

V nové funkci vysokého hodnostáře libereckého architektonického 
učení a žádaného mluvčího mladých tvůrců nových a nových stylových 
vln (často navzájem se ideově popírajících) se opřel do „konzervativců 
bez elementárního vkusu... současného osazenstva Klubu Za starou 
Prahu". To chce dle jeho mínění „živé a pestré město proměnit v jeden 
veliký kýč". Měl totiž tu smůlu, že někdy v polovině září minulého roku 
náhodně v rádiu vyslechl část besedy s jednatelem Klubu Richardem 
Biegelem, útržek rozhovoru, který ho velmi rozladil. 
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funkcionalistickými urbanistickými kon-
cepty pro pražské centrum. 

Největšl architektonická dfla vznikla 
nedemokraticky, prohlásil kdysi jeden 
světoví proslulý architekt. Asi je to prav-
da. Ale pravda taky je. že nedemokratic-
ky mohou vznikat i hrůzné poiiny, jak 
nám dokládá dědictví nedávných totalit-
ních epoch. Opačný extrém však vidím 
v potlačování jakékoli tvůrčí myšlenky, 
neotřelého nápadu a svěžího činu. Proč 
nemůže Sovovým mlýnům - původně 
vlastně architektonicky průměrné indust-
riální architektuře - dominovat skleněný 
artefakt? Tím spíše, že tu bude vystave-
no moderní a současné umění? Navíc au-
tory výtvarných doplňků věže a lávky 
jsou renomovaní skláři, kteří tvoří přede-
vším pro moderní architekturu: Marian 
Karel a Václav Cigler. 

Pan tajemník Biegel uváděl jako při-
klad památky, která nebyla dotčena mo-
derními zásahy. Muzeum PeggyGuggen-

heim v Benátkách. Ale to se velmi zmý-
lil. Americká sběratelka především umís-
tila na schodiště v exponované poloze 
u kanálu Grande bronzovou jezdeckou 
plastiku od Marina Marlniho. dále necha-
la vytvořit novou modem! bránu (Claire 
Falkenstein), do areálu a na nádvoří pa-
láce rozmístila řadu plastik. Gla Aulenti. 
autorka adaptace dalšf renesanční stav-
by v Benátkách, paláce Grassi, neváhala 
výrazně zasáhnout do interiérů. Podob-
ně si počínali další architekti, naposledy 
například Herzog a de Meuron při úpra-
vě staré továrny na břehu Temže pro Ta-
te Gallery II (dnes údajně nejnavštěvova-
nějSÍ muzeum světa), Arata Isozaki, který 
proměnil bývalé manhattanské skladiště 
na Guggenhelmovo druhé newyorské 
muzeum, znovu Aulenti při přestavbě 
Gare ďOrsay v Paříži atd. atd. Ostatně 
radikální zásah kvalifikovaného projek-
tanta by výrazně pomohl i aseptickému 
Veletržnímu paláci. 

Nebohý, velmi vzdělaný student dějin umění 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, aktivní mladý 
muž R. B. tedy za nás za všechny, kteří pracují 
v Domácí radě Klubu schytal rány takového kalibru, 
že by měl (Jak říkal pan prof. Štech blahé paměti) 
„ vzít tužku a odevzdat ji na radnici". To ovšem kolega 
Biegel neudělal a neudělá. Jednak již píše na počítači, 
jednak se nemá za co stydět. 

Ano, Klub veřejně protestoval proti „reklamní" ar-
chitektuře skleněného hranolu nasazeného na rene-
sanční, nyní vykuchanou schodišťovou věž Sovových 
mlýnů, který zasahuje do pražského panoramatu. 
Klub varoval před tímto příkladem architektury - reklamního poutače, který patrně velmi brzy doplní na nejefektnéjších 
místech slavného pražského panoramatu poutače další pod heslem, „kdyžpaníMládková může, tak my taky". litujeme také 
pana ministra Dostála, který tančí riskantní památkové piruety mezi zákazem divadla v Krumlově a povolením rozmaru 
paní Mládkové. 

99 
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Klub věnoval diskusi s architektkou Evou Jiřičnou o pro-
blémech interiéru kostela sv. Anny nejen celý diskusní ve-
čer, ale i velkou část obsahu Věstníku č. 3/2001. Kdo byl 
přítomen, ví o slušné úrovni diskuse s noblesní paní archi-
tektkou, jíž si Klub váží pro skvělou kompozici skleníku 
v Hradní zahradě a d. O této věcné úrovni večera bohužel 
nic neví ani pí redaktorka Stavby pí Sršňová, která o ní na-
psala zlobný referát (aniž tam byla), ani zřejmě kolega Lukeš. 

Panorama výškových budov na Pankráci „zdobí" titulní 
stránku Věstníku č. 3/2001. Stanovisko Klubu vysvětlu-
je R Biegel. Studie z ateliéru arch. R Meiera byla v Klubu 
detailně diskutována (velmi hluboký rozbor přednesl doc. 
R Švácha) a byla posléze jednohlasně zamítnuta. Ano, 
je to pravda. Hub si dovolil protestovat proti pokračo-
vání v chybách urbanistú, kteří v minulých desetiletích 
naplánovali onen kolozubý úsměv paradentosou stiže-
ného nešťastníka na okraji památkové rezervace. 

Dokonce autoři nového návrhu sami a jejich zastán-
ci rovněž uznávají, že dnešní stav je tristní chyba 
v pražském panoramatu (chtějí tuto chybu opravit 
dalšími věžáky). Stejně jako v Paříži či v Římě by praž-
ský Manhattan (musí-li ho Praha mít) mohl stát mimo 
přímý kontrast se slavným pražským panoramatem. 
Mnozí se nepoučili ani z obludného umístění žižkov-
ské televizní věže, ani obludné budovy Dopravního 
podniku (jinak Plynárenský dispečink) na okraji 
Nového Města a ani ze samotných věžáků na Pan-
kráci. Když kolega Lukeš nemá důvěru ani k doc. 
Šváchovi, ani ke mně, členům .současného osa-
zenstva" Domácí rady Klubu, což mu nemám za 
zlé, mohu posloužit názorem prof. dr. ing. arch. 
Jana Čejky z Munsteru, kterého jistě zná, nebo 
arch. Stránského z Paříže. Jsou odmítavé více 
než naše. 

Velmi mne kolega Lukeš pobavil, když v dalším 
odstavci hovoří o nedostatku tolerantnosti dneš-
ních Klubistů vůči těm, kteří nectí historické 
město jako soubor určitých kvalit definovaných 
zákony, mezinárodními chartami a mezivládní-
mi dohodami. Mluví o minulosti Klubu a jejich 
„guru", jako byli Pavel Janák, Bohumil Húb-
schmann, Bohumil Kozák nebo Emanuel Hruš-
ka. A to nemluvil o dalších guru Klubu (Antonín 
Engel, Jindřich Krise, Oldřich Stefan, V. 
V. Stech, Oldřich Blažíček) a mnohých dal-
ších. Jsem s prominutím tak starý, že jsem 
je osobné znal, s mnohými pracoval, seděl 
v Domácí radě či dokonce u rodinného stolu. 
Tito jmenovaní pánové byli neústupní vzdě-
laní bojovníci za památky, netolerantní dis-
kutéři, kteří do krve hájili svůj názor. Stejně jako my byli 
i oni možná směšní v zarputilosti, někdy se i mýlili, stejné 
jako generace dnešní. V jedné věci však měli pravdu, 
v netolerantním hájení kvalit historické Prahy. V tom se od 
nich ještě musíme učit. Nejen tedy evidovat prohry, ale umět 
uhájit nejen jednotlivostí, ale hlavně celé soubory, urbanis-
tické celky a jejich panoramatické kvality. A hlavně vědět, že 
cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. 

V dalším odstavci nám členům Klubu a jeho Domácí rady 
podsouvá, že jsme nepřáteli moderní architektury. Zřejmá 
nepravda. Jednak mnozí z nás architektů jsme se v soutěžích 
pokoušeli o soudobý výraz u novostaveb nebo u rekonstruk-
cí památek tam, kde pro nedostatek průkazných dokladů 
nešlo pracovat metodou vědecké rekonstrukce. Šlo i o výběr 
spolupracovníků při řešeni výtvarného dotváření díla (u mě 

S. Libeňský, Demartini, Klimeš a d.), kteří nekompromisně 
vždy hájili právo soudobého výrazu. 

Klub v sestavě z poslední doby, za kterou mluvím, bojo-
val např. za maximální zachování autenticity díla Janákova 
(Juliš), za maximální ochranu původní koncepce Janákovy a 
dalších v kolonii Baba, této expozici moderního funkciona-
listického urbanismu třicátých let, za zachování díla autorů 
bruselské restaurace Expo 58 na Letné a proti jeho neumě-
lému parafrázování. Bojoval ovšem také proti svévoli cizích 

investorů, kteří za pomoci některých architektů a teo-
retiků prosazovali a nakonec 
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Vi a 
kýc. v leden veliký , 

Mentk iuktS 

prosadili 
přímo v kontaktu s historickým 
jádrem města běžný skleněný věžákový kontejner Astry II 
Na Můstku. 

Ujišťuji pana kolegu Lukeše, že právě zmiňovaný R Bie-
gel, jednatel Klubu, je nejohnivějším bojovníkem v Domácí 
radě proti n trapným napodobeninám, rádoby malebným vi-
kýřům, kýčovitým hotelům". On jako mluvčí mladé generace 
památkářů navrhl Klubu, že Klub bude výroční cenou ozna-
čovat soudobé návrhy a realizace, které dovedly dle mínění 
Klubu dobře vyřešit problém soudobé (moderní) kompozice 
v historickém prostředí. Tedy vidím, pane kolego Lukeši, 
že Vaše místo je mezi námi, netolerantními zastánci kvalit 
staré i moderní Prahy. 

Zveme Vás mezi nás. Je nás stále více! Bude legrace. 
Milan Pavlík 



ROČNÍK XXXII. (III.) ČÍSLO 2 / 2002 17 

DVA PROJEKTY REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO 
DOMU ČP. 26 V LIBOCI 

Objekt, o kterém hovoříme, se nalézá na historické parcele v jádru obce Liboc, v těsné blízkosti kostela 
sv. Fabiána a Šebestiána, starého původu. Volným průhledem přímo koresponduje s kostelní věží 
a podílí se rozhodujícím způsobem na utváření rázu historického prostředí vsi. Jedná se o jeden 

z posledních nepřestavěných objektů charakteru volně stojící chalupy či spiše zahradního domku 
obklopeného původně zahradou. Nejméně od roku 1728 lze doložit nepřetržitou kontinuitu zástavby 
na uvažované parcele, kdy byl identifikován jako jedna z 25 libockých usedlostí (Purkrechtní kniha 
nejvyššího purkrabství 1728, Pozemková kniha, Urbář - Obecní kniha pamětní 1767). Na Stabilním 

katastru (1842) existuje již objekt v dnešním obrysu. 

Projekt obnovy usedlosti čp.'. 

Objekt tvoří hlavní obdélné stavení a dodatečně přistavě-
né křídlo se schodištěm do tvaru „L". Hlavní stavem, zděné 
z lomové opuky, podélně orientované, jednotraktové je kryté 
valbovou střechou s bobrovkami, malebně pročleněnou vol-
skými voky. Krov Ránkovy soustavy, tesaný (nad přistavě-
ným křídlem se schodištěm již řezaný, vaznicové soustavy). 
Okna šestitabulková, osazená v líci. Dispozičně je hlavní 
budova rozdělena příčnými stěnami v typický trojtrakt se 
střední síní a dvojicí místností po stranách. Místnosti plo-
chostropé (vyjma krajní se zrcadlovou klenbou), s fabiony, 
trámové stropy nesou přímo záklop, prkenné podbití omíta-
né na rákos. Stropní trámy jsou druhotně použité. Zdivo 
schodišťového křídla cihlové, zčásti smíšené, chodbička kle-
nutá plochou segmentovou klenbou, vřetenové schodiště na 
podkovovitém půdorysu vede na půdu. Podsklepena je pou-
ze mladší část budovy, ačkoli na severní stěně ve sklepě je 
patrný dodatečně zazděný klenutý průchod do zrušeného 
sklepa či chodby. V místnosti přiléhající schodišťovému kří-
dlu necková klenba se zrcadlem, nad okenními otvory pěti-
boké výseče. 

v Libocí V textu označené. 1 

Smunánídvou předkládaných projektů, 
pro rekonstrukci objektu 
Venkovský domek čp. 26 v Liboci bude v dohledné době 
rekonstruován. Přinášíme zde srovnání dvou projektů, kte-
ré vznikly zhruba v ročním časovém odstupu. Ačkoli oba 
vychází z týchž východisek (nutnost snesení krovu - využití 
podkroví), přístupem se liší a dochází ke zcela odlišnému 
výrazu. 

Stavební obnovu značného rozsahu si vynutil špatný sta-
tický stav objektu. Základy nepodsklepeného domu jsou po-
trhány, trámové stropy s podbitím dožilé a krov silně napa-
den dřevokazným hmyzem. Sneseni stropů a krovu je 
nevyhnutelně nutné a je třeba se s ním smířit. I přes takto 
nepříznivý výchozí stav - značný rozsah bouracích prací - je 
jeden z předkládaných projektů příslibem toho, že architek-
tonický výraz objektu zůstane zachován. A to i při jeho fak-
tickém částečném znovuvystavění a vyhovění všem soudo-
bým hygienickým a technickým normám. 
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1. Objekt čp. 26 - bývalá usedlost v areálu Archeo-
logického vzdělávacího střediska, Praha 6 - Liboc. 
Projekt provádčcí, projektant: Akad. arch. M. Janů, 
ing. arch. Z. Heřman, leden 2000. 

Po provedeném podezdéni a statickém zajištěni stěn 
obvodové zdivo zůstává v původním rozsahu. Bourá se 
pouze jediná příčka trqjtraktové dispozice aje nahrazena 
novou. Krov bude proveden nově tak, že vnější tvar stře-
chy bude replikou staré. Vikýře budou jen nepatrné zvět-
šeny. V severní části střechy budou osazeny skleněné taš-
ky, které zajistí přívod světla do podkroví. Původní vstupní 
dveře s výplněmi budou restaurovány. Tento projekt vy-
chází z pochopem původních autentických prvků, které 
vytváří výraz venkovského domu: hladká vápenná omítka 
stěn, valbová střecha krytá bobrovkami, dřevěná dvojkří-
dlá šestitabulková okna ven otvíravá, osazená v lid. 

2 Studie novostavby hlavního objektu „archeolo-
gického parku ARCHAIA-V Domcích 29", Praha 6 - Liboc. 
Projektanti: AD Atelier s.r.o - ing. arch J. Polák, arch. 
S. Kroupa, akad. arch R. Hadrava, ing. arch. J. Švec, 2001. 

V projektu se bourají dvě třetiny obvodového zdiva, zacho-
vána zůstane pouze místnost s klenbou. Objekt je nad terénem 
z větší části novostavba. Snaha o „dodáni a zlepšení 
slohového výrazu" původně prostému venkovskému stavem 
je nesprávná - na fasádě projevuje novým orámováním 
oken, soklem a vysazenou profilovanou korunní římsou. 
Nejvétšim nedostatkem je ovšem tvar střechy se sledem naddi-
menzovaných vikýřů, který zcela stírá původní ráz stavby. 
Při nesprávném východisku - snaze vtěsnat do podkroví 
co nejvíce funkcí a následném velkém nároku na osvětlení -
nepomůže ani úporné hledání vikýřové formy - ve třech růz-
ných variantách, které připomínají spíš horskou chatu nežli 
venkovské stavení. 

Kateřina Hanzlíková 

POHLED ZÁPADNL-VARI ANTA C 
POHLED SEVERNÍ - VARIANTA B 

POHLEO SEVERNÍ - VARIANTA £ POHLED ZÁPADNÍ - VARIANTA g 

POHLED ZÁPADNÍ - VARIANTA 6 

POHLED SEVERNÍ-VARIANTA I Studie novostavby čp. 26 v Liboci 
s třemi variantami střech. 
V textu označen č. 2. 
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REKONSTRUKCE DOMU CP. 1580 
V ITALSKÉ ULICI 26 NA VINOHRADECH 

Předmětem rekonstrukce domu čp. 1580 byla přeměna nájemního obytného objektu 
na administrativní budovu pro Hypovereinsbank, CLS. 

Na počátku rekonstrukce objektu bylo především nutno seznámit se s problematikou z hlediska stavebně 
historického. Pro první úvahy to byla historie urbanismu místa a podrobná inventarizace prvků v rámci 

architektonického záměru rekonstrukce Jakož i zájmu orgánů památkové péče v památkové zóně 
Vinohrady. Dále pak analýzajednotlivých celků na základě odborných průzkumů restaurátorských 

a stavebně-technických. Všechny poznatky bylo nutné vzájemně posuzovat ve smyslu zadání 
objednavatele tak, aby realizované dUo splňovalo národy provozní, reprezentativní a estetické. 

Historické souvislosti 
Historie místa samého vyplývá z rozvoje Královských Vino-
hrad na konci 19. století po odstranění barokních fortifikací 
při Kutnohorské silnici v místě promenádních zahrad Pštroska 
a Eichmannka. Pozemek pod domem čp. 1580je součásti 
bloku nájemních domů, který byl postupně zastavěn až po-
čátkem 20. století. Příčinou toho byla tzv. Německá aréna -
letni divadlo obnovené na tomto místě roku 1882 a nalézající 
se na původní úrovni terénu údolí, tedy několik metrů pod 
dnešní nivelací Vinohradské třídy. Původně údolím protékal 
vinohradský potok z Kanálské zahrady, která ležela dále na 
východ od Pštrosky. Vinohradský potok byl v rámci rozsáh-
lých terénních úprav sveden do zděné stoky a odveden do 
městské kanalizační sítě. Tato stoka prochází v hloubce 
několika metrů pod úrovni sklepa Italské čp. 1580/26. 

Dům čp. 1580/26 byl postaven dle návrhu Bohuslava 
Homoláče roku 1910. Stavební sloh objektu je pozdně se-
cesní především v detailu šambrán oken, štukových maska-
ronů, festonů, helmic se štíty a vegetativních motivů 
v rámových mělkých i vysokých reliéfech. 

Uliční průčelí domu je z hlediska tektonického řešeno jako 
pětiosé tak, že od bosáží parteru vyrůstají hmoty fasády 
z balkonů prvního patra středním arkýřem s lodžií, po stra-
nách doplněným v krajních osách rizality. Hmota ustupuje 
až k balkonům čtvrtého patra, kde graduje atikovými zdmi 
ve střední hlavní ose. 

Zásadním prvkem uličního průčelí domu jsou čtyři fresky 
provedené částečně all secco. Jedná se o variace motivů 
z kompozic Mikoláše Alše. Témata jednotlivých obrazů jsou 
v rekvizitách poněkud přizpůsobena stylu doby vzniku, což 
nám dokládá určitý vlastenecký dobový módní trend, ale 
i vyšší estetické nároky původního stavebníka na vzhled prů-
čelí domu. V souvislosti s realizací maleb vystupuje jako po-
tenciální autor L. Novák (1865-1944), činorodý dekoratér 
domovních průčelí a interiérů. Z jeho četných realizaci (přes 
sto fasád) lze uvést malby domu U Rotta, U Fleků, U Tomáše 
a radnice v Náchodě roku 1909 dle kartonů Mikoláše Alše. 
Bohužel se nepodařilo doložit autorství fresek jednoznačně. 

Dispozičně byl dům řešen jako čtyřpatrový s obytným 
suterenem orientovaným do dvora domu. V hlavní ose domu 
bylo řešeno dvouramenné schodiště, přístupné přes vesti-
bul, zdobený secesním glazovaným keramickým obkladem a 
štuky. Keramický obklad se v prostoru schodiště, jakož i na 
podestách a mezipodestách uplatňuje v jednoduchém soklu 
vetknutých žulových stupňů. Podlahy jsou v prostorách scho-
diště teracové s jednoduchými ornamentálními zdobnými 
prvky. Thihlářské prvky v prostoru schodiště byly ve stylu 

Průčelí domu čp. 1580 v Italské ulici 26 na Vinohradech 
po rekonstrukcí Foto Martin Plitz 

pozdně secesním, střídmé, jednoduché, v liniích štíhlé. Po-
vrchová úprava dveří byla provedena Sádrováním. Zábradlí 
schodiště bylo kovářsky provedeno z motivů spirál a listů 
s květy. Stěny byly provedeny jako hladké s uplatněním zdob-
ných konzol pod nosnými prvky podest a mezipodest. Stropy 
v jednotlivých místnostech byly záklopové zdobené štukový-
mi fabiony s rohovými reliéfy a centrální rozetou na lustr. 
Vnitřní dveře byly vesměs poloprosklené, výplňové 
s leptanými skly, s motivem rostlinným a figurou ženské 
postavy. Parapety oken byly obloženy ve stejném stylu dře-
věným deštěním s výraznými nárožími. Okna i dveře byla 
opatřena dobovým mosazným kováním. Do dvora domu tyfy 



Hlavní vchod 
z ulice. 
Foto Martin 
Pliíz 

ze schodiště přístupny prosklené lodžie, které prosvětiovafy 
prostor schodiště. Prosvětlení interiérů přirozeným světlem 
nebylo na počátku století prvořadé, protože vlivem řešení 
zejména uliční fasády byty všechny interiéry počínaje třetím 
patrem a níže značně temné. Suterén domu jakož i sklepni 
prostory patřily k méně reprezentativním částem domu. 
Zde se projevovala značná spodní vlhkost. 

Popis rekonstrukce 
Filozofií rekonstrukce tohoto domu bylo především maximál-
ní zachování původních historicky cenných prvků, jejich 
zrestaurování, i znovuuplatnění na novém místě, popřípadě 
doplnění o citlivý novotvar, který doplní, ale nepotlačí pů-
vodní kvalitní architekturu. Jednalo se především o původní 
dveře místnosti a dveře schodišťové, okna celého domu, 
kování dveří i oken, štukovou výzdobu stropů místností a 
přizpůsobení deštění podokenních nik ve vztahu k novým 
otopným tělesům. 

Většina prvků domu byla před rekonstrukcí ve značně 
zchátralém stavu, jednalo se především o uliční i dvomí fa-
sády včetně oken. Též stropy místností bylo nutno posílit 
tak, aby vyhověly novému provozu při zachováni původní 
hmoty a především štukové výzdoby. Princip obnovy stropní 
konstrukce spočíval v tom, že stávající nosné trámy byly 
vzhledem k jejich zachovalosti pouze ošetřeny a nakonzervo-
vány. V nové skladbě sloužily jako nosný prvek sebe sama a 
původního podhledu nesoucího secesní štukovou výzdobu. 
V prostoru mezi trámy původními byly osazeny ocelové I 
profity přenášející zatížení od nové podlahy místností. 

Okna do ulice i do dvora bylo nutno nahradit novými tva-
rovými kopiemi. Na straně rušné ulice byla opatřena dvoj-
skly z důvodu lepšího útlumu hluku, aniž byl viditelně změ-
něn jejich proporční vzhled. Kování oken bylo použito z 90 % 

INFORMACE 

původní dochované, které bylo citlivé repasováno a z 10 % 
doplněno mosazným kováním firmy Schachermayer. 

Secesní vnitřní dveře byly též nepasovány. Původní ková-
ní těchto dveří byl repasováno ze 70%. Z 30% bylo doplněno 
tvarově vhodným kováním formy Schachmayer. Snahou bylo 
v co největší míře zachovat původní výraz hmot i povrchů. 
Nevýhoda použití původních dveří se projevuje praskáním 
některých výplní deštění (způsobené změnou teplot 
v interieréch po rekonstrukci) a nedoléhavostí některých 
dveřních křídel. Vstupní domovní dveře se bohužel nedo-
chovaly. Byty navrženy nové v duchu zachování dojmu pů-
vodního domovního vestibulu a především v přímé návaz-
nosti na nejcennější prvek objektu - uliční průčelí. TVarově 
jim byly předlohou vestibulové kyvné dveře. V kontextu ře-
šení uličního parteru byty opatřeny kovovou stylovou mříži 
v místě jejich prosklené výplně. Vzhledové souvisí jak 
s mřížemi oken suterénu, tak s téměř kubistickým prvkem 
fasetového prosklení kyvných dveří vestibulu. Povrchová 
úprava byla analogicky navržena fládrováním v podmalbě 
zlatého okru s letorostem z kaselské hnědi. Kováni těchto 
dveří bylo navrženo v sádrovém modelu jako atypické, odlité 
z mosazi a patinované na tmavozlatý bronz. 

V úvaze nad novým řešením barevnosti fasády se vychá-
zelo z průzkumu akad. soch. J. Živného. Architektonický 
návrh chtěl barevně podtrhnout vyváženou tektoniku hmoty 
průčelí se současným vytvořením vhodného rámce pro ná-
stěnné malby. Barevná škála pak byla určena jak na základě 

Dvorní průčelí domu s nově instalovaným výtahem. 
Foto Martin Plitz 
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rozboru původních vrstev, tak i vlastní představy architekta 
míšením okru světlého a ultramarínu na akvarelovém barev-
ném návrhu. Podařilo se navržené barevné tóny nalézt 
v barevné škále firmy Keim, která se zabývá výrobou fasád-
ních barev. K dosažení patřičného účinu v plochách tekto-
nicky těžších prvků bylo použito techniky melírování. Re-
staurování jednotlivých štukových prvků týlo provedeno tak, 
aby tyto nabyly původního výrazu typického pro štukatér-
ské práce na fasádě počátku tohoto století. 

Malby uličního průčelí byly před započetím restaurátor-
ských prací ve značné kritickém stavu. Bylo nutno provést 
jejich zpevnění, vyčištěni, ale i doplnění podkladu a lokální 
napodobivé doplnění v místech, kde především vlivem po-
větrnosti byly patrny pouze rozkresby nebo úplně chyběla 
omítka. Podrobný popis průběhu restaurátorských prací je 
popsán v samostatné restaurátorské zprávě. 

Klempířské prvky obou průčelí byly navrženy a provede-
ny v mědi. 

Nejrozsáhlejším novotvarem rekonstrukce domu čp. 1580 
bylo vkomponování výtahu, jehož šachta byla umístěna 
s ohledem na požadavky objednatele tak, aby dispozičně 
neubrala prostoru. Bylo nutno výtah situovat do prostoru 
schodiště. S ohledem na schodiště domu byly využity lodžie 
do dvora domu, jehož prosklenými secesními stěnami bylo 
schodiště osvětlováno. Tuto podmínku bylo nutno za každou 
cenu zachovat. Architektonický názor byl veden směrem 
k vytvoření takového portálu výtahu, který by jak technic-
ky, tak i esteticky doplňoval prostor schodiště a zároveň 
vytvořil nový prvek v hlavní ose dvorního průčelí. Ze strany 
schodiště byty s výhodou uplatněny původní ocelové mřížky 
zrušených větracích oken na podestách prvního a druhého 
patra. Tyto čtyři secesní mříže vytvořily detail v pohledově 
exponovanějších stanicích. 

Portály byty prosklený bezpečnostním sklem s pískovanou 
fólií, neboť původní prosklení lodžiových stěn bylo též prove-
deno pískovaným sklem. Ze strany dvora byla výtahová šach-
ta provedena ve skle čirém, což podpořilo vzdušnost nosné 
ocelové konstrukce. Ta hmotově vyrůstá z parteru dvora, kde 
její základem markýza vstupu zásobování spolu s rampou. 
Vedle výtahové šachty byl využit zbytkový prostor původní 
lodžie především pro požární provětrávání schodiště. Portál 
výtahuje řešen jako sousosývůči schodišti - provedením 
v oceli s nadpražím vytvořeným ve tvarové kopii původního 
portálu. 

Nové dispozice jednotlivých pater byty řešeny jak s ohledem 
na novou funkci, tak s ohledem na co nejmenší porušení 
dispozice původní. V podstatě byty propojeny původní byty 
v místě hal a komor v prvním a druhém patře, ve třetím a 
čtvrtém patře pak v místě hal a hygienických prostor. Celý 
objekt byl propojen s domem sousedním ve čtvrtém patře 
až do přízemí. Řešení dispozice prvního suterénu přineslo 
zvýšení kvality jeho využitelnosti oproti původnímu stavu. 
Byly sem umístěny na stranu přilehlou k ulici dvě místnosti 
přístupné ze schodiště domu, které budou sloužit pro pořá-
dání školení. Na straně do dvora byla umístěna poštovna a 
kancelář skladu provozního oddělení. Druhý suterén domu 
byl využit pro technické provozy domu - kotelnu a strojovnu 
vzduchotechniky. Zbývající prostor byl ponechán pro skla-
dové účely. Zdivo stěn bylo v tomto původním sklepě vy-
spraveno a vyspárováno včetně kleneb. Podlaha byla opatře-
na cihelnou dlažbou. V tomto suterénu byla provedena opat-
ření proti vzlínání zemní vlhkosti a zabezpečena přirozená 
cirkulace vzduchu. 

Interiér 
schodiště 

domu 
s výtahovými 

dveřmi 
Foto Martin 

Plitz 

Z hlediska technických disciplín byty v objektu komplet-
ně nově provedeny sítě rozvodů vody, odpadní kanalizace, 
rozvody silnoproudu, telefonní a datové sítě. Bylo provedeno 
nové ústřední topení napojené na novou plynovou kotelnu 
umístěnou v druhém suterénu. 

Zvláštním případem bylo vkomponování počítačové cent-
rály do stávající dispozice. Její provoz si vyžádal provedení 
klimatizace v tomto prostoru a v místností serverů. Akustic-
ké klima v počítačové centrále bylo nutno zlepšit pomocí 
akustického obkladu SONIT od firmy Soning. Částečně byty 
klimatizovány též prostory prvého suterénu. Místnost stro-
jovny vzduchotechniky byla umístěna v druhém suterénu. 
Pro klimatizaci byla použita technika Mitsubishi elektric. 

Dvůr domu byl řešen především jako přístup zásobování 
objektu. Tomu slouží dvorní domovní vstup bezbariérově 
napojený na úroveň dvora rampou. Rampa je kryta marký-
zou. Oba tyto prvky tvoří základ hmotě výtahové šachty 
v hlavní ose dvorního průčelí. Vstup do dvora ve směru pří-
jezdu byl nově opatřen kovářsky provedeným plotem 
s podezdívkou z betonových cihel, navazující materiálově na 
zatravňovací dlažbu dvora a sokl domu. Původní plechová 
vrata přístupu byla nahrazena novou kovanou branou ve stylu 
mříží oken prvního suterénu a v patře dvorního průčelí. Na 
tento sokl zároveň symetricky vůči hlavní ose dvorního prů-
čelí bylo umístěno vyústění anglických dvorků. 

Závěrem lze říci, že provedená rekonstrukce objektu čp. 
1580 v Italské ulici 26 na Vinohradech pomohla pro tuto 
památkovou zónu Prahy zachovat cenný dům. Objekt patři 
k důstojným reprezentantům architektury počátku tohoto 
století. Toho bylo dosaženo za přispění všech zúčastněných 
stran. Lze snad doufat, že v některých detailech řešení se 
podařilo objevit vodítko pro podobné rekonstrukce domů na 
Vinohradech. 

Martin Hrdlička 
(Autor článkuje projektantem stavby v rámci 
architektonického ateliéru Jiroutek Projekty) 



22 NÁZOR, ZAJÍMAVOSTI 

REHABILITACE 

Koncem devadesátých let byl obnoven památník padlým 
Pražanům v parkové části Palackého náměstí. Vysoký pylon 
obklopený postavami ruských, francouzských a italských 
legionářů byl dílem významného sochaře J. Mařatky a ar-
chitekta B. Hypšmana z let 1928-1932. Zničili jej Němci jako 
symbol samostatné republiky. 

V současné době uvažuje městská část Prahy 1 o znovu-
zřízení pomníku Ernesta Denise, kteiý byl odhalen na dolním 
Malostranském náměstí k desátému výročí vzniku samostat-
ného státu. Ernest Denis, profesor slavistiky na pařížské 
Sorbonně, zpracoval podrobně dějiny před a pobělohorské 
doby a byl velkým příznivcem našich národních snah. Za 
války zprostředkoval prof. Masarykovi a Benešovi přímý kon-
takt s francouzským premiérem a prezidentem a účinně pod-
poroval jejich úsilí o uznání naší svébytnosti. Jeho po-
mník byl zničen v prvních měsících okupace. Odstřelem 
zbytku bývalého Denisova nádraží koncem osmdesátých let 
bohužel zmizelo jeho jméno z adresářů pražských ulic a ná-
městí. Nutno přiznat, že sedící postava E. Denise na nízkém 
podstavci v prostoru náměstí nebyla šťastně situována. Za-
sloužila by si volnější travnatou plochu s možností většího 
odstupu, snad na blízkém Klárově v horní části svažitého 
terénu. Snaha městské čtvrti o nápravu křivdy si zaslouží 
v každém případě pochvalu. 

Do třetice postihl stejný osud pomník prezidenta Wilso-
na, odhalený v roce 1928 na okraji parku před stejnojmen-
ným nádražím. Byl dílem českoamerického sochaře A. Po-
láška a darem našich krajanů z Chicaga. Bronzová postava 
stála na vysokém úzkém pylonu spočívajícím na široké plo-
ché desce. Pomník byl zdemolován okupanty ihned po vstu-
pu USA do války v prosinci 1941. Zásluhy prezidenta Wil-
sona o naši samostatnost nelze přehlížet. Tento pomník se 
asi nepodaří obnovit v původním stavu. Najít důstojné místo 
v prostoru před hlavním nádražím tak výrazně změněném 

ZELÝCH POMNÍKŮ 

Pomník Ernesta Denise na Malostranském náměstí. Osazen 
1928, odstraněn 1940. Foto: Archiv Štenc Praha, reprodukce 
z knihy Zmizelá Praha - Hradčany a Malá Strana 

širokou magistrálou a obludným kubusem garáží bude ne-
pochybně obtížným úkolem. V nejbližší době by se ale mělo 
alespoň uvažovat o adekvátním řešení - třeba jen osazeni 
prezidentovy busty. 

Vraťme se do dob pro současnou generaci už dávno mi-
nulých, na kterou si vzpomíná už jen hrstka nejstarších spo-
luobčanů. Ve víru vlastenecké euforie a politických zvratů 
po roce 1918bylaz novogotického pylonu Krannerovy kaš-
ny na Smetanově nábřeží (dříve Františkovo) odstraněna jez-
decká socha císaře Františka I., dílo sochařů J. Maxe a K. 
Bohma. Je skvělým prototypem panovníka na koni, i když 
prezentuje jeho skutečnou mentalitu směřující spíše 
k civilnímu, úřednickému typu vladaře. Válečnické ambice 
František I. nikdy neměl, ani o ně neusiloval, ačkoli více než 
polovinu jeho vlády zabraly napoleonské války, ve kterých 
osudy Rakouska byty na vážkách. Ostatně o sochu, jež více 
jak osmdesát let odpočívá v lapidáriu, projevila již před vál-
kou zájem Vídeň a nabízela ji výměnou za díla českých uměl-
ců z rakouských muzeí. František I. byl u nás vnímán jako 
představitel Habsburské dynastie a jako takový byl pro naši 
veřejnost něčím naprosto nepřijatelným. Ale za jeho poměr-
ně dlouhého vladařem se českým obrozeneckým snahám 
dařilo mnohem lépe, než kdykoli předtím, a jeho nástupce, 
poněkud slabomyslný Ferdinand V., byl dokonce českým 
požadavkům ještě více nakloněn. Pražané si ho také vážili a 
dá se říci i milovali. Měli pro císaře familiérní oslovení „náš 
Ferdáček". Byl totiž posledním korunovaným českým krá-
lem a po své abdikaci sídlil téměř čtvrtstoletí na Pražském 
hradě. Při procházkách či projížďkách Prahou v otevřeném 
kočáře ho zdravili až s devótní úctou, snad aby trošku pozlo-
bili jeho synovce Františka Josefa I., který se již korunovat 
nedal. Ponechejme stranou dávno vyčichlé dynastické anti-
patie a historii, kterou jsme si u nás často přikrašlovali ve 
svůj prospěch. Kašna s císařovým pomníkem byla darem 
českých stavů. Bylo to bezesporu umělecké dílo, překonalo 
čas i dobu a zapadalo neodmyslitelně do panoramatu praž-
ského nábřeží koncipovaného před více než 150 lety jako 
vyhlídková promenáda. Dnes se tudy valí nekonečné kolony 
aut zakuřující plíce nečetných chodců a nádhernou vyhlídku 
na Pražský hrad. Snad i ten císař do něj patří, i když o jeho 
osudech a strastech s mnohonárodní monarchii se dnes té-
měř nic neví. Televizní soutěže jen dokreslují, jak špatně zná-
me vlastní dějiny, zejména střední a nejmladší generace jsou 
na tom bledě. 

Stejný osud postihl i sousoší maršála Radeckého, vymo-
delované sochařskou dílnou bratří Maxů dle návrhu Kristiá-
na Rubena, profesora pražské malířské akademie. O jeho 
odstranění se postarala italská vláda. Její velvyslanectví síd-
lící v nedalekém Thunovském paláci usilovalo o to, co nej-
rychleji odstranit připomínku četných porážek, které maršál 
Radecký jejím armádám uštědřoval v bojích za sjednoceni 
Itálie. Ta se pozdě, ale přece jen přidala k TYojdohodě, pod-
porovala vznik našich legií, takže jejím žádostem nebylo mož-
né nevyhovět. Snad to uvítala i pražská radnice, pomník Ra-
deckého byl už velkou překážkou veřejné kolejové dopravy. 
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Snad bychom si měli připomenout starší, velice kuriózní 
a pro Pražany poučnou historku. Sběhla se v pražské měst-
ské radě v druhé půli 19. století. Dr. Pinkas předložil návrh 
štábního usnesení c.k. armády na postaveni pomníku mar-
šálku Radeckému a jeho statečným vojínům (české regimen-
ty až příliš často bojovaly v předních řadách rakouských 
vojsk) s úmyslem usmířit tak armádu s pražskými občany, 
kteří neměli na řáděni Windischgratzových granátníků a na 
bombardování města nejlepší vzpomínky. Proti tomu se ener-
gicky postavil radní pan Jaroš poukazem, že není vhodná 
doba na stavění pomníků, protože Praha má důležitější po-
třeby zejména v komunální sféře. A také by Radeckého po-
mník byl neslušným výsměchem světu, když představuje 
pokoření národu italskému nedávno učiněné. Městská rada 
návrh téměř jednohlasné zamítla 

Jak vidno, u nás se historie opakuje i vícekrát. Stačí si 
jen připomenout situaci v pražské městské radě počátkem 
padesátých let, kdy se jednalo o návrhu zbudovat na Letné 
velepomník maršálu Stalinovi. Byl přijat jednohlasně. 

Dnes už podobné historky ze zašlých dob mocnářství a 

pohnutých časů republiky veřejnosti mnoho neříkají a snad 
ani o ně nejeví zájem. Všechny konfliktní situace utlumil čas 
a přetechnizovaný svět odvádí pozornost nových generací 
jiným směrem. Snad i pomník Radeckého by se mohl objevit 
v Praze na vhodném místě, aniž by vzbudil pohoršení nebo 
nějaký další mezinárodní skandál. Je opravdu škoda, že tak 
skvělé umělecké dílo zůstává v Lapidáriu, kam jen málokdo 
zajde. Nakonec byl Radecký z Radce naším jediným maršá-
lem a ve své době v jiné armádě ani bojovat nemohl. Jak to 
ve válkách chodí, někdo zvítězit nebo prohrát přece musí. 
Snad mu i Francie už odpustila jeho podíl na porážce Napo-
leona u lipska. Dodnes má Vídeň na repertoiru Radeckého 
pochod a my máme jeho pomník, který by se docela dobře 
vyjímal v prostoru před obnovenou Píseckou branou. Dob-
rých pomníků neměla Praha nikdy dost a těch dobře usaze-
ných v městském interiéru ještě méně. Máme stále co na-
pravovat. Neměli bychom křivdit významným osobnostem 
ani umělcům, kteří jejich památku ztvárnili v kovu nebo 
kameni, ani historii, kterou jsme prožívali téměř čtyři sta let 
společně s Rakouskem. 

Zdeněk Dušek 

NEZNÁMÁ PRAHA: FLORA 

Mnoho obyvatel Prahy 3 a nejen jich v současné době sle-
duje - někteří se značnou zvědavostí, někteří i s trochou obav 
-jak u stanice metra Flora, na rozhraní Vinohrad a Žižkova, 
vyrůstá nové obchodně-administrativní centrum. Ještě 
v tomto roce by mělo být dokončeno. Nebudeme se zatím 
vyjadřovat k jeho podobě ani ke vhodnosti jeho umístění 
v těsném sousedství historických Olšanských hřbitovů, to 
snad až bude budova dokončena, ale máme zde něco, co 
úzce souvisí s místem, na němž stavba probíhá. Ve fotoarchi-

vu Klubu Za starou Prahu jsme nalezli snímek, který toto 
místo zachycuje přibližně ve 20. letech minulého století. Teh-
dy zde stával hostinec Flora, po němž tato křižovatka vlastně 
obdržela své jméno. A protože se nám nepodařilo zjistit té-
měř nic o dějinách a původu názvu této budovy, prosíme 
naše věrné čtenáře: pokud něco víte o dějinách Flory, pří-
padně vlastníte nějaké další historické snímky tohoto místa -
napište nám! Již nyní se těšíme na vaše ohlasy! 

Michal Patrný 
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PROFESOR ARCHITEKT JOSEF SCHULZ UPROSTŘED SVÝCH... 

Obchody zbožím tak říkajíc „z druhé ruky", čímž mám konkrétně na mysli antikvariáty, nabízejí vedle 
knih i staré osobnífotogrqfie, od portrétůjednotlivých osob přes svatebnífota až ke skupinám 

pedagogických či dústojnických sborů. V drtivé většině sejedná o anonymní dnes již neidentifikovatelné 
tváře. Zákaznícije kupují z nejrůznějších důvodů, někteří pro zachycené dobové kostýmy a uniformy, jiní 

kvůli reverzu, kde bývá značkafotogrqflckého závodu. Někdy se poštěstí a v záplavě neznámých tváří 
zachytí pozorné oko povědomý rys aje íu pak náhle foto známého politika, literáta, umělce.... 

Tato jistě radostná událost nemusí vždy končit zakoupením snímku ajeho uložením na důstojné místo 
v krabici kjemu podobným. Stávají se i případy poněkud komplikovanější A právě o jednom takovém 

se chci krátce zmínit. 

1. ŠEBEKJosef *1855 

8. ? 

7. MÁLEK? 

6.HÚBSCHMANN 
Karel 
•1855 

2. CIBULA 
Václav 
•1849 

3.? 

4.SCHLAFFER 
František 

*1855 

5. TEREBA Rudolf 
•1851 +1904 
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Onen příslovečné povědomý rys lze zachytit u 
muže uprostřed skupinové fotografie, kterou jsem 
kdysi v jednom z antikvariátů objevil. Jedná se 
nade vší pochybnost o architekta Josefa Schulze, 
tvůrce hned několika význačných budov v Praze. 
Téměř identické portréty tohoto muže jsou k vidění 
např. v publikacích Josef ŠNEJDAR: Národní di-
vadlo 1983 (str. 15) a ČERNÝ-KOLÁROVÁ: Sto let 
Národního divadla (str. 16). 

Předmětná fotografie v sobě sdružuje hned de-
vět portrétů vesměs mladých mužských tváří. Jsou 
uspořádány tak, že největší z nich je umístěna 
v geometrickém středu listu a osm menších ji ob-
klopuje ve svisle situované elipse. Prostor mezi hla-
vami je vyplněn ornamentem s atributy architek-
tury a výtvarných umění. Do tohoto dekoru je 
vkomponován nepříliš nápadný, avšak dostatečně 
zřetelný letopočet 1878. To vseje hluboko vtlačeno 
do kartonu a lemováno zlatou barvou. 

Kdyby byl na fotomontáži Josef Schulz sám, ne-
nastal by žádný problém, skončil by v krabici 
s popiskou „ARCHITEKTURA". Z reliktu však trčí 
vtíravá otázka: Kdo jsou, či přesněji, kdo byli oni 
mladíci lemující vousatou hlavu pána ve středních 
letech? A právě zde chybí odpověď. 

Po nepříliš plodném listování v literatuře mi zů-
stal jediný záchytný bod - ČVUT. S kým by se to 
mohl Josef Schulz hned na samém startu pedago-
gické kariéry takto fotografovat? Odpověď měl dát 
archiv ČVUT v Dejvicích. Vcelku rychle se na ně-
kolika výročních snímcích chovaných ve zdejším 
fondu ukázalo, že se rozhodně nejedná o kolegy 
z pedagogického sboru. To byli samí úctyhodní muži 
zralého (našima dnešníma očima) věku. Mladé tvá-
ře po obvodu elipsy spíše navozovaly dojem jaké-
hosi absolventského tabla. Právě v roce 1878, přes-
něji na školní rok 1878/79, byl Josef Schulz 
jmenován na zdejším ústavu řádným profesorem, 
kdy dostal přednost před druhým uchazečem arch. 
Janem Machytkou (jmenování 7.8.1878). V této 
funkci mohl ovšem mít absolventy nejdříve o rok 
později. Ukazatelem dalšího postupu se stala in-
formace z knihy A. V. Velflíka Dějiny technického 
učení v Praze o tom, že na samém začátku školní-
ho roku 1877/78 (9. října) zemřel prof. Josef Ni-
klas a ústav požádal profesora zlatnické školy 
v Praze Josefa Schulze o jeho zastupování. Zna-
mená to tedy, že Josef Schulz dovedl v roce 1878 
k absolventství studenty prof. Niklase! Cesta 
k řešení rébusu se zdála otevřená. Věděl jsem 
z předchozího pátrání, že se v archivu ČVUT za-
choval seznam žáků přihlášených v roce 1878/79 
na přednášky k prof. Schulzovi. Bylo jich pouze 
jedenáct... Analogicky tedy stačí vyhledat seznam 
žáků přihlášených na rok 1877/78 k prof. Nikla-
sovi. Bohužel tak jednoduché to nakonec nebylo, 
neboť takový seznam se nedochoval. Nezbylo, než-
li se prokousat obsáhlým soupisem všech žáků ško-
ly tohoto ročníku a vytřídit studující oboru archi-
tektura. Těch je ovšem v odpovídajícím věku 
šestnáct.... 

Cenným ziskem se v tuto chvíli stala cesta za 
Schulzovou pozůstalostí. Odpočívá v depozitáři 

Národního technického muzea. V plechové skříni 
s mnoha šuplíky leží od roku 1917 zatím nezpra-
cované množství věcí, rozměrnými plány počínaje 
a osobními předměty konče. Pár fotografií různých 
tváří včetně majitele nevypovědělo prakticky nic. 
A právě v okamžiku kulminujícího zklamání nad 
neúspěšností mise do chátrající Karlínské Invali-
dovny to přišlo..! Ve velké šedivé obálce se skrýva-
la originální předloha, z níž byla v neznámém po-
čtu kusů (osmi?) pořízena fotokopie, která zavdala 
příčinu k celému tomuto případu. Byl to sice nád-
herně zachovaný exemplář, ovšem na první pohled 
stejné skoupý na informace jako jeho duplikát. 
Teprve později při bližším ohledání se v nevalném 
světle objevil jakýsi text napsaný tužkou na svrch-
ní obálce. Byla to mužská příjmení, dokonce pro 
názornost kopírující tvar elipsoidní oběžné dráhy 
kol ústřední hlavy. Denní světlo a jistá míra trpě-
livosti pomohly s jejich rozluštěním. Pisatel zápis 
provedl až někdy později, snad i po architektově 
smrti, protože všechny zobrazené již neznal, a tři 
pozice jim odpovídající nechal tudíž prázdné. To 
vrhá i drobný stín pochybnosti na věrohodnost jmen 
těch identifikovaných. V podobných případech 
však není neskromnost na místě, i objev pěti prav-
děpodobných jmen znamenal vytoužený úspěch. 
Souvislost mezi nimi rovná se cestě k totožnosti 
ostatních. Nejasnosti však nemizí. Z osmi hlav má 
konkrétní jméno, k němuž si dovolím připojit i jmé-
no křestní, jen pět: Šebek Josef (č. 1), Cibula Vác-
lav (č.2), Schlaffer František (č.4), Tereba Rudolf 
(č.5) a Húbschmann Karel (č.6). 

Zápis tužkou popisuje ještě hlavu č.7, ale není 
dobře čitelný. Nejlépe se dá rozluštit jako Málek. 
V inkriminované době navštěvovali techniku Mál-
kové čtyři, všichni však byli příliš mladí (nejstarší 
nar.1858). Lépe by daným souvislostem vyhovo-
valo čtení jako Marek (viz Václav *1856), bohužel 
takto zápis při nejlepší vůli interpretovat nelze. 
Vzhledem k tomu, že jeden ze zobrazených, Rudolf 
Tereba, byl v roce 1878 na škole asistentem a ne-
patřil tedy mezi absolventy, zbývá k doplnění čtyř 
neznámých portrétů plných dvanáct jmen ze 
šestnácti, po odečtení pěti, kteří figurují ještě 
v seznamu žáků prof. Schulze ve školním roce 
1878/79, sedm. A to jen za předpokladu, že jsou 
mé vývody logické, správné a kompletní. Jsou to 
pánové: Heřman Karel (*1853), Chlebeček Josef 
(*1856), Kabelač Vladimír (*1855), Marek Václav 
(*1856), Roštlapil Václav (*1856), Schmoranz Jan 
(*1857) a Veselý Vilém (*1857). 

Pro úplnost ještě mohu uvést, že neznámý autor 
zápisu kromě uvedených jmen napsal na obálku 
další dvě slova: „Národní museum". Každá stopa 
je jistě dobrá, ale... jaká zde může být souvislost 
s touto ctihodnou institucí? Schulz postavil její 
novou budovu na Václavském náměstí, soutěž na 
ni byla vyhlášena v roce 1883. Toť vše. 

Vladimír Volf 
Prameny a literatura: 
Archiv ČVUT, Archiv NTM 
VELFLÍK Albert Vojtěch: 
Dějiny technického učeni technického, UNIE 1906-9 
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Rostislav Švácha: 

LOMENÉ + HRANATÉ + OBLOUKOVÉ TVARY 
Česká kubistická architektura 1911-1923 
Vydalo nakladatelství „Gallery", Praha2000 

Několik poznámek k synthese o českém architekto-
nickém kubismu 

i. 
Doc. Rostislav Švácha vydal v minulém roce v naklada-

telství „Gallery" synthesu o české kubistické architektuře. 
Habent sua fata libelli. Jak je psáno v úvodu, datovaném 
rokem 1999, ležel rukopis knihy, dokončený už v roce 1992, 
od té doby sedm let v šuplíku. Pro insolventnost původního 
nakladatele. Že nakonec kniha nakladatele našla, je štěstím 
- pro autora, pro jeho brilantní spolupracovníky (fotografa 
J. Malého a grafičku Claru Istlerovou), ale právě tak pro 
odbornou i pro veškerou uménímilovnou veřejnost. 

Autora těchto poznámek podnítil povzdech glosy k jedné 
z architektonických visí Vlastislava Hofinana, objevivší se 
na sklonku roku 1965 v časopisu The Architectural Review 
a vyjadřující lítost, „že takové stavby nebyly realizovány", 
k reakci, která na základě konkrétního materiálu dokázala 
redakci časopisu opak. Následovala žádost o pojednáni 
k tématu. Vše muselo jít rychle a - v té době ještě důležité 
- nenápadně. Vyžádané pojednáni - v rozsahu předepsa-
ných 3000 slov-vyšlo v Architectural Review v březnu 1966. 

Tento autor je nyní dojat, že je mu dopřána příležitost 
vyjádřit se k nejnovější synthese tématu - s nejkvalitnějšími 
fotografiemi a brilantní, nápaditou grafickou úpravou. 

2. 
Hned při prvním prolistování upoutá celková grafická 

úprava knihy (zvláště její první části), která jako by chtěla 
evokovat atmosféru oněch tří ročníků „Uměleckého měsíční-
ku" z let 1911-1913, hlasatele idejí počátků architektonic-
kého kubismu. 

Léta 1911 až 1913, to je právě ona „heroická" doba archi-
tektonického kubismu, jak ji doc. Švácha ve své knize hod-
notí a nazývá „první kubistický styl". „Druhý kubistický styl" 
vymezuje léty 1913-1920. „Třetí kubistický styl" zahrnuje 
dobu 1920 -1923. Pravé v tomto historicky střízlivém děle-
ní vynikne pojednou nesmírná kvalita architektury prvního, 
kvalita absolutní, ale též kvalita formotvorná. 

Chocholovo boční průčelí Kovařovicovy vily má už samo o 
sobě velikost antické tragedie. Druhý, formotvorný dosah 
jako by komentoval později sám Chochol:.Zbavili jsme se 
detailu a naučili myslet ve velkých formách". Na tato Cho-
cholova slova nemůžeme nemyslet při nazíráni obdobně foto-
graficky kongeniálně podaného Feuersteinova/Slámova 
krematoria v Nymburce presentovaného právě tak jako 
průčelí Chocholovo na strategicky významné dvojstránce 
a zařazeného na konec období „třetího kubistického stylu". 

A zde se ukazuje, jak je historické dělení Šváchovy knihy 
moudré. Pravě období „třetího kubistického stylu" může tak 
zahrnout jak tvorbu t.ř. „rondokubismu" - výchozím teoriím 
architektonického kubismu o vzájemném se pronikání a spo-
lupůsobeni „prostoru" a „hmoty" značně vzdáleného - tak i 
nymburské krematorium, na mnohé z těchto teorií navazují-
cí a je nových způsobem naplňující. 

Čtenář, sotva vezme knihu do ruky, je už didakticky ve-
den. Motivy na vazbě - na její první straně fotografie ortogo-
nálně stylisující strop vestibulu Chocholova domu (částečně 
zakryta umně prořezaným přebalem), na straně zadní pilastr 
s žebrovím z interieru domu U černé matky Boží (zadní plo-
cha přebalu vazbu zcela zakrývá) - jsou z období „heroické-
ho". Stejné tak motivy předsádky. 

Snímky z „heroického" období, provázené citáty z téže doby, 
zdobí i prvních třináct stran knihy - jakousi ouverturu: titul 
knihy, citát použitý jako motto, znovu titul, tentokrát se jmé-
ny autorů, obsah a další citát. Barevné tóny ploch těchto 
prvních stran se třikrát vystřídají - lomený okr, lomená ble-
děmodrá, lomený okr. 

Na strance 14 počíná úvod, rekapitulující dosavadní bá-
dání - domácí i zahraniční. Úvod z roku 1999 provázejí čtyři 
grafickou úpravou zdůrazněné citáty charakteristik čtyř hlav-
ních protagonistů Jieroické doby" (citáty jsou ze současného 
článku Karla Čapka). Lomený bleděmodrý tón odlišuje úvod 
jak od předcházejících posledních stránek ouvertury 
v lomeném okru, tak od stránek následujících - opět lomené 
okrových - totiž části 1 vlastní synthesy české kubistické 
architektury. 

Části. 
Příběh kubistické architektury - vypráví 
o mutacích jednotlivých období 

Heroické zápasy, teoretické i tvůrčí, evokuje první oddíl -
„První kubistický styl" (1911-1913). Jeho první odstavce 
oceňují významnou historickou roli Klubu Za starou Prahu. 
Dozvídáme se o vzniku teorie, o jejím vývoji i o rozkolu mezi 
hlavními protagonistyv září 1912. 

Oddíl následující - „Druhý kubistický styl" (1913-1920) -
líčí další mutace původních protagonistů i těch, kteří se nyní 
připojují a z mohutné inspirace různou měrou i s různými 
výsledky čerpají. Prožíváme tragiku dalšího vývoje. Nezávis-
lost sebevědomí původních heroů se neudrží, jejich cesty se 
rozcházejí. 

Závěrečný oddíl - „Třetí kubistický styl" (1920-1923) 
zahrnuje nové mutace, podporované nacionálními teoriemi, 
rodícími se už od počátku světové války („rondokubismus", 
„jehlancový kubismus"), mutace původním „heroickým" teo-
riím už značně vzdálené. Zahrnuje ale i „narovnaný kubis-
mus" - základy právě vznikajícího domácího purismu, 
v mnohém právě původním teoriím zavázaného. 

Těchto 26 stránek, na lomeném okru vytištěných, s úzkým 
sloupcem textu uprostřed a bohatou obrazovou dokumenta-
cí - fotografie, výkresy (často i věrné kopie výkresů původ-
ních, na nichž perfektní tisk dovoluje vnímat jejich stáří), 
barevné i nebarevné, někdy podložené silnějším plošným 
odstínem, graficky krásného umístění i barevného pojednání 
vyvolávají touhu ponořit se do studia doby a rozvíjet poznání 
materie. 

Tomu přispívá i Preissigova Antikva - jíž je ostatně vytiště-
na celá kniha. Střešovická písmolijna, z níž toto písmo po-
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cházi, se sice ve svých manuálech bráni označit je za písmo 
kubistické, ale způsob, jakým toto písmo opticky proniká do 
plochy - a naopak snad přece určitou analogii - byť třeba jen 
plošnou - s teorií o hranolu a pyramidě (ač toto písmo nese-
stává jen z rovných přímek) dovolí. 

2. část synthesy nese název Příběhy kubistických 
staveb a vypráví opravdu příběhy - příběhy 
o jejich vzniku a osudu 

Provázené bohatou dokumentací fotografickou i výkreso-
vou. Stavby jsou za sebou řazeny podle data jejich realiza-
ce. Jejích 155 stránek je vytištěno na bílém podkladě -
s výjimkou stránek, které uvádějí jednotlivé oddíly (tři analo-
gicky s částí první) s mottem - citátem odpovídající teorie. 

Fotografická dokumentace je perfektní, bez osob, 
s měkkými stíny, v didakticky i graficky brilantní režii - stří-
dání velikosti formátů (jednostranných, dvoustranných, 
s bílým rámováním či bez něho, barevné, nebarevné...). Vět-
šinu staveb presentuje téměř vždy aspoň jeden průčelný 
snímek - evokuje se tak jeden aspekt původní teorie a pod-
poří se i srovnávání. 

Textové příběhy shromažďují bohaté informace o projek-
tu, o stavebníkovi, o okolnostech vznikání stavby, o průběhu 
jejího projednávání, o celé cestě od projektu k realizaci, 
o jejích dalších osudech. Většina staveb je dokumentována 
také půdorysy. 

První oddá, „První kubistický styl" dokumentuje na 85 
stranách 22 realizovaných staveb - monumentální soubor 
heroického období. Oddíl druhý, názvu „Druhý kubistický 
styl", uvádí representačné na 29 stranách 8 realizovaných 
staveb. V oddílu třetím, nazvaném „Třetí kubistický styl", 
je - rovněž ve výběru - na 28 stranách dokumentováno 7 
staveb. 

Nyní už zbývá jen osm posledních stránek. Dvojstránka 
s krátkými medailony architektů - portréty 7 architektů, vždy 

s několika řádky textu. Kromě původních čtyř protagonistů 
(Janák - Gočár - Chochol - Ho&nan) tu jsou Novotný, Kotěraa 
Feuerstein. Následuje závěrečná stránka s velkou fasádou 
studie Chocholova nárožního domu a za ní 3 strany pozná-
mek provázených dvěma drobnými snímky z Gočárových 
staveb. Na stránce poslední je impressum. Vše na lomeném 
dau. 

Kniha je synthesou oněch všech mutací v české architek-
tuře, iniciovaných tvorbou heroických tří let „prvního kubis-
tického stylu". Objektivní zpráva - ale také zpráva živá, pou-
tavá, až napínavá. 

Čtenář by si jen přál dozvědět se více. Podnětů k dalšímu 
bádání nabízí všestranné založená synthesa dostatek. Její 
rozdělení na dvě části, jednu část, v níž má hlavní místo pře-
devším teorie a část druhou, věnující se stavbám, umož-
ňuje dobrou orientaci v materii - čemuž nadto napomáhá 
identické dělení obou částí podle tří kubistických stylů. 

3. 
Lze něco zásadního Šváchově práci vytknout? Těžko. 

Její vyrovnaný koncept je přesně stanoven a také splněn. 
Je zcela nemožné se vyvarovat drobných nepřesností, 

vynechání, přecenění, podcenění. Mnohý odborník najde 
v knize více, než do ní podle jeho názoru patří, mnohý bude 
mnohé postrádat. Mnohým se může i grafická úprava zdát 
příliš brilantní. Kniha nemá rejstřík (ale jasné a přehledné 
členění knihy zajišťuje docela snadnou orientaci). Stručná 
bibliografie je výběrová, nediferencovaná, pouze řazená pod-
le doby vydání - ale byla by zde vyčerpávající, diferencovaná 
bibliografie vůbec na místě? 

Knihu odloží čtenář poučen i potěšen. Dlouho ale odlože-
na jistě nezůstane. Patří totiž k oněm šťastným, k nimž se 
člověk znovu a znovu vrací. Odborník i laik. 

Jaroslav Vokoun 

Zdeněk Dragoun, Jiří Škabrada, Michal Tryml: 
ROMÁNSKÉ DOMYV PRAZE, 

Vydalo nakladatelství Paseka, Praha -Litomyšl 2002 

Nakladatelství Paseka obohatilo počátkem tohoto roku 
knižní trh dalším zajímavým titulem z oblastí nejstaršich dě-
jin pražské architektury. Po práci J. Frolíka a Z. Smetánky 
Archeologie naPražském hradě, která přehlednou a přístup-
nou formou shrnula výsledky dlouholetého archeologického 
výzkumu Pražského hradu, představují však Pražské ro-
mánské domy publikaci zcela odlišně koncipovanou a 
v kontextu domácí produkce takto zaměřené literatury výji-
mečnou. Autoři si totiž vytkli za cíl neobyčq'ně pracný úkol -
zpracování poměrné rozsáhlého fondu pražských román-
ských domů, stavěných kvádříkovou technikou, a to formou 
dostatečné obsažného, verbálními popisy, fotograficky a pře-
devším plánově náležitě vybaveného katalogu, který umož-
ňuje všem odborným zájemcům s tímto materiálem 

kvalifikovaně pracovat. Je třeba zdůraznit odpovídající prů-
pravu a značné zkušenosti autorů - archeologové Zdeněk 
Dragouna Michal Tíyml se zabývají problematikou historic-
ké archeologie v Praze již tři desetiletí, zatímco architekt Jiří 
Škabrada se dlouhodobě věnuje především historickým kon-
strukcím. U jednotlivých hesel katalogu je vyznačeno autor-
ství členů autorského kolektivu; domy čp. 16/1 a 31 /I zpra-
coval Michael Rykl. Hodnota takto kriticky zpracovaného 
katalogu je o to vyšší, že v současné dobé domy, obsahující 
ve spodních podlažích konstrukce svých románských 
předchůdců, pochopitelně patří různým vlastníkům a jsou 
různým způsobem užívány, takže jejich hromadné fyzické 
zpřístupnění všem potencionálním zájemcům v současné době 
sotva může být samozřejmostí. 
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V minulosti již byla těmto mimořádným památkám 
v odborné literatuře věnována nemalá pozornost. Vel-
kou zásluhu na zmapováni výskytu pozůstatků román-
ských kvádříkových domů má zajisté R. Hlubinka, kte-
rý výsledky své dlouholeté práce publikoval souhrnně 
časopisecky v roce 1947, avšak ke knižnímu zpracování 
jeho celoživotního díla již nedošlo. V témže roce vyšla 
kniha J. Čarka o románské Praze, v níž byl problemati-
ce domů věnován značný prostor. Následujícího roku 
se této látky dotkl poněkud stručněji V. Mencl, jehož 
precizní a instruktivní analytická kresebná rekonstrukce 
čp. 16/1 pronikla jak do učebnic, tak i do zahraniční 
odborné literatury. 

Mezitím se zejména zásluhou D. Líbala a jeho spolupra-
covníků rozvinul stavebně historický průzkum histo-
rické Prahy, který přinesl řadu nových poznatků. Cenné 
materiálie na toto téma byly publikovány také ve sbor-
níku Klubu Za starou Prahu, který tehdy vycházel pod 
názvem Ochrana památek. 

Další syntetické práce byly vydány až v roce 1971. A. 
Merhautová shrnula dosavadní poznatky o pražských 
románských domech v rámci svého katalogu raně 
stře-dověké architektury v Čechách, zatímco V. Píša 
se pokusil podrobněji typologicky roztřídit do té doby 
zjištěný fond těchto staveb ve studii ve sborníku 
Monumentorum tutela 7. 

Přestože průzkum pražského jádra přinášel četné nové 
informace, z nichž nejzávažnější pocházely ze záchran-
ných archeologických výzkumů, došlo ke zpracování další 

syntézy až nyní. Právě historická archeologie přispěla 
zásadním způsobem k poznání vztahu dochovaných 
konstrukcí k úrovni okolního terénu a prokázal, že spod-
ní podlaží románských domů bývala více či méně za-
hloubena a přistup do něho zprostředkovávaly vstupní 
šíje. Připomeňme, že starší autoři, kteří tyto informace 
k dispozici neměli, považovali dochované spodní úrov-
ně románských domů běžně za přízemí. Přes přínos před-
chozích prací je třeba konstatovat, že v nich publikova-
ná dokumentace byla jen výběrová a neumožňovala 
učinit si komplexní představu o přesném rozsahu a po-
době dochovaných konstrukcích jednotlivých domů. 

Přestože pojednávaný materiál svojí jedinečností 
a relativní slohovou kompaktností přímo vybízí 
k všemožným úvahám a teoriím, jaké od něho odvíjela 
namnoze již starší literatura, je třeba o to více ocenit 
autory, že na takovéto kroky zcela záměrně rezignovali. 
Přitom právě jejich zásluhou došlo k zatím neuceleněj-
šímu zpracování tohoto tématu, které představuje zá-
kladní východisko k formulování určitých závěrů. 

Knize lze vytknout po technické stránce snad jen je-
dinou závažnější vadu, kterou představují nestejná 
měřítka otištěné plánové dokumentace, přestože ta vět-
šinou zachycuje takové části staveb, které se od sebe 
rozměrově příliš neliší. Přitom prezentovaný materiál 
může přímo vybízet přemýšlivější čtenáře k orientačnímu 
„přeméřování" a vzájemnému srovnávání modulů kon-
strukcí, jimž byla ostatně již drive věnována pozornost 
v odborném tisku. Ve většině případů by u půdorysů 
vyhovělo „standardní" měřítko elaborátů stavebně his-
torického průzkumu 1:200, jemuž se ostatně jejich velká 
část publikovaných plánů blíží. 

Přínosný je katalog nejistých a odmítnutých domů, 
nicméně je škoda, že u všech nejsou připojeny alespoň 
základní půdorysné situace. Nejsou vyznačeny na mapě, 
takže čtenář je bude lokalizovat poněkud obtížněji, resp. 
jen za pomoci dalších publikací. 

Určité rozpaky dále vyvolává zařazení prostorových 
rekonstrukcí domu čp. 222/1, který však není identifi-
kován popiskou, a čp. 145-146/1. Přes schematické na-
značení kvádříkových líců lze však soudit, že to budou 
právě tato názorná vyobrazení, které upoutají pozornost 
mnohých čtenářů a bezpochyby tak zvyšuji atraktivitu 
knihy. 

Tyto stručné připomínky ovšem nic nemění na tom, 
že kniha představuje skutečně přelomové dílo v oblasti 
zpřístupnění snad nejpozoruhodnější části středověké 
pražské profánní architektury odborné i laické veřejnosti 
a autorskému kolektivu náleží po právu za jeho přístup 
nejvyšší uznání. 

Graficky vkusně upravená publikace by neměla chy-
bět v knihovně žádného obdivovatele staré Prahy a její 
anglická verze zajisté zaujme četné návštěvníky ze za-
hraničí, jimž je většina dosavadní domácí odborné lite-
ratury z jazykových důvodů nepřístupná. 

Křest knihy proběhl adekvátně jejímu obsahu 
v románské věži Juditina mostu v prostorách Klubu 
Za starou Prahu dne 19. února letošního roku. 

Jiří Varhaník 
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Nenápadně a bez velkých ovací proplynulo kalendářem 
datum 16. ledna 2002. Nenápadné a skromně působí také 
člověk, který pro poznání české moderní i současné archi-
tektuiy učinil více než kdokoliv jiný. 

Ve své knize Od modemy kfiinkaonalismu. po létech ko-
munistického znevažování architektury „buržoaznf první re-
publiky barvitě a plasticity vykreslil cesty i zákruty pražské 
architektury na pozadí teoretického uvažování 1. poloviny 
20. století. Kniha se stala nejen pro odborníky ale i pro 
laickou veřejnost doslova slabikářem pražské moderní 
architektury. 

Poctivý badatelský přístup, komplexní pohled na archi-
tekturu odkrývající jednotlivé významové vrstvy její struktu-
ry s akcentem na sociální a politický kontext jsou charakte-
ristické rysy Šváchovy práce. Oblastmi jeho zájmu jsou 
zejména modemismus, kubismus, období avantgardy a funk-
cionalismus. K těmto tématům vydal řadu zásadních statí 
v našich i zahraničních publikacích a periodikách. Bádáni 
v oblasti českého kubismu nedávno završil v knize Lomené, 
hranaté a obloukové tvary. 

>OC. ROSTISLAVU ŠVÁCHOVI 

Mimořádné zásluhy má Rostislav Švácha v rozkrývání 
hodnot české poválečné architektury, a to zejména pouka-
zem na specifické kvality některých panelových sídlišť. 

Jako jeden z mála historiků umění bedlivě sleduje sou-
časnou českou i světovou architektonickou tvorbu a ve svých 
recenzích v odborných časopisech prokazuje velkou míru 
erudice a citu pro kvality současné architektury. 

Své znalosti předává na svých působištích na Akademii 
výtvarných umění v Praze a katedře dějin uměni na Univer-
sitě Palackého v Olomouci. Zcela nezištně přednáší i na půdě 
Klubu v pondělních přednáškách (nejen) pro studenty Ústa-
vu dějin umění na FF UK a Fakulty architektury ČVUT. Te-
matikou svých přednášek, invenčním hledáním souvislostí a 
jasností sdělované myšlenky významné ovlivňuje mladou 
generaci historiků architektury. 

V Domácí radě Klubu Za starou Prahu se stal Rostislav 
Švácha významnou oporou pro problematiku moderní archi-
tektury. 

Přejeme Rostislavu Šváchovi pevné zdraví a mnoho krás-
né práce. 

RadmikLKreuzziegerová 

LETMÉ BLAHOPŘÁNÍ PRO HELGU TURKOVOU 

Životní jubileum milé pani doktorky Helgy Turkové, 
členky Domácí rady, neúnavné organizátorky klubovních 
Hovorů o Praze a ředitelky Knihovny Národního muzea 
v Praze, dne 20. dubna 2002, prošlo zcela utajeně (vždyť 
i v klubovní členské kartě má chybný rok narození, který ji 
dělá, jen považte, o 23 let nikoliv mladší, ale starší - tomu 
říkám dokonalé matení stop!). 

Dr. Turková nepochybně nepovažuje číselnou hodnotu 
svého jubilea za zvlášť významnou a namísto toho, aby ji 
stavěla na odiv, ji prostě nebere v úvahu. Ó, Helgo, jak 
s Tebou souhlasím! Není proč spěchat, větší oslavnou jubi-
lejní ódu zařadíme, až uzraje čas, tak za dvacet, třicet let. Ale 
nezapomeň mi to pak připomenout, budu už mít sklerózu! 

Takže pro jistotu malé uše ngíepšípřijmi prosím už letos. 

Kateřina Bečková 

OPRAVA K MINULÉMU ČÍSLU VĚSTNÍKU 

Riká se tomu alibisticky „tiskařský šotek", ale ve skutečnosti jde o roztržitost, nedbalost, 
nepozornost nebo i zapomnětlivost. Kombinace těchto negativních vlastností v účinném poměru 
postihla v závěru přípravy minulého čísla tohoto časopisu jeho redaktorku a způsobila škody, 
které se nedají odbýt mávnutím ruky. Proto prosíme členy Klubu a stálé čtenáře Věstníku 
o laskavé prominutí těchto chyb a omylů: 

1. V článku Demolice domů na území Pražské památkové rezervace. 1994-2001 bylo 
opomenuto jméno spoluautora Ivana Mináře. 

2. V článku k dvoustému výročí narození Josefa Krannera byl chybné uveden letopočet 
narození jubilanta. Výročí se totiž vztahovalo již k roku 2001, a proto měl správné titul článku znít 
JosefKranner (1801 -1871). 

3. Na druhé straně obálky a stejně tak na straně 5 a 6 byly u popisek k fotografiím Jana 
Veselého chybně uvedeny letopočty. Všechny fotografie na uvedených stranách vznikly v prvních 
lednových dnech roku 2002 (a nikoliv2001). 
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(* 15.10.1911,+ 9.2.2002) 

Dlouholetý člen Klubu Za starou Prahu a její Domácí rady, 
prezident Českého národního komitétu ICOMOS, člen mno-
ha vědeckých poradních sborů, nositel vysokých vyzname-
nání ČVUTi mezinárodních nadací, čestný občan Kutné Hoiy, 
Prahy, Senohrab a Stříbra náhle skonal 9. února 2002 upro-
střed tvůrčí práce. 

Jeho požehnaný věk, pevné zdraví, nezdolná energie a 
organizační schopnosti spolu s pevným rodinným zázemím 
mu umožnily zanechat po sobě dílo, které vždy bude budit 
úctu. Jenom bibliografie jeho prací, publikovaná ve sborní-
ku vydaném k jeho poctě při příležitosti jeho devadesátin, 
obsahuje neskutečných 16 hustě vysázených stran. 

Žák profesora Cibulky na Filozofické fakultě UK byl již 
svým učitelem předurčen k dráze vysokoškolského pedago-
ga. Nepřízeň osudu (II. světová válka, komunistický puč v roce 
1948) však tomuto rozenému pedagogu tuto životní roli neu-
možnila. Teprve v pozdním věku byl pozván k přednáškám 
na FF UK a FA ČVUT. 

Miloval hudbu a krásnou literaturu. Kde bral čas k získání 
tak mimořádných znalostí krásné literatury, jsem nikdy ne-
mohl pochopit. Jeho znalosti námořních bitev se staly před-
mětem mnoha zkazek mezi přáteli. Příspěvky z vojenské his-
torie, často psané s přítelem Dr. Frankenbergrem, měly 
profesionální úroveň. 

Bylo pochoutkou na exkurzích SÚRPMO poslouchat jeho 
výklad v terénu bitev u Hradce Králové, Slavkova, Brůdku 
či o bojích českých vojsk a velitelů u Vidně či později pod 
velením Radeckého. Rád však dával příležitost se blýsknout 
i svým mladším spolupracovníkům, aby podpořil jejich zájem 
o historii vojenství. 

Základním kamenem jeho díla je však nesporně moderně 
koncipovaná metodika stavebně historických průzkumů. 
Pražský primátor Ing. arch. Jan Kasl napsal ve zmíněném 
sborníku: „Již v roce 1951 se začal zabývat stavebně histo-
rickým průzkumem Ungeltu. Je autorem dnes již klasické 
metodiky pro týmovou průzkumnou práci odborníků, která se 

stala základem pro vytvoření tzv. Pražské pasportizace. Sa-
motný soubor pasportů, který byl pod vedením Dobroslava 
Líbala vytvořen, nemá ve světě obdoby a sám o sobě je vý-
znamnou dokumentánúpamátkou. Podrobná dokumentace 
každé budovy v Pražské památkové rezervaci umožňuje 
dnes kvalifikovaně rozhodovat o způsobu její rekonstrukce 
a možnostech dalšího využití To je nejen v současností 
ale i do budoucností doufám, dostatečnou zárukou pro 
zachování všeho krásného, čím se PrahaproslavUa". 

Tuto metodu po 40 let postupně zdokonaloval. Velmi opa-
trně a systematicky si vybíral od roku 1951 mladé spolupra-
covníky, kteří se postupně vypracovali v uznávané odborní-
ky v oboru památkové péče a dějin architektury. 

Jména Milada Vilímkova, Luboš Lancinger, Martin Ebel, 
Pavel Zahradník, Jan Muk a jeho žena Jiřina, Mojmír Hory-
na, Josef Hyzler, František Kašička, Petr Macek, Jaroslav 
Vajdiš jsou dnes pojmy. Úzce spolupracoval i s architekty a 
urbanisty s prof. Fuchsem, Dr. Lorencem, Miroslavem Ba-
šem, Josefem Němcem a mnohými jinými, se statiky Janem 
Vinařem a Karlem Fantyšem a dalšími. Široký okruh jeho 
spolupracovníků i oponentů ve světě vědy a umění i archi-
tektury je mimořádný. Po celých čtyřicet let spolupracoval 
v ateliéru s fenomenálním a dosud nedoceněným fotografem 
architektury Vladimírem Uhrem. 

V době, kdy vědečtí pracovníci se často uzavírali do indi-
vidualistických ulit, byl vždy připraven vyslovit svůj názor 
na kterýkoliv pracovní problém. Podporoval publikační sna-
hy mladších spolupracovníků. Probojovával mezioborovou 
spolupráci, týmovou práci udržel v činnosti po dlouhá léta, 
co vedl ateliér o 30 - 40 pracovnících. 

Vycházel ze znalostí a osobního kontaktu se starší umě-
novědnou generací, která při průzkumech Anežského kláš-
tera, Karolina, Betlémské kaple, Pražského hradu stavěla 
základy moderního systematického zkoumání architektonic-
kého díla. 

Bez „pasportů" základního kamene pro poznání vývoje 
Prahy, ale i dalších mést, klášterů, kostelů a hradů 
v Čechách, na Moravě i na Slovensku by se nemohly rozvi-
nout takové akce, jako jsou Umělecké památky Prahy ČSAV 
nebo i velké monografie typu Horynova J. B. Santiniho. Sa-
mozřejmě mladší autoři posunuli dále vědecká poznání a 
opravili nejednu faktickou chybu pasportů využitím nových 
pramenů. Nic však neohrozí základní význam tohoto kolek-
tivního díla s rozhodujícím podílem práce a duševní inspira-
ce Dobroslava Líbala. Pasporty díky jeho velkorysosti 
nejsou bohužel jako strojopis dostatečně chráněny autor-
ským právem. Jsou proto (často i největšími kritiky díla) 
nectně vykrádány. To vše bohužel patří ke koloritu doby. 

Mimo tuto každodenní mravenčí práci spojenou 
s organizováním činnosti až třicetičlenného pracovního ko-
lektivu stabilizovaného po 40 let v průzkumovém ateliéru 
SÚRPMO se Dobroslavu Líbalovi dostalo možnosti 
v posledních deseti letech shrnout výsledky své práce ve 
velkých monografiích o Praze, pevnostní architektuře 
v Evropě, popularizační knize JZ mapy UNESCO" i v Katalogu 
gotické architektury v České republice do husitských válek 
(právě vyšlo). Zemřel, když diktoval svoji poslední práci 
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o českých venkovských kostelech. Fascinující symbol život-
ního kréda i patriarchy české uměnovědy. 

Nebylo by jistě možné vynechat z mnohostranných aktivit 
Dobroslava Líbala jeho pokornou i bojovnou činnost ve vě-
deckých radách a v dobrovolných občanských sdruženích. 
Dlouholetý prezident ICOMOS využíval svých znalostí fran-
couzštiny ke styku s pařížským centrem UNESCO, jimž byl 
vážen a ctěn. Dlouhodobě pracoval v Domácí radě Klubu Za 
starou Prahu, jako předseda vědecké rady SÚRPMO, SÚPP i 
ministerstva kultury. Moudrá slova paní senátorky Jaroslavy 
Moserové v Gratulariu Sborníku k poctě Dobroslava Líbala 
snad nejlépe vyjadřují náš vztah k tomuto velkému člověku. 

„Dobroslav Líbal jistě neníjediným významným odborníkem 
a vědcem v oboru péče o památky, cúe není nikohojiného, 
ve kterém by se hluboké vědomosti a zkušenosti pojily 
s takovou zodpovědností a pokorou, s tak vzácnými lidský-
mi vlastnostmi, jaké má pandoktorLíbaL Pojí-lise hluboká 
vzdělanost a učenost s moudrostí, je to vzácné koření Navíc 
Dobroslav Líbal patří mezi vzácné lidi, kteří nejsou jen sku-
tečnými vědci, ale umí uplatňovat své znalosti neúnavně 
v prospěšných skutcích. Vážím si ho hluboce a mám ho zcela 
obyčejně, lidsky ráda. Vzdávám mu díky za všechny, za 
celou naši zem i za svět, kjehož nenahraditelnému bohat-
ství svým dílem a moudrostí přispěl". 

Milan Pavlík 

PRAHA MUSI ZIT 
Vzpomínka na Dobroslava Líbala 

Touha věnovat se systematickému úkolu řešit revitalizaci 
historické zástavby Prahy dostala velkou posilu, když jsem 
byl seznámen Oldřichem Stefanem s Dobroslavem Líbalem. 
Ten tehdy provedl dokonalou klasifikaci vývoje zástavby úze-
mí kláštera bl. Anežky České. 

Zvěčnělý profesor University Karlovy JUDr. et PhDr. Dob-
roslav Líbal, DrSc. nebyl jen vynikající historik umění a zna-
lec vývoje architektury a výstavby sídlišť. Měl totiž dáno vnější 
poslání oživit historická sídliště české kotliny v čele s Prahou. 
Praga caput regni v přírodni pevnosti musí opět získat úlohu 
danou jí v poslední čtvrtině prvního tisíciletí a vrcholící po 
polovině dalšího tisíciletí. 

Líbal si proto předsevzal nejprve zevrubně poznat původ-
ní ztvárnění základové půdy a jeho vlivu na výstavbu kolem 
Vltavy mezi oběma hradními návršími. Zvolil nové postupy, 
umožňující poznání z mnoha úhlů pohledu. Rozhodující pro 
stáří a původ kostelů a svatyň bylo jejich zasvěcení. V prvním 
tisíciletí a na počátku druhého věku byla totiž přísná pravi-
dla pro udělení patrocinia. Že tato metoda byla správná, po-
tvrdily výsledky pozdějších archeologických výzkumů. Auto-
ři zhodnocení těchto akcí ovšem neuvedli publikace 
z padesátých let a ignorovali nadále tuto metodu vročení cír-
kevních staveb. Podobný osud stihl i způsob určení původní 
tváře staveniště kolem Vltavy. Publikace z doby použití ne-
archeologických metod zavedených Líbalem a jeho žáky ne-
jsou dosud brány v úvahu. 

Vzkříšení areálu kláštera bl. Anežky České, jehož počátky 
nás svedly s Dobroslavem Líbalem dohromady, bylo ukáz-
kou činorodé úzké spolupráce nadšených jedinců, stmele-
ných tvůrčími postupy Dobroslava Líbala, osobnosti vyzařu-
jící vyšší poslání. Zprvu beznadějná nemožnost vystěhovat 
nájemníky se zvrátila rozhodnutím bytové referentky NVP, že 
úmrtím nebo přestěhováním uvolněné byty nebudou zno-
vu obsazovány, ale dány nám k postupnému vylupováni já-
dra klášterních budov. Dosavadní vůdčí osobnosti získaly 
Josefa Hyzlera, asistenta Stefanova, který jako magister fab-
ricae nejen řídil, ale i vlastníma rukama vybourával a pak 
klášterní jádro zajišťoval, a to jen za naběhlé stavební nákla-
dy, bez obvyklých papírů a úřadování. Hyzler se doslova stal 
Líbalovým dvojníkem. Vzpomínám si, jak se postavil do cesty 
vozu, přivážejícímu cihly, protože rozpoznal jejich špatnou 
jakost. 

Dodnes nemohu pochopit, jak málo, resp. vůbec nebyla 
doceněna Líbalova a Hyzlerova práce pro obnovu pomníku 
českého ducha a stavitelství. Vavříny byli ověnčeni „inves-
toři" z doby, kdy se obnova kláštera stala „omašličkovanou" 
akci, mnohonásobně dražší než mravenčí dílo Líbalovo, Hyz-
lerovo, Stefanovo i podobně zaujatých řemeslníků všech obo-
rů. Jako příklad neúcty pozdější investiční akce k prvotní 
práci uvádím: bezdůvodné odstranění původního spojení 
osténí arkád ambitu romantickým obnažováním lomových 
kamenů osténí, pracné vyškrabání původního trojhranného 
spárování cihel u schodiště do patra a nahrazení novým spá-
rováním. To vše za asistence „odborného dozoru" orgánu 
památkové péče. Zde se jednalo o ničeni památky za vysoký 
náklad - v případě „zapomenutí" původní Líbalovy publika-
ce objevu či užití nové metody šlo jen o absenci dobrých 
mravů a právního vědomi. To vše zkusili na své kůži nad-
šenci kolem Dobroslava Líbala, skuteční autoři obnovy kláš-
terních budov. 

Seznámit veřejnost s výsledky Líbalovy činnosti nejen 
v Praze a v zemích Koruny české, ale i v Evropě by zname-
nalo sepsat velmi vysoký sloupec knih. Bylo by to poučné 
pro dnešní střední generace, pokud by vůbec pochopily, oč 
tu šlo. V té době se totiž vědělo, co je to vědecká akribie, 
mravní vědomí, právní cit a vyšší poslání na této zemi. Dnes 
je však běžné překračovat všechny normy pro dosažení vlast-
ních sobeckých cílů. 

Zmínil jsem se jen o dvou zdárně splněných úkolech. Při-
blížit některé další Líbalovy práce a zasvěcení mladých his-
toriků a hlavně architektů do nových metod poznávání a re-
vitalizace by zabralo stránky několika sešitů tohoto Věstníku. 
Připomenu proto jen Iibalův výzkum Karolina před jeho do-
stavbou, kdyžjsme se spolu ještě neznali. Jeho výsledky 
mně ale později posloužityjako podklad k vydání zákazu zbořit 
dvorní křídla gotických budov při Celetné ulici. 

Drahý Dobroslave Líbale, mohu jen konstatovat žev mých 
i lidských očích jsi odvedl práci, kterou nelze porovnat 
s ničím, co vykonaly generace od dvacátých let minulého 
století. Tvoje akribie, mravní a právní vědomí byly samo-
zřejmým podkladem Tvé poznávací práce a rozhodujícího 
odborného díla. lidským pohledem měřeno jsi nebyl překo-
nán. Absolutorium Tvého vyššího poslání může dát jen Ten, 
kdo Té pověřil: Vesmírný řád - Bůh - Constructor Mundi!? 

V tomto smyslu nebudeš nikdy zapomenut. 
Vladimír Píša 
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Slavný český sklář odešel. Spolu s pani Jaroslavou Brych-
tovou významně zasáhli do obrodného vývoje našeho sklář-
ského uměni a vypracovali se mezi mistry uznávané celým 
kulturním světem. V oboru monumentálního sklářského díla 
zavedli nové technologické postupy. Pojetí monumentality 
je sblížilo s architekty, se kterými spolupracovali na mnoha 
významných realizacích dotvářejících historickou stavbu. 

LIBEŇSKÝ 
24.2.2002) 

Jsou autory okna ve Svatováclavské kapli Svatovítské 
katedrály, monumentální skleněné vitraje ve schodišti Sta-
roměstské radnice v Praze. Tamtéž i výtvarně skleněného 
paneau v otvoru do vyhořelého torza budovy a plastiky stát-
ních symbolů určených pro svatební síň. Komorní ráz mají 
okna v kapli Horšovskotýnského zámku. 

Považujeme za mimořádný dar osudu, že jsme mohli 
s prof. Libeňským spolupracovat. 

Jose/HyzleraMilan Pavlík 

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ KLUBU ZA STAROU PRAHU 
DNE 9. ÚNORA 2002 

Mwtolwff"*111" 
Baráčnická rychta, Tržiště 23, Praha 1 - Malá Strana 
Zápis proběhu: 
Tradiční úvodní vystoupení smyčcového kvartetu 1. mís-

topředsedy klubu prof. Milana Pavlíka a jeho přátel, doplně-
né doprovodem klavíru. 

Zahájení valné hromady, předsedkyně Klubu Dr. Kateři-
na Bečková vítá všechny přítomné. Zvláště zdraví významné 
hosty, spolky Vltavan a Klub přátel Pardubic. 

Jednatelskou zprávu za minulé funkční období před-
nesl jednatel Richard Biegel. 

Jednatelská zpráva za rok 2001 
Činnost Klubu Za starou Prahu v roce 2001 byla stejně 

mnohostranná jako v letech předchozích. Domácí rada se 
zabývala památkovými případy v historickém jádru Prahy 
i vjejích okrajových čtvrtích a v několika případech se vložila 
i do kauz mimopražských. 

Prvním případem, kterým se Domácí rada v roce 2001 
zabývala, byla nezákonná demolice barokních kleneb 
v Hergetově cihelné na Malé Strané. Tato těžce zkou-
šená památka byla navíc poškozena proražením velkých ar-
kád na strané k řece, které zde nikdy nebyly a jejichž vznik 
je motivován pouze zřízením restaurace v bývalé konírně. 
Klenby byty ztrženy nezákonně, naopak arkády byty prora-
ženy se souhlasem památkových institucí. Klub podal návrh 
na přezkoumání rozhodnutí odboru památkové péče Magis-
trátu, v němž tento úpravy umožnil. Ministerstvo kultury 
dalo Klubu za pravdu a zmíněné rozhodnutí zrušilo. Jeho 
rozhodnutí však nemá odkladný účinek, stavební povolení je 
vydáno a vítězství Klubu je prozatím pouze morální. 

Na počátku roku se rovněž znovu zaktualizovala ožehavá 
otázka rekonstrukce Karlova mostu, kterou připravuje 
se svým týmem rektor ČVUT prof. Jiří Witzany. Jeho zámě-
rem je velká rekonstrukce mostu, při níž mají být z velké 
části odstraněny násypy na klenbách a zejména pak betono-
vá deska, která byla jako stabilizační prvek vložena do most-
ní konstrukce při poslední velké opravě v 70. letech 20. 
století. Most sám přitom není v havarijním stavu a vykazuje 
pouze místní poškození zatékající vodou. 

Podle názoru Klubu je hlavním problémem mostu jeho 
nedostatečná hydroizolace a tím způsobené zatékání do 
mostní konstrukce. Odstranění desky a násypů je razantní 
zásah, který by most příliš zatížil a vystavil možnému poško-
zeni. Vzhledem ke stabilitě mostu je možná i zbytečný a vše 
by vyřešila nová kvalitní izolace jeho povrchu. Klub se do-
mnívá, že most nepotřebuje generální rekonstrukce v roz-
mezí třiceti let, ale pravidelnou údržbu, která by potíže od-
stranila hned v začátcích. Na popud primátora hl.m. Prahy 
arch. Jana Kasla vytvořil Klub ve spolupráci s Českým sva-
zem stavebních inženýrů komisi, která má za úkol projekt 
prof. Witzanyho oponovat Klub rovněž uspořádal přednášku 
odborníků z Řezná, kteří prezentovali své zkušenosti 
s údržbou a obnovou řezenského románského mostu 

Evergreenem památkové péče se již pomalu stává pomy-
slná pouť Slovanské epopeje Alfonse Muchy po pražských 
přestavbách a novostavbách. Po Josefských kasárnách 
a podzemí restaurantu Expo 58 doputovala idea umístění 
monumentálního cyklu do Průmyslového paláce na Vý-
stavišti. Jeho prostor by přitom byl podle představ praž-
ských radních přepatrován tak, aby pod vystavenými obrazy 
mohly nerušeně probíhat komerční veletrhy. Projekt byl 
nepříznivý jak pro obrazy, tak pro samotnou halu paláce, 
a podle posledních informací byl snad zamítnut. 

Dalším místem pro osazení obrazů se nyní má stát jízdár-
na Valdštejnského paláce, což je na přechodnou dobu mož-
nost patrně nejvhodnější. Podle názoru Klubu jsou tyto hy-
potetické přesuny nicméně nedůstojné jak díla, tak města 
Prahy, kterému byla epopej tvůrcem darována s tím, že pro 
ni musí postavit nový pavilon. I po stu letech se jeví výstavba 
nového pavilonu jako nejlepší řešení s tím, že vůbec nemusí 
být umístěn v centru města, ale naopak může oživit některou 
z okrajových metropole, které mají katastrofální nedostatek 
kulturních stánků tohoto typu. 

Po nadějném výsledku prvního kola jednání o záchranu 
Janákova hotelu Julii na Václavském náměstí se během 
loňského roku ukázala dohoda s majitelem objektu jako 
iluzorní. Na počátku roku byl bez vědomí památkových 
úřadů zbořen patrový funkcionalistický dům při Františkán-
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ské zahradě a letmý pohled do interiérů samotného hotelu 
naznačuje, že byla pravděpodobné provedena většinaz úprav, 
které v předchozím roce zvedly vlnu nesouhlasu odborné 
veřejnosti. O unikátní funkcionalistické architektuře hotelu 
Juliš tak lze v tuto chvíli bohužel mluvit jen v minulém čase. 

Složitým památkovým případembyla rekonstrukce 
kostela sv. Anny na Starém Mčstč. Po staletí chátrání a 
devastace vznikl konečné záměr, který může znamenat zá-
chranu tohoto středověkého chrámu. Projektu rekonstruk-
ce se ujala známá architektka Eva Jiřičná. Její pietní a od-
povědný přístup byl po razantních zásazích z posledních 
třiceti let zárukou zdárného provedení celé akce. I přes to se 
našel jeden sporný bod - prezentace unikátního gotického 
krovu, který se zázrakem uchoval na kostele až do našich 
dnů. Podle původního projektu měly být kvůli propojeni pro-
storu lodi a krovu odstraněny vazné trámy krovu, které zde 
byly jako kopie osazeny v sedmdesátých letech. Proti tomu-
to záměru se postavily památkové instituce včetně Klubu s 
tím, že ač kopie, jsou trámy součástí krovu a je třeba je 
respektovat. Do toho se rozhořela diskuse o původním po-
čtu vazných trámů, neboť při rekonstrukci jich byl mylné 
osazen dvojnásobný počet. Zmíněné propojení prostoru lodi 
a krovu rovněž nenalezlo u památkového ústavu pochopení. 
Navržené úpravy OPP MHMP nepovolil, investor se odvolal, 
a Ministerstvo kultury nakonec volilo ve svém rozhodnutí 
kompromisní řešení. 

Problémem, který díky mediální publicitě zaujal širokou 
veřejnost, bylnávrh výstavby dalších mrakodrapů na 
Pankrácké pláni. Americký architekt Richard Meier před-
stavil svůj návrh, podle kterého by na pláni měl vyrůst sto-
šedesáti metrový mrakodrap, který zhruba o třetinu převy-
šuje stavby stávající. Návrh vyvolal pochopitelně bouřlivý 
ohlas, a to pozitivní i negativní. Na neutěšeném stavu pláně 
se shodli všichni, způsob řešení problému již byl dosti odliš-
ný. Klub Za starou Prahu se zařadil po bok odpůrců projektu, 
když konstatoval, že výstavba mrakodrapů na pláni byl 
od počátku omyl, který se jen těžko napraví tím, že se zde 
postaví mrakodrapy další. Podobný názor zaujal i památkový 
ústav a odbor památkové péče Magistrátu. V tuto chvíli je 
budoucí osud projektu nejasný, neboť jej zamítl i Útvar roz-
voje města. Investor zde zatím realizuje menší stavby a sami 
architekti přiznávají, že k výstavbě mrakodrapů možná ani 
nedojde. Město každopádně promarnilo šanci vytvořit pro-
myšlený regulační plán a vyřešit problém, který se dotýká 
pláně i celého městského jádra. 

Svého závěru došla nešťastná kauzapřestavby restau-
race EXPO 58 na kancelářskou budovu. I přes nezá-
konnost rozhodnutí OPP MHMP, kterou konstatovalo Minis-
terstvo kultury, byla přestavba dokončena a v současné době 
slouží svému novému účelu. Zkáza restaurace a její násled-
ná přestavba na administrativní objekt završila zánik pamá-
tek tzv. bruselského stylu v Praze, neboť všechny zbývající 
památky tohoto období byly v posledních deseti letech 
zbořeny či přestavěny. 

Nejvýraznější kauzou uplynulého roku byla ovšem beze-
sporu přestavba Sovových mlýnů na galerii moderního 
umění, respektive spor o skleněnou krychli, která má 
objekt završit. Samotná idea umístění galerie do chátrajících 
mlýnů je více než vhodná a spory s památkovými orgány na-
staly až ve chvíli, kdy se již po vydání stavebního povolení 
rozhodla galeristka Meda Mládková prosadit umístění skle-
něné krychle, která má dominovat nejen areálu, ale i široké-

mu okolí. Projekt postupně zamítly všechny památkové in-
stituce, poradní sbory i vědecká rada ministra kultury. Paní 
Mládková se nakonec v rámci rozkladu odvolala přímo k mi-
nistru kultury, který se neztotožnil s názorem svého odboru 
památkové péče ani své legislativní rady a instalaci krychle 
povolil. Po rozhodnutí ministra svolal Klub Za starou Prahu 
protestní tiskovou konferenci, kde označil ministrovo roz-
hodnutí za svévolné a nezákonné - svévolné proto, že jde 
proti jednotnému názoru odborné veřejnosti a nezákonné 
z důvodu jeho rozporu s vyhláškou, již byla v roce 1971 vy-
hlášena Pražská památková rezervace. 

Ministrovo rozhodnutí poškodilo autoritu památkové péče 
a naznačilo, že obor nemá zastání ve svém nejvyšším před-
staviteli. Krychle bude osazena v jarních měsících roku 2002 
a je až komickým paradoxem, že se tak stane za peníze měs-
ta, jehož vzhled poškodí. Kauza Sovových mlýnů se stala 
bezkonkurenčně nejvíce medializovanou kauzou v novodobé 
historii Klubu. I přesto dopadla špatně. Neúspěch Klubu je 
v tomto případě neúspěchem celé památkové péče, která 
nalezla jednotnou řeč. I přes tento smutný výsledek však 
ukázal případ jednu pozitivní věc: nezastupitelnou roli Klubu 
jako nezávislé odborné síly, která může převzít štafetu ve 
chvíli, kdy státním památkovým institucím docházejí nástro-
je či síly. Klub může a musí říkat nahlas věci, které si jiné 
instituce dovolit říci nemohou - zejména v takových situa-
cích, jako je spor ministra s jeho podřízenými. Památková 
péče je odborná záležitost, která se nesmí podvolit politic-
kým rozhodnutím, byť by pocházely od samotného ministra. 
Budoucnost ukáže, nakolik byl případ mlýnů osamělou vlaš-
tovku, nebo začátkem politického vměšováni do věcí ryze 
odborných. 

Posledním velkým tématem, jemuž se Klub v roce 2001 
věnoval, bylo ohrožení rodného domu Jaroslava Haška 
ve Školské ulici na Novém Mčstč. Dům, který patří 
mezi nejzajímavější činžovní domy poloviny 19. století, se 
rozhodl jeho současný majitel zbořit s poukazem na jeho 
údajný havarijní stav. Nezávislé posudky prokázaly, že stav 
domu je uspokojivý a jediné, co mu schází, je pravidelná 
údržba. I přesto podal investor žádost o demolici na odbor 
výstavby městské části Praha 1. V tomto okamžiku se do 
věci zapojila s mimořádnou aktivitou památková sekce Umě-
leckohistorické společnosti v Českých zemích. Výsledkem 
byla medializace případu, na jejímž základě požádal odbor 
výstavby MČ Praha 1 OPP MHMP o souhlas s demolicí. OPP 
po vyjádřeni památkového ústavu demolici zamítl, díky če-
muž je Haškův dům prozatím snad zachráněn. Osud demo-
lice však v posledních deseti letech postihl několik dalších 
klasicistních domů, přičemž schéma jejich zániku bylo velmi 
podobné - majitel domu nechá stavbu zchátrat, aby ji mohl 
posléze v rámci havarijního výměru zbořit. K tomuto témat 
uspořádal Klub další tiskovou konferenci, kde seznámil ve-
řejnost s postupem vlastníků při demolici památek a s další-
mi takto ohroženými stavbami na území Pražské památkové 
rezervace. 

Mezi ně patří například dům čp. 1054-11 Na Poříčí, 
který je v majetku Prahy 1. Baroknímu domu s klasicistní 
fasádou od prvního stavitele dostavby chrámu sv. Víta Josefa 
Krannera hrozí prodej a následná demolice. Klub se 
v minulých letech marně snažil prosadit jeho zapsání do se-
znamu kulturních památek. V současné době činí Klub vše 
pro to, aby se Praha 1 nezříkala své odpovědnosti za stav 
domu a zajistila jeho zachování a rekonstrukci. 
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Do další fáze vstoupila kauza tzv. Nového spojem, které 
má naddimenzovanými mosty a tunely spojit Hlavní Wilsono-
vo nádraží s tratěmi dráhy směrem na východ. V tuto chvíli 
má projekt posuzuje Státní památkový ústav v hlavním měs-
tě Praze; vzhledem k závažnosti celé věci si vyžádal podrob-
né studie a zákresy do fotografií, které ukážou skutečný 
dopad záměru na historický a přírodní rámec oblasti Žižkova 
a Karlina. 

Po celý rok sledoval Klub s obavami přípravu návrhu 
nového zákona o ochraně památek a památkové péči, 
jehož finální podoba vznikala za zavřenými dveřmi bez účasti 
odborné veřejnosti. Klub, stejné jako další odborné organi-
zace, posílal několikrát svoje konkrétní připomínky, které 
bohužel většinou nebyly akceptovány. Nakonec návrh schvá-
lila vláda a v tuto chvíli je v prvním čtení v Poslanecké sně-
movně Parlamentu ČR Jeho schválení by vážně poškodilo 
památkovou péči, neboť je nevyvážený a v mnoha směrech 
nedomyšlený. Je produktem politické vůle naplnit progra-
mové prohlášení vlády a nikoli završením mnohaleté práce 
všech složek odborné veřejnosti. Z těchto důvodů Klub inici-
oval ve spolupráci se Sdružením pro SHP, Ústavem pro dě-
jiny umění FF UK, ústavem dějin umění AV ČR UHS v Čes-
kých zemích a dalšími odbornými institucemi otevřený dopis 
poslancům PS PČR ve kterém upozorňuji na zásadní pro-
blémy návrhu a vyzývají k jeho odmítnuti. Výsledek této sna-
hy zatím není znám, nicméně doufejme, že k přijetí tohoto 
návrhu zákona nedojde. 

Mezi další případy, jimiž se Klub v loňské roce zabýval, 
patři např. ohrožení funkcionalistické vily architekta 
Jaroslava Sutnara v osadé Baba, rekonstrukce Čecho-
va mostu, protipovodňové opatření Malé Strany, 
osud secesního hotelu Central v Hybernské ulici či 
ohrožení klasicistního domu v Novomlýnské ulici na 
Novém Mésté. Mimo centrum města se Klub vyjadřoval k 
osudu chátrajícího zámečku v Petrovicích, plánované-
mu nešťastném rozšířeni silnice v tésné blízkosti 
románského kostela • Kyjích, nebo osudu Starých 
Střešovic a Buďánek. Na jaře přijal Klub pozváni do 
Znojma, kde mj. podpořil protest místního okrašlovací-
ho spolku proti absurdnímu záméru výstavby 
aquaparku v zahradé premonstrátského kláštera 
v Louce u Znojma. 

Mezi zaznamenáníhodné události loňského roku patří i 
historicky první návštéva primátora hl.m. Prahy 
v Klubu Za starou Prahu. Primátor Jan Kasl navštívil jed-
náni Domácí rady v polovině února a diskutovalo se zejména 
o připravované rekonstrukci Karlova mostu. 

Pokročilajednání o rekonstrukci přízemí Juditiny 
véže. Projekt byl sladěn s požadavky Státního ústavu pa-
mátkové péče. V současné době probíhá jednání o restaurá-
torském ošetření románských rytinek, které je hlavní pod-
mínkou zahájení rekonstrukce síně. 

PO celý rok se různi členové Domácí rady účastnili jednání 
rozličných poradních sborů, vědeckých rad a komisí. Pra-
videlně pokračovaly Hovory o Praze, nové v Národním 
Museu, kde také oslavily vzpomínkovým večerem své třicáté 
výročí. 

Velice intenzivní bylaspolupráce Klubu se spřátele-
nými spolky a sdruženími, jako jsou Uměleckohistorická 
společnost v Českých zemích a zejména její památková 
sekce, Společnost přátel starožitností českých. Sdružení pro 
stavebně-historický průzkum, Společnost Praha - Cáchy, 

Vltavan a další. Ze zahraničních pak jmenujme hlavně spo-
lečnost Paris Historique, jejíž vznik před 400 lety byl stejně 
jako u našeho Klubu motivován přímým ohrožením historic-
ké čtvrti města - v případě Paříže to byla čtvrť Marais, která 
jako jedna z mála přežila rasantní přestavbu města v polovi-
ně 19. století. 18 členů tohoto sdružení v čele s presidentem 
Pierrem Housieaux pak při návštěvě Prahy vstoupilo do řad 
Klubu Za starou Prahu. 

V roce 2001 bylo přijato celkem 142 nových členů 
Klubu. Oproti roku 2000 tobyloo 48 členů více. Kvelké-
mu nárůstu členstva přispěla zejména kauza Sovovy mlýny, 
po jejímž započetí se lidé houfně hlásili do Klubu a projevo-
vali tím svou podporu. Ze známých osobností se stali členy 
Klubu v loňském roce například spisovatelka a malířka Iva 
Húttnerová, režisér Vít Olmer, spisovatel Petr Šabach a knih-
kupec Bohumil Fišer. Příliv známých osobností pokračuje i v 
prvních měsících tohoto roku, když se v lednu stali členy 
např. Dr. Jiří Guth - Jarkovský či jeho excelence slovinský 
velvyslanec, historik umění Dr. Damjan Prelovšek z univer-
sity v Lublani. Kolektivním členem našeho Klubu se v loň-
ském roce stalo i Sdružení přátel Podob'. 

Hlasování o přyetijednatelské zprávy valnou hromadou 
pro - většina, proti - nikdo, zdržel se -jeden. 

Čten seznam zemřelých členů. Památka zemřelých 
uctěna chvíli ticha. 

Pokladní zprávu přednesl pokladník Klubu Marek 
Foltýn. 

Hlasováni o přijetí pokladní zprávy valnou hromadou 
pro - většina, proti - nikdo, zdržel se-jeden. 

Revizní zprávu přednesl ing Jiří Novákv tomto zněni: 

Revizní komise během roku průběžně sledovala hospoda-
ření s finančními prostředky Klubu Za starou Prahu. 

Účetní agenda Klubu byla vedena přehledně na počítači 
a řádně zálohována pro případy poruch výpočetní techniky. 
Tento nový způsob zpracování poprvé Klubem použitý v roce 
2000 se osvědčil a za jeho zavedení i trpělivé, přesné a časo-
vě náročné vedení je nutno na tomto místě poděkovat klu-
bovnímu pokladníkovi Marku Foltýnovi. 

Revizní komisi, stejně jako asi všechny členy Klubu potě-
šilo získání významných grantů i darů a naše celkové hospo-
daření s přebytkem příjmů nad výdaji - to vše při nákladné 
publikační aktivitě Klubu. Toto ale bylo především možné 
jen díky dobré a nezištné práci Domácí rady Klubu a jejího 
předsednictva za stále se zvyšující finanční podpory našich 
členů. 

Revizní komise po vyhotovení Roční uzávěrky hospodaře-
ní Klubu v roce 2001 provedla kontrolu výpisů počítačového 
zpracování pokladních záznamů, dále výdajových a příjmo-
vých dokladů z peněžních ústavů. Namátkovou kontrolou ne-
zjistila žádné závady, a proto doporučuje Valnému shromáž-
dění Klubu Za starou Prahu schválit a přijmout pokladní 
zprávu za rok 2001. 

Hlasování o přijetí revizní zprávy valnou hromadou 
pro-většina, proti-nikdo, zdržel se-dva. 

Schválením jednatelské, pokladní a revizní zprávy 
bylo valným shromáždčním udéleno Domácí radé 
Klubu absolutorium. 
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Druhý místopředseda Klubu Karel Ksandr poděkoval před-
sedkyni Klubu Kateřině Bečkově za obětavou práci v minulém 
roce a předal ji kytici. 

Následoval tradiční projev čestného člena Klubu, pana 
Aloise Vanouška o Olšanských hřbitovech, zahrnující malý 
historicity exkurs, vzpomínku na významné osobnosti a uza-
vřený pozváním na vycházky a nabídkou publikací o hřbito-
vech. 

Volba návrhové komise (pro formulaci usneseni 
schůze): 

Předsedkyně navrhuje toto složení: z členů odstupující 
Domácí rady Jan Veselý (předseda komise) a Mgr. Kateřina 
Hanzlíková. Dále bylo osloveno plénum, nikdo se však dob-
rovolně nehlásí, proto je předsedkyní Klubu navržena z pléna 
paní Jana Kelbelová. 

Hlasováno složeni návrhové komise 
pro-většina, proti-nikdo, zdrželi se-2 

Vofca mandáLuvákombe: 
Předsedkyně navrhuje toto složení: z členů domácí rady 

Karel Ksandr (předseda komise), Dr. HelgaTurková, z pléna 
Mgr. Blanka Kynčlová, pí Anna Oplatková, Ing. Jiřina 
Muková. 

Hlasováni o složení návrhové komise 
pro - většina, proti - nikdo, zdrželi se-5 

Vofcy nového předsednirtvaaDomári rady: 
Předseda volební komise Karel Ksandr zahajuje volby 

nové Domácí rady, připomíná články stanov Klubu, tykající 
se voleb. Následně vysvětluje navržený a připravený způsob 
tajné volby. Mgr. Kynčlová vysvětluje možnost začlenění no-
vých kandidátů z pléna na kandidátku. Žádá přítomné, aby 
podali své návrhy na další kandidáty. 

Přítomní členové Klubu obdrželi při prezenci tuto kandi-
dátku s písemnými pokyny k jejímu vyplnění: 

Pokyny pru úpravu kandidátní Haliny: 
V přiložené kandidátní listině je uveden seznam kandidá-

tů navržených Domácí radou Klubu. Členové Klubu přítomní 
na valné hromadě mají možnost navrhnout protikandidáty. 
Podmínkou ovšem je, aby kandidát byl přítomen a 
s kandidaturou souhlasil. Při volbě kandidáta navrženého 
z pléna musí volič vyškrtnout některého z kandidátů v návr-
hu Domácí rady. Kandidátka totiž nesmiobsahovat více než 
23jmen: 

1 předsedu, 2 místopředsedy, 18 členů Domácí rady, 2 
revizory. Kandidáta navrženého Domácí radou, s jehož kan-
didaturou volič nesouhlasí, může škrtnout i bez nahrazení 
jiným jménem. O zvolení kandidáta bude rozhodovat prosté 
porovnání počtu hlasů. 

Stručná charakteristika kandidátů na kandidátce navrže-
né Domácí radou: (řazeno abecedně) 

PhDr. Kateřina Bečková, 1957, nakladatelka, v odborné 
práci se zaměřuje na historii stavebních proměn Prahy 
v 19. a 20. století, členka Klubu od roku 1993 

Richard Biegel, 1975, student dějin umění, odborný 
pracovník Státního památkového ústavu středních Čech, 
člen Klubu od roku 1994 

JUDr. Zdenčk Dušek, 1923, důchodce, pracoval 
v investiční výstavbě Správy radiokomunikaci, člen Klubu 
od roku 1950, člen Domácí rady nepřetržitě od roku 1955 

Ing. Karel Fantyá, 1935, památkový statik, působí jako 
pedagogický pracovník FS ČVUT a odborný pracovník Stát-
ního ústav památkové péče, člen Klubu od roku 2000 

Marek Foltýn, 1973, student dějin uměni, specializuje se 
na uměni a architekturu 20. století, člen Klubu od roku 
1997 

Mgr. Kateřina Hanzlíková, 1970, historička umění, 
pracuje v nestátní společnosti ARCHAIA, kde se zaměřuje 
na stavebně-historické průzkumy, členka Klubu od roku 1994 

Ing. arch. Josef Hyzler, 1923, architekt zaměřující se 
na výzkum a rekonstrukce památkových staveb, přes 30 let 
zaměstnán v SÚRPMO, člen Klubu od roku 1970 

Doc. ing. arch. František Kaáička, 1935, pedagogický 
pracovník FA ČVUT, do r. 1998 zaměstnán současně 
v průzkumovém a projekčním atelieru SÚRPMO, člen Klubu 
od roku 1975 

Ing. arch. Martin Krise, 1942, volný architekt, pře-
vážné se zabývá územním plánováním na venkově a v Praze 
a obytnými budovami, člen Klubu od roku 1998 

Mgr. Radmila Kieuzziegerová, 1970, historička uměni, 
odborná pracovnice výstavního oddělení Obecního domu 
hl. m. Prahy. Zabývá se dějinami architektury 20. století, 
členka Klubu od roku 1998 

Karel Ksandr, 1964, studoval FA ČVUT. FF UK. 
Odborný pracovník Státního ústavu památkové péče, speci-
alizován na architekturu 19. a 20. století, člen Klubu od r. 
1980 

Mgr. Blanka Kynčlová, 1956, vede knihovnu dějin ar-
chitektury na FA ČVUT, členka Klubu od roku 1999 

Ing. Jiří Novák, 1932, studoval Fakultu pozemního sta-
vitelství ČVUT a Vysokou školu dopravní, člen Klubu od 
roku 1952 

Milan Patka, 1950, technik letecké továrny Walter, člen 
Klubu od roku 1973 

Michal Patrný, 1967, pracovník Státního ústavu pa-
mátkové péče v odděleni stavebně-historických průzkumů, 
zároveň působí v NG jako lektor cyklu Století architektury, 
člen Klubu od roku 1998 

Prof. Ing. arch. Milan Pavlík, CSc., 1930, činný jako 
architekt a badatel v oboru barokní architektury, pracoval 
jako projektant v SÚRPMO, profesura na FA ČVUT, člen 
Klubu od roku 1986 

Ing. arch. Milan Polívka, 1927, absolvent FA ČVUT 
a École de Beaux Arts v Paříži, dlouholetý pracovník ÚHA 
Praha, člen Klubu od roku 1988 

Log. arch. Helena Polívková, CSc., 1930, absolventka 
FA ČVUT, École de Beaux Arts v Paříži, Seminaire Toni 
Garnier, členka Rady Obce architektů, členka Klubu od roku 
1988 

Ing. arch. Miloš Solař, 1964, odborný pracovník Stát-
ního ústavu památkové péče, památkový publicista, člen 
Klubu od roku 1999. 
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Doc. PhDr. Rostislav Švácha, 1952, historik archi-
tektury, specializuje se na architekturu 20. století, vědecký 
pracovník Ústavu dějin umění AV ČR, pedagog UP 
v Olomouci, člen Klubu od roku 1999 

PhDr. Helga Turková, 1942, bibliotekářka, ředitelka 
Knihovny Národního muzea (specializace na historické kniž-
ní fondy), členka Klubu od roku 1961 

Jan Veselý, 1976, student fakulty architektury ČVUT, 
odborný pracovník Státního památkového ústavu středních 
Čech, člen Klubu od roku 1991 

Ing. arch. Jaroslav Vokoun, 1937, absolvoval FAPS 
ČVUT, publikoval např. na téma: kubistická architektura, 
1976-1980 činný v ateliéru zemského konzervátora 
v Mnichové, člen Klubu od r. 2000 

Z pléna žádný návrh na doplnění kandidátky nepřichází. 
Předseda volební komise se chystá zahájit tajnou volbu, ale 

z pléna vzchází návrh, aby byty volby uskutečněny aklamací, 
jako v předchozích letech. Předseda komise proto dává o tom-
to návrhu hlasovat 

Výsledek hlasováni o volbě aklamací 

pro-většina, proti-7, zdržel se-4 

Vaka předsedy Khžxi: 
Navržená kandidátka PhDr. Kateřina Bečková: 
Hlasování pro-většina, proti-nikdo, zdržel se-1. 

Vofca (hrou místopředsedů: 
Navržení kandidáti: na 1. místopředsedu Prof. ing. arch. 
Milan Pavlík, CSc., 
na 2. místopředsedu Bc. Karel Ksandr. 

Hlasováni: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se-2. 

Vata čfenů Domácí rady: 

Navržení kandidáti (viz výše uvedená kandidátka) 

Hlasování: pro-většina, proti-nikdo, zdržel se-12. 

Volia revizora účtů: 
Navrženi kandidáti: pan Milan Patka, ing. Jiří Novák 

Hlasování: pro - většina, proti - nikdo, zdrželse-2 

Předseda volební komise uzavírá volby a předává slovo 
nové předsedkyni Klubu, PhDr. Kateřině Bečkové, která 
děkuje přítomným a otevírá diskusi. 

Diskuse 
1. Hlásí se paní Iveta Hudečková - Upozorňuje na klíčo-

vou roli zastupitelů městských částí na dění v památkové 
péči. Vyslovuje přesvědčení, že členové Klubu, potažmo jeho 
domácí rady by měli kandidovat v komunálních volbách. 
Ptá se kdo z členů domácí rady se chystá kandidovat 

Odpovídá Karel Ksandr - Klub je již 102 let nepolitickým 
sdružením. Z vlastních zkušeností navíc míní, že Klub a jeho 
členové jsou více platní ve své současné pozici. Považuje 
za adekvátní a silný nástroj tiskové besedy Klubu. 

Paní Hudečková odpovídá, že přesto považuje kandidaturu 
za důležitou. 

Reaguje Radmila Kreuzziegerová - Nepolitičnost Klubu je 
především zárukou jeho čistoty a neovlivnitelnosti. 

2. Místopředseda Klubu, Prof. Milan Pavlík prosí členy 
o pomoc ve věci právnické stránky stanovisek Klubu (Klub 
nemá schopného právníka pro dobrovolnou práci). 

3. Hlásí se pan I. Novotný - Stěžuje si na likvidaci střech, 
půdní vestavby a ničeni střešní krajiny. 

Reaguje Miloš Solař- Popisuje anabázi stanovisek památ-
kových orgánů i Klubu. Upozorňuje na význam metodického 
vyjádření SÚPP a jeho právní irelevand. Dále vysvětluje struk-
turu památkové péče v Praze, působnost zmíněného vyjád-
ření a jeho praktickou bezzubost, nebof skutečně závazné 
vyjádření může vydat jen orgán státní správy (samosprávy). 

Kulturní uystoupení 
Pro potěšení a pobavení ctěného členstva Klubu Za starou 
Prahu vystupuje pánské vokální kvarteto The Swings. Své 
vystoupení zakončuje známou písní Pražská Jáva, v novém 
vlastním aranžmá, které věnuje Klubu. Vystoupení ukončuje 
předsedkyně Klubu, která účinkujícím děkuje a navrhuje, 
aby byla Pražská Jáva přijata vzhledem k obsahovým sou-
vislostem za oficiální hymnu Klubu Za starou Prahu. 

Usnesení 

Předseda návrhové komise Jan Veselý předkládá valnému 
shromáždění návih usnesení v následném znění: 

Valná hromada Klubu Za starou Prahu pověřuje nově zvo-
lenou Domácí radu, aby i nadále pokračovala ve sledování a 
řešení problematických památkových kauz především na 
území hlavního města Prahy. 

Valná hromada zmocňuje Domácí radu k pokračování 
projektu obnovy prostoru v přízemi Juditiny věže. 

Valná hromada oceňuje práci, úsilí a osobni nasazení 
Domácí rady a činných členů Klubu v uplynulém roce 
a vyslovuje jim tímto plnou důvěru, podporu a poděkováni 
za trvalou snahu o zachováni ohrožovaného kulturního 
dědictví v hlavním městě Praze i v jiných lokalitách. Vysoce 
hodnotí stoupající vliv Klubu a ohlas jeho činnosti u veřej-
nosti, projevující se mimo jiné i zvýšeným počtem nových 
členů a sympatizantů. 

Valná hromada děkuje za pohostinné vystoupení kapely 
The Swings, s potěchou přijímá věnování nového aranžmá 
písně Pražská Jáva a prohlašuje ji v souladu s návrhem 
předsedkyně za klubovní hymnu. 

Předseda volební komise dává hlasovat o přijetí usneseni 
valné hromady. 
Hlasování: pro-většina, proti-nikdo, zdržel se-1. 
Usnesení bylo přijalo. 

Předsedkyně Klubu děkuje všem přítomným za účast 
a ukončuje zasedání Valného shromáždění pro rok2002. 

Zapsat Jan Veselý 



:ZA STAROU PRAHU: 

Smutný pohled na smutný kout Žižkova 

pod Vítkovem. Čtěte na str. 4 

Foto Michal Patrný, únor2002 
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RIVNACUV PRŮVODCE 
PO KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM (1882) 
Nakladatelství Baset, 2001. 500 stran textu, dále 72 celostránkových dobových 

fotografií, 1 mapa a 1 tabulka na předsádkách 

Nejstarší souhrnný průvodce po Čechách vznikl v době, kdy stavba Národního 
divadla byla věcí navýsost aktuální. Kromě řady důležitých turistických informací 
se dozvíte, že k výstupu na Milešovku si můžete objednat dopravu na oslím 
hřbetě, odkryjí se před vámi Krkonoše, označené jako oblast „turistům dosud 
téměř neznámá". Uklidní nás informace, že je povinností hostinských zajistit 
v pokoji umyvadlo pro umytí nohou pocestných. Stojí za to porovnat, co z míst. 
která nám jsou blízká, se změnilo, co zůstalo zachováno, co odnesl čas. 
Překvapivě aktuální zůstává citace z tohoto díla: „Tak mnohý zná rozličné krajiny 
a nepovšimnul si dosud krás domácích." 

RIVNACUV PRŮVODCE 
PO ŠUMAVĚ (1883) 

Nakladatelství Baset, 2002, 146 stran textu, dále 33 celostránkových dobových 

fotografií, 2 mapy v textu. 2 mapy na předsádce. 

Průvodce přináší nejen zajímavé informace o šumavské přírodě, starobylých 
památkách, podhorských městech i lesních osadách, ale přibližuje i atmosféru 

doby, v níž bylo běžným občerstvením turistů (kteří právě začali tento kraj 
nesmčle navštěvovat) mlčko a sýr nabídnuté hajným v místní myslivně. Nostalgií 
a často i smutkem jsou pro nás podbarveny popisy životem kypících osad. které 

však v současnosti již neexistují. Ideologií nepoznamenané svědectví nás navíc 
seznamuje s česko-nčmeckým charakterem regionu, s lidovými zvyky i menta-

litou obyvatel. K orientaci v knize pomáhá i nově zpracovaný věcný rejstřík. 
který je zároveň nezbytným slovníčkem 
česko-německých a německo-českých 

místních názvů. 

Ř í m í č t v 

PRŮVODCE 
PO ŠUMAV Ě 

šimat a ptal sto dvacMl 

1883 

B u ř t 

Ř í m l č ů v 
PRŮVODCE 
PO PRAZE 
A OKOLÍ 

ŘIVNÁČŮV PRŮVODCE PO PRAZE A OKOLÍ (1885) 
Nakladatelství Baset, 2002. 166 stran textu, dále 33 celostránkových dobových 

fotografií, 2 mapy, 1 plánek a 2 tabulky v textu, 2 mapy na předsádce. 

Téměř 120 let starý Řivnáčův průvodce Prahou je v mnoha ohledech výjimečný. 
Zachycuje nejen proměnlivou tvář města, ale podává svůj pohled v duchu osvíce-
necké tradice, jejíž turistické priority byly od našich často odlišné. Do dnešních 
průvodců již nikdo nezařazuje, a navíc se zřetelnou pýchou, seznamy škol, 
ana-tomických ústavů, ústavů pro choromyslné či institutů pro vzdělání 
zchudlých šlechtičen nebo padlých dívek. I takovéto informace jsou v Řivnáčově 
průvodci vedle informací o klasických turistických cílech obsaženy. Dostane se 
nám i poučeni, kterak se nenechat ošidit pražskými drožkáři a jak použít poslední 
výdobytek techniky - pražskou „tramway". 

Vladislav Dudák 

PRAŽSKÝ POUTNÍK ANEB PRAHOU ZE VŠECH STRAN 
Nakladatelství Baset, 2001, 258 stran, 60 dobových ilustrací Vincence Morstadta. 

Čtvrté aktualizované a rozšířené vydání. 

V bohatém výběru turistických průvodců Prahou je stále ještě dosti vzácná 
publikace, která by důvěrně oslovila nejen návštěvníka našeho hlavního města, 

ale i rodilého Pražana. 53 vhodně zvolených a obsahově promyšlených procházek 
je doplněno zajímavým vyprávěním o historii jednotlivých lokalit, budov i dalších 

pozoruhodných objektů. A tak před čtenářem doslova oživají přepestré dějiny 
Prahy s jejími zajímavostmi a tajemstvími a hlavně lidmi. 

Uvedené knihy zakoupíte nejen u vašeho knihkupce, 
ale také v kanceláři Klubu Za starou Prahu, 

a to pro jeho členy a příznivce za zvýhodněnou cenu. 

VLADISLAV DUDÁK 

PRAŽSKÝ POUTNÍK 
AN6B PRAHOU ZE VŠ6CH STRAN 
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